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 ميحرلا نمحرلا هنا مسب

 لزنتت هتمحربو تاحلاصلا متت هتمعنتي ىذلا هلل دمحلا

 لمكاو تاقولخملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو تاكربلا

 هبحصو هلاو هيلع هللا ىلص دمحم انيينو انديس تادوجوملا

 ىلع تعلطا ىناف دعي امآ تاوامسلاو ضرألا تماد ام ملسو

 دومح نب فيس خالا خيشلا هفيلأتب لغتشا ىذلا باتكلا اذه

 ارورم ناك ناو هنم رثكالا تعبتتو هيف رظنلا تنعماف يىشاطبلا

 رشني نا قحتسي اليمج اعنصو اليلج اباتك هيف تيارف مالسب
 ىهتنملاو ىدتبملا هيلا جاتحي باتك هناف هلثمل ةجاحلا ىلا ارظن
 ةدع ةيملع فراعم ىلع لمتشي هناف هتيغب بلاطلا دجي هيفو
 اهلمكاو اهتايلوا ءايشالا يف ةجحلاو ءايشالا لوأ ةفرعم اهنم
 هذهو اهتداوحو اهرابخا نم فرطو اهخيرات هيفو اهتآدتبم
 ديزي هنآ كشالو ليوط ءانع دعي الا اهيلاطل عمتجتال ابلاغ لاوحأ

 نا هقفو ملعلا نيازخ اهب جهتبت ةنيمث رهاوج ةيمالسالا ةبتكملا
 كلذيو ايملع اكلسم هيف كلس دقو اولمع امم تاجرد لكلو هناعاو

 هتل دبعلا هررح ها كلذ ىلع هلل دمحلاو نوعمجي امم ريخ وهف اوحرفيلف

٠ ةفاقتلاو يموقلا تارتلا ةرازوب هديب دومح نب ملاس



 لئاسلا داشرا باتك ىلع عالطالل ى ةصرف يل تحنس

 دومح نب فيس بيدألا هيققلا حيشلا هفلؤمل لئاوألا ةفرعم ىلا

 لضاقلا يعذوللا هفلؤم قفو دقو اليلج اباتك هتيفلاف ، يشاطبلا
 ء هتاذ دح يف ميق باتك هنا قحلا رمعلو س تايلوألاب انفحتاف
 . ىملع باتك وه يلاتلابو ء هنف يف قياس ت هبولسأ يف ديح
 ثحاب لك هيلا رقتفي لي ى بيدأ هنع ىنغتسيال ، يبدأو يخيراتو
 ء ةييدألا دئاوفلاو ى ةيوبنلا ثيداحألاي انوحشم هدجتف « بيداو

 ء ةعماجلا مكحلاو ةرئاسلا لاتمألاو ى ةرهابلا دراوشلاو
 تاراكتبالاو ى ةثيدحلا تاعرتخملا ىلا ةفاضالاب ى ةعفانلا ظعاوملاو
 نم تلمتشا امب ةريخألا نورقلا ثادحأ هتفي ملو س ةشهدملا
 . ريمس ريخ وه اذه هياتكف ء رصاعملا تقولا ىتحو بئارغو بئاجع

 ادهج ى اريخ هئا هازج هفلؤم لذي دقو ى سينأو سيلج نسحأو
 سلسب سيل هناف ، هبيذهتو هفينصتو 0 هبيترتو هعمج يف ى اريبك
 ء تاقشملا مشحت دعب نكلو س تايلوألا عمج مارملا لهس بلطملا

 تؤي نمو ى بهاوم هقلخ يف هللو دوصقملاي ايفاو هباتك رهظ
 ٠ اريثك اريخ يتوأ دقف ةمكحلا

 يصورخل ١ فلخ نم ن اميلس

 ه ١٤٠٧ ىرخالا ىدامج ٥
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 ميحرلا نمحرلا هنلا مسب

 لك قلخ يذلا ءاهتنا الب رخآلا ءادتبا الب لوألا هلل دمحلا

 نيلوالا دس ىلع مالسلاو ةالصلاو اريدقت هردقف يش
 نولوألا نحن ) لئاقلا نيمألا رهاطلا يبتلا دمحم نيرخآلاو

 نيعباتلاو هيحصو هلآ ىلعو ( ةمايقلا موي نوقباسلا نورخآلا
 ٠ نيدلا موي ىلا ناسحاب مهل

 نم هيلع تعلطا ام عمجأ نا لايلاي رطخ دقف دعب اما
 ةظفل ىلع ءاج امم اهريغو برعلا لاتماو رابخالاو ثيداحألا
 اذه انتقو ىلا ارج ملهو هفيلخلا لوآ ذنم درو امب اندتيم لوأ

 هيف تيعارو هقيفوتو هنلا نوعب هعمج يل رسيت ام كلذ نم تعمجف
 ولو لوذلاف لوألا ركذن يا نامزلا بسحب امآ نكمأ امب بيترتلا
 ركذك ةيسانملا بسحب امأو ٠ هطبضي خيراتال ثيح يرحتلاب
 ارخاتم ناك ام ركذ تمدق اميرو ٠ ةيسانيو هبراقيام عم يشلا
 لئاوالا كلت نوكل امأ نيرمأل كلذو سكعلابو هقباس ىلع نمزلا يف
 يف ديعب قرف اهنيب ناك ولو ةيلاتتم اهركذاف ىنعملا ةبراقتم
 ٠ الثم ةبعكلا تايلوأ يف ءاج امك نمزلا

 دعب اهيلع تعلطا مت ةباتكلا نيح يعالطا مدع يناثلا رمألاو
 ٠ ةذخاوم الف بسانملا اهعضوم ربحغ يف اهتعضوف كلذ

 يذلا نا كشا الف تبراق وا تبعوتسا ىننا لوقا الو
 عمج هي تمق ام ةياغو ةليلق ريغ ةلمج يعالطا ةلقل هنم ينتاف
 تلهت اهنمف ءاملعلا تافلؤم يف هيلع تعلطا امم اهنم قرفتام
 رصعلا باتك لئاسرو تافلؤم ضعب نم تذخا امك تعفتنا اهيو
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 دقو اهريغو تافشتكملاو تاعرتخملا لئاوأ نع اوبتكام ضعب

 يف ةدئافلا مدعل وآ اهطوقسل لئاوألا ضعب ركذ نع تضرعا
 اهرهاظ يتلا ثيداحألا نم يورام ركذا مل يننا امك اهركذ

 نيع لوآ ) ثيدحك مهضعب دنع ليواتلل ةلياق تناك ولو ميسجتلا
 ارركتم لناوألا هذه نم هارت امو ) ٠٠٠ ةمايقلا موي هللا ىرت

 تءاج امك ءايشالا ركذا يننال هتبثا دمع نعف اضراعتم وأ
 ىلا كلذ كرتاو اهنيب عمجلل ضرعتا نا ريغ نم اهرداصم يف
 قلخ ام لوآ ) ( ملقلا هتنا قلخ ام لوآ ) ثددح لتم كلذو يراقلا

 لوأ ) ثيدح لتمو اذكهو ( حاورالا هلا قلخ ام لوآ ) ( لقعلا هنلا

 ىطعي نم لوآ ) رخآلا ثيدحلاو ( رمع هنيميب هيباتك ىطعي نم
 هارتس امك ثيداحألا ريغ يف اذكهو ( ةملس وبآ هنيميب هباتك
 اهيلا فيضا وأ ةياورلا وأ ةصقلا رصتخا دقو هللا ءش نا

 هعمج يل مت نأ انو ردصملا كلذ ريغ نم ولو اهبساني ام
 ةفرعم ىلا لئاسلا داشرآ ) هتيمس ناكمالا بسح هبيترتو
 نسح ينقزري ناو ههجول اصلاخ هلعجي نا هللا لعاساو ( لتاوألا

 ةماعلاو ةصاخلا هب عفني ناو لمعلاو لوقلا يف ةينلا

 ٠ هنلاب الا يقيفوت امو

 ىدتلا رطق حرش ىلع هتيشاح يف يعاجسلا لاق ( ةدئاف )
 لعفا يا ةفص نوكي نا امهدحا نالامعتسا لؤأل هصن ام

 عنم نم ليضفتلا لعفا مكح ىطعيف قبسألا ىنعمب ليضفت
 نم لوآ اذه وحن هيلع نم لوخدو ءاتلاب هتينات مدعو فرصلا
 افورصم نوكيف امسا نوكي نا يناثلاو لوآ اماع هتيقلو نيذه
 يفو نايح وبآ لاق ٠ رخأ الاو لوا هلام ٠ هنمو الوا اماع هتيقل وحن
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 ةلوا هل لاقيف فرصيو ءاتلاب ثتؤي اذه نا يظوفحم يفو

 تيأرك افرظ نوكي نا وهو ثلاث لامعتسا هل يقيو نيونتلاي ةرخ آو

 يذلا وه اذهو ماشه نيبا لاق سانلا لوأ لالهلا

 سي خيشلا هدافا امك مضلا ىلع ينب ةفاضالا نع عطق اذا

 ٠ تلقق ركذ تمظن دقو

 ( املعاف حاصاي لعفلا نزوو فصول قيبسا لثم هفرص عنتما لوآو )

 ها ( امهفا افرظ نكي نا ليقك يرجيو نثناو امسا ىتثا نا فرصب هفصو )

 مساب يدتبا كربتلا لجالو دوصقملا يف عورشلا ناوأ اذهو

 ٠ ىنسحلا هلا ءامسسا نم

 ةطاحا مسا وهو ىنسحلا هنلا ءامسا نم وه ( لوالا )
 ءيش لك دعي رخالا رخآلا نا امك ءيش لك لبق لوالا هانعمو رخةلاك

 ءيش لك دعي رخآلاو ءادتبا الب عيش لك لبق لوالا ليقو
 ٠ لازيال يقابلاو لزي مل نئاكلا وهف ءامتنا الب

 بتكا امو براي لاقف بتكا هل لاقف ملقلا هنلا قلخ ام لوأ

 هاور ةمايقلا موي ىلا نئاك وه امب ىرجف ردقلا بتكا لاق
 ٠ حيحصلا عماجلا يف بيبح نب عيبرلا مامالا

 ىرجف بتكا هل لاقف ملقلا هللا قلخ ام لوأ يذمرتلا ىورو
 ثيدح لاقو ةمايقلا موي ىلا نئاك وه امب ةعاسلا كلت يف
 ٠ بيرغ حبحص نسح

 ورمع نب هنلا دبع ثيدحل كلذ لبق قولخم شرعلا نا ليقو
 ملسو هيلع هند ا ىلص هلا لوسر تعمسس : لاق صاعلا ني

 ضرألاو تاوامسلا قلخي نا ليق قئالخلا ريداقم للا بتك لوقي

 ثيدحلا اذه لد دقف ءاملا ىلع هشرع ناكو ةنس فلا نيسمخي
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 بتك يذلا ملقلا ىلع شرعلا ميدقت تبثتف شرعلا قلخ دعب كلذ نا

 ىلع ملقلا ثيدح لمحيو ريهامجلا كلذ ىلا بهذ امك ريداقملا هب
 ةيادبلا يف ريثك نبا هاكح ها ملاعلا اذه نم تاقولخملا لوأ هنا

 هنع هللا يضر سابع نيا نع تاياورلا تفلتخا دقو ةياهنلاو
 ءيش نم هللا قلخ ام لوآ لاق هنع نايبظ يبا نع شمعألا ىورف
 ىرجف ردقلا لاق بتكا امو بر يا لاقف بتكا هل لاقف ملقلا

 ريبج نبي ديعس هنع ىورو ةمايقلا مود ىلا نئاك وه امي ملقلا
 رونلا هللا قلخ ام لوأ هنع يورو يسركلاو شرعلا هنلا قلخ ام لوآ
 نم هللا قلخ ام لوآ لاق هنا نسحلا نع كلذ فالخ يورو ةملظلاو

 ٠ حاورألا هللا قلخ ام لوآ هنع يورو لقعلا ءيش

 ءاوهلاو ءاملاو شرعلا قلخلا ءدب لاق دهاجم نع يورو

 ٠ ءاملا نم ضرألا تقلخو

 ( بات نم ىلع بوتأ باوتلا انا ملقلا هبتك ءيش لوآ )
 تقبس انا الا هلا ال هنلا انا ينا لوألا باتكلا يف هللا هطخ ءيش لوأ

 هاور ( رباجاي كيبن رون هئلا قلخ ام لوآ ) يبضغ يتمحر
 عمجلا هجو ةيفنحلا ضعب لاق هللا دبع نب رباج نع هدنسب قازرلا دبع
 ىقيقحلا لوألا نا ملقلا هنلا قلخ ام لوأ ثيدحو ثيدحلا اذه نيب
 ها ملقلا داسجالا لوأو ملسو هيلع هنلا ىلص هرون

 يبا نبا هجرخا ملسو هيلع هللا ىلص انيبن اقلخ نييبنلا لوأ
 ٠ اعوفوم ةريره يبا نع متاح

 ميحرلا نمحرلا هتنا مسب طخ ءيش لوأ

 لاق بابضلاب مهضعي هنع ربعو م امغلا هللا قلخ ام لوأ
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 هتزوج را يف هللا همحر يوزنلا يقابلا دبع نب يلع نب دمحم خيشلا
 ٠ ةيهقفلا

 ( اباتكلاو بتاكلا ملقلاو ايابضلا قلخ ءيش لوآ )
 ( حيبق نمو لعفلا نسح نم حوللا يف نئاك وه امب يرجي )

 تبادفق ةبيهلا رظنب اهيلا رظنف ةرهوج هللا قلخ ام لوأ
 رظني اهيلا رظن مث ءام تراصف اهير فوخ نم تدعتراو

 هللا بتكف شرعلا دعتراف شرعلا هنم قلخف اهفصن دمجف ةمحرلا

 هلاح ىلع ءاملا كرتو نكسف هللا لوسر دمحم هللا الا هلا ال هيلع

 ( ءاملا ىلع هشرع ناكو ) ىلاعت هلوق كلذو ةمايقلا موي ىلا دعتري
 امك ارتم اهضعب عفتراو ةنخدآ هنم تدعصو جومتو ءاملا مطالت مت

 ضرألاو تاوامسلا هنم نا قلخف ديز هل ناكو ضعب ىلع

 قابطا نيب قققفتف اهيف حيرلا قلخف اقتر اتناكف اقابط
 ءامسلا هللا قلخ امنا ةمكحلا لهأ لاق ضرألا قايطو ءامسلا

 كسامتم قلخ ناخدلا نال راخي نم اهقلخي ملو ناخد نم
 هملع لامك نم كلذو عجارتم راخبلاو هاهتنم رقتسي ءازجالا

 ةفشاكم هباتك يف يلازغلا مامالا هركذ ها هتمكحو هناحبس

 ٠ بولقلا

 لاق مت ليقف لبقا هل لاقف لقعلا هللا قلخ ام لوآ )

 يطعأ كيو ذخأ كيف كنتم فرشا اقلخ تقلخ ام يلالجو يتزعو

 ينتاغصلا لاق ءافخلا فشك يف لاق ( بقاع كيو بيتا كبو

 نيا نع القن دصاقملا بحاص لاق اذكو قافتاي عوضوم

 يناربطلا هجرخا ءايحالا ثيداحا جيرخت يف يقارعلا لاقو ةيميت

 لاقو نيفيعض نيدانساي ميعن ونياو طسوالاو رييكلا يف
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 دتاوز يف دمحأ مامالا نيا هلا ديع ٥اور يطويسلاو يواخسلا

 مزليالو دانسالا ديج لسرم وهو هعقري نسحلا نع دهزلا
 هاور دقو اميسال اعوضوم نوكي ناريحملا نبا ةياور نم
 ھا عوضومب ثيدحلا سيلف ريحملا نيا دانسسا ريغي ةمئال

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب ظوفحملا حوللا يف هتنا هبتك ءيش لوأ

 ىنالي ىلع ريصو يمكحي يضرو يئ اضقل مسلتسسأ نم هنا

 نيا ثيدح نم يمرادلا ٥اور نيقيدصلا عم ةماقلا موي هتثعب

 يفو تاملظ هدانسا ةعوفرملا ةعيرشلا هيزنت يف لاق سابع

 ٠ كورتمو لوهجم هلاجر

 هبيتق نيا هاكح ضرألاو ءامسلا هتقيلخ نم هللا قلخ ام لوآ

 لوأ نا ةاروتلا رافسآ نم رفس لوآ يف تءارق لاق فراعملا يف

 ٠ خلا هللا قلخ ام

 موي ضرألاو تاومسلا قلخ هيف هللا ءادتيا موي لوأ

 اذك موي يف ءامسلا قلخ هللا نا ىنعمو تيسلا موي ليقو دحألا

 مايا تقولا كلذ نكي ملف الاو زاجم وه امنا اذك موي ضرألاو

 اهبورغو سمشلا عولط نيي امع ةرابع مايألا نأل يلايلو
 ملو اهعولطو اهبورغ نيب امع ةرابع يلايللاو
 دارملا امناو سمشالو ءامس تقولا كلذ يف نكي

 مهقزر مهلو ) ىلاعت هلوقك موي رادقمي ءيش لك قلاخ هنا هب
 ٠ يشعو ةركي ةنجلا يف سيلو ( ايشعو ةركب اهيف

 ناويحلا مث تاينلا مث نداعملا ضرألا يف نوكت ام لوا

 ٠ قولخم رخآ وهو ناسنالا مث
 ٠ ةامكلا تاينلا نم هللا قلخ ام لوآ
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 ناويحلا نم قلخ ام رخآو ةلحنلا ناويحلا نم هللا قلخام لوا
 ٠ درقلا

 ربخي ريطلا لعجف اتوحو اريط ضرألا يف هلا قلخ ام لوا
 ضرألا ربخب ريطلا ربخي توحلا لعجو ءامسلا ربخب توحلا
 قلخ مويلا قلخ دقل لاقف توحلا ىلا ريطلا ءاج مدآ هنلا قلخ املف
 ءامسلا نم كنلزتيل اقداص تنك نئل ريطلل توحلا لاقف اذكو اذك

 ٠ ءاملا نم ينجرخيلو

 ٠ حوللاو ملقلا يولعلا ملاعلا يف هللا قلخ ام لوأ

 ءدبلا يف هاكح ءاوهلاو ءاملا يلفسلا ملاعلا يف قلخ ام لوأو

 ( مكبرب تسلا ) ىلاعت نا لاق امل ( ىلب ) لاق نم لوآ خيراتلاو
 ٠ يطويسلا هركذ ملسو هيلع هلا ىلص انيبن

 اهنكس مث نبلاو نحلا مهل لاقي ةمآ ضرألا نكس نم لوأ
 نبا نع دهاجم ىورو لوألا راثآو لودلا رابخا فلؤم هركذ نجلا
 نيلاو نحلا لبق مما ضرألا يف ناك لاق هنا امهنع هللا ىضر سابع

 سوماقلا يفو سبلاو سحلاو ةيبلحلا ةريسلا يف داز مرلاو مطلاو
 مالسلا هيلع مدآ لبق اوناك نجلا نم يحرسكلاب نحلا هحرشو
 نجلا ةلفس مهوأ ينح بلك لاقي مهبلا دوسلا بالكلا مهنم ليق

 امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح هنمو مهبالك وآ مهؤافعضو
 ناك ناف نجلا ةفعحض يهو نحلا نم )١( ( مهبلا دوسلا ) بالكلا

 اهنيعاي بيصت يا اسفنا اهل ناف نهل اوقلف ماعط مكدنع

 ٠ ها سنألاو نجلا نيب قلخ مهوأ

 خيشلا فيلات نازحالا ولسو نايبلا حاضيا باتك يفو
 : قايسلا اهاضتقا ةدايز )١(
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 ليق هللا همحر يوزتلا ينيسارخلا دمحم نب ناسغ نب سيمخ

 مدو محا مهل ضرألا يف قلخ مالسلا هيلع مدآ لبق ناك هنا
 كقسيو اهيف دسفي نم اهيف لعجتا ) ىلاعت هلوقب اولدتساو
 نم رخآ عضوم يفو ةنياعم نع الا كلذ اولوقي ملف ( ءامدلا

 عاونأ ىلع ةما نيرشعو ةين امت ضرألا يف قلخ هللا نا باتكلا

 ناديا هلام اهنمو ةعقرف مهمالكو ةحتجا تاوذ اهنم ةفلتخم

 اهنمو يود مهمالكو بانذاو روعش مهلو ريطلاك سؤرو دوسألاك

 ديو لجرب ناسنالا هبشيام اهنمو ةريثك لجراو ناهجو هلام
 هرهظو يمدآلاك ههجو ام اهنمو قينارغلا حايص لتم مهمالكو
 اهنمو بائذلا يوع لثم مهمالكو نرق هسار يفو ةافحلسسلاك

 رجانخلاك ةردان باينا هل ام اهنمو رقبلاك بنذو ضيبا رعش هل ام

 تراص ىتح تلسانتو تحكانت ممألا هذه نا لاقيو لاوط بانذاو

 نسحا الو لضفا ىلاعت هللا قلخي ملو ةمآ نيرشعو ةئام
 يذلا اذه مدآ ليق ناك هنا ىوريو ناسنالا اذه نم لمجأ الو

 ٠ ها ملعأ هللاو مدآ اتئامو مدآ فلأ هيلا بستنت

 ضعب هركذ ام اهلاثماو تاياورلا هذه قيدصتل سناتسيو
 ةلصتملا ةعمجلا يف قلخي مل مالسلا هيلع مدآ نا ثيدحلا حارش

 يف لب ضرألاو تاوامسلا اهيف للا قلخ يتلا ةتسلا مايالاب

 يذلا هدحو اف ةياورلا هذه ةحص ضرف ىلعو ىرخأ ةعمج

 هذه نم موي رخآ نيب مدقلا يف ةلغوملا ةلواطتملا ددملا نم مك ملعي

 قلخ نيبو ضرألاو تاوامسلا اهيف هتنا قلخ يتلا ةتسسلا مايالا

 قلخ ةليوط روهد دعب كلذ لعلو ىرخأ ةعمج يف كلذ دعب مدآ
 يف ام عم كلذ دعب مدآ قلخ مث اهوركذ يتلا ممألا هذه اهيف هنا
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 رخا يف قلخ مدآ نا ةروهشملا ةياورلل ةياورلا هذهةفلانم

 اهيف هللا قلخ يتلا ةتسلا مايالا نم ةعمجلا موي نم ةعاس

 سناتسي امك ملعأ هللاو قولخم رخآ هناو ضرألاو تاوامسلا
 مدآ ليق ممألا كلت قلخ اهيق روكذملا تاياورلا هذه قيدصتل

 فلا يتئامب مدآ قلخ لبق هئلا دبع هلا هنعل سيلبا نا يور امب
 هذه ىلا هريسفت يف روشاع نبا ةمالعلا راشأ دقو ةنس

 نومسي تاقولخملا نم ةفئاطب ةرومعم تناك ضرألا نا نم تاياورلا
 عضو ناو معازملا نم هبسحأو لاق مرلاو مطلا وأ نبلاو نحلا

 ىلا ةراشا ( نايب نب نايه ) مهلوق باب نم نيمسالا نيذه
 ٠ ھا فورعم ريغ وآ دوجوم ريغ

 اذه يف ةيورملا ثيداحالاو ةميركلا ةيآلا ةراشا يف نكل

 دعيتسي الف مدآ ليبق ةبيرغلا تاقولخملا كلت دوجو نع ىنعملا

 ٠ هلل بيغلاو نكمم لك نم هريغلو هوركذ امل ةحلاص ةردقلاو كلذ

 رم مك براي لاق مالسلا هيلع ليئاربج براي لاق نم لوآ
 وآ ةينبم ءامسو ةيحدم ضرآ كيدل نوكي نا لبق رهدلا نم
 ءاوه تقلخ ليربجاي لاقف ىري يسنا وأ ىرذ ىنجوا قولخم كلم
 رحي فلأ فلآ ضرألا كلت يف تقلخو اضرأ ءاوهلا كلذ يف تقلخو

 ٠ لدرخلاو ريطلا قلخ ركذ مت ةريزج فلآ فلآ رحي لك يف

 ةنيدم لك ةنيدم فلأ نينامت تقلخ ينا رخآ ثيدح يفو

 لدرخلا نم ةنيدم لك تأام مت تارم عبس هذه مكاينذ لثم

 كقزر نئادملا هذه يفام لك هل تلقو ضيبأ اريط تقلخو ضيبالا

 ناكف توملا تاركس تقذ كقزر تينفا اذاف ايئرم ًاينه هلكف

. ١٥



 رهش لك لكاي لعج صقني بحلا ىار املف ةبح موي لك لكاي
 هتجرخا غرفو لكا املف ةنيدم فلا نينامت يفام لكا ىتح ةبح
 نوهف اريثك اقزر الو اليوط ارمع يل تلعج ام براي لاقف اهنم
 ٠ تام مت توملا تاركس ىلع

 لجر فلا نيعبس نئادملا كلت نم ةنيدم لك يف تقلخ ينا مث

 مهنم لجر لك ترمعو نجلا نم الو سنالا نم الو ةكئالملا نم ال

 مهتقلخ ماع فلأ ةئام هذه مكماوعا لثم ماع لك ماع فلأ ةئام
 ٠ توق ايورد نم

 تلاق لاق امهنع هنلا يضر سايع نيا نع سؤاط يورو

 براي ىسوم لاق انبر لس مالسلا هيلع ىسومل ليئارسا ونب
 تقلخ ينا ىسوم اي هيلا هنلا ىحواف كدابع لوقي ام عمست ملا

 اهل تلقخو الدرخ اهتالمو ةضف نم ةنيدم فلا رشع ةعبرا
 لدرخلا لكاف لدرخلا كلت نم ةبح موي لك هقزر تلعجو اريط
 تقلخ مث هقزر ءافيتسا دعب ريطلا تامو نئادملا كلت يف ام ينف ىتح
 ءاملاو ءاملا ىلع لاق هشرع ناك نيا سابع نبال ليقف ايندلا

 ضماغ ءيش اذه لاقو اذه لثم يلع نع يورو حيرلا نتم ىلع
 ناك يذلا ام ىردي سيل ذا ىلاعت هللا ملع ىلا هرما لكوي فيعض

 ءايشاب ةدراو رابخالاو مهفالخ ىلع ما )١( قلخلا اذه لبق
 كلذ فاعضا فاعضألو ءيش لكل ةحلاص ةردقلاو ةييجع

 مدآ فلأ هيلا بسنن يذلا اذه مدآ لبق ناك هنا ضعب معزو
 يف لخادو ناكمالا تحت هنوكل زئاج كلذ لكو ملعا هنناو مدآ اتنامو
 ٠ داجدالا دح

 : لصاألاي ضايب )١(
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 ىلع لديامم نا ضعي معز باتكلا نم رخا عضوم يفو
 مدآ قلخ ليق لا دبع هللا هنعل سيلبا نا ربخلا يف ءاجام ركذ

 ضرألا نا يورو ةنس فلأ نيتامث ةباور يفو ةنمس فلأ يتئام

 تقلخ دقو يبابشو يتدج تبهذ ام دعب ينتيج مدآ اي مدآل تلاق
 ٠ فرصت ضعيو راصتخاب ها

 اهيف اوكفسو اهيف اودسفأف نجلا ضرألا نكس نم لوأ
 نم دنج يف سيليا مهيلا هتنا ثعبف اضعي مهضعب لتقو ءامدلا

 مهوقحلا ىتح ةكئالملا نم هعم نمو سيلبا مهلتاقف ةكئالملا

 تعنص دق لاقو هسفن يف رتغا كلذ سيلبا لعف املف راحبلا رتازجي

 هيلع علطي ملو هبلق نم كلذ ىلع هللا علطاف دحأ هعنصي مل ائيش
 لعاج ينا هعم نيذلا ةكئالملل هتنا لاقف هعم اوناك نيذلا ةكئالملا

 نم اهيف لعجتا هل نيبيجم ةكئالملا تلاقف ةفيلخ ضرألا يف

 ينأ لاقف كلذل مهيلا انتتعب امناو ءامدلا كفسيو اهيف دسفي

 مل ام ىلع سيليا بلق نم تعلطا ينا لوقي نوملعت الام ملعأ

 قلخف تعفرف مدآ ةبرتب رما مث هرارتغاو هربك نم هيلع اوعطت
 نم ىرت ام يراقلا اهيا كيلع لكشي الو بزال نيط نم مدآ هتنا

 باتكلا نم ىضم اميق لنئاوألا هذه نيي ضراعتلا وآ فالتخالا

 ىلا تهبنت دقو تاياورلا فالتخا ىلا دوعي كلذ ناف يتاي اميفو

 ( مالسلا هيلع مدآ ضرألا يف ةفيلخ لوأ ) باتكلا ةمدقم يف كلذ

 هاكح ءاوح ةضيح مد ضرألا هجو ىلع كفس مد لوآ

 ٠ فنصملا بحاص

 ٠ هتمأوتو ليياق مدآل ءاوح تدلو ام لوآ
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 ةياور ىلع ) ليباه مد ضرألا هجو ىلع كفس مد لوا
 ٠ ( ىرخا

 ٠ مدآ نب ليباه مدآ ينب نم ديهش لوآ
 مدآ ىلع هللا لزنا ةبيتق نبا لاق ايندلا يف باتك لوآ

 ىدحا يف مجعملا فورحو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا ميرحت

 ٠ ايندلا يف ناك باتك لوآ وهو ةقرو نيرشعو

 ينايرسلاو يسرافلاو يبرعلا باتكلا بتك نم لوأ
 يريمحلا يهو اباتك رشع ىنثالا ةيقب نم اهريغو يناربعلاو
 يدنهلاو ىسلدنألاو يربريبلاو يطبقلاو يمورلاو ينانويلاو

 باصأ املف هخبطو نيط يف اهبتك مالسلا هبلع مدآ ينيصلاو
 ليعامسأ باصأف هوبتكف اباتك موق لك دجو قرفلا ضرالا
 دقوأ نم لوآ وه مدآ يبنلا نوكيف رابتعالا اذهبو يبرعلا باتكلا
 ٠ ناماه كلذ لعف نم لوآ نا يتاي ام سكعي نبطلا ىلع

 بحاص هاكح مالسلا هيلع مدآ سدقملا تيب ىنب نم لوآ
 ةبعكلا ىنب امل مدآ نأ ناجيتلا باتك يف ماشه نيا نع ةاقرملا

 هيف كسنو هانبف هينبي ناو سدقملا تيب ىلا ريسملاب هنلا هرمأ
 يتيسو خلا سدقملا تيب عضوم ىلا ريسملاب هرمأ ىنعملا لعلو ها
 هنبا هلمكاف هلمكي مل نكل دؤاد سدقملا تيب ىني نم لوآ نا

 هيلع بوقعي هسسأ ليقو مالسلا امهيلع دؤأد نب ناميلس
 ٠ مالسلا

 امل كلذو مالسلا هيلع مدآ ةيبرعلا سوقلاب ىمر نم لوآ
 هلا لسرا عرزف ةنجلا نم طيبها نا دعب ةعارزلاي للا هرما
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 ىلاعت ثا ىلا ىكشق هنالكايو هرذيام ناجرخي نيرئاط هل ىلاعت

 نامهسو رتوو سوق هديبو مالسلا هيلع ليربج هيلع طبهف
 هللا ةوق هذه لاقو سوقلا هاطعأف ليربج اي اذه ام مدآ لاقف

 ةياكن هذه لاقو نيمهسلا هاطعاو للا ةدش هذه لاقو رتولا هاطعاو

 ةدع نيمهسلا لعجو امهلتقف نيرئاطلا يمرف امهب يمرلا هملعو هنلا
 ىلا ةيبرعلا سوقلا تراص مث هتشحو دنع اسناو هتبرغ يف

 ٠ ليعامسا ىلا مث ميهاربا

 لمع مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربا يسقلا لمع نم لوآ

 ٠ امهب نايمري اناكف نيسوق قاحسالو ليعامسسأل

 ٠ دورمن ةيسرافلا يسقلا ذختأ نم لوآ

 هل كلم ليقو ليئاكيم ىلعألا يبر ناحبس لاق نم لوآ
 ىلا اموي رظنف ةعباسلا ءامسلا قوف ناكو حانج فلآ نوعبس
 لاقف قيطتال لاقف شرعلا ىلا ناريطلا يف هللا نذاتساف شرعلا
 راطف هل نذاف حانج فلا حانج لكي هاطعأف يل نذئآ براي

 هآرو دازف ةرم لؤاك هآرف شرعلا ىلا رظنف ةنس فلأ نيعبس
 لماش نم ها ىلع الا يبر ناحبس لاقو هسأر سكتف هلاحب

 مت مهنود نم مث شرعلا ةلمح اقلخ ةكئالملا لوآ ) عرفلاو لصألا
 بيترتلا ىلع اذكهو ةسداسلا لمهأ مت ةعياسلا ءامسلا لهأ

 هاور ( ليفارسا ىلعالا يبر ناحبس لاق نم لوآ ) ( نودادزي مهو
 ليفارسا بساحي نم لوآ ) يمليدلا نع قئاقحلا زونك يف يوانملا
 فوخ نم دعتريل هناو لجو زع هللا يدي نيب فقي ىتح هب ىتؤي
٠ ( نيع ةفرط للا ىصعامو باسحلا



 هاور مالسل ا هيلع ليربج ءامسلا يف نذا نم لوا

 ٠ يمليدلا

 يف ايندلا يبا نبا هجرخا ثيدح ( ةكئالملا ىبل نم لوآ )
 ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر لاق : لاق سنأ نع ةبوتلا باتك

 ةفيلخ ضرألا يف لعاج ينا ) ىلاعت هنلا لاق ةكئالملا ىبل نم لوأ

 لاق ( ءامدلا كفسيو اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ اولاق

 كيبل نولوقي نينس تس شرعلاب اوفاطف مهنع ضرعاف هودارف
 نم لوأ ) كيلا بوتنو كرفغتسن كيبل كيبل كيلا اراذتعا كيبل
 طوبهلل ةكئالملا مهتراتخا نيذلا ةكئالملا ميظعلا يير ناحبس لاق

 تلاق ةيصعملا يف اعقو املف تورامو توراه عم ضرألا ىلا

 ادمح دمحلا كلو انبر لاق نم لوأ ) ( ميظعلا يبر ناحبس ةكنالملا

 ٠ ( ةباحصلا ضعب ركذ دنع يتايس خلا ابيط ريبك
 ٠ هغامد وه حورلا هيف لخد مدآ نم ناكم لوأ

 ةنامأ هذه مدآ اي هل ليقف ركذلا مدآ يف روص ءيش لوآ

 يف يبتوعلا هركذ هب رموي ثيح اهعضوم يف الا اهعضتالف

 ٠ دهاجم نع باسنالا

 هجرخا يطويسلا لاق هجرف ناسنالا نم هللا قلخ ام لوآ

 ٠ اعوفرم رمع نيبا نع عرولا باتك يف اندلا ييا نيا

 ٠ نيملاعلا هنن دمحلا مدآ اهب ملكت ةملك لوآ

 مدآل دوجسسلاي هنا مهرم ا نيذلا ةكئالم ا نم دجس نم لوأ

 ٠ هتهبج يف نآرقلا بتك نا هنبا هاتآف مالسلا هيلع ليفارسا وه
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 ٠ سيليا بجع وه بنذ لوا

 ربكتساو هتمعن رفكف هيلع معناو اكلم هلا هاطعا نم لوأ

 يمسف ليزازع همسا ناكو سيليا وه هازخاو هتمعن هنلا هبلسسف

 راسكنالا سالبال ا ليقو هنم سيوأ يا ريخلا نم سليا هنال سيليا

 ٠ نزحلاو

 دسح هي ىنعيو دسحلا ءامسلا يف هي هثدا يصع بنذ لوأ

 ينعيو اضيا دسحلا ضرألا يف هي هثدا يصع يبنذ لوآو مدآل سيلبا

 ٠ هلتق ىتح هديخال مدآ نيا دسح هب

 حاتت نا ةنجلا يف ءاوحو مدآ سيلبا هي داك ام لوأ

 لاق كيكبيام هل الاقف اهاعمس نيح امهتنزحا ةحاين امهيلع
 ةمعنلا نم هيف امتنا ام ناقرافتف ناتومت ٠ امكيلع يكبأ
 لاق امهيلا سوسوف امهاتا مث امهسفن يف كلذ عقوف ةماركلاو
 امهرقي لزي ملو ( يلبيال كلمو دلخلا ةرجش ىلع كلدأ له مدآي
 مدآ تمعطاو تلكاف ةرجشلا كلت ةرمث نم ءاوح تذخأ ىتح

 مدآ عقاو املف ربلا ليقو مركلا ليقو نيتلا ىه ليق ةرجشلاو
 هيف اناك ام امهبلسو ةنجلا نم هللا امهجرخا ةئيطخلا ءاوحو
 ةنجلا نم سيلبا امهودعو امهطيهاو ةماركلاو ةمعنلا نم

 ىلع سيلياو ةدجب ءاوحو دنهلاب مدآ طبهم ناكف ضرألا ىلا
 نم لوآ ) ناهبصاب ةيحلاو ناسيمي ليقو ةلبألا رحب لحاس
 ساق نم لوا وهو سيليا ساق يرصبلا نسحلا لاق سيليا ساق
هسفن ىارف مدآ نيبو هنيب هسياقملا قيرطب رظن هنا اذه ىنعيو



 رئاسلو هل رمألا دوجو عم دوجسلا نم عنتماف مدآ نم فرشا

 ٠ ( ةكنالملا

 هاور ( حان مث ادح مث رمز مث سيليا ىنغت نم لوأ (

 ءاشعلا ىمس نم لوأ ) يمليدلا نع قئاقحلا رونك يف يوانملا

 ٠ ( رمع نيا نع ركذ يور سيلبا ةمتعلا

 ريرج نيا هجرخا دنهلا ضرأ ىلا مدآ هللا طبها ام لوأ
 يناربطلا جرخاو سابع نبا نع هححصو مكاحلاو متاح يبا نباو
 لزنا ملسو هيلع هللا لوسر لاق : لاق هريره يبا نع ميعن وباو

 عمس املف ناذألاب ىداتف ليربج لزتف شحوتساف دنهلاب مدآ
 نم كدلو رخآ اذه هل لاق اذه دمحم نمو لاق دمحم ركذ

 ىذلا مويلا نم سمشلا بورغ لبق كلذ ناكو ليق ءايبنالا
 هناو ءاوح هتجوز عم ةعمجلا موي وهو هيف هنلا هقلخ

 نأ اوركذ بيدن رس ضرأ نم نوهارلا ليقو دون لبج ىلع طبها
 ىلع ناكو ءامسلا ىلا ضرألا لايج ىرذ برقآ نم هتورذ

 'سيي ضرالا ىلا لصو الو ةنجلا رجش نم ليلكا هسار
 بيطلا نا ليقو دنهلاب بيطلا عاونا هنم تبنف هقرو تطقاستو
 حايرلا هترذف سبيف ةنجلا قرو نم مدآ هفصخ يذلا قرولا نم

 ضراب بيطلا نوك ةلع نا ملعا لاو لاقيف دنهلا دالب يف رثتناو
 ( ٠ قرولا كلذ نم دنهلا

 يف مالسلا هيلع مدآ ءاجف ةدجب ءاوح تطيهاو ليق
 ةفلدزملا تيمس كلذلف ءاوح هيلا تفل دزاف اعمج ىتا ىتح اهيلط
 كلذلف عمجب اعمتجاو تافرع تيمس كلذلف تافرعي افراعتو

_- ٢٢



 ةيحلاو ةلبألاب ليقو ناسيمب سيلبا طبهاو اعمج تيمس

 لصوي الام اذهو يربطلا رفعج وبا لاق ريثالا نبا لاق ناهبصاب
 اريخ ملعن الو ةجحلا ءىيجم ءىجي ربخي الا هتحص ةفرعم ىلا

 عفدي الامم كلذ ناف دنهلاب مدآ طوبه يف دروام ريغ كلذ يف

 ٠ ها مالسلا ءاملع هتحص

 ةعساو ةروك عالطالا دصارم يف هلاق ام ىلع ناسيمو

 ناسيم اهتبصق طساوو ةرصبلا نيب لخنلاو ىرقلا ةريثك

 ها ةرصبلا نم مدقآ ةلجد ءىطاش ىلع ةليألاو

 ةمامع هيلع ءامصلا لمتشم سيلبا لزنا يبعشلا لاق

 يا ارصتخم سيلب ا لزنت هريغ لاقو لعن هدلجر ىدحا يف روعأ

 ٠ ةالصلا يف راصتخالا هرك كلذلف هترصاخ ىلع هيدي اعضاو

 ةنجلا نم طبها نيح هنال مالسلا هيلع مدآ علص نم لوأ
 هجرخ ١ يطويسل ا لاق علص مث نمف ءامسسلا حسمي هسأر ناك

 ٠ سايع نيا نع دعس نيا

 قادصمب مالسلا هيلع مدآ ضرالا يف لعج ةفيلخ لوأ
 ( ةفيلخ ضرالا يف لعاج ينا ةكئالملل كبر لاق ذاو ) ىلاعت هلوق
 باطخلا اذهب ةكئالملا هلا بطاخ ليق هدعب لسرلا تلاوت مث

 ميلعت لجال ليقو مهدنعام جارختسال نكلو ةروشملل ال
 ناك نمل فلاخلا يا ةفيلخلا ىتعمو هرواشملا ةيعورشم هدايع

 هفلخي يا فولخملا ىنعمب نوكي نا زوجيو ةكئالملا نم هلبق
 ٠ ضرألا ميدا نم قلخ هنال مدآ يمسو هريغ

- ٢٢٣



 ٠ قينلا امهيلا طيه ١ نيح ضرأل ١ رامت نم مدآ لكأ ام لوأ

 ردي مل ةشحو يكتشا مدآ نا كلذو ءاوح لزمغ نم لوا
 كنا ليربج هل لاقف مالسلا هيلع ليربج ىلا ىكشف يه ام

 نمو نينتا ناضلا نم جاوزا ةينامث هيلع لزناف يرعلا ىكتشت
 حبذي نا هرمأ مث نينثا لبالا نمو نينتا رقبلا نمو نينثا زعملا
 هتجستو ءاوح هتأرمأ هتلزغف هفوص ذخا مث هحيذف اهنم اشيك

 نم لوآو جسن نم لوآ مدآو يهو لزغ نم لوآ ءاوحف مدآو يه

 ىلا لجر ءاج هنع للا يضر سابع نيا نعو فوصلا سبل
 يف لوقت ام هللا لوسراي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر
 لوآ مدآ ناك مدآ انيبأ ةفرح كتفرح لاق كئاح لجر ينا يتفرح

 ةقرح اهناف كتفرح بحي هللا ناو هلمعي ليربج ناكو جسن نم
 هيلع سيردا ركذ دنع يتأيسو تاومألاو ءايحألا اهيلا جاتحي

 نوسبلي اوناكو اهسبلو بايثلا طاخ نم لوآ هنا مالسلا
 ٠ دولجلا

 يف يمليدلا هجرخا ( مالسلا هيلع مدآ كاح نم لوا )

 ٠ اعوفرم سنا نع سودرفلا دنسم

 سبل ام هنأ كلذو مالسلا هيلع مدآ ديدحلا لمع نم لوا
 لاق كباصأ يذلا ام ليربج هل لاقف ىكتشا ةروعلا رتسو
 اليبس ةدابعلا ىلا دجا ال ابارطضاو اقلق يسفن يف دجأ
 كلذ ليربج لاق لمنلا بيبدك يمحلو يدلج نيب دجا يبال
 فوس ليربج لاق هنم صالخلا فيكو لاق عوجلا ىمسي
 نيرمحأ نيروثب ءاج مث هنع باقف هنم صالخلا ىلا كيدهأ

س ٢٤



 منهج نم ررشب ءاج مث نيتبلكلاو ةخفنملاو ةقرطملاو ةدعلاو
 لخدف رحبلا يف تعقوف ةرارش هنم تراطف مدآ يدي نيب هعضوف

 لعف ىتح هنم تراطف مدآ ىلا اهعفدو اهجرخاف اهيلا ليربج

 مكران نا ملسو هيلع للا ىلص هلوق كلذف ةرم نيعيس كلذ

 ليربج اهب ءاجف منهج ران نم ءزج نيعبس نم ءزج هذه
 رجحلا يف كدالوالو كل اهنجس نكلو كعيطتال اهنا مدآي لاقو

 مث عرزو ثرحق ثرحلا ةلآ ذاختاب ليربج هرمأ مت ديدحلاو

 هنجع مث هنحطو هارذ مث هةساد مت هدصح غلب اذا ىتح ىقس

 هيلع ترحي ناكو رمحأ اروت مدآ ىلا طبها ليقو هلكو هزبخ مت
 نم امكتجرخي الف ) هنلا لاق يذلا وهف هنيبج نع قرعلا حسميو
 هللا نا لئاوألا ةرضاحم يفو ةواقش كلذ ناكو ( ىقسشتف ةنجلا

 هملع امك هدالوا اهيلا جاتحي امم ةفرح فلا مدآ ملع ىلاعت
 ٠ ةمايقلا موي ىلا همسا وهف مدآ هامس ءيش لكف نسلالا

 هبر ىصع املف مدآ ةيبرعلا ملكتو سرغو عرز نم لوأ
 هيلع هللا ب ات املف ةينايرسلاب همالك ناكو ةيبرعلا ىسنأ

 ٠ ةيبرعلا هيلع درو همحر ماع يتنئ ام دعي

 ةلملا زبخي دارملاو مالسلا هيلع مدآ ةلملا زبخ نم لوآ

 ٠ خيراتلا يف يربطلا هركذ رمجلاو دامرلا يف عنصي ام

 لاقو مالسلا هيلع مدآ مهردلاو رانيدلا برض نم لوا
 يف مدآ دهع يف تناك ىتلا ثادحالا لوأ ) امهب الآ ةشيعملا حلصتال

 هللا صق ناذللا امهو ليباه هاخأ ليباق لتق يه ايندلا
_ ٢٥ .



 ذا قحلاب مدآ ينيا ءاين مهيلع لتاو ) لاقف نآرقلا يف امهريخ

 ضعب لاق ( رخالا نم لبقتي ملو امهدحا نم لبقتف انابرق
 امه له نيروكذملا مدآ ينيا يف ملعلا لهآ فلتخا دق نيرسفملا

 كاحضلاو نسحلا بهذو لوألا ىلا روهمجلا بهذق ال مأ هيل صل

 يف لثملا امهب برضف ليئارسا ينب نم اناك امهنا الاقو يناثلا ىلا
 ملو نينايرقب ايرقتف ةموصخ امهنيب تناكو دوهيلا دسح ةنايا

 ٠ ليئارسا يني يف الا نييارقلا نكت

 دحا نفدلا ةروص لهجي فيك مهو اذهو ةبطع نبا لاق

 يربطلا رفعج ويآ لاق بارغلاب يدتقي ىتح ليئارسا ينب نم
 نع حيحصلا ثيدحلل هيلصل مدآ انيآ امهنا اندنع حيحصلا

 الا املظ لتقت سفن نم ام ) لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 نابف ( لتقلا نس نم لوآ هنال اهنم لفك لوألا مدآ نبا ىلع ناك
 يني ليق مدآ ينب نيب لازال لققلا ناف مدآ بلصل امهنا اذهي

 ٠ ليئارسا

 ناك هنال لبنس نم ةمزح ليباق نابرق ناكو ليق
 اشبك ليباه نايرق ناكو هعرز ءدرا نم اهراتخاو عرز بحاص
 ليباه نابرق لبقتق همنغ دوجا نم هذخا منغ بحاص هنال
 هيلع حييذلا هب يدق نآ ىلا اهي ىعري لزي ملو ةنجلا ىلا عفرو

 امنا لاق كنلتقأل لاقو هدسحف ليباق نابرق لبقتي ملو مالسلا
 ٠ نيقتملا نم هنلا ليقتي

 لك يف دلت تناك ءاوح نا نابرقلا اذه بيسو ليق

ناكو ادرفنم دلو هناف مالسلا هيلع اثيشألا ىثناو اركذ نطب



 لحت الو رخالا نطبلا نم ىثنالاب نطبلا اذه نم ركذلا جوزي مدآ
 مالسلا هيلع مدآ ةنس هذه تناكو هعم تدلو يتلا هتخا هل

 رارطضالا عضومل مراحملا يوذ يف هنكمي ام ىصقأل اطايتحا
 تخا ليباه عمو اميلفا اهمسا ةليمج تخا ليباق عم تدلوف

 ليباق لاق امهجيوزت مدآ دارا املف اذويل اهمسا كلذك تسيل

 اوقفتاف رجزني ملف هرجزو رمتاي ملف مدآ هرمأف يتخاب ىلوأ انا

 اران للا لسرأف هنابرق لبقت نم اهجوزتي هناو نابرقلا ىلع
 ليق املف ليباق نابرق تكرتو ليباه نابرق تلكاف ءاضيب
 بضع ليباق تخاي هل ءاضقلا كلذ يف ناكو ليباه نابرق هنلا

 لاق يتخا حكنتال ىتح كنلتقأل لاق ناطيشلا هيلع ذوحتساو ليباق
 ينلتقتل كدي يلا تمسب نئل نيقتملا نم لا لبقتي امنا ليباه
 لتق هسضفن هل تعوطف ىلاعت هلوق ىلا ) كيلا يدي طساببانا ام
 طقس هلتق املف هلتقف هتيشام يف وهو هعبتاف ( هلتقف هيخأ

 وهو رجحب اخدش هل هلتق ناكو هيراوي فيك ردي ملو هدي يف
 هيريل ضرألا يف ثحبياب ارمع هللا ثعبف مدآ ينب نم ليتق لوأ
 لتم نوكأ نأ تزجعا ىتليو اي لاق هيخا ةءاوس يراوي فيك
 ( نبمدانلا نم حيصأق يخأ ةءاوس يراواف بارغلا اذه

 مدن ليقو هلتق ىلعال هلمح ىلع نيمدانتلا نم هانعم ليق

 لبجلا نم لزن مث ءارح ةبقع دنع هلتق ناكو هدقف ىلع
 ىلع كلذ ناك ليقو نميلا ىلا اهب برهو هتخا ديي اذخأ
 هل لاقف ضيضحلا ىلا اهب طبه مت هتخا ديب ذخاف دون ليج

 دحا هي رميال ناكف هارت نم نمأتال ايوعرم لازت الف بهذا مدآ

 هل لاقف سيلبا هاتا هيبا نم بره امل ليق هامر الا هدلو نم

- ٢٢



 بصنخأف هنابرق ليق كلذلف اهديعيو رانلا مدخي ناك ليياه نا

 نم لوأ وهف راف تيب ىنبف كبقعلو كل نوكت اران اضيا تنا
 ٠ اهدبعو رانلا بصن

 : ليباه مد ضرألا ىلع كفس مد لوأ

 مدآ نب ليباه ةمسن يه ضرألا يف تنفد ةمسن لوأ

 ٠ ليباه ايتدلا يف دهشتسا ليتق لوأ

 ٠ مدآ نب ليباق وه اهدبعو رانلا بصت نم لوأ

 ليباه هاخأ ليياق لتق امل بارقلا ريقلا نس نم لوأ

 ٠ هركذتلا يف يبطرقلا هركذ ءيشب سيلو ليئارسا وني ليقو

 لزن سيلباو ليباق يفو ليق ليباق لتقلا نس نم لوأ
 ةيآلا ( سنالاو نجلا نم انالضا نيذللا انرا انير ) ىلاعت هلوق

 نم ام ) لاق هنأ ملسو هيلع ها ىلص هللا لوسر نع يورو

 لوأ هنأل ( اهنم لغك لوألا مدآ نبا ىلع ناك الا املظ لتقت سفن

 ( لتقلا نس نم

 : مدآ نب ليباق مدآ ينب نم رانلا ىلا قاسي نم لوا
 ليق اذك مالسلا هيلع مدآ انوب ا سمخلا ىلص نم لوأ

 حيرلاو سمشل ا ةرارح يآرو ضرألا ىلا طيها نيح كلذو

 نيتعكر ةملظلا دعب رجفلا ىأر نيح ىلصف دوساف بارتلاو
 ىلا ضيباف رهظلا تقو يف اعبرأ مث ههجوو هسار ضيباف

- ٢٨ .



 ىلا ضيباف برغملا مث هعسو ىلا ضيباف رصعلا مث هردص
 ضيبتل اهب ةمالا هذه هللا رماف هلك ضيباف ةمتعلا مث ةبكرلا

 يفو تانسحلاب تانيبسلا نم مهبتك ضيبتو ادغ مههوجو

 نيتعكر ىلص رجفلا دنع هيلع بيت امل مدآ نا ىرخا ةياور
 عبرا ىلصف رهظلا دنع قاحسا يدفو حبصلا تراصف

 لاقف تثبل مك هل ليقف زيزع ثعبو رهظلا تراصف تاعكر

 تاعكر عبرا ىلصف موي ضعب وأ لاقف سمشلا ىآرف اموي
 عبرا يلصي ماقف برخملا دنع دؤادلل رفحتو رصعلا تراصف

 ٠ اثالث برغملا تراصف ةتلاتلا يف سلجف دهجف تاعكر

 ملسو هيلع للا ىلص انيبن ةرخالا ءاشعلا ىلص نم لوأ

 ةمتعلا تقو رانلاب يتأي بهذ ام كلذو مالسلا هيلع ىسوم ليقو
 داليم مهو قيرطلا ةلالض مهو رظطملا مومه ةعبرأ يف وهو
 عيمج هل ملسو كلذ هللا هافكو ليللا اهقرف ذا همنغ مهو هلهأ

 ٠ هلل اركش تاعكر عبرأ ىلص هلجأ نم مه ام

 هيلع ملظاو حرخأ نيح مدآ رجفلا ىلص نم لوا ليقو
 حيبصلا رجفنا املف هفوخ دتشاو لبق ةملظري ملو ليللا

 مدآ برغملا ىلص نم لوا ليقو هلل اركش نيتعكر ىلص ءاضاو
 نوعدي هموق ناربخا ام ىسيع ليقو هيف هيلع بيت ذا اضيا
 ىلاعت هللا ةينادحول اتابثاو اهل ايغن اثالث اهلصف ةثالث ثلاث
 ليربج هرشيق لاوزلا دنع دوأد ىلع بات هللا نا اضيأ يورو

 مالسلا هيلع ناميلس ىلع باتو اعبرا ىلصف مالسلا هيلع
دنعو لل اركش اعبرأ ىلصف هيلثم ءيش لك لظ راص نيح



 خرفك توحلا نطب نم سنوي جرخا مالظالاو موجنلا كابتشا

 ها اثيدح كلذ يور اعبرا ىلصف حانج الو هل شير ال
 ٠ عرفل او لص الا لماش نم راصتخ اي

 لك نم مايأ ةتالث ماص مالسلا هيلع مدآ ماص نم لوا

 ٠ رهش

 لاق نسحلا نع ريرج نبا جرخا ( سيلبا ساق نم لوا )
 ٠ نيط نم هتقلخو ران نم ينتقلخ هلوق يف سيلبأ ساق نم لوأ

 دجس هل للا لاق سيلبا هيارب نيدلا رمأ ساق نم لوأ )
 هجرخا ( نيط نم هتقلخو ران نم ينتقلخ هنم ريخ انا لاقف مدآل

 نع هيبآ نع دمحم نب رفعج نع يمليدلاو ةيلحلا يف ميعن وبأ
 ساق نم لوأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هدج
 هللا هنرق هيارب نيدلا رمأ ساق نمف رفعج لاق خلا نيدلا رمأ

 ٠ سايقلا يف هعبت هنأل سيلباب ةمايقلا موي

 اذه دانسا يف رظني نا يغبنيو يناكوشلا ةمالعلا لاق
 ٠ ها ةوبنلا مالك هبشيال وهو هعفر حصي هنظا امف ثيدحلا

 ( سيلبا يا ) ملع دقو ريسيتلا يف هنلا همحر بطقلا لاق

 ليقو هسفن نع كلذب حرصو ةكئالملا ةلمج يف رومأم هنا هنلا هنعل

 ىلص لاق سايقلاب مومعلا نم هسفن جرخا رومام هنا ملسي مل
 ٠ ىلاعت هللاا لاق هنلا هنعل سيلبا ساق نم لوأ ملسو هيلع ها

 مرحملا سايقلا نا ىفخيالو خلا هنم ريخ ان الاق مدآل دجسا هل

۔ ٢٠



 نيعلل ١ سيلي ١ لعقك هل فلاخملا صخل ١ دوجو عم س قلا

 هيلا جيتحا ثيح بجاو وهفالاو طورشلا لمكتسي مل يذلا سايقلاو

 ها هيبلا جاتحي نيحل ملعلل ادادعتسا هيلا جتحي مل ثيح بحتسمو

 .سيليا ىلع ةهبشلا لوخد هجوو نيرسفملا ضعب لاق

 دج_سي نازجي مل نيطلا نم فرشأ تناك اذا رانلا نا نظ هنا

 هناحيس ثا ملعي امل عبات كلذ نال ءاطخ اذهو نودأال فرشألا

 رانلا نم ريخ نيطلا نا اضيا ليق دقو دايعلا حلاصم نم

 ٠ ها قلخلل عفانم رثكا هنال

 هتهبج ىلا سيلبا امهعقر ريناندلاو مهاردلا تبرض ام لوا

 يف يمتيهلا رجح نبا هركن اقح يدبع وهف امكيحأ نم ٠ لاقو
 نم مالسلا هيلع مدآ هذختا نجاد لوأ ) رئابكلا فارتقا نع دجاوزلا

 تلغش براي لاق مدآ ةبوت هللا ليق امل بهو لاق كيدلا قلخلا
 فرعا تسلو ةدايعلاو حيبستلا نع ةشيعملاو قزرلا بلطب

 اكيد هيلع للا طيهاف ايندلا مايا نم حيبستلا تاعاس رادقم

 حيبستلا عمس اذا ناكف حيبستتلاب ةكئالملا تاوصا هعمساو

 رايدلا هركذ هحيبستي مدآ حيسيف ضرألا يف حيس ءامسلا يف

 هينبا نيب ىضق مالسلا هيلع مدآ ضرألا يف ىضق نم لوآ ) ( يركب
 ةمأوت نود هتماوتي جوزتي نا ليياق دارأ امل ليباهو ليباق

 امهنيب هؤاضق ناكف ليباه ةمأوت نم نسحأ اهنال ليباه هيخا
 نآرقلا يف امهنع هللا ريخا امك انابرق ايرقي نا امهرمأ نا

اميلقا ليباق ةمأوت مسا اهمتع للا ىض سايع نيا لاق ميركلا



 ددعس ني ييحي يض اقلا هرك ذ ها ا ذومل ليب اه ةم اوت مس او

 ٠ حاضيالا يف هللا همحر يراجملا

 ٠ ءاوحو مدآل دلو لوآ نمحرلا دبع يمس نم لوا

 مالسل ١ هدلع مدآ مدق ةنئيطخ ىل ١ ىشم مدق لوا

 ءاهي بهذ ةرجشلا ىلا رظن امل ليق ةرجشلا ىلا ىشم امل

 ٠ ةئيطخ ىلا ىشم مدق لوآ اذهو اهيلا ىشمو ماق مت ههجو

 لمهأ مث مهنود نم مث شرعلا ةلمح اقلخ ةكتنالملا لوا
 ىلع اذكهو ةسداسلا ءامسلا لمهأ مث ةعباسلا ءامسلا

 ٠ ةمايقلا موي الا نوتومي الو نودادزي مهو بيترتلا

 ٠ مدآ ةمايقلا موي ىعدي نم لوا

 لسرلا مث ليئاربج مث ليفارسا باسحلا ىلا قاسي نم لوآ
 نم لوآ نا لئاسولا يف يطويسلا اهركذ ىرخا ةياور يفو
 نم لئسي نم لوأ ) هلسر ىلا هئلا نيمآ هنال ليئاربج بساحي
 ٠ ( مالسلا هيلع حونت لسرلا

 لاق سابع نبا هاور ثيدح مالسلا هيلع مدآ دحج نم لوآ

 نا ) ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر لاق نيدلا ةيآ تلزن ام
 جرخاف هرهظ حسم هقلخ امل للا نا تارم ثالت مدآ دحج نم لوأ
 ىارف مدآ ىلع مهضرعي لعجف ةمايقلا موي ىلا يرارذ هنم
 لاق دؤاد كنبا لاق اذه يني يا بر يا لاق رهزي الجر مهنم

. ٢٢



 ىلاعت لا لاق رمعلا نم هدز لاق ةنس نوتس لاق هرمع مك
 نيعبرا هل بهوف ةنس فلا مدآ رمع ناكو تنا هديزت نا الا ال

 رضتحا امظ ةكئالملا هيلع دهشاو اباتك كلذب هيلع بتكف ةتس
 ةنس نوعبرا يرمع نم يقب دق لاق هحور ضبقل ةكئالملا هتتا مدآ

 هل تيهو الو تلعف ام لاق دؤاد كنبال اهتبهو دق كنا اولاق

 فلا مدآل لمكأف ادوهش ةكئالملا ماقاو باتكلا للا لزنأف ائيش

 نم وه لجر مهيف اذاف ةياور يفو ةنس ةئام دؤادل لمكاو ةنس

 لاقف ةنس نيعبرا الا رمعلا نم هل بتكت ملو ارون مهئوضا
 نيعبرا الا هل بتكت ملو ارون مهئوضا نم اذه براي مدآ
 يرمع نم هل صقنا براي لاقف هل تبتك ام كلذ لاقف ةنس
 ىلا طبها املف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةنس نيتس
 مدا هل لاق هضبقل توملا كلم هاتا امف همايآ دعي ضرذلا
 كلم هل لاقف ةنس نوتس يرمع نم يقب دق توملا كلماي تلجع
 تلعفام لاق دؤاد كتبأل هبتكي نا كبر تلءعاس ءيش يقب ام توملا
 دحجو هتيرذ تيسنف مدآ يسنف ملسو هيلع لا ىلص يبنلا لاقف

 ٠ دوهشلاب رمأو باتكلا هللا عضو ذئنيحف هتيرذ تدحجف

 ةئام ثالثب هتوم لبق بتكلا رئاس بتك مدآ بتك نم لوا
 تيقب حون نمز يف ضرالا تقرغ املف هخبط مث نيط يف ةنس
 صخ نا ىلا يبرعلا باتكلا يقبو مهباتك موق لك باصأف ةباتكلا
 حرش يف يوانملا هركذ ةيبرعلا ملعتو هباصاف ليعامسا هب
 ملقلاب طخ نم لوأ هنآ سيردا ركذ دنع يتأيسو ريغصلا عماجلا

 ٠ ةيبلحلا ةريسلا يف هاكح لمرلا طخ هب دارملا ليق نكل
- ٢٢٣ .



 فلتخا دقو مارصلا تيبلا وه ا ةدابعل عضو تيب لوا
 ليقو مدآ ليقو ةكئالملا ليقف ءادتبالا يف هل ينايبلا يف

 مدآ هددج مث ةكئالملا هانب نم لوأ ناي كلذ نيي عمجيو ميهاريا

 ٠ ميهاربا مث

 : مالسلا هيلع مدآ تيبلا جح نم لوآ

 اهنم تدم مث تيبلا عضوم ضرألا نم تعضو هعقب لوا
 ضرألا هجو ىلع لا هعضو ليج لواو يقهيبلا هاور ضرألا
 ةيعكلا ىنب نم لوآ يقهيبلا هاور لابجلا هنم تدم مث سيبق ويا

 نا ليبق ةبعكلا تناكو ليق مدآ نب ثيش وه ةراجحلاو نيطلاب
 هيلع مدآ فرطي ءارمح هتوقاي نم ةميخ مدآ نب ثيش اهنيبي
 لوا وهو مدآ نب ثيش نب شونا ةبعكلا بوب نم لوآ اهب مالسلا
 ٠ ةنطقلا جرختساو ةلخنلا سرغ نم

 ربيك توح نم فاخ ريغص توح ةيعكلاي ناع نم لوأ

 ٠ يليهسسل ا هلاق مالس ني ىبحي هرك ذ س ايع

 نا دعب رازن نب رضم نب سايلا ميهاربا ماقمي رفظ نم لوا
 - تيبلا ةيواز يف هعضوف مالسلا هيلع حون نمز يف تيبلا قرغ

 يبنلا نع ىوريو رضم نب سايلا تيبلل ندبلا ىدهأ نم لوا
 ( انمؤم ناك هناف سايلا اوبستال ) لاق هنأ ملسو هيلع ثا ىلص

 هيلع نا ىلص ىبنلا ةيبلت يلص يف عمسي ناك هنا ركذيو

 ٠ جحلاب ملسو

- ٢٣٤



 يف ءاج ام عيمج عباتل نا انه بسانملا نمو اذم
 ناك ولو يمالسالا رصعلا ىتح هيلع تعلطا امم ةبعكلا تايلوا

 لوالاف لوألا ركذ وهو هيلع تيرج ىذلا مازتلألا نع اجورخ كلذ
 درسا نا ىرا كلذل يلاوتلا ىلع ارج ملهو ةفيلخلا ءدب ذنم
 ام تايلوا ركذ ىلا دوعا مث ةفرشملا ةبعكلا ركذ يف ءاج ام

 ناكمالا بسح خيراتلا يف يرحتلاو عباتتلا ىلع مدآ رصع دعب
 ٠ قيفوتلاو نوعلا دمتسا هللا نمو

 العج نامسا دعسا نابت وهو عبت ةبعكلا ىسك نم لوأ
 نبت لجر لاقي ةنطفلاو ءاكذلا هانعم نايبتو ادحاو امسا

 نم نيربحلا قاسو ةنيدملا مدق ىذلا وه اذه عبتو نبطو
 يف يرا ليق هاسكو مارحلا تيبلا رمعو نميلا ىلا ةنيدملا
 جسني ءيش وهو فصخلا الوا هاسكف تيبلا وسكي نا مانملا

 حوسملا هاسك مث ظالغ بايث فصخلا ليقو فيللاو صوخلا نم
 نم ةلصوم بايث يهو لئاصولاو ءالملا هاسك مت عاطنألاو

 ءالم هللا مرح يةلا تيبلا انوسكو ) كلذ يف هلوق نمو نميلا بايت
 لاق هنآ ملسو هيلع هلل ا ىلص هنع يورو ( ادوريو ادضعم

 دارأ ةعبابتلا يا يردي ال ليق ( انمؤم ناك هناف اعبت اوبستال )
 ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر نا ةريره ييا نع رخآ ثيدح يفو
 ليق ( ةبعكلا ىسك نم لوا هناف يريمحلا دعسا اوبستال ) لاق
 ها دعسا هيف ركذ ثيح نيبأو لوالا نم حصأ ثيدحلا اذهو
 ناحرس خيشلل ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك باتك نمو

عاطتالا قيتعلا تيبلا ىسك نم لوأ وه عبت يوكزالا ديعس نب



 ١ ةوسك يف دز الئاق هموت يف ى ارف ةين اميل ١ تييل فقكسمساه٥

 تيبلاب فاطو ىشولا هاسكف لوألا لوقلاك ةيناث ىارف رفاعملا

 وهو اهب تامو نميلا ىلا عجرو احاتقفمو اياي هل لمعو ىعسو
 ىلا راس يذلا وهو ناسح هدلو هدعب نم كلم مث لماكلا دعسا

 نم هلقن اندرا ام ها ةماميلا ءاقرز لتقو امسط حابتساو ةماميلا

 يوكزالا خيشلا مالك ٠

 ٠ اضيأ عيبت ةبعكلا بايل اقلغ لمع نم لوأ

 نب ورمع نب رماع وهو رداجلا ةبعكلا رادج ىني نم لوأ
 بعك نب نارهز نب رصن نب نامهد نب بعص نب رشبم نب همثعج
 ةمثعج ناكو دزالا نب رصن نب كلام نب هنلا دبع نب بعك نب ثراحلا نب
 ٠ دعس نبي تاقبط يف اذك برام نم دزالا تجرخ مايأ جرخ

 يمليدلا هاور يصق ةرم نيا دعي ةيعكلا ءانب ددج نم لوأ

 ةريغملا نب ديلولا ةبعكلا لوخد دنع لاعنلا علخ نتسا نم لوا
 ٠ دجاسملا لوخد دنع مالسالا اهرقا ةنس يهو يموزخملا

 هيلع ميه اري ١ هيلع موقي ن اك ي ثللا رجحل ١ لقن نم لوأ

 لوأ ةيعكلا رادجي اقصلم ناك يذل او ةيعكلا ءانيل مالسسل ١

 ٠ نيرسفملا ضعي هركذ هنع هنلا ىضر باطخلا نب رمع هلقت نم

 ٠ نيرسفملا

 ٠ ريبزلا نب هنا دبع نيباب ةبعكلل لعج نم لوآ
 ناكو ريبزلا نب للا ديع جابيدلا ةبعكلا اسك نم لوآ

 ةبعكلا ىسك نم لوأ ةياور يفو ع اطنألاو حوسملا اهتوسك

ب ٢٦



 نع ءافلخلا خيرات يف يطويسلا هركذ ةيواعم نبا ديزي جابيدلا
 ٠ ديزي ةيعكلا مدخا نم لوأو ىدق اولا

 رمأي فسوي ني جاجحلا جاييدلا ةيعكلا اسك نم لوا

 نمم يرم اعلا رفقعج ني دلاخ نا ليقو ناورم نيا كلملا ديع

 نم لوأ ليقو يليهسل ا هركذ مالسسالا ليق جايبدلا اهاسك

 لض دق ن اكو بلطمل ١ ديع ني س انيعل ١ مآ ج ايدل ا اهاسك

 ١ ) ٠ ( هتدجوف ةيعكل ا نوسكتل هتودجو ن ١ ترذنف يبص وهو

 يس ايعلا نومأملا ضيألا جابيدلا ةيعكلا اسك نم لوأ

 ليباق نب لابوت وه ليباق دلو نم يهالملا نختا نم لوأ
 كمهناف فزاعملاو ناديعلاو لوبطلاو رييانطلاو ريمازملا ذختأ

 ٠ نانيق ني لبئالهم نامز يف كلذ ناكو وهللا يف ليباق دالوأ

 ةيرذ نم كمال نب سلوب لاملا ىنتقاو بابقلا نكس نم لوا
 ٠ ليباق

 يف اذك كمل تنم تني يمالم لوطلاو فزاعملا ذختا نم لوآ

 ٠ يواسسملاو نسساحملا باتك

 جنصلاو كمال نب نيليوت جنصلاو جنولاي برض نم لوأ

 اهلتم ىرخأ ىلع برضت رفصألا ساحنلا نم ةرودم ةحيفص

 دوعلا نم برض جنولاو راتوأ اهل برطلل ةلآ ليقو برطلل
 ٠ ةيسراف اهلصاو برغملا وآ

 نبا لاق كمال نب نيقليوت ديدحلاو ساحنلا لمع نم لوآ

 اوطعا دق اوناكو ةربايجو ةنعارف ءالؤه دلو ناكو رينألا

 : بانج تنب ةليتن اهمسا )١(

- ٢٧ 



 ملو ليباق ينعي نيق دلو ضرقنا دقو لاق قلخلا يف ةطسب

 عطقناو مهباسنآ تلهج اهلك مدآ ةيرذو اليلق الا ابقع اوكرتي
 سانلا باسناو لسنلا ناك هنمق ثيش نم ناك ام الا مهل سنت

 رمأ نم قاحسا نيبا ركذي ملو مدآ هييآ دالوأ نود هلا مهلك مويلا

 نب شونا نمز يفو يدوعسملا لاق ها تيكح امالا هدلوو ليباق
 ٠ ليباه هيخأ لتاق ليباق لتق ثيش

 ةاختاب هنامز لمهأ رمأو نداعملا جرختسا نم لوآ

 ٠ مدآ نب ثيش نب شونا نب نانيق نب ليئالهم دجاسملا

 تاعانصلل تاودألا هنم لمعو ديدحلا طيذتسسأ نم لوأ

 اتناك نيتنيدم ىنب نانيق نب ليئالهم ءانبلا ىنب نم لوأ
 يهو لباب ةنيدم امهو نئادملا نم ضرألا رهظ ىلع يني ام لوأ
 عالطألا دصارم يف لاق ناتسزوحب سوسلا ةنيدمو قارعلاب

 اذهب روهشملاو لاق ةلحلاو ةفوكلا اهنم ةيحان مسا لباب

 ىمست ةيرق اهبناج ىلاو ةلحلا برقب بارخلا ةنيدملا مسالا
 نم وهو زوخلا دالب عيمجل مسا ناتسزوخو ةرماع لباب نآلا
 زوللا لابجو ةرصبلاو طساوو سراف نيب زاوهألا ىحاون
 ٠ راصتخاب ها ناهبصأل ةرواجملا

 ني ذوال ني ميمأ رومشنمل ١ بشخل اي توييل ا فقس نم لوآ

 ريغصلا مدآ سرفلا دتع ىمسيو اكلم ناكو حونت نب ماس

_ ٢٨



 ح ايبرل ١ تلاه ةم اميل او رحشل ١ ندي تنكس ةمأ ر ايو ٥ دلوو

 ٠ اوكلهف مهلهانمو مهجاجف ىلع لمرلا

 سانلا ضحو عفاذنمل ١ عض اوم يف ٥ ايل ١ ردة نم لوأو

 ٠ ليئالهم لامعالا دامتعاو ةعارزلا ىلع

 سبالملا ذاختاو ةيراضلا عابسلا لتقب رمأ نم لوأو

 شحولاو مفغلاو رقبلا حبذبو ليئالهم شرافملاو اهدولج نم
 ٠ لدئالهم دودحلاو ماكحألا عضو نم لوآ ليئالهم اهموحل لكأو

 هلعجو رجشلا عطق نم لوأو يراوجلا مدختسأ نم لوأو
 ٠ ليئالهم ءانبلا يف

 مالسالا نع داع نم داعو تدبعو مانصألا تلمع ام لوآ

 ٠ ليئالهم نب درب نمز يف ناك

 ٠ لباب هللا ريغ اهيف دبع ضرآ لوآ

 لباب ضراب العب هومس يذلا منصلا هتنا ريغ دبع ام لوأ
 ٠ متاح يبأ نبا هجرخا يطويسلا لاق

 مالسل ا هيلع سيردا ملقل اي طخو ةوينلا يطع ١ مدآ ينتب لوآ

 دارملا ليقو يمليدلا هاور ثيدح سيردا مدآ دعب ملقلاب طخ نم لوآ
 ٠ لمرلا طخ هي

 ٠ سيردا هنلا ليبس يف دهاج نم لوأو

 ٠ مهنم قرتساف مدآ نب ليباق دلو نم ءىبس نم لوأو

 ٠ ةياور يفو اهطاخو بايثلا عطق نم لوأو
- ٢٩



 ٠ دولجلا نوسبلي اوناكو اهسبلو بايثلا طاخ نم لواو

 ٠ باسحلاو موجنلا ملع يف رظن نم لواو

 ٠ هيف ملكتو بطلا يف رظن نم لواو
 ٠ اهيف للا دجمو لكايهلا ينب نم لواو

 ٠ ءايميكلا لمع نم لواو
 ةيموجنلا تاكرحلا نم ةيولعلا ءايشالا يف ملكت نم لوأو

 ٠ رشعم ويآ هلاق

 ناك هللا لضق نبا لاق يوانملا لاق نافوطلاب رذنا نم لوأو

 ٠ اكلمو اميكحو ايبن ناك ثلثملا سمره ىمسي سيردا

 يف يدوعسملا هركذ هربألاب طاخو زوردلا زرد نم لوأو

 ٠ بهذلا جورم
 ليئارسا ىني ءايينأ لوأو دمحم مهرخاو مدآ لسرلا لوأ

 عماجلا يف هاور سيردا ملقلاب طخ نم لوأو ىسيع مهرخآو ىسوم
 ٠ ريغصلا

 زونك يف يوانملا هاور دمحم مهرخاو مدآ نيلسرملا لوآ

 ٠ قئاقحلا

 رافغلا دبع همساو مالسلا هيلع حون لسرأ يبن لوآ

 احون نال مدآ مهلوأ نا ثيدح نييو هنيب ضراعت الو ريغصلا عماجلا

 ارافك اونوكي ملو هينب ىلا لوسر لوأ مدآو رافكلا ىلا لسرا
 حون نم تأدتبا ةعيرشلا لحنلاو للملا يف يناتس رهشلا لاقو ها

۔ ٤٠



 هب ىصو ام نيدلا نم مكل عرش ) ىلاعت هلا لاق مالسلا هيلع
 مهيلع سيرداو ثيشو مدآ نم تادتبا ماكحألاو دودحلاو ( احون
 اهمتاو اهلمكاي ننسلاو جهانملاو للملاو عئارشلا تمتخو مالسلا

 تلمكا مويلا ) ىلاعت هنلا لاق مالسلا هيلع دمحم الامجو انسح

 ليقو ( انيد مالسالا مكل تيضرو يتمعن مكيلع تمعناو مكنيد مكل
 ٠ مدآ دعي هيلا اونكس سانلا نال نكىس همسأ احون نا

 ١ دو هومس ي ذلا منصل ١ هند ا ريغ ديع ام لو 1

 هيلع حون ديحوتلا ىلا ءاعدلاو راذنالاي ثعب يبن لوآ

 ٠ مالسسلا

 ٠ حون موق يف تقدح م انصالا ةد ايع تثدح ام لوأ

 رخآو ةرذلا ةنيفسلا يف باودلا نم حوت لمحام لوآ

 هينذي قلعت سيليا نا ليق امو رامحلا باودلا نم لمح ام

 عيطتسي الف لوخدلاي هرمأي حوت لعجف هالجر عفترت ملف

 لخد اهلاق املف كعم ناطيشلا ناك ناو لخدا هل لاق ىتح

 هللاو اهل لصا ال ةفارخ اهنا نوكي ام هيشا هعم ناطيشلا

 ٠ ملعأ

 نيدلا رون هاكح مالسل اهيلع حون ناضمر م اص نم لوأ

 ٠ هبيتق نبا نع جراعملا يف

 ديدشتب نارح ةنيدم يه نافوطلا دعب تيني ةنيدم لوأ
 ةميدق ةنيدم عالطالا دصارم يف هلاق ام ىلع يهو « ارلا

_ ٤١



 نيذلا نييتارحلا ةئباصلا لزانم تناكو رضم رايد ةبصق

 مالسلا هيلع ليلخلا رجاهم ىهو لحنلاو للملا وفنصم مهركذي

 نارحو ىرغصلا نارحو ٠ بلح ىرق نم اضيا نارحو

 هةطوغي ةيرق اضيأو ٠ رماع ينبل نيرحبلاب ناتيرق ىربكلا

 ٠ ھا قشمد

 ناكو لوألا داع نافوطلا دعب مانصألا دبع نم لوا
 ارومضو ارض ليقو ارهو ادومصو ادص ةذثالث مهمانصا

 تومرضحو نامعو رحشلا نيي فاقدحألاي مهلزانم تناكو ءابهلاو
 ني هللا ديع نب دوه وهو مالسلا هيلع ادوه مهيلع هتنا ثعيق

 حون نب ماس نب مرا نب صوع نب داع نب دولخلا نب حابر
 ٠ ليلق الا دوهب نمؤي ملو هللا مهكلهاف هوبذكف

 ليقو ليئالهم نب ثرومهط وه لباب نم ضرألا كولم لوا
 ٠ كولملا ةنيز ذختا لوا هناو كلذ ريغ هيسن يف

 ريمحلاو ل اغيل او ليخلا نم كولملا ةنيز ذختا نم لوآ

 ٠ ثرومهط اهريغو يش اوملا ظفحل بالكل ا ذاختاي رمأو

 ٠ شارفلاو سيلل رعشلاو فوصل ا ذختأ نم لواو

 ٠ ةيسرافلاب بتك نم لواو

 ء ارقق اموق 1 هببسو ةكلم يف موصل ا فرع ام لوآو

 مهقمر كسمي ام اليل اولكأو ار اهن اوكمسماةف توقل ١ مهيلع رذعت

 ٠ هبي عئارشلا تءاجو هللا ىلا ايرقت هودقتعا مث

. ٤٢



 ماص ريط لوآ رخا ثيدح يفو درصلا وه ماص ريط لوا

 ٠ ركنم ثيدح اذه ةعيرشلا هيزنت يف لاق ءاروشاع

 دبع جرخا ناعنك نب ذورمن ضرألا يف ناك رابج لوا

 يف خيشلاو متاح يبا نباو رذنملا نباو ريرج نباو قازرلا

 ضرألا يف ناك رابج لوآ نا ) ملسأ نب ديز نع ةمظعلا

 ٠ هريسفت يف يناكوشلا ةمالعلا هركذ ( ذورمن

 عطقلاو بلصلا نس نم لوأ وهو كاحضلا ةنعارفلا لوأ

 ٠ مهاردلا برضو روشعلا عضو نم لوأو

 كاحضلا ن ١ انغلبو ردنتال ١ ني ا لاق هل ينغو ىنغت نم لو أو

 هيح اص هنآو هنامز يف دلو مالسل ١ هيلع ميه اري ا ناو دورمت وه

 نع ليق ام ركذت نا انه بسانملا نمو ها هقارحا دارا يذلا
 ةدرامنلا يماطقلا لاق باسنالا يف ىبتوعلا لاق ةدرامنلا ددع

 ماح نب شوك نب تيراحيس نب ناعتك نب دورمت وه لوألاف ةقس
 حرصلا ىنب يذلا وهو ايندلا اوكلم نيذلا ةعبرألا دحآ وهو حون نبا

 ٠ ماح نب شوك نب دورمن يناثلاو ةفوكلا داوس يف ةيرق يهو سرنب

 ٠ حون نب ماس نب مرا نب شام نب دورمن ثلاثلاو

 حون نب ماح نب شوك نب تيراحيس ني دورمت عبارلاو

 دشحق را نب غلاف نب اوغرأ نب عوراس نب دورمن سماخلاو
 ٠ حونت نب ماس نب

 نب ناظقي نب ضاضملا ني ناعتك نب دورمن سداسلاو

 لاق يبتوعلا هلاق ام ھا حون نب ماس نبا دشحف را نب ريتع

- ٤٢



 مالك نم رهظيو كلذ ىلا اريشم هخيرات يف نودلخ نب ةمالعلا
 لهأ يف هعوقول لياب كلم نم لكل ةمس دورمنلا مس ا نا ءالؤه

 ٠ ھا ةفلتخم باسننا

 ٠ وهو كلملا نوديرفا وه اهاطتمأو ةليفلا للذ نم لوأ

 قايرتلا لمعو مامحلاو زوألا ذختاو لاغبلا جتن نم لوأ
 ليقو ناسحإ او فاصنإلل او هند ا ةدايعب سانلا رمأو ملاظملا درو

 ٠ نوراق لاغبلا جتنا نم لوا

 ٠ اضيأ نوديرفا بطلا ملع يف رظن نم لواو

 ٠ ريثألا نبا هلك كلذ ركذن يفوصلا يمس نم لوأو

 نوكسلا مت مضلاب ىٹوك رهت وه قارعلاب رفح رهن لوآ
 قارعلا داوسب عضاوم ةتالث ىثوكو عالطألا دصاوم يف لاق

 مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربا دهشم اهبو ليق ابر ىثوك اهنم
 اهنا لاقي دامر نم لولت امهنيب ناتيرق امهو قيرطلا ىثوكو
 مالسلا هيلع ميهاربا قارحال دورمنلا اهدق وأ يتلا رانلا دامر
 ٠ اهنم هللا هاجنأق

 ٥ اني يذلا حرصل ١ وه ضرال ١ 4هجو ىلع ء اني لوأ

 ٠ لباب ضرأ نم ىتوكب ماح نب شوك نب ربكالا دورمنلا

 نمز كلذ ناكو فسسادوب وه ةئباصلا بهذم رهظا نم لوآ

 ند ءىي اص ىل ١ ةيسسن ةئي اصلا و سر اف كلم ثرومهط كلم

 ٠ حون يخآ كمال
. ٤٤



 نذدشمج كلملا وه اهميظعتو رانلا ةد ايع ىل ااعد نم لوا

 رمقلا هانعم مجو بكاوكلاو سمشلا ءوض هيشت اهنال لاق

 ٠ ي دوعسملا هركذ هلامجل كلذي هويقل ع اعسشلا ديشلاو

 هعنص مدآ نب نياق نب كمل نب كمال دوعلا عنص نم لوأ

 ينانويلا سوميلطي هعنص نم لوأ ليقو هدلو ىلع هب يكيبيل

 دوعلا لمع نم لوأو فرطتسملا يف هاكح ىقيسوملا بحاص

 هارتشا يذلا ثيل يني ىلوم رتاخ بئاس وه هب ىنغو ةنيدملاب
 يتايسو يناغألا راتخم يف روظنم نيا هركذ رفعج ني هتنا دبع

 ٠ ( دورمن روشعلاو سكملا عضو نم لوأ ) هركذ

 ىلاعت هلوق ىنعم وهو بيعش موق روشعلا نس نم لوأ
 هجرخا يطويسلا لاق ةيآلا ( نودعوت طارص لكب اودعقتالو )

 نبا نع كاحضلا نع ربيوج قيرط نم ركاسع نباو بيطخلا
 ` سابع

 ٠ حونت موق ريبانطلا لصع نم لوأ

 لواو مالسلا هيلع مدآ نب ثيش ةيناربعلاب ملكت نم لوأ
 ٠ ىحتلآ نم

 ملكت نم لوأ ليقو نيلعنلاو ةوسنلقلا سيل نم لوأو
 ٠ هحضوم يف هركذ يت اسو مالسل ا هيلع ميه اري ١ ةيناريعلاي

 ٠ مالسلا هيلع حون مدآ ةعيرش هتعيرش تخسن يبن لوأ

 ٠ ديحوتلا ىلا ءاعدلاو راذنالاب ثعب يبن لواو

٠ هتوعدي هتمأ تيذع يبن لوأو



 ٠ هموق يف تثدح مانصاأال ١ ةدايع تثدحام لوأو

 ردق نم لوا ةياور يفو ةالصلا تيقاوم ردق نم لواو

 ةالصلا تيقاوم اهب فرعيل ةنيفسلا يف ةرشع اتنثالا تاعاسلا
 ٠ سابع نبا نع ركاسع نبا هجرخا يطويسلا لاق حون

 همحر يملاسلا نيدلا رون هاكح ناضمر ماص نم لوأو

 ٠ ةبيتق نيا نع جراعملا يف هننا

 هركذ سآلا ةرجش سرغ نافوطلا دعب حون سرغ ام لوآ

 ٠ روهزلا عئادب بحاص

 هلا دبع نع ةمقلع يور ةسارحلل بلكلا ذختا نم لوأو
 لاق مالسلا هيلع احون نأ هنع هللا يضر ( دوعسم نبا هلعل )
 امايأ عنصا هتعانص يف اناو كلفلا عنصا نا ينترمأ براي

 ام يل مئتلي ىتمف تلمع ام لك نودسفيف ( هموق ينعي ) نوئيجيف
 ةختا حوناي هيلا هنلا ىحواف يدما يلع لاط دقف هب ينترما

 راهنلاب لمعي ناكف ابلك مالسلا هيلع ذختاف ك.هرحد ايلك
 مهحبن هلمع هيلعا ودسنفيل ليللاب هموق ءاج اذاف ليللاب مانيو
 مهيلع بثيو هوارهلا ذخايف مالسلا هيلع حون هبتنيف بلكلا
 ةايح يف يريمدلا هركذ ها دارا ام هل ماتلاف هنم نويرهيف
 . ناوبحلا

 هاكح يطويسلا لاق حون نمز يف رمخلا تلمع ام لوآ

 ٠ كلاسملا يف هنا لضف نبا

- ٤٦



 قشمد طئاح نافوطلا دعي ضرألا هجو ىلع يتب طئاح لوأ

 و 2 ١ ن ٠

 وه ضرألا رمعو راجشألا سرغو راهنالا طبنا نم لوآ

 لمهأ مهو طيبنلا وبا وهو حونت ني ماس نب ذوال نب شام نب طيبن

 ٠ رصن تخي مهنم قارعلاب داوسلا

 كلذو ةيردنكسالا ةنيدم نافوطلا دعب تيني ةنيدم لوأ

 ىرخا ةياور يفو حون ني ماس نب رصيب نب ميارصم نمز يف

 هفام ةينايرسلاب اهلصاو فنم ةنيدم رصمب تيني ةنيدم لوأ

 نيذلا رصيي نب رصم ةعامج مساب تيمس نوتالت اهانعمو
 ٠ هعم اوناك

 امل مالسلا هيلع ميهاربا موق قينجنملا لمع نم لوأ
 ةدشلو ةميظع اران اودقوا اوناكو رانلا يف هوقلي نا اودارا

 ممرمآ يف اوريحت امو اهنموندلا ىلع اوردقي مل اهجهو
 اوذختي نا مهملعو يمدآ ةروص يف هتنا هنتعل سيلبا مهءاج

 رانلا يف هب اووهي مث اهيف مالسلا هيلع ميهاريا اودعقيو قينجنملا
 امالسو ادرب هيلع تناكف هي اوفذق مت اهيف هودعقاو قينجنملا اولمعف

 ٠ ميركلا نآرقلا يف هللا هركذ امك

 مهس امهنيب ناتمئاق ناتفد اهل بشخ نم ةلآ قينجنملاو

 قينجنملا ةفك لعجت هيفو ٠ فيفخ هبنذو ليقن هسار ليوط
- ٤٧



 هيلاعا ىلع هلفاسأا عفترت ىتح بذجي رجحلا اهيق له جي ىتلا

 امق رجحلا هنم جرخيف ةفكلا هيف يذلا هبنذ عفتريف لسري مث

 ٠ ةبرعم ةليخد يهو هكلها الا ائيش باصا

 رانلا يف يقلا نيح مالسلا هيلع ميهاريا اهلاق ةملك لوآ

 ٠ ( ليكولا معنو هنلا انبسح (

 بر ) لاق ام هئاعدل ةياجا ىتوملا هل هللا ايحأ يبن لواو

 ٠ ( ىتوملا يبحن فيك ينرأ

 نب شربألا ةميذج ةيلهاجلا يف قينجنملاب يمر نم لوأ
 ٠ مهف نب كلام

 هيلع هنلا ىلص هللا لوسر مالسال ١ يف اهي ىمر نم لواو

 نا هعضوم يف هركذ يتأيسو فئاطل اي افيقت رصاح امل ملسو

 ٠ هلا ءاش

 ٠ ميهاربا ىحض نم لوا

 فطي ملو ليق مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربا نتتخا نم لواو
 يف يبطرقلا هركذ انوتخمالا ميهاربا ةلم ىلع دعب تيبلاب دحأ

 ٠ ريسففتلا

 ٠ ليوارسلا سبل نم لواو
 ٠ كاتسسأ نم لوأو

 ٠ يمليدلا هاور هبراش صق نم لوأو
 ٠ دحتسسا نم لوأو

- ٤٨ .



 ٠ قناعو حفاص نم لواو

 ٠ فيضلا فاضا نم لواو

 ٠ ديرثلا درث نم لوأو

 ٠ بيشلا ىار نم لوأو

 امل هنا يور يمليدلا هاور بيشلا نم عزج نم لواو
 بر لاقف ميهاربا اي راقو لاق اذه ام براي لاق بيشلا ىار
 ٠ اراقو يندز

 ريغصلا عماجلا يف هاور متكلاو ءانحلاب بضخ نم لوأو

 ديعس ني ناحرس خيششلل ةمغلا فشك باتك يفو يمليدل ا نع.

 ٠ مالسلا هيلع ميهاربا نا يوكزألا

 ٠ ماعطلا معطأ نم لوآ

 ٠ قرغلا دعب تيبلا دعاوق دعق نم لواو
 ٠ جحلا نس نم لوآو

 ٠ ناتوألا نم قيتعلا تيبلا رهط نم لوآو

 ها بيلصلا رسك نم لوآو

 ٠ املسم افيتح للا هامس نم لوأو

 ٠ هناميإل اظفح هللا ةعاط يف هنطو نم رجاه نم لوآو

 لاق ام لاق هنا دهاجم نع ىور رامجلا ىمر نم لوأو
 عفري نا رمآ ( انكس انم انرا انير ) مالسلا هيلع ميه اريا

- ٤٩ .



 نم اذه هل ليقف ةورملاو افصلا ىرا مث تيبلا نم دعاوقلا

 هبقعلا ةرمجب رم املف مالسلا هيلع ليربج هب جرخ مث نا رئاعش
 ةرمجلا ىلا سيلبأ عفترا مث همراو ربك ليربج لاقف سيلبأي اذا

 ىوصقلا ةرمجلا ىلا سيلبا عفترا مث همرآو ربك ليربج لاقف ةيناثلا
 مارحلا رعشملا ىلا ليربج هب قلطنا مث همرآو ربك ليربج لاقف
 لاق تارم ثالث كتيرآ ام تفرع له هل لاقف هفرع هب ىتأ مث

 سانلا اهيأ اي لق لاق لوقا فيك لاق جحلاب سانلاب نذاف لاق معن
 ميهاربا باجا نمف لاق كيبل مهللا اولاق تارم ثالث مكبر اوبيجا

 نذآ نيح مالسلا هيلع ميهاربا باجأ نم لوآ ) جاح وهف ذنمؤي
 ريهز نع يقرزألا هجرخا يطوبسلا لاق نميلا لها جملاب
 ٠ ) دمحم ني

 هتيرق نم هجورخ دعب كلذو ةيناربعلاب ملكت نم لواو
 نارح ىلا راصو لباب ميلقاب ىثوك دالب نم دشكرواب ةفورعملا
 اهب ملكتف ماشلا ىلا هعم نمب تارفلا ريعف ةريزجلا ضرأ نم

 ها روبعلا ىلا ةفاضا هروبع دنع اهتودحل ةيناربعلا تيمسف
 ملكت نم لوآ نا ليقو بهذلا جورم يف يدوعسل اهركذ

 ٠ مالسلا هيلع مدآ نب ثيش ةيناربعلاب

 ٠ ميهاريا نيكاسملا معطأ نم لوأو

 ٠ ةياور يف اذك ربكأ هنلا لاق نم لواو

 ٠ هرعش قرف نم لواو

٠ رثنتساو ضمضمت نم لوأو



 ٠ ءامل اي ءاجنتسا نم لو أو

 قاحسالو ليعامسال نيسوق لمع سوقلا لمع نم لوأو
 هاور ميهاريا قالخلا نم ىسكي نم لوأ ) امهب نايمري اناكف

 ٠ ( ةشئاع نع راربلا

 ةارع مهلك سانلا رشحي ام دعب ةمايقلا موي كلذب ىنعي
 اهيف اوتام يتلا مهبايثب مهروبق نم مهجورخ دعب وأ بلاغلا وأ
 نوكي مث ةارع نورشحيف رشحلا ءادتبا دنع مهنع رثانتت من
 هنال مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربا ةنجلا بايث نم ىسكي نم لوأ

 عونل ا اذه ذختا املف هجرفل اظقحو رتسل ١ يف ةغل ايم ليو ارسل ا

 ىسكي نم لوآ هناب ىزوج سيالملا عيمج نم ةروعلل رتسأ وه يذلا
 ةوسك نم مظع ةلح ملسو هيلع هلد ا ىلص ىفطصمل ١ ىسكي مث

 نوكيف ةوسكل ا ةس افني ريخأتل ١ ريجنيل مالسل ١ هيلع ميه ارب ١

 قشنت نم لوا انا ) ربخ نيبو هنيب ضراعت الف هعم يسك هنأك
 ٠ ) ىسكاف ضرألا هنع

 نم ةعطق وه ( ميهاربا قئالخلا نم ىسكي نم لوآ )
 قئالخلا لوأ ناو الرغ ةارع ةافح هلا ىلا نورشحت مكنا ثيدح

 ٠ ةنامضلا ءافو يف بطقلا ه٥اور ميهاربا ىسكي

 ىلص هللا لوسر بطخ سايع نبا نع ىرخآ ةياور يفو
 الرغ ةارع ةافح لا ىلا نوروشحم مكنا لاقف ملسو هيلع هنلا

لوآ نا مث نيلعاف انك انا انيلع ادعو هديعت قلخ لوا انأدب امك



 هنا دبع نب رباج نع ةياور يفو ميهاربا ةمايقلا موي ىسكي نم
 بطخ نم لوأ ) هللا همحر ةمئالا بطق هاور نويينلا مث دمحم مث

 ٠ ( مالسلا هيلع ميهاريا ربنملا ىلع

 ةيؤرب مالسلا هيلع ميهاربا مرحلا باصنا بصت نم لوا
 ناك ىتح اهددجف ىصق ناك ىتح كرحت مل مت مالسلا هيلع ليربج

 دسأ ني ميمت حتفلا ماع تعيف ملسو هيلع هللا ىلص هتنا لوسر

 ٠ نوفدملا زنكلا يف يطويسلا هركذ ها اهددجف يعازخلا

 يتايسو ناندع مرحلا باصتنا بصت نم لوآ نا ليقو
 ٠ هركذ.

 ٠ ميهاربا نيلعنلا سبل نم لواو

 ٠ ءيفلا مسق نم لواو

 ٠ فيسلاب لتاق نم لواو

 همحر ةميال ١ بطق هاكح قصلا هنيدل رانلا يف يقلا نم لوأو

 مالسل ١ هيلع طول رسأ امل كلذو هلد ا ليبس يف لتاق نم لواو

 هاكح اذك مهنم هذفنتساو مالسلا هيلع ميهاريا مه ازغف مورلا هترسا

 دمحم ني رفعج قيرط نم ركاسع نبا هجرخا لاقو يطويسلا
 ٠ ھا هييا نع

 ٠ مالسلا هيلع ليعامسا مأ رجاه اهاتذا تيقث ةارما لوا

 ٠. اهليذ ترج نم لواو
- ٥٢



 ميه اري ١ ةجوز ةر 77 ن أ كل ذو ءاسييتلا نم ضقخ نم لو و

 نم ءاضعا ةثالث عطقت نا تفلحف اهيلع تبضغ مالعسلا هيلع

 اهينذا بقثي اهمسق ربت نا مالسلا هيلع ميهاريا اهرماف اهئاضعا

 ني ١ نع يليهسل ١ هرك ذ ءاسنلا يق ةنس تر اصخف اهض افخو

 ٠ هرداون يف دز يبا

 ٠ كلذ ركذ يتايسو ةورملاو افصلا نيب ىعس نم لوأو

 مالسلا هيلع ميهاربا ني ليعامسا وه ليعامسا يمس نم لوآ

 هيلع ليعامسا ةنييملا ةييرعلاي هناسل قتف نم لواو

 باقلالا يف يزاريشلا هاور ةنس رشع ةعبرا نبا وهو مالسلا

 : ..لا 6١ :عا قلا اذ مب ؛ا ذ ..إ يم نع
 نا ( ةنييملا ) ينعأ ديقلا اذهب دافأ رجح نب ظفاحلا لاق

 ها ةقلطملا ةيلوألا ال نايبلاو ةدايزلا بسحب كلذ يف هتيلوأ

 يليهسلا لاق مالسلا هيلع ليعامسا ةيبرعلاب بتك نم لوا
 نم لوآ نا يور نم ةياور نم حصآ ةياورلا هذهو رمع ويآ لاق
 ملكت نم لوا يف ريتك فالخلاو لاق ليعامسا ةيبرعلاب ملكت
 ليقف زاجحلا ضرآ يبرعلا باتكلا لخدأ نم لوآ يفو ةيبرعلاب
 ٠ هريغ ليقو ةيما نب برح

 ميهاربا نب ليعامسا برعلا نم مدآ دعي ليخلا بكر نم لوأ
 ٠ مالسلا هيلع

 تقاض نا دعي اوناك ليعامسا ونيب ةراجحلا ديع نم لوآ

 ٠ هي فوطي ارجح هعم لمحالا مهنم نع اظ نعظي ال ةكم مهي

_ ٥٢



 لاق مالسلا هيلع ليعامسا ةقرفتلا ىلع اثالث قلط نم لوا

 وهو ةدحاو اهقلطيف كلذ نولعقي برعلا ناكو يناتس رهشلا

 اهنع ليبسلا عطقنا ثالثلا ىفوتسا اذا ىتح اهب سانلا قحا

 هنع اهموق بغرف ةءارما جوزت دقو سيق ىشعا لوق هنمو

 ٠ لاقف اهقلطي وا برذضلاي هوددهو

 ( هقراطودامغ سانلا رومأ كاذك ةقلاط كناف ينيب ىتراجايا )

 لاقف هننتاولاق

 (هقراب كسار قوفىليرتالناو اصعلا نمريخنيبلاناق ينيبو )

 لاقف ثلث اولاق

 ( هقماوو انيف تنك دق ةقومومو ةميمذريغ جرفلا ناصحينيبو)

 هنمو

 ( هقئاببانيف ثيح ينوكت ناالو هتينج ميظعمرج نم كاذ امو )

 برظلا نب رماع نا ديرد نبا ىور برعلا يف علخ لوآ
 املف برظلا نب ثراحلا نب رماع هيخا نبال هتنبا جوز يناودعلا

 قارف كيلع عمجاال لاقف اهيبا ىلا ىكسشف هنم ترفن هيلع تلخدا

 اذه نا ءاملعلا معزف اهتطعا امي كنم اهتعلخ دقو كلامو كلها

 ها برعلا يف علخ لوأ

 مالسلا هيلع دوه نب ناطحق نب برعي ةيبرعلاب ملكت نم لوأ
 هنال ابرعي هومسف ارباع همسا ناكو كلذ ريغ هبسن يف ليقو

. ٥٤ .



 ينايرسلا ىلا يبرعلا مالكلا فارحنا دعب ةيبرعلاب ملكت نم لوأ

 ٠ ةياورلا تحص نا لبابب نسلألا لبلبت ببسب

 ليق يبيرعلا مالكلا ناك دقو باسنألا يف يبتوعلا لاق

 ىلا مهيف لزي ملو حونت نب ماس نب مرا دلو يف نسلالا لبلبت
 نب برعيو ناطحقو دوملو داع نمزو مالسلا هيلع دوه نمز

 ناعتك نب دورمنلا عمج نيح لبابب نسلألا تلبلبت مث ناطحق
 مالسالا ىلع اوناك دقو ناثوألا ةدابع ىلا مهاعدف سانلا

 دقو اوحبصا مث ةينايرسلا مهمالكو اوسمأو هوياجاو اولعفف
 نا ىلا ضعب مالك فرعيال مهضعب لعجف مهتنسلا هللا ليلب

 اهب قطت نم لوأ وهو ةيبرعلا ناطحق نب برعي هنلا مهفو لاق
 ضعب عم ها يبرعلا ناسللا بست همسا ىلاو سانلا اهمهفو

 دعب يا ) قارحلا نم برعي جرخ هريغ لاقو فذحو فرصت
 اوتمايت نيح نميلا هدلو ىمسو نميلا ىلا هدلوب جرخ ( ةلبلبلا
 يليهسلا لاقو ةبعكلا نيمي نع اهنال كلذب تيمس ليقو اهب
 هل لاق مالسلا هيلع ادوه نال كلذب ىمس ناطحق نب برعي وه نمي

 يف برعلا ناسل يف روظنم نيا ركذو ها ةبيقن يدلو نميآ تنا

 توقاي اهاورو نسلألا ليلبت نع ىرخأ ةياور ( للب ) ةملك
 كلذ بقعت مث كلذ نم عسواب لباب ركذ دنع نادلبلا مجعم يف
 ( هيلع ناعتسملا هللاو هتدجو ام ىلع هتلقن ربخ اذه ) هلوقي
 ٠ حيحص ريغ ريخلا اذه ناريشي هناكو

 يف ( ةليلبلا ) يا اهركذ عقو دقو نودلخ نبا ةمالعلا لاق
 ىلع اوناك نيعمجا سانلا ناب لوقلاو اهانعم يردآ الو ةاروتلا

_ 0٥٥ .



 لوق مهت اغل تقرتف ١ دقو اوحيص ١ مث اهيلع اوت ايه هدحاو ةقل

 ملو ةزجعم وهف ءايبنالا قراوخ نم نوكي نا الا ةداعلا يف ديعب
 ها كلذك هولقني

 ليلدب اهقالطا ىلع سيل ةروكذملا برعي ةيلوا لعلو
 ةيبرعلاب ملكت نم لوا وه نميف فالتخالا نم نوخرؤملا هركذي ام

 نب ماس نب مرا دلو يف يبرعلا مالكلا ناك دقو لوقي يبتوعلاف
 دومثو داع نمزو مالسلا هيلع دوه نمز ىلا مهيف لزي ملو حون
 ها ناطحق نب برعيو ناطحقو

 هدج ناك دقو ةيبرعلاب ملكت لوا وه برعي نا لاقي فيكف
 لاق يبرع مهناشسلو داع هموق ىلا لسراو ايبرع هلبق دوه

 لوآ مالسلا هيلع ادوه نا ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نب ظفاحلا
 نع كلذ يور اهب ملكت نم لوا هابا نا ليقو ةيبرعلاب ملكت نم
 وهو مدآ ليقو حون اهب ملكت نم لوآ ليقو هبنم نب بهو
 ها هيشنألا

 لاق بيبح ني كلملا دبع نع سورعلا جات يف يديبزلا لاق
 دعي نا ىلا اييرع ةنجلا نم مدآ هب لزن يذلا لوألا ناسللا ناك

 ةيروس ىلا بوسنم وهو اينايرس راصو فرح لاطو دهعلا
 ها قرغلا لبق هموقو حون ناك اهبو

 ليعامسا ةنيبملا ةيبرعلاب هناسل قتف نم لوا ثيدح اما
 هتيلو نا ( ةنيبملا ) ىنعا ديقلا اذهب دافا رجح ني ظفاحلا لاق دقف
 ها ةقلطملا ةيلوألا ال نايبلاو ةدايزلا بسحب كلذ يف

- ٥٦



 سابع نبا نع يور سورعلا جات يف اضيا يديبزلا لاقو
 ليعامسا ةضحملا ةيبرعلاب ملكت نم لوأ نا امهنع هللا ىضر

 ناطحق ةيبرع اماو نآرقلا اهب لزن يتلا شيرق ةيبرع هب داراو
 ھ ا مالسل ا هيلع ليعامسا ليق تناكف ريمحو

 ليبعو دومتو داعك ةدئابلا ممألا ةيبرع تناكو ( تلق )

 ٠ ريمحو ناطحق ةيبرع لبق ىلوألا مهرجو

 ٠ سيردا ليقو مدآ ليق ةلمجلا يف ملقلاب طخ نم لوأ

 ٠ مالسلا هيلع مدآ نب شونا ةمكحلاب قطن نم لوا

 ٠ مالسلا هيلع سيردا قيقرلا قرتسأ نم لوأ

 ةوقلا وذ لا انا مالسلا هيلع سيردا ىلع لزن ام لوأ

 يتردقي كلذو رانلاو ءاملاو حلملاو بذعلا نيب عمجا توربجلاو
 ٠ يملع نونكمو

 فشكو بكاوكلا ريسم ردقو كالفألا بيكرت ىلع لد نم لوآ

 هيلع سيردا اهيف عنصلا بئاجع ىلع هينو اهتاريثات لاوحأ نع
 ٠ مالسلا

 كاحضلا دعب سرفلا كلم نوديرفا بطلا يف رظن نم لوأ
 ٠ مهمولع يف اوملكتو ةفسالفلا ترهظ همايا يفو

 وهو كلملا ذيشمج وأ مج سرفلا نم زورينلا ذختا نم لوآ
 مالسلا هيلع دوه نمز يف ناك هنأ لاقي سوط ةنيدم ىني يذلا

 رهظاو نيدلا ددج كلم املف روجلا رهظو ريغت دق هلبق نيدلا ناكو
_ ٥٧



 هتبرع ديدج موي يا زورون هيف كلم يذلا مويلا ىمسف لدعلا
 ٠ زورين اولاقف ءايواولا اوبلقف برعلا

 عبارلا موي وهو يعيبرلا لادتعالا موي وه زورينلا مويو

 ٠ سرفلا ةنس لوأ وهو راذآ نم

 ركسلا هركذ مدقتملا مج كلملل زورينلا يف تناك ةيده لوأ

 سانلا ضعب هقاذف همايأ يف الا بصقلا رهظي مل هنا كلذو

 هيف كلم موي لوا يف ةغارف قفاوف ركسلا هنم عنصف هالحتساف

 ةنس راصف مويلا كلذ يف هنم هيلا ىدهأاق زوردنلا موي وهو مج

 ردغب اوداهتف هيف اوعسوت مت ركسلاب هيف نوداهتي مهف مهدنع
 ٠ ركسدلا

 دعب مئاقلا نوديرفا نمز يف كلذ ناك ناجرهملا رهظام لوأ
 هلتقف كاحضلاب رفظ امل هنا كلذو سرفلا كولم نم كاحضلا

 ي ذلا مويلا ىمس داسفلاو ملظلا نم هنمز يف ناك ام عطقناو

 زورينلا دعب هثودح ناكو ليق اديع هلعجو ناجرهملا هيف رفظ
 ناطلس هانعم نأك ءافولا هانعم رهملا يركسعلا لاق ةتس يفلاب

 ببس ليقو زورينلا ليبس هيف كولملا ليبس ناكو ءافولا
 ءامساب مهروهش نومسي اوناك مهنا ناجرهملاب مويلا اذهل مهتيمست
 فسعلاو فنعلاب مهيف ريسي ارهم ىمسي كلم مهل ناكو مهكولم
 رمقلا هام ىنعمو هامرهم هنومسي ي ذلا رهشلا فصت يف تامق

 مجعلا نال تبهذ رهم سفن هريسفتو ناجرهم مويلا كلذ ىمسيق
 رهاط ني هللا دبع ني هللا ديبع لاق برعلا فالخب فاضملا نومدقي

 ٠ زورينلا ىلع ناجرهملا لضفي

_ ٥٨



 ( اهناجرهم اهزورين نم بيطال هنا ملعت سرفلانا سرفلا اخا)

 ( اهنامز رسي مايآ لابقاو امهؤاوه مفغي مايآ رابدال )

 مالسالا يف ناجرهملاو زورينلا اياده مسر نم لوأ

 هللا همحر زيزعلا دبع نب رمع كلذ عفر مت فسوي نب جاجحلا

 فسوي نب دمحا هيف ةيدهلا باب حتف نا ىلا هيف عنملا رمتساو
 يدنه دوع ةعطق هيف بهذ طفس نومأملا ىلا ىدها دقف بتاكلا

 ةداعلا هيف ترج موي اذه هعم بتكو هضرعو هلوط يف

 ٠ ةداسلل ديبعلا فاصحتاب

 ذورمنتل ١ وهو سرفل ١ كولم دحا كاحضلا ح اتلا سيل نم لوآ

 ٠ مالسل ا هيلع ميه اريا ناك هتمز يفو لاقي اميف

 ح ١ رخل ١ عضوو نو اودل ١ عضوو نضرال ١ حسم نم لو ١

 اناويد كلذل ذختاو داليلا ىلع تافظوملا فظوو نيضرألا ىلع

 ٠ سرقلا كولم دحأ رادق وه لدعلا ناويد هامس

 ٠ سرفلا كولم دحا اراد ديصلل بالكلا ذختا نم لوأ

 ناورشونا ىرسك ةمساقملا لازاو جارخلا عضو نم لوآ

 كلذ نع اهلأسف هنم اهدلو عنمت ةأرمأ عرز ىلع رم هن ا كلذو

 ررقف هقح كلملا ذخأي ىتح هلحتسن الواقح هيف كلملل نا تلاقف

 ٠ اهياحصاو ةلغلا نيي ىلخو امولعم اردق عرزل ١ ىلع

 كولم دحأ روج م ارهي سلجملا ردص فيضلل نس نم لوأ

 ٠ سرغلا

- ٥٩



 هنع ةياكح ىلاعت هللا لاق نوعرفل ناماه رجآلا ذختا نم لوا

 يف رم دقو ( احرص يل لعجاف نيطلا ىلع ناماهاب يل دقواف )

 اذه فلاخي ام مدآ تايلوأ

 ٠ هيبآ نب دايز مالسالا يف رجآلاو صجلاب ىنب نم لواو

 انيي نوعرف ثحبلا يف ءارتجالاو ةءعاسسألا نس نم لوأ

 هباجاف نيملاعلا بر امو لاق ثيح ةرظانملا ماقم يف ىسومو وه
 متنك نا امهنيب امو ضرألاو تاومسلا بر هلوقب ىسوم

 يردغ اهلا تذختا نئل لاق ذا امهنيب ةرظانملا رخآ ىلا نينقؤم

 ٠ ندنوجسملا نم كنلعجأل

 ىلاعت هلوقب دارملا هنا لاقيو نوراق ءايميكلا لمع نم لوأ
 ٠ ( يدنع ملع ىلع هتيتوأ امنا لاق ) هنع ةياكح

 هموق ىلع جرخ امل نوراق رمحلا بايتلا سيل نم لوآ
 ٠ هتنيز يف

 هنلا لاق مالسلا هيلع دؤاد اهسبلو عوردلا ذخت ا نم لوأ

 ( درسلا يف ردقو تاغباس لمعأ نا ديدحلا هل انلأو ) ىلاعت

 رينانتلاب دارملا لعلو ليق ديدح نم رينانت نوسبلي كلذ ليق اوناكو
 ٠ ددح نم حئافص

 مالسلا هيلع ناميلس هب دهاجو حالسلا ذختأ نم لوا
 ها رظن هيف ىشعالا حبص يف لاق ليق اذك

 ٠ مالسلا هيلع ناميلس ىحرلا لمع نم لوا
 ناميلس ميحرلا نمحرلا هللا مسب بتكلا لوا يف بتك نم لوأ

۔ ٦١٠ ۔



 نم هنا هلوقب هنع لا ربخأ امك ٠ سيقلبل بتك نيح مالسلا هيلع
 هللا ىلص يبنلا اهبتك مث ميحرلا نمحرلا هللا مسب هناو ناميلس

 ٠ تلزن امل ملسو هيلع

 يف ليق دقف مالسلا هيلع ناميلس بتكلا متخ نم لوأ
 نا ( ميرك باتك ىلا يقلا ينا ) سيقلب نع ةياكح ىلاعت هلوق
 ٠ موتخملا هي دارملا

 ملسو هيلع هلل ا ىلص يينل ١ مالسسال ١ يف اهمتخ نم لوأو

 امتاخ ذختاف موتخم ريغ اياتك نؤ ارقي ال كولملا نا هل لسدق نيح

 ٠ هنلا لوسر دمحم 4صخق شقن

 ىريمحلا نايز نب فالع ةيفالعلا لاحرلا ذختأ نم لوأ

 ٠ رصاخملا نوبكري كلذ لبق برعلا تناكو
 ٠ شربألا ةميذج برعلا نم لاعنلا ىذتحا نم لوأ

 ذختأق اريصق ناك يناورملا ةرارصلا لاعنلا سبل نم لوآ

 دنع همرحو هيراوج هعمسيلو هلوط يف ديرتل ظالقلا لاعنلا

 ليق ةحلاص ةنيه ريغ ىلع تناك نم اهناش حلصتف هتيي لوخد

 ٠ بيقابقلا ىنعي بشخلا لاعت سانلا ذختا مت نمو

 شربألا ةميذج برعلا كولم نم ريرسلا ىلع سلج نم لوآ
 ٠ برعل ١ كولم نم ةعمشلا هل تدقوأ نم لوأ وهو.

 ٠ ردنكسالا نئامكلل ليجلا نم نصحلا ذختا نم لوا

 ٠ ردنكسالا ودعلا ىلع نويعلاو سيساوجلا ذختا نم لوأ
- ٦١١



 ٠ يريمحلا ساونوت دودخالا ددخ نم لوا

 يريمحلا نزي وذ برعلا كولم نم ديدحلا ذختا نم لوا
 ٠ رقبلا يصايص كلذ لبق مهتنسا تناكو

 بلطملا دبعل كلذ لاق نزي يذ نب فيس ابحرم لاق نم لوآ
 عوجرب هئنهيل هيلع دفو نيح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دج
 الهس اخانمو الحرو ةقانو الهاو ابحرم هل لاقف هيلا كلملا

 ٠ الزج ءاطع يطعي الحب راكلمو
 كلملا مايأ كلذ ناك نميلا يف رابآلا رجز ثدح ام لوأ

 عقو دقف لئاو نب سمش دبع نب عديمسلا يبآ نب مدقي يريمحلا
 هيلع فسوي نمز يف كلذ ناكو بدجو طحق هكلم مايآ نميلاب
 نم مهل ىثرف هدنع نم نوراتمي نميلا لهآ هيلا راسف مالسلا
 املف مهل اهفصوو حضاونلا نم متنا نيا مهل لاقف رفسلا دعب

 تيقب رئب لكف مويلا كلت نم حضاونلا تناكف رابآلا اورفح اوعجر
 ةيداعلا ىمستو بضنت الو حزنتال دع يهف مويلا كلذ نم نميلاب

 ٠ ةيفسويلاو
 ىدتهيل ليسلا ىلع لاثمألاو مالعألاو ريانملا ىني نم لوآ

 كلذيو شئارلا كلملا نبا يريمحلا رانملا وذ ةهربأ كلملا وه اهب
 ٠ رانملا وذ يمس

 نب شع ريرمش كلملا ةيريمحلا فويسلا لمع نم لوأ
 ارمهوج نهرثكاو فويسلا مكحا نهو ليق ةهريآ نب شيقيرفا
 برك يدعم ني ورمع فيس ةماصمصلا فويسلا هذه اياقب نمو
 ٠ يديبزلا

- ٦٢ .



 ىوكزألا ديعس نب ناحرس خيشلا ةثالثلا لئاوالا هذه ركذ

 ٠ ةمغلا فشك يف.

 موي تاذ جرخ ليق نوراق تارفصعملا سبل رهظا نم لوا
 فلا هعمو ناوجرألا هيلع بهذلا نم جرس اهيلع ءابهش ةلغب ىلع

 نهيلع ضيب هيراج ةئامتسو ناوجرالا مهياود ىلعو مهيلع سراف
 هركذام ةلهجلا تلاقف بهشلا لافغبلا ىلع رمحلا بايثلاو للحلا

 ( ميظع ظح وذل هنا نوراق يتوا ام لثم انل تيلاي ) مهنع هنلا

 لاق زيزعلا هباتك يف مهنع هلا هاكح امب لاب ملعلا لها مهظعوف
 اذه وه تارفصعملا سيل هيف ىؤر موي لوآ ىرشخمزلا ةمالعلا

 ٠ مويلا
 ٠ هللا هنعل نوراق مظاعتو اهبحسو هبايث لاطأ نم لوأ

 لاقي يقيلمعلا ركب نب ةيواعمل ناتنيق برعلا يف ىنغ نم لوأ
 مهموقل نرقستسي ةكم ىلا داع دفو مدق امل ناتدارجلا امهل

 ملو هدنع مهمايق لاطف هلاوخا اوناكوركب نب ةيواعمب اولزنو
 نيتيب عنصف جورخلاب مهرماي نا ايحتساف هيلا اوثعب امل اوكرحتي
 اتنغف نيتدارجلا ىلع امهاقلاو امهلئاق نم نورديال رعشلا نم
 ٠ ناتيبلاو امهب

 ( امامغ انيقسي للا لعل منيهف مق كحيو ليقاي الا )

 ( امالكلا نونييي ام اوسمآ دق اداع نا داع ضرأ يقسيف )

 بئاس ليقو سيوط قيقرلا ءانغلا مالسالا يف ىنغ نم لواو
 ىتايسو هقتعا مث رفعج نب للا دبع هارتشا يذلا ثيل يني ىلوم رتاخ
٠ هعضوم يف امهركذ



 ركذ مهرج ةليبق مهتفلخ مث ةقلامعلا ةكم نكس نم لوأ

 لوطلا يف لذملا مهب برضي ةميظع ةمأ ةقلامعلا نا نوخرؤملا
 نامع لمهأو قرشملا لمهأ مهنم ناكف دالبلا يف تقرفت نامتجلاو

 ماشلا ةربابجو ةريزجلاو قارعلا كولم مهنمو زاجحلاو نيرحبلاو
 ٠ رصم ةنعارفو

 ةقلامعلا رمأ قرتفا مث هخيرات يف نودلخ نبا ةمالعلا لاق

 تضقناو عديمسلا لتقو اولتتقاو كلملا ىلع اوسنفانتو مهرجو

 ٠ ةبراعلا برعلا

 رعاشلا لاق

 ( سواشنتم ةزع وذالو ريقح مهنم قبي ملف قالمعلا ىضم )
 (سنئابمو دغاو اذه سانلا ىلع همكحومهتم رهدلا لاداف اوتع )

 ها

 نيباسنلا ىأر ىلع ةيناطحقلا مهرج ريغ ءالؤه مهرجو

 ةقبط نم مهناو ىلوألا مهرج هذه مهرجل نولوقي نييرابخالاو
 نوميقي مهناو ةقلامعلاو دومثو داع دهع ىلع اوناك ةدئابلا برعلا
 ونب مهف ةيناثلا مهرج اما رباع ىلا مهباسناب نوعجريو ةكمب
 ٠ ناطحق نب مهرج

 مالسلا هيلع ايركز نب ىيحي هنلا يبن وه ييحي يمس نم لوا
 همسا مالغب كرشين انا ايركزاي ) لجو زع ةنا لاق نارقلا صني
 يفو ييحي هلبق ادحا مسن مل يا ( ايمس ليق هل لعجن مل ييحي

هليق دحأ مسال ا أ ذهي ىمسي مل هنا ىل اعتو هناحبس هر ايخأ



 اهلكي ملو هتيمست ىلوت يذلا وه هللا نا اهنم نيتهج نم هل ةليضف
 ٠ نيويألا ىلا

 ديفت هريغل عضوي مل مساب هتيمست نا ةيناثلا ةهجلاو
 ةمكحلاو ملعل اي ييح هنال ىيحي يمس ج اجزلا لاق هميظعتو هفيرشت

 هل لعجن مل يا ايمس لبق نم هل لعجن مل ىنعم ليقو امهيتوا يتلا
 ها نيرسفملا رثكا لوق لوألاو اريظنالو التم

 نم لوآ نارم دقو نميلا لهأ ةحفاصملا ثدحا نم لوأ

 ٠ مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربا وه حفاص

 ٠ مالسلا هيلع ميهاربا ربكأ هنلا لاق نم لوأ

 ٠ دحتسسا نم لوأو

 ٠ هرافظأ ملق نم لوأو

 مالسلا هيلع فسوي راهنلا فصت ىلا ءادغلا رخأ نم لوآ

 ٠ هدعي كولملا هعيتو

 َ مالسل ١ هيلع فسوي سط ارقل ا لمع نم لو و

 اسايقم عضو مالسلا هيلع فسوي رصمب لينلا ساق نم لوآو
 7 نمي

 هيلع دواد نب ناميلس نيطايشلاو نجلا دبعتسا نم لوأ
 ٠ سرفلا دنعو مالسلا

٠ ناهجنوب نب ديشمج وه مهدبعتسا نم لوأ



 ةمالعلا لاق نويقينيفلا مه نفسلا ةعانص عرتخا نم لوا

 مه نييقينيفلا نا ىلع مهرثكا وا نوخرؤملا عمجا يدجو ديرف دمحم
 راحبلا ججل يف اهب ترخمو نفسلا ةعانص تعرتخا ةما لوأ

 عنص نم لوآ نا ردابتملاو ةرومعملا ممأ عيمج نع كاذنا اهب تزيمتو

 لدتسا ريسفتلا ءاملع ضعب نا لب مالسلا هيلع حون ةنيفسلا

 هموق نا يور امب مالسلا هيلع حون لبق ةفورعم تناك اهنا

 نع ةديعب ضرا يف ةنيفس اهنا اولاق ةنيفسلا عنصي هوأر امل
 حونت ليق تناك اهناو ةنيفسلا اوفرع مهنا يف صن كلذو ءاملا

 ها روهمجلا هيلعو هلبق فرعت الو حون اهلمع نم لوأ ليقو

 ٠ نوقينيفلا جاجزلا ةعنص عرتخا نم لوا

 ةيدجب الا هذه نمو نويقينيفلا مه ةيدجبالا عرتخا نم لوا
 ٠ ىرخألا تايدجبالا تدلوت

 ٠ نويقينيفلا مه رصم نوتيزلا لخدا نم لوا

 ني ماح نب رصيب نب ميارصم لينلاب نفسلا عنص نم لوأ
 ٠ ططخلا يف يزيرقملا هركذ حون

 هنودنسي مهنال كلذي يمسو دنسملا ملق وه برعلا دنع ملق لوا

 ٠ مالسلا هيلع دوه ىلا

 ةتياثلا موجنلاو ةرايسلا بكاوكلا نيب زيم نم لوأ
٠ نويرموسلا



 ٠ نويرموسل ١ عس او ق اطنت ىلع ةي اتكلا مدختس ١ نم لوا

 علسلل ١ ميوقت يف ةضفلاو بهذلا مدختسأ نم لواو

 ٠ نويرموسلا

 ٠ نارمعلا يف بابقلا عنص عرتخا نم لوأو

 ٠ ءانيلا يف ساوقألاو دوقعلا لمعتسسأ نم لوآو

 ٠ يلحل او ليمجتلا غ ايصآ لمعتسأ نم لوأو

 هاكح نديزتلاو عيصرتلا يف نداعملا لمعتسا نم لوأو

 نم موق نويرموسلاو لاق برعلا خيرات هباتك يف دعسا دمحم
 داليملا لبق عيارلا فلالا يف تارفلا يداو اونكس يماسلا قرعلا
 اهخيراتب ةلقتسم ةلود ةنيدم لك نوكت ندم ةدع اوسسأو

 ةليود ) ( شكل ةليود ) اهرهشأو ةطلسلا نوعزانتي اوناكو
 نع تابيقنتلا تفشك دقو ( امرا ةليود ) ( روأ ةليود ) ( ءاكولا
 مهميظتتو مهتياتك اهرهاظم لوأ موقلا ءالوئهل ةيبرع ةراضح

 ةايحلاو برحلاو ةعانصلاو ةراجتلاو ةعارزلا نوئش

 تفرع ةصاخ تامالعو روص نم فلاتت مهتياتكف ةيعامتجالا

 اهنوبتكي ريماسملا لكش هبشت اهفرح نأل ةيرامسملا ةباتكلاب
 دوعيو رانلاب وا سمشلاب ففجي يذلا ىرطلا نيطلا نم عطق ىلع
 لبق عيارلا فلألا ىلا ةغللا هذهب ةيوتكملا راثألا هذه مدقأ

 ةباتك ىلا تلوحت نا ةيريوصتلا ةباتكلا هذه ثيلت ملو داليملا
 برق اهراثآ تفشتكا ىتلا ( تيراغوأ ) ةلود ةراضح يف ةيتوص

٠ ةيقذاللا ةنيدم



 فورح نييقينيفلا عارتخال ةمدقم لوحتلا اذه ناكو

 ٠ دعب اميف هلك ندمتملا ملاعلا يف اهورشن يتلا ةباتكلا

 نونشب مهتيانع مهدنع ةعارزلا نوئش ميظنت ىلع لديو لاق
 تالآلا عارتخاو دودسلا ةماقاو تاعقنتسملا فدفجتو يرلا

 دحاو نآ يف روذبلا يقلتو ضرألا قشت ةلآ اهنيب نمو ةتارحلل ةنقتملا

 شويجلا ةنبعتو لاتقلاو برحلا نوذفف يف مهقوفت نعو
 رجانخلاو ةنقتملا لاتقلا تالآ .نم مهندم يف رثع ام هيلع لديف

 تفشك دقو سورتلاو ذوخلاو فوبسلاو حامرلاو عوردلاو

 قلعتت ادج ةميدق تامولعم نع ( شكل ) ةنيدم يف تابيقنتلا

 تابرعو رفلاو ركلا تاكرحو شودجلا تاكرح ميظنتو ةحلسأل اي

 ةصاخو ةسدنهلا ملع يف ميظع بناج ىلع اوناك دقو لاققالا

 لديو + اهعراوش ميظنتو مهندم طيطخت يف كلذ رهظ ةيرامعملا
 .ىلا ةشهدملا ةيماخرلا ليتامتلا هليمجلا نوذفلا يف مهمدقت ىلع

 ةيبرع ةراضح لوأ يهو ةيرموسلا ةراضحلا يه هذهف لاق نا

 ٠ راصتخاب ها حوألا تغلب

 يجرج نع القن دعس أ دمحم لاق ملاعلا يف ةبتكم لوأ

 رثع دقف لباب يف اهيلع رثع ملاعلا يف ةبتكم مدقا نا ناديز
 ةمئاق اهيف ةيرامسم ةباتك اهيلع ةيلباب ةديمرق ىلع نوباقنلا

 ىلع كلذ لديو انرق نيتس نم رثكا ذنم لباب كولم ءامساب
 همسأ كلم كولملا كئال وآ ةلمج نمو دلبلا كلذ يف ندمتلا مدق

 لامعأ نم )ء اكرولا ( يف ةبتكم ءاشنأ ملعلل ايحم ن اكو انىجرش

مولعلا اذه انيجرش نود دقو بتكلا ةنيدم اهامس قا رعلا



 ةيروشالا ديمارقلا يهو نيطلا ىلع اشقن يرامسملا فرحلاب
 ةيعرشلاو ةيكلفلاو ةيوغللا بتكلاب ةؤلمم هذه ءاكرو ةيتكم تناكف

 نيب ةبتكملا هذه اياقب ىلع نوباقنلا رثع ٠ اهريغو ةيبدألاو
 ىلا كانه يهف ندنل يف يناطيربلا فحتملا ىلا اهولقنو نيرهنلا

 ملاعلا يف بتك راد لي ةبتكم لوا هذه ءاكرو ةبتكمف ةياغلا هذه

 ھا

 اذه ناكو ) نييرموسلا يف قباسلا همالك ىلا دوعو

 يف اهورشن ىتلا ةباتكلا فورح نييقينيفلا عارتخال ةمدقم لوحتلا

 ريمألا هبتكام فيضن نا انه بساني ( دعب اميف هلك ندمتملا ملاعلا

 نع القن نودلخ نبا خيرات ىلع هقيلعت يف نالسرأ بيكش

 دعب فورحلاب ةباتكلا لصأ نأ ىلا زتيروم يناملالا قرشتسملا
 نادقتعي ( زتيروم ) يا وهو نميلا يف ناك ةيفولغو ريبهلا ةباتكلا
 نيذلا مه نويقينيفلا سيلو ةباتكلا اوعرتخا نيذلا مه نييناميلا
 اذه ىلع هتلدأب ىلا زتيروم ىضفا دقو بيكش لاق اهوعرتنا
 ةيبرعلا ةباتكلا ىلع مهتباتك ونب امنا نييقينيفلا نا لاقو يارلا
 ذخأ مهنعو نييقينيقلا نع ةباتكلا اوذخأ نانويلا نا مث ةينميلا

 ملاعلا يف ةباتكلا اودجوآ نيذلا مه برعلا نوكيف نوينامورلا
 نا ىلا ريشي وهو ها ةنيدملا اودجو نيذلا مهرابتعألا اذهبو
 دق برعلا نوكيف كلذيو ةباتكلا عرتخآ نم لوأ مه نيينميلا
 ٠ ملعأ هللاو كلذ يف ممألا عيمج اوقيس

 كلذ ليق اوناكو ءابس نب ريمح يبيرعلا طخلا بتك نم لوأ
٠ دنسلاب نويتكي



 قارعلا ىلا لقتنا مث نميلاب يبرعلا طخلا ءاشن ام لوا
 مهنع هلقنو راينألا لهآ هملعت مهنمو ةريحلا لمهأ هملعت ثدح

 برعلا فرع دق رداصملا ضعب يفو زاجحلا ىلا ةعامج

 داليملا لبق ةباتكلا اوفرع لب مالسالا لبق اهوسرامو ةباتكلا
 برعلا نا ةيلهاجلا صوصنلا تاسارد نم نيبتيو ليوط نامزب
 ةصاخ ةروصب نميلا يف رهظ ملقب مالسالا لبق نونودي اوناك
 ملق ) وأ ( دنسملا ملق ) ٠ رابخالا لهأ هيلع قلطأ يذلا ملقلا وه

 يف دنسسملاب ةنودم تاباتك ىلع نيثحابلا روثع نم رهظيو ( ريمح
 اهضعي جيلخلا لحاوسو برعلا ةزيزج نم ةددعتم عضاوم
 وه ناك دنسملا ملق نا مالسالا روهظ نم بيرق اهضعبو ميدق
 ٠ ليصألا يبرعلا ملقلا

 دلاو ددأ وه ليعامسا دلو نم ةيبرعلا ةياتكلا ملعت نم لوأ

 ٠ توصلا ديدم هنال ددأ هل ليقو ناندع

 ليلخلا ميهاريا ليقو ناتدع مرحلا باصنا عضو نم لوآ

 ٠ مالسلا هيلع

 تيسك امنا ليقو ةياور يف اذك ناندع ةبعكلا ىسك نم لوأ
 ٠ هنامز يف

 اذك دعم نب رازن ليعامسا دالوأ نم ةيبرعلاب بتك نم لوا
 دلاو ددأ ليعامسا دلو نم بتك نم لوأ نا مدقت دقو ةياور يف
 ٠ ناندع

 هريغ ليقو هرم نب بالك ةيبرعلا روهشلا ىمس نم لوأ
 هذه اهل اوعضو امناو ليق خلا عيبرو رفصو مرحم ىهو
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 اهب رهشلا ىمسق رهش لك يف تعقو تالاح قافتال ءامسالا

 هيف اوراغا مهنأل امرحم مرحملا اومسف عضولا ءادتبا دنع

 رقص اومسو امرحم هومسو هيف لاتقلا اومرحف اوحجني ملف

 عيبر ارهشو تاراغلا ىلا مهجورخ دنع مهنم هيف مهتويب رفصل
 بصخلا عيبرلاو رفص يف اوباصا امب هيف نوبصخي مهنال
 هذهب هيف ايمس يذلا تقولا نال ءاملا دمج نم نا دامجلاو

 نع هايا مهميظعتل بجرو هدريل هيف ادماج ءاملا ناك ةيمستلا

 رعاشلا لاق همظعو هب اهانالف بجر ميظعتلا بيجرتلاو لاتقلا

 قتشم وهف هنسلا طسو هنال ليقو ( هبجراو اقرف يبر دمحأ )

 بجر دوعلا نا ليقو ىطسولا عبصألا لمانآ يهو بجاورلا نم
 هيلي يذلا رهشلا ىف دوعلا بعشت كلذكو كلذب ىمسف هجرخا يا تابنلا

 ىمسو تارافغلل هيف مهبعشتل كلذب يمس ليقو نابعش ىمسف
 تلاسش نم لاوشو ءاضمرلا نم قتشم رحلا رهش يا ناضمر

 ذا لاتقلا نع هيف مهدوعقل هدعقلا وذو تلاح اذا اهب انذأ لبالا

 ىمسف هيف قفتا جحلا نال ةجحلا يذو مرحلا رهشالا نم وه
 وذو ةدعقلا وذو لاوش درس ةتالث ىهو مرح اهنم ةعبراو كلذب
 برعلا داكتال رهشا ةعبرآ اهنمو بجر وهو درف دحاوو ةجحلا
 مهف ناضمر رهشو بجر رهشو عيبر ارهش ىهو ةفاضم الا اهب قطنت
 نوفيضي لب ناضمرو بجرو يناتلا عيبرو لوألا عيبر نولوقيال

 عيبر رهش لوألا عيبر رهش نولوقيف رهش ةظفل اهنم لك ىلا
 ٠ ناضمر رهش بجر رهش يناثلا

٠ نويلبايلا عيسسلا م ايألا مس ا عضو نم لوآ



 لمهأ روهشلا يف م ايألا نم عيب اسسألا لمعتسا نم لوآ

 لجا نم هيلاوح امو ماشلا لمهأ اميسال ضرالا نم يبرغلا بناجلا
 عوبسألا نع مهرابخاوكل انه اميف مالسلا مهيلع ءايينتالا روهظ

 ٠ ططخلا يف ىزي رقملا هركذ ملاعلا ءعديو لوالا

 مورلا روهش نم نورشعلاو سداسلا زوجعلا مايأ لوأ
 ءاتسشلا رجع يف اهنأل زوجعل اي تيمس م . آ ةعيس يهو

 ٠ رعاشلا لاق

 ( رهشلا نم انتلهش ماي ربغ ةعبسب ءاتسشلا عسك )
 ( ربولا عم ربنصو نص تضمو اهمابا تضقنا اذاف )

 ( رمجلا ءىفطميو للعمو رمتؤم 4يخأبو رمأبو )
 ( رجنلا نم ةدقاو كتتاو الجع ايلوم ءاتشلا بهذ )

 كلام نيا لاقو .

 (رمتسم لكلاىدلامظناددع اهل ابترم زوجعلا مايأ ركذأس )

 ( رمتؤم مت رمآ رمج ءىفطمو للعم ربوو ربنصو نص )

 نيذلا ليبع نب مخض دبع ونب يبرعلا طخلاب بتك نم لوأ
 ٠ برشي اولزن

 نب مرا نب ليلئالهم نب ةيناق نب برثي وه اهانب نم لواو
 مدقت دقو ةياور يف اذك حون نب ماس نب مرا نب صوع نب ليبع
 ٠ اذه ريمع

وه ( ىسيع مهرخآو ىسوم ليئارسا يني ءايبنأ لوآ )



 لواو دمحم مهرخاو مدآ لسرلا لوآ ) هلوا ثيدح نم ةعطق

 ٠ ( خلا ليئارسا ىنب ءايبنا

 دمحأ هاور ( ءاسنلا يف تناك ليئارسا ىنب ةنتف لوأ )

 يف يمليدل ا هاور نوعرف داوسل اي بضتخ ا نم لوأ هدنسم يف

 همس او ليلخل ١ نوعرف ةئالت ةنع ارفل او ليق سردرفل ا دنسسم

 همساو ىسوم نوعرفو نايرلا همساو فسوي نوعرفو نانس
 لوألا وه انه هيدارملا نا مهضعي رهظتساو بعصم ني ديلولا

 ٠ ملعأ هللاو ميهاريا ليلخلا عم هركذل

 ٠ سيلبا ةمايقلا موي رانلا نم ىسكي نم لوا
 حرصلا ءانيب نوعرف هرمأ امل ناماه رجالا لمع نم لوآ

 اوكرتيو اونمؤي نا فاخو ىسوم نم همرق بعرلا لخد نيح
 يلعل احرص يل نيا ناماه هريزول لاقو هسفنل لاتحأاف هتدابع

 ٠ هلمع نم لوأ وهف رجآلا لمعب ناماه رماف ىسوم هلا ىلا علطأ

 وه سيقلب دعب برعلا نم ليئارسا ونب هب ناعتسا نم لوآ
 كلذبو دزالا نب نزام نب لولهبلا ةبلعث نب قيرطبلا سيقلا ءرما
 ةفغلب دئاقلا وه قيرطبلا برعلا ناسل يف لاق قيرطبلاب بقل
 لاق يمجعلا قفاو يبرع قيرطبلا نا لاقيو مورلاو ماشلا لهأ
 ٠ تلصلا ىبا ني ةيمأ

٠ حضاو نوللا يقن قيرطبل قيرطب لك نم



 وه ليقو مورلا نم ميظعلا قيرطبلا هديس نبا لاقو
 برعملا يف حقفلا ويا لاقو ةارملا هي فصوت الو بجعملا ءىضولا

 ىلع ناك نمل لاقي همادق نعو برعلل داوقلاك مورلل ةقراطبلا

 ها قيرطب لجر فالا هرشع

 ( باطخلا لصف وهو مالسلا هيلع دؤاد دعب اما لاق نم لوا )

 نع يورو يرعشالا ىسوم ىبا نع سودرفلا دنسم يف هاور
 ىتوآأ ىذلا باطخلا لصف لوقي ى هيبا ني دايز عمس هنا يبعشلا

 هب دارملا ليق لاوقا باطخلا لصف يف نيرسفمللو دعب امآ دؤاد
 عطقنت امهب نأل ناميال او دوهشلا ليقو ءاضقلا يف لصفلا

 يدايألا ةدعاس نب سق دعب اما لاق نم لوا ليقو ةموصخلا

 يول نب بعك ليقو ناطحق نب برعي ليقو لئاو نابحس ليقو
 ٠ لاقف مهضعب همظنو

 ( برقا دؤادو لاوقا سمخ اهب ائداب ناك نم دعب اما فلخلا ىرج )

 ( برعيف بعكف نابحسف سقف هدعبو باطخلا لصف هل تناكو )

 هللا هملع دقف مالسلا هيلع دواد ىبنلا عوردلا لمع نم لوأ

 هعم نحبسي لابجلاو ريطلا رمأو ديدحلا هل نالاو عوردلا ةعنص
 ٠ حيس اذا

 ٠ سدقملا تيب ةرخص نافوطلا دعي هنع رسح ءيش لوأ

 ةاقرملا بحاص هاكح مالسلا هيلع مدآ سدقملا تيي ىني نم لوا

 هللا هرمأ ةبعكلا ىنب امل مدآ نا ناجيتلا باتك يف ماشه نيا نع
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 يف اذك هيف كسنو هانيف هينبي ناو سدقملا تيب ىلا ريسملاب

 ٠ ةياور
 يبا نع يور مالسلا هيلع دؤاد سدقملا تيب ىنب نم لوا

 ضرألا نم نباو براي لاق انيب يل نبا دؤاد ىلا هنلا ىحوأ لاق بعك نب
 ةرخصلا ىلع اكلم دؤاد ىارف هفيس ارهاش كلملا ىرت ثيح لاق

 ةرشع ىدحال هئانب يف عورشلا ناكو ليق فيس هديبو افقاو
 ىلا ىصواو هءانب متتسي نا لبق يفوتو هكلم نم تضم ةنس
 ةيقلا اهنم ةبيجع ءايشا هيف ذختاو همتاف همامتاب ناميلس
 اهلاني الو قحلا بحاص اهلاني ةقلعملا ةلسلسلا اهيف ىتلا

 ٠ ملعا هللاو ةفورعم ريغ ةليحب تلحمضآ ىتح لطبيملا

 دؤاد ركنا نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا لاق نم لوأ
 ٠ مال بلا هيلع

 دؤاد نب ناميلس ةرونلا هل تعنصو تامامحلا لخد نم لوأ

 هللا باذع نم هوأ لاقف همغو هرح دجو هلخد املق مالسلا هيلع
 ىسوم يبا نع ريغصلا عماجلا يف هاور هوأ نوكتال نا ليق هوأ

 ءاهلارسكواولا نوكسب هوآ ثيدحلا حارش ضعب لاق يرعشلا
 ينعي عجوتلاو ةياكشلا دنع لاقت ةملك اهحتفو واولا ديدشتب ليقو
 ةرخالا نع لفغيال لماكلا فراعلاو اهمو منهج رح همغو هرحب ركذ
 ران وأ ءام نم هاري لك يف هل لب هنيع بصت اهنوكل ةظحل لك يف
 وأ دحللا ةملظ ركذ داوس ىلا رظن ناف ةظعومو ةربع امهريغ وأ

 ةخفن ركذ الئاه اتوص عمس وأ اريكنو اركنمركذ لوهم عشب ىلا
ها ىبقعلا تامهم ةدهاشم نع ايندلا تامهم هفرصت الف روصلا



 هانعمو ( دوه ني ناطحق وه نعللا تيبأ هل ليق نم لوأ )
 ٠ هيلع نعلتام يتات نا تييا

 ٠ اضيا ناطحق احابص مع هل ليق نم لوأ

 ٠ ناطحق نب برعي زجرلاو ضيرقلا لاق نم لوأ

 نب برعي اهذخا مدآ ينب نم تذخأ جارخو ةيزج لوا

 ٠ برغملا ىلا مهالجا نيح ماح ينب نم ناطحق

 اذك برعي نعللا تيباب هيلع ملسو نميلا نكس نم لوا

 ٠ ةياور يف

 برعي نب بجشي نب ايس برعلا كولم نم جوتت نم لوا
 لاق ناطحق لآ يف نمينا نم نوجوتملا كولملا تناك دقو ناطحق نب

 ةذوه جوتت دق هل ليق ىناطحق الا برعلا نم جوتي ملو هديبع وبا
 ٠ مظنت تازرخ تناك امناو اجات نكي مل لاق يفنحلا يلع نب

 يف اذك ابس نب ريمح وه هسار ىلع جاتلا عضو نم لوا
 ٠ بهذلا كئايسس

 سمش دبع همسا ناكو بجشي نب ابيس وه ىبس نم لوأ
 ةنيدم ىنب ىذلا وهو ءابس نم لوأ هنال ابس يمسرماع ليقو
 تفرفت امهنمو نالهكو ريمح هدالوا رهشأ دسلا اهيف ىتلا برام

 رصنو ةعيبرو دادشو ىفيص مهنم نورخآ دالوا هلو لئايهتقلا
 نالهكو ريمحالا نويئبسلا ءالؤه ءابس ينبل لاقيو مهريغو كلامو
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 ءانبا نم وه امناو ينالهك الو يريمحب نسيلف ىئبس هنا لاق نمف
 ٠ نيرخآلا ءابس

 نب ءابس سانلا نم ءالم يف ةيلهاجلا يف بطخ نم لوآ

 ٠ هليق ةفورعم سانلا نم ءالم يف ةبطخلا نكت ملو بجشي

 بجشي ند ء ايس ت او اتألا ذخ او داليل ١ حتف نم لوآ

 نب ديز نب ددأ نب ةمهلج همساو يط لهانملا ىوط نم لوأ

 ملو لهنم ىلا لهنم نم راس يا هيقل ءيطو ءابس نب نالهك نب بيرع
 ٠ لزني

 برعي نب بجشي ني ديز نب نارجن وه نارجن لزن نم لوآ
 ٠ نارجن تيمس هبو ناطحق نب

 يذ نبي لامه نب شئارلا ثراحلا وه ةعيابتلا كولم لوأ
 ءاطعلا نم مهعسوا امب سانلا شار هنال شئارلا ىمسو ددش

 وه اهايا مهسيلاو هياحصأل عوردلا عرتخا كلم لوآ
 ٠ شئارلا ثراحلا

 ني ورمع ني ةنفج وه نافجلا يف ماعطلا معطا نم لوأ
 لوآ هنال ةنفج ىمس امناو ةيلعت همساو ءامسلا ءام ني رماع

 اهكولمو ماشلا بايرأ ةنفج لآو نافجلا يف ماعطلا معطا نم

 ٠ ناسح لوقي مهيفو

 (امد ةدجن نم نرطقي انفايسآو ىحضلاينعمليرقغلاتانفجلا انل)

 (ام نياانيمركاو الاخاني مركاف قرحم ينياوءاقنعلا ىني اندلو)
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 ءايقيزم ورمع نب ثراحلا كلملا رانلاب سانلا قرح نم لوا
 نب نزام نب هبلعث نب فيرطفلا هثراح نب ءامسلا ءام رماع نب

 ورمع هبقع نمو دزالا نم نطب هونبف كلذب اقرحم يمسو زرالا
 ٠ امهنع للا يضر نايباحصلا ورمع ني ثراحلاو هرذع نبا

 ةيواعم نب ثراحلا وه اهب داصو روقصلاب بعل نم لوا
 ايبص موي تاذ ىار دقف رقصلاب رفظ نم لوا وهو ةدنك وبا روث نب
 يف ةاطقلا عم قلعف رقص اهيلع ضقناف ةاطق داصف هل لئابح دم

 هلل ىمرو بر اضملا ضعي ىل ١ هطيرو ٥هذخأق هنم بجعف كرشلا

 ٠ هدي ىلع هلمحو سنئاتف همعطب امايأ ثكمو اهنم لكاف ةاطقلا

 هلاق ةير ومع كلم نيطنطسق نيهاوشلاب بعل نم لوأ
 ٠ بهذلا جورم يف يدوعسملا

 .سوميلطب كلملا وه اهب بعلو اهارضو ةازبلا ىنتقا نم لوآ
 ٠ يدوعسملا هركذ ردنكسالا ةفيلخ ينانويلا

 ىلا هنلا دبع ينا دهملا يف مالسلا هيلع ىسيع هب ملكتام لوأ
 نوكيل ل ةيدوبعلاب فارتعالا هب قطنام لوأ ناكف تايآلا رخآ
 دعب ملكتي مل هنا ليق هلا هنا دقتعي نم ىلع ةجحلا يف غلبا
 ةداعلا يف نايبصلا اهيف ملكتت ىتلا ةدملا غلب ىتح مالكلا اذه

 هيلع مدآ باقغا هنال هللا هنعل سيلبا ةبيغلا نس نم لوا
 ٠ نيط نم هتقلخو ران نم ينتقلخ هنم ريخ انا لاق مالسلا

 طسينتمل ١ زيخل ا هانعمو دورمن ق اقرلا زيخ لمع نم لوأ

 ٠ قيقرلا
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 ناسل يف لاق لا هتعل دورمن قدرجلا لمع نم لوأ

 قدرجلاو ةبرعم ةيسراف فيغرلا ةقدرجلاو قدرجلا برعلا
 ها برعم امهالك قدرجلا يف ةفقغل همجعملا لاذل اي

 ةالصلا امهيلع بوقعي نيب فسوي سيحلا لمع نم لوأ

 و ١ مالسل ٠

 ٠ مالسلا امهيلع دؤاد نب ناميلس نوباصلا لمع نم لوأ

 ٠ نيترقلا وذ قيوسلا لمع نم لوأ

 دقو ىفقتلا فسوي نب جاجحلا ساطرقلا يف طخ نم لوأ

 سماش نب دمحم ةمالعلا خيشلا ةتسلا لئاوالا هذه مظن

 ٠ لاقق بهذلا لسالس هيباتك يف يشاطبلا

 لمع نوباصل ناك نم لوآ )

 الوأ ناك نينرقلا اذ ناو )

 لمع ناك نم لوآ اذكهو )

 اقرارج لمع ناك نم لوأ هناو)

 ساطرقلا يف طخ دق نم لوأ )

 نس ةبيغلل ناك دق نم لوآ )

 ( لجالا دؤاد نب ناميلس وهف
 ( الما اذه نم قيوسلالمع نم
 (لجالا بوقعينب فسوي سيحلل
 ( ئلضملا كلذ دورمت

 ( يساقلا كاذ جاجحلا هناف

 ( نعدو هلقلا هازخا سيلبا

 هلوقل مالسلا هيلع نوره ةيحل هللا يف تيذوأ ةيحل لوأ

 ( يسارب الو يتيحلب نخاتال مآ نباي ) ىلاعت

 . نوعرف بلص نم لوا
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 هلوقل هللا هنعل نوعرف افلاخم لجرلاو ديلا عطق نم لوا

 مكنبلصوالو فالخ نم مكلجراو مكيديا نعطقال ) هنع ةياكح ىلاعت

 ٠ ( لخنلا عوذج يف

 هل دجا مل نكل ليق ادك نوعرف ءاولحلا لمع نم لوأ

 يف اهلعجف ةاون ذخأ زوملا سرغ نم لوآ وهو ليق اردصم

 ٠ زوملا اهنم تبنف ساقلق

 لئاسولا يف يطويسلا هاكح نوعرف ثوعبلا رمج نم لوأ

 حرش يف يديبزلا لاق رغتلا يف شيجلا سبح ريمجتلا ىنعمو
 نذآي ملو رغثلا يف مهسبح لاطا اذا شيجلا ريمالا رمج سوماقلا

 اورمجت ال رمع ثيدح يفو ريمجتلا وهو مهيلاها ىلا لوفقلا يف مهل
 ماقو جاجحلا علخ امل ثعشألا نبا لوق هنمو مهونتفتف شيجلا

 هذه لعج جاجحلا متعطا نا مكنا هللا دابع شيجلا يف ابيطخ

 هنا ىنغلب هناف دونجلا نوعرف ريمجت مكرمجو متيقب ام مكدالب دالبلا

 ٠ ثوعبلا رمج نم لوآ

 مالسلا هيلع ايركز نب ىيحي ةلتاق رانلا لخدي نم لوأ

 ىعدتو ايبن نيعبس هلبق تلتق دقو ليمزآ ليقو هبراهمساو
 عمسي رانلا يف ربنم ىلع اهناو ءايبنألا ةلتقم ةاروتلا يف

 ها رانلا لهأ ىصقا اهخارص

 ٠ نوفدملا زنكلا يف يطويسلا هركذ
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 بيغلاب رابخالا ليبق نم ةاروتلا يف اهركذ لعلو
 ٠ لمات ليوط نمزب مالسلا هيلع ىيحي لبق ةاروتلا لوزنف الاو

 داع نم ةأرما بئاصملا دنع قبفصتلا ءادتيا نم لوا

 داع ىلا لسرأ يذلا باحسلا تنياع اهنا كلذو ىدهم اهمسا

 العاي تدانو اهيديب تقفصقف راذلا بيهلك ةياحسلا طسو تارف

 يف ام ىلا نورت الا باذعلا مكاتا دقف دوهيب مكيلع مكليو اهتوص

 ٠ تلاق نيرت امق ائيش ىرنال اولاق ةياحسلا هذه

 ( ارارشلا اهمارض نم رثنت اران باحسلا طسو ىرا ينا )
 تايبا يف

 ليعامسا ما رجاه هتذختآ قطنملا ءاسنلا ذختأ ام لوأ

 ٠ ةراس ىلع اهرتا ىفعتل مالسلا هيلع

 ليعامسا ما ثيدح يفو برعلا ناسل يف روظنم نبا لاق
 تذختا ليعامسا مأ لبق نم قطنملا ءاسنلا ذختا ام لوأ )

 اهيوت ةأرملا سيلت نا وهو قطانم هعمجو قاطنلا وه ( اقطنم
 لفسألا ىلع هلسرتو اهبوت طسو عفرتو ءيشب اهطسو دشت مث
 قاطنلا مكحملا يفو اهليذ يف رثعت الئل لاغشألا ةاناعم دنع

 لسرت مث ليحي اهمسو دشت مت ةأرملا هسبلت بوت وأ ةقش
 سيلو ضرالا ىلع رجني لفسالاف هبكرلا ىلا لفسالا ىلع ىلعألا
 ريخالا اذهو ها قطن عمجلاو ناقاس الو ةزجح الو قفقفين اهل

 ٠ ضرألا ىلع هرارجن ال رثألا ءافعال بسانملا وه

٠ مالسلا هيلع ليعامسا مأ رجام تضفخ ةأرمأ لوأ



 رظنت تناكو ةماميلا ءاقرز دمتالاي تلحتكا ة ارمأ لوا

 ٠ مايأ ةثالث ةريسم

 ةمليسم اهجوزت ىتلا ةيميمتلا حاجس تاينت ةارمأ لوآ
 ٠ باذكلا

 هللا دبع تنتي دمحم مأ يه نوحيج رهن تربع ةيبرع ةارمآ لوأ

 ٠ دايز نب ملس اهجوز عم ةيفقثلا نامثع نب
 جوز ةليمش مالسسال ١ يف ت اغيصمل ١ تسيل ة ارمآ لوا

 ٠ بيطلا تابع نم لوأ يهو سابعلا

 ةمشولاو بلطملا دبع شيرق نم ةمشولاب بضخ نم لوا
 ٠ ملظعلا يه ليق

 ةدعاس نب سق ةثعبلا لبق ةكمي ديحوتلا رهظا نم لوأ
 ٠ ىدايالا

 ءاج مث سباح نب عرقالا ةيلهاجلا يف رامقلا مرح نم لوا
 ٠ هريرقتي مالسلا

 مت نادح نب عيبر ةيلهاجلا يف انزلا يف مجر نم لوآ
 ٠ نصحلا يف هريرقتي مالسالا ءاج

 ليقو ةريغملا نب ديلولا ةيلهاجلا يف رمخلا مرح نم لوا
 ٠ هريرقتي مالسالا ءاج مت مصاع ني سيق

 نوكت ام عيمج نوكت هنمو ءاوهلا تاعديملا نم لناوالا لوأ

لاوقا نم اذهو ةيلفسلاو ةيولعلا مارجألا نم ملاعلا يف



 نييطلملا نم وه يناتس رهشلا لاق سناميسكتنا هلئاقو ةفسالفلا
 ىلاعت يرابلا نا لاق مهدنع ريخلاب روكذملا ةمكحلاب فورعملا
 ٠ رخآ الو هل لوأ ال يلزآ

 ةينوكلا ةكرحلا نم اهلصاو ةرارحلا هلا قلخ ام لوآ
 مث تاكرحتملا ءايشالا ىف للعلا ةلعو ىلاعت هنلا ةردق نم يه يتلا

 يه يتلا ينوكلا نوكسلا نم اهلصأو ةدوريلا ةعيبط قلخ
 نيجوز لوأ ناذهف ةنكاسلا ءايشالا يف للعلا ةلعو هنلا ةردق نم

 كرحت مت ( نوركذت مكلعل نيجوز انقلخ ءيش لك نمو ) هنلا لاق امم
 ةروكذملا ةكرحلا نم هيف هللا عدوأ ام رسب درابلا ىلع راحلا

 ةبوطرلا ةدوربلا نع دلوتو هسوبيلا ةرارحلا نع دلوتف اجزتماف
 ةديصق حرش نم ها دحاو مسج يف تادرفم عيابط عيرأ تناكف

 ةمحرلا باتك نمو بطلا يف يقاتسرلا ينيعلا مشاه نيا ةيمال

 ٠ ءاش نم هعجاريلف ةيقب مالكللو يطويسلل

 دعسأ دمحم لاق نوينادلكلا بكاوكلا دصر نم لوأ
 نيدفارلا يداو قرش ىلا اوهجنا نيذلا نييمارآلا نم مه نوينادلكلا

 اهومس نيدفارلا يداو نم يبونجلا ءزجلا يف ةنيدم مهل اوسسأو

 ٠ داليملا ليق ىناتلا نرقلا طساو يف كلذو مهتبسن اهيلاو ةدلك

 تايضايرلاو ميجنتلاو كلفلاب ةديدش ةيانع باحصأ اوناكو
 اوعفتتآ دقو ةعارزلاو بطلاو تائيهل الاو تايعيبطلاو ةسدنهلاو

 مهتوحب نم اريتك اهيلا اوفاضأو ةميدقلا ةيلبابلا ةراضحلاب

ليق ةريزجلا بلق برع فيقنت يف يوق رثا مهل ناكو ةصاخلا



 موجنلاو ءاونالا يف مهتامولعم نم اريثك مهنم اودافا دقو مالسالا

 ٠ ها تايهلآلاو تايعيبطلاو بطلاو

 فاحلا نب ناولح ني نابز هيفالعلا لاحرلا لمع نم لوأ
 يناغالا راتخم يف روظنم نبا هركذ كلذل فالعلا بقلف ةعاضق نب

 وهو دزألا نم لجر فالعو اضيآ روظنم نبال ناسدللا يفو

 نم لوا وه ليق لاحرلا عنصي ناك ةعاضق نم مرج وبا نابز
 ها ةيفالع اهل ليقف اهلمع

 مهو ةعاضق نم هلوق ىلا دزالا نم لجر فالع هلوقو

 نالهك نم مه لب ةعاضق نم اوسيل دزالا ناف بسسنلا يف طيلختو
 لوقلا ىلع ابس نب ريمح نب كلام نيا وهف ةعاضق ام ايس نب

 ٠ بسنننلا ءاملع دنع روهششملا

 همسمسا و حي صال ١ و ذ ةيحيصأل ١ ىصعل ١ لمع نم لو ا

 لوأ وه بهذلا كئابس يف لاق ريمح نم نطب ويا كلام نب ثراحلا

 دحأ حابصلا نيا ةهربأ هتبي نمو ةيحبصآلا طايسلا هل تلمع نم

 ها ةرجهلا راد ماما سنا نب كلام مهنمو مالسالا يف نميلا كولم

 دسأ نب دارم نب كلاهلا برعلا نم دبدحلا لمع نم لوآ

 ٠ يكلاه دادح لكل ليقو نويقلا دسا ينبل لبق كلذلف هميزخ نب
 نيب مكح يذلا وهو يمهرجلا ىعفالا برعلا يف مكح لوأ

 مهيبا نم مهتاريم يف رامناو داياو ةعيبرو رضم مهو رازن ينب
 ٠ نميلاب نارجن هلزنم ناكو
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 هيلا ثعب ناسغ نم وهو حيطس برعلا يف نهاك لوا

 ايوعر نع هلأسي يناسغلا ةليفن نب حيسملا دبع سرفلا كلم ىرسك
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دلوم برق كلذو هكلم باهذب رذنت اهآر

 ٠ ةنس ةئامعبس رمع نيرمعملا نم حيطس ناكو ليق

 ةخسام وه اهي ىمرو ةيخس املا يسقلا لمع نم لوأ

 هيلا تبسنتف دزالا نب رصن نب هللا دبع ينب نم بعك نب ثراحلا نب
 ٠ يبتوعلا باستنا يف ةيقب مالكللو بهذلا كئايس يف هاكح

 قيدنزلا ينام هرهظا ضرألا يف ةقدنزلا رمأ رهظ ام لوأ

 قيدنزلاو سرفلا كلم ريش دزا نب روباس كلم مايأ يف رهظ يذلا

 ةينادحوو ةرخالاب نمؤيالو رهدلا ءاقبب لوقي يذلا وه
 ملاعلا نا معزو ةملظلاو رونلا نينثالاب لئاقلا وه ينامو قلاخلا

 ةملظ رخالاو رون امهدحأ نيميدق نيلصآ نم بكرم عونصم
 لصأ نم الا ءيش دوجو ركتاو الازي نلو الازي مل نايلزا امهناو
 ٠ ميدق

 ٠ هصخلم ام ةقدنزلا ىنعم يف نيمآ دمحأ ذاتساللو

 ءاوسلا ىلع ساتلا دنع ادحاو اهانعم نكي مل ةقدنزلا
 اهذأ يف اهانعم ريغ ءاملعلاو ةصاخلا ناهذأ يف اهانعمف
 اقيدنز نجاملا رتهتسملا ىلع نوقلطي اوناكف ةماعلا اما : ةماعلا

 نونعيو مههابشاو ةصاخلا همهفي ةقدنزلل رخآ ىنعم كانهو
 انطاب ميدقلا سرفلا نيدب نيدتلاو ارهاظ مالسالا قانتعا هب
 ٠ ينام بهذم ةصاخو
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 اولحتني ناريغ نم سرفلا ةنايد عابتا ىلع انايحا قلطيو

 نع اهلك نايدالا اودحج موق ىلع اهنوقلطي انايحاو مالسلا
 رهظي هلك اذه نمو داحلالاو ةيرهدلل ةفدارم ىنعملا اذهي ىهف رظن

 ىلع قلطت تناك امناو دحاو ىنعم تاذ نكت مل ةقدنزلا ةملك نا

 يف حجبت عم روجفلاو راتهتسالاو كتهتلا ٠ لوألا ةعبرا ناعم

 نع هلقي مل هلئاق نكلو نيدلا سميام ىلا انايحا لصي لوقلا
 سوجملا نيد عابتا : ايناث نوجمو ةعالخ نع هلاق امناو رظن

 ٠ مالسالاب رهاظتلا عم ينام نيد ةصاخو

 ربحغ نم ينام نيد ةصاخو سوجملا نيد عابتا : اثلات

 ٠ مالسالاب رهاظت

 ٠ مهل نيدال نودحلم : اعبار

 .نم ىلع قلطت تناك ام رثكا ةملكلا نارهظي نكلو لاق من

 اهانعم يف اوعسوت مث ارهاظ مالسالاو انطاب هيوناملا قنتعا
 ٠ راصتخاي ها هل نيد ال يذلا دحلملا يحابالا ىلع اهوقلطاف

 نم هبلق يف ناك يرماسلا باحصا صقرلا ثدحا نم لوا
 ينوتئا لاقو ليئارسا يني هب هللا ىلتباف ءيش رقبلا ةدابع بح

 هيلع ىقلاو ادسج الجع هنم عنصف مهيلح عيمجب هوتاف يلحب

 مالسلا هيلع ليريج سرف رثا نم هذخأ يذلا بارتلا نم ةضبق

 نود نم هتدابع ىلع اوفكعف هنع هنلا ربخا امك راوخ هل راصف

هنم جرخيف نودجاوتيو هلوح نوصقريو هيلا نوتاي اوناكو هننا



 ءاوغاي كلذ لعف امناو كلذ نم نويجعتيف مالكلا ةئيهك تيوصت

 ىسوم همسأ يرماسلاو مهل ضي ىتح هللا هنعل سيلبا

 ٠ رقظ نب

 يطويسلا لاق ليئارسا يني ءاسن يف ضيحلا ثدح ام لوأ

 ليقو ةشئاعو دوعسم نيا نع هفنصم يف قازرلا دبع هجرخا
 نع مكاحلا هجرخا ةنجلا نم تجرخأ نآ دعي ءاوح ىلع
 ٠ ھا سابع نيا

 اهيلا يدها ليئارسا يتب يف ىغب رانلا لخدي نم لوأ
 ٠ مالسلا هيلع ايركز نب ىبحي سأر

 قرتساو ىرسالا دبعتساو ةبولغملا بوعسشلا رخس نم لوآ
 ٠ نوينامورلا رارحألا

 تناكو نوينامورلا دونجلا قنعلا ةطبر مدختسا نم لوآ

 يف مهريغ عم ترشتنا مت قنعلا لوح دقعي لاش لكش ىلع

 ٠ مهضعي هاكح اذك لوألا اهمجح تدقفو يندملا سابللا

 رصم كولم دحأ بهذلاي اهيبيضو لجعلا لمع نم لوآ

 ٠ شوانم همسا ءامدقلا

 ىنمزلاو ىضرملا جالعل رصمي ناتس راميبلا لمع نم لوا
 مهعسي ام مهيلع ىرجاو ءابطالا اهيف بترو ريفافعلا اهعدواو
 رماو ناديملا لمع نم لوا وهو ءامدقلا رصم كولم دحآ وه

 ٠ مهسفنا ةضايرب هياحصا
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 راهنالا قشو نداعملا راثاو بئاجعلا لمع نم لوأ

 ٠ هيلا نوبوسنم طبقلا نا ليق رصم كولم دحاميارصم نب ميطبق
 لبق فآلا ةثالث يلاوحب نويرصملا ةعراصملا فرع نم لوا

 ` ٠ ملاعلاو قيرغالل تلقتنا مهنمو داليملا
 كولم نم كباب نب ريشدزأ اهب بعلو درنلا عنص نم لوا

 برعم ىسراف هب بعلي فورعم درنلاو ناسللا يف لاق سرفلا

 ريشدرنلاب بعل نم ثيدحلا يفو ريشدرنلا وهو يبرعب سيلو
 ىنعمب ريسشو همدو ريزنخلا محل يق هدي سمغ امنأكف

 هللا ىصع دقف درنلاب بعل نم رخآ ثيدح يفو ها ولح

 ٠ يرعشالا ىسوم يبأ نع ريغصلا عماجلا يف هاور هلوسرو

 دنهلا كولم ضعب مايا يف ناك جنرطشلا عنص ام لوآ

 هلاني يذلا رفظلا نيبو درنلا ىلع اهبعلب ىضقف تيهلب همسا
 هركذ اهباسح بسحو لهاجلا قحلت ىتلا ةيليلاو مزاحلا
 ٠ ليقو بهذلا جورم يف يدوعسملا

 ٠ يدنهل ا رهاد ني هصص جنرطشل ا عنص نم لوأ

 نم رهجونم برحلا ةلآ عمجو قد انخلا قدنخ نم لوأ

 ٠ سرفلا كلم نوديرفا تدلو

 اناقهد ةيرق لكل لعجف اضيأ ةنقهدلا عضو نم لوأو

 يف رهظ مالسلا هيلع ىسوم نا لاقيو هتعاطب اهلها رمأو
 ٠ هكلم نم نيتس ةنسس

 ٠ نيطنطسق مورلا كولم نم رصنت نم لوا
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 نم لوا وهو روفقن وه هنبا ىلا مورلا كولم نم دهع نم لوا

 هركذ ديشرلا نوراه نمز يف ناكو مورلا كولم نم هتيحل افع
 ٠ لماكلا يق ريثألا نيا

 نب شربألا ةميذج ةيلهاجلا يف قينجنملاب ىمر نم لوا
 حضول حاضولا هل لاقيو فئاوطلا كولم نم ناكو مهف نب كلام
 سانلا ةمدانم نع 4سقني ءاير هنأل نيدقرفلا مدانمو هي ناك

 ٠ هريون نب ممتم امهيف لوقي نيذللا اليقع واكلام كلذ دعب مدان مث

 ( اعدصتي نلليق ىتح رهدلا نم ةبقح ةميذج ينامدنكانكو )

 نم ناكو ةميذج قارعلا ضراب كلملا هل عمجتسا نم لوأ
 هلاق ةياكن مهدشأو اراغم مهدعباو ايار برعلا كولم لضفأ
 ٠ لماكلا يف ريثألا نبا

 ٠ ةميذج لاعنلا اذح نم لوأ

 ٠ اضيا ةميذج عمشلا دقوأ نم لوآ

 ورمع دادجا نم مخل نب هرامع نب كلام وه متعا نم لوآ

 ٠ كلذ لجأ نم ممع هل ليقف ةريحلا كلم يدع نب

 رصت نب يدع نب رمع وه مخل ينب نم قارعلا كلم نم لوآ
 ورمع بش لثملا برض هبو ةميذج تخا نبا وهو يمخللا ةعيبر نب
 هتراطتسا نجلا نا ليق اقوط سبلأ يبرع لوآ ناكو قوطلا نع
 نالجر هب رفظ مث هيلع ردقي ملف انامز قافالا ىف ةميذج هبلطف
 ةميذج كلملا ىلا اهقيرط يف اناك ليقعو كلام امه ةعاضق نم
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 انكام الاق هافرعو همساب امهربخا املف ةيدم امهعمو

 اديدش ارورس هب رس هآر املف هتخا نبا نم سفنا ةميذجل يدهنل
 بش ) لاق هقنع يف قوطلاو هلاخ هآر املف قوطلا هيلع اوداع او

 ٠ الثم اهلسراف (قوطلا نع ورمع
 برعلا كولم نم مهبتك يف هريحلا لهأ هدجم نم لوأ

 ٠ يدع نب ورمع

 يدع نب ورمع برعلا كولم نم الزنم ةريحلا ذختا نم لوا

 ءرما نب ورمع نييمخللا رصن ينب كولم نم رصنت نم لوا
 ٠ سيقلا

 نم ةراشاب اذه يدع نب ورمع رئارفمغلا لمع نم لوأ

 اهلتق ببسب اهنم مقتنيل ءابزلا عدخ يذلا دعس نب ريصق هريزو
 نيترارغ يف نيلجر لك ريصق لمحف هركذ لوطي ربخ يف ةميذج كلملل
 ليالا ترصبا املف ءايزلا ةنيدم ادصاق راسو ريعي ىلع

 ٠ تلاق ضرألا يف خوست اهمئاوق داكت

 ( اديدح ما نلمحي الدنجا اديئو اهيشم لامجلل ام )
 ( ادوعق امثج لاجرلا ما اديدش ادراب انافرص ما )

 ماقو رئارقلا نم لاجرلا جرخو ةنيدملا لبالا تلخدو
 تصمو هتفرعف برهلل ءابزلا هتدعا يذلا قفنلا باب ىلع ورمع

 الثم تبهدف ( ورمع ديبال يديب ) تلاقو اهمتاخ يف ناك امس
 ٠ اهلتقف فيسلاب ورمع اهاقلتو
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 ٠ دزالا نب نزام ناسغ كولم لوا

 ني ورمع ماشلاي ناسغ كولم نم جاتلا سبل نم لوأ

 ءام ليقو ةفحجلا بيرق للشملاب ءام ناسغو ورمع نب هنفج

 يجرزخلا هاكح نميلاب نييرعشألل نايداو امهو حمرو دييز نيب

 ةنفج مهو ةتس هنم اويرش نيذلاو هيوصو نميلا خيرات يف
 ٠ ءاملا مساي اناسغ اومسف فوعو بعكو كلامو ةبلعتو ةثراحو

 رمع نب ثراحلا وه ماشلاب ناسغ كولم نم كلم نم لوأ
 ناسغ وهو نزام نب ةبلعث نب سيقلا ءرمآ نب هثراح نب رماع نبا
 لوا هنال كلذب يمس قرحم وه اذه ةثراحو بهذلا جورم يف هلاق

 ٠ اهرايد يف برعلا قرح نم

 هنيا مت ةيواعم نب ورمع ني رارملا لكآ رجح ةدنك كولم لوأ
 ثراحلا نب رجح هنبا مث ثراحلا هنبا مث رجح ني ورمع
 ٠ رعاشلا سيقلا ءرما دلاو

 ركب نب ةيواعم ةيد لبالا نم ةئامي اهيف ىضق ةيد لوأ
 رماع لعف اليتق تامرضم نب ناليع سيق نم نزا وه نب
 نيا لاق ليالا نم ةئام هتيد برعلا مكح يناودعلا برظلا نيا

 ٠ كلذب اهيف ىضق ةيد لوأ يهو مزح

 هلتق نزاوه نم ركي ني ديز برعلا نم لبالاب يدو نم لوا
 ٠ هوخأ

 ليقو بلطملا دبع لبالا نم ةئام سفنلا ةيد نس نم لوآ
 شيرق يف ترجف برظلا نب رماع ليقو يناودعلا راسي وبأ
 ٠ ةيفاضا بلطملا دبع ةيلؤاف
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 ٠ يحل نب ورمع مهرج دعب تيبلا يلو نم لوا

 كلذو يحل نب ورمع ةيعكلا يف مانصالا عضو نم لوا

 بآم مدق املف هروما ضعي يف ماشلا ىلا ةكم نم جرخ هنأ

 مانصالا نودبعي مهارف قيلامعلا ذئموي اهبو ءاقلبلا ضرا نم
 هودبعيف برعلا ضرأ ىلا هب ريساف امنص ىنوطعت الفآ لاق
 سانلا رمأو هيصنف ةكم هي مدقف ليه هل لاقي امنص هوطعاف

 ٠ هميظعتو هتدابعب

 فدنخ ني ةعمق نب يحل نب ورمع ميهاريا نيد ريغ نم لوا
 نيد ريغ نم لوأ ةياور يفو سابع نبا نع يناربطلا هاور
 نيد وه لبعامسا نيد ذا عفادت الو يوانملا لاق ليعامسا

 اهلوحو هتعيرش ماكحأ لدب نم لوآ هنا ىنعملاو ميهاربا
 ءاحلا حتفو ماللا مضب يحلو هيلع يه ام فالخ ىلع اهلعجو
 رماعف امهنيب ضراعت الو ليق رماع نب ورمع ةياور يفو ةلمهملا
 دجلا رخآلاو بألا مسا امهدحا وأ هسكع وا هيقل يحلو مسا

 ناتوذلا بصن هنا رييغتلا ىنعمو هدجل ةراتو هيبال ةرات بسنف

 يماحلا ىمحو ةليصولا لصوو ةريحبلا رحبو بئاوسلا بيسو
 نهنيي سيل ثانا رشع نيب تعبات اذا ةقانلا يه مهدنع ةبئاسلاف

 اهنيل برشي ملو اهريو زجي ملو اهرهظ بكري ملف تبيس ركذ
 يلخ مث اهنذا تقش ىننا نم كلذ دعب تجتن امف فيضالا

 يه ةبئاسلا ليقو ةبئاسلا تنب ةريحبلا ىهف اهما عم اهليبس
 باصا وا هضرم نم ءىرب نا اهبيسي نا لجرلا اهب رذني ىتلا
 يف تاعباتتم ثانا رشع تماتا اذا ةاشلا ةليصولاو هبلطي ارما
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 تلصو دق اولاقو ةليصو تلعج ركذ نهنيب سيل نطبا ةسمخ

 اهنم تومي نآ الا ثانألا نود مهنم روكذلل كلذ دعب تدلو ام ناكف

 ثانا رشع هل جتن اذا لحفلا يماحلاو هلكأ يف اوكرتشيف ءىش

 ىق يلخو هربو زجي ملو بكري ملف هرهظ ىمح ركذ نهعم سيل تاعباتتم

 ريغ اهريسفت يف ليقو كلذ ريغب هنم عفتنيال اهيف برضي هلبا
 هيئاسلا بيس نم لوآ تفرع دق مالسلا هيلع لاقو ملعأ هلاو اذه

 حيرب رانلا لهآ يذؤي هتيار يحل نب ورمع بصنلا بصنو
 ىنب نم لجر هريحبلا رحب نم لوآ نا اضيا يور دقو هبصق
 لوسر لاق امهنابلا مرحو امهناذآ عدجف ناققان هل تناك جلدم

 امهفافخاب هناطبخي راذلا يف هتيآرف ملسو هيلع هللا ىلص هنلا
 وهو هعازخ وبآ وه اذه يحل نب ورمعو امهاوفاب هناضعيو
 ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزم ورمع نب ةثراح نب يحل نب ورمع
 ام ليق دزألا نب نزام نب ةبلعت نب سيقلا ءرمآ نب هتراح نب
 ناسغ هل لاقي ءام ىلع نزام ونب لزن نميلا نم دزألا تقرفت
 رمو ةكم اولزنف مهموق نع اوعزخناف يحل نب ورمع وني لبقاو
 نا ىلا مهديب لزت ملو مهرج دعب تيبلا ةيالو مهل تناكو نارهظلا
 ءاملع ضعبو رمخ قزب بالك نب يصق نم ناشبغ وبا اهعاب
 كلذ يفو رهشا لوألاو رضم نب سايلا ىلا ةعازخ نوبسني بسنلا
 ٠ راصنالا دحأ لوقي

 ( ركارك لويخ يف انع ةعارخ تعزخترم نطب انطبه املو )
 ( رتاوبلا تافهرملاو انقلا مصي تمتحاوةماهت نمداو لكتمح )

اميف هببسو رازت نيرضم وه لبالا ءادح برعلل نس نم ل :



 اتوص سانلا نسحا ناكو هدي ترسكناف ريعب نع طقس هنا ركذ

 كلذب منرتي هادياو هادياو لوقيو لبالا فلخ ىشمي ناكف
 برعلا دنع ءادحلا لصأ كلذ ناكف اهلالك بهذو لبألا تقنعأف

 هلبا تقرفت دق هل امالغ دجوف هل لبا بلط يف جرخ رضم نا ليقو
 حيصي وهو يداولا يف مالغلا ادعف اصعلاب هدي ىلع هب رضف
 ٠ هيلع تفطعف هتوص ليألا تعمسف

 نب بلاغ نب ءيول نب بعك وه ةبورعلا موي عمج نم لوأ
 عمتجت شيرق تناكف ةعمجلا اهامس نم لوا وه ليق كلام نبرهف
 هيلع هللا ىلص يبنلا ثعبمب مهركذيو مهبطخيف مويلا اذه يف هيلا

 دشنيو هب ناميالاو هعابتاب مهرمايو هدلو نم هنا مهملعيو ملسو
 ٠ هلوق اهنم اتايبا

 ) انالذخ قحلا ىغيت شيرق اذا هتوعد ءاوحف دهاش ينتيلاي (

 ٠ مالسال ا ءاج ذمالا ةعمجلا ةيورعلا ىمست مل ليقو

 ناك هنا ليعامسا ىنب يف ةراجحلا ةدابع تناك ام لوأ

 اوسمتلاو مهيلع تقاض ندح مهنم نعاض ةكم نم نعظيال
 مرصحلا ةراجح نم ارجح هعم لمح الا دالبلا ىف حىنفلا

 مهفاوطك هب اوفاطف هوعضو اولزن امثيحف مرحلل اميظعت
 اونسحتسآ ام نودبعي اوناك نا ىلا مهب كلذ خلس ىتح ةبعكلاب
 اولدبتساو هيلع اوناك ام اوسنو فولخلا فلخ ىتح ةراجحلا نم
 ىلا اوراصو ناثوالا اودبعف هريغ ليعامساو ميهاربا نيدب
 ٠ تالالضلا نم مهلبق ممالا هيلع تناك ام
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 نس نم لوا هناو احوش نب اروب وه ةريتعلا رتع نم لوا
 ةيلهاجلا يف لجرلا ناك ليق هيبجرلا يه ةريتعلاو برعلل ايبجر
 ارما مهدحابلط وأ ةريتع اهنع ترتع ةئام يلبا تغلب اذا لوقي

 ابلا ناكو بجر ىف ائيش همنغ نم نحبذيل هب رفظ نا رذذنف

 نيخرؤملا ضعب هركذ احوش نب اروبو ها همنغب لجرلا نضي ام
 : ٠ ليعامساو ناندع نيب بسنملا دومع يف

 ىلع روهشلا ءاسن نم لوآ ناك ( ءعىسنلا عدتيا نم لوأ )
 سملقلا وه مرح ام اهنم تمرحو لحأ ام اهنم تلحف برعلا

 نب ةبلعت نب رماع نب يدع نب ميقف نب دبع نب ةفيذخ همساو
 مهرخآ هدعب نم هدالوأ مت ةميزخ نب ةنانك نب كلام نب ثراحلا

 نم تغرف اذا برعلا تناك مالسسالا ماق هيلعو فوع نب ةدانج

 هدعقلا اذو ابجر ةعبرالا مرحلا رهشالا مرحف هيلا تعمتجا اهجح

 هولحاف مرحملا لحآ ائيىش لحي نا دارآ اذاف مرحملاو ةجحلا اذو

 مرحلا رهشالا ةعبرالا ةدع اؤطاويل هومرحف رفص هناكم مرحو
 دحأ كل تللحأ دق ينا مهللا لاقف مهيف ماق ردصلا اودارأ اذاف
 لوقي كلذ يفو لبقملا ماعلل رخآلا تءعاسنو لوألا رفصلا نيرفصلا

 رختفي ةنانك نبا كلام نب ةبلعت نب منغ نب سارف ىنب دحأ
 ٠ برعلا ىلع ةءاسنلاب

 ( امارح اهلعجن لحلا روهش دعم ىلع نيئسانلا انسلأ )

 كلذو هلئاتنو فاسأ ةكمب مانصألا نم بصن ام لوأ

 مهنم ةأرماب مهنم لجر لخد مرحل ١ يف تغط امل امهرج نا

_ ٩٥



 لجرلا مسا ناكو نيرجح اخسسف اهلبق ليقو اهب رجفف ةبعكلا

 ليهس هنيا ليقو ديز تنب ةلئان ةارملا مساو ىلعي نب فاسا
 ىلع رخالاو افصلا ىلع امهدحا بصنف ةبعكلا نم اجرذخاف

 امل ابكتراام لثم نع نورج دزيو سانلا امهب ربتعيل ةورملا

 مداقتيو سردي رمألا لزب ملف اهيلا اراص ىتلا لاحلا نم نوري

 ةورملاو افصلا ىلع فقي نم امهب حسمتي ناحسمي اراص ىتح

 ٠ امهتدابعي سانلا يحل نب ورمع رما امل نادبعي نيتثو اراص مث

 ٠ يحل نب ورمع ىنمب مانصألا بصت نم لوأ

 ٠ ةليصولا لصو نم لواو

 ليعامسا دلو نم لئابقلا لك ناف ةتيملا لكا لحا نم لوأو
 .هللا نا معزف يحل نب ورمع ءاج ىتح ةتيملا لكا مرحت لزت مل
 نولكاتو هللا لتق ام نولكاتال فيك لاقو ةتيملا لكأ ميرحت ىضري ال
 ٠ متلتق ام

 ةيبلتي يبلي ناك هناف ةيبلتلا يف كرشلا لخدا نم لواو
 كل كيرشال كيبل كيبل مهللا كيبل يهو مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربا
 املف هعم ىبلي خيش ةروص يف ناطيشلا هل لتمت كلذ دنعف كيبل

 ركناف كل وه اكيرش الا خيشلا كلذ لاق كل كيرش ال كيبل ورمع لاق

 لاقف هي سأي ال اذهو كلم امو هكلمت خيشلا لاقف ورمع هيلع

 هعم نولخدي من ةيبلتلاب هنودحوي يا برعلا هتعبتف كلذ ورمع
 مهرتكا نمؤي امو ) ىلاعت هللا لاق هديب اهكلم نولعجيو مهمانصا

 . ( نوكرشم مهوالا اب
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 نيا دعس نب بعك تنب ةطير ىنمب مدألا بابق برض نم لوآ

 ٠ ميمن

 عطقت ىرعشلا نا لاق هشبك ويا روبعلا ىرعشلا دبع نم لوآ

 امجنالو ارمق الو اسمش ءامسلا يف ىرا الو اضرع ءامسلا

 برعلا نم دحا اهدبعي ملو اهديعف اهريغ اضرع ءامسلا عطقي

 دادجا نم فانم ديع نب بهو ما ةكتاع وبا وه هشبك وباو هريغ
 ىلص هللا لوسرل شيرق تلاق كلذلو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 معزت برعلاو هشبك ويآ هعزن مهفلاخو مهتهلا باع امل ملسو هيلع
 دنع نايفس ويآ لاق ههبش هعزني قرعب الا ائيش ملعيال ادحا نا

 ٠ رقصالا ىنب كلم هفاخي نا هشبك ىبا نبا رمأ رمآ دقل لقره

 تاللا ديز نب ةرذع نب فوع ني رماع دو ةنادس يلو نم لوأ
 ةمودب وهو مالسالا رهظ نا ىلا هدعب هونب اهثراوتو ةعاضق نم

 لجر لاثمت هنا هفصو يف ليق ديلولاني دلاخ همدهف لدنجلا

 دترمو ةلحب رزتم ناتلح هيلع شقن دق لاجرلا نم نوكي ام مظعأك

 اهيق ةيرح هيدي نيبو سوق هيكتم ىلعو افيس دلقتم ىرخاب
 ٠ ءاول

 نب ملاظ مهنم اهذختا نم لوآو نافطحع ىزعلا ديع نم لوآ
 ىنبو فئاطلاب ليقو ةكم برق قرع تاذ قوف اهذختا دعسأ
 ملسو هيلع للا ىلص ىبنلا حتتفا اه واسيب هامس اتيب اهيلع
 لتقو تيبلا مدهف هنع هللا يضر ديلولا نب دلاخ اهيلا ثعبي ةكم
 ينا كناحبسال كتارفك ىزعاي ) لاقو ةرمسلا قرحأو نداسلا
 ٠ ( كناهأ دق هنلا تيأر
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 قارتسا نم نجلا عنمو ءامسلا ةسارح فرع نم لوا

 ٠ بهل وني عمسلا

 كلذو فيقث موجنلاب يمرلا نم برعلا نم عزف نم لوا

 ٠ هنعبم برق ليقو ملسو هيلع هللا ىلص هدلوم برق

 رضم نب سايلآ نب ةكردم نب ةميزخ لبه بصت نم لوا
 اهجراخو ةيعكلا لخاد تناك ىتلا شيرق مانصا مظعا نم ناكو

 ىتميلا ديلا روسكم ناسنا ةروص ىلع رمحألا قيقعلا نم ناكو
 دحأ موي نايفس يبآ لوق هنمو بهذ نم ادي شيرق هل تعنصف

 ٠ هتودبعي ىذلا منصلا اذه ىنعي لبه لعا ليه لعأا

 ٠ ةكردم نب ةميزخ رضم نم ةكمب لزن نم لوا

 رضح املق بالك نب يصق اكلم باصأ ةنانك نم لجر لوآ

 متعتص امب برعلا تعمس دقو جحلا رضح دق شىرقل لاق جحلا

 ماعطلا نم مظعأ برعلا دنع ةمركم ملعأ الو نومظعم مكل مهو

 ائيش كلذ نم عمجف اجرخ هلام نم مكنم ناسنا لك جرخيف
 ةكم قرط نم قيرط لك ىلع رحت جحلا لئاوأ ءاج املق اريثك

 ىلحم ا ءاملا ىقسو محلل او ديرثلا لعجو ةكمي رحتو اروزج

 ٠ ميكح همسا بالكو ديز يصق مساو نبللا ىقسو تيزلاب
 ةفرع نم سانلا اهاريل ةفل دزمي رانلا دقوأ نم لوأو

 ٠ بالك نم يصق رفنلا ةلدل

 بالك نب يصق اهانب ةودنلا راد يه ةكمب تيني راد لوآ

 كلذ متاعف نا مهل لاقو مرحلا لخاد مهتويب اونبي نا اشيرق رماو

 عبرالا هتاهج نم تيبلا لوح اونبف مكولتاقي ملو برعلا مكتباه
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 اذاو اليل هيف نوتيبي الو مرحلا نومرتحي كلذ لبق شيرق تناكو
 ٠ لمحلا ىلا جرخ ناسنالا ةجاح ءاضق مهدحآ دارآ

 كلذ ليق س انلا ن اكو ىصق افققسس ةكمي فقسس نم لوآ

 بصنت ناديع اهتال كلذي تيمسو شرعلا يف نولزني امنا

 ٠ للظتو

 يهو يصق امهرقح ىتلا رئبلا ةكمب ترفقح ةياقس لوأ

 ناكو بلاط ىبا تنب يناه مآ كلذ دعب اهتنكس يتلا رادلا يف

 ني ضاضم مايا نم ةمومطم مزمز رئب تناك ام دعب اهل هرقح
 بلطملا دبع ةدم ىلا هدعي كلذك تيقيو يصق ةدمو ةعازخو ورمع

 ٠ اهرفحق مزمز رفحب اهيق رمآ يتلا هايؤرو

 نمحرلا ديع ليقو هعتلب ييا نب بطاح اباب ةكمب بوب نم لوآ

 عطق تياه اشيرق نا كلذو يصق مرحلا رجش عطق نم لوأ
 اهوتب يتلا مهلزا_تم نم ملسلاو هاضعلا نم مرحلا رجش

 ديبو هديي اهعطقف كلذ اوباهف اهعطقي مهرماف يصق ىلا اوكشف

 ٠ اهعطق نم لوأ وهف هناوعأ

 نشورلاو يعارزخلا ءاقرو نب ليدب انشور ةكمب ذختا نم لوأ

 هنم فرشتسي تيبلا جراخ ءانب وهو ةفرشلاو فرلا ىلع قلطي
 ٠ هلوح ام ىلع

 ني هللا ديع ناينيلل مرحلا رجش عطق يف صخرت نم لوا

_ ٩٩



 ارود ىنتيا نيح كلذو ةرقب ةرجش لك ءادف لعج هنكل ريبزلا
 ٠ ناعقيقب

 اضيآ ءاقرو نب ليدب اعبرم اتيب ةكمب ىنب نم لوأ
 ةبعكلا ءانب هبشي الئل ءانبلا يف عيبرتلا نوماحتي كلذ لبق اوناكو
 نونبي اوناكو ريهز نب ديمح اعب رماتيب ةكمب ىنب نم لوأ ليقو

 اما اتيب ديمح عبر شيرق تلاقف ةبعكلل اميظعت ةرودم مهتويب
 ٠ اتوم اماو ةايح

 ةضقفلاو بهذلاب ةالحملا فويسلا ةبعكلا يف لعج نم لوآ

 ٠ ةرم نبا بالك اهل ةريخذ

 اهالح بلطملا دبع ةيلهاجلا يف بهذلاب اهالح نم لوأ
 ٠ مزمز رئب يف امهدجو نيذللا نيلازغلاب

 هويا ليقو كلملا دبع ني ديلولا مالسالا يف اهالح نم لوأو
 ىطسولا ةناوطسالا ىطغ دقف كلذ ىلا هقبس ناورم نب كلملا دبع
 ٠ بهذلاب

 اضيأ كلملا دبع نب ديلولا بهذلاب ةبعكلا بازيم ىلح نم لوآ

 بانج تنب ةليتن ةيلهاجلا يف ةبعكلا تسك ةيبرع لوآ
 سابعلا اهنبا تلضأ اهنا كلذ ببسو جابيدلاو ريرحلا اهتسك
 هتدجوف ةبعكلا نوسكتل هتدجو نا ترذنف يبص وهو هاخأ وأ
 ٠ اهتسكف

 نب ديلولا ةبعكلا لوخد دنع لاعنلا علخ نتسا نم لوأ
 ٠ دجاسملا لوخد دنع مالسالا اهرقا ةنس يهو يموزخملا هريغملا

۔- _ ١٠٠



 امهدجو نيذللا نيلازغلا نم ناك ةيعكلا هب تيلح بهذ لوا

 ضاضم نب ورمع هنفد ام دجوو اهرفح ام مزمز يف بلطملا دبع

 | ٠ اهيف يمهرجلا

 ٠ بلطملا دبع جاحلل ةياقسلاو ةدافرلا ماقا نم لوأ

 ايهذم ةيعكلا باب لعجو ابذع ةكمب ءاملا ىقس نم لوأ

 ٠ بلطملا دبع

 هانتعم ثنحتلاو بلطملا ديع ءارح رامغ يف ثنحت نم لوأ

 ىلا دعص ناضمر رهش لخد اذا ناك ددعلا تاذ يلايللا يف دبعتلا

 سانلا نع يلختلل 1 ٥دوعمص ناكو نىكاسسمل ١ معطآو ء ارح

 ٠ هريغ اضيا هاكحو هخيرات يف نالحد ينيز هاكح

 ىدايالا هدعاس نب سق وه ديعت يا برعلا نم هلات نم لوأ

 ٠ نالف ىلا نالف نم بتك نم لوأو

 ٠ هيلع بطخو فرش ىلع الع نم لواو
 ةبطخ دعب هلوق نمو سوق ىلع ةتبطخ دنع ءاكتأ نم لواو

 ٠ اهطخ

 ( راهن نهل الخ لايلو راكدأ هاوج نم بلقلل جاه )

 ( رازم نههايم راحبو تايسار خماوش لابجو )

 ( رادت موي لك يف اهارت ليللا ملظ يف حولت موجنو )
 ( رابتعاو ىده اهل اسوفن هلا ىلع لد تركذ دق يذلاو )

- ١٠١



 مهيلع ريغا مهنا كلذو ةعيبر برعلا نم تداو ةليبق لوا
 تراتحاف اهيياس نيبو اهيبا نيب تريخف مهل ريمأل تنب تيبسف

 ةريمع هولعفف داولا هموقل نسو بضغف اهييا ىلع هترثاو اهيباس

 ٠ مهنم

 نكل يميمتلا يرقنملا مصاع نب سيق تانبلا دأو نم لوا

 تانبلا داو نم لوآ نكي مل مصاع نب سيق نا ضعب مالك نمذخوي
 ناك داولا نا يدع نب منيهلا ركذ ٠ لاثمألا عمجميف يناديملا لاق

 هكرتيو دحاو هلمعتسي ناك ةبطاق برعلا لئابق يف المعتسم

 هناف ميمت يني نم الا مهيف كلذ لق دقو مالسالا ءاجف ةرشع

 ةواتألا اوعنم مهنا كلذ ببسو مالسالا لبق مهيف كلذ ديازت

 مهيلا درجفق رتنملا نب نامعتلا كلملا ىلا اهتودؤي اوناك ىتلا

 نم اهلاجر رثكاو هبئاتك ىدحا يهو رسود, عم نايرلا هاخا
 ىنب دوقو تدفوف مهيرارذ ىبسو مهمعت قاتساف لئاو نب ركب

 كلذ يف رايخلا لعجف يرارذلا يف هوملكو نامعنلا ىلع ميمت
 نفلتخاف هيلا تدر اهجوز تراتخا ةأرما ةياأق ءاسنلا ىلا

 اهيباس تراتخاف مصاع نب سيقل تنب نهيف ناكو رايخلا يف
 داوف بارتلا يف هل دلوت تنب لك سدي نا سيق رذنف اهجوز ىلع
 ةنسلا هذه هئايحاو مصاع نب سيق عبنصبو اتنب ةرشع عضب
 ةيح تنيلا نفد داولا ىنعمو ها تانبلا دأو مد يف نآرقلا لزن

 اهيلع حرطيف نفدت اهنأل لقثلا نم ذوخأم هلصأو
 ٠ راعلا نم افوخو ةفنآ كلذ نولعفي اوناكو تومتف اهلقنيف بارتلا

 .ني دعس هحيحا وبا شيرق نم نيتخألا نيب عمج نم لوا

. ١٠٢



 ورمع ني هئلا دبع نب ةريغملا يتنبا ةيفصو دنه نيب عمج صاعلا

 ٠ موزخم نب

 ٠ سباح نب عرقألا ةيلهاجلا يف رامقلا مرح نم لوا
 ةرارز نب دبعم وه تام ىتح ماعطلا نع نيبرضملا لوأ

 مايآ نم ناحرحر موي رماع ونب هترسأ يذلا يعوبريلا يميمتلا
 ٠ ةدلهاملا

 هنلا دبع نب بانج هل لاقي بلك نم لجر ءادحلا قتشا نم لوا
 يف ذخا نم لوآ ليقو يبانجلا ءاذغلا كلذل يمسق لبه نب

 ترسكناف لمج نع طقس هناف رازن ني رضم ءادحلا عيجرت

 امرج هللا قلخ نسحا ناكو ٥هادباو هادياو لوقب لعجف ٥ادب

 برعلا تلعجف ريسلا يف تدجو هيلا ليألا تغصاق اتوصو

 ٠ لبالا هب نودحي ( ادياه ادياه ) هلوقل الانم
 ىنغيو برعلا دنع ءافقغلا عاونأ مدقا نم ءادحلا ليق

 ةيدابلا يف هتناكمو هماقم ىلع لاز الو ةصاخ رافسالا يف هب

 ٠ همنئالت زجرلا ةعيبط نأل ابلاغ زجرلاب نوكيو

 كولم نم وهو ندجوذ ديز نب سلع نميلاب ىنع نم لوآ
 ةفغلب توصلا ندجلاو هتوص نسحل ندج يذب بقلو نميلا
 ٠ نميلا

 كلذو يعازخلا دعس نب ةميذج برعلا نم ىتغ نم لوأ

 ٠ قلطصمل ١ ىمض اتوص س انلا نسح ١ نم ن اكو داع يتد ارج دعي

_ ١٠٢٣ .



 يتب نم فورحم نبي بويا برعلا نم بويا يمس نم لوا

 هموق يف امد باصا ناكو ميمت نب هانم ديز نب سيقلا ءرما
 دامح نب ديز نب يدع هبقع نمو اهب نكسو ةريحلاب قحلف
 نييلهاجلا ةاهد نم رعاش يميمتلا يدابعلا بويا نب ديز نب

 انامجرتو ابتاك ناكو ةريحلاب ةرذانملا ةلود لاجر ريهاشم نمو
 وهو رصيق ىلا هلوسرو ةيسرافلاو ةيبرعلا نسحي هنال ىرسكل

 هيبأ دعب رذنملا نب نامعنلا كيلمت يف يرسك دنع دهتجا يذلا
 هنجسو يدع ىلع ضبق نأ الا كلذ دعب نامعنلا نم ناك امف

 ديز همسا انتيا فلخو نجسلا يف تامق هءادعأ ةياشوب

 رثكي ناكف هب بجعاف ىرسكل انامجرتو ابتاك كلذ دعب راص
 نامعنلا ىلا بطخي نا ىرسك ىرغاف هل ةمدخلاو هيلع لوخدلا
 ناكف كلذ نم عنتمي نامعنلا نا هملعل هيبال هلتقب هنم مقتنيل

 ةلاسر ءارق امو نامجرت هعمو نامعنلا ىلا لوسرلا وه ديز
 كلذ نامعنلا ىلع قش نهدارا ىتلا ءاسنلا ةفص اهيفو كلملا

 ىرسك هب غلبي ام سراف نيعو داوسلا اهم يف امآ ديزل لاقو

 لاقف نيعلاو اهملا ام ةيسرافلاب ديزل لجرلا كلذ لاقف هتجاح
 كلملا بلط يذلا نا ىرسك ىلا نامعنلا بتك مث رقبلا يا ناواك هل

 هاربخاو ىرسك ىلا اداعف كلملا دنع ينرذعأ ديزل لاقو يدنع سيل

 دعتسي لعجق كلذ نامعنلا غلبو هددهتو بضغف نامعنلا لوقي

 املق كيلا ةجاح كلملل ناف لبقا نا ىرسك باتك هاتا ىتح عقوتيو
 لئابق يف فوطي لبقأو هيلع يوق امو هحالس لمح باتكلا هاتا
 نب ةحاور ىنب نا ريغ ىرسك نم افوخ هيلع اوبآف هوعنميل برعلا
 لاق مهدنع هل تناك ةنل كعم انلتاق تئيش نا اولاق سبع ني ةعيطق

- ١٠٤



 نب ريهز لوقي كلذ يفو ىرسكي مكل ةقاطال هناف مككلهأ نا بحا ام

 ٠ نامعتلا يثري ىملس يبا

 ( ايقاب ناك رما ناول رشلا نم ةدجني ناك نامعنلل رت مللا )

 ( ايفاوم اليلخوا اقيدص لفف هكلم لثم هل الوذخم رأ ملف )
 ( ايزاخملا نوقتي اسانأ اوناكو اوظفاحةحاور نمايح نا الخ)
 ( ايلاتملا ناجهلاو اياطملا مارك هبابباوخانا ىتح هل اوراسف )
 ( ايقالت الا عيدوت مهعدوو مهيلع ىنثاو اريخ مهل لاقف )

 بيرق لناو نب ركبل ءام وهو راق يذي لزن ىتح لبقا مت
 اديس ناكو ينابيشلا دوعسم نب يناهب راجتساف ةفوكلا نم
 هسمقنتي ىقليو ىرسك ىلا ريسي نا هيلا راشا مث هراجاف اعينم

 يناه لاق يمرحب فيكف نامعنلا لاق هنع حفصي هلعلف هيدي نيب
 كيباو اذه لاق يتانب ىلا صلخي ىتح نهيلا صلخيال يتمذ يف نه
 افرطو اياده ىرسك ىلا هجوو هزواجا نلو حيحصلا يأرلا
 نا دعب راسف هل نذاف هيلع مودقلا يف هنذاتساو هدنع تناك
 لصو اذا ىتح هدلوو هلهاو هتقلح دوعسم نب يناه عدوتسا

 ميعت جنأ هل لاقف طاباس ةرطنق ىلع يدع نب ديز هيقل نئادملا
 كل تشع نئل هللاو اهأ ديزاي اهتلعفا لاق ءاجنلا تعطتسأ نا

 ضمأ ديز لاقف كيبأب كنقحل الو طق يبرع اهلتقي مل ةلتق كنلتقال

 غلب املو نرألا رهملا اهعطقيال ةيخا كل تيخآ دقف ميعنت كناشل
 نجسلا يف تامف هنجسو هديقف هيلا ثعب ىرسك باب ىلا
 هيلا ثعبو يئاطلا هةصيبق نب سايا هريحلا ىلع ىرسك لمعتساو
 ينام ىلا سايا ثعيف هيلا هلسريو نامعنلا هفلخ ام عمجي نا

۔ ١٠٥



 نم نامعنلا هعدوتسا ام هل لسري ناب هرمأي دوعسم نب

 ركي تعمتجاو عئادولا ميلست نم يناه عنتماف اهريغو عوردلا

 نم اميظع اشيج مهلاتقل ىرسك لسرأف راق يذب لئاو نب
 ركب اهبف ترصتنأ ةريهشلا راق يذ ةعقو تناكف سرفلاو برعلا

 ٠ سرفلا ىلع لئاو ني
 وهو راق يذ موي مجعلا ىلع برعلا هيف ترصتنا موي لوأ

 ني ركي هيف ترصتنا ةيلهاجلا يف ةروهشملا برعلا مايأ نم
 هذه تناكو ركي رخافم نم مويلا اذه دعيو سرفلا ىلع لئاو
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دلوم نم ةنس نيعبرأ مامتل ةعقولا
 هيلع هللا ىلص يبنلا ريخأ دقو رهشب ردي ةعقو دعب اهنا ليقو

 برعلا هيف تفصتنا موي لوأ مويلا ) لاقو هباحصأ اهب ملسو

 يناه عانتما وه برحلا اذه بيس ناكو ( اورصن يبو مجعلا نم
 ٠ هركذ انم دق امك ىرسك ىلا نامعنلا عئادو ميلست نم دوعسم نب

 ديز نب يدع ىرسك ناويد يف ةيبرعلاب بتك نم لوا
 ٠ هركذ مدقملا يدابعلا

 ٠ ناورش ونا ىرسك سرفلا كولم نم جارخلا نس نم لوأ

 اهخبط هريغ نا ليقو ىرسك جابكسلا هل عنص نم لوا
 كسلا لخب محل جابكسلاو هيلا بسنف ىرسك نامز يف اهلمعتساو
 ضعب يف يريرحلا لاق محللا جابلاو لخلا ةيسرافلاب هانعم

 يرقلا ماب يمس ليق ىرسكيب هركذملا ىرقلا ماب لهيحو هتاماقم
 ٠ مهتمعطأ لجا نم هنال

- ١٠٦١



 هل اهعنص هرفص يي ا ني بلهملا ةييلهملا هل عنص نم لوأ

 ٠ اهركذ يتأيسو لياي نم ميكح

 كولم دحأ فسارهك مهليخي دنجلا ناويد عضو نم لوآ
 ٠ سرفلا نم ةيناثلا ةقبطلا

 نم كلذ عنص نم لوأو سرفلا قدانخلا رفح نم لوأ
 رغحو يليهسلا لاق ىربطلا ركذ اميف جريبا نب رهش ونم مهكولم
 سرفلا دناكم نم هتكلو برعلا ةداع نم نكي مل قدانخلا

 ةوزغ يف هنع هنلا يضر يسرافلا ناملنس هب راشا كلذلو اهيورحو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر رماو قدنخلا ةوزمت ىهو بازحالا

 يف ةبتر هسفنب ملسو هيلع هتنا ىلص هيف لمعو هرفحب ملسو
 ٠ ةرجهلل سمخ ةنس ةوزغلا هذه تناكو نيملسملل اتحو رجألا

 ىنعمو لولا سرفلا كولم دحآ ذيشمج زورينلا ذختا نم لوآ
 وهو ىعيبرلا لادتعالا موي مهدنع نوكيو ديدجلا مويلا زورينلا
 ٠ راذآ نم رشع عبارلا

 يفيرخلا لادتعالا موي ناجرهملا نا امك سرفلا ةنس لواو

 يف ناك ناجرهملا نا اولاق ناجرهملا نم مدقا زورينلا نا نومعزيو
 فساروىب وهو كاحضلا لتق امل هلمع نم لوأ هناو نوديرفا مايأ

 يفلاب زوريتلا دعي هثودح ناكو ناجرهملا هامس اديع هلتق موي لعجف
 ٠ اذه نم عسوي هركذ رم دقو ةنس نيرشعو

- ١٠٧



 امهدحا بلط نيكلم نا ليق لجازلا مامحلا ذختا نم لوآ

 امهنيب ناكو الاجر عجشاو الام رثكا بولطملا ناكو هيحاص كلم
 1وراشاف هءعارزو راشتساف هكلم ىلع بلاطلا فاخف هديعي ةفاسم

 اذه رهظاف هرش كلذي ىفكتسي هيلا بطخي ناو هتره اصمي هيلع

 اوعناصي نا هلسر رمراو ايادهو الوسر هيلا لسراو هتيطخ كلملا

 ذاختاب مهرماو هتاقت نم الاجر سدو كلملا كلذب نولصتي نم عيمج

 نهلتم هسفن دنع اضيا وهذختاو نهنيطوتو كلملا كلذ داليي مامحلا

 هتبتاكمب هلسر رماو ضرغلا غلب نا ىلا ةياغ ىلا ةيامغ نم نهعفرف
 راصق مامحلا ةحنجأ لوصأ يف بتكلا قيلعتو موي لك ربخلاب

 هودع ةرمغ هلاجر دجو املف هودع رمأ نم ءيش هيلع ىفخيال

 ذخاو مهبختنا دنجب هيلا راسف هموي نم ربخلا هاتأف هيلا اوبتك

 نم كلملا لاجر اوعناص نيذلا هباحصا بثوو قرطلا عماجمب
 هتمظعف كلملا اولتقو باوبالا اوحتفف جراخ نم هدنجو وهو لخاد

 مامحلا ببسب كلذ ناكو ديكلاو ةليحلاب هتيص راطو هوباهو كولمملا
 قوط هقنع ىلع ةداع نوكيو مامحلا عاونأ نم عوت وهو لجازلا

 يا مامحلا لجز يمروا لسرا لز ىنعمو دوسالا شيرلا نم
 ٠ لقن ةمهمي لسرملا م امحلا وه لجازلا م امحلاف هلسرأ

 كولم دحأ ندو كلملا وه ن اومحلل ةقيدح ءاشنا نم لوأ

 قئادح اوء اشنا كولملا نم هريغو رصم كولم دحأ نا امك نيصلا

 رشع يناثلا نرقلا ىلا تاناويحلا قئادح خيرات دوعيو ناوىحلل

 ٠ داليملا ليق

 رذتملا نب نامعتلا تنب دنه برعلا يف ةأرمأ تبحأ ةرمآ لوأ

۔ ١٠٨ -



 تناك هذه ادنه نا يناغالا راتخم يف روظنم نيبا ركذ ةرىحلا كلم

 نمو برعلا يف ةأرما تبحا ةارمأ لو اهناو ةماميلا ءاقرز ىوهت

 اليم نيثالث ةريسم نم شيجلا ىرت تناك اهنا ءاقرزلا ربخ
 اهرظت ةفاسم نم اويرق املف ةماميلا برعلا نم موق ازغف

 نا ىلع مهيار عمتجاف ءاقرزلا عم لوصولاب مكل فيك اولاق
 اولعفف اهلمح اذا سرافلا اهنم ةرجش لك رتست ارجش اوعلتقد

 اهموق اهل لاقف لعفت تناك امك ءاقرزلا تفرشاف اوراسو كلذ

 اولاق ريسي ارجش ىرأ تلاق راهنلا رخآ يف كلذو ءاقرزاي نيرت ام

 اوحستكاو موقلا مهحبصق اهلوقب اوناهتساو كنيع كتيذكوأ تيذك

 اهينيع اوعلقو ءاقرزلا اوذخاو هميظع ةلتقم مهنم اولتقو مهلاومأ
 لاحتكالا ميدأ تنك لاقف اهنع تلتسف ءادوس اقورع اهيف اودجوف

 اهربخ ادنه غلبو ماياب كلذ دعب تتامو هنم اذه لعلف دمتالاي

 ريدب فرعي ةفوكلا رهاظب اريد تنبو جوسملا تسبلو تبهرتف
 اهجوز لقق ام تبهرت اهنا ليقو تتام ىتح هيف تماقاف دنه
 تناكو رذنملا نب نامعنلا اهوبأ هلتق يدايعلا ديز نب يدع

 ىلع ةبعش نب ةريغملا ةيالو مايأ ليوط نمزب مالسالا دعب اهتافو
 اهيلع نذاتسا هنا كلذو هتدرف اهبطخ دق ةريغملا ناكو ةفوكلا

 هيلع سلجف ( رعش نم ءاسك وهو ) احسم هل تطسبو هل تنذاف
 نا تملعول بيلصلاو تلاق ابطاخ كتئج لاق كبءعاج ام هل تلاق مت

 نا تدرا كنكلو كتبجأل يف كتبغر بابش وآ لامج نم ةلصخ يف
 هتنبا تحكتو رذتملا نب نامعنلا ةكلمم تكلم مساوملا يف لوقت
 ماقف هيلا ليبسالف تلاق هللاو يا لاق تدرا اذها كدوبعم قحبف
 ٠ اهل ابطاخم لوقي دشناو فرصناو هريغملا

- ١٠٩١



 ( ناصعنلا ةنباي كرد هل ايلاخ ىسفن تينمام تكردأ )

 ( ناهذألا ةيقن كولملا نلا هنهذ ةريغملا ىلع تددر دقلف )

 ( ناسنالا ةلاقم ريخ قدصلاف يكسمافتقدصدق كبسحدنهاي)

 ادنه ناف خيراوتلا ءارقتسي نم دنع ميقتسيال اذهو تلق ها
 ةفوكلا ىلع ةريغملا ةيالو مايأ تتامو مالسالا تكردأ ىتلا هذه
 ىتح ةميدق ءاقرزلا ةصقف ةماميلا ءاقرز ترصاع اهنا قفتيال
 هريسم يف ناسح نبا دعسأ يعبتلا كلملا وه اهلتق يذلا نا ليق

 نم نيخرؤملا نم ريثك امهدع ناتمآ امهو سيدجو مسط ىلا
 ةأرمأ كانه تناك اذا الا دنه نم ءاقرزلا نياف ةدئابلا برعلا
 ىرجو هتنباو نامعنلا مايا يف تناك ءاقرزلا اهمسأ اهيماست

 ملعأ لاو ديعي ريغف ةماميلا ءاقرزل ىرج ام رمألا نم اهل
 ٠ لاحلا ةقيقحب

 هياتك يف يلع داوج روتكدلل مالك ىلع كلذ دعب تعلطا مث
 ىرخا ءاقرز ةصق كانهو هيف لاق برعلا خيرات يف لضفملا

 وهو ها دعم دلو قرفت يف اهوركذ ةديعب تافاسم نم ىرت تناك
 . ٠ هيلا ترشا ام ديؤي

 ببسبو ليق ةماميلا ءاقرز دمنالاب لحتكا نم لوا
 ٠ دمتإالا فرع اهلامعتسا

 ةأرمأ ةدرجتملا دنه عم سخلا ةنبا قاحسلا ثدحا نم لوا

 بحاص هركذ لئاسولا يف يطويسلا لاق رذنملا ني نامعنلا
 ٠ ةدلوم ةملك يهو بيبحلا ةرشاعم ىلا بيبللا دشرم

_ ١١٠



 امهيلع سيرداو حوت نيبام نمز يف كلذ ناك انزلا رهظام لوا

 رةخملا نباو ريرج نب جرخا لئاسولا يف يطويسلا لاق مالسلا
 هللا ىضر سابع نبا نع ناميالا بعش يف يقهيبلاو متاح يبا نباو
 ناك لاق ( ىلوألا ةيلهاجلا جربت نجربتالو ) ةيآلا هذه الت هنا هنع

 امهدحا مدآ دلو نم نينطي ناو ةنس فلآ سيرداو حونت نيي اميف

 احابص لبجلا لاجر ناكو لبجلا نكسي رخالاو لهسلا نكسي
 لاجرلا يفو احابص لهسلا ءاسن تناكو ةمامد ءاسنلا يفو
 هرجف مالغ ةروص يف لهسلا لهآ نم الجر ىتا سيليا ناو ةمامد

 توصب هيف ءاجف ةاعرلا هيف رمزت يذلا لثم ةيابسش ذختاو هسفن
 هيلا نوعمتسي مهوتأف هلوح نم كلذ غلبف هلثم سانلا عمسي مل

 لاجرلل ءاسنلا جربتف ةنسلا يف هيلا نوعمتجي اديع هوذختاو
 مهديع يف مهيلع مجه ليجلا لهأ نم الجر ناو نهل لاجرلا جربتو
 اولوحتف مهربخاو هياحصا ىتاف نهتحابصو ءاسدتلا ىأرو كلذ

 ىلاعت هلوق كلذف نهيف ةشحافلا ترهظف نهعم اولزنو نهيلا

 ٠ ها ( ىلوالا ةيلهاجلا جربت نجربتالو )

 ٠ نآرقلا صني طول موق لاجرلا ىتا نم لوآ

 بغارلا هاكح فسوي بحاص زيزعلا هنبالا هب ترهظ نم لوآ
 ٠ ءابدألا تارضاحم يف يناهفصألا

 ةأرما ةدرجتملا تيوه سخلا تني دنه ق احسلا تنس نم لوآ

 تفغشو اهدتع اهتلزنأف اهيلع تدفو دق تناكو رذنملا نب ن امعنلا

 ةحيضفلا نم نمأ انعامتجا يف تلاقو كلذ اهل نيزت لزت ملف اهي

- ١١١



 ةنيا تتام امل هنا ىرخالاب ةدحاو لك فغش نم غلبو اتعمتجاف

 ريدلا تذختاو اهريق ىلع نامعنلا ةأرما دنه تفكتعا سخلا

 ٠ قدزرفلا لوقي اهيفو ةفوكلا قيرط يف دنه ريدب فورعملا

 (دنهتفويتاميلا سخلا ةنبالامك امركت اكنم ناك دهعي تيفو )

 تنب يتلا نا مدقت دقو اضيا يناهفصألا بغارلا هركذ
 ةصق لعلو هتارما ال نامعنلا ةنيا دنه ةفوكلا رهاظي ريدلا

 ٠ تددعت ءانبلا

 ٠ شحج تني ةنمح فذقلا يف تدلج ة ارم ١ لوأ

 ةثاثا نب حطسمو تباث نب ناسح فذقلا يف دلج نم لوآو
 دلج يذلا نا ليقو كفألا ثيدح ةصق يف ةثالثلا ءالوه دلج ناكو

 حرصي مل هنال حطسم دلجي ملو يبا نب هللا دبعو ةنمحو ناسح
 ٠ كلذ ربحغ ليقو حيرصت ريغ نم عيشيو عمسي ناك نكلو فذقلاب

 يطويسلا لاق مالسلا هيلع لايناد دوهشلا نيب قرق نم لوآ

 مالسلا هيلع لايناد ناك لاق سيردا يبا نع هننس يف يقهيبلا جرخا
 امو تيأر يذلا ام امهدحأل لاقف دوهشلا نيي قرف نم لوآ

 ناتسبلا ىف ينزت نسوس تيأر ينا دهشا لاقف هب دهشت يذلا

 اعد مت ىرتمكلا ةرجش تحت لاق ناكم يا يف لاق باش لجري

 ناتسبلا ىف ينزت نسوس تيار ينا دهشا لاق دهشت مب لاقف رخآلاب
 ءامسلا نم ران تأجف امهيلع هللا ىعدف لاق حافتلا ةرجش تحت

 ٠ نسوس هنلا ءاريو امهتقرحأف
- ١١٢١



 ٠ بلاط يبا نب يلع مامالا موصخلا نيب قرف نم لو

 ناميلس نب ثوعرسلا يف دوهشلا نع لاس ضاق لوأ
 دهاش مهدحا دنع دهش اذا هلبق ةاضقلا تناكو ىمرضحلا

 ناو هنع فقو فورعم ريغ ناك ناو هلبق ةمالسلاب افورعم ناكو

 هب لمع رشو ريخ نم هب هوركذ امف هناريج هنع لاس الوهجم ناك
 يناعمب سانلا ملعأ ناك ناميلس نب ثوغ مالعالا يف يلكرزلا لاق
 رصمب ءاضقلا يلو ملاعلا هيقفلاب نكي ملو هتسايسو ءاضقلا

 لزعف برغملا يف ةيضابالا ةبتاكمب مهتاو ةيامو نيئالتو سمخ ةنس
 ءاضقلا ىلا ديعاو رصم ىلا روصخملا رفعج ويا هدر مث سيحو

 تام نا ىلا هيف رمتساف يدهملا مايأ

 مشاه نب بلطملا دبع برعلا نم ةمشولاب بضخ نم لوا
 لمه بلطملا دبعاي هل لاقف نميلاي ريمح ءامظع نم ميظع ىلع درو

 بضخف هل رماف كيلا كلذ لاق اباش دوعتف ضايبلا اذه ريغت نا كل

 اذه نم اتدوز بلطملا دبع هل لاقف ةمسشولاب هالع مت ءانحلاب

 هرعش ناك ةادغلاي مهبلع جرخ مت اليل ةكم لخدو رثكاف هدوزف

 ٠ سايعلا مأ بانج تني ةليتن هتارما هل تلاقف بارغلا كلح

 (مرصنا دقبابش نم اليدبزاكو هتدمح بابشلا اذه يل مادول )

 ( مره وأ ةليتن توم نم دبالو ةريصق ةايحلاو هنم تعتمت )
 (مدهنا هشرع اذا اموي هتمعنو هبضخءرملا نع يدجي يذلا اذامو)

 ٠ هتارمال ال بلطملا دبعل رعشلا نا رهاظلاو

_ ١١٢١



 هلد ا لوسر هآر ةفاحق وي ١ مالسال ا يف بضخ بوضخم لوأ

 يشي هوريغ لاقف ةماقغتلا لثم هسارو ملسو هيلع هنلا ىلص

 ٠ داوسسلا هويتجو

 يرماعلا ريهز ني شادخ ةنيخس اشيرق بقل نم لوا
 ٠ لوقي ثيح

 ( مرحلاوليللا الول ةنيخس ىلع ةبذاك ريغان ددشام ةدشاي )

 ام هب حزامتلا نم ناك ىتح سانلا هاوفأ ىلع هرعش بهذف

 يميمتلا سيق نب فنحألا نيبو نايفس يبأ ني ةيواعم نيب ناك
 فنحالا لاق داجيلا يف ففلملا ءيشلا ام فنحذالل ةيواعم لاق ثيح

 ٠ رعاشلا لوق ةيواعم دارا ةنيخسلا

 ( دازي ءىجف شيعي نا كرسف ميرك نم تيم تامام اذا )

 ( داجبلا يف ففلملا ءيشلا وف رمتب وا محلب وآ زبخب )

 ام ةدشاي ) شادخ لوق فتحآاا دارأو نبللا بطو ديري

 نيتح ةعقو كردا هنا ليق يلهاج رعاش شادخو خلا ( انددش

 هنئاجه ببسو ءايحضلا سراف بقليو نيكرشملا عم اهدهشو

 نم رثكي ناكف راجفلا برح يف هابا تلتق اشيرق نا اشيرق
 يف شيرق هذختت تناك ءاسح نيسلا حتفي ةنىنسو اهوجه

 نب بعك لاق اهلكاب باعت تناكو نامزلا دادتشا دنع ةيلهاجلا

 ٠ ىراصنإالا كلام

 ( بالفلا بلافم نبلفيلو اهيربلغتس نا ةنيخستمعز )
- ١١٤



 مشاه نب بلطملا دبع برعلا نم داوسلاب بضخ نم لوأ

 ٠ فاقم دبع نب

 دبع ونب مرحلا نم اورشتناف دوهعلا شيرقل ذخا نم لوأ
 ذخاو ناسمتو مورلا نم ادهع يا البح مشاه مهل ذخا فانم

 لفون مهل تخاو ةشبحلاي يشاجنلا نم البح سمش دبع مهل

 ريمح نم البح بلطملا مهل ذخاو قارعلاب ةرساكألا نم البح

 لبحلاو يحاوتلا هذه ىلا ببسلا اذهب شيرق تفلتخاف نميلاب
 ٠ نامألاو ةمذلاو دهعلا هانعم

 سمخ هلو ةزغب تام مشاه فانم دبع ينب نم تام نم لوأ

 ٠ ةنس نورشعو

 يشرقلا يميتلا ناعدج نب هنلا دبع وه جذولافلا لمع نم لوأ
 نيروهشملا داوجالا دحأو قيدصلا ركب يبا طهر ةرم نب ميت يني نم

 بكارلاو مئاقلا ماعطلا اهنم لكاي ةنفج هل تناك ةيلهاجلا يف
 قاحسا نبا ىور ةوبنلا ليق ملسو هيلع هلا ىلص يبنلا كردا
 نبا راد يف تدهش دقل لاق ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر نا

 مالسالا يف هيلا تيعد ولو معنلا رمح هبيل نا بحا ام افلح ناعدج
 ةنس نيرشعب ثعبملا لبق ناكو لوضفلا فلح هب دارملاو تبجال
 ٠ هيف هلوق نمو يفقثلا تلصلا يبا نب ةيمأ هحدم يذلا وهو

 ( ءابحلا كتميش نا كوابح ينافك دق مأ يتجاح ركذأ )
 ( ءانتلا هضرعت نم هافك اموي ءرملا كيلع ىتتا اذا )

 هلوقو
( ىداني اهتبعك قوف رخآو لعمشم ةكمب عاد هل )



 امهو ناتدارجلا يبرعلا ءانغلا ءاسنلا نم ىنغ نم لوأ

 امهيهو مت ةيلهاجلا يف هناينغت اتناك ناعدج نب هللا ديعل ناتمأ

 هلوق اهنمو ةمدقتملا تايبالاي هحدتما امل يفقتلا تلصلا يبا نب ةيمال

 ) ءاسم الو ميركل ١ قلخل ١ نع ح اص هريغي إ ميرك (

 ىقيلمعلا ركب نب ةيواعمل ناتنبق برعلا يف ىنغ نم لوآ ليقو

 ٠ ةريغملا ةيلهاجلا يف ةقرسلا يف عطق نم لوأ

 نم لوآو يملسألا رادج نب ةعيبر انزلا يف مجر نم لوأ
 ٠ زعام مالسالا يف مجر

 رماع لوبي ثيح نم ىتنخلا يف ةيلهاجلا يف يضق نم لوأ
 ٠ يناودعلا برظلا نبا

 منغ نب مشج ني رماع نييثنالا لثم ركذلل مسق يبرع لوأ
 لاق ةيلهاجلا يف برعلل امكح ناك دساجملا وذ يركبلا يركشنيلا

 هيوت غبصي ناك هنال دساجملا اذ يمسو ق اقتسشألا يف دسرد نيا

 دسج بوتو هنيعب مدلا دسجلاو نارفعزلا وهو داسجلاب
 ي اصخألا ىلع قيره امو ( رعاشلا لاق ةرفص وأ هرمحي غويصم

 ٠ ( دسج نم

 ةريغملا نب ديلولا ةيلهاجلا يف ةماسقلا يف ىضق نم لوا
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر اهرقاف

 الجر لتق ثيل ينب نم لجر مالسالا يف هب ديقأ مد لوآ
 ةرحبب كلذو هب ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر هلتقف ليذه نم
 ٠ نينح نم هفرصنم دعي ءامغرلا

- ١١٦١



 هاور ) مشاه ىنبي يف مالسالا يف تناك ةماسسق لوأ

 تناك ةماسق لوآ نا ) ( ظفلي يراخبلا هجرخاو سابع نيا نع همركع

 همسا شيرق نم الجر نا كلذو ) ( مشاه يتب انيفل ةيلهاجلا يف

 دبع نب مشاه نب بلطملا نب همقلع ني ورمع لتق هنلا دبع نب شادخ
 ٠ فانم

 دعس وخا ةعيبض ني كلام نب ورمع اصعلا هل تعرق نم لوأ

 برضي ( ملحلا يذل تعرق اصعلا ) مهلوقو ينانكلا كلام نبا
 ٠ هبتنا هين اذا نم

 نب بلطملا دبع نب ريبزلا لوضفلا فلح ىلا اعد نم لوأ
 ةعاضيب ةكم مدق ديبز نم الجر نا هببسو فاتم دبع نب مشاه
 هنع سبحق ةكمب ردق اذ ناكو لئاو يصاعلا هنم اهارتشاف

 امهسو احمجو اموزخمو رادلا ديع فالحألا هيلع ىدعتساف هقح
 هورهتناو لئاو نب يصاعلا ىلع هونيعي نا اوياف بعك ني يدعو
 سمشلا عولط دنع سيبق يبا ىلع ىف وأ كلذ ىديبزلا يار املف
 ٠ هتوص ىلعاي حاصف ةيعكلا لوح مهتيدنآ يف شيرقو

 ( رقنلاو رادلا يئان ةكم نطيب هتعاضب مولظمل رهف لآب )

 (رجحلاورجحلا نيبولاجرلل اي هترمع ضقيمل ثعشا مرحمو )
 ( ردغلا رجافلا بوثل مارح الو هتمارك تمت نمل مارحلا نا )

 مشاه تعمتجاف كرتم اذهل ام لاقو بلطملا دبع نب ريبزلا ماقف

 اماعط مهل عنصف ناعدج ني هللا دبع راد يف ةرم نب ميتو ةرهزو
 هللاب اودهاعتو امايق مارح رهش يف ةدعقلا ىذ يف اوفلاحتو

 هقح هيلا ىدؤي ىتح ملاظلا ىلع مولظملا عم ادحاو ادي ننوكيل

.- ١١٧



 ىلا اوشم مث امهناكم ريبثو ءارح اسرامو هفوص رحب ليام

 ناكو هيلا اهوعفدف ىدييزلا ةعلس هنم اوعزتناف لئاو نب يصاعلا

 فلح فلحلا كلذ شيرق تمسق ةنس نيرشعب ثعيملا لبق كلذ

 هللا دبع نب ةحلط ةياور نم اثيدح قاحسا نبا ىورو لوضفلا
 دقل ) ملسو هيلع لا ىلص هلا لوسر لاق لوقي يرهزلا فوع نبا
 رمح هب يل نا بحا ام افلح ناعدج نب هللا دبع راد يف تدهش

 دمحم نع رخآ ثيدح يفو ( تبجال مالسالا يف هب يعدولو معنلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق الاق ركب يبا ينبا نمحرلا دبعو

 يف هب تيعد ول افلح ناعدج نب هللا دبع راد يف تدهش ) دقل ملسو
 ملاظ زعي الو اهلها ىلا لوضفلا درت نا اوفلاحت تبجال مالسالا
 ٠ لوضفلا فلح يمس ثيدحلا اذهبو ( امولظم

 اهركذ لوضفلا فلح ةيمست ببس يف ىرخآ ةياور كانهو
 مهرج فلحلا اذه لثم ىلا اشيرق قبس دق ناكو لاق ةبيتق نيا
 لضفلا مهدحأ مهعبت نمو مه ةثالت مهنم فلاحتق لوآلا نامزلا يف

 نب ليضفلا ثلاقلاو ةعادو نب لضفلا يناثلاو ةلاضف نبا

 هعارش نب ليضفلا مه ريبزلا لاقو ةبيتق نبا لوق اذه ثراحلا
 فلح هبشا افلف ةعانذخق نب لضفلاو ةعادو نب لضفلاو

 يهو لوضفلا فلح ىمس نديمهرجلا ءالؤه لعف رخالا شيرق
 رخآ فلح اضيا شيرق يفو مهركذ مدقت نيذلا كئالوا ءامسا

 كلذ ببسو لوضفلا فلح لبق ناكو فالحألاو نيبيطملا فلح وه

 ةودنلا رادو ةباجحلا رادلا دبع هنبا ىلا لعج بالك نب يصق نا
 ترثك املف ةدافرلاو ةياقسلا فانم دبع هنيا ىلا لعجو ءاوللاو

س ١١٨



 ةياجحلاو ءاوللاب قحا نحن اولاق ةيلهاجلا يف فانم دبع ونب
 نب هلا دبعو ٠ شيرق كلذ دنع تقرفتف رادلا دبع ينب نم ةودنلاو

 وني ترصتف يصق رمآ دريال هلاو مهضعب لاقف يح يميتلا ناعدج

 ةبعكلا دنع اوفلاحتو رادلا دبع ينب يدعو مهسو حمجو موزخم
 دسسأ يتب اوفلاح فانم دبع وني كلذ تأر املف فالحألا اومسف

 ثراحلا ينيو ةرم نب ميت ينبو بالك نب ةرهز ينبو ىزعلا دبع نبا
 هللا دبع مهعاجو ناعدج ني هتنا دبع راد يف اوفلاحتق رهف نبا
 ىدحا بيطلا مهل جرخا ليقو اهيق مهيديا اوسمقغف بيط اهيق ةيناب
 اوسمغغو دجسملا يف بيطلا اوعضو ليق بلطملا دبع تانب
 مهضعب ملسيال نا اوفلاحتو ةبعكلا اوحسم مت هيف مهيديأ

 لئايق سمخ تلصحق فالحألا كئالوأ يمسو ندددطملا اومىسف اضعب

 تايقرلا سيق نب هنلا دبع لوقي فالحألاو نيبيطملا يفو سمخ ءازاب
 ٠ ةعيبر يبا نب رمع وأ

 ) فالحا بئاوذ تلات مت دودج نيددطمل ١ يف اهلو (

 ( فانم دبع نيبو ىعدت نيح يؤل نب رماع نيب اهنا )

 تيمكلا لاقو

 (اروهمجلا ةياوذلا لح فالحالا يفو نيبيطظطملا يف بسسسن )

 ليقلا ماع برعلا ضراب يردجلاو ةبصحلا تيورام لوأ
 ٠ مالسلا هيلع بويا يف يردجلا رهظام لوأ ليقو

 ماع يف رشعلاو لظنحلا و لمرحلا رجشلا رئارم تيوءرام لوأو .
 ٠ ةريسلا يف ماشه نبا هركذن اضيا ليفلا

.. ١١٩١



 يف دسألا حون لمح امل ضرألا ىلا تلزن ىصح لوا

 ىمح لوأ تناكف ىمحلا هيلع هللا طلسف اهلها هفاخف ةنيفسلا

 رمع ىلوم ملسأ نع متاح يبا نبا هجرخا يطويسلا لاق تلزن

 ٠ اعوفرم

 نم ةنيفسلا يف لمح امل مالسلا هيلع احون نا ليقو
 يشاوملا نئمطت وآ نئمطن فيك هباحصأ لاق نينثا نيجوز لك
 يف تلزن ىمح لوأ تناكف ىمحلا هيلع هللا ىقلاف دسألا انعمو

 ٠ رعاشلا لوق هانعم يفو امومحم لازي ال وهف ضرألا

 (درولا دسألاىلعىمحلاامناالا هرمعلاطناوامومحمبلكلاامو

 املو لية رازن ني رضم نب سايلا لسلا ةلعي تام نم لوأ

 هتوم دعب فقس اهلظي مل ادددش انزح هتجوز هيلع تنزح تام

 ٠ فدنخ نم نزحا ليق مث نمو تتام ىتح

 دؤاد نمز كلذ ناك امتأم ةبيصملا يف عامتجالا ىمسسام لوآ

 ليئارسا ىنب ناو صوخلا لمعي لجر هنمز يف ناك مالسلا هيلع
 اذا سمشلا نم مهنكي ائيش صوخلا نم مهل لمعي نا هول ءاس

 ناكف هلمع ىف هونبو وه ذخاف س قملا تيب يف ةالصلا ىلا وماق

 مهل لوقيف كلذ نع هنولاسي هب اع نوحوريو نودغي ليئارسا ونب
 ءاجف توملا هي لزذ ذا كلذك وه انيبف مكيلا هتعفد مت ولو مت ام

 اومتجاف اتيم هودجوف هنم غرف دق هنا نونظي مهو ليئارسا وني

 يف عامتجالا يمس ام لوأ وهف مت ام مت ام نولوقيو هيلع نوكبي

س ١٢١٠



 ءاسنلا عامتجا برعلا دنع مت املا نا ليقو امتأم ةيدصملا

 لاقي ةحايذلاو ةبيصملا ةماعلا دنعو متاملا عمجلاو نزح وآ حرف يف

 باوصلا امناو طلغ اذه يرابنالا نيا لاق نالف ىند متأم يف انك

 ةيشع ) نزحلا ىف ىدتسلا ءاطع يبال دشنأو نالف ينب ةحانم يف

 يف ليقم نبالو ) دودحو متام يديأب بويج تققشو تاحنتانلا ماق

 ( انوعالو اراكبا شيعلا سأيت مل اهعمادم روح ىمدلاك متامو ) حرفلا

 موق ىلع هند ا هلسرأ يذللا نوع اطلا ايثدلا يق نوع اط لوآ

 يا ( زجرلا مهيلع عقو امو ) هلوق ىف زجرلا رسف هبو نوعرف
 ٠ نوعاطلا

 رمع مايا ماشلاب ساومع نوعاط مالسالا يف نوعاط لوأ
 تام نوعاط لوأ وهو ةرجهلل رشع ين امث ةنس يف هنع هنا يضر

 يق تام توقاي لاق رمع ليق نم ماشلا ىلع الماع ناكو هنع

 لوقي هيفو نيملسملا نم افلا نورشعو ةسمخ ساومع نوعاط
 يف لزنو ماشلا ىلا لحر دق ناكو يدنكلا سياع نبي سيقلا ءورما

 لاقف ةدنك يف عرسا ساومع نوعاط عقو املق ناسيب

 ( ساومع نم عزجلاي بوعل ءاضييو لالهلا لتم قرخ بر )

 ( ساسا راد ريغي اولحأف مهيلع غاي ريغ هثلا اوقل دق )

 ( يس ات موق ريصلا يف انكو هللا دعو امك اقح اتريصو )

 ىلع دقو رجح ني سيقلا ءرما ةيارق وه اذه سيقلا ءورماو
 عم دتري ملو هدالي ىلا عجر مث ملسأف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

. ١٢١



 دترا امل ثعشألا حصنو همالسا ىلع تبث لب ةدنك نم دترا نم
 لاقف دبعت ءابآلا تناك ام ىلا برعلا تعجر دق لاقو هتم لبقي ملف
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لماع كعديال ىرخاو ىرتس سيقلا ءورما

 يذلا تسلا هل لاق ركب يبا ىلع ثعشألا مدق املو رفكلا ىلا عجرت ملسو

 ريخ وه نم كيلع درف دبعت ءابآلا تناك ام ىلا برعلا تعجر دق لوقت
 ٠ اضيا هلوق نمو سباع نب سيقلا ءرمأ ىنعي كنم

 ( سيآ ريغ كتا نأتو سباح فوقو رايدلاي فق )
 ( سماورلا نم تاحن ارلا تايداقلا نهي تبعل )

 ( سراد نيلطلا دم اهي ف وقولا نم كيلع اذام )

 ( سلاجملا يف يل دشنمو ىلع ةيكاب براي )

 ( سراوفلا نم تئزر اذام ا سرافاي لتاق وأ )

 ( سباع نبي سيقلا ءرما كله اوعمست نا اويجعتال )

 ةيلهاجلا اوكردا نيذلا نيمرضخملا ءارعشلا نم وهو

 ٠ مالسالاو

 لاق رمع نمز نيرشع ةنس مالسمال ا يف تناك ةلزلز لوأ

 دهع يف تلزلز اهن ا ةييش ىبا نيا فنصم يف نكل يطويسلا

 لتق نيح ايندلا يف تناك ةلزلز لوآ ) ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا
 ٠ ( ليباه ليباق

 يطويسلا لاق قنع نب جوع هبطتحاو جاسلا بلج نم لوا
 ٠ ثراحلا ني رشي نع ةيلحلا يف ميعن وب اهجرخا

١٢١٢١



 هصص هل هعضو تيهلب كلملا نمز جنرطشلا لمع ام لوا
 ٠ درنلا عضو يذلا ريشدزال ةاهاضم يدنهلا

 قو يطويسلا لاق صاعلا نب ورمع برعلا دالب هلخدا نم لواو
 لاق سيردا يبا نب ليعامسا قيرط نم يطئارخلل فالخالا ءعىواسم

 جنرطشلاو ىبرعلا باتكلاب ءاج نم لوا لوقي سنا نب كلام تعمس
 ها ةريحلاب كلذ ملعت صاعلا نب ورمع درنلاو

 وهللا تامرحم نع عاعرلا فك باتك ىف يمتيهلا رجح نب لاق
 ءاج نم لوآ نا سنا نب كلام نع يمليدلا جرخا عامسلاو

 دمحم يلوصلا نا معز نم ىلع در هبو صاعلا نب ورمع جنرطشلاب
 ٠ هعضو يذلا وه ىيحي نيا

 لاق مالسل ا هيلع ىسوم تخا موتلك فدلاب برض نم لوأ

 ٠ رباج نع سودرفلا يف هدروا يطويسلا
 ةياكح ىلاعت هللا لاق مالسلا هيلع فسوي توملا ىنمت نم لوآ

 يبن ىنمتام امهنع هللا يضر سابع نبا لاق ةيآلا ( املسم ينفوت ) هنع
 توملا هلبق يبن نمتي مل هداتق نع ىورو فسوي الا تامملا ليجعت
 مالسالا ىلع هتوم نوكي نأل بلط اذه هنا همحر بطقلا لاقو

 ٠ توملل بط ال
 ٠ ليئارسا ىنب بحاص ثريال لتاقلا نا ىضق نم لوأ
 باحصا دهع نم هليتق ليتق ثروام ملسو هيلع للا ىلص لاق

 ٠ ريسفتل ١ يف هند ا همحر بطقل ا ٥ اور ) ةرقيل ١

- ١٢٢٣



 ناك هنال مالسلا هيلع دؤاد نب ناميلس ءايقلا سيل نم لوا

 ٠ ءازهتسا نيطايشلا هتفشك بايثلا سيلل سارلا لخدأ اذا

 ٠ مالسل ١ هيلع ن اميلس احرل ا لصع نم لوآ

 وبآ هجرخا يطويسلا لاق ندنرقلا وذ ةمامعلا سبل نم لوآ

 هنا كلذو لاق هبنم نب بهو نع ةمظعلا باتك يف نابح نب خيشلا
 لخد هنا مث كلذ لجا نم اهسبلف ناكرحتي نيفلظلاك نانرق هل علط
 مل رمآ اذه هياتكل لاقو ةمامعلا عضوف هبتاك هعمو مامحلا

 نم بتاكلا جرخف كتلتق دحا نم هتعمس ناق كريغ هيلع علطي

 ضرال اي همف عضوف ءا رحصل ١ ىت اف تومل ١ ةييهك ٥هذخاقف م امحلا

 ( لوقت ) نيتبصق هتملك نم للا تبناف نينرق كلملل نا الا ىدان مث

 رمآ اذه نينرقلا وذ لاقف ةنيدملا يف كلذ رشتناف نينرق كلملل نا

 ٠ هيديب نا هلل ا دارا

 ٠ ءافلغلا بقلو برك يدعم كسملاب قلخت نم لوآ

 ٠ رصن نب يدع نب ورمع قوطلا سبل يبرع لوا

 جرخا يطويسلا لاق يلع نمز ريرحلا نوملسملا سيل ام لوأ

 يبا نب يلع تيتا لاق يراقلا نايفس نب ديعس نع ركاسع ننا

 ملسو هيلع هللا ىلص هلل ا لوسر تعمس لاقف هلزنم يف بلاط

 لوأ اذهو ( ريرحلاو ءاسنلا جورف يتما لحتست نا كسشوآ ) لوقي

 ٠ نيملسيملا نم دحأ ىلع هتدار ريرح

 ناك هنال كلملا دبع نب ماشه لاوطلا سنالقلا سيل نم لوآ

 ٠ ةيفاصرلا تيمس ةفاصرلاب اهايا هسبل ناكو افيطل

- ١٢٤



 دمحم نب ناورم لتق نيح داوسلا نويسابعلا سيلام لوا
 ةفالخلا ىوعد هنتم مسنتامل يسابعلا يلع نب دمحم نب ميهاربا

 نع ركاسع نبا جرخاو مهل اراعش راصف هيلع انزح هوسيل

 نب للا دبع داوسلا سيلي هتيار لجر لوآ لاق ةزمح نب ىيحي

 . قشمد ريمأو حافسلا مع سابعلا ني هللا دبع نب يلع

 ةيمأ ينب كولم تيم ىلع نزحلا دنع ضايبلا سيل نم لوأ
 مهسابل يف سابعلا ينب مهتفلاخمل ادصق سلدنالاب ةيناثلا

 ٠ يرصحلا ىنغلا دبع نب يلع نب نسحلا لوقي كلذ يفو داوسلا

 ) باوصلا نم كاذف سلدنأي نزح سايل ضايبلا ناك اذا (

 ( بابشلا ىلع تنزح دق ينال يبيش ضايب تسبل ينرت ملا )

 مزلاو روصنملا رفعج ويآ لاوطلا سنالقلا سبل نم لوأ

 اهنوسبليو قرولاو بصقلاب اهنولمعي اوناكف كلذ هتيعر
 ٠ ةمالد وبأ لوقي كلذ يفو داوسلا

 ( سنالقلا ىف هداز لوطب داجف ةدايز ماما نم ىجرت انكو )

 ( سناربلاب تللج دوهي ناتد اهناك لاجرلا ماه ىلع اهارت )

 ناميلس نب ثوغرسلا يف دوهشلا نع لاس ضاق لوآ
 ليقو روصنملا رفعج يبا مايآ رصم ء اضق ىلع ناكو يمرضحلا

 لاقف تثدحا ةيمأ ايأ هل ليقف حيرش كلذ نع لاس ضاق لوأ
 ٠ تتدحاف اوتدحا سانلا نا

۔ _ ١٢١٥



 نب هللا دبع دوهشلا عم لالهلا ةيؤرل جرخ رصمب ضاق لوا

 سمخ ةنس رصم ءاضق روصنملا رفعج ويآ هالو دقو ةعيهل

 ٠ ةنامو نيسمخو

 مهو ةعيبر نب بنشالا ني ورمع فدصلا نم كلم لوأ

 ناك بسنلا ءاملع ضعب لاق ناطحق نب تومرضح نم نطب

 ٠ تيصلا ولع يف ةعيابتلا براقت كولم مهنم

 لخدا نم لوآ وهو ليعوذ نميلا كولم نم مورلا ازغ نم لوأ

 ٠ نميلا جابيدلاو ريرحلا

 ٠ خرشي كلملا روسجلا ماقاو بتاورلا بتر نم لوأ

 نيا لوق يف نينرقلا وذ دثارم يذ نب بعصلا ةعيابتلا لوأ
 نيح عبسلا رئب يف مالسلا هيلع ميهاربال مكح يذلا وهو ماشه

 ىلص هنلا لوسر نع اثيدح هيف يليهسلا ركذو اهيف هيلا مكاح
 لهألو لاق بابسأل اي ضرالا حسم اكلم ناك هنا ملسو هيلع هتنا

 هلوق ىنعم يف اولاق ةبراقتم لاوقأ بابسألا ىنعم يف ريسفتلا

 ( ابيس عبتاف ) املع يا ( اببس ءيش لك نم هانيتأو ) ىلاعت
 هب ىشتمب كلم ناك رون نم لبح ببسلا ليقو ةلصوم اقيرط يا
 رخسو باحسلا هل رخس ىلاعت هنلا نا ليقو هعبتيف هيدي نيب
 همامأ روذنلا هيدهي هدانجا نم ادتج اناكف روتلاو ةملظلا هل
 ٠ هئارو نم ةملظلا هظفحتو

 هرقم نميلا يف ريمح كولم نم شاير وذ رماع ءاودألا لوأ
. ١٢٦



 نامعنلا ءاعخص كولم نم رصاعو اهلوح امو فاقحألا

 ٠ رفعي نيا

 نميلا كولم نم كولمألا ني رمش رافظ ةنيدم ىنب نم لوآ

 هيلع ىسوم دهع ىلع ناكو اهنم ةقلامعلا جرخا يذلا وهو
 ىوري اممو راذملا وذ وهو ةهربا نب كلام همسأ كولمألاو مالسلا
 ٠ رافظ يف هلوق لماكلا دعسأ عبتل

 ( اديعي اناكم اهب انيمرف رافظ نم اندايج انيلجو )

 ( ادودجلا مث دودجلا تترو سانلا ىلع كيلملا عبتلا اناو )

 ( ادربو ادضعم ءالم هتنا مرح يذلا مارحلا تيبلا توسكو )

 ىرخا ةديصق نم هلوقو

 ( روبزلا يف انمايا انيتكو رافظ يف ادناسم انبتك دق )

 كولملل الزنم هذه رافظ ةنيدم لزت ملو نودلخ نيا لاق

 ٠ نيتلودلا ردص مالسإل ١ ىف كلذكو

 ماس ني مرا داع نب دعس نب نوريج قشمد ىني نم لوآ
 ميهاربا مالغ رزاعلا اهانب نم لوآ ليقو مالسلا هيلع حون نبا
 اهامسف قشمد همساو دورمنلا هل هبهو يذلا مالسلا هيلع

 نيطسلف وخا وهو حون نب ماس نب قشمدي تيمس ليقو همساب
 ٠ كلذ ريغ ليقو ندرالاو صمحو ءايلياو

اوفاضنأ دقو ريمح نب كلام نب ةعاضق م اشلا لزت نم لوآ



 نم ىلع ةينارصنلا يف اولخد نا دعي مهوكلمف مورلا كولم ىلا
 ٠ ىدوعسسملا هركذ برعلا نم م اشلا ىوح

 ٠ حونت نب ماح نب ميارصم نب رصم وه رصم ىنب نم لوا

 ٠ ماذج برعلا نم رصم نكس نم لوأ

 نبا ثفاي نب سلدتأ وه اهرمعو سلدنالا ةنيدم طتخا نم لوأ

 ٠ حون

 ٠ ةعاضق نم موق مهو خونت ةريحلا طتخا نم لوا

 رباع نب نطقي نب لازا نب ءاعنص وه ءاعنص ىنب نم لوأ
 ٠ همساب تيمسف حون ني م اس نيا دشخفرا ني خل اس نيا

 ني رباع نب ريبع نب لازا نب ءاعنص وه اهانب نم لوأ نا ليقو
 اهتيمسست يف ىورىو ء اعنصي ةر اتو ل از اي فرعت تناكف خل اس

 ٠ كلذ ردغ

 اولحترا مهتاو ليق اذك نويقينيفلا روص ةنيدم ىنب نم لوا
 ٠ روصي ةفورعملا مهتنيدم اهيف اونبو ماشلا ىلا اهنع

 نييسابعلا كولم يناث روصنملا رفعج وبا دادفب ىنب نم لوا
 تناك عالطألا دصارم يف لاق ١٤٩ ةنس اهلزنو ١٤٥ ةنس اهاني

 ىنتملا اهيلع راغف سرفلل قوس اهب موقت ةيرق سرفلا نمز يف
 ضعب لاق توقاي لاقو اهفسنتناف اهقوس مايأ يف ةثراح نيا

 ھ ا لجر مسأ دادو ناتسي غايف لجر ناتسب دادغي ريسفت مجاعال ١

 مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربا نب نامع نامع ىنب نم لوا .
 ٠ ميهاربا ني ناففي نب ءابس نب نامع ليقو
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 نويرموسلا اهنكس نم لوآ ليقو قيلامعلا نامع نكس نم لوا
 هخيرات يف دومح نب ملاس ةمالعلا خيشلا لاق كلذ ريغ ليقو

 نيخرؤملا ضعب ركذو حيحصلا ىلع اهنكس نم لوآ فرعي الو
 . ةقلامعلاو اهب اوناك سيدجو مسطك هدئابلا برعلا لئابق ضعب نا
 ٠ اهنم سرفلا مهجرخا وأ اوضرقنا مهنا فرعي الو اهب صخالا مه

 نامع نم نويرموسلا هجرختسا ساحنلا جرختس ام لوأ

 هجرختسا ناكو داليملا لبق ةنس فآلا ةعبرأ لبق كلذو ليق
 حون نب ماس نب مارآ نب راحصب تيمس راحص ةنيدم نم
 ناك ةيلهاجلا مايأ يفو ةميدقلا نامع مصاوع ىدحا ىهو
 ىهو بجر نم نيضمي رشعل كلذو اقوس اهب نوميقي برعلا
 ةنسلا رهشا يف اهنوميقي برعلا ناك يتلا قاوسالا نم ةدحاو

 عيبر رهش نم لوألا مويلا ىفف ضعب ىلا اهضعب نم نولقنتيو
 موقتق نيرحبلاب رجه ىلا نولقتني مث لدنجلا ةمود نولزني لولا
 ضرأ يف نامع وحت نولحتري مث رخالا عيبر يف اهب مهقوس

 مث ىلوألا ىدامج رخاوأ ىلا مهقوس اهب موقتف اسةيآ نيرحبلا
 موي لوا هب مهقوس موقتف نيرحبلاب نصح وهو رقشملا قوس نولزني
 مايا ةسمخ اهنوميقيف راحص قوس نولزني مت ةرخالا ىدامج نم
 نامع نيب لحاس وهو رحشلاب مهقوس موقت مت بجر نم نيضمي رشعل
 موقت مت نيبأ ندع نولزنيو نولحتري مت نابعش نم فصنلا يف ندعو
 ظاكع قاوسالا هذه رهشأو ءاعنص يف مت تومرضح يف مهقوس

 لك ناك ذا اهلك لئابقلا دهشم اهنال جحلا ىلا مههجوتم امهنال
اهيلا نودفاوتي مهناف ظاكع الا هتيحان قوس رضحي امنا فيرش



 بطخي اهيفف راعشالا نودشانتيو اهيف نومكاحتي ةيحات لك نم

 مهضعب ركذو هتملكب عقصملا بيطخلاو هتديصقب لحفلا رعاشلا
 تلازال هشابحو هنجمو زاجملا وذو ظاكع يهو قاوسا ةعبرا نا

 نمز يف ظاكع قوس اهنم كرتام لوآ ناك نا ىلا مالسالا يف ماقت
 دواد نمز يف ةشايج قوس اهنم كرتام رخآو ١٢٩ ةنس جراوخلا

 لئاقلا ىلع ةدهعلاو ها ١٦٩٧ ةنس يسابعلا ىسوم نب ىسيع نبا

 دودرم لوق وهف ظاكع قوس كرت ببس نع هركذ اميف ةصاخو
 امب ةلماش ةينارمع ةضهن نآلا راحص دهشتو اذه رطنيلف

 ىدفملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج نامع نم اهريغو اهالوأ
 دهعلا اذه يف اهنم ساحنلا جارختسا ديعا امك مامتهاو ةيانع نم
 ٠ ةثيدحلا لئاسولاب

 مايأ يف ناطحق ني نامع برعلا نم نامع لزن نم لوا
 تيمس اهت ١ قبس دقو همسمس اي تيمسف ن اطحق نيب برعي هدخ ١

 ٠ ميهاربا نب نامع مساب

 نب سود نب مناغ نب مهف نب كلام دزألا نم نامع لزن نم لوآ

 جرخا يذلا وهو دزالا نب رصن نب نارهز نب هنلا دبع نب ناثدع
 ٠ مهنيب تراد كراعمو بورح دعب اهنم سرفلا

 وه اهب مهف نب كلام لوزن دعب دزالا نم نامعب قحل نم لوا
 دوسألاو رجحلا ها دلوو رماع نب ورمع نب رمع

 ةءعانه هدلو مث مهف نب كلام وه دزألا نم نامع كلم نم لوا

٠ كلام نيا



 نبا زع دبع وه سمش نب ةلوعم ينب نم نامع كلم نم لوا
 نارهز نب رصن نب نامثع نب مناغ ني ورمع نبا سمش نب ةلوعم
 ةكلممو اسفن سانلا زعا نم ناكو هكلم دتشاو كلمف يبتوعلا لاق

 هكلم غلبو سراف فلا مهنم قاتساو بابعلا لها ابس يذلا وهو

 نيرحبلا لمهأ ىلع همل ناكو امهالاو امو نيرحبلاو ةماميلا ىلا
 نبا لقاي اهضيق يف هلوسر ناكو مهيلع ردقملا جارخلا ىهو ةواتأ

 مالسالا ءاج نا ىلا مهيف نامع كلم لزي ملو دمحيلا نب يراش
 كلذ يف تام نا ثيلب ملف ربكتسملا نب ىدنلجلا ذئموي اهي كلملاو

 نبا ورمع ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر لسرأ مث دهعلا
 نامث ةنس كلذو ىدنلجلا يتبا دبعو رفيج ىلا باتكب صاعلا

 رخآ ناكو مهيف نامع كلم رمتساو امهموق رئاس ملساو املساف

 نبا دبع نب دابع انبأ ديعسو ناميلس نامع ىلع مهنم مكاح
 ىتح هعومج ناضفي الازامو جاجحلا شويج التاق ناذللا ىدنلجلا

 امهيرا راذب اجرخف زجعلا هعم ارعشتساف رارج شيجي اريخا اهازغ

 ٠ جنرلا ضرا نم رابجنز ىلا امهموق نم امهعم نمو

 نبا دايز نب هنلا ديبع نامع ىلا ءاج امهمكح مايآ يفو
 كتاف لجر للا ديبع نا ديعسل ليقف جاجحلا نم ابراه نايبظ
 فصنب هيلا ديعس ثعب خيطبلا حضن تقو ءاج املف هرذحاف
 تلكا دقو خيطبلا نم ءاج ءيش لوآ اذه لاقو ةمومسم ةخيطي

 رشلاب سحاف هللا ديبع اهلكأف اهفصتي كيلا تتعبو ةخيطي فصن

 ٠ لماكلا يف ريتالا نبا هركذ ينلتقف هلتقا نا تدرا لاقف

 هيلع نا ىلص هللا لوسر نا نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق
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 نامع ىلا بطخا نب ورمع وا ديز نب تباث ديز ابا هجو ملسو

 ةرجهلل تس ةنس نييدزالا ىدنلجلا يني ا ديعو رفىج ىلا ب اتكي

 ٠ سوجملا نم ةيزجلاو نيملسملا نم ةقدصلا ذخ هل لاقو

 رجح نيا هركذ ام ىلا ةفاضالاب هذه يرذالبلا ةياورف

 ىلص ييبنل ١ نا هنم لدتسي نا دلبلا مجعم يف توقايو ةياصال ١ يف

 ٠ بتك ةتالث نامع لمهأ ىل ا بتك ملسو هيلع هتنا

 ىلع بطخا ني رمع عم وا ديز نب تباث ديز يبا عم لوالا
 ىلا لسرا باتكلا ناو ناك امهيا عم ةياورلا يف فالتخا

 نا تاياورلا ضعي ريشتو هركذ مدقت امك تس ةنس دبعو رفيج

 كلم ريكتسملا ني يدنلجلا ىلا بتك ملسو هيلع هلا ىلص ةيبنلا
 .ملو تقولا كلذ يف يدنلجلا تام دقو باتكلا اذه وه هلعلف نامع

 ٠ ملسا هنا ةياورلا ركذت

 ملسو هيلع هللا ىلص هلسرا يذلا ينانلا باتكلاو

 ةنس كلذو يدنلجلا ينيا ديعو رفيج ىلا صاعلا نب ورمع عم
 اهنم هب لزن عضوم لوأو رهظلا تقو راحصي هلوزن ناكو ناست

 ورمع يدي ىلع امهموق رئاسو دبعو رفيج ملسأف درجتس
 ٠ ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا تام نا ىلا نامعب الماع يقبو

 لها ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هلسرا يذلا ثلاثلا باتكلاو
 .ىلص نيلسرملا ديس يبتك نع نيلئاسلا مالع اباتك يف ءاج امد

 ةنس يفوتملا يقشمدلا نولوط ني دمحم فينصت ملسو هيلع هنا
 نبا زيزعلا دبع ةزمح يبا ىلا دانساب هنامعستو نيسمخو تالن
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 امد لها نم لجر دادش وبآ ىنثدح لاق يطبحلاو ىلظنحلا دايز

 ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا باتك انعاج لاق نامع ىرق نم ةيرق
 دعي اما مالس نامع لهآ ىلا هلا لوسر دمحم نم ) ميدآ ةعطق ىف

 ةاكزلا اودأو هلا لوسر يناو ا الا هلا ال نا ةداهشب اورقاف
 ءارقي ادحا دجن ملف دادهش ويا لاق مكنوزغ الاو دجاسملا اوطخو

 تلقف انيلع هءارقف ءارقي امالغ اندجو ىتح باتكلا كلذ انيلع

 ةرواسا نم راوسا لاق نامع ىلع ذئموي ناك نمف دادش يبال

 ها ناجتسي هل لاقي ىرسك
 ةيلحاسلا نامع ندم ضعب يق ناك لماعلا اذه لعلو

 ٠ مالسالا روهظ دعي نامع لهأ مهجرخا ىتح ةيقب كاذنا سرفللف

 قباس هنا ردابتي اميفو باتكلا اذه خيرات نع فرعن ملو
 رفيج هببسب ملسا يذلاو صاعلا ني ورمع ديب يذلا باتكلا ىلع
 دعب دعبتسملا نمف تاقدصلا اوداو نامع لمهأ رئاسو دبعو

 لخدت مل نامع ىرق نم ةيرق ىقبت نا هموق رئاسو كلملا مالسا
 مهوعدي ملسو هيلع للا ىلص لوسرلا مهيلا بتكي ىتح مالسالا يف
 ىلع قياس باتكلا اذه نا كلذب رهظف مهازمغ الاو مالسالا ىلا

 ٠ هللا دنع ملعلاو لماتيلف صاعلا نب ورمع باتك

 هلوآ حتفي امد ٠ هصن ام نادلبلا مجعم يف توقاي لاق

 ابد عم ركذت ةنيدم ليقو نامع ىحاون نم ةدلب هينان فيفختو
 انءاج لاق دادش وبأ اهنم ةروهشملا برعلا قاوسا نم تناك

 ها نامع ىلا ميدآ ةعطق يف ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا باتك

- ١٢٣٢٣



 ىتلا ىه ميدقلا يف امد مساب ةروهشملا ةنيدملاو تلق

 تناكو ربخلا اذهب ةدوصقملا ىه نوكتف بيسلا ) نالآ ىمست

 ةفاسم نم اهيلا يتات راهنا اهبو راجشاو ليخن تاذ ةبيط ةدلب

 اضيا اهبو لئاوالا نامع ةميا مايا نيملسملا طابر ناك اهبو ةديعب
 باتك ءاملعلا نم ةعامج فلأ هيفو امد نصح ىمسملا نصحلا

 نيي ةروهشملا ةعقولا تناك هلوحو اهب مهطابر تقو خايشالا
 دقوروب نب دمحم نيبو يئانهلا ماحمح نب فيهألا ةدايقب نامع لهأ
 لعلو اهربغو نصحلاو راهنالاك ةنيدملا هذه ملاعم نم رتك بهذ

 ثلاثلا نرقلا يف ةحئاجلا ثودح اهاوسا هيعيبط لماوع ببسب كلذ
 ديدبو لئامس اهنم نادلبلا نم اريثك ترمدو تعلتقا يتلاو يرجهلا

 دقو اهيلا لويسلا عافدنال ارررضت رثكألا اهلعلو امدو ضوخلاو
 مت بيرق تقو ىلا هراثآو هملاعم ضعب هنم يقي روكذملا نصحلا ناك

 سردنا امك هنم ةيقابلا ةيقبلا تسمطناف ةعرزم هناكم حبصا
 ٠ رمألا هلو هناكم فرعب ملف هنم بيرقلا دجسملا عضوم كلذ لبق

 ينب نم ثراحلا نب ماعن نامعب سرفلا ىلع راغا نم لوأ
 مالسالا لوأو ةيلهاجلا دهع رخآ يف مهناسرف نم ناكو كيتعلا

 ٠ قاقتشالا باتك يف ديرد نب هاكح

 نم يئاطلا ةبوضغ نب نزام نامع لهأ نم ملسأ نم لوآ
 ةيلهاجلا يف امنص ندسي ناك هنا نزام ربخ نمو لئامس لهآ
 نزام عمسف يط نم تماصلا ونبو ةماطخ ونب همظعت رجان همسا
 هيلع هنلا ىلص يبنلا روهظب هربخي منصلا نم اتوص موي تاذ
 ىتح هتلحار بكرو منصلا رسكف ىرخا ةرم هعمس مت ملسو
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 ىورو ةفورعم ةصقلاو ملساف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع مدق
 ملسو هيلع هنا ىلص هللا لوسر تعمس لاق ثيدحلا اذه هنع

 ٠ ( ةنجلا ىلا يدهي هناف قدصلاب مكيلع ) لوقي

 ةبوضغ نب نزام يباحصلا وه نامعي ادجسم ىنب نم لوأ

 لئامسب رامضملا دجسمب فورعملا دجسملا وهو افنآ روكذملا
 هللا هظفح ددبعمس ني سوياق ناطلسلا ةلالج رمأ دهعلا اذه يفو

 ٠ ينبف ديدجلا زارطلا ىلع هنئاني ةداعاب

 ةرجهلل تس ةنس دجسملا اذهل نزام ءاتب ناكو ليق
 دجسم يناث وهو نامث ةنس ىوزنب هنذاوشلا دجسم ءانب هولتيو
 يبايسلا دومح نبا ملاس ةمالعلا خيشلا تعمس اذكه نامعب ينب

 دج وه نزام ةمجرت يف ةياغلا دسا يف ريتالا نبا لاق

 ٠ ھا يئاطلا ةبوضغ نب نزام نب نايح ني دمحم نب برح نب يلع

 يف هتافو خيراتو هركذ درو اذه برح ني يلعو تلق )

 يف دامعلا نبال بهذلا تارذش يف اضيا ءاجو ريثالا نيال لماكلا

 يئاطلا دمحم نب برح نب يلع يفوت نييئامو نيتسو سمخ ةنس
 يبراحملاو ةنييع نبا عمعس لاوش ىف يرابخالا ثدحملا يلصوملا

 نبا دمحا هوخا نيتنسب هلبق يفوتو ةنس نيعست شاعو امهتقبطو
 رابتعالا اذهب امهف ثيدحلا يف اماما اذه دمحأ ناكو ها برح

 بيذهتلا بيذهت يف رجح نب ظفاحلا امهركذو لصألا اينامع

 لصوملا خيرات يف يدزالا ايركز وبا لاق ىلع ةمجرت يف لاقو لاطأو
برعلا رابخاب املاع ناكو هتيدح فنصو عمسف هيبا عم لحر



 بتكف ىار نم رسب ( ٢٠٤ ) ةنس زتعملا ىلع دفو ارعاش ابيدا
 كلذ لزي ملو عابضي هل بتكو ماعطلا هرضحاو هطخب ثيدحلا هنع

 نيا لاقو اتبث ةقث ناك بيطخلا لاق دضتعملا مايأ ىلا ايراج

 ٠ راصتخاب ها اقودىص ةقت ناك يناعمسلا

 يطويسلا لاق رساي نب رامع هيف ىلصي ادجسم ىنب نم لوأ
 ادجسم هتيب يف ذختا نم لوآ لاق نايفس نع دعس نيا هجرخا

 ٠ رساي ني رامع هيف يلصي

 ةبيوت ملسو هيلع لا ىلص هلا لوسر عضرا نم لوأ
 نا لبق امايآ هتعضرأ حورسم هل لاقي اهل نيا نبلي بهل يبا ةالوم
 دسالا دبع نب ةملس ابآ هدعبو ةزمح هلبق تعضراو ةميلح مدقت
 ميعن وبا لاق اهمالسا يف فلتخا هدتم نبا لاق رجح نب ظفاحلا لاق
 ملسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر ناكو اهمالسا تبثا ادحا ملعأ ال

 يهو اهمركت اهنع هللا يضر ةجيدخ تناكو ةكمب وهو اهلصي
 رجاه املف عنتماف اهل اهعيبي نا هتلعاسو بهل يبأ كلم ىلع

 ثعبي ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر ناكف بهل وبا اهقتعا لوسرلا
 عيبس ةنس تتام اهنا ربخلا ءاج ىتح ةوسكو ةلصي اهيلا

 هللا ىلص هدلوم ناكو اهلبق حورسم اهنبا تامو ربيخ نم هعجرم
 ناكو اموي نيسمخب ةكم ليفلا باحصأ مودق دعب ملسو هيلع
 ةنس مرحملا نم تيقب ةليل ةرشع ثالثل نينتالا موي ةكم مهمودق
 نم نيعبرأ ةنسلو نينرقلا يذ دهع نم نينامثو نيتنثاو ةئام نامت
 موي مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم ناكو ناورش ونا ىرسك كلم
لاق ليفلا ماع لوالا عيبر رهش نم تلخ ةليل ةرشع ىتننال نينثالا



 ةيسمشلا روهشلا نم هدلوم قفاو نولوقي باسحلا لهأو يليهسلا

 وهو لزانملا نم رفغلاب دلوو هنم تضم نيرشعل تناكف ناسين

 دسلاو انابزلا نيب دبألا يف نيتلزنم ريخ ليق كلذلو نييبنلا دلوم
 رضت امنا انايزلا يف ررض الو اهانابز برقعلا نم هيلي رفقلا نال

 رضيال دسألاو كامسلا وهو هتيلا دسالا نم هيليو اهنيذب برقعلا

 ها هبانو هبلخمب رضي امناو هتيلاي

 هللا ناوضر ةميالا بطق لوقي كلذ يفو ليربا وه ناسينو

 ٠ ةددصق نم هيلع

 (اردصتتاليق سمشلا ودساىلع رمقلاومجاعال ١ ليريآأ فاكقو (

 ملسو هيلع هلل ا ىلص يينل ا دلو هنع هللا ىضر س ايع نبا نعو

 نينتال ١ موي دومصل ١ رجحل ١ عفرو ندنتالا موي ىينتس ١ و ندننال ١ موي

 ٠ نينتالا موي ضيقو نينتالا موي رجاهو

 مث همأ ملسو هيلع هلل ا ىلص هند ا لوسر عضر ا نم لوآ

 ٠ هييلحلا ةريسلا يف هاكح هيدوث

 رجحلا عفر ىلع مهفالتخا تقو شيرق ىلع لخاد لوأ
 دعي كلذو ملسو هيلع هتنا ىلص هنلا لوسر وه هعضوم ىف دوسألا

 امضر تناكو اهوفقسيل ةبعكلا ناينب ىلع شيرق تعمتجا ام
 فقس اهل نكي ملو مالسلا هيلع ليعامسأ دهع نم ةماقلا قوف
 لك ةراجحلا شيرق لئابق تعمجو اهفيقستو اهعفر اوداراف
نكرلا عضوم ناينبلا غلب ىتح اهونب مت هدح ىلع عمجت ةليبق



 نود هعضوم ىلا هعفرت نا ديرت ةليبق لك هيف اومصتخاف
 ةيمأ ويا مهل لاقف لاتقلل اودعأو اوفلاختو اورواحت ىتح ىرخالا

 شيرق نسآ ذنمؤي ناكو موزخم نبا ورمع نب هللا دبع نب ةريغملا نبا

 لخدي نم لوآ هيف نوفلتخت اميف مكنيب اولعجا شيرق رشعماي اهلك

 لخاد لوآ ناكف اولعفف هيف مكنيب يضقي دجسملا اذه باب نم
 ندمألا اذه اولاق هوءار املف ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر مهيلع

 هللا ىلص لاق ربخلا هوربخأو مهيلا ىهتنأ املف دمحم اذه انيضر

 هديب هيف هعضوف نكرلا ذخاف هب يتأف ايوت ىلا مله ملسو هيلع
 اولعقف اعيمج هوعفرا مت بوتلا نم ةيحاني ةليبق لك ذخأتل لاق مث
 ٠ هيلع ىنب مث هديب مالسلا هيلع هعضو هعضوم هب اوغلب اذا ىتح

 ةسايرلا لهاو ءامعزلا مهو شيرق نم ةعبرال لاق ليقو
 بلطملا نب دوسلاو سمش دبع نب ةعيبر نب هبتع مهو مهيف
 يمهسلا يدع نب سيقو موزخم نب ورمع نب ةريغملا نب ةفيذح وبأو
 هولاشف ءادرلا اذه تايبنج نم بنجب مكنم دحاو لك ذخأيل

 ةالصلا هيلع ذخاف هعضوم نم هونداو ضرألا نع عفترا ىتح

 كلذ ناكو روضح اهلك شيرقو هناكم ىف هعضوو رجحلا مالسلاو
 ةالصلا هبلع هرمع ناكو هماكحأو هلئاضفو هلعف نم رهظ ام لوأ
 ٠ ةنس نوثالثو سمخ كاذنآ مالسلاو

 ءاسنلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر جوزت نم لوأ
 ةيشرقلا ىصق نب ىزعلا دبع نب دسا نبا دليوخ تنب ةجيدخ
 نبا لاق اقلطم هتتعيي تقدص نم لوا اهيلع للا ناوضر تناكو

 امب قدصو هلوسرو ناب نمآ نم لوا ةجيدخ تناكو قاحسا
- ١٢٨



 ناكف ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر نع كلذب هللا ففخف هب ءاج
 نوهتو هتتبثالا اهيلا عجريف هيلع درلا نم ههركي ائيش عمسيال

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ىنثا دقو سانلا رمأ هيلع
 هللا يضر ةشئاع ثيدح ىف كلذو اهريغ ىلع نثي ملام ةجيدخ

 جرخي داكيال ملسو هيلع نا ىلص هللا لوسر ناك ) تلاق اهنع
 نم اموي اهركذف اهيلع ءانثلا نسحيف ةجيدخ ركذي ىتح تيبلا نم
 اريخ هللا كلدبا دق ازوجع الا تناك له تلقف ةريغلا ينتذخاف مايالا
 يب تنمآ اهنم اريخ هللا ينلديأ ام هتناو ال لاق مت بضغف اهنم

 ذا اهل امب ىنتتساوو سانلا ينيذك ذا ينتقدصو ساتلا رفك ذا

 ( ءاسنلا نم اهريغ نود دلولا اهنم للا ينقزرو سانلا ينم رحأ
 ىفو ( ادبا ةبسب اهدعب اهركذا ال يسفن يف تلقف ةشئاع تلاق

 لوسر ناكو باعيتسالا يف ربلا دبع نبا اهركذ ادبا ةئيسي ةياور
 نورشعو سمخ رمعلا نم هل اهجوزت نيح ملسو هيلع هنلا ىلص ها
 ليقو لوق ىلع ةنس نيعبرآ تنب يه تناكو كلذ ريغ ليقو ةنس
 نم رشع ةنس ناضمر ىف اهيلع هلا ناوضر تيفوتو كلذ ريغ
 نيتسو عبرأ تنب يهو بعشلا نم مشاه يني جورخ دعب ةثعبلا
 ةالصلا ضرفت نا ليق كلذو نيتسو سمخ تنب ليقو ةنس
 لوسر لزنو نوجحلاب تنفدو نينس عبرأ وآ نينس ثالثب ةرجهلا لبقو
 ةالص تعرش نكت ملو اهترفح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هتنا

 مساقلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل دلو نم لوأ ) زئانجلا
 ٠ ( اهب تامو ةكمب دلو

 نم ملسو هيلع هنلا ىلص هنا لوسر هب ءىدتبا ام لوأ

_ ١٢٩



 قلف لتم تءاجالا ايؤر ىريال ناكف ةقداصلا ايوءرلا يحولا

 ٠ حيبصلا

 مود ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلا هيف هلا ىحوأ موي لوأ

 ٠ باعيتسا يف ربلا دبع نبا هركذ نينثالا

 ىلا قلخ يذلا كبر مساب ءارقا ) نآرقلا نم لزن ام لوا
 ليقو رثدملا ةروس تلزنا مث ( ملعي ملام ناسنألا ملع ىلاعت هلوق
 امهنيب عمجو قالعلا ةروس ليقو ةحتافلا ةروس تلزن ةروس لوأ
 ةمجنم ةروس لوآ قلعلاو اهلماكب تلزن ةروس لوآ ةحتافلا نا
 يقلا ام لوأ ثيداحالا ضعب يفف ةلمسبلا لزن ام لوأ ليقو
 لوآ رخآ ثيدح ىفو ميحرلا نمحرلا هنلا مسب يحولا نم يلع
 ٠ قئاقحلا زونك يف يوانملا امهاور رثدملا اهيأ اي يلع لزنا ام

 ٠ ةحتافلا ظوفحملا حوللا ىف تبتك ةروس لوا

 اميف دجا ال لق ) ماعنالا ةيآ ةكمب همعظالا يف تلزن ةيا لوا
 ٠ ةبآلا ) امرحمىلا يحوآ

 دعب مالسالا عئارش نم هلوسر ىلع هلا هضرف ءيش لوأ
 ليئاربج هاتآ ، ةالصلا ، ناتوألا نم ةءاربلاو ديحوتلاب رارقالا
 يداولا ةيحان يف هبقعي هل زمهف ةكم ىلعاب وهو مالسلا هيلع
 فيك هيريل هيلا رظني وهو ليئاربج ىضوتقف نيع هيف ترجفناف
 هلثم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضوت مث ةالصلل روهطلا

 ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا ىلصف ى هب ىلصو ليئاربج ماق مث
۔ ١٤٠ .



 ءوضولا اهملعف ةجيدخ ىلا هلا لوسر ءاجو فرصنا مث هتالصب

 لوأ خيراتلاو ءديلا يف يسدقملا لاق هتالصب تلصف اهب ىلص من

 هللا ىلص هللا لوسر ىلص اهنع هللا يضر ةجيدخ ملسا نم

 لوآ ) مويلا رخآ ةجيدخ تلصو ندذتألا موي ةادغ ملسسو هيلع
 ذخا غرف املف ءوضولا ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا ليربج ملع ام

 ٠ يرهزلا هاور هجرف هب حضنف ءام نم افك

 ليقو اهنع هنلا يضر ةجيدخ ءاسنلا نم ملسأ نم لوأ
 ةيبلحلا ةريسلا يفو هريغو هداتق هلاق لاجرلاو ءاسنلا نم لب

 ٠ اهيلع هللا ناوضر ةجيدخ قالطألا ىلع هب اناميا سانلا لوأ

 هللاي نمآ نم لوآ يه ةجيدخ نآ فلتخي الو يليهسلا لاق

 يبنلا مظعت تلازام اهنع لا يضر اهايازم نمو هلوسر قدصو

 اهدعبو ةتعبلا لبق هتيدح قدصتو ملسو هلا ىلعو هيلع للا ىلص
 هللا لوسرل باجتسا نم لوآ نا ىلع انياحصا عمجا يدقاولا لاقو
 ةيلهاجلا يف ىعدت تناكو ةجيدخ ةلبقلا لهأ نم ملسو هيلع هننا ىلص
 ٠ ةرهاطلا

 اهيلع هللا ناوضر ةجيدخ مالسالا يف اتيب ىنب نم لوا
 يا هيف اهتبغرو ملسو هيلع هلا ىلص هنا لوسر اهجيوزتب
 اهتيب الا مالسا تيب ضرألا ىلع نكي مل مالسا تيب ةبر تناك اهنا
 ةجيدخ رشبا نا ترما ) ملسو هيلع هنلا ىلص هنعو تنمآ نيح
 ملكت ءاملعلا ضعب لاق ( بصن الو هيف بخصال بصق نم تيبب
 تيبب الا اهرشبي مل فيك اولاقو ثيدحلا اذه يف يناعملا باحصأ
 ةنجلا يف ماع فلا ةريسم ىطعي نم ةلزنم ةنجلا لهآ ىنداو

- ١٤١



 ةرابع انهاه تيبلا يباطخلا لاق لاق رمع نبا ثيدحلا يف امك

 لمهأ مه موقلا يف لاقيو ى هتيب لجرلا لزنمل لاقد دقو رصق نع

 ٠ نيملسملا نم تيب ريغ س ليزنتلا يفو زع تدبو فرش تيب

 ملو تيبب هلوقل ظفللا اذهب انهاه تيبلا ركذلو ليق
 تيب ةير تناك اهنا كلذو لاحلا ةروصب قئال ىنعم ى رصقب لقي
 لعفلا ءازجو اهتيب الا مالسا تيب ضرألا ىلع نكي مل مالسا

 املسم ىسك نم 0 ءاج امل هنم فرشأ ناك ناو لعفلا ظفلب ركذي
 ءامظ ىلع املسم ىقس نمو ةنجلا للح نم هتلا هاسك ىرع ىلع

 هيلع هللا ىلص هلوق بايلا اذه نمو س قيحرلا نم هلا هاقس

 هلتم دري مل ( ةنجلا ىف هلتم هل هللا ىني ادجسم هنل ىنب نم ) ملسو
 ناينبلاب ناينبلا لباق نكلو هتفص يف الو ادجسم هنوك يف
 تعقو انهاهف تايق_سلاب ايقسلاو ةوسكااب هوسكلا لياق امك
 نا ةحاصفلا تضتقا انهاه نمف وسكملا وأ ينبملا تاذ يفال ةلثامملا

 الو تأر نيع الام هيف ناك ناو تيبلا طفلي ٠ هب ترشب امع اهل ربعي
 ثيدحلا ىف بضقلا ىنعمو ٠ رشب بلق ىلع رطخالو تعمس نذأ
 ءاسنلا نم ملسو هيلع هنلا ىلص هلا لوسر جوزتو فوجملا ؤلؤللا
 ٠ ةرشع ىدحا نيب عمجو ةرشع ثالثي لخد ةأرما ةرشع سمخ

 ملسو هيلع هلا ىلص يبنلا بح مالسالا يف عقو بح لوآ )
 مأل عرز يباك كل تنك اهل لوقي ناكو ( اهنع هنا يضر ةشئاعل
 هناف ةشئاع يف ىننيذؤتال هئاسنل لوقي ناكو كقلطا ال ىنا ريغ عرز
 لاق اهريغ نكنم ةارمأ فاحل يف اناو يحولا يلع لزنام هنلاو

 هيلع هللا ىلص يبنلا بح مالسالا ىف بح لوآ ) ثيدح ىناكوشلا
. ١٤٢



 هدانسسا يفو اعوفرم سنا نع ىنطقرادلا هاور ( ةشئاعل ملسو

 ھا ناي اذك

 ٠ يلع نايبصلا نم ملسأ نم لوآ

 ٠ قيدصلا ركي ويا لاجرلا نم ملسأ نم لوا
 قاحسا نبا لاق هتثراح نب ديز يلاوملا نم ملسأ نم لوآ

 رهظاو ركب وبا ملسأ مث ةثراح نب ديزو يلع ملسأ ركذ لوأ
 ٠ همالسا

 ملسا نيح ةيتالع ةالصلا تميقاو ةكمب مالسالا رهظ ام لوآ

 ف رمع

 دعس نب ةلدنج نب ترألا ني بايخ همالسا رهظا نم لوأ

 دهش ةتس سداس ملس ليق نيقباسلا نم يباحصلا ىميمتلا
 ثالث رمعلا نم هلو اهب تامو ةفوكلا لزن مث اهلك دهاشملا

 لاقف هربقي رم نيفص نم يلع مامالا عجر املو ةنس نوعبسو
 ٠ ادهاجم شاعو اعئاط رجاهو ابغار ملسأ ابابخ هللا محر

 لقت امل هنا ىور ترألا نب بابخ ةفوكلا رهاظب ربق نم لوآ
 نا كناف رهظلا اذهب ىتفداف تم اذا يني ىا هل نبال لاق ضرملا يف
 هلا ىلص هللا لوسر باحصا نم لجر رهظلاب نفد لدق رهظلاب ىنتتنفد

 ٠ هيف مهاتوم سانلا نفديف ملسو هيلع

 لبق باير نب هلا دبع نب رباج راصتالا نم ملسأ نم لوا
 اودهش ني ذلا ةتسسلا دحأ اضد ا وهو م اعي ىلوأل ١ هيقعل

 ٠ ىلولا ةبقعلا

- ١٤٣



 ٠ لهشألا دبع ينب راد راصنالا نم تملسا راد لوأ

 ةكمي تام مساقلا ملسو هيلع هلل ا ىلص هدالوأ نم تام نم لوأ

 تيفوت ةجيدخ اتوم ملسو هيلع هئنا ىلص يبنلا جاوزا لوا

 نيتس عبرأ وأ نينس ثالثب ةرجهلا لبقو ةثعبلا نم رشع ةنس
 رشعل تيفوت يدقاولا لاق ةشئاعب هللا لوسر جوزتي نا لبقو

 ربلا دبع نبا لاق ةنس نيتسو سمخ تنب يهو ناضمر نم نولخ

 ةميزخ تنب بنيز مث مايأ ةثالثب بلاط يبا توم دعب اهتافو نا
 نيكاسملا مأ اهل لاقيو ةعصعص نب رماع نب لاله يني نم ةيلالهلا
 هللا ىلص هنلا لوسر اهجوزت مهيلع قدصتتو مهمعطت تناك اهنال
 تماقاف ةرجهلا نم ثالث ةنس ناضمر رهش يف ملسو هيلع
 لاق عبرأ ةنس رخالا عيبر يف تتامو رهشا ةينامت هدنع
 ٠ ةنس نيثالت اهرمع ناك يدقاولا

 ةنس تيفوت ةيمأ يبا تنب دنه ةملس ما اتوم نهرخاو

 نهرخأ ليقو نيتسو نيتنتا وآ نيتسو ىدحا وآ نيسمخو عست
 تيفوت رماع نب لاله ينب نم ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم اتوم
 هللا ىلص هنلا لوسر اهب ىنب يتلا اهتبق عضوم يف تنفدو فرسب
 ىدحأ وأ نيسسمخو ىدحأ ةنس اهتافو تناكو اهيلع ملسو هيلع

 ٠ كلذ ريغ ليقو نيتسو تالت وأ نيتسو

 ةكمب ملسو هيلع هنا ىلص هنا لوسر اهبطخ ةبطخ لوأ
 هلهأ بذكيال دئارلا نا لاق مث هيلع ىنثاو هللا دمح هموق اعد نيح
 اعيمج سانلا تررغ ولو مكتبذكام اعيمج سانلا تبذك ول هنلاو
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 ىلاو ةصاخ مكيلا هلا لوسرل ينا وه الا هلا ال يذلا هتناو مكتررغام.

 نوظقيتست امك نثعبتلو نومانت امك نتومتل هللاو ةفاك سانلا
 ءوسلابو اناسحا ناسحالاب نووزجتلو نولمعت امب نبساحتلو
 ٠ اديا رانل وا اديا ةنجل اهناو اءوس

 ينب يف ةنيدملاب مالسو ةالصلا هيلع اهبطخ ةبطخ لوأو

 ٠ هلا ءاشا نا اهركذ يتيسو ايق نم هجورخ دعي فوع ني ملاس

 يف يركسعلا لاق ناطيسلا نيسحلاو نسحلاب يمس نم لوأ

 نع نيمسالا نيذه هللا بجح لضفملا لاق فيرحتلاو فيحصتلا هياتك

 هينبا ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا امهب ىمس ىتح اهب ىمسي نا
 ٠ نيسحلاو نسحلا

 نوكسب لوألاف يط باسنا يف نادوجوملا نيسحو نسح اما
 ها نيسلا رسكو ءاحلا حتفي يناتلاو نيسلا

 ٠ همسا نسحيلف همسا هتبا لجرلا لحني ام لوأ

 نايفس نب دمحم مهو ةتالت ةيلهاجلا ىف ادمحم يمس نم لوآ
 حالجلا نب ةحيحأ نب دمحم رخآلاو قدزرفلا دج دج عشاجم نبا
 ةتالتلا ءالؤه ءابآ ناكو ةعيبر نب نارمح نب دمحمو يسوألا

 مهربخأف لوألا باتكلا نم ملع هدنع ناكو كولملا ضعب ىلع اودفو دق

 نم دحاو لك ناكو همسايو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثعيبمب
 هل دلو نا مهنم دحاو لك رذذنف الماح هتارمآ فلخ دق ةنالتلا ءالؤه
 ٠ ادمحم هيمسي اركذ
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 عبارلاو ٠ نوروكذملا ةثالثلا ةعبس مهنا ىرخا ةياور ىفو

 ٠ ىراصتالا ةملسم نب ا دمحمو يت انكلا يثيلل ا ةر اوتع ني دمحمو

 نب بطاح نب دمحم وه ادمحم مالسالا ىف يمس نم لوآ

 ليمج مأ هما ىحمجلا يشرقلا بهو نبا بيبح نب رمعم نب ثراحلا
 نيرجاهم هاويا اهبكر ةنيفس يف دمحم دلو ةيرماعلا للجملا تنب
 هب تءاجو ةنيدملا همأ هب تمدقو اهب هوبا تامق ةشبحلا ىلا

 دمحم اذه هللا لوسراي تلاقف ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا ىلا

 هيلع هنلا ىلص هتنا لوسر حسمف كب ىمس نم لوآ وهو بطاح نيا

 ديعو وه ن اكو ةكريبل اي هل اع دو هيق يف لفقتو هسار ىلع ملسو

 اتام ىتح نالصاوتي اضيا ةشيحلا ضرأب دولوملا رفعج نب هتنا

 ٠ ىرخالا نبا امهنم دحاو لك ما تعضرا امهنيب ناك عاضرل

 قارعلا ىلع ناورم نب رشب ةيالو يف بطاح نب دمحم تام
 ٠ نينامثو تس ةنس ليقو نيتسو عبرا ةنس ليقو

 مش اه نب دسأ تني ةمط اف ىه ةفيلخ تدلو ةيمشاه لوأ

 تيفوتو ترج اهو تملسا هتوخاو بل اط يب ١ ني يلع م امإلا مأ

 دسأ تني ةمطاف نفك ملسو هيلع هنا ىلص يبنلا نا يور ةنيدملاب

 ٠ هصيمق يف

 ٠ بلاط يبا نب يلع ن ابصلا نم ملسأ نم لوأ

 مامالا هاور ( يلع ةجيدخ دعب يبنلا عم ىلص نم لوآ )

 اذه نم بيرغ ثيدح لاقو يذمرتلا هجرخاو سابع نبا نع دمحا
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 ةبح ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو دمحا هاور يمتيهلا لاقو هجولا

 هيلع درو تاعوضوملا يف يزوجلا نيا هدرواو قثو دقو ينرقلا
 ها عوضوملا ال لولعملا مسق نم ثيدحلاف اذه ىلع لاقو يساردملا

 ٠ ( قيدصلا ركي وبا لاجرلا نم ملسأ نم لوأ )

 قاحسا نيا لاق ةثراح نب ديز يلاوملا نم ملسأ نم لوأ

 رهظاو ركب وبا ملسا مث ةثراح نب ديزو يلع ملسا ركذ لوأ
 ٠ همالسا

 ٠ مكاحلا نع يوانملا هاور ( يلع يعم ىلص نم لوأ )

 ٠ ىشبحلا لالب ديبعلا نم ملسأ نم لوأ

 دبع مث نميلا لهآ راصنألا دعب برعلا نم ملسأ نم لوأ

 ٠ نيرحبلا لهآ سيقلا

 ناي لوقلا يهو ةفرعملا فلكملا ىلع هللا هضرتفا ام لوأ

 هللا ديع يبا نب نامتع خيشلا لاق ءيش هلثمك سيل دحاو هنلا

 حصتال هنال تاضرتفملا لوآ نا ةفرعم تراص امناو مصألا

 نمو هللا ريغ دبعي وهف هنلا فرعي مل نم نال هفرعي ىتح هنلا ةدابع
 لوأو تاضرتفملا لوأ ىلاعت هتفرعمف هللاب كرشا دقف هنلا ريغ دبع

 ٠ راصتخاب ها اهلضفاو تادابعلا
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 ٠ ثيدح ( ةالصلا مث ناميالا دبعلا هب بساحي ام لوا )

 ناف هتالص هلمع نم ةمايقلا موي دبعلا هي بساحي ام لوأ (

 ناتيدحلا ( رسخو باخ دقف تصقن ناو حجنأو حلفأ دقف تلحص

 ٠ جراعملا يف هيلع هللا ناوضر يملاسلا نيدلا رون امهركذ

 يور ( ةالصلا يكرات هوجو ةمايقلا موي دوسيام لوأ
 لاقي ايداو منهج يف نآو ) همامتو ملسو هيلع هنلا ىلص هنع اثيدح

 عسلت رهش ةريسم اهلوط ريعبلا ةبقر نختب تايح هيف ملم هل
 ىرهتي مت ةنس نيعبس همسج ىف اهمس يلغيف ةالصلا كر ات

 ٠ ( همحل

 هتالصف هروهط نسحأ اذاف هروهط دبعلا هب بساحيام لوأ

 ٠ هروهط وحنك

 ٠ هلمع رقاحم يف هحراوج مدآ نيا نم قطنتسسي ام لوأ

 ٠ هذخف مكدحا ىلع دهشي ام لوأ

 ٠ اتقمم اتاقم ريصيف ءايحلا دبعلا نم هللا عزني ام لوا

 ايندلا يف اعيش مهرتكا ةمايقلا موي اعوج سانلا لوآ

 سانلا لوق ههجو ىلع ءانالا ءىقكي امك نيدل ١ افكيام لوآ

 ٠ ردقلا يف

 ٠ ردقلا يف سانلا لوق ءانالا ءىفكي امك مالسإلا افكي لوأ

 هرخآو صالخالا ةملكب نايتالا ىلاعت هدهعي انئافو بتارم لوأ
 ٠ هنلا ىوس امع ضارعالاو ديحوتلا رحب يف قارغتسالا
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 هرخآو لاملاو ةيرذلاو مدلا نقح اتدهعب هللا ءافو بتارم لواو

 ريسفت يف هيلع للا ناوضر بطقلا هركذ ةنجلا انايا هلاخدا

 ٠ ( مكدهعب فوآ يدهعب اوفواو ) ىلاعت هلوق

 يا ةادغلاي نيتعكر مالسالا لوآ يف ةالصلا تضرف ام لوأ

 سمشلا بورغ لبق يا يشعلاب نيتعكرو سمشلا عولط لبق
 ةادغلاب ةالص تراص مت يشعلاي ناتعكر بجو ام لوأ ليقو

 مايق ةالصلا ضرف لوآ ليقو نيتعكر يشعلاي ةالصو نيتعكر

 ٠ لمزملا ةروس لوأ روكذملا ليللا

 تلاقف ةالصلا ضرف لوآ نع اهتع هللا يضر ةشئاع تلئس

 ماقف لمزملا ةروس لوآ روكذملا مايقلا الوآ ضرتقا ىلاعت هئنا نا

 مت مهم ادقا تخفتنا ىتح الوح هياحص او وه ملسو هيلع هثلا ىلص

 ارهش رشع ىنثا دعي ةروسلا رخآ روكذملا فيفختلا هتنا لزتا

 ٠ هضرف دعي اعوطت ليللا مايق راصف

 راذنالا ملسو هيلع هت ا ىلص هلوسر ىلع هنلا هضرفام لوأ

 لوا يف روكذملا ليللا مايق هيلع ضرف مث ديحوتلا ىلا ءاعدلاو
 مدقت امل فلاخم وهو لريق سمخلا تاولصلاب خسن مت لمزملا ةروس

 ٠ هيلع نيتعكرلا ةالص بوجو نم هركذ

 ترقاف برخملا الا نيتعكر نيتعكر ةالصلا تضرف ام لوآ

 ٠ رضحلا يف تديزو رفسلا يف

 عبس ةليل ءارسالا ةليل سمخلا ت اولصلا تضرف ام لوأ
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 نينس رشعب ليقو نينس سمخب ثعبملا دعب بجر نم نيرشعو

 ٠ ةنسب ةرجهل ١ ليق ليقو رهش ١ ةتالثو

 يه ملسو هيلع نا ىلص ينلا ىلع تضرف ةالص لوأ

 ٠ رهظل اةالص

 ٠ رهظلا ةعامج اهالص ةالص لواو

 ٠ رصعل ١ اهيف عكر ةالص لوآو

 هنلا ىلص هللا لوسر اهرصق رصعلا ةالص ترصق ةالص لوأو

 ٠ رامنا ةوزغ يف نافسعب ملس هيلع

 ىلوذلا ةنسلا يف كلذ ناك ةالصلا يف مامتلا ةيعورشم لوأ

 ٠ ماعب اهدعب وأ ةرجهلا نم

 نبا لبش نب ةريبه حققلا دعب ةعامج ةكمب ىلص نم لوأ
 ٠ ىفقتلا نالجعلا

 عم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةالص دعب ىلص نم لوا
 مالسلاو ةالصلا هيلع هناف اهيلع هللا ناوضر ةجيدخ يه ليربج

 هتيب ىلا عجرو ةكم ىلعاب مالسلا هيلع ليربج عم ىلص امل
 ءاضوتف اهديب ذخا مت حرفلا نم اهيلع ىشغ هتالصي اهربخأف

 ليربج هب ىلص امك اهي ىلصف تءاضوتف اهرمأ مث ءوضولا اهيريل

 ثيح نم ةالصلا ضرف لوآ اضيأ كلذ ناكو ىلص نم لوا تناكف

 ىلاعت هلوقب ةراشالا هيلاو يشعلاب ناتعكرو ةادغلاب ناتعكر يه
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 تاولصلاي تخسن مث ( راكبالاو يشعلاب كبر دمحب حبسو
 ٠ سمخلا

 نا لامتحال ةيندم ءوضولا ةيآ نا اذه ىلع دري الو ليق
 ملعتب ةيآلا لوزن لبق ءوضولا ملعت ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 يليهسسلا لاق هنايبب ةيآلا تلزن مث هباحصأل هملعو ليربج

 ةيآ نال ةوالتلاب يندم ضرفلاب يكم ثيدحلا اذه ىلع ءوضلاف
 ٠ ةيندم ءوضلا

 يبنلا ىلع ةلاسرلاب مالسلا هيلع ليربج هيف لزن موي لوأ

 ٠ بجر نم نيرشعلاو عباسلا موي ملسو هيلع هللا ىلص

 ءوضولا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ليربج ملع ام لوا
 ناوضر بطقلا لاق هجرف هب حضنف ءام نم افك ذخأ غرف املف

 دعب هجرف ليربج حضن ) ثيدح اماو صلاخلا بهذلا يف هيلع هنا
 تحت ام ىلا بصلاب ليثمت وه امناف ( لعفأ فيك ينيرب ءوضولا
 نم انموق يور اميف هل اميلعت ةبكرلا قوف ام ىلا وأ ةرسلا
 ٠ جرفلاب نوفصويال ةكئالملا نا يا ها حضنلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هتا لوسر دعب نآرقلا ىشفا نم لوآ

 ٠ دوعسم ني هنلا ديع

 ٠ دوعسم نب للا دبع ةكمب نآرقلاب رهج نم لوآ

 نم مكاحلا هاور ضئارفلا ملع ةمألا هذه نم عزني ام لوآ

 فصن هناف ساتلا هوملعو ضئارفلا اولعت ) ظفلي هريره ىبأ ثيدح
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 مهنم هملع عزني ىا ( يتما نم عزني ءيش لوأ وهو ىستي وهو ملعلا
 ٠ هل مهدعب نم لامهأو هملعي نم تومب

 مانملا يف ملسو هيلع للا ىلص هتيؤر ضرألا نم عفري ام لوأ

 ٠ نآرقلاو

 ٠ لسعلا ضرألا نم عفرت ةمعن لوآ

 نم عقرت ةمعن لوأو نوعاطلا ضرألا نع عفرت ةمقن لوأ

 ىناكوشلا هاورو لئاسولا يف يطويسلا هركذ لسعلا ضرألا

 نوعاطلا ضرألا نع عفرت ةمحر لوآ ظفلي ةعومجملا دئاوفلا ىف
 لصأ الو ن ايح ني ا ٥ اور لاق لسعلا ضرألا نع عفرت ةمعن لوآو

 ها عضي ةورع ني يلع هل

 مدق نيح ملسو هيلع للا ىلص هنلا لوسر نم عمس ام لوا
 اواذصو مالسلا اوشفاو ماعطلا اومعطأ ) لاق نأ ةنيدملا

 ( مالسب مكبر ةنج اولخدت ماين سانلاو ليللاب اولصو ماحرالا
 لاق مالس ني هنلا ديع نع يمرادلاو ةجام نباو يذمرتلا هجرخا

 سانلا لفجنا ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق امل

 ماعطلا اومعطأ ) هلوق هنم هتعمسام لوأ ناكف جرخ نميف تنكف هلبق

 ٠ خلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر مدق امل هنع ىرخأ ةياور يفو
 تيأر املف سانلا يف تئجف هنلا لوسر مدق اولاقف هلبق سانلا لقتجا

 لاق نا هب ملكت ءيش لوأ ناكو باذك هجو سيل هنا تفرع ههجو
 ملكتام لوآ ( ثيدحلا رخأ ىلا مالسلا اوسشفاو ماعطلا اومعطا )
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 ٠ ( عيفرلا يبر لالج ) دلو امل ملسو هيلع هنلا ىلص هب
 ارييك ريكا هتنا مطق امل ملسو هيلع هللا ىلص هي ملكت مالك لوأ

 ٠ الحعصاو ةركي هلا ن احيسو اريتك هلل دمحل او

 ةكمي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهبطخ ةيطخ لوأ

 هلهآ بذكيال دئارلا نا لاق مث هيلع ىتثاو هلل ادمح هموق اعد نيدح

 ٠ رم دقو خلا مكيذكام اعيمج سانلا تبذكول هنناو

 ىف ملسو هيلع شا ىلص هللا لوسر اهبطخ ةبطخ لوأ

 ةنيدملاب فوع نب ملاس ينب دجسم ىف اهبطخ ىتلا ةبطخلا ةنيدملا
 عاطتسأ نم ) مالسلا هيلع هلوق اهنم ةعمجلا هيف ىلص ام دعب

 ةملكب دجي مل نمو لعفليف ةرمت قشب ولو رانلا نم ههجو يقي نا
 مالسلاو هنامعيس ىلا اهلاثما رشعب ةنسحلا ءزجت اهناف ةبيط

 ٠ ( هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ةياور ىفو هنلا لوسر ىلع

 ةعصق ةنيدملا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هيلع تلخد ةيده لوأ

 بويآ يبآ تيب يف تباث نب ديز اهب ءاج نبلو نمسي رب زبخ ديرث اهيف
 هللا لوسراي لاقو ملسو هيلع للا ىلص هيدي نيب اهعضوو
 ىعدو اهيفو كيف هللا كراي لاقف يمآ كيلا ةعصقلا هذهب تلسرأ

 هاني دق بويا يياأل يذلا تييلا اذه نا قاحسا نيا ركذو هياحصا

 ٠ ةنيدملاب رم امل يريمحلا عبت ملسو هيلع للا ىلص هل
 ىلع مالسالا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضرع لوأ

 فوع نب ورمع ىني خأ تماصلا ني دبوس يلع ناك راصتالا

لماكلا ىمسي ناكو ارمتعمو اجاح ةكم مدق سؤالا نم نطب



 اقيدص اوعدت نم برالا ) لئاقلا وهو هيستو هرعشو هدلجل

 هللا لوسر هل ىدصتف يرفي ام كعاس بيغلاب هتلاقم ىرت ولو
 ملق نآرقلا هيلع ءارقو مالسالا ىلا هاعدف ملسو هيع للا ىلص
 ثبلي ملف ةنيدملا مدقو فرصنا مث نسح لوقلا اذه نا لاقو هنم ذعب

 ٠ ملسم وهو لتق نولوقي هموق ناكف تاعب موي جرزخلا هلتق نا

 ناوكذو هرارز نب دعسا ةنيدملا ىلا مالسالاب مدق نم لوا

 ةعيبر نب ةبتع ىلا نارف انتي اجرخ يدقاولا لاق سيقلا دبع نبا

 امهيلع ضرعف هايتاف ملسو هيلع للا ىلص هنلا لوسرب اععسضف

 ىلا اعجرو هبتع ابرقي ملو املساف نآرقلا امهيلع التو مالسالا
 نم لوآ نا قبس دقو ةنيدملا مالسالاب مدق نم لوا اناكف ةنيدملا
 نم ةعبرأو سوألا نم نانتتا رفن ةتس ةنيدملا لهآ نم ملسأ

 مالسالا ميدق هنا ةباصالا يفو ةرارز نب دعسا مهنم حرزخلا

 ٠ ةيناثلاو ىلوألا نيتبقعلا دهش

 ةيقعلا ةليل ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر عيابنم لوآ

 ٠ الجر رشع انثا جورخلاو سوألا نم ىلوألا

 نيا ثراحلا انيا ذاعمو فوعو ةرارز نب دعسأ ةمامأ ويا

 نالجعلا نب كلام نب عفارو ءارفع انبا امهو داوس ني ةعافر

 نبا سيق نب تماصلا نب ةدابعو هدلخ ني سيق دبع نب ناوكذو
 سابعلاو ورمع نب مرحأ نب ةميزخ نب ةبلعث نب ديزيو رهف نب مرصأ
 ديز نب يبان نب رماع نب ةبيتعو نالجعلا نب كلام نب ةلضف نيا
 وياو داوس نب ورمع نب هديدح نب رماع ني ةيبطقو مارح نيا

.- ١٥٤



 كيتع ني اضيا كلام نامهيتلا مساو نامهيتلا نبكلام مثيهلا

 ٠ ةدعاس نب ميوعو ورمع نب

 رضح نميف تنك لاف هنع هللا يضر تماصلا ني ةدابع نعو

 هللا ىلص هللا لوسر انعيايف الجر رشع ىنثا انكو ىلوألا ةبقعلا

 نا ىلع برحلا ضرتفت نا ليق كلذو ٠ ءاسنلا ةعيب ىلع
 يتان الو اند الوأ لتقن الو ينزن الو قرسن الو ائيش هتناي كرشنال

 ناف فورعم يف هيصعنالو انلجرآو انيديا نيب نم هيرتفن ناتهيب
 زع هللا ىلا مكرماف ائيش كلذ نم متيشغ ناو ةنجلا مكلف ميفو
 ٠ رفغ ءاش ناو بذع ءاش نا لجو

 لوسر هلسرا ربمع نب بعصم ةنيدملا ىلا رجاه نم لوأ

 رجاه نم لوأ نا ليقو ىلوألا ةبقعلا ةعيب دعب راصنالا عم هنلا

 . ضعي لاق هتجوز هعمو دمألا ديع ني هملس وي ١ ةنيدمل ١ ىل ١

 عم جرخ ريمع نب بعصم ناف كلذ نيب ضر اعتال ملعلا لهآ

 جرخ ةملس ابا ناو ةماع ةروصب ةرجهلا ضرفت نا لبق ءابقنلا
 بعصم لاق هتيقيساو جورخلا ىلا رظن نمف ضرفلا دعب ارجاهم

 ٠ ها ةملس وبا لاق ضرفلا دعي هيلا رظن نمو

 ٠ ةرشع ةشبحلا ىلا ىلوألا ةرجهلا رجاه نم لوآ

 ويأو سمش دبع نب ةيمأ نب صاعلا يبا نب نافع ني نامتع

 تنب ةلهس هتارما هعمو سمش دبع نب ةعيبر نب ةبتع نب ةفيذح
 ةشبحلا ضراب هل تدلو يول نب رماع ىنب نم ورمع نب ليهس
 ٠ دسأ ني دليوخ نب ماوعلا ني رييزلاو ةفيذح يبا نب دمحم

۔ ١٥٥ -



 نمحرلا دبعو فاقم دبع نب مشاه نب ريمع نب بعصمو
 دبع نب ةملس وباو ةرهز نب ثراحلا نب دبع نب فوع دبع نب فوع نبا
 ةملس مأ هتارمأ هعمو موزخم نب ورمع ني هنلا دبع ني لاله ني دسألا

 ٠ ةريغملا نب ةيمأ يبا تنب

 ٠ حمج نب ةفاذح نب بهو نب بيبح نب نوعظم نب نامثعو

 باطخلا لآ فيلح لئاو نب زنع ىنب نم ةعييرنب رماعو

 يدع ىنب نم مناغ نب ةفيذح نب ةمتيخ يبا تنب ىليل هتأرما هعمو
 ٠ بعك نيا

 نبا لسح ىنب نم ىزعلا دبع نب مهر يبا نب هربس وبأو
 ىنب نم ىزعلا دبع نب ورمع نب بطاح لي لاقيو يول نب رماع
 ٠ اهمدق نم لوأ وه ليق يولل نيب رماع

 لاله ني ةعيبر نب بهو نب ليهس وهو ءاضيب نب ليهسو
 ٠ رهف نب ثراحلا ىنب نم

 ضرأ ىلا جرخ نم لوآ ةباحصلا نم ةرشعلا ءالؤه ناكف
 عباتتو هنع للا يضر بلاط يبا نب رفعج جرخ مت ة شيدلا
 ضراب قحل نم عيمج ناكف ةشبحلا ضراب اوعمتجا ىتح نوملسملا
 اوجرخ نيذلا مهئانبا ىوس نيملسملا نم اهيلا رجاهو ةشبحلا
 ٠ الجر نونامتو ةتالت اهب اودلو وآ مهب

 لوآ ليقو ورمع نب بطاح ةشبحلا ضرأ ىلا رجاهم لوأ
ىزعلا دبع نب مهر يبأ نب ةربس وبا وه ةرشعلا ءالؤه نم اهمدق نم



 نبا للا ديع ةشيحلا ىلا نيرجاهملا نيملسملل دلو نم لوأ

 ٠ بلاط يبا نب رفعج

 ديع نيب هنلا دبع ةملس ويا ةشبحلا ىلا هتنيعظب رجاه نم لوأ
 ٠ موزخم نب هللا ديع نب لاله ني دسألا

 صاقو ييا ني دعس هقارأ يذلا مالسالا ىف قيرأ مد لوأ

 يف ظفاحلا لاق يشرقلا هرهز نب فانم دبع نب بيهو نب كلام

 ةكم ىق مهتالصي نوفختسي ملسو هيلع هتد ا ىلص هنن ا لوسر

 ةياحصلا نم رفن ىف ةكم باعش نم بعش ىف دعس انييف

 ىتح مهنيد مهيلع اوباعو مهورف انف نوكرشملا مهيلع رهظ ذا

 ها مالسالا ىف قيرأ مد لوأ

 ٠ مالسإل ا ىلا نيلوألا نيقياسلا نم دعس ناكو

 دعسل بجتسا مهللا ) ملسو هيلع هنلا ىلص هنع ثيدحلا ىفو

 نئادم حتف يذللا وهو ( هل بيجتسأ الا اوعديال ناكف كاعد اذا

 هيلع ىلصو ةنيدملا ىلا لمحو قيقعلاب تام ةفوكلا فوكو ىرسك
 سمخ ةنس لوقف هتافو خبير ات يف فلتخاو دجسسملا يف

 ىق ليق ام تيث ١ ىدق اول الاق نيسمخو ن امتوأ تسو ١ نيسمخو

 ٠ نيسمخو سمخ ةنس اهنا هتافو تقو

 اضيا صاقو يبا نب دعس هنا ليبس ىف مهسب ىمر نم لوا
 لوسر اهدقع ةيار لوا يهو ثراحلا نب ةديبع ةيرس يف كلذو

- ١٥١٧١



 ٠ اهركذ يتأيسو ةنيدملا همدقم دعي ملسو هيلع هنا ىلص ها

 هللا ىلص يبنلا بيسي مالسالا ىف اكرشم ىمدأ نم لوأ

 يصق ني دبعنب ريثك ىبا نب بهذ نب ورمع نب بيلط ملسو هيلع
 متشي يمهسلا ةريص نب فوع عمس هنا كلذو ةرم نب بالك نبا

 ليقو هجشف هبرضف لمج يحل ذخاف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 هتلمح دق شيرق تناكو يمرادلا زيزع نب باهأ وبا بورضملا نا
 بهل ايآ حش هنا ليقو ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلاب كققفلا ىلع
 هوقتواف ابيلط اوذخاف بعشلا يف نيملسملا نوكرشملا رصح امل
 تخا يهو هما ىلا هاكش مث هصلخي ىتح بهل وبا هنود ماقف
 ٠ ادمحم رصتي نا همايأ اريخ تلاقف بهل يبا

 ناطيشلا نا كلذو ريبزلا مالسالا ىف افيس لس لجر لوأ
 ليقاف ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر ذخآ لاقف ةخفن حفن

 ىلعاي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاو هفيسب سانلا قشي ريبزلا
 ٠ ةباصألا ىف ظفاحلا هركذ ةكم

 نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع ضرع نم لوا
 فوع نب ورمع ينب نم تماصلا نب ديوس ىلع ناك ةنيدملا لهأ
 هللا ىلص هلا لوسر هل ىدصتف اجاح ةكم مدق سوألا نم نطب

 هنم دعبي ملف نآرقلا هيلع ء ارقو مالسالا ىلا هاعدو ملسو هيلع

 ثبلي ملف ةنيدملا ىلا اعجار فرصنا مث نسح لوقلا اذه نا لاقو

 مدقت دقو جرزخلاو سوألا نيب يتلا برحلا يف ثاعب موي لتق نا
 ٠ هيلع مالكلا

- ١٥٨



 سوألا نم نانتثا رفن ةتس ةنيدملا لهآ نم ملسا نم لوا

 نبا ثراحلا نب فوعو ةرارز نب دعسأ مهو جورخلا نم ةعبراو

 ةبتعو ةديدح نب رماع نب ةبطقو نالجعلا نب كلام نب عفارو ةعافر
 نا ليقو بائر نب هللا دبع نب رباجو مارح نب ديز نب رماع نبا

 ٠ ماعب ىلوألا ةبقعلا لبق ملسأ اذه ارباج

 هللا ىلص هنا لوسر ناك لاق يسدقملل خيراتلاو ءدبلا ىفو

 عبتي زاجملا يذ قوسو ظاكع قوس مسوم لك يفاوي ملسو هيلع

 دجيالف هبر ةلاسر غلبيل هوعنميل مهوعدي اهلاحر ىف لئابقلا
 ةتس يقل ةوبنلا نم ةرشع ىدحا ةنس تناك ىتح هرصني ادحا

 نا مهيلع ضرعو مالسالا ىلا مهاعدف ةبقعلا دنع سوألا نم رفن

 نبا ذاعمو رماع نب ةبطقو ةرارز نب دعسا مهو هوفرعف هوعنمي
 رماع نب ةبتعو ءارفع نب فوعو بائر نب هتنا دبع نب رباجو ءارفع
 مالسالا مهيف اشفو سان مهباجاف ةنيدملا ىلا اوفرصناو اوملسأف

 انتا مهنم مسوملا ىفاو ةوبنلا نم ةرشع ىتنتا ةنس تناك امو

 نبا مثيهلا ويا مه نورخآ ةتس مهعمو ةتسلا ءالؤه الجر رشع
 كلام ني عفارو ةدعاس نب ميوعو تماصلا ني ةدايعو ناهيتلا

 اوملساو اوذنمأةف ةيلعت نب نمحرلا دبع وبآو سيقلا دبع نب ناوكذو
 نم مهعم ثعبي نا هولعاسو لباقلا ماعل هنلا لوسر اودعاوو

 هذهو ها ريمع نب بعصم مهعم ثعبف نارقلا مهملعيو مهيىلصي
 هنع هنلا يضر تماصلا ني ةدابع نع يور ىلوألا ةبقعلا يه

 لوسر انعيابف الجر رشع ىنثا انكو ىلوألا ةبقعلا رضح نميف تنك لاق

 !رن ال نا ىلع برحلا ضرتفت نا ليق كلذو ءاسنلا ةعيب ىلع هنلا
- ١٥٩١



 ناتهيي يتان الو اند الوأ لققن الو يتزن الو قرسنالو ائيش هتناي

 مكلف متيفو ناف فورعم ىف هيصعن الو انلجراو انيديا نيب هيرتقن

 نا لجو زع ها ىلا مكرمف ايئش كلذ نم متيشغ ناو ةنجلا
 ٠ رفغ ءاش ناو بذع ءاش

 نوعيس راصنالا مدق ةوينلا نم ةرشع ثالث ةنس ناك امو

 هديب برض نم لوا وهو رورعم نب ءاربلا مهسيئر ناتارماو الجر

 ىلع هوعيابف ةرارز نب دعسا عياب نم لوا ليقو هللا لوسر دي
 نونوكي ابيقن رشع ىنثا ىل اوجرخا مهل لاقف ةرصنلاو عنملا
 فرصناف سؤالا نم ةثالثو جرزخلا نم ةعست اوجرخاف مهموق ىلع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رماو ةنيدملا ىلا راصنالا

 امسا راصنالا نكي ملو ةيناثلا ةبقعلا يه هذهو اهيلا ةرجهلاب
 طورش ناكو مالسالا ىف هب هنلا مهامس ىتح ةيلهاجلا ىف مهل

 عمسلا ىلعو دوسلاو رمحألا برح ىلع ةيناثلا ىف ةعيبلا
 ٠ هركملاو طشنملاو رسيلاو رسعلا يف ةعاطلاو

 ةيقعلا ةعيب لبق ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر ناكو
 ءاعدلاب رمؤي امناو ءامدلا هل للحت ملو برحلا يف هل نذؤي مل هذه

 دق شيرق تناكو لهاجلا نع حفصلاو ىذألا ىلع ربصلاو هنلا ىلا
 نم مهوفنو مهنيد نع مهونتف ىتح نيرجاهملا نم هعبتا نم تدهطضا
 نيبو مهيديأ يف بذعم نيب نمو هنيد يف نوتفم نيب نم مهف مهدالب
 اودرو لجو زع هللا ىلع شيرق تتع املف مهنم ارارف دالبلا يف براه
 نذآ ملسو هيلع هنا ىلص هيبن اوبذكو ةماركلا نم هب مهدارا ام هيلع
 راصتنالاو لاتقلا ىف ملسو هيلع نلا ىلص هلوسرل لجو زع نا

- ٠ ٦ ١ -



 برصلاي هل هنذا يف تلزنا ةيآ لوا تناكو مهيلع ىغبو مهملظ نمم

 اوملظ مهناب نولتاقي نيذلل نذآ ) ىلاعت هلوق ٠ مهيلع ىغب نمل لاتقلاو
 مث ( رومألا ةيقاع هللو ىلاعت هلوق ىلا ريدقل مهرصن ىلع هللا ناو
 ىلاعت هللا نذآ املف ةيآلا ( ةنتف نوكتال ىتح مهولتاقو ) للا لزنا

 مالسالا ىلع راصنألا نم يحلا اذه هعيابو برحلا يف هلوسرل

 ملسو هيلع هللا ىلص نا لوسر رمآ هعبتا نملو هل ةرصنلاو

 نيملسملا نم ةكمب هعم نمو هموق نم نيرجاهملا نم هباحصأ
 نم مهناوخاب قوحللاو اهيلا ةرجهلاو ةنيدملا ىلا جورخلاب

 اوجرخف اهب نوتمات ارادو اناوخأ مكل لعج دق هثلا لاقو راصنألا

 نارظتني ةكمب ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ماقأو الاسرا
 نبا لاق ةنيدملا ىلا ةرجهلاو ةكم نم جورخلا يف هيبر هل نذاي
 دق ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نا شيرق تأر املو قاحسا

 جورخ اوآرو مهدلب ريغب مهريغ نم باحصأو ةعيش هل تراص
 اوباصأو اراد اولزن دق مهنا اوفرع مهيلا نيرجاهملا نم هياحصآ
 مهيلا ملسو هيلع هلا ىلص هنا لوسر جورخ اورذحف ةعنم مهنم
 راد ىهو ةودنلا راد ىف اوعمتجاف مهيرحل عمجا دق هنا اوفرعو

 نورواشنتي اهيف الا ارمأ ىضقتال شيرق تناكو بالك نب يصق
 نيح ملسو هيلع لا ىلص هنلا لوسر رمأ يف نوعنصيام اهيف
 وأ كوبتيل اورفك نيذلا كب ركمي ذاو ىلاعت هلوق لزن كلذ يفو هوفاخ

 نذا املو ( نيركاملا ريخ هللاو هنبا ركميو نوركميو كوجرخي وآ كولتقي
 هللا نا هل لاقو ركي ايآ ريخا ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرل ها

 لوسر اي ةبحصلا ركي وبأ لاقف ةرجهلاو جورخلا يف يل نذآ دق
 ادمعو هتيب رهظ ىف ركب يبال هخوخ نم اجرخف ةيحصلا لاق هللا

- ١٦١١ .



 هلوخد ىلا ركب وبا مدقتو هالخدف ةكم لفساب لبج روث راغ ىلا
 هللا تناو هسفنب هيقيل ملسو هيلعشا ىلص هلا لوسر ليق

 ضيبا رهزو ناطيخ اهل ةرجش يهو ةارلا ةرجش راغلا باب ىلع

 نيتيشحو نيتمامح لسراو هنيلو هقفخل داخملا هب ىشحت
 مامح ناو نيكرشملا دص امم كلذ ناو رافغلا هجو ىلع اتعقوو

 ةفاقلا ركب ويا ىار انو ليق ادك نيتمامحلا كنيت لست نم مرحلا

 لوسراي لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع هنزح دتشا
 هللا لوسر لاق اهدنعف انآرل همدق ىلا رظن مهدحأ ناول هللا

 كنظام اضيا لاقو انعم للا نا نزحتال ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ امهثلاث هنلا نينثاب

 ىلاعت هللا باتك ريدتي رومأملا ديعلا اهيا هبتناو يليهسلا لاق

 ناك فيك ( انعم هللا نا نزحتال هبحاصل لوقي ذا )

 دافزرالاو رصنلاب امهعم ناكف ىنعملا اما ظفللابو ىنعملاب امهعم
 ركذ اذا ركذي ناك ىلاعت هنا مسا ناف ظفللا اماو داشرالاو ةيادهلاو

 هبحاصل ناك مث هللا لوسر لعف وأ هللا لوسراي ليقف يعد اذاو هلوسر

 هللا لوسر ةفيلخ لعفو للا لوسر ةفيلخاي لاقي كلذك هدعب نم
 نكي ملف كلذ عفترا مث ةفالخلابو ةلاسرلاب امهعم ركذي ناكف
 ها نوكي الو ءافلخلا نم دحال

 رافغلا يف هبحاصو ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر ماقاو
 هارجاتسأ يذلا امهبحاص امهاتا سانلا امهنع نكس امو اثالت

 يبا تنب ءامسأ امهتتاو هل ريعبو امهيريعبب طقيرا نب هللا دبع وهو
 تبهذ الحترا املف اماصع اهل لعجت نا تيسنو امهترفسي ركب

۔ ١٦١٢ -



 تقلع نينثاي اهقاطن تقشف ماصع اهل سيل اذاف ةرفسلا قلعتلا

 نيقاطنلا تاذ تيمس كلذلف رخالاب تقطتتاو دحاوب ةرفسلا

 لوألا عيبر نم موي لوآ نينتالا ةليل راقلا نم امهجورخ ناكو
 هجرخم ناكو ةنس نوسمخو ثالث ملسو هيلع هنلا ىلص هرمعو

 ليلدلا امهب كلسف لايلو نيرهشب ةبقعلا دعب ةنيدملا ىلا

 امهب مدق مت متر نطبؤ جرعلا اهنم ىرخا عضاومو نافسع

 تلخ ةليل ةرشع يتنثال نينثألا موي فوع نب ورمع ينب ىلع ءابق
 دتشا نيح كلذو مجعلا روهش نم لوليا رهش يفو لوألا عيبر نم
 ملسو هيلع لا ىلص هلوزن ناكو لدتعت سمشلا تداكو ىحضلا

 وهو اريبك اخيش ناكو سوألا نب كلام يني نم مدهلا نب موثلك ىلع

 ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر مدقم دعب راصنألا نم تام نم لوآ
 نينثالا موي ءابقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقاو ةنيدملا

 جرخ مث مهدجسم سساو سيمخلا مويو ءاعبرألا مويو ءاثالثلا مويو
 اهلصف فوع نب ملاس ىنب يف ةعمجلا هتكرداف ةعمجلا موي

 ٠ ةنيدملاب اهالص ةعمج لوأ ىهو يداولا نطبب يذلا دجسملا ىف

 ةكم نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جورخب ملعي ملو
 لوسر هريخا بلاط ييا نب يلعو ركي ييا لاو ركي ويا الا دحأ

 ةكمب هدعب فلختي نا هرماو هجورخب ملسو هيلع هنلا ىلص فنا
 ىتلا عئادولا ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر نع يدؤي ىتح

 نع ىدأ ىتح اهماياو لايل ثالث ةكمي ماقاف سانلل هدنع تناك

 قصل اهنم غرف امو عئادولا ملسو هيلع لا ىلص كا لوسر
۔_ ١٦٢ .



 مدهل ١ ىني موثلك ىلع هعم لزنف ملسو هيلع هللا ىلص هلد ا لوسري

 ٠ ءافقم.

 يذلا دجسملا وهو ءابق دجسم مالسالا يف ينب دجسم لوا
 ىلع سسا دجسم ) ىلاعت هللا لاق موي لوا نم ىوقتلا ىلع سسا

 يف يسابعلا لاق ةيآلا ( هيف موقت نا قحا موي لوا نم ىوقتلا
 ىلاعت هلوق يفو ( راتخملا ةنيدم يف رابخالا ةدمع ) هباتك
 هفاضا الو اهلك مايالا لوا سيل هنا هللا ملع دق ( موي لوا نم )
 هيلع قفتا ام ةحص هقفلا نم هيف رهاظلاو ظفللا يف ءيش ىلا

 هنال ةرجهلا ماع نم خيراتلا يف مهرواش نيح رمع عم هباحصلا
 هللا ىلص يبنلا هيف نمآ يذلا نيحلاو مالسالا هيف زع يذلا تقولا

 قفاوف بحي امك انمآ هللا دبعو دجاسملا سسأو ملسو هيلع
 ( موي لوأ ) نم هناحبس هلوق نا مهلعفب نالآ انمهفو مهيار ( رمع )
 ىنعم ليقو ها نالآ هب خرؤن يذلا خيراتلا موي وه مويلا كلذ نا

 ٠ ذنم ىنعمب انه نم نا ( موي لوا نم )

 نم ملسو هيلع هنا ىلص ها لوسر هيف عكر عضوم لوأ
 رابخالا ةدمع يف لاق دجسملا نحصب يذلا عضوملا ءابق دجسم

 عضوم لوأ وهو ةبطصم بارحم ةلبقلا يلي امم هفحص يفو
 ٠ دجسملا اذه يف ملسو هيلع للا ىلص هنلا لوسر هيف عكر

 هباحصاب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هيف ىلص دجسم لوأ
 ٠ ءابق دجسم ارهاظ

 ٠ ءايق دجسم نيملسملا ةعامجل يني دجسم لوأو

۔ ١٦٤ -.



 ةنيدملاب ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر اهالص ةعمج لوأ
 رهاظو يداولا نطبب يذلا دجسملا يف فوع نب ملاس ينب يف

 ىلص هنا لب كلذك سيلو كانه دجسم يف اهالص هنا مهوي ربخلا

 عضوملا كلذ ذختا مث يداولا نطب يف اهالص ملسو هيلع ا

 جورخ ركذي وهو هريسفت يف يسربطلا لاق دعب اميف ادجسم
 هتكرداف لاق ةنيدملا ادصاق ءابق نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ذختا دق مهل داو نطب يف فوع ني ملاس ينب يف ةعمجلا ةالص

 لوسر اهعمج ةعمج لوأ يهو ادجسم عضوملا كلذ ىف مويلا
 .لوآ يهو اهيف بطخف مالسالا يف ملسو هيلع هللا ىلص هنلا
 هنيعتسأو هدمحا هلل دمحلا -٠ لاقف ليق اميف ةنيدملاب اهبطخ ةبطخ

 هرفكي نم يداعاو رفكأ الو هب نمؤاو هيدهتساو هرفغتساو
 هديع ادمحم نا دهشاو هل كيرشال هدحو هللا الا هلا ال نا دهشاو

 لسرلا نم ةرتف ىلع ةظعوملاو رونلاو ىدهلاب هلسرأ هلوسرو
 نم وندو نامزلا نم عاطقناو سانلا نم ةلالضو ملعلا نم ةلقو

 نمو دشر دقف هلوسرو هللا عطي نم لجألا نم برقو ةعاسلا
 ىوقتي مكيصوأ اديعب الالض لضو طرفو ىوغ دقف امهصعي
 ٠ خللا هللا

 ٠ رساي نب رامع هيف يلصي هتيب يف ادجسم ذختا نم لوآ

 ىلص هنل ا لوسر دجسم يف ةعمج دعي تعمج ةعمج لوآ

 نيرحبلا نم ىثاوجب سيقلا ديع دجسم يف كلذ ناك ملسو هيلع نا
 ٠ مهيلا مهدفو عوجر دعب اوعمج مهل ةروهشم ةيرق يهو

- ١٦٥



 ٠ مالسالا ىرق عيمج اوقبس مهنا ىلع لدف
 زاوهالا تحتف امل ةرشع تس ةنس قارعلاي تعمج ةعمج لوا

 ىرسك ناويا يف ةعمجلا صاقو يبا نب دعسم ماقا دقف نئادملاو

 ٠ قارعلاب تعمج ةعمج لوا يهو

 ناك يطويسلا لاق دحاو دلب يف ةعمجلا تددعت ام لوا

 ليق عقت ملو نيتئامو نينامث ةنس يسابعلا دضتعملا مايأ كلذ

 يتايس ةيقب مالكللو دحاو دلب يف نيتعمج ةالص مالسالا يف كلذ
 ٠ هللا ءاش نا دعي اميف هركذ

 ةيسرافلا ةغللا يه ميركلا روس ضعب اهب مجرت ةفل لوا
 نآرقلا تاهباشتم ىلع ءاوضا هباتك يف نيساي ليلخ خيشلا لاق
 ايآ نا طوسييملا هباتك يف يسخرسلا ةميالا سمش هيقفلا ركذ
 ليلجلا ىباحصلا مهنطاوم ىلا اوبتك سرفلا نا ىور ةفينح
 ةيسرافلاب ةحتافلا مهل بتكي نا هنع هللا يضر ناملس انديس
 ةيبرعلل مهتنسلا تنال ىتح ةالصلا يف كلذ نوأرقي اوناكف

 نآرقلا تامجرت نم فرع ام مدقأ ةمجرتلا هذه نوكت كلذيو
 ها اقالطا ميركلا

 هيلع هنلا ىلص هللا لوسر باحصا نم ةنيدملا مدق نم لوا

 هنعب دقف فانم دبع نب مشاه نب ريمع نب بعصم وه ملسو
 ةليل اوملسا نيذلا موقلا عم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هرماو جرزخلاو سوألا نم الجر رشع انثا مهو ىلوألا ةبقعلا
 . ىلصيو نيدلا يف مهقفيو مالسالا مهملعيو نآرقلا مهئرقي نا

- ١٦٦



 ناكو ضعي همؤي نا مهضعب هرك جرزخلاو سوألا نال كلذو مهب

 ةملس يبا ةرجه لبق كلذو ةرارز ني دعسا ةماما يبا ىلع هلزنم
 ةشيحلا نم هعوجر دعي ةنيدملا ىلا رجاه يذلا دسألا دبع نبا

 راصنألا نم ملسا نم مالسا هفقلبو شيرق هتذآ املف ةكم ىلا

 ٠ ارجاهف ةنيدملا ىلا جرخ

 نم لوا لاق هنع هللا يضر ءاربلا نع ركاسع نبا جرخا

 ٠ موتكم مآ نبا مث ريمع نب بعصم نيرجاهملا نم انيلع مدق

 ٠ ريمع نيب بعصم يرقملا يمس نم لوأ

 نع كلام ىور ريمع نب بعصم ةنيدملاب عمج نم لوآ
 لاق هنع هللا ىضر سابع نبا نع هللا دبع نيا هنلا ديبع نع يرهزلا
 ملف رجاهي نا لبق ةمصمجلاب ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلل نذأ

 ىلا بتكف ةكمب عمجي نا ملسو هيلع هلا ىلص هنلا لوسر عطتسي
 دوهيلا هيف رهجي يذلا مويلا رظناف دعب اما ) ريمع نب بعصم
 نع راهنلا لام اذاف مكءانبأو مكعاسن اوعمجأف مهتبسل روبزلاب
 ٠ ( نيتعكري ها ىل ا اويرقتف ةعمجلا موي نم لاوزلا دنع هرطش

 نم لاوزلا دنع عمجف ريمع نب بعصم عمج نم لوأف لاق
 ليقو ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر مدق ىتح رهظلا

 ٠ ةرارز نب دعسأ ةنيدملاب عمج نم لوأ

 هيلع للا ىلص هللا لوسر مدقم ليق ةنيدملاب عمج نم لوآ

 نمحرلا دبع نع مكاحلاو دواد ويا ىور ةرارز نب دعسأ ملسو
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 تجرخ اذاف هرصي فك نيح ييأ دئاق تنك لاق كلام ني بعك نيا

 ٠٠ ةرارز ني دعسأل رفغتسا ناذالا ععسسف ةعمجلا ىلا هي

 يف اذك هضايب ينب ةرح يف انب عمج نم لوا دعسا ناك هيفو

 ٠ ةياور

 ىلص هتنا لوسر باحصا نم ةنيدملا ىلا رجاه نم لوا

 ةعيب لبق اهيلا هترجه ناكو اضيا ةملس وبا ملسو هيلع ا
 هعجرم شيرق هنذا نيح ( ةيناثلا ةبقعلا اهلعل ) ةنسب ةبقعلا
 مهل ةنيدملاب نا هفلب مث اهيلا عوجرلا ىلع مزعف ةشبحلا نم
 لاق مالسالا ىلا نيلوألا نيقباسلا نم ناكو اهيلا مزعف ناوخا
 هللا ىلص يبنلا اخأ ناكو سفنا ةرشع دعب ملسا قاحسا نبا

 نا دعب بهل يبا ةالوم هبيوت هنعضرا ةعاضرلا نم ملسو هيلع
 ٠ بلطملا دبع تنب ةرب هماو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تعضرا

 ناميلس قيرط نم يوغبلا جرخا ةياصالا يف ظفاحلا لاق

 تعمس دقل لاقف ةملس ما ىلا ءاج ةملس ابأ نا ةريغملا نبا
 اذكو اذك نم ىلا بحا اثيدح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم
 مث هنلا دنع عجرتيسف ةبيصم ادحا ببيصيال ) لوقي هتعمس

 الا اهيف ينفلخا مهللا هذه ىتبيصم تبستحا كدنع مهللا لوقي
 بطت ملو تلق ةملس وبآ بيصأ املف ةملس مأ تلاق ( نلا هاطعا

 سيلأ ةملس يبأ ريخ نم تلق مت اهنم ينفلخا مهللا لوقا نا ىسفن

 هيلع هللا ىلص هنلا لوسر لسرا اهتدع تضقنا املف كلذ تلق مث سيلا
 املف هيفو هجام نيا اهجرخا ىرخأ ةياور ىفو هتجوزتف ملسو
 لوقأ نا تدرأ املف ٠ تلقف ينثدح ناك ىذلا تركذ ةملس وبا ىفوت
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 ىنضاعف اهتلق مث ةملس يبا نم اريخ ضاعا اهنم اريخ ينضع مهللا

 ىق ربلا دبع نيا ركذي ملو ملسو هيلع هلا ىلص ادمحم ا
 هتافو دنع لاق هنا ةملس يبا نع ىور لب ثيدحلا اذه باعيتسالا

 ملسو هيلع هللا ىلص ها لوسر هفلخاف ريخب يلهأ ىف ينفلخا مهللا

 هللا لوسر راصو نينمؤملل امآ تراصف ةملس مأ هتجوز ىلع

 ةملس ويا يفوت بنيزو ةملسو رمع هينب بيبر ملسو هيلع هنلا ىلص
 ضقتتأ دحا نم هفرصتم دعي ةرجهلل عبرأ ةنس هنع هنلا يضر

 ىلص لا لوسر هدهشق هنم تامف دحأب هياصا ناك حرج هب

 اهي حرجف ادحأو اردب دهش هنا دعس نيا لاق ملسو هيلع هثنا

 يف دسا ينب ىلا ةيرس ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هثعب مذ
 ىدامج يف تامف هحرج ضقتناف عجر مث عبرا ةنس رفص
 ٠ هرخالا

 ةريسلا يف هركذ ةملس وبآ ريسيلا باسحلل ىعدي نم لوأ
 ٠ ةديلحلا

 ٠ همامتو هنع ها يضر سابع نيا ثيدح نم مصاع يبا نيا ٥اور

 ( دسألا دبع نب ةملس ويآ هنيميي هي اتك ىطعي نم لوآ )

 ٠ دسألا دبع نب نايفس هوخأ هلامشب هباتك ىطعي نم لوأو

 رماع وه ةملس يبا دعي نيرجاهملا نم ةنيدملا مدق نم لوآ

 هللا دبع نب دعس نب رماع ني ةعيير كلام نب بعك نب ةعيبر نيا
 لئاو ني ركب وخا يزنعلا لئاو نب زنع نب ةديفر نب ثراحلا نيا
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 رمع دلاو باطخلا مث يدع ىنب فيلح وهو جحذم نم هنا ليقو

 هتارما هعمو ةشبحلا ىلا الوا رجاه نيلوألا نيقباسلا نم ناكو
 هتجوز اضيا هعمو ةنيدملا ىلا رجاه مث همثيخ يبا تنب ىليل
 ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع ىراصنألا ديعسنب ىيحي ركذو
 سانلا بشن نيح كلذو ليللا نم يلصي ةعيبر نب رماع ماق لاق
 هللا لعاساق مق هل لاقف تآ هاتأف مانتف نامثع ىلع نعطلا يف
 دعب جرخ امف ىكتشا مث ىلصف ماقف ةنتفلا نم كذيعي نا

 ٠ نيتالتو عبس ةنس ليقو نيثالثو نينثا ةنس تام هتزانجي الا

 ترجاه ةملس ما ةشبحلا ىلا ةرجاهم تجرخ ةارما لوأ

 ٠ ةملس يبا اهجوز عم

 ىليل نا ليقو اضيا ةملس مأ ةنيدملا تلخد ةنيعت لوا

 مهضعب لاق ٠ ةيلوألا هذه ىف اهتكرش ةعيبر نب رماع ةارمأ
 اهجوز عمال ةنيدملا تمدق ةنيعظ لوا ةملس ماف كلذ نيب ةافانمال

 ها اهجوز عم ةنيدملا تمدق ةنيعظ لوآ ىليلو

 طيعم يبآ تنب موثلك ما ةنيدملا ىلا ترجاه ةارما لوآ

 نبا ةيمأ نب ناوكذ همساو ورمع يبا نب نابأ طيعم يبا مساو
 مأ تملسا باعيتسالا ىف لاق فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ
 مث ةنيدملا ىلا ةرجهلا ىف ءاسنلا ذخاي نا لبق ةكمب موثلك
 اهترجه تناكو تاعيابملا تارجاهملا نم ىهف تعيابو ترجاه
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيب تناك ىتلا ةندهلا يف عبس ةنس
 ىلص هنلا لوسر اوحلاص اوناكو شيرق نم نيكرشملا نيبو ملسو
 تلزن اهيفو انمؤم ءاج نم مهيلع دري نا ىلع ملسو هيلع نا
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 اهقحل ترجاه املو ةيالا ( تارجاهم تانمؤملا مكءاج اذا )

 امهنم هللا اهعنمف اهادريل ةبتع ءانبا ةرامعو ديلولا اهاوخآ

 ها ةنيدملا ىلا ةكم نم اهيمدق ىلع تشم اهنا ليق مالسالاب

 ةنيدملا ىلا رجاه نم لوا يه دعسأ نبا لاق ةباصالا ىفو

 تجرخ ةيسشرق ملعن الو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةرجه دعب
 موثلك م ١ ل ١ هلوسرو هنل ا ىل ١ ةرج اهم ةملسم امهيويأ ندي نم

 ٠٠٠٠ ةعازخ نم الجر تبحاصو امهدحو ةكم نم تجرخ

 نبا ديز اهجوزت ةنيدملا تمدق املف جوز ةكمب اهل نكي ملو لاق
 نمحرلا دبع مت ريبزلا اهجوزت مت هتؤم موي اهنع لققف ةثراح

 هدنع تثكمف صاعلا نب ورمع اهجوزتف اهنع تامف فوع نبا
 ٠ هدنع تتامو ارهش

 تني ءارفع ملسو هيلع هللا ىلص يبتلا تعياب ةارمأ لوأ
 ذاعم ةدلاو يهو راجنلا نبي كلام نب منم نب ةبلعت نب ةديبع
 نب ثراحلا مهوباو ءارفع نبا مهنم لكل لاقي فوعو ذوعمو
 ٠ داوس نب ثراحلا ني ةعافر

 ةصيصخ اهل هذه ءارفعو هياصألا يف رجح نب ظفاحلا لاق

 ليلاي نب ريكبلا ثراحلا دعي تجوزت اهنا يهو اهريغل دجوت ال
 مهلكو ارماعو ادلاخو القاعو اسسايا ةعيرا هل تدلوف ىتيللا

 اذه نم مظتناف ثراحلا اونب مهمال مهتوخآ كلذكو اردب اودهش

 عم اردب مهلك اودهش دالوا ةعيس اهل ةيباحص ةارمأ اهنا
 ها ملسو هيلع للا ىلص يبنلا
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 نبا رخص نب رورعم نب ءاربلا ةبعكلا ىلا ىلص نم لوا

 ةعيبلا اوعياب نيذلا نم ناك ىراصتالا ىجرزخلا نانس نب قباس

 اتجرخ لاق يراصنالا كلام نب بعك نع يور ةبقعلاب ىلوالا

 رورعم نب ءاربلا انعمو انهقفو انيلص دقو انموق جاجح ىف
 ينا ءالؤهاي انل لاق ةنيدملا نم انجرخ املف انديسو انريبك

 كاذامو انلق ال ما هيلع يننوقفاوتا ىردام ل اوف ايار تيأر دق

 ىلصا ناو ةبعكلا ينعي رهظب ينم هنيبلا هذه عداال نا تيأر لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص انيبن نا انغلبي ام هللاو انلقف بعك لاق اهيلا
 اهيلا لصمل ينا لاقف هقلاخن نا ديرن امو ماشلا ىلا الا يلصي

 ىلا انيلص ةالصلا ترضح اذا انكف لعفنال انكل هل انلقف

 انبتع انك دقو ةكم انمدق ىتح ةبعكلا ىلا وه ىلصو ماشلا

 ىلا انب قلطنا يخأ نباي ىل لاق ةكم انمدق املف عنص ام هيلع
 يف تعنص امع هلأسن ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر

 انجرخف لاق ءيش هنم يسفن يف عقو دقل هلاو هناف اذه ىرفس

 امتلخد اذا انل ليقف ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر نع لاسن

 سابعلا اذاف دجسملا انلخدف سايعلا عم سلاج وهف دجسملا

 انملسف هعم سلاج منسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو سلاج
 فرعت له سابعلل ملسو هيلع هللا ىلص لاقف هيلا انسلج مت
 رورعم نب ءاربلا اذه معن لاق لضفلا ايآ اي نياجرلا نيذه
 ينا هللا لوساي ءاربلا لاقف ٠ كلام نب بعك اذهو هموق ديس
 نا تيأرف مالسألل للا يناده دقو اذه يرفس يف تجرخ

 يباحصا ىنقلاخ دقو اهيلا تيلصف رهظب ينم ةينبلا هذه لعجا ال
تربصول ةلبق ىلع تنك دق لاق هنلا لوسراي ىرت اذامف كلذ يف



 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةلبق ىلا ءاربلا عجرف لاق اهيلع

 بويا ني نوع لوقب كلذ ىفو ماشلا ىلا انعم ىلصو ملسو
 ٠ ىراصنألا

 ( رعاشملانيب نمحرلا ةبعكىلع اليقمسانلا لوآىلصملا انمو )

 اهلابقتسا ضرفي نا ليق ةبعكلا لبقتسا نم لوآ وهف
 يبنلا مودق لبق يفوتو ءابقنلا نم هنع هنلا يضر ءاربلا ناكو
 ٠ رهشي ةتيدملا ملسو هيلع هللا ىلص

 ةيناتلا ةبقعلا يا رورعم نب عاريلا ةبقعلاب عياب نم لوآ
 ةكم ىلا راصنألا نم مدق دقف ةوبتلا نم ةرشع ثالث ةنس كلذو

 .نم لوآ وهو رورعم نب ءاربلا مهسيئرو ناترمأو الجر نوعبس
 دعسا لي ليقو ملسو هيلع للا ىلص هنا لوسر دي ىلع برض
 ىنتا يل اوجرخا مهل لاقو ةرصنلاو عنملا ىلع هوعيابف ةرارز نبا

 جرزخلا نم ةعست هل اوجرخاف مهموق ىلع نونوكي ايبقن رشع
 لوسر رمأو ةنيدملا ىلا راصنألا فرصناو سنألا نسا ةثالتو

 ليبق اهيلا رجاه دق ناكو ةرجهلاب ملسو هيلع هنلا ىلص ها
 ٠ دسلا دبع نب ةملس وبآ ةنسي ةبقعلا ةعيب

 اضيا ءاربلا هتافو ةرضح دنع ةبعكلا لبقتسا نم لوأ
 ٠ ةيعكلا ليق هوهجوي نا هتوم دنع هلها رمآ دقف

 ليق تام رورعم ني ءاربلا نا ةداتق يبا نع يورو .

 ٠ ةبعكلا ىلا هربق هجوف ةرجهلا
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 ثلثب ىصوا دقف رورعم نب ءاربلا هلام ثلثب ىصوا نم لوا

 لبقف ءاشي ثيح هفرصي ملسو هيلع للا ىلص يبنلا ىلا هلام

 ربكو هربق ىلع ىنعي هيلع ىلصو هدلو ىلع اهدر من هتيصو
 ىلع ةالصلا ثيدحلا اذه يفو فنالا ضورلا يف لاق اعبرأ

 ةباحصلا نم ةعست نا ينعي قرط عست نم تيور دقو ربقلا

 نبا سناو سابع نبا مهنمف ربقلا ىلع مالسلا هيلع هتالص اوور

 وبآو ةريهف نب رماعو تبات نب ديزو هريره وبأو هديريو كلام
 تماصلا ني ةدابعو فينح نب لهسو يراصنالا ةداتق

 يباو سابع نبا ثيدح ادانسأ اهحصاو لسرم هثيدحو

 ھا ةريره

 هللا ىلص هنلا لوسر مدقم دعي راصنتالا نم تام نم لوأ

 ناكو سوألا نب كلام ينب ىف مدهلا نب موتلك ةنيدملا ملسو هيلع
 ٠ اريبك اخيش

 جرخ ءاوبأالا ةوزغ يه ملسو هيلع للا ىلص هتاوزغ لوا
 نبا ركب نب ةرمض ينبو اشيرق ديري نادو غلب ىتح ةنيدملا نم
 ىلص هلا لوسر عجرو ةرمض ونب هتعداوف ةنانك نب ةانم دبع
 نم ةيرق ءاوبالاو اديك قلي ملو ةنيدملا ىلا ملسو هيلع ها
 ةنيدملا يلي امم ةفحجلا نيبو اهنيب ةنيدملا نم عرفلا لامعأ

 هيلع هنلا ىلص يبنلا ما ةنمآ ربق ءاوبالابو اليم نورشعو ةنالث
 نم وحن ءاوبألا نيبو اهنيب عرفلا ىحاون ىف ةيرق نادوو ملسو
 يف هلاق ةنانكو رافغو ةرمضل ةفحجلا نم بيرق لايمأ ةينامت
 ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا ىق ةوزغلا هذه تناكو عالطالا دصارم
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 هنلا ناوضر ءارهزلا ةمطافب يلع جوزت هيفو رفص رهش يف
 ٠ اهيلع

 ٠ ىدسألا شحج ني هللا ديع مالسإل ١ يق رمآ ريمأ لوا

 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةما مئانغلآ اهل تلحا ةما لوأ

 ٠ ثيدحلا يفو كلذ نم ءيش اهل لحأ نكي مل ةقياسسلا ممالا ناف

 ( ىلبق يبنل لحت ملو مئانغلا يل تلحاو ) ملسو هيلع هللا ىلص هنع

 ٠ خلا ىلبق يبن نهطعي مل اسمخ تيطعا هلواو

 شيرق نم هوذخا ام يه نوملسملا اهمنغ ةمينغ لوأ

 ىلص هللا لوسر هثعي دقف يدسسال ا شحج ني هنلا دبع ةيرس يف

 ةينامث هعم ثعبو ىلوألا ردب نم هلفقم بجر ىف ملسو هيلع ها
 ةفيذج وبا مهو دحا راصتنألا نم مهيف سيل نيرجاهملا نم طهر

 ,يبآ نب دعسو ناوزغ نب ةبتعو نصحم نب ةشاكعو ةبيتع نبا
 ريكبلا ني دلاخو هللا دبع نب دقاوو ةعيبر نب رماعو صاقو

 اشيرق اهب دصرتيل هلخن ىلا هباحصاب ىضمف ءاضيب نب ليهسو
 كلذو يمرضحلا نب ورمع اهيفو ةراجت لمحت شيرقل ريع هب ترمف
 لتق ىلع اوعمجا مهددرت دعيو هرخالا يدامج ىف تيقب ةليلل

 ورمع هللا دبع نب دقاو ىمرف مهعم ام ذخاو مهنم هيلع اوردق نم
 نيا للا دبع نب نامثع رساتسأو هلتقف مهسب يمرضحلا نيا

 ةريغملا نب ماشه ىلوم ناسيك نب مكحلاو شيرق نم ةريغملا
 اومدق ىتح نيريسالاو ريعلاي هباحصأو شحج ني هنلا دبع لبقأو
 مكترما ام مهل لاقف ةنيدملا ملسو هيلع شا ىلص هللا لوسر ىلع

 لوسر لاق املف نيريسالاو ريعلا فقوف مرحلا رهشالا يف لاققب
 مهفنعو اوكله دق مهتا اونظو موقلا يديا ىف طقس كلذ ها
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 لحتسأ دق شيرق تلاقو اوعنص اميف نيملسملا نم مهناوخا

 هيف اوذخاو مدلا هيف اوكفسو مارحلا رهشلا هباحصاو دمحم

 ىلع هللا لزتا كلذ ىف سانلا رثكا املف لاجرلا هيف اورساو لاومالا

 هيف لاتق لق هيف لاتق مارحلا رهشلا نع كنولئسي ) هلوسر
 جارخاو مارحلا دجسملاو هب رفكو للا ليبس نع دصو ريبك
 نم اذهب نآرقلا لزن املف ةيالا رخا ىلا ( هللا دنع ربكا هنم هلهأ

 ضيق قفشلا نم هيف اوناك ام نيملسملا نع هتنا جرفو رمألا

 لوآ يهو نيريسألااو ريعلا ملسو هيلع للا ىلص هننا لوسر
 ٠ نوملسملا اهمتغ ةمدنغ

 ليلق لبق ةروكذملا ةمينغلا هذه يه تسمخ ةمينغ لوا

 نبا دقاو هلتق يمرضحلا نب ورمع نوملسملا هلتق نم لوا

 ٠ يميمتلا هللا ديع

 نيا مكحل او للا ديبع نب نامتع نوملسسملا هرسأ نم لوأ

 ٠ ناسيك

 هللا دبع نب دقاو نيكرشملا نم مالسالا يف اليتق لتق نم لوآ
 لاق ىمرضحلا نب ورمع لتق يذلا يعوبريلا يلظنحلا يميمتلا
 يف اليتق لتق نم لوأ مهنم ناب رختفت عوبري ونب تناك ةديبع ويا

 ٠ نيكرشملا نم مالسالا

 بلطملا دبع تنب ةيفص يه نيكرشملا نم الجر تلتق ةارمأ لوأ
 يف مهب فاط يذلا يدوهيلا تلتق ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا ةمع
 ٠ ناسح هنتع نبج دقو قدنخلا ماع نصحلا
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 لدنجلا ةمود ةوزغ مورلل ملسو هيلع للا ىلص هتاوزمغ لوآ

 طايخ ليقو طايخ تنب ةيمس مالسالا ىف ديهش لوا
 نبا ورمع ني هئلا دبع نب ةريغملا نب ةفيذح يبآ ةالوم هيناتحت هانثمب
 ةعبس ةعياس تناك اهنع هللا يضر رساي نب رامع ةدلاو موزخم
 نمم رامع امهدلوو ةيمس هتجوزو رساي ناكو مالسالا ىف
 ةيمس نا يزاغملا يف قاحسا نيا ىور مالسالا ىلا قبس
 هريغ ىيات يهو مالسالا ىلع ةريغملا ىنيب لآ اهيذع رامع مأ

 رامعي رمي ملسو هيلع هنلا ىلص هلا لوسر ناكو اهولتق ىتح
 اربص ) لوقيف ةكم ءاضمر يف حطبألاب نوبذعي مهو هيبآو همأو
 مالسالا رهظا نم لوآ دهاجم لاق ( ةنجلا مكدعوم رساي لآ
 لالبو ركي وباو ملسو هيلع هتنا ىلص هلا لوسر ةعبس ةكمب
 ركب وبآو هلا لوسر امأف ةيمسو رامعو بيهصو بابخو
 ىف اورهص مث ديدحلا عردا اوسيبلاف نورخآلا امأو امهموق امهعنمف
 لاق اهلتقف ةيرحب اهنعطف ةيمس ىلا لهج وبآ ءاجو سمسلا
 ٠٠ تتامف اهلبق ىف اهنعطو لهج ويا اهيذع ةياصالا ىف ظفاحلا

 دهاجم نع دعس نبا جرخاو مالسالا ىف ةديهش لوآ تناكف

 ةفيعض ةريبك ازوجع تناكو ةيمس مالسالا يف ديهش لوأ لاق
 هيلع هللا ىلص يبنلا لاق ردي موي هنلا هنعل لهج وبا لتق املو
 اهنعط امل لهج ابآ نا ليق ( كمأ لتاق هنا لتق رامعل ملسو

 غلب وأ اهنم غلب هللا لوسراي رامع لاق تتامو اهذخف يف ةيرحلاب
 اربص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف غلبم لك باذعلا انم
 ٠ ( رانلاي رساي لآ نم ادحا بذعتال مهللا ناظقيلا ايآ
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 ةيمس ليقو دلاخ نب ثراحلا مالسالا يف دهشتسا نم لوا

 ٠ رم امك

 ىزعلا دبع نب ةلضن نب يدع مالسالا ىف ثوروم لوآ

 هنبا هتروف ارجاهم ةشبحلاب تام بعك نب يدع ينب نم يشرقلا

 راكب ني ريبزلا لاقو دسا نبا يدع همسا ليقو نامعنلا
 ترو نم لوآ وهو نامعنلا هنبا هتروف ةشبحلاب تام يدع نب ةلضن

 ٠ مالسالا يف

 فوع دبع نب رهزا نب بلطملا مالسالا يف ثرو نم لوأ
 ةشبحلا ةرجاهم ىف هركذ دقف قاحسا نيا دنع يرهزلا يشرقلا

 هنبا هتروف ةشيحلاب تام هناو نوع يبا تنب ةلمر هتجوزو وه
 ظفاحلا لاق مالسالا ىف هايآ ثرو نم لوأ وهف بلطملا ني هنلا دبع

 ةيلواو زاجحلاب بلطملا ةيلوا نوكي ناب عمجلا نكميو هياصالا يف
 ها ةشيبحلاب نامعنلا

 باطخلا نب رارض امهلاق ناتيب ةرجهلا يف ليق رعش لوأ
 ٠ رهف نب براحم ىنب نم سادرم نيا

 ( ارذنم تكرادتول ءافش ناكو هتذخأف ةونع ادعس تكرادت )

 ( اردهيو ناهي نا ايرح ناكو هحارج كانه تلط هتلن ولو )

 يف ءابقنلا نم اناكو ورمع نب رذنملاو هدابع نب دعس ينعي
 ٠ ةيناثلا ةبقعلا ةعيب
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 دجا ال لق ( م اعنألا ةي ١ ةكمي ةمعطألا ىف تلزن ةيآ لوأ

 ٠ ةيآلا ) امرحم ىلا يحوأ اميع

 نيبا ةرارز نب دعسأ راصنألا نم عيقيلاب نفد نم لوآ

 ٠ يجرزخلا يراصنألا سدع

 دعسا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع ىلص تيم لوأ

 كلذو هدجسم ينيب ملسو هيلع هتد ١ ىمط يينذل او تام ةرارز نيا

 ٠ ةنيدملا همدقم نم رهشا ةعست دعي

 . نوعظم نب نامثع نيرجاهملا نم ةنيدملاب تام نم لوآ

 ٠ ردب نم هعوجر دعب تام يحمجلا يشرقلا

 هنفد نوعظم نب نامتع نيرجاهملا نم عيقبلاب نفد نم لوأ
 املف نيقتملا ماما كلعجأ لاقو ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر
 لاق هل رفحنت نيا هللا لوسسر اي اولاق ميهاربا هنبا يفوت

 اوعطقو عيقبلا يف سانلا بغرف نوعظم نب نامتع انطرف دنع
 ٠ ر ايخال ا ةدمع نم ھ ١ ةيح ان ةليبق لك تر اتخأآو رجشل ١

 هاكح هللا لوسر نبا ميهاربا ربق ءاملا هيلع شر ربق لوأ

 ٠ بيذهتلا يف يوونلا

 تنب همطاف ىه شعنلا ىلع ةبقلا لثم اهل لعج ةارمأ لوأ

 ٠ بنيز ليقو هنلا لوسر

 ٠ شحج تنب بنيز ربق ىلع برض ساطسف لوأ
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 يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع ىلص نم لوا

 ٠ كيتع نب لهس ىلع زئانجلا عضوم

 نيا لاق صاعلا يبا نب نامتع هتزانج يف ىشم نم لوآ

 تام املف زئانجلا يف نولورهي سانلا ناك فراعملا يف ةبيتق

 هتزانج ىف ىشم نم لوآ وهف هتزانج يف يشم صاعلا يبا نب نامتع
 ٠ ھا

 كلذو نوعظم نب نامتع ةارما ةلبقلل اقولخ لعج نم لوأ
 ابئتكم كارا ىلام هتأرما هل تلاقف ابيتك حبصاف ةلبقلا يف لفت هنال
 ةلبقلا ىلا تدمعف ىلصأ اناو ةلبقلا يف تلفت ينا الا عيشال لاقف

 ٠ ةلبقلا قلخ نم لوا تناكف اهتقلخف اقولخ تلمع من اهتلسغنو
 هيلع هلا ىلص يبنلل هلمع يرادلا ميمت ربنملا لمع نم لوآ

 ٠ ماشلاي سئانكلا ريانم ىأر دق ناكو ملسو

 ٠ رمع مايا يف يراردلا ميمت دجسملا يف جرسا نم لوآ

 ةدجسلا يفو مجنل ا ةروس ةدجس اهيق تلزن ةروس لوآ

 ٠ هعضوم نم بلطي فالخ اهيف

 ىلاعت هلوق الا ةرقبلا ةروس ةنيدملاب تلزن ةروس لوأ

 ٠ ( للا ىلا هيف نوعجرت اموي اوقتاو )

 ةيثاجلا وأ لاتقلا وأ تارجحلا وا ق ةروس لصخفملا لوأ

 ٠ كلذ ريغ ليقو لاوقا كرابت وأ نمحرلاو
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 امنا ) هرقيلا ةيا ةنيدملاب ةمعطألا يف تلزن ةيا لوأ

 ٠ ةيالا ( ةتيملا مكيلع مرح

 قلطنا فسوي ةروس ةنيدملا ىلا ةكم نم تلمح ةروس لوأ

 .٠ صالخالا ةروس اهدعي لمح مث ءارفع نبي فوع اهب

 رمخلا نع كنولئسيو ) ىلاعت هلوق رمخلا يف لزن ام لوا
 ٠ ةيآلا ( رسيملاو

 برش ثعب نيح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هنع ىهتام لوآ
 ٠ لاجرلا ةاحالمو رمنلا

 ىلا سدقملا تيب نع ةلبقلا ليوحت وه نآرقلا يف خسن لوأ

 مدقم نم ارهش رشع ةعيس سأر ىلع بجر يف كل ذو ةيعكل ١

 رهظ ةلبقلا ليوحت ناكو ةنيدملا ملسو هيلع للا ىلص ها لوسر
 هلا يضر سابع نبا لاق بطقلل دازلا ناميه يفو اثالتلا موي

 ناكو ها موصل ١ مت ةليقلا رمآ هرجهلا دعي خسنام لوأ امهنع

 هتالتلاو ءاروشاع موص نم هلبق امل اخسان ناضمر ضرف

 ٠ رهش لك نم مايالا

 ىلا ملسو هيلع ها ىلص نا لوسر اهالص ةالص لوآ

 ٠ رصعلا ةالص يه سدقملا تيب نع تلوح ن ا دعي ةيعكلا

 اهيفو ةرجهلا يف ةيناثلا ةنسلا يف موصل ا ضرف ام لوآ

 رهشب ةلبقلا ليوحت دعب نابعش يف هضرف ناكو ةلبقلا تلوح
 ٠ ةرجهلا نم ارهش رشع ةينامث سار ىلعو
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 دعي ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف ةاكزلا تضرف ام لوا

 يملاسلا نيدلا رون لاق ةعبارلا ةنسلا يف ليقو رطفلا ةاكز

 تضرف اهنا ةيفنحلا ضعب دنع دمتعملا وهو ليق هيلع للا ناوضر

 يف اهناي لوقلا اماو لاق اليصفت ةنيدملاب تنيبو الامجا ةكمب

 ٠ ا ادنتسم هل فرعا الف كلذ عمو ذاشف ةعبارلا ةنسلا

 ةرجهلا نم ةسماخلا ةنسلا ىف فوخلا ةالص تضرف ام لوا

 ٠ عاقرلا تاذ ةوزمع يف

 ليقو ةرجهلا نم ةسداسلا ةنسسلا يف جحلا ضرف ام لوأ

 ٠ ةسمانلا يف

 هللا ىلص يبنلا لمعتسا ىتلا ةجحلا مالسالا يف ةجح لوأ

 يف ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا جح مث ركب ابا اهيلع ملسو هيلع
 ٠ ةليقملا ةنسلا

 هيلع ليعامسا ما رجاه ةورملاو افصلا نيب ىعس نم لوا
 دارأ امل مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربا ليلخلا نا كلذو مالسلا

 ةكمب اهنباو رجاه هتارما كرت ماشلا ىلا ةكم نم عجري نا
 هايا امكعدوتساو ىلاعت هللا ىلا لاق انلكت نم ىلا هتنا يبناي هتدانف

 ميهاربا عجرف انعيضي ال اذا تلاق معن لاق كلذي كرمأ هتنا هل تلاقف

 اهعم ناكو اشيرع تلعجف رجاه تدمعف ماشلا ىلا مالسلا هيلع
 ليعامسا ناكو اديدش اشطع اشطعف ءاملا دفنف ءام اهيف ةنش

 ةنميو دعتو ىلاعت للا ىلا عرضتت تلعجف نينس ثالث نيا ذنمؤي

 عضتو ليعامسا يتاتو هورملاو افصلا نيي ىعست تناكو ةرسيو
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 كلذف يعستو عجرت مث شطعلا نم تومي نا ةفاخم هيف ىلا اهدي
 كيبن ةعيدو انآ مهللا لوقتو اوعدت كلذ ىف يهو كانه يعس يعس لوآ
 هيلع ليربج اهلادبف نيمحارلا محرااي كتعيدو عيضت الف كليلخو

 نم عبنف مزمز رئب عضوم هلجرب ضكرف يمدآ ةروص ىف مالسلا
 لسعلا نم ىلحاو نبللا نم اضايب دشأ ءام هلجر عضوم
 دقو هصقن هيلا تعجرف هيف يق ترصعو احرف كلذي تراطتساف

 ٠ بارتلاب ءاملا ظفحت تلعجو كالهلا ىلع فرشتا ناك

 ةرمع ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر اهرمتعا ةرمع لوأ
 ٠ داعملا داز يف ميقلا نيا هاكح تس ةنس ةيبيدحلا

 يق عبس ةنس كلذ ناك فاوطلا يف لمرلا ةيعورشم لوأ

 هيلع هنلا ىلص هللا لوسر نا كلذو ءاضقلا ةرمع يف ةجحلا ي ذ

 نوملسسملا هعم جرخو ءاضقلا ةرمع يف ارمتعم جرخ ملسو

 له ] هي عمس املف ةييبيدحل ١ م اع ىلوال ١ هترمع يف هعم ن اك نمم

 هيلع هنلا ىلص يينل ا نا اهنيي شيرق تتدحتو هنع اوجرخ ةكم

 هتادري عبطض ا اهلخد املف هياحص ١ ىل او هيلا اورظندل ةودنلا

 ىتح هعم هباحصا لورهيو لورهي جرخو نكرلا ملتسا مت ةوق
 ملتسي ىتح ىشم يناميلا نكرلا ملتساو مهنم تيلا هاراو اذا

 ناكف اهرئاس ىشمو فاوطأ ةتالث كلذك لوره مث دوسالا نكرلا

 امناو مهيلع تسيل اهنا نونظي اوناك سانلا نا لوقي سابع نبا
 امل شيرق نم يحل ا ا ذهل ملسو هيلع هلد ا ىلص هلد ا لوسر اهعنص
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 اهب ةنسلا تضمف اهمزلف عادولا ةجح جح ىتح مهنع ةفغلي

 لمر ودعلا نودو يشملا قوق وهو ةلورهلا كيرحتلاب لمرلاو

 يف وهو هيبكنم زهو هتينشم يف عرسأ اذآ المرو انالمر لمري لجرلا
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاب ءادتقا لمري تيبلاب فئاطلاو وزنيال كلذ

 ٠ هباحصابو

 راد وأ ىريكلا رادلا يه ةنيدملاب نافنضلل تينيب راد لوأ

 لزني ناكو هنع هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع اهاني نافيضلا

 ٠ ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر فودض اهيف

 لزني ملسو هيلع هلد ا ىلص هللا لوسر ناك يتل ا رودلا نمو

 لزنأ اهيفو هير اجنلا ثراحلا تنب ةلمر راد هن افنض اهيف

 ٠ مهريغو ةقينح ينب دفوو ميمت ينب دفو هنلا لوسر

 ةنيدملاب ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسرل بتك نم لوآ
 يراصنالا راجنلا ينب نم ةيواعم نب ديبع نب سيق نب بعك نب يبآ
 اردب دهشو ةيناثلا ةبقعلا باحصا نم ناك. ةباصالا يف لاق
 هيلع هنلا ىلص يبنلل بتك نم لوآ وهو يدقاولا لاق اهلك دهاشملاو
 ليقو ةرشع عست ةنس ليقف هتافو خيرات ىف فلتخاو ملسو
 تبثا وهو يدقاولا لاق نيثالث وآ نيرشعو نيتنتأ وأ نيرشع ةنس
 ةفالخ ىف نيتالت ةنس ت ام هنا ميعن وي ا ححصو ليواقألا

 ` نامتع

 بعك نب يبأ نالف نب نالف بتكو باتكلا رخآ يف بتك نم لوأ
 ٠ اضيا
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 هللا ديع شيرق نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل بتك نم لوا
 رماع ىنب نم يشرقلا بيبح نب ثراحلا نب حرس يبا نب دعس نبا

 ىلص يبنلل يحولا بتكي ناكو رجاهو حتفلا لبق ملسا يول نبا
 تنك ينا لاقو ةكمب شيرق ىلا راصو دترآ مث ملسو هيلع هتا

 ميلع وآ لوقاف ميكح زيزع يلع يلمي ناك ديرآ ثيح ادمحم فرصأ

 هللا لوسر رمآ حتفلا موي ناك املف باوص لك معت لوقيف ميكح
 نب سيقمو لطخ ني هللا دبع لتقو هلتقب ملسو هيلع هنلا ىلص

 ىلا دعس ني هللا ديع رفف ةبعكلا راتسأ تحت اودجو ولو ةيايص

 هييغف نامثع تعضرأ هما نأل ةعاضرلا نم هاخأ ناكو نامتع

 لمهأ نئمطأ ام دعي ملسو هيلع هللا ىلص هتنا لوسر هب ىتأ ىتح

 ٠ ملسأف ةكم

 يراوصلا ازغو نيرشعو سمخ ةنس رصم نامتع هالو

 ٠ نامتع راصح ىف لئاقلا وهو نيثالثو عبرأ ةنس مورلا ضرأ نم

 ( ليلق نيتكملاب انراصناو امقافتالا دادزيال رمالا ىرأ )

 ( ليلذ ليلذلاو رصم لهآ ىلا ىوهلاو ةنيدملا لهأ انملساو )

 ىتح اهب ماقاف نالقسع ىلا يضمو ةذنتقلا لزتعا هنا ليق

 عبسوآ تس ةنس تام ىتح ةلمرلاي م اق ليقو نامثع لتق

 رثأي هتافو لعجي نا هتنا اعد دق ناكو حبصلا ةالص دعي نيثالثو

 ٠ باعيتسالا ىف هركذ حبصلا ةالص

 يف اهب نذأ مالسلا هيلع ليربج ةالصلل نذآ نم لوأ

 لوسر ىلا الالي رمع قبسف لاليو رمع هعمسف ايندلا ء امسلا
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 لاليل مالسل ا هيلع لاقف اهب هوربخأف ملسو هيلع هنلا ىلص شا

 ىلص هلد ا لوسر نع ٥هدنسسم ىف ثر احلا ه اور رمع اهي كقيس

 كلذ ببس ليقو ةظقيلا ىف كلذ عمس رمع ناو ملسو هيلع هنلا

 هيلع مونلا ىف اصخش ىأر يراصنالا ديز نب هنلا ديع ايؤر

 ملسو هيلع هنلا ىلص يينل ا ريخف ناذألا 4هملعف نارضخأ ن ايوث

 لالب عم مقف هللا ءاش نا قح ايؤرل اهنا مالسلا هيلع لاقف كلذب

 ٠ كنم اتوص ىدنأ هناف اهب نذؤدلف هيلع اهقلاف

 ٠ لالب مالسالا يف نذا نم لوا
 ٠ دز ني هلل ا ديع ةالصلل ماقا نم لوا

 ٠ نمحرلا دبع نب بيبح ةكمب نذآ نم لوا

 حابر نب لالب ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسرل نذا نم لوا
 مدق امل هنع هنلا يضر رمع نا ألا ءافلخلا نم دحال هدعب نذؤي ملو

 يبنلا سانلا ركذتف نذاف نذؤي نا هنم بلط اهحتف نيح ماشلا
 رثكا ايكاب ىرا مل رمع ىلوم ملسا لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ ذئموي نم

 هجرخا يطويسلا لاق ميعن وبا سدقملا تيب يف نذآ نم لوا
 ٠ عيبرلا نب دومحم نب عفان نع هننس يف ينطق ر ادلا

 ذم رخ يرماعلا بيلك نب هللا دبع مورلا دالب يف نذآ نم لوا
 ٠ ةعصعص ني رماع

٠ يحايرلا ةيلاعلا وبا خلب رهن ءارو نذآ نم لوأ



 نولتاقي نيذلل نذا ) ىلاعت هلوق لاتقلا يف تلزن ةيآ لوا

 يف تلزت ةيآ لوا ليقو ( ريدقل مهرصن ىلع هللا ناو اوملظ مهناب

 ( مكنولتاقي نيذلا هللا ليبس يف اولتاقو ) ىلاعت هلوق ةنيدملاب لاتقلا

 مهسفنا نيتمؤملا نم ىرتشا هللا نا ) لاتقلا يف لزن ام لوأ ليقو

 ٠ ( خلا مهلاوماو

 لتق نمو ) ءارسالا ةيآ لتقلا ناش ىف لزنام لوآ

 ٠ ( امولظم

 هيلع هننا ىلص هترجه دعب كلذ ناك نيكرشملا لاتق ءدبي لوأ

 كلذو هودع داهج نم هنلا هرمأ امب ماق دقف ةنيدملا ىلا ملسو

 موي ىحض ةنيدملا همدقم ناكو ةنس ةرشع ثالتي ةثعبلا دعب

 ثالث نبا وهو لوالا عيبر رهش نم تلخ ةليل رشع يتنثال نينثالا
 ٠ ةنس نيسمخو

 ةنيدملاب ملسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر هدقع ءاول لوا
 ضيبا ءاول ناكو هنع للا يضر بلطملا ديع نب ةزمح همعل هدقع

 رصبلا فيس ىلا ابكار نيثالث يف حرخف دثرم وبا هلمحي
 لجر ةئام ثالث ىف ماشه نب لهجابا يقلف شيرق ربع اوضرعيل
 ريغ نم اوقرتفاف ىنهجلا ورمع نب يدجم مهنيب زجحف شيرق نم
 ىلع ةزمح ةيرس تناك ريسلاو خيراتلا ىف يزوجلا نبا لاق لاتق

 ثراحلا ني ةديبع ةيرس نا ليقو ها ةرجهلا نم رهشا ةعبس سار

 ٠ ةزمح ةيرس لبق تناك

 ٠ بلطملا دبع نب ةزمح هللا ليبس ىف ازغ نم لوا
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 بلطملا ديع نب ةزمح مالسالا ىق ةيار هل تدقع نم لوأ

 ٠ ةيلاتلا ةياورلا يف امك ثراحلا نب ةديبع ةيار ليقو
 هماقم ىف ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر اهدقع ةيار لوا

 هلا لوسر هتعي دقف بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةديبع ةيار ةنيدملاب
 نيرجاهملا نم ابكار نينامث وآ نيتس ىف ملسو هيلع هلا ىلص
 ةينث لفسأ ءام غلب ىتح راسف دحأ راصنألا نم مهيف سيل

 نا الا لاتق مهنيب نكي ملف شيرق نم اميظع اعمج اهب يقلف ةرملا
 يف ىب يمر مهس لوآ ناكف مهسب ذنمؤي ىمر صاقو يبا نب دعس
 لاوش يف ثراحلا نب ةديبع ةيرس تناك يزوجلا نبا لاق مالسالا

 ٠ ةرجهلا نم رهشا ةينامث سأر ىلع

 هللا ىلص دقع نينح موي مالسالا يف تايارلا تدقع ام لوا
 كلذ ليبق اوناكو ةشئاع درب نم ءادوس ةيار ملسو هيلع

 ٠ ةقياسلا ةياورلل فلاخم وهو ها ةيولألا الا نوفرعيال

 اربص لتقلا دنع نيتعكر ةالص نيملسملل نس نم لوأ

 سوالا ني كلام نبي فوع ني ورمع ينب نم يدع نب بيبخ وه
 ةنثدلا ني ديزو وه عيجرلا موي ليذه هترسأ يذلا يراصخأل ١

 املف اهب مهوعيبيل ةكم ىلا مهب اوجرخو قراط نب هلا دبعو
 ذخا مت نارقلا نم هدي قراط نب هنلا دبع عزتنا نارهظلاي اوناك
 ةنثدلا نب ديزو بيبخ اماو هولتق ىتح ةراجحلاب هومرف هفيس
 اناك ليذه نم نيريساب شيرق نم امهوعابو ةكم امهب اومدقف
 هي ثعيو هيباب هلتقيل ةيما نب ناوفص هعاتباف ديز اماف ةكمب
هع اتياف بيبخ اماو كانه لتقف ميعنتلا ىلا ساطسن هل لاقي ىلوم



 ىلا هب اوجرخف لفون نب رماع نب ةبقعل باهأ يبا نب ريجح
 نيتعكر عكرآ ىتح ينوعدت نا متيار نا مهل لاقف هوبلصيل ميعنتلا

 ىلع لبقأ مث امهنسحاو امهمتأ نيتعكر عكرف عكراف كنود اولاق اولعفف
 لتقلا نم اعزج تلوط امنا ينا اونظت نا الول هلاو اما لاقف موقلا

 نيتاه نيملسملل نس نم لوآ بيبخ ناكف ةالصلا نم ترثكتسال
 ٠ لئاقلا وهو لتقلا دنع نيتعكرلا

 ( يعجضم هنن ناك بنج يا ىلع املسملتقأ نيح يلابا تسلو )

 (عزمم ولش ءاضعا ىلع كرابي ءاشيناو هل الا تاذ ىفكلذو )

 ةنسح ةنس بيبخ لعف راص امتاو فنألا ضورلا ىف لاق
 لاعفأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاوقا يه امنا ةنسلاو

 ملسو هيلع لا ىلص هتايح يف اهلعف ( ابيبخ ينعي ) هنال رارقأو
 ةالصلا نأ عم نوملسملا نسحتساو هلعف نم كلذ نسحتساف

 ديز اضيآ نيتعكرلا نيتاه ىلص دقو دبعلا لمع هب متخ ام ريخ
 هنم ىرتكا فئاطلا نم لجر عم هل ترج ةصق ىف هتثراح نبا

 ٠ ھا ةيواعم هلتق نيح يدع نب رجح لعف كلذكو المج

 ٠ يدع نب بيبخ مالسالا يف بلص نم لوأو

 بلاط يبا نب رفعج هللا ليبس يف اسرف بقرع نم لوأ
 لتاقو ةسرف بقرعف ةبلغلا ىأر امل ةتؤم موي لزن هنع هنلا يضر
 نيقياسلا دحأ ناك ةنس نوعيراو ىدحا رمعلا نم هلو لتق ىتح

 دحاو دعي ليقو الجر نيرشعو ةسمخ دعي ملسأ مالسالا ىلا
 ىلص يبنلاو اهيلا مدق ةنيدملا ىلا مث ةشبحلا ىلا رجاه نيثالثو
 هيلع هللا ىلص يبنلا ةايح يف دهشتسأو ربيخب ملسو هيلع هنا

- ١٨٩ _



 نامث ةنس ةرخالا ىدامج يف ماشلا ضرا نم هتؤمب ملسو

 ٠ ةرجهلل

 نيا يدع نب معطم نب ريبج ةنيدملاب اناسليط سبل نم لوا
 ءاملح نم ناك يلفوذنلا ىشرقلا يصق نب فانم دبع نب لفون
 ناكو ربيخ ماع ليقو حتفلا ماع ملسأ مهباسنو مهتاداسو شيرق
 ليبق ردب ىراسا ءادف يف ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا ىتأ دق

 ىراسا ىف هملكال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تيتا لاق همالسا
 هتعمسق ءاشعلا وأ برغملا هياحصاي يلصي وهو هتقفاوف ردي

 عقاول كير باذع نا ) دجسملا نم هتوص جرخ دقو ءارقي وهو
 ءارقي هتعمسف ةياور يفو يبلق عدص امناكف ( عفاد نم هلام

 تاوامسلا اوقلخ ما نوقلاخلا مه ما ءيش ريغ نم اوقلخ ما )

 هتالص نم غرف املف ريطي يبلق ناكف ( نونقويال لب ضرألاو
 اناتأف ايح كوبا خيشلا ناك ول لاقف ردب ىراسأ ىف هتملك
 هيلع هنلا ىلص هنا لوسر نم لوقلا اذه ناك امناو هانعفشل مهيق

 نيح هنلا لوسر راجأ يذلا وه هنال يدع نب معطملا ىف ملسو
 ضقن يف اوماق نيذلا دحأو فيقث ءاعد نم فئاطلا نم مدق

 ردب لبق هتوم ناكو مشاه ينب ىلع شيرق اهبتك ىتلا ةفيحصلا
 معطم نب ريببج يفوتو ةرجهلل نيتنتا ةنس رهشا ةعبس وحنب
 ىف مهضعب هركذو ةيواعم مايا نيسمخو عبس ةنس ةنيدملاب
 رضخا ءاسك ناسليطلاو همالسا نسح نميفو مهبولق ةفلؤملا
 لقنو مجعلا سابل نم وهو ءاملعلاو خياشملا نم صاوخلا هسبلي
 رعاشلا لوق دشناو دوسا ءاسك هنا هلمكتلا نع مهضعب
 ( سديطلاك ةملظو ىطملا ريغ ىرا امف لايخلل يسار تعفرف >

- ١٩١٠ .



 امنا ىسراف هلصا يبرعب سيل ناسليطلا برعلا ناسل يفو

 ٠ ةماعلا لوق يف لاشلا هلعلو ها برعف ناشلات وه

 نولمحي لاجرلا هعم تشم مالسالا يف بكار لوآ

 ٠ سيق نب ثعشالا هفلخ نمو هيدي نيب ةدمعالا
 ٠ سيق نب ثعشألا هراد فوج يف نفد نم لوآ

 سامش نبي سيق ني تبات ةارما علخ مالسالا يف علخ لوأ

 ليقف هذه هتارمأ مسأ ىف فلتخاو جرزخلا ني بعك يني نم

 هللا دبع تني هليمج ما ليقو لولس نب يبأ نب هنلا دبع تنب هليمج
 نع ديز نب رباج نع هديبع يبا نع بيبح نب عيبرلا مامالا ىور
 ييأ نب هللا دبع تنب ةليمج مأ تزشن لاق هنع هنلا يضر سابع نبا
 اهجوز اوكشت نيترم اهابا تتاف سيق نب تبات اهجوز نع
 هللا ىلص هللا لوسر تتأ اهيكشيال اهايا تأر املف اهدريو

 اهل لاقف هيفو ٠٠٠ هل ةهراك اهنا تركذو هيلا هوكشت ملسو هيلع
 ىلخيو هنم تذخا ام هيلع نيدرتا ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر
 تدخا ام كيلع درت نا ىضرتا تباتاي لاقف معن تلاق كليبس
 هدرت اطئاح ينم تذخأ دق هللا لوسراي لاق اهليبس يلختو

 سابع نبا لاق اهليبس ىلخف هيلع هتدرف اهليبس يلخأو يلع
 ٠ مالسالا ىف علخ لوآ اذهف

 ةارمأ مسا نا ليقو هتني ال يبآ نب هللا دبع تخا اهنا ليقو

 ٠ لهس تني ةبيبح تباث

 هتجوز نم تماصلا ني سوا راهظ مالسالا يف راهظ لوأ

. ١٩١



 لزت اهيفو ميكح تني ةلوخ ليقو دليوخ نب ةبلعث تني ةلوخ

 نع هييآ نع ةورع نبي ماشه ىورو ةلداجملا ةروس ردص
 نبا سوأ تحت تناك ةليمج اهمسأ نا اهيلع هنلا ناوضر ةشئاع

 ةلمرلاب نيثالتو عبرا ةنس سوا تام ممل هب الجر ناكو تماسدلا

 نونامثو سمخ هرمعو تام ليق ةنس نيعبسو نينتا نبا وهو
 نبا ةدايع وخأ وهو دهاشملاو اردب دهش نمم ناكو ةنس
 ٠ يراصنألا يجرزخلا سيق ني تماصلا

 عم ىفقاولا ةيما نب لاله ناعل مالسالا ىف ناعل لوا

 دنع هتأرما فذق ةيمأ ني لاله نأ داعملا داز ىف لاق هتجوز

 يبنلا لاقف ءامحس نب كيرشب ملسو هيلع للا ىلص هلا لوسر
 لوسر اي لاقف ( كرهظ ىف دحوأ ةنيبلا ملسو هيلع لا ىلص
 لعجف ةنيبلا سمتلي قلطني الجر هتأرمآ ىلع اندحأ ىر اذا هللا
 ( كرهظ ىف دحالاو ةنيبلا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص لا لوسر
 نم يرهظ ءىربي ام هللا نلزنيلو قداصل ينا كثعب يذلاو لاقف
 ٠ تايآلا ( مهجاوزا نومري نيذلاو ) ىلاعت هلوق لزنف دحلا

 رمخلا نع كتولاسيو ) ىلاعت هلوق رمخلا ىف تلزن ةيا لوأ
 ٠ ةيآلا ( رسيملاو

 رمخلا برش ن اتوالا ةدايع دعي يير هنع يت اهن ام لوآ

 ذاعم نعو ءادردلا يبا نع يناربطلا ةجرحأ لاجرلا ةاحالمو
 ٠ لاقم ةياور ىفو امهنع شا ىضر

 يملسأل ا كلام ني زعام انزلا ىلع مالسسال ١ يف موجرم لوا
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 امل ملسو هيلع ثا ىلص يبنلا نا رياج نع يورو ةبحص هل
 نعو ( ةنجلا راهنا يف صصحتي هتيار لاق كلام نب زعام مجر
 ( زعام اورفغتسا ) لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا ةديرب

 ٠ بيرغ همسا نا لاقيو

 ٠ حطسمو ناسح فذقلا يف دلج نم لوا

 دلج ن اكو شحج تني ةنمح فذقلا يف تدلج ة ارمأ لوأو

 ٠ كقالا ثيدح ةصق ىف ةتالتلا ءالوه

 ديع ويا هل لاقي لجر مالسالا يف رمخلا يف دلج نم لوا
 ٠ يطويسلا هاكح نامعن نيا ليقو يدقاولا لاق زامحلا هتنا

 رمع تايلوأ يف يتايس نينامت رمخلا يف برض نم لوآ

 ٠ هللا ءاش نا

 هزمح لتاق برح نب يشحو ماشلاب رمخلا ىف دح نم لوأ

 ٠ اضيا ىشحو ماشلاب تارفصعملا سيل نم لوأو

 نم ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر هعطق قراس لوأ

 ٠ فانم دبع ني لقون نب يدع ني رايخلا لاجرلا

 ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهعطق ةارمأ لوأ

 ٠ موزخم ينب نم دسألا دبع نب نايفس تنب ةرم ةقرسلا

 ٠ ناورم مايا ةيتيللا ةدعج مآ لتكم يف تدلج ةارمأ لوآ
_ ١٩٢١ .



 لوسر هلتق طيعم يبا نب ةبقع مالسالا ىف بولصم لوا
 عضومب لتقو ردب ىراسا نم ناكو ملسو هيلع هنلا ىلص ها

 ٠ هبلصب رماو ةيبظلا نرق هل لاقي

 ثراحلا نب رضنلا اربص مالسالا يف هقنع تبرض نم لوا
 ٠ ردي ىرسا نم

 ي دوهيل ١ فرشال ١ ني بعك سأر مالسال ١ يف لمح سأر لوأ

 هسأر اولمح هياحص او ةملسم نب دمحم مهو هولتق ندذلا نا كلذو

 ٠ مالسال ١ يف لمح سأر لوآ وهف ةنيدملا ىلا ةالخم يف

 غدليال ) ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاق يذلا يحمجلا ةزع
 هيلع لوسرلا هقلطاف رسآ هنال كلذو ( نيترم رحج نم نمؤم
 ةيناثلا ةرملا ىف رسا املو ءاجهلا ىلا داع مث مالسلاو ةالصلا
 نع ىورو ةنيدملا ىل ا حمر يف هسار لمحو لتقف هلتقي رمآ

 ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر ىلا لمحي مل لاق هنا يرهزلا

 ها ريبزلا نب هللا دبع سوءرلا هيلا تلمح نم لواو كلذ

 ىبا ىلع مدق هنا هنع هللا يضر ينهجلا رماع نب ةبقع نع
 لاقو كلذ ركناف قيرطبلا قاني سارب هنع هنلا ىضر قيدصلا ركي
 مهنا هللا لوسر ةفيلخاي هل ليقف دحلا متزواجت يا متيغب دقل
 سار ىلا لمحيال مورلاو سرافب نانتساف لاق اني كلذ نولعفي
 ريسلا باتك حرش ىف يسخرسلا لاق ريخلاو ب باتكلا يفكي امنا

- ١٩٤



 ثيدحلا اذه رهاظي ءاملعلا ضعب ذخأ ينابيشلا نسحلا ني دمحمل

 اهنفد ليبسلاف ةفيج اهنال ةالولا ىلا سوءرلا لمح . لاحيال لاقو

 انخياشم رثكاو لاق روقعلا بلكلاب ولو ةلثملا نع ملسو هيلع
 بلق غارف وا نبكرشملل ظيغو تيك كلذ ىف ناك اذا هنا ىلع

 نيزرايملا ءامظع وآ نيكرشملا داوق نم لوققملا ناك ناي نيملسملل
 لمح هتع هللا يضر دوعسم ني هللا ديع نا ىرت الا كلذب ساي الف

 ردب موي ملسو هيلع هلا ىلص هنا لوسر ىلا لهج يبا سار
 لاقف لهج يبا كودع سار اذه لاقو هيدي ندب هاقلا ىتح

 يتما نوعرفو ينوعرف اذه ربكا هللا ملسو هيلع ىلص هلا لوسر

 هتماو ىسوم ىلع نوعرف رش نم مظعا يتما ىلعو يلع هرش ناكو
 ةملسم نب دمحم ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسسر ثعبي املو

 ةالصلا هيلع لوسرل ١ ىل ا 4٨4'س اري ء اج فرشال ١ ني بعك لتقل

 هتلاو كلذي سابال هنا راتآلا هذهي نيبتق كلذ ركني ملف مالسلاو

 ها ملعأ

 نع نوشاحتي مهنا للا مهمحر باحصألا بهذم نم رهاظلاو

 اذكهو هتناياي فيكف سارلا هنايا نودب ولو اهنولحتسي الو ةلملا

 نمو كلذ نم ائيش اولعف مهنا تملع اميف مهنع لقني ملو بلصلا
 لتم نامع لمهأ ىلا بسن موقلا يخروم لئاوا ضعب نا بجعلا
 مساقلا نامع لهأ بلصو لاق كلذ نم مهاشاحو عينصلا اذه

 ءاجف ةوعش نيا ةعاجم هاخا جاجحلا مهيلا هجوف ةوعش نبا

 مهيف ثاعو ىبأف هلازنا هياحصا داراف ايولصم هاخا دجوف

 دحوم بلصي ال نا انبهذمو ريسفتلا يق هللا همحر بطقلا لاق ) ( ١
 



 ناكو رفعج نب ىسيع نامع لها بلصو لاق مث دعب هلزنا مث

 ىف نوبلسي اولعجف ةرصبلا لهاب جرخف نامع هالو ديشرلا
 ىسيع اوبراحف كلذ نامع لهأ غلبف ءاسنلاب نورجفيو مهقيرط

 ىلع اوعنتماو هوبلسصو هب اورفظف مهدلب لوخد نم هوعنمو
 ها ةعاط اوطعي ملو ناطلسلا

 نبا ىسيع هب فصو امم رثكاب هيلع دري نا ىسع اذامو
 نم مام ال نيبراحم ةازغ نامع ىلا اوعاج نيذلاو هدنجو رفعج
 نامع نم بيرق رصاعم بتاك بتكي نا كلذ نم برغألاو لدعلا ةمئا

 نامعل رقعج نب ىسيع وزغ ركذي وهو لوقيف اهخيرات نع فراعو
 ىمسملا اهءانبا دحأ وه ديشرلا دهع ىلع نامع يلاو ناك )

 ةروثلا نلعاو لاصفنالا ررق يذلا يصورخلا بعك نب ثراولا
 ىلا يصورخلا لاصفنا ءاينا تغلب املف اماما هسفن بصنو

 رفعج نب ىسيع دئاقلا وهو هءايرقا دحا ىعدتسسا ديشرلا

 نامع ةداعاو يصورخلا قشنملا درطو نامع ىلا هجوتلاب هرمأو
 ها ( يسابعلا مكحلا ىلا

 اماما خرؤملا اذه اهب فصو ىتلا نعاطملاو تارابعلا هذهب

 بصن دق هنابو قشنم هناو لاصفنالاب هفصي ىدهلا ةمئا نم
 ثراولا نكي ملو ةفئازلا تارابعلا نم كلذ ريغ ىلا اماما هسفن
 ىلا كلذ لب اماما هسفن بصني نا ةميألا نم هريغالو هنلا همحر

 نامعو اودارا نم نوراتخي رصملا ءاملع نم دقعلاو لحلا لهأ
 ةريضح ىلا داعت ىتح نامزلا كلذ ىف يسابعلا مكحلا تحت نكت مل

( ملعتال ةريرس سوفنلا ىوهل ) نكلو معز امك ةيسابعلا ةلودلا



 يع ازخلا قمحلا ني ورمع س ار هس ار لمح ملسم لوا

 ٠ هسار بصنف ةيواعم ىلا هولمحو

 ورمع نا قاقتشالا ىق ديرد نيا اهركذ ىرخا ةياور ىفو

 بصن سار لوا هسار ناكو ةريزجلاب ةيواعم هلتق قمحلا نبا
 ها ةيحللا فيفخلا قمحلاو مالسالا ىف

 هنا ليق اذه ورمعو الوتقم تام هنا ددرد ني ١ ةب اور ىلع وهف

 ٠ هبورح يلع عم دهشو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا بحص

 هلتق امل يلع ني نيسحل ١ س ار ةيسشخ ىلع لمح س ار لو ١

 ٠ ةيواعم نب ديزي لماع دايز نبا هلا ديبع ةيغاطلا
 وه نيكرشمل ١ نييو نيملسمل ١ نيب يدج م ادطصا لوأ

 ٠ ردب موي

 كلذو دوسألا نب دادقملا هلا لبيس ىق هسرف هي ادع نم لوأ

 ٠ ردي موي

 نيا رمع ىلوم عجهم ردي موي نيملسملا نم ليتق لوآ
 ٠ نيملسملا نم ليتق لوأ ناكف مهسب يمر باطخلا

 ( ىرخا ةياور ىلع ) ردي موي نيملسملا نم ليتق لوآ
 برشي وهو مهسي ةقرعلا نب ناتدحلا هامر هقارس نب ةثراح وه
 تنب عيبرلا يهو هما تءاجو لققف هرحن باصأف ضوحلا نم

ينم ةثراح عضوم تملع دق هللا لوسراي تلاقف سنآ ةمعرضنلا



 عتصأ ام ىرتسف كلذ ريغ نكي ناو بستحاو ريصأ ةنجلا يف نكي نأف

 ناو تانج يه امنا يه ةدحاو ةنج وا مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 ٠ سودرفلا يفل اهنم كنبا

 ٠ هثراح نبي ديز ردب ةعقوب اريشب ةنيدملا مدق نم لوآ

 ني ١ يبآ هددي ملسو هيلع هل ا ىلص هلل ا لوسر هلتق نم لو ]

 ٠ ردي موي كلذو هنلا هنعل فلخ

 نامسيحلا ردي موي شيرق باصمب ةكم مدق نم لوأ
 ةعيبر نب ةبيشو ةعيبر نب هبتع لتق لاق كئاروام ليقف يعازخلا
 املف دوسألا ني ةعمزو فلخ نبا ةيماو ماشه نب مكحلا وباو

 ,يف دعاق وهو ةيمأ نبا ناوفص هل لاق شيرف فارشأ ددعي لعج

 ناوفص لعفام اولاقف ىنع هولءعاساف اذه لقعي ام هللاو رجحلا

 هابا تيار هللاو دقو رجحلا ىف سلاج كاذ وهاه لاق ةيمأ نبا

 ٠ التق نمح هاخاو

 وهو يعازخلا ملعألا نب دلاخ ردب موي نيكرشملا نم رف نم لوا
 ٠ كلذ لبق لناقلا

 (امدلا رطقت انمادقا ىلع نكلو انمولكىمدتباقعالاىلعانسلو)

 هيبا نع ةورع ىور ٠ ردب موي ساعنلا هنع بهذ نم لوا
 هللا لوسر ةسعنلا نم ليقتسا نم لوآ ناك ردي موي انيقتلا امل ) لاق
 نم رشع عباسلا ىف ردي ةعقو تناكو ( ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا ىف ناضمر

 نم ةيناثلا ةنسلا يف ) رطفلا ديع وه مالسالا يف ديع لوا
۔ ١٩٨



 ةاكز جارخاب ملسو هيلع للا ىلص هنلا لوسر رمآ دقف ةرجهلا

 ىل ١ رطقل ١ موي جرخ مث دح او مويي ) رطقل ١ ليق ن اضمر يق رطقل ١

 مويل ١ يمس امناو ليق مالسإل ١ يف ديع لوأ وهو بطخو ىلصق ىلصملا

 نيتمؤملا نال اديع ةجحلا يذ نم رشاعلا مويلاو لاوش نم لوألا

 جحلاو ناضمر مايص ةضيرف ءادآ يه ىتلا هتنا ةعاط نم امهيف اوداع

 لاوش نم تس مايص يه ىتلا ملسو هيلع هنلا ىلص هلوسر ةعاط ىلا

 ةرثكلو ماع لك كلذ رركتلو ملسو هيلع هللا ىلص هترايزل بهاتلاو
 ٠ هدوعب رورسلا دوعلو ناسحالاب هيف ىلاعت هتنا دئاوع

 ىف كلذ ناك ملسو هيلع هتلا ىلص هتا لوسر ىحضام لوأ

 هيلع هلا لوسر ىحض يدوعسملا لاق ةرجهلا نم ةيناتلا ةنسلا

 ىلصملا ىلا جرخ كلذي رمأو نوملسملا ٥آر ىحضا لوأ ملسو

 ٠ ةاش ليقو هديب نيتاش هب حبذو
 ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر نا دجاسملا تقلخ ام لوآ

 مت اهناكم هب خطلف قولخب رمأ مت اهكحف ةماحت دجسملا يف ىآر

 ٠ دجاسملا سانلا قلخ

 كلذو ةنيدملاب قيرز ينب دجسم نآرقلا هيف ءىرق دجسم لوآ
 ىلا اجرخ ءارفع نب ناعمو يقرزلا كلام نب عفار نا ليق اميف
 ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر رمأ امهل ركذف نيرمتعم ةكم

 امدقو ملسأ نم لوآ اناكف امل سسأف مالمسال ١ امهيلع ضرعف ٥ ايتأف

 ٠ قيرز ينب دجسم نآرقلا هيف ءيرق دجسم لواف ةنيدملا
 ٠ يراصنالا ةدعاس نب رميوع هيلعت يف ىلص نم لوأ

 ةعبرا ملسو هيلع لا ىلص يبنلا دعب عدبلا نم رهظ ام لوآ
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 ٠ ءايحالا نع يطويسلا هاكح عبشلاو دئاوملاو نانشالاو لخانملا

 هللا ىلص يبنلا باحصا نم لجر ىحضلا ىلص نم لوا

 دئاوزلا يباب ىنكي يناربطلا ظفلو دئاوزلا وذ هل لاقي ملسو هيلع
 ديعس هجرخا يطويسلا لاق ةعامج دجسملا ىف يتعي ءاملعلا لاق

 لاق ةمامآ يبآ نع ىناربطلاو ريرج نباو هننس يف روصنم نبا
 ىحضلا ىلص نم لوأ لاق ةمامأ يبا نع هبيش يبا نبا جرخاو

 ٠ يلصيف جئاوحلا ىف قوسلا ىلا ءعىجي ناك لجر دئاوزلا وذ

 فسوي ةروس ةنيدملا ىلا ةكم نم تلمح ةروس لوأ

 لوسر ىلع اومدق نيذلا ةينامثلا ىف ءارفع نب فوع اهب قلطنا
 لق ةروس اهدعب لمح مث اوملساف ةكم ملسو هيلع هللا ىلص هنلا
 ٠ دحأ هللا وه

 جرزخلا نب كلام ينب نم ءالعلا نب عيفن راصنألا نم ليتق لوأ
 نبا لاق ةبحص هيبالو هل ىلعملا نب عيفن ةباصالا ىف ظفاحلا لاقو

 نم الجر نا كلذو راصنألا نم مالسالا يف ليتق لوآ وه يبلكلا
 نيب ناك ام لجأ نم هلتقف عبنيب وهو هب رم سوألا ءافلح نم ناكو ةنيزم

 ٠ مالسالا ليق بورحلا نم جرزخلاو سوألا

 ليقو هيلهشاألا رماع مأ راصنالا نم تعياب ةارما لوا
 يطويسلا هاكح ةنيزم نم عفار تنب ةشبك ذاعم نب دعس مأ
 ىلص يبنلل هذه رماع مأ ةعيايم رجح نب ظفاحلا ركذو دعس نيا نع

 راصتنالا نم تعياي ةارمأ لوا اهنا ركذي مل نكل ملسو هيلع هنا
 يطويسلا ىكح امك ةنيزم نم تسيلو ةيردخ عفار تنب ةشيكو
 ءاست نم عياب نم لوا اهنا ةباصالا يف ظفاحلا اهنع ركذي مل اذكو
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 اهلوقب هتيدنف تام ىتح تشاع ذاعم ني دعس ما يهو راصنألا

 ٠ ) ادجو ةمارص ادعس دعس مأ لىو (

 بذكت ةيدان لك ) لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا يورو
 ٠ ( دعس ةيدان الا

 كلذ ناك ديز نب دلاخ يراصنالا بويا يبا مسا نا فرع ام لوا

 ءاج نامتع رصح امل ريثالا نبا لاق ةنيدملاب نامثع راصح مايا

 سانلاب ىلصي نم لاقف بلاط يبا نب يلع ىلا نذؤملا ظرقلا دعس
 نا فرع موي لوأ وهف سانلاب ىلصف هاعدف ديز نب دلاخ عدأ لاقف
 ٠ ديز نب دلاخ يراصنالا بويأ يبا مسا

 ربيخ نم ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر هحتتفا نصح لوأ
 هتلتقف ىحر هيلع تيقلا ةملسم نب دومحم لقق هدنعو معان نصح
 هيلع هنلا ىلص يبنلا تفتلا لتق املو ةملسم نب دمحم وخا وهو .
 ٠ كلذك ناكف كيخا لتاق لتقي ادغ لاقو هيخا ىلا ملسو

 نبا جرخا هنع للا يضر رمع فقو مالسالا ىف فقو لوأ

 نع يورو ٠ رمع ةقدص مالسالا ىف سبح لوآ نآ ةبيش يبا
 هللا ىلص يبنلا ىتاف ربيخي اضرأ رمع باصأ لاق رمع نب هنلا دبع
 بصآ مل ربيخب اضرأ تبصا هللا لوسر اي لاقف ملسو هيلع
 تقدصتو اهلصأ تسبح تئش نا لاقف هنم ىدنع سفنأ وه طقالام

 الو ثروي الو اهلصأ عابيال هناو رمع اهب قدصتف لاق اهب
 فورعملاب اهنم لكأي نا اهيلو نم ىلع حانج الو ٠٠٠ بهوي
 حتف نع القن راطوالا لين ىف لاق الام لومتم ريغ اقيدص معطي وأ

 نع يور فقولا ةيعورشم ىف لصأ اذه رمع ثيدحو يرابلا
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 رمع ةقدص مالسالا ىف تناك ةفوقوم يا ةقدص لوا لاق رمع نبا

 مالسالا ىف سبح لوآ نع انلاس لاق ذاعم نب دعس نب ورمع نعو
 ىلص هنلا لوسر ةقدص راصنالا لاقو رمع ةقدص نورجاهملا لاقف
 ةفوق وم ةقدص لوا نا يدقاولا يزاغم ىفو ( ملسو هيلع ا
 ىصوآ ىتلا ارغصم همجعملاب قيريخم يضارآ مالسالا يف تناك
 ٠ ةيلاتلا ةياورلا ىف امك اهفقوف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهب

 ريضنلا ينب نم يدوهيلا قيريخم فقو مالسالا ىف فقو لوأ
 هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر جرخ املو املاع ناك عاقنيق ينب نم ليقو

 هللاو ادمحم نورصنت الا دوهيلل قيريخم لاق دحآ ىلا ملسو
 تيسال لاق تبسلا موي مويلا اولاقف مكيلع قح هترصن نا نوملعتل
 ىتح لتاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا ىضمو هفيس ذخأو
 اهعضي دمحم ىلا يلاومآ لاق توملا هرضح املف ةحارجلا هتتبثا
 هنلا ىلص هنلا لوسر لعجف طئاوح عبس تناكو ءاش ثيح

 هيلع لاقو مالسالا ىف سبح لوا وهو افاقوا هلام ملسو هيلع
 نا خيراتلا نم ردابتملاو ( دوهي ريخ ) قيريخم مالسلاو ةالصلا
 ةنسلا يف يهو دحأ ةوزغ يف هنال رمع فقو لبق قيريخم فقو
 ٠ لماتيلف ربيخ ةوزغ ليق ةرجهلا نم ةثلاثلا

 ٠ ملسم نب دمحم دحأ موي نيملسملا نم ليتق لوآ

 مسق دقف ةظيرق ينب ةوزغ يف نامهسلا هيف تعقو ءيف لوآ
 مهعاسنو هفضيرق يني لاوما ملسو هيلع هلا ىلص هنلا لوسر
 ليخلا نامهس مويلا كلذ يف ملعاو نيملسملا ىلع مهئانبأو
 سرافلل ناكف سمخلا اهنم جرخاو لاجرلا نامهسو
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 هل سيل نم لجارللو مهس سرافللو نامهس سرفلل مهسا ةثالث
 ىضم امو اهتنس ىلعف نامهسلا هيف تعقو ءيف لوآ ناكف مهس سرف
 تضمو مساقملا تعقو اهيف ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر نم
 ٠ ةرجهلل سمخ ةنس ةوزغلا هذه تناكو يزاغملا يف ةنسلا

 دوهي نم ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر براح نم لوأ
 عجشأ اوناكو لولس يبا نب هللا ديع ءافلح عاقنيق ونب ةنيدملا

 دشا ملسو هيلع هللا ىلص هتنا لوسر مهرصاحف ةنيدملا دوهي
 يف هنلا لوسر مكح ىلع اولزنف بعرلا مهبولق يف هللا فذقو راصحلا

 ةنيدملا نم اوجرخي نا مهرمأف مهتايرذو مهءاسنو مهلاومأو مهباقر
 اهيف اوثبل نا لقف ماشلا تاعرذا ىلا اوجرخف اهب هورواجي الو
 ٠ لتاقم ةئامتس وحن اوناكو مهرتكا كله ىتح

 ( ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثعبمب ةنيدملا ءاج ربخ لوأ )
 ىلا ءاج ربخ لوآ لاق امهنع هنلا يضر هنلا دبع نب رباج نع يور
 نا ثعب نيح ملسو هيلع للا ىلص هلا لوسر ثعبمب ةنيدملا
 ةروص ىف ءاج نجلا نم عبات اهل ناك ةنيدملا لهأ نم ةارمأ

 انثدحت ىتح انيلا لزنت الا هل تلاقف مهل عذج ىلع عقو ىتح ربط

 انزلا مرح ةكمي يبن ثعب دق هنا ال لاقف كربخب انربختو كتيدحب
 ثيدحلاو هريغ لاق هلئاوا ىف يناربطلا هركذ ( رارفلا نم عنمو

 ٠ هنع هنلا يضر رباج نع هتاقبط ىف دعس نبا هجرخا

 ةيبيدحلا موي ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر هثعب نم لوأ
 مث هلتق اوداراو هي اورقعف ىبعكلا ةيمأ ني شارخ شيرق ىلا
 دحا لاتقل تءان مل انا مهربخاف مهيلا بهذا لاقف نامثع لسرا
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 ٠ هل نيمظعم تيبلا اذهل اراوز انئج امناو

 نانس يبأ نب نانس ناوضرلا ةعيب عياب نم لوا
 لبق عياب هناو يدقاولا لوق يف ةميزخ نب دسا يتب نم يدسلا
 ويآ هوبآ لي هريغ لاقو نصحم نب بهو نانس يبا مساو هيبأ
 رثكالا باعيتسالا ىف لاق ناوضرلا ةعيب عياب نم لوأ نانس
 يبا نب نانس يفوت عياب نم لوأ وه نانس ابآ نا رهشألاو
 ةيبيدحلا ةوزمع ىف ةعيبلا هذه تناكو نيثالثو نيتنثا ةنس نانس
 ةعيب لمهأ نم اتوم ةباحصلا رخآ ناكو ةرجهلل تس ةنس
 تام هنع هللا يضر يملسلا ىف وأ يبا نب هنلا دبع وه ناوضرلا

 رخا اضيا وهو نينامثو عبس وأ تس وأ نينامث ةنس ةفوكلاب
 ٠ ةباحصلا نم ةفوكلاب تام نم

 نبا ةحيلط ربخب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا بتك نم لوا
 ىف دترأ دق ةحيلط ناكو نانس يبآ نب نانس يدسألا دليوخ
 يبنلا هجوف ةوبنلا ىعداو ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا ةايح

 ىتح هلتاقي لزي ملق روزالا نب رارض هلاتقل ملسو هيلع لا ىلص
 رثك مت كلذ ىلع مهو مالسلا هيلع لوسرلا تامو هرمأ فعض

 دلاخ هيلع هللا ناوضر ركب وبأ ةفيلخلا هيلا لسرأف كلذ دعي هعمج
 لمحو هسرف ىلع بثو هنع سانلا مزهنا املو هلتاقف ديلولا نيا
 مالسالا ىلا داع مث هعمج ضفرا نا دعب ماشلاب قحلو هتارما
 ٠ هنع هللا ىضر ركب يبأ ةفالخ يف ارمتعم كلذ دعي جرخو

 نبا دلاخ برعلا ةرجاهم نم حتفلا موي ةكم لخد نم لوا
 ٠ ةكم لفسا نم هلوخد ناكو هنع هلا يضر ديلولا
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 نيرجاهملا نم نوقباسلاو ىلاعت هلوق ىف ( نولوالا )
 ليقو نيتلبقلا اولص نيذلا مه نولوألا نوقباسلا ليق راصنألاو

 ضعب لاق ردب لما مه ليقو ناوضرلا ةعيب اوعياب نيذلا مه
 ٠ اهلك فانصألا هذه ىلع ةيآلا لمح نم عنام الو نيرسفملا

 هللا ىلص هلا لوسر مالسالا ىف قينجنملاب ىمر نم لوا
 نزاوه تمزهنا امل هنا كلذو فئاطلاب افيقث رصاح امل ملسو هيلع

 مهتنيدم باوبآ اوقلغا فئاطلا ىلا فيقث لف عجرو نينح موي
 ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر مهيلا راسف لاتقلل اودعتساو

 ىمرت ةلآ يهو قينجنملاب مهامرو هليل نيرشعو اعضب مهرصاحو
 ىنطعا لا لوسراي تلاقو ميكح تني ةليوخ هتلأسو ةراجحلا اهب

 ةعرافلا يلحوأ ناليع تني ةيداب يلح فئاطلا كيلع هنلا حتف نا

 هيلع لوسرلا اهل لاقف فئاطلا ءاسن لمجأ نم انناكو ليقع تنب
 رمع ملع املو ( ةليوخاي فيقث ىف يل نذؤي مل ناك ناو ) مالسلا
 هللا لوسر اي مهيف كل نذأ ام وآ لاقو لوسرلا ىلع لخد كلذب

 فرصناو ليحرلاب رمع نذاف ىلب لاق ليحرلاب نذوآ الفا لاة ال لاق
 ٠ فئاطلا نع سانلا

 مهسفنا ليق نم نيعئاط ةقدصلا اودأ برعلا نم يح لوآ

 ٠ دعس نب ةرذع ونب

 ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر هجو تضيي ةقدص لوأ
 .نع ملسمو دمحأ مامالا جرخا يط ةقدص هياحصآ هوجوو

 ةقدص لوآ نا ) يل لاقف باطخلا نب رمع تيتا لاق متاح ني يدع
 ةقدص هباحصا هوجوو ملسو هيلع نا ىلص هللا لوسر هجو تضيي

_ ٢٠٥



 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اهب تنج يط

 ٠ ةنيهج ملسو هيلع هللا ىلص هتنا لوسر عم اوفلأ يح لوأ

 هثرو روتام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هكلم فيس لوآ

 ٠ هييأ نم

 سقوقملا اهاده ىتلا ةلغبلا مالسالا يف تيوءعر ةلقب لوآ

 لدلد اهمساو ةيواعم نمز ىلا تيقيو مالسلا هيلع لوسرلل
 هيل ١ لوسرل ١ ن اكو جيرج همس او ةيبردنكسال ا كلم وه سقوقمل او

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا ىدهأ دقو هعتلي يبأ ني بطاح

 امالغو نيريس اهتخأو ميهاربا مأ يهو نوعمش تنب ةيرام اضيا
 ٠ ىرخأ ءايشاو روي ءام همسا

 بكسسل ١ ملسو هيلع هللا ىلص هلل ا لوسر هكلم سرف لوأ

 ناكو ابص هيرج بصي امناك يرجلا ريثك هنال بكسلا يمسو

 بكسلا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ه امسف سرضلا همسا

 ٠ قاوأ رشعب ةرازف نم يبارعأ نم هارتشا دقو

 سرف ذئموي نيملسملا عم سيلو دحأ هيلع اهازغ ةازغ لواو
 ٠ حوالص همسا رايت نب ةدرب يبال رخآ سرفو سرفلا اذه الأ

 اهيفو يزوجلا نبا لاق ته ةنس ةنيدملاب ناك قايس لوأ
 ليخلاب ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر قيس تس ةنس ي ١

 ٠ ركي يبا سرف قبسف ةنيدملاب ناك قابس لوأ

 لوسر قياس دقف اضيب ا تس ةنس لحاورلا نيب قايس لوأ
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 يبارعال دوعق قبسف لحاورلا نيب ملسو هيلع هللا ىلص ا
 قبست نكت ملو ء اوصقلا ملسو هيلع لا ىلص هتنا لوسر ةقان

 قح مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف نيملسملا ىلع كلذ قشف كلذ لبق

 ناقابسلا ناذهو هعضو الا ايندلا نم ائيش عفريال نا هنلا ىلع

 ٠ مالسالا ىف قابس لوآ

 ٠ هبلحلا يف ليخلا بتارم لوا
 ٠ ىلجملا ىمسي هبلحلا ىف ليخلا نم قباسلا

 ٠ بركلا هيحاص هجو نع ىلج هنال يلجملا يمس
 ةالص وهو يلجم ا ةاطق ىلع هتلفحج عضو هنال يلصم او

 ٠ ينذلا بجع الص

 ضعب هبحاص نع ىلسف قبسلا يف اكيرش ناك هنال يلسملاو
 ٠ همه
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 ٠ هري نود يلسملا الت هنال يلاتلاو

 سمخ هحارلا يف نال ةحارلا نم لعتقفم هنال حاترملاو

 ٠ احاترم يمس عباصألا ةسماخ ىلع سماخلا ناك املف عباصأ .

 هللا لوسر نال لق ناو هب ىظحف اظح لان هنال ظحلاو

 ظوظح رخا وهو ابيصن سداسلا ىطعا ملسو هيلع هنا ىلص

 ٠ ةيلحلا

 ءيشي فطع دق هناو هرجحلا هلوخدل يمس فطاعلا عباسلاو :

 ٠ سخ ناو

 غيدللا يمس امك لوأافتلا ىلع المؤم يمسو لمؤملا نماتلاو

 ٠ هبرقل اميلس

 ٠ المؤم يمس ظوظحلا تاوذ نم

 ٠ اهنود مطل ةرجحلا مارول هنال ميطللا عساتلاو

 تكسيو ةلذو عوشخ هولعب هيحاص نال تيكسلا رشاعلاو

 هيلع فقي يذلا ددعلا رخآ هنال اتيكس يمس ليقو ايعو ايزخ

 ليسسارآ اهليخ لسرت برعلا تناك ليق فوقولا تكسلاو داعلا

 ليخل ١ نم ةرجحل ١ لخدي الف ةعبس ةعيس بصقل او ةرشع ةرشع

 برعلا نا هبلحلا ىنعمو لمؤملا اهرخاو ىلجملا اهلوا ةينامث الا
 برعلا ناسل يف روظنم نبا لاق اهرمضت يا اهلويخ اهيلا بلحت
 نيكستلاي ةبلحلاو ةصاخ ناهرلا ىف ليخلا نم ةعفادلا ةيلحلا

 نم نكلو دحاو عضوم نم جرختال بوا لك نم قابسلل عمجت ليخ
 ٠ اويلحأ دق هرصنلل بوا لك نم اوءاج اذا موقلل لاقي امك يح لك
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 ٠ اتيمك اسرف قلخ ليخلا نم هنلا قلخ ام لا

 هيلع ليعامسا برعلا نم مدآ دعب ليخلا بكر نم لوا
 ليخل ١ تن اك ل اق هنع هند ١ ىضر س ابع ني نع همركع يور مالسل ١

 ٠ ب ارعل ١ تيمس كلذلف ليع امسا اهيكر نم لوآو بكرتال اشوحو

 ىف نوكتت ةقلع يهو صومعدلا ىمست سرفلا ةقلخ لوا

 ٠ هقلخ نيبتسي مث اموي نيعبرأ ىلا هما نطب

 يركبلا دابع نب ثراحلا اهبنذو هسرف ةيصات زج نم لوا
 بلغتو ركب نيب ةيلهاجلا ىف سوسبلا برح مايأ نم ةصقلا موي
 اعد لهلهملا هلتق يذلا ريجب هدلو لتقب عمس امل هنا كلذو

 هؤاجف ةيلهاجلا ىف ليخ مركا تناكو هماعنلا هةسرفب ثراحلا

 ةروهشملا هتديصق لاقو هموق يف ىدانو اهينذو اهتيصان زجف اهب

 ٠ اهعلطم ىتلا

 ( لامعالا حلاصو يبر ريع لاوزلل هريصم ءيش لك )

 ( يلابح نع لئاو برح تحقل ينم ةماعنلا طبرم ابرق )
 ( يلاغ عسشلاب ميركلا عيب نلا ينم ةماعنلا طيرم ابرق )

 كلذو بلاط يبا نب رفعج هنلا ليبس يف اسرف بقرع نم لوآ
 هللا دبعو هثراح نب ديزو وه اهيف دهشتسا ىتلا ةتؤم ةوزغ يف

 ٠ هرك ذ رم دقو مهنع هلد ا يضر هح اور ني ١

 ىلع رمعل الماع ناك يعادولا رذنم بارعلا برع نم لوأ
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 مهساف نيذ اربلا تعطقتو ليخلا قحلف ودعلا بلطف ماشلا ضعب

 تيأرام معن رمع بتكف رمع ىلا كلذب بتكو نيذاربلا كرتو ليخلل
 ٠ ةن . ترا 4 هقف

 ةرفص يبا نب بلهملا ديعس ويا ليخلا فذح نم لوأ
 ماقملا بساني اممو هللا ءاش نا هعضوم ىف هركذ يتايسو يدزالا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هنع هللا ىضر كلام نب سنا ىورام

 اهفارعا اوزجت الو ليخلا بانذا اوبلهتال ) لاق هنا ملسو
 هللا ىلص هتنا لوسر ىهن ) لاق هنا لوحكم نع يورو ( اهيصاونو
 امنا لاقو اهيصاونو اهفارعاو ليخلا بانذا زج نعملسو هيلع
 ٠ ( ريخلا اهيفف اهيصاون اماو اهؤافدأ اهفارعاو اهباذم اهبانذا

 هعبتاف يسابعلا زتعملا بهذلا ةيلحب بوكرلا رهظا نم لوا
 ٠ هعضوم ىف يتايسو كلذ ىف سانلا

 اهجتنا نم لوأ نا مدقت دقو نوراق لاغيلا جتنأ نم لوا

 نم ءاشني ناويح لفبلا فراعملا ةرئاد ىف لاق نوديرفأ كلملا
 ها ر امحل اي سرفل ١ وأ ن اصحل اي ٥ر امحلا حيقلت

 انصخ ام لاو ) لاق هنع هللا يضر سابع نبا نع يور
 نا انرمأ ءايشأ ةئالثب الا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ( ليخلا ىلع رمحلا يزنن الو ةقدصلا لكان الو ءوضولا غبسن
 لمحأ الا للا لوسر اي تلق لاق يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد نعو
 نيذلا كلذ لعفي امنا لاق ةلغي كل جتنتف سرف ىلع ارامح كل
 نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم ىهنلا لمتحيو ليق نولقعي ال .
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 نيذاريلا نم اهريبحت نود ليخلا نم تايبرعلا نع وه امنا ءازنالا

 ٠ نجهلاو.

 بكارلا داز ىمسملا ليخلا نم برعلا ىف رشتنا ام لوا
 سرف بكرلا دازو ) هحرشو سوماقلا يفف نامع دزا يف رشتنا
 هاطعا دايجلا تاتفاصلاي لجو زع هللا اهفصو ىتلا ليخلا نم فورعم

 ةليبقلا دزالل انيبن ىلعو هيلع ةملسو لا تاولص ناميلس
 لصآ هنمو ليق بجناو مهدنع لسسانتف هيلع اودفو امل ةروهشملا

 ديصلا قحلي ناك هنال بكارلا داز يمسو يبرع سرف لك
 ركذو ها مهيفكي ام مهل داصف مهدحأ هبكر الزنم اولزن اذا دفولا ناكف
 باتك وهو ةيفاشلا لوصفلاو ةيفاكلا لاوقالا باتك فلؤم

 هنف ىف سيفنت دمحا ني دمحم ديسلا ةبتكم ىف هيلع تعلطا طوطخم
 مالسالاو ةيلهاجلا ىف ةروهشملا ليخلا باسنا هفلؤم هيف ركذ
 داز نع لاق كلذ ريغ ىلا ةمومذملاو اهنم ةدومحملا اهتافصو

 ,يهو اهلويخ تيجن ا هنمو برعلا هتجتنتسا سرف لوأ هنا اذه بكرلا

 هيجولاو جوعا هلسن نمو نامع لهأ نم برعلا يف رشتنا ام لوأ
 ٠ راصتخاب ها ناورم رقشاو ليسو قحالو بارعو

 حلاص يبا نع يبلكلا ثدح ليخلا باسنا باتك ىفو
 هللا اهاطعا ىتلا ليخلا نم رشتنا ام لوآ نا سايع نيا نع

 .ىلع اومدق نامع لها نم دزالا نم اموق نا مالسلا هيلع ناميلسل
 هولعاسفضف ءابس ةكلم سيقلي هجوزت دعب مالسلا هيلع ناميلس
كلذ نم اوضق ىتح مهايندو مهنيد رما نم هيلا نوجاتحي امع



 دقو عساش اندلي نا للا يبتاي اولاقف فارصنالاب اومهو اودارا ام

 ناميلس مهيلا عفدف انلزانم ىلا اتغلبي دازب انل رم دازلا نم انضفنا

 الزنم متلزن اذاف مكداز اذه لاقو هليخ نم اسرف مالسلا هيلع

 هي نعطي ريصق حمر درطملا ) ادرطم هوطعأو الجر هيلع اولمحاف

 مكران اوروتو مكبطح اوعمجت مل مكناف مكران اوروأو ( شحول ارمح

 ىلع اولمح الا الزنم نولزني ال موقلا لعجف ديصلاب مكيتاي ىتح
 مهيتاي نا ثيلي الف مهران اورواو اوبطتحاو درطم هديب الجر مهسرف
 مهعبشيو مهيفكيام هنم مهعم نوكيف رمحلاو ءابظلا نم ديصب
 مسا اذه انسرقل ام نويدزألا لاقف رخآلا لزنملا ىلا لضفيو

 ۔يدنعو مهضعب لاق بكرلا داز اضيا ىمسيو ها بكارلا داز الا

 ٠ دحاولا ال ةعامجلا دوصقملا نال لضفأ ةيمستلا هذه نا

 ةعيهل نب ىسيع ركذ بهذلا جورم ىف يدوعسملا لاقو

 دؤاد ني ناميلس نا ( بئالجلاو بئالحلا ) هيباتك ىف يرصملا

 يمسف هيلع نوددصد اسرف دزال ١ نم اسانأ دوز مالسل ١ هيلع

 ها هريغو ليخلا باتك ىف ديرد نيا كلذكو بكارلا داز

 اهلوا ناو ةيلحلا ىف ليخلا بتارم ركذ مدقت دقو اذه

 ركذو تيكسلا اهرخآ ةرشع يهو ىلسملا مث ىلصملا مث ىلجملا

 نبا ةملسم ني ديزي نب دمحمل اتايبا ةسامحلا حرش يف يزيربتلا
 ٠ هذه يهو انه اهركذ بساني ةيلحلا ءامسأ ىف كلملا دبع

 ( مهدالا ممني ملف ىلسو فثيمكلا ىلصو رغالا ىلجف )
 ( مهتملا دجنملا نم يناو ايلات عبار اهعبتاو )
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 ( مدقي ام مدقي ءاج دقو اسماخ اهحاترم مذامو )

 ( مرحي هتريحل داكي ريجتسملا فطاعلا اهسداسو (

 ( ماشألا رئاطلا هل نعو بيخي اميف لمؤملا باخو )

 ( مهشسملا هتصح مهساف انماث اهل يظحلا ءاجو )

 ) مهسستال ليخل ا ةنم اثو انماث ىت و ةعيس ادح (

 ( مطلي ةيحان لك نمف اعسات اهل ميطللا ءاجو (

 ( مظعا هبنق نم هايلعو اهرثا ىلع تيكسلا بخي )
 ( مولا اهساسو اميم اهب ودعي ليخلا ةقاس ىلع )
 ) مصعتسمتمصل اي نزحلا نم بجي مل اذ بر نم ليق اذا (

 ليخلا لاش هناف سرفلا كولم نم كلم نيذاريلا جتنا نم لوآ

 نيذاريلا تجتناف اهريص ةدشو رقبلا ءاضعا ةوقل رقيلا ىلع ةيبرعلا

 راص نا دعي مث سأرلا ةريبك مئاوقلا ةظيلغ ةنشخ تناك كلذلو

 ليق اماو ضعي اهضعب ىلع اهولمح اتاناو اروكذ نيذاريلا نم

 ٠ روكذملا ريبدتلاب تنوكت امناو نامزالا رياحغ ىف نكت ملف كلذ

 هركذ باطخلا ني رمع ني هتنا دبع مالسمالا يف دولوم لوآ

 ٠ يطويسلا

 هللا دبع وه ةنيدملاب نيرجاهملل مالسالا يف دولوم لوآ
 ركي ييا تني ءامسأ همأ يشرقلا يدسلا ماوعلا نيب رييزلا نيا

 دحأ وهو ةرجهلا نم ىلوال ا ةنسلا يف ايقي دللو نيقاطنل ا تاذ

 كومريل ١ ةعقو دهش ةي احصلا نمه ن اعجشل ا دحأو ةلد ايعل ١

- ٢١٢١



 ناكو نامثع ىلا ريشبلا ناكو ةيقيرفا حتف دهشو هيبا عم
 يلع بورح لزتعاو لمجلا دهش مث رادلا موي نامثع نع لتاقي

 لوحتو عنتما ديزي عيابي نا دارا املف ةيواعمل عياب مث ةيواعمو
 ديزي هيلا لسراف هسفنل اوعدي ذخأو مرحلاباذئاع ةكم ىلا

 ةعقو تناكف يرملا ةبقع نب منسسم ةدايقب ماشلا نم اشيج

 قيرطلاب ةبقع نيا تامو ةكم ىلا شيجلا هجوت مث ةنيدملاب ةرحلا

 تامو ةكمب ريبزلا نبا رصاحف ريمن نب نيصحلا مهيلع فلختساو

 ماشلا ىلا شيجلاب نيصحلا عجرف تقولا كلذ ىف ماشلاب ديزي
 نبا ةعاط ىلع عمتجا تام املف ديزي نب ةيواعمل عيوب دقو

 سمخ ةنس كلذو ناسارخو قارعلاو نميلاو زلجحلا لهأ ريبزلا
 نم ةكمب جاجحلا هرصاح ناورم نب كلملا دبع مايا ىفو نيتسو
 فصنلا يف لقفو نيعبسو نيتنثا ةنس ةجحلا يذ نم ةليل لوأ
 ناك باعيسالا يف لاق نيعبسو ثالث ةنس ةرخالا ىدامج نم
 رعش الو هل ةيحلال سلطأ ناكو ةحاصفو ةناسلو ةفنا اذ اسرش

 ريتك ريبزلا ني هللا دبع ناك يناع دجلا ديز نب يلع لاقو هجو يف
 تاهمألاو تادجلا ميرك سابلا ديدش مايصلا ريثك ةالصلا

 ناك هنال ةفالخلا اهعم حلصتال لالخ هيف تناك هنا الا تالاخلاو
 ٠ فالخلا ريثك ءاطعلا قيض اليخي

 اهدعيو ةالصلا ليق ةمئألا نم دوسألا نكرلا ملتسا نم لوأ

 نم لوأو هتعبتاف هدعب ةالولا كلذ تنسحتساف رييزلا ني هتنا ديع

 يف هيلجر فص نم لواو ريبزلا ني هنلا دبع ةبعكلا فوج قلخ
 ٠ دابعلا نم ريثك هب ىدتقاف ةالصلا

- ٢١٤



 ٠ ريبزلا نب هتنا دبع سوءرلا هيلا تلمح نم لوا

 نبا ريشب ني نامعنلا وه ةرجهلا دعب راصنالل دولوم لوا
 ٠ يدقاولا لاق يجرزخلا يراصنالا هبلعث نب دعس

 ارهش رشع ةعبراب ةرجهلا دعب دلو مالسالا يف دولوم لوأ

 ةتسب ينم ربكا ريشب نب نامعنلا ناك لاق ريبزلا نب هنلا دبع نعو
 ناكو صمح ىلا هلقن مث ةفوكلا ىلع ةيواعم هلمعتسأ رهشا
 ديزي نب ةيواعم تام الو ةيواعم نب ديزي تام ام ماشلاب
 هسنفن ىلا اعد مث ريبزلا نبا ىلا نامعنلا اعد ريسيب هيبا دعب

 لتقف سيق نب كاحضلا عقاو نا دعب مكحلا ني ناورم هعقاوف

 هلتقو كاحضلا ةميزهب عمس امل ليقو نيتسو سمخ ةنس نامعنلا
 ليقو هولتقو اهلهأ هبلطف صمح نم ابراه جرخ طهار جرمب

 ىف امك دلخم نب ةملسم ةرجهلا دعب راصنالل دولوم لوا

 ٠ ةيلاتلا ةياورلا

 نبا دلخم نب ةملسم ةرجهلا دعب راصنالل دولوم لوأ
 ةباصالا ىف ظفاحلا لاق ةياور ىف يجرزخلا يراصتالا تماصلا

 تدلو لاق دلخم نب ةملسم نع عيكو قيرط نم ميعت ويا جرخا
 نبا اناو ضبقو ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر مدق نيح
 ليقو نيتسو نينثا ةنس اهب ىفوتو رصم ةيواعم هالو نينس رشع
 ٠ روكذملا خيراتلا ىف اهب ىفوتو ةنيدملا ىلا عجر

 ديس ةنبا ءارهزلا ةمطاف هب اقوحل هللا لوسر لمهأ لوأ
 . ثيدح نم ركاسع نبا جرخا ملسو هيلع هنلا ىلص دمحم نيلسرملا
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 نم ينقحلي نم لواو ةمطاف يلها نم ىنقحلي نم لوا ) هلثاو.

 دعب اهيلع هللا ناوضر تيفوت ( افك نكلوطا يهو بنيز يجاوزا

 ٠ كلذ ريغ ليقو رهشا ةثالثب ليقو رهشا ةتسب اهيبا

 تنب ةمطاف شعنلا ىلع ةبقلا لثم اهل لعج ةارمأ لوا
 سيمع تنب ءامسا اهل هتلمع ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر
 ةمطاف نا ربلا دبع نبا لاق ةشبحلا ىف عنصي هتأر دق تناكو
 دق ينا ءامسا اي سيمع تنب ءامسال تلاق اهيلع هللا ناوضر
 اهفصيف بوثلا ةارملا ىلع حرطي هنا ءاسنلاب عنصي ام تحبقتسا
 ةيشبحلا ضراب هتيار ائيش كيرا الا هللا لوسر تنب اي ءامسا تلاق
 ةمطاف تلاقف ابوث اهيلع تحرط مث اهتنحف ةبطر دئارجب تعدف
 تم انأ اذاف لاجرلا نم ةارملا هب فرعت هلمجاو اذه نسحا ام
 ةشئاع تءاج تيفوت املف ادحا يلع ىلخدتالو يلعو تنا ينيلسغاف
 هذه نا تلاقف ركب يبا ىلا تكشف يلخدتال ءامسا تلاقف لخدت

 ىلع فقوو ركب وبا ءاجف هنلا لوسر تنب نيبو اننيب لوحت ةيمعتخلا
 ىلص يبنلا جاوزا ىتعنم نا ىلع كلمح ام ءامسا اي لاقف بابلا
 .لثم اهل تلعجو هللا لوسر تني ىلع نلخدي نا ملسو هلع ا
 اذه اهتيراو دحا اهيلع لخديال نا ينترما تلاقف سورعلا جدوه

 ركي ويا لاق اهل كلذ عنصا نا ينترماف ةيح يهو تعنص يذلا

 ةصق رجخ نب ظفاحلا شقان دقو فرصنا من هب كترما ام يعنصاف
 ءامسا ناف نوحتف نبا هدعبتسا لاقو ةمطافل يلعو ءامسا لسغ
 لسغ ىف يلع ةرضحب فشكتت فكيف لاق ركب يبا جوز ذئنيح تناك
 تلستتغا اهنا دمحا دنع عقو دقو داعبتسالا لحم وهو ةمطاغ
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 اهلسغ ىف كلذي ىفتكيو فشكتال نا تصواو ليلقب اهتوم ليبق

 ها اضيأ اذه دعيبتسأو

 ةقرافم دعب الا بجيال لسغلا نا د اعبتسسالا هجو لعلو

 لاق ملعا ثاو رهاظلا وهو هب ىفتكيال كلذ ليقو دسجلل حورلا
 نا ثيدح ةعوضوملا ثيداحالا ىف ةعومجملا دئاوفلا يف يناكوشلا

 اهنفك تسبلو اهتوم لبق اهسفن تلسغ اهيلع ناوضر ةمطاف
 ٠ ها حصيال ٠ كلذب يلع ىفتكاف

 ٠ ةمطاف اي تناو انا ةنجلا لخدي نم لوأ

 ما هتوم دعب هب اقوحل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاسن لوا

 اهمأو ةميزخ نب دسأ ينب نم ةيدسألا شحج تنب بنيز نينمؤملا

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع يور مشاه نب بلطملا دبع تنب ةميمأ
 يب اقاحل نكعرسا ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر لاق تلاق

 انلوطا تناكف ادي لوطأ نهتيأ نلواطتي نكف تلاق ( ادي نكلوطأ

 ديعس نب ىيحي نعو قدصتتو اهديب لمعت تناك اهنال بنيز ادي
 دعب انادحا تيب يف انعمتجا اذا انكف تلاق اضيا ةشئاع نع
 لواطتن رادجلا يف انيديا دمن ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا ةافو

 ةارما تناكو شحج تنب بنيز تيفوت ىتح كلذ لعفن لزن ملف
 . هيلع هللا ىلص يبنلا نا ذئنيح انفرعف انلوطاب نكت ملو ةريصق
 عانص ةارما بنيز تناكو ةقدصلاب ديلا لوط دارا امنا ملسو

 اهب جوزت هللا ليبس يف هب قدصتتو زرختو غيدت تناكف نيديلا
 .. سسصخ ةنس ليقو ثالث ةنمس ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر

 ىضق امظ ) تلزن اهيفو هثراح ني ديز هالوم دنع ةلبق تناكو
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 ٠ باجحلا ةيا تلزن اهببسبو ( اهمك انجوز ارطو اهنم ديز .

 دنسب يدقاولا قيرط نم دعس نبا دنع اهجيوزت ربخ يفو
 دنع ثدحتي ملسو هيلع لا ىلص هنلا لوسر انيبف ٠٠ لسرم
 نم لوقيو مسبتي وهو هنع يرض ةيشغ هتذخا اذا ةشئاع

 تمعناو هيلع ندا معنا يذلل لوقت ناو ) التو اهرشبيف بنيز ىلا بهذي
 ٠ ةيآلا ( للا قتاو كجوز كيلع كسمأ هيلع

 اهلامج نم اذفغلبي امل دعبو برقام ينذخأف ةشئاع تلاق
 ءامسلا نم للا اهجوز اهل عنصام فرشاو مظعا يه ىرخاو

 ٠ اذهب انيلع رخفت يه تلقو

 ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر اهجوزت يدقاولا لاق

 رمع ةفالخ يف نيرشع ةنس تتامو ةنس نيثالثو سمخ تنب يهو

 .. شحج تنيب بنيز شعنلا ىلع ةيقلا لثم اهل لعج ةارمآ لوا

 ( ةنيعظلا ءابخ معن ) لاق شعنلا رمع ىأر املو ةفيلخ تناكو
 ةروكذملا ةبقلاو بنيز مث ةمطاف كلذ اهل عنص نم لوآ نا رم دقو

 ةغللا يف هن اف يوغللا شعنلا ريغ وهو مهحالطصا يف اشعن ىمست

 لوأ نا ليق امو ةصاخ هيلع تيملا ناك اذا تيملا ريرسل مسا

 ناوضر ةمطاف وأ بنيز شعن ىلع لمح نم لوأ وأ مالسالا يف شعن

 ٠ ريرسلا ال ةبقلا انه شعنلاب دارملاف امهيلع هثنا

 ربق ىلع برض ي ذلا طاطسفلا ريق ىلع برض طاطسف لوآ

 ٠ يرخا ناعم هلو رعش نم تيب طاطسفلاو شحج تنب بنيذ
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 سمحا ( سمحا نم ةارما ةنجلا يف يب اقوحل يتما لوا )

 ٠ رازن نب ةعيبر يتي نم ةعيبض نم نطب

 ظفحلا ينقدص نا هتظفح اذكه ( دارجلا اكاله ممألا لوا )

 حيباصملا ةاكشم يف هيلع تعلطا مث ال مأ ثيدح وه له يرداال نكل
 هللا ديع نب رياج ثيدح نم ( دارحلا ةمالا هذه كاله لوأ ) ظفلب

 ةنسلا يف رمع ىنس نم ةنس يف دارجلا دقف لاق هنع هنلا يضر

 ابكار نميلا ىلا ثعبف اديدش امه كلذب متهاف اهيف يفوت ىتلا
 له دارجلا نع لاسي ماشلا ىلا ابكارو قارعلا ىلا ابكارو
 اهرثنف ةضيقي نميلا ليق نم ىذلا بكارلا هاتاف ءيش هنم ىرأ

 هللا ىلص هنلا لوسر تعمس لاقو ربك رمع اهار املف هيدي نيب

 اهنم ةئامتس ةما فلا قلخ لجو زع هللا نا لوقي ملسو هبلع
 اذاف دارجلا ةمألا هذه كاله لوآ ناو ربلا ىف ةئامعبراو رحبلا ىف
 بعش يف ىقهيبلا هاور كلسلا ماظنك ممالا تعباتت دارجلا كله

 ٠ ناميالا

 هاور ثيدحلا : ةعومجملا دئاوفلا يف يناكوشلا ةمالعلا لاق

 يف يزوجلا نبا هدرواو عوضوم نايح نبا لاق ىلعي وبأ
 هجرخا ثيدحلا ةعونصملا يلآللا يف يطويسلا لاق تاعوضوملا
 ظفاحلا رصتقاو ناميالا بعش يف يقهيبلاو ةمظعلا يف خيشلا وبأ
 ها ةفيعضت ىلع

 هلوق دنع هاكشملا ىلع ةاقرملا يف يراقلا يلع ةمالعلا لاقو
 دارملاف ةما فلا هلوق ىلا ةراشا دارجلا ةمالا هذه كاله لوأ نأف
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 هتما ةمألا هذهي دارملا نوكي نا نكميو لاق نا ئلا ستجلا اهب

 ها ملسو هيلع شا ىلص

 يف يذمرتلا ميكحلا لاق لاق يريمدلل ناويحلا ةايح يفو
 ةنيطلا نم قلخ هنال اكاله ممالا هذه لوآ دارجلا راص امناو هرداون

 كالهب ممألا كلهت امناو مالسلا هيلع مدآ قلخ نم تلضف ىتلا

 ها مهل ترخس اهنأل نيدمدالا

 فوع نب نمحرلا دبع يتما ءاينغا نم ةنجلا لخدي نم لوا
 يف يطويسلا هركذ ثيدحلا اولح الا اهلخديال هديب يسفن يذلاو

 اهدوجا ملسيالو لاق ثيداحأ ةلمج هعم ركذو ةعونصملا يلآللا

 هلاو نسحلا ةجرد هدارفناب اهنم ءيش غلبيالو لاقم نم
 ها ملعأ

 ريع هيلع تمدق هنا فوع نب نمحرلا دبع نع رخآ ربخ يفو
 جيجضلا اذه ام ةشئاع تلاقف اهمودقل ةنيدملا تجضف نميلا نم

 فوع نب نمحرلا دبعل نميلا نم تمدق ريع اهل ليقف عمسا يذلا

 ىتاف نمحرلا دبع اهلوق غلبف هلوسر قدصو هنلا قدص تلاقف
 هيلع للا ىلص هللا لوسر لاق اذام نينمؤملا ما اي اهل لاقف اهيلا

 ءارقف تيارف اهميعنو ةنجلا تيار لوقي هتعمس تلاق ملسو
 ءاينغالا نم ادحا ىرا ملو ايعس ةنجلا نولخدي نيملسملا
 اويح مهراثآ ىف اوبحي هتيار فوع نب نمحرلا دبع الا مهعم لخدي
 ليبس ىف اهيلع امو ريعلا نارضح نمو هللا دهشا نمحرلا دبع لاقف
 ٠ ايعس مهعم اهلخدا يلعل ا
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 حجتاو حظا دقف تمت ناف ةالصلا دبعلا هب بساحي ام لوا

 ميمت هاور ( لامعالا رئاس مث رسخو باخ دقف تدسف ناو

 ٠ يرادلا

 ناك ناف هتالص ةمايقلا موي دبعلا هب بساحي ام لوأ
 له اورظنا هتكئالمل نا لاق اهمتأ نكي مل ناو همات هل تبتك اهمتأ

 مث كلذك ةاكزلا مث هتضيرف اهب نولمكتف عوطت نم يدبعل نودجت
 وياو دمحا مامالا هجرخا ( كلذ بسح ىلع لامعالا ذخوت

 ٠ اضيا يرادلا ميمت نع مكاحلاو هجام نيأو دوأد.

 ٠ سمخلا تاولصلا يتما ىلع هللا ضرتفا ام لوأ

 ٠ سمخلا تاولصلا مهلامعأ نم عفري ام لوآو

 عيض ناك نمف سمخلا تاولصلا هنع نولئسيام لواو

 يدبعل نودجت له اورظنا ىلاعتو كرابت هللا لوقي اهنم انيش
 ىف اورظناو ةضيرفلا نم صقن ام اهب نومتت ةالص نم ةلفان
 اورظناف هنم ائيش عيض ناك ناف ناضمر رهش يدبع مايص
 مايصلا نم صقنام اهب نومتت مايص نم ةلفان يدبعل نودجت له
 لم اورظناف ائيش اهنم عيض ناك نا يدبع ةاكز ىف اورظناو
 .ةاكزلا نم صقن ام اهي نومتت ةقدص نم ةلفان يدبعل نودجت
 الضف دجو ناف هلدعو هللا ةمحرب كلذو هلا ضئارف ىلع كلذ ذخويف

 دجوي مل ناو اورسم ةنجلا لخدا هل ليقو هنازيم ىف عضو
 مث هيلجرو هيديب اوذخاف ةينايزلا هب ترمأ كلذ نم ءيش هل
 تاولصلا مهلامعا نم عفري ام لوا ىنعمو ( رانلا ىف فذق
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 لوا ليقو اهكرت ىلع مهفلخ قافتاو نيلصملا تومب يا سمخلا
 ٠ حورشلا ضعب ىف اذك ةالصلا باوث مهلامعا باوث نم عفريام

 لاست الف هولحتسا اذاف هلهآ تيبلا اذه لحتسي نم لوآ

 هدعب رمعي ال ابارخ هنويرخيف ةشبحلا ءىجي مث برعلا ةكله نع
 ىيآ نع دؤاد ويأ ٥اور مالسلا هيلع ىسيع نمز كلذو يميلحلا لاق.

 نكرلا نيب لجرل عيابي ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا لاق ةريره
 ٠ خلا هلها تيبلا اذه لحتسي نم لوأو ماقملاو

 ( يتيب لها اكالم شيرق لواو شيرق اكاله سانلا لوآ )
 ٠ صاعلا نب ورمع نع ىلعي وباو يناربطلا هجرخا

 ٠ ( تمصلا ةدابعلا لوا )

 نع ( مشاه وني ءانف شيرق لواو شيرق ءانف سانلا لوا )
 ٠ ورمع نيا

 ٥ اور ) هند ١ وفع تقول ١ رخآو هلد ١ ن اوضر تقول ١ لوا (

 ٠ ينطقرادلا

 رخآو هللا ةمحر تقولا طسوو هنا ناوضر تقولا لوا )
 ٠ ( هللا وفع تقولا

 يباحص نذؤملا يحمجلا هروذنصحم ىيبأ نع ينطقرادلا هاور

 ليجعت بلط هلبق امو ثيدحلا اذه دافآ دقو يوانملا لاق روهشم

 ٠ تقولا نع اهضعب جارخا ةمرحو اهتقو لوا ةالصلا

 ميكحلا هاور ( هيلع ىلص نمل رفغي نا نمؤملا ةفحت لوا )
 ٠ سنا نع يذمرتلا
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 شيج لواو اوبج وا دق رحبلا نوبكري يتما نم شيج لوا )

 مآ نع يراخبلا هاور ( مهل روفغم رصيق ةنيدم نوزغي يتما نم
 ىنعمو تماصلا نب ةدابع ةجوزو سنأ ةلاخ ناحلم تنب مازح

 مهل تيجو العف اولعف ىآ اوبجوآو وزفلل يأ رحبلا نوبكري

 ٠ ةنجلا هب

 ٠ هتارمآو لجرلا ةمايقلا موي مصتخي نم لوأ

 يناربطلاو دمحآ هاور ( ناراج ةمايقلا موي نيمصخ لوأ )
 هبحاص راوج امهدحأ نسحي مل ىنعملاو رماع نب ةيبقع نع

 ٠ راج ناو راجلا نع ىذألا فك ىلع ثحلا ثيدحلا دوصقمو

 رديلا ةليل رمقلا ةروص ىلع ةتجلا لخدت ةرمز لوآ )

 مهنم لجر لكل ءامسلا يف يرد بكوك نسحأ نول ىلع ةيناثلاو

 اهءارو نم اهقاس خم اودبي ةلح نوعيس ةجوز لك ىلع ناتجوز
 ديعس ىبأ نعيذمرتلاو دمحأا هاور ريغصلا عماجلا ىف لاق

 ناتنثا ةياور يفو ريغصلا عماجلا حرش يف لاق دوعسم نياو

 ناتنتتا هل يذلا ةنجلا لهأ ىتدأ ) ريخل ديدحتلل ال ريثكتلل دانت

 ها ( ةجوز نوعبسو

 ( هيلاوم عاطاو هللا عاطأ دبع ةنجلا ىلا قياس لوأ )

 ٠ ةريره ىبا نع يناربطلا هاور

 نم قتع هرخآو ةرفغم هطحسوو ةمحر ناضمر رهش لوا )
 ٠ ةريره يبا نع بيطخلاو ايندلا يبا نيا هاور ( رانلا
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 ىلا قرشملا نم مهرشحت ر ان سانلا رشحي ءيش لوآ )

 ٠ سنا نع يسلايطلا هاور ( برغملا
 هاور ( توحلا ديك ةدايز ةنجلا لمهأ هلكأي ءيش لوأ )

 ٠ سنآ نع يسلايطلا

 مهنيد نم ىقبي ام رخاو ةذفامألا سانلا نم عفري ام لوآ )

 ميكحل ا هاور ( ىل اعت هللا دنع هل قالخال لصم برو ةالصلا

 ٠ تباث نب ديز نع يذمرتلا

 دنع همامتو يوانملا لاق ( ةنامألا مكنيد نم نودقفت ام لوآ )

 هل ةنام ال نمل نيد الو سنأ نع هتياور يف ينارطبلا هجرخم
 ها ناميالا نم دهعلا نسحو هل دهعال نمل ةنامأ الو

 تعشلا نيرجاهملا ءارقف ضوحلا ىلع ادورو سانلا لوا )

 ( ددسلا مهل حتفت الو تامعنتملا نوحكنيال نيذلا ايايث سندلا اسؤر

 هؤام ءاقلبلا نامع ىلا ندع نم يضوح ) هلوأ ثيدح نم ةعطق وه

 موجن ددع هباوكاو لسعلا نم ىلحاو نبللا نم اضايب دشا
 سانلا لوآ ادبا اهدعبي امظي مل ةيرش هنم برش نم ءامسلا

 ءاور ريغصلا عماجلا ىف لاق ( خلا نيرجاهملا ءارقف هيلع ادورو
 ٠ نابوث نع مكاحلاو يذمرتلا

 دادش نع يناربطلا ( عوشخلا سانلا نم عفري ام لوا )
 ٠ سوا نيا

 اهيف ىرتال ىتح عوشنخل ا ةمألا هذه نم عفري ءيش لوا (

 ٠ ءادردلا يبا نع يناربطلا ( اعشاخ

 نع يناربطلا ( نسحلا قلخلا نازيملا ىف عضوي ام لوا )
 ٠ ءادردلا مأ

۔ ٢٢٤ _



 يناربطلا ( هلها ىلع هتقفن دبعلا نازيم يف عضوي ام لوا )

 ٠ رباج نع

 ٠ ( ءامدلا يف ةمايقلا موي سانلا نيب ىضقي ام لوا )
 تاقلعتم ىف ةمايقلا موي سانلا نيب ىلاعت هللا مكحيام لوا يا

 نال ةالصلا دبعلا هب بساحي ام لوأ ربخ هضقاني الو ءامدلا
 ٠ قلخلا قح يف اذو قحلا قح يف كلذ

 لوا مت ةالصلا ةيئدبلا ضئارفلا نم هب بساحي ام لوا )
 ٠ ( ءامدلا ملاظملا نم هيف مكحي ام

 اوديري مل قدرصتمو ملاعو ديهش هيف ىضقي ام لوأ )
 ٠ ( هللا هجو

 نيذلا نورجاهملاو ءارقفلا هنلا قلخ نم ةنجلا لخدي نم لوآ
 هردص يف هتجاحو مهدحا توميو هراكملا مهب ىقتيو روغتلا مهي دست

 نيا هنلا ديع ثددح يف هريغو دمحآ هجرخا ( ءاضق اهل عيطتسي ال

 هللا اولاق هنلا قلخ نم ةنجلا لخدي نم لوآ نوردت له ) ظفلب رمع
 ٠ خلا ءارقفلا هللا قلخ نم ةنجلا لخدي نم لوأ لاق ملعا هلوسرو

 يور بساحي نم لوأو ممألا نم ةمايقلا موي ثعبي نم لوأ
 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنا هنع هننا يضر سابع نبا نع

 ٠ ( بساحي نم لوأو ثعبي نم لوأ نحن ) ملسو هيلع

 لوسر لاق : لاق هنع هنلا يضر سنأ نع ( حفاص نم لوآ )
 مهو ابولق قرا مه نميلا لمهأ مكاتأ ) ملسو هيلع هللا ىلص نا
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 هللا لوسر نا هنع ىرخا ةياور ىفو ( ةحفاصملاب ايح نم لوآ
 ءاج نم لوأ مهو نميلا لمهأ مكءاج ) لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ دؤاد ويآ هجرخا ( ةحفاصملاب

 ٠ ( هديو هذخف ةمايقلا موي ناسنالا نم قطنيام لوآ )
 لاق : لاق هدج نع هييا نع ةيواعم نب ميكح نيزهب نع

 ةم ايقل ١ موي نوضرعت مكن ١ ( ملسو هيلع هلل ا ىلص هنل أ لوسر

 نعو ( هديو هذخف ناسنالا نم قطني ام لوأو مادفلا مكهاوفا ىلعو

 نا ) لوقي ملسو هيلع هلا ىلص يبنلا عمس هنا رماع نبا ةبقع
 نم هذخف هاوفألا ىلع متخي موي ملكتي ناسنالا نم مظع لوأ

 ٠ يناربطلاو دمحأ مامالا هجرخا ( لامشلا لجرلا

 ٠ ( هنطب هربق يف ناسنالا نم نتني ام لوأ )

 لخدي ال نا مكنم ع اطتسأ نم ) لوقي ملسو هيلع هتنا ىلص هنلا

 هجرخا ( هنطب ناسنالا نم نتني ام لوا ناف لعفيلف ابيطالا هنطي
 هلتم ةميمت يبا نع ىراخبلا جرخاو لبنح نب دمحأ ني هللا ديع

 ٠ نيدلا الا هيتذ هل رفغي ديهشلا مد نم قارهي ام لوأ

 يناربطلا هاور ( لوبلا ربقلا يف دبعلا هب بساحي ام لوآ )
 ديعلا هي بساحي ام لوآ هناف لوبلا اوقتا ) هظفلو ةمامأ يبا نع

 ٠ خلا

 برقالا مث يتيب لهآ ىتما نم ةمايقلا موي هل عغشا نم لوا
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 نميلا نم ينعبتاو يب نمآ نم مث راصنالا مث شيرق نم برقالاف
 هاور لضفا الوا هل عفغشا نمو مجاعالا مث برعلا رئاس نم مث
 صخغح هي درفت ينطقرادلا لاق يوانملا لاق ٠ رمع نيا نع يناربطلا

 فيعض ثيل لاقو هعضوب يزوجلا نبا مكحو لاق ثيل نع دؤاد نب
 ها هعضوب مهتملا وهو باذك صفحو

 لماو ةكم لهاو ةنيدملا له يتما نم هل عغشا نم لوأ

 هيفو يمثيهلا لاق رفعج نب هللا دبع نع يناربطلا هجرخا فئاطلا
 ٠ مهفرعا مل نم

 رحننف عجرن مث يلصن نا اذه انموي ىف هب ءادبن ام لوآ
 ٠ هيلع قفتم عادبالا ىف لاق

 رضم نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع دفو نم لوآ
 هللا لوسر مهل لعجف سمخ ةنس بجر ىف كلذو هنيزم نم ةئامعبرا
 نورجاهم متنا ) مهل لاقو مهراد يف ةرجهلا ملسو هيلع هنلا ىلص
 نبا هركذ ها مهدالب ىلا اوعجرف ( مكلاوما ىلا اوعجراف متنك ثيح

 ٠ هتاقبط ىف دعس

 كولملا ىلا هلسر ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر ثعبام لوآ

 نم هعوجر دعب ةجحلا يذ ىف تس ةنس مالسالا ىلا مهوعدي

 نوءارقيال كولملا نا هلا لوسر اي هل ليقف ايتك مهيلا بتكو ةيبيدحلا

 هشقن هنم هصف ةضف نم امتاخ هلا لوسر ذختاف اموتخم الا اباتك
 نم رفن ةتس جرخف بتكلا هب متخو هللا لوسر دمحم رطسا ةنئالث

 ٠ ةرجهلل عيس ةنس مرحملا ىف كلذو دح او موي ىف لسرلا
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 ورمع مهركذ مدقملا لسرلا نم هللا لوسر هتعب لوسر لواو

 ىف هوعدي نيباتك هعم بتكو يشاجنلا ىلا هثعب يرمضلا ةيما نبا
 هللا لوسر باتك ذخاف نآرقلا هيلع اولتيو مالسالا ىلا امهدحأ

 ملسا مت اعضاوت ضرالا ىلا هريرس نم لزنو هينيع ىلا هعضوف
 ٠ هتيتال هيتآ نا عيطتساول لاقو قحلا دهشو

 مارهب دلو نم ناساس نب ناذاب مجعلا كولم نم ملسا نم لوا

 ٠ روج

 ىلص هللا لوسر ةمايقلا موي ضرالا هنع قشنت نم لوا
 هنع قشنت نم لوا انا ظفلب سابع نيا هاور ملسو هيلع هنلا

 ٠ خلا ضرألا

 هنع قشنت نم لوا انا ) رمع نبا نع ىرخأ ةياور ىفو
 مت يعم نورشحيف عيقبلا لهآ يتآ مث رمع مث ركب وبأ مث ضرالا
 يذمرتلاو مكاحلا هجرخا ( نيمرحلا نيب رشحا ىتح ةكم لهأ رظتنا

 اذا اجورخ سانلا لوا انا ) يذمرتلا دنع سنا ثيدح نمو
 دمحلا ءاول اوسيا اذا مهرشيم اناو اودفو اذا مهبيطخ اناو اوثعب

 دنع ةريره يبأ نعو ( رخفالو مدآ دلو مركا اناو يديب ذئموي
 نم ةلح ىسكاف ضرألا هنع قشنت نم لوا انا ) اضيأ يذمرتلا
 موقي قئالخلا نم دحأ سيل شرعلا نيمي نع موقا مت ةنجلا للح
 ٠ يناربطلا لئاوأ ثيداحا جيرخت نم ها ( يريغ ماقملا كلذ

 مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن دعب ضرألا هنع قشنت نم لوأ

 ٠ مالسلا هيلع حون
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 هنع هللا ىضر كلام نب سنآ ىور ةنجلا باب عرقي نم لوا
 باب عرقي نم لوا انا ) ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر لاق : لاق

 عمست ملف ةنجلا باب قدي نم لوا انا ) ىرخا ةياور ىفو ( ةنجلا
 ٠ ( عيراصملا كلت ىلع قلحلا نينط نم نسحا ناذألا

 هلا ىلص يبنلا نع ةريزه وبا ىور عفشم لواو عفاش لوأ
 ىرخا ةياور ىفو ( عفشم لوأو عفاش لوا انا ) لاق هنا ملسو هيلع

 ٠ ( ةمايقلا موي عفشم لواو عفاش لوا انا ) هللا دبع نب رباج نع
 ٠ ءادهشلا مث ءاملعلا مث ءايبنألا ةمايقلا موي عغسشي نم لوأ

 ٠ نامثع ثيدح نم يدادغبلا بيطخلا هجرخا

 هللا دبع نب رباجو سابع نيا نع ىور ةنجلا لخدي ممآلا لوآ
 لوا ملسو هيلع شا ىلص يبنلل لاق مالسلا هيلع ليربج نا ) الاق

 ٠ ( كتمأ ةنجلا لخدي ممألا

 ونذؤم مت تيبلا ونذؤم مث ءايبنألا ةنجلا لخدي نم ٦

 بيطخلا هاور نينذؤملا رئاس مث ىدجسم ونذؤم مت سدقملا تيي

 ىلع ةاقرملا نم ها هنع هللا يضر لالي تيبلا نذؤمو لاق رياج نع

 ( ٠ ةاكشملا

 حصا ملا لاقي نا ميعنلا نم ةمايقلا موي هنع لئسي ام لوأ )

 ىف رجح نب ظفاحلا هاور ( درايلا ءامل ١ نم كيوراو كمسج كل

 تعمس لاق ىرعشالا مرزع نب نمحرلا ديع ني كاحضلا نع ةياصألا

 ٠ ملسو هيلع ن ا ىلص هتنا لوسر لاق : لوقي ةريره ايا
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 ٠ ( خلا دبعلا هنع لئسي ام لوأ (

 اهلعب نع مث اهتالص نع ةمايقلا موي ةارملا لئستام لوأ )

 اعوفرم سنأ نع باوثلا باتك يف خيشلا وبا هجرخا يطويسلا لاق

 نيقرفتم نيفلتخم مهرارش اهرخاو مهرايخ ةمألا هذه لوآ )

 سانلا ىلا يتاي وهو هتينم هتاتلف رخالا مويلاو هناب نمؤي ناك نمف

 هذه لوآ نا ظفلب ريغصلا عماجلا ىف هاور ( هيلا ىتوي نآ بحي ام
 ٠ خلا ةمذلا

 ثيدحلا ( ةالصلا اهرخاو مكحلا اضقن مالسالا ىرع لوأ )
 ثبشت ةورع تضقتنا املك ةورع ةورع مالسالا ىرع نضقتنتل هلوأ

 يوانملا لاق ( ةالصلا اهرخاو مكحلا اضقن اهلواف اهيلت ىتلاب سانلا
 هلوا ركذ ىلع ريغصلا عماجلا ىف رصتقاو ةماما يبأ نع دمحا هاور
 ها هفالخي رمالاو همامتي ثيدحلا وه اذه نا رهاظو لاق

 تام نيح ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا ىلع ىلص نم لوا
 مث نورجاهملا لخد مت اوجرخو مشاه ونبو بلطملا دبع ني سابعلا
 ٠ راصنالا

 ىلص هللا لوسر ىلع مالسلا هيلع ليربج يقلي ناك ام لوا

 اذاف ( ميحرلا نمحرلا هللا مسي ) يحولا لزن اذا ملسو هيلع ةنا

 ملع ةيناثلا ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب ) مالسلا هيلع ليربج لاق
 حتتفأو ةروسلا متخ دق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر

 سابع نب نع ريبج نب ديعس نع رانيد نب ورمع هاور ىرخالا
٠ امهنع للا ىضر



 هللا ىلص هللا لوسر نا اضيا هنع مكاحلاو دؤاد ويآ ىورو

 هللا مسب ) هيلع لزني ىتح ةروسلا لصف فرعي ال ناك ملسو هبلع
 تاآدتيآ وآ تمتخ دق ةروسلا نا فرع تلزت اذاف ( ميحرلا نمحرلا

 ٠ ( ىرخا ةروس

 كلذ ىور ( ميحرلا نمحرلا للا مسي ) ةاروتلا نم لزتا ام لوأ

 ٠ رابحالا بعك نع
 نم ملسمل ةياور ىفو اهبرغم نم سمشلا عولط تايآلا لوآ )

 ربخ ىف ءاجو هنع هللا ىضر ةمامأ يبا نع يناربطلا هاور ( برغملا
 لاجدلا اهلواف رهاظلا وهو يميلحلا لاق لاجدلا روهظ اهلوأ نا رخا

 ىسيع تقو يف رافكلا نال جوجامو جوجأي جورخف ىسيع لزنف
 سمشلا تناكولف ملسي نم مهنمو لتقي نم مهنمف نونتفي مالسلا هيلع
 اهعولط نال ىسيع مايأ مهناميا دوهيلا عفني مل اهبرغم نم لبق تعلط
 مل ول حيحص مالك وهو يقيهيبلا لاق فيلكتلا عفريو باطخلا ليزي
 عولط تايآلا لوآ نا ) ملسم ىف ىذلا حيحصلا ثيدحلا هضراعي
 ٠ ريغصلا عماجلا حرش ىف يوانملا هركذ ( برغملا نم سمشلا

 ٠ ( اهانمي مث اهارسي ابارخ ضرالا لوأ )
 نسحلا نع يرسلا نب دانه هاور ( تمصلا ةدابعلا لوأ )

 . ٠ السرم

 ديهش لوآ تنا هلوا ثيدحلا ( يتيب لمهأ نم ديهش لوأ )
 نبا ثراحلا نبي هديبعل ملسو هيلع هنلا ىلص هلاق يتيب له أ نم .
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 برضف هعيبر نب هبيش زراب دقف ردب موي اديهش لوتقملا بلطملا دبع
 يبنلا هيابتأ مث يلعو ةزمح هذقنتساف اهعطقف هديبع لجر هبيش

 اديهش تسلا هللا لوسر اي لاقو ربعتساف ملسو هيلع هللا ىلص

 ردب موي ديهش لوآ اما ( يتيب لهأ نم ديهش لوا تنا ) ىلب لاق
 ٠ ةقارس نب ةثراح ليقو رمع ىلوم عجهم وهف قالطالا ىلع

 لاق ( دوبع هل لاقي دوسا دبع ةنجلا الوخد سانلا لوا )

 ىلص هللا لوسر نا يظرقلا بعك نب دمحم نع ىور هريغو يناديملا
 لاقي دوسأ دبعل ةنجلا الوخد سانلا لوآ نا ) لاق ملسو هيلع ا

 هب نمؤي ملف ةيرق لمهأ ىلا ايبن ثعب ىلاعت للا نا كلذو ( دوبع هل
 اهيف هوريصق ارثئي هل اورفتحأ هموق ناو دوسألا كلذ الا دحأ

 عيبيو بطتحيق بهذي دوسآلا كلذ ناكف هرخص هيلع اوقيطاو

 هللا هنيعيف ةرفحلا كلت يتاي مث ابارشو اماعط هب يرتشيو بطحلا
 ناو بارشلاو ماعطلا كلذ هيلا يلديو اهعفريف ةرخصلا كلت ىلع

 ضرأل ١ ه4ىففتي برضف حيرتسيل سلج مث اموي بطتحأ دوسأل ١

 هنا ىري وهو هتمون نم به مث نينس عبس مانف رسيالا هقشب
 هبطح عابف ةيرقلا ىتأو هتمزح لمتحاف راهن نم ةعاس الا مان ام

 هموقل ادب ناك دقو اهيف مالسلا هيلع يبنلا دجي ملفقرفحلا ىتآ مت
 وه نيا يردن ال نولوقيف دوسألا نع لءاسي ناكف هوجرخأف هيف
 ها ( دوبع نم مونا ) ليق ىتح اليوط مان نم لكل لثملا هب برضف

 امهنا الا انه امل ةبراقم ظافلاب هحرشو سوماقلا يف يهو
 نا ( يظرقل ا بعك نب دمحم ه اور اميف لضعم ثىدح يف ءاجو الاق

 ةصقلا اركذو ( دوبع هل لاقي دوسا دبع ةنجلا الوخد سانلا لوأ
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 مث مدقت ام لثمي ةيوبنلا لاثمألا باتك بحاص اضيا اهركذو اهنيعي

 نيلوالا قلخال هرصع يف سانلا ىلا سايقلاب اهلعل ةيلوالاو ٠ لاق
 ها نيرخآلاو

 لاقو توامت هنا رخا ىنعم اوركذ دوبع ةمونب لثملا ىفو
 هللاو تامف مان مث تم اذا يننويدنت فيك ملعال ينويدنا هلهال

 ٠ ناك كلذ يا ملعا

 ىف كلذ ناك رئانملا ىلع راحسألاب حيبستلا ثدح ام لوأ

 نمز ىلا هدعي رمتساو هيتلاي ناك نيح مالسلا هيلع ىسوم نمز

 نوموقي ةدع هيف بترف سدقملا تييل هئانتياو مالسلا هيلع دؤاد
 رجفلا ىلا ليللا نم ريخألا ثلثلا نم تالا ريغيو تالآلا ىلع كلذب

 لطب مالسلا هيلع ايركذ ني ىبحي لتق دعي سدقملا تيب برخ املو
 ٠ ليئارسا ىنبي عئارش نم لطب ام ةلمج ىف كلذ

 ماي ١ رصمي كلذ ناك ةيمالسالا ةلملا ىق هلمع ادتيا ام لوأو

 ورمع عم اجي ار انم ىتي هن اف اهيلع دلخم نب ةملسم ةدالو

 ليبحرش ىلا كلذ ىكشف ةيلاع سيقاوتلا تاوصا عمسف هيف فكتعاو

 فصنت نم ناذألا دمأ ينا ليبحرش لاقف نيتذؤملا فيرع رماع نيا

 امل مث لعفف تنذا اذا اوسقني نا مههناف رجفلا برق ىلا ليللا

 نودمحيو نوحبسيو نوربكي ايون ةعامج بتر نولوط نب دمحآ ناك
 سانلا ذختا مت نمو ةعساو اقازرا مهل لعجو ةيدهز دئاصق نولوقيو

 رمآ بويأ نيا نيدلا حالص يلو املف رئانملا ىلع ليللا ىق نينذؤملا مايق
 فظوف ةيرعشألا ةديقعلا ركذي اونلعي نا حيبستلا تقو ىف نيتذؤملا
 ٠ ةليل لك اهركذ ىلع نينذؤملا

 يفو يدارملا رماع نب ليبحرش ناذالل رصم ةرانم ىقر نم لوأ
۔ ٢٢٢ _



 نكت ملو ةيواعم رماي ن اذالل رئانملا دلخم نب ةملسم ىنب هتف ارع

 كلذ لبق

 ( مهراصبا تبهذ نيذلا مهروجا هنلا مهيطعي نم لوآ )
 نم لوأ نا ) هلواو ريغصلا عماجلا حرش ىف ىوانملا ركذ ثيدحلا

 موي ىداني مهراصيا تبهذ نيذلا ةمايقلا موي مهروجا هللا مهيطعي
 ( انيلا رظني نم قحا يا ىرحا متنا مهل لاقيف نيفوفكملاب ةمايقلا
 ٠ قحلا لها بهذم ىلع راظتنالا ىنعمب انه رظنلاو ھا.

 ( حالفلاب يتاي نمحرلا ىلالا ردي موي تارظان هوجو )

 لوآ اماف رانلا نولخدي ةثالث لوأو ةنجلا نولخدي ةثالث لوأ )

 نع ايندلا قر هلغشي مل كولمم دبعو ديهشلاف ةنجلا نولخدي ةثالث
 رانلا نولخدي ةثالث لوا اماو لايع وذ فيعض ريقفو هبر ةعاط
 لاق ( روخف ريقفو ةاكزلا ىتؤيال لاملا نم ةورث وذو طلسم ريمآف
 ٠ ةريره ويا هاور نيظاغلا هيبنت ىف يدنقرمسلا

 ٠ ايندلا ىف هتائيس هيلع رتسي نا دبعلل هللا ةافاعم لوا

 ٠ ميعن ةنجو ناحيرو حور دبعلا هب رشييام لوا

 ٠ ةقدص فورعم لكو فورعملا لمهأ ةنجلا لخدي نم لوا

 ٠ هنلا ىف نوياحتملا ةمايقلا موي ضوحلا دري نم لوأ

 نم لوا ةياور ىفو يمورلا بيهص يضوح نم برشي نم لوا
 ٠ يضوح نم ىقتسي

 ٠ ءادردلا ويا ةمايقلا ةزاغم ىف ةكئالملا حفاصي نم لوا

- ٢٢٤



 ٠ ةمامح نب لالب ةنجلا باب عرقينم لوا
 ٠ حادحدلا وبا ةنجلا ةرمث لكاي نم لوا

 ٠ هيلع هللا ناوضر ركب يبا تايلوا

 هتوبن ىلع ةلالدلا ملسو هيلع هلا ىلص يبنلا نم بلط نم لوأ
 للا ىلص يبنلا تافص نع نميلا ىف بهار هربخأ دقف ركي وبا
 نم ثدح ام كغلب اما همأ هل تلاق ةكم مدق املف ملسو هيلع
 ةفاك ىلاو ةموق ىلا هلسرأو هللا هءابن يبن هنا معز دمحم كقيدص

 وحن ركب ويا عرسأف ءارح لبجب تلاق وه نيأو اهل لاقف قلخلا
 ةوبنلا تيعدأ كنا ينغلب لاقو هيلع ملسف راغ ىف هآرف ليجلا
 لعف دقو عدمب تسل ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا لاقف هلاسرلاو
 ابذك ىلع تجرخ له لاق كقدص ىلع ليلدلا امف لاق يب كلذ هنلا
 هللا ىلص يبنلا لاقف ليلد ريغب لبقي ال رمأ اذه نا ريغ هللاو ال لاق
 هلا ال نا دهشا ركي وبآ لاق بهارلا كل هلاق ام هلبلد ملسو هيلع

 ٠ رمالا اذه ىلع كل عباتم لوآ انا هنلا لوسر كنا دهشاو هنلا الا

 ٠ ركب وبأ امالسا سانلا لوأ

 ييا ني هللا ديع همساو ركب يبا بقل مالسالا ىف بقل لوآ

 هرم نب ميت نب دعس نب بعك نب ورمع نب رماع نب نامتع هفاحق
 ىف درو امك رانلا نم هقتعل اقيتع بقلو يول ني بعك نيا

 ابآ نا اهنع هلا ىضر ةشئاع نع هريغو يذمرتلا ه اور ثيدحلا

 ركي ايآ اي لاقف ملسو هيلع هنلا ىلص هتنا لوسر ىلع لخد ركي

 مكاحلاو ىلعي ويا هجرخا رخآ ثيدح ىفو رانلا نم هللا قيتع تنا
- ٢٢٥ .



 قيتع ىلا رظني نا هرس نم ) اهنع هللا يضر ةشئاع نع هححصو

 ٠ ( ركب ىبا ىلا رظنيلف رانلا نم

 تعمجاو هلامجو هنسح يا ههجو ةقاتعل كلذب بقل ليقو
 هللا لوسر قيدصت ىلا رداب هنال قيدصلاب هتيمست ىلع ةمالا
 ٠ ام ةانه هنم عقت ملف قدصلا مزالو ملسو هيلع هلا ىلص

 ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بارحم ىف ما نم لوا
 ضرم لاق يرعشالا ىسوم ىبا نع ناخيشلا جرخا ركب وبا هتايح
 ابا اورم لاقف هضرم دتشاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 قيقر لجر هنا هللا لوسر اي ةشئاع تلاق سانلاب لصيلف ركي

 يرم لاقف سانلاب يلصي نا عطتسي مل كماقم ماق اذا بلقلا
 سانلاب لصيلف ركب ابا يرم لاقف تداعف سانلاب لصيلف ركي ابا
 ةايح يف سانلاب ىلصف لوسرلا هاتأف فسوي بحاوص نكناف
 اذه ىف ءاملعلا لاق يطويسلا لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 ىلع ةباحصلا لضفا قيدصلا نا ىلع ةلالد حضوا ثيدحلا

 ٠ ةمامالاب مهالواو ةفالخلاب مهقحاو قالطالا

 هللا ىلص يبنلا توم دعب ةباحصلا نيب عقو فالتخا لوا

 مهضعب لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هنفد ىف مهفالتخا ملسو هيلع
 لاقو عيقبلاب ولاق نورخآو هدجسمب لاق مهضعيو ةكمب هنفدن
 امب ركي وبا مهربخا ىتح ءايبنالا نفدم سدقملا تيبب لب نورخآ
 لوقي ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر تعمس لاقو ملعلا نم هدنع

 يف نفدق ( هيف تام يذلا هعجضم تحت نفد الا ضبقي يبت نم ام )
٠ ةشئاع ةرجح



 يجرزخلا ةبلعت نب دعس نب ريشب وه ركب ابا عياب نم لوا
 ةدعاس ىني ةفيقس يف اوعمتجا راصنالا نا كلذو يراصنالا

 دعي رمألا اذه يلوت ولاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا توم دعي

 ىقلاف ضيرم وهو مهيلا ادعس اوجرخاو ةدايع نب دعس دمحم

 ٠ هباحصا عمسيو هلوق ظفحي ناكف هنبا ىلا هبتطخ
 مكل راصنالا رشعماي هيلع ىنثاو هللا دمح نأ دعب لاق

 نم ةليبقل تسيل مالسالا ىف ةليضفو نيدلا اذه ىف ةقباس
 تنادو ضرألا مكي هلوسرل هنلا نختا ىتح لاق نا ىلا ٠٠٠ برعلا

 اذهب اودبتسا ضار مكنع وهو هللا هافوتو برعلا هل مكفايساب
 ىف تقفو دق نا هوباجأف سانلا نود مكل هناف سانلا نودرمألا

 مهنيب مالكلا يف اودارت مث رمألا اذه كيلون لوقلا يف تبصأو يأرلا

 ةياحصو نورجاهملا نحن اولاقف شيرق ةرجاهم تبآ ناف اولاقف

 هدعب رمالا اذه اننوعزانت مالعف هوءايلوآو هتريشع نحنو هنلا لوسر
 اذه اهعمس نيح دعس لاقف ريمأ مكنمو ريمأ انم نذأ لوقن انأف

 ٠ نهولا لوأ

 نيا ةديبع وباو ركب وبأو وه ءاجف رمع ىلا ربخلا ىمنو
 تنك دقو رمع لاق ةفيقسل ١ ىق نوعمتجم مهو ر اصنألا ىل ١ ح ارجل ١

 ركب وبأ ىل لاق ملكتال تبهذ املف مهيف هب موقا نا تدرا امالك تيوز
 هب ىتا دقو الا هلوقأ نا ديرأ تنك يش امف قطنف ملكتا ىتح اددور

 لاقف رذنملا ني بايحلا ماق همالك نم غرف املف هنم نسحأ وأ

 ىفو مكنيف ىف سانلا ناف مكرما مكيلع اوكلمأ راصنالا رشعم اي

لاقف ريمأ شيرق نمو ريمآ انمف متعمسام الا ءالوه ىبأ نأف مكلظ



 نا برعلا مكل ىضرت ال هللاو نرق ىف نانثا عمتجيال تاهيه رمع

 مكنا راصتنالا رشعم اي ةديبع وبا لاقو مكريغ نم اهيبنو مكورمؤي

 ٠ لديو ريغ نم لوا اونوكت الف رزآو رصن نم لوا

 نئل هللاو انا راصنالا رشعم اي لاقف دعس نب ريشي ماق مث
 نيدلا اذه ىف ةقياسو نيكرشملا داهج ىق ةليضف ىلوأ انك

 ىغبني امف انسفنتال حدكلاو انيبن ةعاطو انبر اضر الا اندرا ام
 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نا الا كلذب سانلا ىلع ليطتست نا

 اذه مهعزانا هلد ا يناري ال هللا مياو ىلوأو هي قحا هموقو شيرق نم

 اذهو رمع اذه ركب وبا لاقف مهوفلاختالو هللا اوقتاف ادبا رمالا
 كيلع رمألا اذه ىلوتن ال هتناو ال الاقف اوعيابف متئش امهياف ةديبع ويأ

 لوسر ةفيلخو راغلا ىف امهذا نينثا يناثو نيرجاهملا لضفا كناف
 كعيابن كدي طسبا كمدقتي نا هل يغبني اذ نمف ةالصلا ىلع ا
 ۔ هادانف هعيابف دعس نب ريشي هيلا امهقبس هاعيابيل ابهذ املغ
 .كمع نيا ىلع تبضفنا قاقع تققعريشب اي رذنملا نب بابحلا
 هلعج اقح اموق عزانا نا تهرك ىنكلو هللاو ال لاقف ةرامالا

 ٠ مهل هنا

 شيرق هيلا اوعدت امو دعس نب ريشب عنص ام سوألا تاراملو
 مهل تلازال ةرم مكيلع جرزخلا اهتيلو نئل هللاو ضعبل مهضعب لاق
 ابأ اوعيابف اديا ابيصن مهعم مكل اولعج الو ةليضفلا كلذب مكيلع
 ىلعو ةدابع نب دعس ىلع رسكناف هوعيابف هيلا اوماقف ركب
 ركب يبال ةعيبلا تمتو مهرما نم هل اوعمجا اوناك ام جرزخلا
 ٠ ةنتفلا كلت تدمخاو

- ٢٢٨



 ةفالخو ملسو هيلع للا ىلص يبنلا ةافوب ةكم مدق نم لوا
 ةفاحق وبا هل لاقف يموزخملا بئاسلا نب سيق نب هبردبع ركب يبا

 فانم دبع ونب كلذب يضرف لاق كنبا ركب وبا لاق هدعب رمالا يلو نم
 ٠ هللا عنم امل ىطعم الو هللا ىطعا امل عنام ال لاق معن لاق

 يلو ام يبعشلا لاق ركي وبا هلا لوسر ربنم ىقر نم لوأ
 سانلا اهيا لاق مث هيلع ىنثاو هللا دمحف ربنملا دعص ةفالخلا ركي وبا

 نسو انبداتف انيداف نآرقلا لزن نكلو مكريخي تسلو مكتيلو ينا
 سيكلا سيكا ناو انملعتف انملعف ملسو هيلع هنلا ىلص هلا لوسر
 ذخآ ىتح فيعضلا يدنع مكاوقأ ناو روجفلا قمحلا قمحاو ىقتلا
 انا امنا قحلا هنم ذخآ ىتح يوقلا يدنع مكفعضا ناو هقحب هل

 ٠ عدتبمب تسلو عبتم

 دقف ةماسا شيج ثعب ةفالخلا يلو امل ركب ويا هب ماق رمأ لوأ

 ضرمف مورلا لاتقل شيج ىلع ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر هرمأ
 هضرم يف لوقي لوسرلا لعجو هجوتي نا لبق مالسلا هيلع لوسرلا
 رهاظب شيجلاو مالسلا هيلع لوسرلا تامف ةماسأ شيج اوذفنا
 هنلا ىلص هللا لوسر نا لاقف ركب يبا ىلا ةماسأ عجرف ةنيدملا

 رفكت نا فوختاو هذه مكلاح ريغ ىلع اناو ينثعب ملسو هيلع
 لاق مت سانلا ركب ويآ بطخف لتاقي نم لوآ اوناك ترفك ناو برعلا
 رمأ ليق يشي ءاديأ نا نم ىلا بحا ربطلا ينفطخت نئل هللاو

 نم قيدصلا مايا ىف عقوو هتعبف ملسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر
 يعنامو ةدرلا لها لاتقو اذه ةماسا شيج ثعي رايكلا رومألا
 ٠ نآرقلا عمجو باذكلا ةمليسمو ةاكزلا

_ ٢٢٩



 ٠ ركب وبا ةفيلخ يمس نم لواو

 ٠ يح هوباو ةفالخلا يلو نم لواو

 ةرشع عبرا ةنس ةفاحق وبا يفوت دقف هوبا هثرو ةفيلخ لواو
 ٠ حتفل ١ م اع همالسا ن اكو ةنس نوعستو عبر ١ رمعل ١ نم هلو

 عمجب رمع هيلع راشأ دقف نيحوللا نيب نآرقلا عمج نم لواو
 ىشخاو ةماميلا موي سانلاب رحتسا دق لتقلا نا هل لاقو نآرقلا

 ناو نارقلا نم ريتك بهذيف نطاوملا يف ءآرقلاب لاتقلا رحتسي نا

 هللا لوسر هلعفي مل ائيش لعفا فيك ركي وبا لاقف عمجي نا ىرال

 ٠ هعمجب رماف ريخ هللاو وه رمع لاقف ملسو هيلع هلا ىلص

 ٠ افحصم هامس نم لواو

 . نبا ءاطع نع دعس نيا جرخا ءاطعلا هل ضرف ةفدلخ لواو

 وهو داريا هدعاس ىلعو حبصا ركي ويا عيوب امل لاق بئاسلا

 عنصت لاق قوسلا ىلا لاق ديرت نيا رمع لاقف قوسلا ىلا بهاذ
 رمع لاقف يلايع معطا نيا نمف لاق نيملسملا رما تيلو دقو اذام
 كل ضرفا لاقف ةديبع يبأ ىلا اقلطناف ةديبع ويا كل ضرف قلطنا

 ءاتشلا ةوسكو مهسك وأ الو مهلضفاأب سيل نيرجاهملا نم لجر توق
 ٠ هريغ تذخاو هتددر ائيش تقلخا اذا فيصلاو

 نع دعس نبا جرخا يطويسلا لاق لاملا تيب ذختا نم لواو

 خنسلاب لام تيب هل ناك ركب ايا نا هريغو ةمتيخ يبا نب لهس
 هيلع لاقف هسرحي نم هيلع لعجت الا هل ليقف دحا هسرحي سيل

۔ ٢٤٠



 هلعجف هلوح ةنيدملا ىلا لقتنا املف غرفي ىتح هيف ام يطعي ناكف لفق
 يوسيف سانلا ءارقف ىلع همسقي ناكف لام هيلع مدقف هراد ىف

 تيب يف مهب لخدو ءانمالا رمع اعد نفدو يفوت امو مسقلا يف مهنيب
 ملف لاملا تيب اوحتفف نامثعو فوع نبي نمحرلا دبع مهنم لاملا
 تيب ذختا نم لوآ نا ليقو ٠ امهردالو ارانيدال ائيش هيف اودجي
 ٠ رمع لاملا

 مودق ناكو يسنعل ا دوسالا لتق ةنيدملاب ركي ايا تتأ ةراشب لوأ

 ٠ لوآلا عيبر رخا يف هلتقب ريشبلا

 ةلهبع همساو يسنعلا دوسألا لتق ركب يبا ىلع حتف لوأ

 هعبتو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةايح ىف نميلاب ءابنت بعك نب
 رشبف ضيرم مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو يمليدلا زوريف هلتقف سانأ

 ةالصلا هيلع لوسرلا ةافو دعب هلتق نا ليقو هلتقب هباحصا
 دلاخ اهيلع حلاص ىتلا ةيزجلا ةنيدملا ىلا تلمح ةيزج لوأ ٠ مالسلاو
 دلاخ ىلا بتك هنع هللا ىضر ركب ايا نا كلذو ةريحلا لهأ ديلولا نبا

 راسف ةماميلاب باذكلا ةمليسم لتق دعب قارعلا ىلا ريسملاب هرمآي
 ٠ ةنيدملا ىلا كلذ دعب اهلمح ةيزج ىلع ةريحلا لهأ حلاصو دلاخ

 نبا ديعس نب دلاخ ءاول ماشلا ىلا ركب ويا هدقع ءاول لوأ
 ٠ ريسي نا لبق هلزع مث صاعلا

 نيا رمع نيملسملا ىلع فلختسا دقف ةفالخلاي دهع نم لوأو

ام ركب ابا نا ىدقاولا جرخا يطويسلا لاق هنع هللا ىضر باطخلا



 باطخلا نب رمع نع ىنربخا لاقف فوع نب نمحرلا دبع اعد لقت
 لاقف ناو ركب وبا لاقف ينم هب ملعأ تناو الا رمآ نع ينتلاسام لاق

 لاقف نامثع اعد مت هيف كئار نم لضفا هتناو وه نمحرلا دبع

 هتينالع نم ريخ هتريرس نا هب ىملع مهللا لاقف رمع نع ينربخا
 نم امهريغو ريضح نب ديسو ديز نب ديعس امهعم رواشو
 نمحرلا هتنا مسب بتكا لاقف نامثع اعد مث راصنألاو نيرجاهملا
 ايندلاب هدهع رخآ ىف ةفاحق يبأ نب ركب ويا دهع ام اذه ميحرلا

 رفاكلا نمؤي ثيح اهيف الخاد ةرخآلاب هدهع لوأ دنعو اهنم اجراخ
 نب رمع يدعب مكيلع تفلختسأ ينا بذاكلا قدصيو رجافلا نقويو
 يسفنو ينيدو هلوسرو هللا لآ مل يناو اوعيطأو هل اوعمساف باطخلا
 بستكا ام ءرمأ لكلف لدب ناو هب ينظ كلذف لدع نأف اريخ مكاياو
 نوبلقني بلقنم يا اوملظ نيذلا ملعيسو بيغلا ملعا الو تدرا ريخلاو

 هب اوضرو سانلا عيابف اموتخم باتكلاب جرخف نامثع رمأ مت
 ثالت ةنس هرخآلا ىدامج نم نيقب نامتل قيدصلا ةافو تناكو
 ها ةرجهلا نم ةرشع

 اهتلعف ثالت ىلع إلا ءيش ىلع ىسسآ ام لاق رضتحا املو

 تالتو اهتلعف ينا تدوو اهتكرت ثالتو اهتكرت ينا تدوو

 ثالتلا امف اهنع ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر تلءعاس ينا تددو

 ةمطاف تيي تشتف نكا مل ين ا تددو اهتكرت ين ا تددوو اهتلعف يتل ١

 احيرص هتلتق وأ احيجن هتقلطاو هءاجفلا تقرح نكا مل ين ا تددوو

 دحأ قنع يف رمأل ا تفذق ةدعاس يني ةفدقسس موي ين ا تددوو.

 ينا تددوو اهتكرت يتلا ثالثلاو اريزو تنكو اريمأ ناكف نيلجرلا

 هناف هقنع تبرض اريسأ سيق ني ثعشأل اي تيت ١ موي ين ا تددو اهتلعف.

- ٢٤٢



 قرشملا تفذق ينا تددو هيلع ناعأ الا ارش ىري ال هنا ىل ليخ دق

 هللا ليجس ىف يلامشو ينيمي تطسب دق تنكف باطخلا نب رمعب
 ملس ناف يناكم تمقا تعجرو ةدرلا شيج تزهج موي ينا تددوو
 اددم وأ ءاقللا ردص تنك كلذ ريغ ناك ناو اوملس نوملسملا

 فورعملا عضوملا وهو ةنيدملا نم ةلحرم ىلا غلب دق ركب وبا ناكو
 ٠ ةصقلا يذب

 هللا ىلص هنلا لوسر تلعاس ينا تددو يتلا ثالثلا اماو
 الف رمألا اذه نم يف هتلعاس تنك ينا تددو اهنع ملسو هيلع

 خألا تنيو ةمعلا ثاريم نع هتلعاس ينا تددوو هلهآ رمألا عزاني

 اذه ىف راصتنالل له هتلعاس ينا تددوو ةجاح امهنم يسفنب ناف

 ها هايا مهيطعنف بيصت رمألا

 دبع نب سايا ني ريجي وه ركي وبا هقرحآ يذلا ةءاجفلاو
 هلمحف نيدترملا لتاقا ينوقو ينلمحا لاقف ركب ابا ىتا يملسلا ا
 نيدترملاو نيملسملا لتقي سانلا ضرتعي جرخف احالس هاطعاو

 هلاتقب هرماي ةزجاح نب ةفيرط ىلا ركب وبا بتكف اعمج عمجو
 ةيحان يف هقارحاب رماف ركي يبا ىلا هب ثعبف هرساو هلناقف
 ٠ يرذالبلا هركذ ىلصملا

 هركذ قيدصلا مالسالا ىف خيش هيلع قلطا نم لوآ

 يف اهركذ عومج خيشللو لاق ىدنلا رطق ىلع ةتيشاح يف يعاجسلا
 ٠ اهتمظن دقو راتخملا

 ( املعافناخيشوخايشاوخويش اذك ةخيشم ءاخويشم خياشم )
ها (امهفتل خييش رسكو مضب ارغصوخيشل عمج ةخيشعمو )



 ٠ ركب وبا تاهيشلا نم اجرحت ايقت نم لواو
 ىدامج ىف هنع للا ىضر قيدصلا ركب يبا ةافو تناكو

 ةنس نوتسو ثالث رمعلا نم هلو ةرجهلل ةرشع ثالٹ ةتس ةرخآلا

 ٠ ٥ءاتر ىف ىفقثلا نجحم يبا لوق نمو

 ( ركنتم ريغ همساب ىمسيلاوس رجاهم لكو اقيدص تيمسو )

 ( رهطلا يبنلل اقيفر تنكو ابحاصراغلابكامسنا راغلايو)

 ( رهشملا شيرعلاي اسيلج تنكو دهاششاو مالسالاىلا تقبس )

 هيلع هللا ناوضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريما يمس نم لوا
 ةنيدملا ىلا امدق ةعيبر نب ديبلو متاح نب يدع مسالا اذهب هامس
 ريمأ ىلع انل نذاتسأ الاقف صاعلا ني ورمع ادجوف دجسملا الخدو

 ورمع هيلع لخدف همسا امتبصا هللاو امتنا ورمع لاقف نينمؤملا
 مسالا اذه يف كلادي ام لاقف نينمؤملا ريمآ اب كيلع مالسلا لاقو

 ىرجف نونمؤملا نحنو ريمالا تنا لاقو هربخاف تلق امم نجرختل
 لوسر ةفيلخ ةفيلخ هل لاقي كلذ لبق ناكو ذئموي نم كلذب باتكلا

-- 

 ٠ هتنا

 ريمآ يمسف مكريمأ انأو نونمؤملا متنا سانلل لاق رمع نا ليقو
 ٠ هبعش نيب ةريغملا اهب هيلع ملس نم لوآ ليقو نينمؤملا

 ىسوم وبا هلماع ربنملا ىلع مسالا اذهب هل اعد نم لواو

 يبا نم نينمؤملا ريمأ رمع هللا دبعل هيلا بتك نم لوآ وهو يرعشألا
 يناو هنلا دبعل ىنا لاق رمع ىلع كلذ ءيرق املف يرعشلا ىسوم

 ٠ نيمملاعلا بر هلل دمحلاو نينمؤملا ريمأل يناو رمعل
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 يتا مهللا لاق نا ربنملا دعص نيح رمع هي ملكت مالك لوا

 ٠ ينخسف ليخب يناو ينيلف ديدش

 لمج لثم برعلا لثم امنا ) فلختسا نيح هلاق مالك لواو

 ةيعكلا بروف انا اماو هدوقي ثيح هدئاق رظنيلف هدئاق عبتا فنأ

 ٠ قيرطلا ىلع مهلمحال
 برحل ص اقو يبآ نيب دعس ل اسر ١ رمع هلمع لمع لوأ

 اهدانساو ماشلاي شيجلا ةرمآ نع ديلولا نب دلاخ لزع سرفلا

 ءالجال ةيمأ نب يلغي ثعبو حارجلا نب رماع ةديبع يبا ىلا
 ٠ نميلاب مهدالب نم نارجن ىراصن

 ٠ رمع حوتفلا حتق نم لواو

 ٠ ةنيدملا ىلا ةلي ارحب يف رصم نم ماعطلا لمح نم لوأو

 ٠ رم دقو هريمع ليقو مالسالا ىف ةقدص سبتحا نم لوأو

 ٠ ليللاب سع نم لوأو

 رعاشلا ةئيطحلا بقاع دقف ءاجهلا ىلع بقاع نم لوأو
 ٠ هلوقي ردب نب ناقريزلا اجه ام

 ( يساكلامعاطلاتنأكنافدعقاو اهتيغبل ضهنتال مراكملا عد)

 ٠ نجسلا ىف هلوق نمو هنجسف رمع ىلا هاكشف

۔. ٢٤٥ -



 (رجشالوءامال لصاوحلا بغز خرم يذب خارفأل لوقت اذام )

 ( رمعاي للا مالس كيلع رقتاف ةملظم رعق ىف مهبساك تيقلا )

 نيملسملا ضارعا هنم ىرتشاو هقالطاب رماو ةفيلخلا هل قرف
 توم دعي هيف لمغوا مث رمع مايا ءاجهلا نع فكف مهرد فآلا ةثالثب

 ` رمع

 ٠ يلعل هلاق كاقي هللا لاطا لاق نم لواو

 ٠ اضيا يلعل هلاق هنلا كديأ لاق نم لواو

 نم بيهآ رمع ةردل هدعب ليق دقلو ةردلا ذختا نم لواو

 ةريسلا ىف لاق راصمألا ىف ةاضقلا ىضقتسا نم لواو

 اناسنا اهل ىمس رمع يض اقلا ةفدضو ثدحتسا نم لوآ ةيبلحلا

 ها العج هل لعجو هنيعب
 ثكم ليق ركي ينال ىضق رمع مالسال ١ يف ضاق لوأ ليقو

 ٠ هيضق يف دحا هيتايال ةنس

 ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر يضاقلا بصن نم لوا ليقو

 ٠ نميلا ىلا اذاعمو ايلع ثعب نيح

 ٠ رمع راصمألا رصم نم لوأو

 ٠ دانجالا دنج نم لواو
 ٠ نيواودلا نود نم لواو
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 ٠ نيملسملا نم ةتس نيب ىروش ةفالخلا لعج نم لواو

 فنالا ضورلا ىف لاق رمع مارحلا دجسملا ىنب نم لوا
 لاقف اهب مهرود اوقصلاو ةبعكلا ىلع اوقيض سانلا نا كلذو
 اهيلع متلخد مكنأو ءانف نم تيبلل دبالو هنلا تيب ةبعكلا نا رمع

 ىنيو اهمدهو اهلها نم رودلا كلت ىرتشاف مكيلع لخدت ملو
 ٠ ها اهب طيحملا دجسملا

 ةطاحم ناردج هيلع سيل مارحلا دجسملا ناك هريغ لاقو
 نيب نا ريغ بناج لك نم دجسملاب ةقدحم رودلا تناك امنا هب
 سانلا ىلع قاضف هيحاون نم سانلا اهنم لخدي اباوبأ رودلا
 ارادج اهيلع طاحا مث اهمدهف ارود هنع هنلا ىضر رمع ىرتشاف
 ةادقلايب دجسملا لوح ساتلا سلجب امنا فقسم ريغ اريصق
 ٠ سلاجملا تماق لظلا صلقت اذاف ءايفالا نويايفتي يشعلاو

 اناذأ نوكي نا تدرا لاقو ةالصلا يف ميلستلاب نلعا نم لوأو
 ٠ دعب نمل ةالصلا ءاهتناب امالعا يا

 ىلا جرخ هنا يور جيوارتلا ةالص ىف سانلا عمج نم لوأو

 هسفنل لجرلا يلصي نوقرفتم عازوأ سانلا اذاف ناضمر يف دجسملا

 تعمجول ىرا ينا رمع لاقف طهرلا هتالصب يلصيف لجرلا يلصيو
 بعك نب يبأ ىلع مهعمجف مزع مث لثما ناكل دحاو ءيراق ىلع ءالؤه

 رمع لاقف مهئراق ةالصب نولصي سانلاو ىرخا ةليل جرخ مت
 ٠ هذه ةعدبلا تمعن

 دقو اهيف بغرم ةنس ناضمر مايقو حاضيالا يف لاق
 ناضمر مايق نم ىلص ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا نا ) انغلب
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 ىضر قيدصلا ركي ويآ داز مث ( تاميلست عبرا نهو تاعكر نامن

 ىرخا ةينامث هنع هللا يضر رمع داز مث تاعكر نامث هنع هنلا

 ٠ ةعكر نورشعو عبرا هلك كلذو

 تاريبكت عبرأ ىلع زئانجلا ةالص ىف سانلا عمج نم لوأو

 ٠ دالوالا تاهمأ عيب نع ىهن نم لوأو

 ٠ ناتخاو جوز مالسالا ىف تلاع ةضيرف لوا
 نبا نع يور هنع هللا يضر رمع ضنارفلا لاعا نم لوأ

 هيلع توتلا نيح رمع ضئارفلا لاعا نم لوأ لاق هنا سابع

 مكيا الو هللا همدق مكيبا ىرا ام لاقف اضعب اهضعب عفادو ضئارفلا

 نا نم يل عسوأ ائيش دجا ام لاقف اعرو اءرما ناكو هتنا هرخأ

 هيلع لخدام قح يذ لك ىلع لخداو صصحلاب مكيلع ةكرتلا مسقا

 املق مدقت امك ناتخأو جوز يه ةلئسملاو ةضيرفلا لوع نم
 لماك قح رخالل قبي مل نيتخالاي وآ جوزلاب تآدب نا لاق هيلا تعفر

 نيتمؤملا ريمأ اي لاقف سابعلا لوعلاي راشا نم لواف يلع اوريشاف
 ةعيرا رخالو ةتالث لجرل هيلع مهارد ةتس كرتو لجر تامول تيار
 هيلع اوعمجاف كاذ وه لاق معن لاق ءازجا ةعيس لاملا لعجت تسلأ
 فالخلا سايع نبا رهظا هنع هلا ىضر رمع تام املف هرصع ىف

 ةضيرف تلاعام هللا هرخا نم هرخاو هننا همدق نم اومدق ول لاقو

 ٠ هقفلا بتك ىف طوسبم وه امك هتلهاب ينلهاب نم لاقو
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 رمع نيتمؤملا ريما وه ءافلخلا نم هتنا دبعب بقلت نم لوا
 ندتمؤملا ريمأ رمع هنلا دبع نم هتع ةرداصلا هبتك يف بتكي ناك

 نومآملا نا ىتح هومزلو كلذ ىلع ءافقلخلا نم هدعي ءاج نم هعبتو
 هللا دبع ظفل هدوهعو هبتك ىف رركي ناك هنلا ديبع همساو يسايعلا

 بتكي ناكف صاخلا مسالا يناتلاو بقللا امهنم ىلوألا نيترم

 هب دهع ام اذه دوهعلا ىفو نوراه نب هثلا دبع هنبا دبع نم هبتك ىف
 ةفانالا رثآم هباتك ىف ىدنشقلقلا هاكح نوراه ني هللا دبع هنلا دبع

 ٠ ةفالخلا ملاعم ىف

 رمع نع ةجام نبا جرخا رمع ةعتملا حاكن مرح نم لواو
 ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر نا لاقف بطخ هتا حيحص دانساب

 وهو عتمت ادحا ملعأ ال هناو اهمرح معت اتالت ةعتملا ىف انل نذأ

 نع ةديبع يبا نع عيبرلا دنسم ىفو ةراجحلاب هتمجر الا نصحم
 لوسر ىهن ) لاق بلاط يبآ نب يلع نع ينغلب لاق ديز نب رباج

 لكأ نعو ربيخ موي ءاسنلا ةعتم نع ملسو هيلع هتنا ىلص هنلا

 فلتخا هللا همحر يملاسلا نيدلا روت لاق ( ةيسنالا رمحلا موحل

 ميرحتلا ىلع هلمح نم مهنمف كلذ نع يهنلا هيجوت يف ءاملعلا

 هنالو ىرخأ ةلدال ىوقأ ميرحتل او ٠ ةمه اركل ١ ىلع هلمح نم مهنمو

 ها قالطالا دنع يهنلا ىف لصألا

 لاق هديرب نع ىور ٠ دالوالا تاهمآ عيب نع ىهن نم لوآو
 اذه ام رظنأ ءافري اي لاق احياص عمس ذا رمع دنع اسلاج تنك

 رمع لاقف اهمأ عابت شيرق نم ةيراج لاقف ءاج مث رظنف توصلا
رادلا تذاتمأ ىتح ةعاس ثكمن ملف راصنألاو نيرجاهملا يل عدأ



 دمحم هب ءاج اميف ناك له لاق مث هيلع ىنثاو هللا دمحف ةرجحلاو

 تحبصأ دق اهناف لاق ال اولاق ةعيطقلا ملسو هيلع هلل ىلص
 ىق اودسفت نا متيلوت نا متيسع لهف ) ءارق مث ةيشاف مكيف

 عابت نا نم عطقا ةعيطق ياو لاق مث ( مكماحرا اوعطقتو ضرالا
 ىلا بتكف كلادب ام عنصف اولاق مكل هللا عسوا دقو مكنم ءرمأ مأ

 ءافو ىفو لحيال هناو ةعيطق اهناو رح ما عابتال نا قافالا
 هل ليقف ليللا لوط يبص ءاكب عمس هنوكل ىهن هنا هنامضلا

 دالوألا تاهمأ عيب نع رمع ىهن لاق رمع نيا نعو ) همأ تعيب

 تام اذاف هلادب ام اهب عتمتسي ثروت الو بهوت الو عابتال لاقو

 لبس يف لاق رمع ىلع هفقو حيحصلا ينطقرادلا لاق ( ةرح يهف
 اذا ةمألا نا ىلع ليلد ثيدحلاو راثآلا نم هوحنو اذهف مالسلا

 يفو الوأ ايقاب دلولا ناك ءاوس اهعيب مرح اهديس نم تدلو
 تاهمأ عيب يف رمع يارو ييأر عمتجا يلع لاق نيعقوملا مالعا

 يناملسلا ةديبع هيضاق هل لاقف نهعيب تيار مث نعبيال نا دالوألا

 كيار نم انيلا بحا ةعامجلا يف رمع يار عم كيار نينمؤملا ريمأ اي
 ٠ ةقرفلا يف كدحو

 ديلولا نب دلاخ نا كلذو ٠ نينامت رمخلا ىف برض نم لواو
 ةبوقعلا اورقاحتو رمخلا برش يف اوكمهنا دق سانلا نا رمع ىلا بتك
 هناف نينامث هدلجت نا ىرن يلع لاقف ةباحصلا رمع راشتساف
 لبس يف لاق ىرتفا ىذه اذا وأ ىذه ركس اذاو ركس برش اذا

 ىذه اذا لاق هنال ةراكن هانعم يفو لضعم ثيدح اذهو مالسلا
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 ها مزح نبا هركتاو لاق

 ايردب ناكو نوعظم نب ةمادق نينامت رمخلا يف دح نم لوأ
 ٠ ةياحصلا ةرضحي رمع هدح

 ٠ ةداهشلا يف نيكزملا ذختا نم لوآو

 ٠ ثيدحلا ةياور ىف تبثتلا نيثدحملل نس نم لوأو

 ٠ يبألا مأ يه سدسلا اهنيا عم تمعطأ ةدج لوأ

 ٠ رمع مالسالا يف ثرو دج لوأو

 تءاج مال ١ مأ ةدجلا نا كلذو رمع نيتدجلا ثرو نم لوأو

 ءيش نم هللا باتك يف كل دجا مل لاقق اهتاريم هلأست ركي ييا ىلا

 انىش ملسو هيلع هند ا ىلص هند ا لوسر ةنس ىف كل تملع امو

 لوسر ترضح هبعش نب ةريغم ا لاقف سانلا لأسا ىتح ىعجر اف

 كعم له ركي ويآ لاقف سدسلا اهاطعا ملسو هيلع هنلا ىلص هللا

 اهل هذفناق ةريغملا لاق ام لثم لاقف ةملسم ني دمحم ماقف كريغ

 هلاست رمع ىلا بألا مأ يهو ىرخآلا ةدجلا تءاج مث ركي ويآ

 يذلا ءاضقلا ناك امو ءيش هللا باتك ىف كل ام اهل لاقف اهتاريم

 كلذ هنكلو ائيش ضئارفلا يف دتئازب انا امو كريغل الا هي يضق

 ٠ اهل وهف هي تلخ امكتياو امكل وهف اتعمتجا ناف سدسلا

 يرعشالا ىسوم وبا بتك يبعشلا لاق بتكلا خرا نم لواو
 راشتساف خراف خيرات اهل سيل بتك كلبق نم انيتاي هنا رمع ىلا
 هيلع تا ىلص هتنا لوسر تعيمل خرأ مهضعب لاقف كلذ يف رمع

 لوسر رجاهمل خرؤن لب رمع لاقف هتافول خرأ مهضعب لاقو ملسو
 لضصابلاو قحلا نيب تقرف هترجاهم ناف ملسو هيلع هنلا ىلص ا

_ ٢٥١ _



 ياب اوفلتخاو يلع ةروشمب خيراتلا بتك بيسملا نب ديعس لاقو

 نم لوآ ليقو ةنسلا لوآ هناف مرحملا وخرا نامتع لاقف نوأدبي رهش

 كلذ نسحتساف اخرؤم اباتك رمع ىلا بتك ةيما نب ىلعي بتكلا خرأ

 نارجن ىلع رمعو ناولح ىلع ركب وبا هلمعتسا ىباحص وهو هنم

 راص مث لمجلا ةعقو ىف ةشئاع عم جرخ دقو نميلا ىلع نامتعو
 ٢٧ ٠ ةنس نيفصب هعم لتقف يلع ىلا

 ىف كلذ ناك ماشلا ىلا زاجحلا نم تجرخ ةيملع ةثعب لوآ
 ماشلا ىلع هلماع هيلا بتك دقف هنع هنلا يىضر رمع ةفيلخلا دهع

 اوجاتحاو ندملا اؤلمو اورثك دق ماشلا لهأ نا نايفس يبأ نب ديزي
 لاجرب نينمؤملا ريمآ اي ينعاف مهمهقفيو نآرقلا مهملعي نم ىلا
 يباو تماصلا نب ةدابعو ليبج نب ناعمب هيلا ثعبف مهنوملعي
 رخألاو قشمد ىلا دحاو جرخيلو صمحب اوءدبا مهل لاقو ءادردلا
 قشمد ىلا ءادردلا وباو صمح ىلا ةدابع بهذف نيطسلف ىلا

 ىلا راجحلا تكرت ةيملع ةثعب لوا هذهو نيطسلف ىلا ذاعمو
 عمج ىف لضفلا هيلا عجري امك رمع ىلا اهيف لضفلا عجريو ماشلا
 ٠ ةرم لوال نآرقلا

 ءامسا هيف لجست اناويد يمالسالا شيجلل مظن نم لوآ

 ىرخالا لئابقلاب مت اهذاخفاو اهنوطبو شيرقب ءادتبا نيدهاجملا
 لوآ وهف هنع هنلا ىضر رمع كلذ لمع نم لوا دارفنا ىلع ةليبق لك

 ٠ نيواودلا نود نم

٠ داهجلا يف بقاع نم لواو



 اهيلع بتكو رمع يسرافلا طمنلا ىلع مهاردلا برض نم لواو
 ٠ هللا لوسر دمحم اهضعي يفو هلل دمحلا

 ٠ ةيوسلا همسق ناكو ليضفتلاب ءيفلا مسق نم لوأو

 ىصحلا وهو ءاحطبلا هيف ىقلا يأ رمع دجسملا حطب نم لوآ
 ملسو هيلع شا ىلص هثلا لوسر دجسم اوبصحا مهل لاق راغصلا

 وهو ةرونملا ةنيدملاب قيقعلا يداو يتعي كرابملا يداولا اذه نم

 ةرحلا يف قع هنال كلذب يمس اهلويس رثكا رمي هبو اهتيدوا مظعأ نم
 نعو ضرألا قيقع اذه لاق هبرم امل يريمحلا عبت نال ليقو
 ىلا ملسو هيلع شا ىلص هللا لوسر بكر لاق دعس نب رماع
 هئطوم نيلا امف قيقعلا اذه نم انئج ةشئاع اي لاقف عجر مث قيقعلا
 دقو فيكو لاق هيلا لقتنت الف هللا لوسر اي تلقف تلاق هءام بذعاو

 ايتا مث قيقعلاب نالجر تابلاق ميهاربا ني ايركز نعو سانلا ىنتبا
 ٠ لاق قيتعلاب الاق امتي نيا لاق ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر
 ٠ كرابم داوب امتب دقل

 ركذو يوانملا هاور ( رمع هنيميب هياتك ىطعي نم لوآ )
 اذه ناتسبلا هكاوف هباتك يف يويلحملا سيمخ نب ملاس خيشلا

 نبا رمع ةمالا هذه نم هنيميب هباتك ىطعي نم لوآ نا ) ظفلب ثيدحلا
 لاق ركي ويآ نياف هل ليقف سمشلا عاعشك عاعش هلو باطخلا

 ٠ ( ةنجلا ىلا ةكئالملا هتفز تاهيه

 ( رمع قحلا ةحفاصي ام لوآ )

 ٠ ( هيلع ملسي نم لوآ )

س . ٢٥٢٣



 ىف يطويسلا هاور ( ةنجلا هلخديو هديب ذخاي نم لواو )

 ٠ ريغصلا عماجلا ةرايز

 يبعشلا نع هناوغ ىور ديرفلا دقعلا ىف هبر دبع نبا لاق
 نيب يضقيو نآرقلا ءارقيو قاوسألا يف فوطي رمع ناك لاق
 ٠ موصخل ا هكردأ ثيح سانلا

 نم هعنمي لضف هل هللاو ناك لاقف رمع ةبعش نب ةريغملا ركذو
 بخي تسل هسفن نع رمع لاقو عدخني نا نم هعنمي لقعو عدخي نا

 ايلع نا ليق مايأ ةعيش ليقو مايا ةتالث شاعف نيرشعو ثالث ةنس

 ءاجو طوسلا مكح بهذ رمع اي رمع اي رمع ةزاتج فلخ لوقي ناك

 ٠ فيسلا مكح

 هللا ىلص يبنلل هلاق رمع نب هللا دبع كادف تلعج لاق نم لوا

 هللا لوسر اي كادق تلعج لاقف ةنتفلا ركذ نيح ملسو هيلع

 ٠ عنصا امق

 دو نب ورمع ماق امل بلاط يبأ نب يلع اهلاق نم لوا ليقو
 هللا لوسر اي كادف تلعج يلع لاقف هزرابملا ىلا وعدي يرماعلا

 ٠ مهتابتاكم يف كلذ دعب باتكلا اهلمعتسا مت يل نذأتا

 مساو يمرضحلا نب ءالعلا ايزاغ رحبلا بكر ملسم لوا
 نبا ها دبع ليقو ربكا نب ىملس نب دامض ني هللا دبع يمرضحلا
 هلصأو اهب ءالعلا هل دلوف ةكم هوبا نكس كلذ ريغ ليقو دامع
مالسالا ردص ىف حوتفلا لاجر نم يباحص ءالعلاو تومرضح نم



 هل لعجو نامث ةنس نيرحبلا ملسو هيلع هنلا ىلص هنا لوسر هالو
 رقبلاو لبالا نم ةقدصلا ضئارف هيف اباتك هاطعاو ةقدصلا ةيابج

 وبا هرقأ مالسلا هيلع لوسرلا ةافو دعبو لاومألاو رامتلاو منغلاو
 يف وزغلا نع هاهن رمع ناك دقو هتفالخ يف يفوتو رمع مت ركب

 ملسو هيلع للا ىلص نا لوسرل اعابتا اضيا هريغ ىهنو رحبلا
 سراف ىلا سانلا بدن ءالعلا نا الا ررغلا فوخو ركي يياو

 باجم هنا لاقي ناكو رجح نب ظفاحلا لاق ادانجا مهقرفو هوباجأف
 ها حوتفلا بتك يف روهشم كلذو اهلاق تاملكب رحبلا ضاخو ةوعدلا

 ناكو نيرشعو ىدحا ةنس ليقو رشع ةعبرأ ةنس ءالعلا يفوت
 ماقمل ا ىلع ءالعلا مزعق ءالعلا توم ليق نيرحبلا ةريره ايا ىلو رمع

 ةريره وبآ لاق اهب تامف نيرحبلا ىلا عجر مت سراف ضرا نم جوتب
 ٠ دحللا يف هدجن ملف اهانعقرف ةنبل عفر ىلا انجتحا مت ءالعلا انفد

 نيا ءالعلا هايج يذلا نيرحيلا جارخ ةنيدملا درو لام لوأ

 هيلع للا ىلص هلا لوسر هالو دقف افلا نوعبس وهو يمرضحلا
 لام لوآ ناكف مهجارخب اوتعبو اوملسأف نيرحبلا لهأ ىلع ملسو
 ٠ ةنيدملا درو

 نبا ةجفرع مالسالا ىف سراف ضراي ةريزج حتف نم لوأ
 ءىطاوش ىلا نفسلا ىف يمرضحلا نب ءالعلا هريس يذلا وهو ةمثره
 ٠ رشع ةعبرأ ةنس سراف

 اوناكو نارجن لها باتكلا لها نم ةيزجلا ىطعا نم لوأ )
ل اق هنع هنلا ىضر س ايع ني ١ نعو ب اهش ني ا ٥ اور ) ىر اصن



 يفلا ىلع نارجن لها ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حلاص )
 نيملسملا ىلا اهنودؤي بجر ىف ةيقبلاو رفص ىف فصنلا ةلح

 نم نيتالتو اريعب نيثالثو اسرف نيثالثو اعرد نيثالث ةيراعو

 نوتماض نوملسملاو اهب نوزغي حالسلا فانصا نم فنص لك
 يذلا لاملا اذه يناكوشلا ةمالعلا لاق ( مهيلع اهودري ىتح اهل

 اذوخأم ناك ام نكلو ةيزج ةقيقحلا ىف وه ةحلاصملا هيلع تعقو
 ها ةفصلا هذه ىلع

 يضر ب اطخلا ني رمع ةفيلخل ١ ن ذ اي ير ادلا ميمت صق نم لوأ

 ٠ ىرخا ةياور ىفو هنع هنلا

 نبا ريمح نب عيرس نب دوسألا ةباحصلا نم صق نم لوا

 هللا ىلص يبنلا عم ازغ باعيتسالا ىف لاق يميمتلا يدعسلا ةدابع
 لوآ وهو انسحم ارعاش اصاق ناكو ةرصيلا لزت مث ملسو هيلع

 ه١ ةرصبلا دجسم ىف صق نم

 ٠ نيثالث ةنس ناسارخب لقق ديز نب رمعم اتوم نيعباتلا لوا

 ليق يثيللا ريمع نب ديبع ةكمب نيعباتلا نم صق نم لوا
 نمز ىف الو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نمز ىف صصقلا نكت ملو
 برقلو نيملسملا ةملك ع امتجال امهنع هلل ا ىضر رمعو ركي يبآ

 نيح ةيواعم نمز ىف صصقلا تثدحا امناو ةلاسرلا نم دهعلا
 ىتم هيلا سلجي اصاق ذختا دق ناكو ةباحصلا نيب ةنتفلا تناك
 ٠ هتسايسو ةيواعم ءاهد نم كلذ لعلو ليق رجفلا ةالص نم لتفنأ.

 نبا دوسألاو يرادلا ميمت صق نم لوآ نا ليلق ليق رم دقو

- ٢٥٦



 ٠ نايياحص امهو عيرس

 نيملسملا نيب ىراوصلا تاذ ةكرعم ةيمالسا ةيرحب ةكرعم لوأ

 يبآ نب دعس نب هللا دبع يمالسالا لوطسالا دناق ناكو نييطنزيبلاو

 ٠ رصم ىلع نامتعل الماع ناك امل ةرجهلل ٤ ماع كلذو حرس

 تعلطا اذكه سيق نب هللا دبع ايزاغ مورلا ضرأ لخد نم لوأ
 سيق نب هللا دبع هلعلو بوسنم ريغ خيراتلا بتك ضعب ىف هيلع
 ىقبف سربق ازغ يذلا شيجلا ةدايق ةيواعم هالو يذلا يثراحلا

 قرغي مل رحبلا ىف ةوزغ نيسمخ وحن ازغ ليق مورلا وزغي كانه
 ٠ مورلا ضراي الوتقم تامو بكني ملو دحأ هشيج نم

 بيلك نبي للا دبع ةنيطنطسقلا باب هفيسب برض نم لوأ
 مورلا دالب ىف نذا نم لوأ وهو ةعصعص نب رماع ىنب نم يرماعلا

 قورسم نب ةرسيم ( ىرخأ ةياور ىلع ) مورلا لخد نم لوأ
 حتف دهش مث ع ادولا ةجح دهش يباحص وهو منغو ىبسف يسيعلا

 لخد شيج لوآ وهو فآلا ةعبرا هشيج ناكو كومريلاو صمح
 ٠ هنع هللا يضر رمع م ايأ كلذو مورل ا ضرأ

 نبا نامتع ةالصلا ىلع ديعلا ىف ةبطخلا مدق نم لوأ
 ٠ نافع

 ىيبعا اذا ناك ةعمجلا موي ةبطخلا ىف حارتسا نم لواو

 ٠ موقي ىتح ملكتي ملو سلج

- ٢٥٧



 ٠ نامتع ريبكتلاب هتوص ضفخ نم لواو
 ٠ ةبطخلا ىف هيلع جترا نم لواو

 ٠ ةعمجلا ىف لوألا ناذالاب رما نم لواو

 ٠ نينذؤملا قزر نم لواو

 ٠ بيطلا نم عون قولخلاو قولخلاب دجسملا قلخ نم لواو

 ٠ مهتاكز جارخا ىف سانلا ضوف نم لواو

 ٠ هما ةايح ىف ةفالخلا يلو نم لوأو

 هللا ىلص يبنلا ناكو ليخلا ىلع ةاكزلا ذخا نم لواو (

 ٠ قيقرلاو ليخلا ةاكز نم ىفعا دق ملسو هيلع

 ٠ ةطرش بحاص ذختا نم لواو

 ٠ نيضرالا ىا عئاطقلا عطقأ نم لواو

 هبيصي نا افوخ دجسملا ىف ةروصقملا ذختا نم لواو
 ٠ رمع باصأ ام

 لباو هليخو دلي الو ةقدصلا لبال ىمح ىمحلا ىمح نم لواو
 ٠ اهليخو ةيما ينب

 ٠ قيقدلا هل لخن نم لواو

 ٠ ربنملا اسك نم لواو

 ٠ ربنم ىلع ىلصملا ىف بطخ نم لواو
 هركذ هدي نم هللا لوسر متاخ باهذ نامثع هب بقوع ام لوا

 رئب يا ) اهيفو لاق سيرا رئب ركذ دنع نادلبلا مجعم يف توقاب
- ٢٥٨



 ن امتع دد نم ملسو هيلع هثل ا ىلص هثد ا لوسر مت اخ طقس سيرأ

 لكي هجارختسا ىق دهتجاو هتفالخ نم ةسداسلا ةنسلا ىف

 ىلع همدعي اولدتساف ةياقلا هذه ىلا دجوي ملف الييس هيلا دجو ام

 ناك نم ةريس نع لام امل نامثع نا اولاقو ميظع مالسالا يف ثداح

 ناك دقو هدي نم هللا لوسر متاخ باهذ هي بقوع ام لوآ ناك هليبق

 ٠ هدي يف مث رمع دي يف مث ركب ىبا دي يف هلبق

 ةفوكلا نع صاقو يبآ نب دعس لزع نامتع ىلع مقتام لوأ

 لوأ كلذو ءافلخلا ةايح ىف لاق طيعم يبا نب ةبقع نب ديلولا ةيلوتو
 مهب ىلص ديلولا نا يكحو تايالولاب هبراقا رثا هنال هيلع مقن ام
 ٠ ها مكديزا لاقف مهيلا تفتلا مت ناركس وهو اعيرآ حبصلا

 ٠ نامثع صيبخلا صبخ نم لوأ
 ىتمي ةالصلا همامتا ارهاظ نامثع ىف سانلا هب ملكت ام لوأ

 هتد او يلع هل ل اقو ةي احصلا نم دح او ريغ كلذ ف اعف ةفرعو

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تدهع دقلو دهع مدق الو رما ثدح ام

 يار لاقف كتفالخ نم اردص تناو نيتعكر نولصي رمعو ركب ايأو

 رذتعاف كلذ نم د شاي فوع نب نمحرلا دبع هيلع ركناو هتيار
 ٠ رذع كل اذه يف ام نمحرلا دبع هل لاقف راذعا نامتع

 ىف اضعي مهضعي ء اطخف ةمالا نيي فالتخالا عقو ام لواو

 هقفلا ىف نوفلتخي كلذ لبق اوناكو هيلع اهومقن ء ايشا ىف هنامز

 ٠ اضعب مهضعب ءيطخيالو

_ ٢٥٩



 هلهاب للا ىلا رجاه نم لوا هنا هلئاوا نمو يطويسلا لاق

 ةمألا هذه نم

 دقو ها ةءارقلا ىف دحاو فرح ىلع سانلا عمج نم لواو

 لاله نب دسألا دبع نب ةملس ويا ةتنيعظب رجاه نم لوآ نا مدقت

 ٠ رخالا لبق رجاه امهيا ملعا هللاف ةشبحلا ىلا رجاه

 نمس ىهتناو ايندلا تضاف نيح ةنيدملاب رهظ ركنم لوأ
 يذلا قدنيلا وهو تاقهالجلا ىلع يمرلاو مامحلا ناريط ي سانلا

 الجر نامتع اهيلع لمعتساف رودملا نيطلا وه وا ريطلا هب ىمري
 ٠ تاقهالجلا رسكو اهصقف هتفالخ نم نامث ةنس ثيل ينب نم

 ةفالخ يف يسكت تن اك نامثع نيتوسكي ةيعكلل رهاظ نم لوأ

 نامثع نا ريغ رصم نم هب ىتوي يطابقلا نامثع ةفالخو رمع
 نبا ىلعي نميلا ىلع ةلماع اهلمعب رما ةينامي ادوري ةنس اهاسك

 ٠ نيتوسكب اهل رهاظ نم لوآ ناكف ةيما

 ٠ نامثع تاعاطقالا عطقا نم لواو

 ٠ عيقبلاب بكوك شح يف نفد نم لوا
 ةنيدملاب لتقو ٢٤ ةنس مرحملا ةرغ ةعمجلا موي ن امثع عيوي

 وهو ٣٥ ةنس ةجحلا يذ نم تيقي ةليل ةرشع يتنثال ةعمجلا موي

 ٠ كلذ ريغ ليقو ةنس نينامتو نيتتتانيا

 نبا دسا تنب ةمطاف ايمشاه ةفيلخ تدلو ةيمشاه لوا
 ٠ بلاط يبا نب يلع مامالا ما مشاه
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 ٠ بلاط ييا نب يلع مامالا مشاه ينب نم ةفيلخ لوا
 ٠ نايمشاه هاوبا ةفيلخ لواو

 هيلا رظنف هللا ديبع ني ةحلط بلاط يبا يلع عياب نم لوا
 متيال ءالش هدي ةعييلاي ءادي نم لوآ ث انا لاقف بيوذت ني بيبح

 1 رمألا اذه

 ٠ يلع نايبصلا نم ملسا نم لوا

 ٠ ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر هلفك نم لواو

 ٠ مالسالا يف زراب نم لواو

 ٠ ردب موي نيزرابلا لواو

 باحصا ينعي ) نبملسملا نم يغبلا لمهأ لتاق نم لواو

 ٠ ( نيفصو لمجلا

 ٠ م اكحألا تالضعم طينتسأ نم لواو

 ةتسلا لئاوألا هذه ركذ ةرجهلا راد كرت ةفيلخ لوأو
 ٠ ةيضفلا دوقعلا يف يثراحلا دمح نب ملاس خيشلا

 لاتقل ةرصبلا ىلا ةنيدملا نم حرخ امل ايلع نا يور
 هنانعي ذخاف يباحصلا مالس ني هللا دبع هيقل هيلع نيجراخلا

 دوعيال اهنم تجرخ نا هللا وف اهنم جرخت ال نينمؤملا ريما اي لاقو
 ٠ اديا نيملسملا ناطلس اهيلا

 يقيو تامالظلا لها صصق هيف ىمرت اتيب ذختا نم لواو

 مت هكرتف تيبلا يف تحرطو ةعقر يف همتش هل بتك ىتح كلذك
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 ٠ كلذ دعب كرت مث هدعب يدهملا هذختا

 يف يلعل اعد سابع نيا ربنملا ىلع ةفيلخل اعد نم لوا

 ىلع ايلع رصنا مهللا لاقف اهيلع هل لماع ةرصبلاب وهو هتبطخ
 ٠ قحلا

 ٠ س ايع ني ١ ةرصيل اي فوسكل ا ةالص ىلص نم لوا

 هركذ بلاط يبا نب يلع ربق ىلا ربق نم لوح نم لوا
 افالتخا هربق عضوم يف فلتخاو ءافلخلا خيرات يف يطويسلا

 نوتسو ثالث رمعلا نم هلو ةرجهلل ٤٠١ ةنس هتافو تناكو اريثك

 ٠ كلذ ريغ ليقو نوتسو عبرا وا

 نبا سابعلا نب للا ديبع ناضمر رهش ىف هناريج رطف نم لوا
 هترثكل سانلا سوءر ىلع م اعطلا لمح نم لوأ وهو بلطمل ١ ديع

 ٠ هبهنا نم لواو

 وه دهنلا ىنعمو يشاقرلا نيصح دهنلا ثدحا نم لوأ

 ةدهانم دنع وأ رقسلا يف ةيوسلاب ةقفنلا نم ةقفرلا هجرخت ام

 ٠ مهناعا موقلا عم هدهن حرط لاقيو كلذ وحن وأ ودعلا

 ةباحصلا رثكا ناكو ةريره ويآ مالسالا يف مهتأ ةيوار لوأ

 نيسمخ وحن هدعب رمعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةياور
 ةشئاع تناكو هيلع نوركني ةشئاعو يلعو نامتعو رمع ناكو ةنس

 ةنسب هليبق تيفوت ذا هيو اهب مايألا لواطتل هيلع اراكنا مهدشا

 نا نومعزت مكنا ةريره وبا لاق ةباصالا ىف رجح ني ظفاحلا لاق
 هللاو ملسو هيلع نا ىلص لا لوسر نع ثيدحلا رثكي ةريره ايا
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 هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحصا انيكسم اءرما تنك ينا دعوملا

 قاوسالاب قفصلا مهلغشي نورجاهملا ناكو ينطب ءلم ىلع ملسو
 ٠ مهلاوما ىلع مايقلا مهلغشي راصنألا ناكو

 ٠ نيسمخو عست وا نيسمخو نامث ةنس ةريره ويا تام

 ١ودهش نيذلا ةداهش مالسالا ىف تعقو روز ةداهش لوا

 .عضوم وهو بلاط يبا نب يلع مامالا ىلع نيجراخلا نم بأوحلاب
 اهنع شا ىضر ةشئاع ىلع هبالك تحبن ءام هب ةرصبلا قيرط ىف
 نيجراخلا نم مهريغو ريبزلاو ةحلط عم ةرصبلا ىلا اهريسم يف
 اهتحبن اليل تقولا ناكو ءاملا اذه ىلا اوهتنا املف يلع ىلع
 باوحلا اهلمجل قئاسلا لاق عضوملا اذه مسا ام تلاقف بالكلا
 ىف اهل ليق ام تركذو ةصقلا ةبحاص الا يتارا ام هنل انا تلاقف
 هدنعو لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر تعمس تلاق كلذ

 قرشلا ىلا رئاس بأوحلا بالك اهحبنت نكتيا يرعش تيل ) هؤاسن
 ىلص هللا لوسر مرح ىلا ينودر تلاقو عوجرلاب تمهف ( ةبيتك يف
 دقلو باوحلا اذه ام ثاب ريبزلا اهل لاقف يدوعسملا لاق ملسو هيلع ها
 كلذ نا مسقاف سانلا ةقاس ىف ةحلط ناكو هي كربخا اميف طلغ

 ناكف مهعم ناك نمم الجر نوسمخ امهعم دهشو بآوحلاب سيل
 ها مالسالا ىف تميقا روز ةداهش لوا كلذ

 عضوملا مسا نع تلاس امل ةشئاع نا ةياهنلاو ةيادبلا ىفو
 اتا ,ينودر تلاقو هتخاناف اهريعي دضع تبرض باوحلا اهل ليق
 اهريسم نع اهنع للا يضر تبات دقو باوحلا ءام ةيحاص هنئاو

 نبا نايفس يبا نع ةيلع نب ليعامسا ىورربلا دبع نبا لاق اذه
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 رمع نبا رم اذا ةشئاع تلاق : لاق قيتع يبا نبا نع ءالعلا

 دبع ايآ اي تلاقف رمع نبا اذه اولاق رمع نبا رم املف ةينورآف
 بلغ دق الجر تيار لاق يريسم نع يناهنت نا كعنم ام نمحرلا
 ىنتيهنول كتا اما تلاق ريبزلا نبا ينعي هنيفلاختال كنا تننظو كيلع

 ٠ تجرخ ام
 باحصا مهلتق نيذلا مه مالسال ا ىف املظ لتق نم لوأ

 مهعن ام ةرصيل ١ اولصو ام دعي مهن ا كل ذو ةرصيل اي رييزل او ةحلط

 مهنيب ىرجف يلعل اهيلع الماع ناكو فينح نب نامثع باحصأ
 ىف ناك املق يلع مودق ىلا برحلا فك ىلع اوحلطصا مث لاتق

 اولخ مث هوبرضو هورساو فينح ني نامثع اوتيب يلايللا ضعب
 نولكوملاو نازخلا مهعنامقف لاملا تيي اودصق مت كلذ دعي هنع

 املظ لتق نم لوأ مهف ىحرجلا ريمع الجر نوعيس مهنم لتقف هب
 لوآ مهف اربص مهباقر تبرض نيعبسلا نم نوسمخ مالسالا ىف
 ٠ مالسالا ىف اربص لتق نم

 ينب نم ريدح نب ورمع نب ةورع هلل الا مكحال لاق نم لوا
 نبا ورمع نب سادرم لالب يبا وخا ةيدا نيا وهو ميمت ني هلظنح
 امهما ةيداو ةيواعمو يلع نيب ميكحتلا ةيضق ىف كلذو ريدح
 ٠ رعاشلا لوقي لالب يبا ىفو

 < سانلاي سادرماي كدعبي سانلا ام هفرعا تنك دقام كدعب تركنا )

 دهع ىف كلذ ناك وحنلا مولعلا نم نآرقلا دعب نودام لوا

 ةنس يفوتم ١ يلؤدل ١ دوسأل ١ وي ١ هيف يبتك هتر اشأيو يلع م امإلا

 ٠ هيلوا ءىدابم ةيرجه ٩
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 دوسالا ويا هيف هركف لمعاو ةيبرعلا ملع لصا نم لوا
 اوعضوف زمره نب نمحرلا دبعو مصاع نب رصنو ورمع نب ملاظ
 بصنلاو عفرلا لماوع اوركذف الوصأ هل اولصأو اياويا وحنلل

 برح ويا هدلو لاق اديجم ارعاش دوسألا ويا ناكو كلذ ريغ ىلا

 ٠ بجعتلا باب يدلاو عضو ام لوأ

 نيا رصت هعضو يذلا باتكلا وحنلا ىف عسةو باتك لوأ

 ٠ يلؤدلا دوسألا يبآ باحصأ نم يوحنلا يثيللا مصاع

 مصاع نب رصن دانسا بدألا ىف فرع تحي يملع دانسأ لوا

 ةيبرعلا ىف هعضو يذلا ةياتك ىف يلؤدلا دوسألا يبآ ىلا ينيللا

 ٠ اذه ليق روكذملا باتكلا وهو

 ةمالعلا لاق ةياطخلاو رعشلا انف اءوشن ةيبرعلا نونف لوأ

 ىلع ءاشن امهنا رهظيو ءادبم امهل فرعي الو يدجو ديرف دمحم

 ٠ اديور اديور ايقترا مث ةيودب ةجاذس ةلاح

 ليقف ةيعكل ا تقرتح ١ موي ردقلا ىف سانلا ملكت موي لوأ

 كلذي ملكتملاو هند ا ردق نم سيل ليقو هللا ردق نم ةيعكلا قارتحا

 ٠ يلؤدل ا دوسألا ويآ ليقو ينهجل ا ديعم ذئنيح

 كولم لوآ ينعي ءافلخنلا خير ات ىف هركذ ةيو اعم كولملا لوآ

 كيلع مالسل ١ هي عمتج ا امل صاقو يب ١ نب دعس هل لاق مالسال ١

 ٠ نينمؤم ١ ريمأ تلقول كرض ام هل لاقف كلملا اهي ١

 هللا ةمحرو نينمؤملا ريما اي كيلع مالسلا هل ليق نم لواو
 ٠ هللا كمحري ةالصلا هتاكربو
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 هنطي مظعو همحش رثك نبح كل ذو ادعاق سانلا بطخ نم لو و

 نامتع كلذ ثدحأ نم لوأ ليقو ءافلخلا خيرات ىف يطويسلا هركذ

 ٠ دمح نب ملاس خيشلا ةدسضفلا دوقعلا بحاص هركذ

 نآ رم دقو ديعلا ىف ةالصلا ليق ةيطخلا ثدحأ نم لوأو

 ٠ ءافلخلا خيرات ىف يطوبسلا هاكح نامتع كلذ ثدحأ نم لوأ

 لبق ديعلا ةالص ىف ةبطخلا مدق نم لوأ نآ ريثالا نيا لاقو

 ٠ مكحلا نب ناورم ةالصلا

 ٠ ةيواعم ديعلا ىف ناذألا ثدحآ نم لواو

 ( دمح نمل هنلا عمس ) لاق اذا ناك ريبكتلا صقن نم لواو

 ٠ ريكب ملو دوجسلا ىلا طحنا

 ٠ هتمدخ صاخل نايصخلا ذختا نم لوأو

 راتخملا همسا يلاوملا نم الجر ذختا اسرح ذختا نم لواو

 ٠ اسرح هسار ىلع ماقأ نم لوأو

 ٠ هتيعر هب تتيع نم لواو

 رمأ هنا هل هذاختا ببسو متاخلا ناويد ذختا نم لوآو

 عقر املف فلأ يتئام هلعجو باتكلا كفف مهرد فلأ ةنامي لجرئ

 ٠ ذتموي نم متاخلا ناويد ذختاو كلذ ركنا ةيواعم ىلا باسحلا

 اهذختا نم لوآ ليقو عم اجلا يف ةروصقاا ذختا نم لوأو

 ٠ رمع ب اصا ام هبيصي ن ا افوخ نامثع
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 ٠ زورينلا ايادهب رما نم لواو

 ةلود ىف هدعي رمتساو مالسالا ىف ديربلا بتر نم لواو

 رصع ىف ةاعسىلاب.مهتدم ىف لدبا مث سابعلا ينب ةلودو ةيما يني

 فورعم ديربلا نا نيرشعلا نرقلا فراعم ةرئاد ىف لاق هيوب ينب
 ٠ ةنس فالآ ةثالث ذنم نيينيصلا دنع

 ةلمعلا عاونا برض هنا ةيرادالا ةيواعم تاحالصا نمو ليق

 كسو مهارد اضيا كسو فيس هديبو هتروص اهيلع ريناند كسسف
 نكلو ليقاثم ةتس اهنم ةرشعلا نزو مهارد قارعلا ىلع هلماع

 ىلع ءاضقلا عطتست ملو ةيمكلا ةدودحم تناك ةلمعلا هذه

 اذه ىف اطخ يذلا وه ناورم نب كلملا دبع ناو ةيبنجألا تالمعلا

 ىتايسو ةيبنجألا تالمعلا ىلع ىضقو ةيسيئرلا ةوطخلا رامضملا
 ٠ كلملا دبع تايلوأ ىف هنا ءاش نا كلذ ركذ

 كلذ لبق اهتوسك تناكو ةيعكلا ديرجت ىف نذآ نم لواو
 يق نامثع نب ةبيش هنذاتسا ءيش قوف ائيش اهيلع حرطت
 ٠ هلل نذاف اهديرجت

 كلذو ةيواعم رماب نامتع نب ةبيش ةبعكلا درج نم لوآ
 حرصطول ةبيش لاقف يطابقلا عم جابيدلا اهاسك ةيواعم نا
 نوكي ال ىتح اهنع ففخف ةيلهاجلا يسك نم اهيلع ام اهنع
 ةيواعم ىلا كلذ ىف بتكف مهتساجنل ءيش نوكرشملا هسم امم

 جاييد نم ةوسكي هيلا ثعبو اهدرج نا هيلا بتكف ماشلاب وهو
 اهيلع كرتي مل ىتح اهدرج ةبيش تيارف يوارلا لاق يطابقو
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 ةوسكلا كلت اهاسك مث اهبيطو اهلك اهناردج قلخو انيش

 سابعن با ناكو ةكم لهأ ىلع اهيلع تناك يتلا بايثلا مسقو
 ها ههركالو كلذ ركنا هتيار امف مارحلا دجسملا ىف ارضاح

 تيزلا ىرجاو رمجملاو قولخلاب ةبعكلا بيط نم لوأو
 ٠ اضيا ةيواعم لاملا تيب نم ةبعكلا ليدانقل

 ثالث ىلع ريغص ربنم وهو ربنم ىلع ةكمب بطخ نم لواو
 ءايطخلا ناكو اهيف جح ىتلا ةنسلا ىف ماشلا نم هي مدق تاجرد

 يف ةبعكلا هجو يف مهلجرأ ىلع امايق ةعمجلا موي نوبطخي هلبق
 ٠ رجحلا

 ناك املف هلل اي مهفلحتسا ةعييبل ١ ىق فلحتسا نم لوأو

 ٠ قاتعلاو قالطلاب مهفلحتسأ ناورم نب كلملا دبع

 ٠ ديزي هنيا ىلا دهع دقف هتحص يف رمألاب دهع نم لوآو

 ماشلا لمهأ اعد ةيواعم نا كلذو هدلول عياي نم لواو

 مث هوعيابف ديزيل هدعب نم دهعلا ةيالوب ةعيبلا ىلا نيسمخ ةنس
 ملف ةعيبلا ذخاي نا ةنيدملاب مكحلا نب ناورم هلماع ىلا يتك

 هنيال ةعيبلا ذخاف نيسمخو ىدحا ةنس ةيواعم جحو دحأ هعيايب
 ٠ نيملسملا ةروشم نودب ارهق رمألا ذخأ هنا امك ةعيدخلاو رهقلاب

 ٠ ةنس نيعيسو اعبس شاع هنا ليق نيتس ةنس ةيواعم يفوت

 دهقلاو ٠ ةيواعم نب ديزي ليخلا ىلع دوهفلا لمح نم لوا
 فوسلففلا وطسرأ نع كلذ يكح دسألاو رمنلا نيي دلوتي ن اويح
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 ٠ هئادو هئاودا ىف يبلكلا عبطل ةهباشم ةعيط ىفو ليق ينانويلا

 ٠ ةيواعم ني ديزي ءانغلاو بارشلا نيب عمج نم لوا

 ىف يوانملا لاق ( ةيما ينب نم لجر يتنس لدبي نم لوا )
 ركاسع نياو هدنسم ىق ىنايورلا داز ريغصلا عماجلا حرش

 ديزي وه ثيدحلا اذه ىلع همالك ىف يقهيبلا لاق ( ديزي هل لاقي )
 امئاق يتما رمآ لازيال ) ميعن يباو ىلعي يبا ربخل ةيواعم نبا

 هل لاقي ةيما يني نم لجر هملثي نم لوا نوكي ىتح طسقلاب
 ها ( ديزي

 اهمش دق ناكو ةيواصم مسالا اذهي ةيلاغلا ىمس نم لوأ

 دؤاد لاق ةيلاغ اهنا لاقف هل اهفصوق رفعج ني هللا دبع نم

 سونيلاج اهعدتبا ةيكولملا ةعدقلا بيكارتلانم يه ةيلاغلا ٠ يكاطنالا
 وحن نم ء اسيننلا ن ١ دي ١ حلصي امع هلأس دقو كلملا سوجلئىفل

 ردخلاو ءاسنلاو جلافلا وحنل تلمعف اهيف عسوت مث ةدوربلا

 عجار خلا لدنصلاو دوعلاك ةيبيطلا داسجالا عقن اهتعنصو

 ٠ ةركذتلا

 ,ينوريبلا هلاق ةيواعم ني ديزب نب دلاخ مالسالا ةفسالف لوأ

 نبا ديزي نب دلاخ ءايميكلاو بطلاو موجنلا بتك مجرت نم لوأ
 ٠ ةيواعم

 نبا دلاخ رماي ناك ةفغل ىلا ةغل نم مالسالا يف لقن لوأ

ةمه هل هسفن يف الضاف ديزي نب دلاخ ناك ميدنلا ني لاق ديزي



 راضحاب رماف ( ءايميكلا ) ةعنصلا بح هلابب رطخ مولعلل ةبحمو

 ةيبرعلاب حصفتو رصم لزني ناك نمم نانويلا ةفسالف نم ةعامج
 يبرعلا ىلا يطبقلاو ينانويلا ناسللا نم بتكلا لقنب مهرمأو

 ها ةغل ىلا ةغل نم مالسالا ىف لقن لوا اذمو

 ىف لقن لوا مالسالا ىحض ىف نيما دمحا ذاتسالا لاق
 ٠ ديزي نب دلاخ لضفب ناك مالساالا

 نونقب شيرق ملعا نم ديزي نب دلاخ ناك نايعالا تايفو يفو

 نيذهب اريصب ناكو بطلاو ءايميكلا ةعانص ىف مالك هلو ملعلا
 هتعاربو هتفرعم ىلع ةلاد لئاسر هلو امهل انقتم نيملعلا

 ٠ كلذ ريغ ليقو ةرجهلل نينامثو نيتنثا ةنس يفوت ةريثك هرابخاو

 ةيرش نب ديبع رابخالاو صصقلا بتك نود نم لوآ
 هب ىقتلا ليقو قشمد ىلا ءاعنص نم ةيواعم هاعدتسا يمهرجلا

 هتثدحف مهكولمو نيمدقالا برعلا رابخا نع هلعاسو ةريحلا يف

 كولملا باتك امهدحا نيباتك ىلماف هرابخا نيودتب ةيواعم رمأو
 باتك يناثلاو ريمح كولمو ناجيتلا باتك عم عبط نيضاملا رابخاو
 هل لاق ةيواعم ىلع لخد امل هناو نيرمعملا نم هنا ليق لاثمألا

 مهنم قبت مل موق نم لاق نمم لاق ةيرش نب ديبع لاق كمسا ام
 حجرو قاحسا ني دمحم تاعارتخا نم اذه اديبع نا ليقو ةيقب
 صصقلا باحصا عضو نم هيلا بوسنملا باتكلا نا مهضعب
 ٠ ملعأ هنناو ةياورلا يف نيتبثتملا ريغ

 قشمد يمه ةمجرت ر اد اهيف تئشنا ةيمالس ا ةمصاع لوآ
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 ةينانويلا بتكلل ديزي نب دلاخ اهب ماق ىتلا ةمجرتلا كلذب نون و

 ةيما يتي ةلود ىف ةمصاعلا يه اهنال قشمد ةراد تناكو ةيطبقلاو

 يدزالا هرفص يبا نب بلهملا ديدحلا نم بكرلا ذختا نم لوا

 بتكك بكرلا سورعلا جات يف لاق بشخلا نم عنصت كلذ لبق تناكو

 رخآ عضوم يف لاقو لحرلا نم زرغلاك جرسلا نم وهو باكر هعمجو
 ناك اذاف زورخم دلج نم لحرلا باكر زرغلا ٠ زرغلا ىنعم نع
 سرفلل مازحلا لثم ةقانلل زرغلاو باكر وهف بشخ وأ ديدح نم
 هزرع مزلا ةيبيدحلا ةوزغ يف رمعل ركي يبا لوق هنمو صيخلتب ها
 .يذلاك هل ةفلاخملا كرتو ملسو هيلع هلل ىلص هرما كسمتلا هدارمو

 ٠ ةقرافي الف سرافلا بكرب كسمي

 ضعب ىف يقل هنا كلذ ببسو بلهملا ليخلا فذح نم لوا
 ءالؤه لعجام لاقف مهلويخ اورمش دق كرتلا نم اسراوف هتاوزع
 ٠ ليخلا فذحف انم ريمشتلاب ىلوا مجاعالا

 ريمشتلاو فرطلا نم ءيشل ١ عطق ةغللا يف فذحلا ىنعمو

 ٠ ھا ءيشلا صيلقت

 حتفلا ماع نامع يف هرفص ييأ نب بلهملا ديعس ويا دلو

 مايا ةنيدملا ىلا هييا عم مدقو هرصيلاي ءاشنو عبس ةنس ليقو

 ةرصبلا هيخا مايا ريبزلا ني بعصم هالو باطخلا ني رمع ةفيلخلا
 ةيومألا ةلودلا داوق رهشا نم كلذ دعي ناك مث هقرازألا لاتقل هيدنو

 اهيلع ايلاو لزي ملو نيعبسو عست ةنس ناسارخ كلملا دبع هالو

 نسحا ينباي هينبل هلوق نمو نينامثو ثالث ةنس اهي يفوت نا ىلا
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 ىصواو ةابحلا نم ريخ نسحلا ءانثلاو مكريغ ىلع ناك ام مكبايث
 بجاح ناف بتاكلا فرظتساو بجاحلا لقعتسا ينباي لاقف ديزي هنبا

 ٠ هناسل هبتاكو ههجو لجرلا

 هيلا تبسنف ةرفص يبا نب بلهملا ةيبلهملا هل عنص نم لوا
 تدسف هتدعم نا كلذو سردود همسا لباب نم ميكح هل اهعنص

 نم عنصت ىهو هجازم اهب حص اهلكا املف ماعطلا فذق تداتعاو

 لدب ءاحلاب اهب قطنت ةماعلاو ركسلاو رقبلا نبلو يقنلا زرالا
 ٠ ءاهلا

 ةركب يبا نب نمحرلا دبع ةرصبلاب مالسالا ىف دولوم لوا
 هوبا معطاف ترصم نا دعب ةرصبلاب دولوم لوا هنا ليقو يفقثلا
 وهو ةرشع عبرا ةنس كلذو مهتلقل ىنعي مهتفكف اروزج ةرصيلا لها

 تام هقث ىعبات يلجعلا لاق ةباصالا ىف لاق يباحصال يعبات
 ٠ نيعستو تس ةنس

 ينب نم روت نب ةيواعم ةفوكلاب مالسالا يف دولوم لوأ
 ٠ ءاكيلا

 ريمأ رماب ناوزغ نب ةبتع ةرصبلا ةنيدم طتخا نم لوا
 ةلبالا ىمست تناكو اهيلعايلاو ههجو دقف باطخلا ني رمع نينمؤملا
 مالسألا ميدق يباحص ةبيتعو اهرصمو اهطتخاف دنهلا ضرأو.

 اهدعي امو اردب دهشو ةنيدملا ىلا مث ةشبحلا ىلا رجاه
 عباس ىنتيار دقل هثيدح نمو صاقو يبا ني دعس عم ةيسداقلاو
 قرو الا ماعط انل ام ملسو هيلع هللا ىلص لا لوسر عم ةعبس

 ةرصبلا ىلا ةنيدملا نم هقيرط ىف ميلس ينب ندعمب تام رجشلا
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 رصيمت ناكو نيرشع ةنس ليقو ةرشع عبس ةنس ىف كلذو
 ٠ رهشا ةتسب ةفوكلا لبق ةرشع عبرا ةنس ةرصبلا

 نمحرلا دبع دلاو ةركب وبا ةرصبلاب ةلختلا سرغ نم لوا
 ٠:هدعي ساتلا سرغ مث لخت ضرأ هذه لاقو

 ٠ ثراحلا ني عفان راد ةرصيلاب تيني راد لوأ

 يذل ١ ةرصيل ١ دجهم ةررحم ١ داليل ١ هتفرع دج ۔سم لوأ

 نم جايس اهطيحي ةحوتفم ةحاس هلوأ ناكو ناوزغ نب ةبتع هانب
 ىسوم يبا رماي نبللاو نيطلا نم ءانب اهيلع ديش مث بصق
 ٠ هنع للا ىضر باطخلا نب رمع لماع يرعشلا

 هيلع سانلا بترو ةرصيبلاي ءاطعألا ناويد عضو نم لوآ

 كلذ دعي مهل راص مث ةبعش نب ةريغملا ناويدلا ىلع مهاطعأف

 ٠ هنوذتحي امسر

 مالسلا ليقف ةريغملا مالسالا يف هرملاب هيلع ملس نم لوأو

 هعبت مث مكيلع مالسلا نولوقي كلذ ليق اوناكو ريمألا اهيا كيلع

 ٠ كلذ ىلع ءارمالا

 .يف مهردلا قرع امير لاق ةريغملا مالسالا يف اشر نم لوأ
 ٠ رمع ىلا ينذا لهسيل ءافري ىلا هعفدا يدي

 ٠ ةريغملا ةفوكلاب تام ريمأ لوأ

 رمع هالو تماصلا ني ةدابع نيطسلفب ءاضقلا يلو نم لوآ
 ٠ هنع هلدا يضر
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 يمشاهلا ثراحلا نب لفون نب للا دبع ةنيدملاب ضاق لوا
 هالوو ٤٦٢ ةنس ناورم هاضقتسا ( هبب ) بقليو ةيواعم تخا هماو

 ىلا هللا ديع جرخ ثعشألا نيا مايق ناك املف ةرصبلا ريبزلا نبا

 ٠ ةرجهلل ٨٤ ةنس اهب يفوتف جاجحلا نم ابراه نامع

 ٠ ىرخا ةياور يفو يدنكلا ةرق وبا ةفوكلاب ضاق لوا

 يلهابلا ةعيبر نب ناملس ةفوكلا ىلع يضقتسا نم لوا

 ٠ مصخ ةيتابال اموي نيعبرا سلج ليق

 اضيا ةعيبر نب ناملس نيجهلاو قاتعلا نيب قرف نم لوا

 ٠ رمع مايا لويخلا يلي ناكو ليخلا ناملس هل ليقف

 نامع لمهأ نم يدزألا روس نب بعك ةرصبلاب ضاق لوا

 روس ني بعك نامع لمهأ نمو هللا همحر ىلاملا نيدلا رون لاق

 دعب ةرصبلا مدق نم لوا وهو ةرصبلا ىلع باطخلا نب رمع يضاق
 بلط منت هنتفلا لزتعاف لمجلا ةعقو كردأ دقو اهب ماقاف اهريصمت

 نيقيرفلا ركذي نيفصلا نيب جرخو هرشنو هفحصم ذخاف مايقلا هنم
 ةتصقو هلتقف مهس هءاجف بشان لاتقلاو ٠ مالسلا ىلا مهوعديو

 ليقو ةروهشم رمع ةفيلخلا ةرضحب اهجوزو ةارملا نيي مكحلا ىف

 هاضقتسا ةفينح ينب دحا يفنحلا ميرم وي ا ةرصيلاي ضاق لوا

 ٠ ةرجهلل ةرشع عبرا ةنس ناوزغ نب ةبتع اهريما
 مكحلا نب ناورم نب رشي ءارمالا نم ةرصبلاي تام نم لوا

 ملف ٧٤ ةنس قارعلا ناورم نب كلملا ديع هوخا هالو يومالا

۔ ٢٧٤ -



 ةنس نوعيراو فين رمعلا نم هلو تام مث هريسي ةدم الا ثبلي

 ٠ رعاشلا لوقي هيفو
 ( قارهم مدو فيس ريحت نم قارعلا ىلع رشب ىوتسا دق )

 ريماو ةفيلخلا وخا ناورم ني رشب انيلع مدق نسحلا لاق
 همدق يف نعط مث اموي نيعبرا اندنع ماقاف سانلا بشاو نيرصملا

 نحن اذاف ةنايجلا ىلا هب انرص املف هربق ىلا هانج رخاف تامف

 ريرسلا انعضوف هربق ىلا مهل ابحاص نولمحي نادوس ةعبراب
 ارشب انلمح مث هيلع اولصف مهبحاص اوعضوو هيلع انيلصف
 تفتلا مث انفرصناو اوفرصنا مث مهبحاص اونفدو هانفدو هربق ىلا

 ناك طق ائيشرا ملف يشبحلا ربق نم رشب ربق فرعا ملف ةتافتلا
 ها هنم بجعا

 ةربعو ةظع ءيش لك يف مهل نيلماعلا ءاملعلا ناش اذكهو

 دارا ان فسوي نب جاجحلل هباوج يف ريبج نبا ديعسل عقو امك
 هل لاق ديعس ىكب يئانلاب خفت املف دوعلاو يئانلاب ىعد هناف هلتق
 دوعلا اذه اماف روصلا يف خفني موي ينركذ لاق كيكبي ام جاجحلا

 هذه اماو هقح ريغ نم عطق دق نوكي نا ىسعو ضرذلا تابن نمف
 ٠ ةمايقلا موي عم للا اهثعبيس اهناف راتوألاو شاملا

 بتكي يذلا هجولا نع فلختلا ىلع لتقلاب بقاع نم لوأ
 ههجوب لخا اذا لجرلا ناك يبعشلا لاق فسوي نب جاجحلا هيلا
 ماقيو هتمامع تعزن يلعو نامثعو رمع نمز هيلا بتكي يذلا
 لاق قارعلا ىلع ريبزلا نب بعصم ىلو املف هرما رهشيو سانلل
 نيا رشب يلو امظ ىحللاو سوعءرلا قلح هيلا فاضأف ءيشب اذه ام
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 هيدي يف رمسيو ضرألا نع لجرلا عفري راصف هيف داز ناورم
 ملسف هفك رامسملا قرخ امبرو تام امبرف طئاح يف نارامسم
 ٠ ءارعشلا ضعي هيف لاقف

 ) رامسم يفك يف طون ناو هتيوقع وأ رشي ةفاخم الول (

 ( راوز هاوهي نم بحملا نا مكترز مث يرغن تظعل اذا )
 دبع نا كلذو نامثع نمز يف زئاوج تايطعلا تيمس ام لوا

 اشيج رماع نبا ثعبف قارعلا ىلع نامثعل الماع ناك رماع نب ها

 هنم فيخ ليسي يداولا ىرجف يلالهلا فوع دبع نب نطق عم
 رخآ مث رخآ مث لجر هربعف مهرد فلا هلف هربع نم نطق لاقف قرغلا
 ةعيرا كلذ ةلمج ناكف افلا افلا نطق مهاطعاف مهعيمج زاج ىتح

 نامتع ىلا اهب بتكف رماع نب هللا دبع اهرثكتساف فلا فآلا

 ٠ زئاج وهف هللا ليبس يف ناك ام لك لاقو اهزاجاف
 لبق نكي ملو مكحلا نب ناورم ديعلا يف ربنملا جرخا نم لوا

 ٠ جرخي كلذ

 نا رمأ كلملا دبع نب ديلولا همساب هنادن نم عنم نم لوا

 لجر فلاخ نا قفتاف هلبق ءافلخلا بطاخي امك همساي بطاخيال

 سانلا يف راس نم لوا وهو ءيطوف هب رماف همساب هبطاخف
 ٠ هيربجلاب

 ريما رماع ني هتنا ديبع مالسا ا يف اناسلبط روق نم لوا

 ىلع روقملا ناسليطلاو ىشعألا حيبص يف لاق نامثع لبق نم ةنيدملا
 ها نآلا نيدلا ةاضقو ءارزولا اهسبلي يتلا هحرطلا وحن
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 سبل ةنيدملا لما لاقف رماع نب شا دبع زخلا سبل نم لوا

 ٠ بد دلج ريمالا

 ٠ رماع نب للا ديع ديدحلا نم نازيملا ناسل عنص نم لوا

 ةلبقلا ةهج يف يذلا طئاحلا يف اياب عماجلل لعج نم لوا
 هلوخد دنع ربنملا ىلا سانلا باقر مامالا ىطختي الئل كلذو دايز
 نم اهتمهف ينا الا ظفللا اذهب ةروكذم اهرا مل ةيلوألا هذهو دجسملا

 لاق ةرصبلا دجسم ءانب ركذ امل نادلبلا مجعم يف توقاي لوق
 سانلاب ةالصلل ءاج اذا مامالا ناكو ةطسو يق رينملا ناكو

 وهو زيرك نب رماع نب هللا دبع حرخف ةلبقلا ىلا مهباقر ىطخت
 ةلبقلا ديري ةرامالا راد نم موي تاذ ةرصبلا ىلع نامثعل ريمأ

 املف بد دلج ريمآلا ىلع نولوقي بارعالا لعجف زخ ةيج هيلعو
 نا ريمالل يغبني ال دايز لاق ةرصبلا ىلع ادايز ةيواعم لمعتسا
 دجسملا لبق ىلا ءانهدلا نم ةرامالا راد لوحف سانلا باقر ىطختي
 بابلا نم رادلا نم جرخي مامالا ناكف هردص ىلا ربنملا لوحو

 حص ناف ها ادحا ىطختي الو ةلبقلا ىلا ةلبقلا طئاح يف يذلا

 ٠ دودرم وهف الاو كاذف هتمهف ام

 ابا ىنكيو ىمسي صخشل نادلو همالسا دعب رفك نم لوأ
 يف ماشلا ىلا ةنيدملا نم ابهذو ارصنت دقف يراصنالا نيصحلا

 ىلاعت هلوق لزنف امهيلطب امهدلاو رماف ملسو هيلع هنلا ىلص هنمز
 ةالصلا هيلع لاقف ( يغلا نم دشرلا نيبت دق نيدلا يف هاركا ال )

 ٠ هللا امهدعبا مالسلاو
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 ابنت دق ناكو يسنعلا دوسألا مالسالا نع دترا نم لوا

 ملسو هيلع لا ىلص يبنلا توم دعب هلتقب ريخلا ءاجو نميلاب

 ٠ رامخلا وذ هبقلو بعك نب ةلهبع همساو

 دبع ادماع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذك نم لوا
 ٠ ابس نب هنا

 ٠ باذكلا ةمليسم مقمقلا يف ةضيبلا لخدا نم لوا

 اضيا ةمليسم صوصقملا رئاطلا حانج لصوا نم لواو
 نم هليبجلا ةيرقب ةماميلاب اشنو دلو يفنحلا ةمامث نب ةمليسم وهو
 ليقو نوملسملا هرغصف ةملسم همسا ليق دجنب هفينح ينب يداو

 . ىلص يبنلا ةايح يف ةوبنلا ىعدا هبقل ةمليسمو نوره همسا
 اوملسأ دقو ةنيدملا نم هفينح ينب دفو عجر نأ دعب ملسو هيلعفا
 هب يهاضي ناهكلا عجسك مهل عجسي راصو مهعم ةمليسمو

 تامو مهريغو ةفينح ينب نم نوريثك هلوح فتلاو هب اونمآف نآرقلا
 ناكو هتنتف ىلع ءاضقلا لبق مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا
 برعلا رود يف تناك ىتلا قاوسالا يف فاط يبنتلا لبق ةمليسم

 كلذ نم مكحا دقو جرخف تاجرينلاو ليحلا ملعت سمتلي مجعلاو
 ةضومحلا ديدش يا عطاق لخ نم ةضيب ىلع بص هنا اهنم ارومأ
 ةتددم اذا ىتح ىلعألا هرشق نال لخلا يف هعاقنا ليطا اذا ضيبلاو
 اهلوط لواح ام هل مت املف كلعلا ذتمي امك دتماو قدتساو لاطتسا
 مث ثسيبيو تفج ىتح اهكرتو سارلا ةقيض ةوراق اهلخدا مث
 ةعاجم ىلا ءاجف ىلوالا اهتئيهك تداع ىتح ترادتسأو تمضنا

 هل تلعج اهنا ىعداف بارعا مهو هتيب لهاو ىفنحلا ةرارم نيا
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 تقولا كلذ يف ةمليسمب نمآف ةبحص هلو املسم ةعاجم ناكو ةيآ

 ناكو مامحلا شير نول يف اشير هعم لمح ةمليسم ناكو
 نا دعي مامحلا ىلا تفتلاف صيصاقم ةعاجم لزنم يف نهآر دق
 هللا قلخ بذعت مك ىلا ةعاجمل لاقف ةضيبلا يف ةليحلا مهارا

 لاق ةحنجا اهل قلخ امل ناريطلا فالخ ريطلل هللا دارا ولو صقلاب
 كل تبني نا ةيآلا هذه ضيبلا يف كاطعأ يذلا لسف ةعاجم هل
 يذلا لس هل لاق ولف ) ظحاجلا لاق ركذلا رئاطلا اذه حانج
 اهلخدا امك اهجرخي نا ةروراقلا مف يف ةضيبلا ذه كل لخدا
 هللا تلاس اتا ناف ةعاجمل ةمليسم لاق ( ابارعا اوناك موقلا نكلو

 ينا نوملعتا هنورت متناو ريطي ىتح شيرلا ريطلا اذهل تبني نا
 ةاجانمللو يجانا نا ديرا يناف لاق معن اولاق مكيلا هللا لوسر
 ةعاسلا مكيلا هجرخا ىتح ىعم هولخداو تيبلا اذه ىنولخداف ةولخ
 جرخا رئاطلاب الخو تيبلا لخد املف هنورت متناو نيحانجلا يفاو
 هعم ناك امم ةشير لك فرط لخداف هعم هءايه دق يذلا شيرلا

 يفو املف صقلاو عطقملا دنع نم صوصقملا مامحلا شير فوج يف
 الا كاذ فرعيال بنذلا لوصوم هناك نيعلا يف راص هشير رئاطلا
 نم لك دادزا كلذ لعف املو راط هدي نم هلسرا املف هي باترا نم

 فصو دقو هب اونما اونوكي مل نورخا هب نمآو ةريصب هب نمآ
 ٠ هلوقي هعدخو ةمليسم قيراخم رعاشلا

 ( رئاط ليصوتو ينج ةلخو نداش ةيارو روراق ةضييي )

 ثعيف ةمليسم رمأ دتشا ملسو هيلع هلدا ىلص يبنل ا تام الو

 يبا ني همركع لسراو نيدترملا ىلا ايارسلا هنع للا يضر ركب وبا
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 ناكو هنسح نب ليبحرش هعبتاو ةمليسم ىلا ركسع يف لهج
 راسض لتاقم فلا نوعبرا هلوح فتلاو هرما دتشا دق ةمليسم

 رظتني ملف اروقغم اسرافو ابرجم الطب ناكو ةماميلا ىلا ةمركع

 ةميزهلاب ليبحرش ملعو مهتوقل تبثي ملو ةفينح ونب ةبكنف ليبحرش

 ٠ قيرطلاب ماقاف

 دلاخ راسف ةمليسم لاتقل ديلولا نب دلاخ ركب وبآ لسرا مث

 يف نوملسملا مزهناو نيقيرفلا يف لتقلا رتكو فيثك شيج يف
 يشحو هلتق ةمليسم لتقو دلاخ رفظب ةكرعملا تهتنا مث رمألا لوا

 ٠ ةرجهلل ١٢ ةنس كلذو مالسالا يف اهرشو

 ةمليسم ريخ ةجمجملا يف امف ريجح حصفا لاق نم لواو
 يذلا ناكو هجاونلا نب هنا دبع همسا انذؤم ذختا هنا كلذو اضيا
 لوقي ةالصلل م اقأ اذا ريجح ن اكف ريمع ني ريجح هتالص هل ميقي

 هنا معزي ةمليسم نأ دهشا هللا الا هلا ال نا ةداهشو ريبكتلا دعي

 ٠ خلا ريجح حصنخفا ةمليسم لاقف هنلا لوسر

 دبع ادماع ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر ىلع بذك نم لوا
 ٠ ةيئبسلا هيلا بسنت يذلا ابس ني هتا

 ناك امل صاعلا نب ورمع مالسالا يف رصم جارخ ىبج نم لوا
 رانيد فلا فلا رشع ىنثا هتيابج تناكف نامثعل اهيلع الماع

 يبا نب دعس نب هللا دبع ىبج مث لجر لك نع نيرانيد ةضيرفب
 هتيابج تناكف صاعلا نب ورمع لزع دعب اهيلع نامثع لماع حرس
 ترد هللا ديع ايأ اه ورمعل نامثع لاقم راتيد فلآ فلا رشع ةعيرأا
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 ٠ اهدلوب متررضا ورمع لاق لوالا اهرد نم رثكأب ةحقللا

 رصمب صاعلا نب ورمع عماج مالسالا يف ينب عماج لوا

 ٠ ةباحصلا نم نوعبس هتلبق ىلع فقو ليق

 هعماج ينب امل صاعلا نب ورمع رصمب ربانملا ىنب نم لوا
 ٠ روكذملا

 نيعيراو ثالث ةنس صاعلا ني ورمع رصمي تام ريمأ لوا

 ٠ ةيواعمل اهيلع الماع ناكو

 نبا ورمع لاقف رماع همسا لجر رصم ةفارقي نفد نم لوا
 ٠ هللاو ترمع صاعلا

 نبا ورمع نب هنلا دبع نب شنح ةيقيرفا روشع يلو نم لوأ
 عئاقولا هعم دهشو يلع مامالا باحصا نم ناك ينيسلا ةلظنح

 تباث نب عفيور عم برغملا ازغف رصم ىلا هلتق دعب لقتنا من
 سلدنألاب ةطسقرس عماج ىنتباو ريصن نب ىسوم عم سلدنألاو
 ٠ ةبطرق عماج سسأو

 جرب لكش ىلع ةيمالسالا رايدلا يف تينب ةنذئم لوأ
 يومالا عماجلا يف ىسيع ةنذئم اهيلع قلطي ىتلا يه عبرم
 ٠ قشمدي.

 ٠ منغ ني ضايع مورلا ىلا بردلا زاجأ نم لوأ
 كلذو دلخم ني ةملسم برغم او رصم هل تعمج نم لوأ

 ٠ ديزي مايا نم اردصو ةيواعم مايأ

 دلخم نب ةملسم رانملا نايني رصم لها ىلع لعج نم لوا
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 دلخم نب ةملسم ناذالل رئانملا ىني نم لوا ةياور يفو اضيا

 ٠ ةيواعم رماب

 ديعس نب سشئاع رصمي ةطرشلاو ءاضقلا هل عمج ضاق لوا

 ٠ دلخم نب ةملسم اهريما ليق نم امهيلو
 هاضقتسا يمهسلا صاعلا يبا نب سيق رصمب ضاق لوا

 ٠ باطخلا نب رمع ةفيلخلا

 نجحم وبا فاقوالا ينعي سابحال ا يف رظن رصمب ضاق لوآ
 اهيايرا ديي كلذ ليق فاقوألا تناكو كلملا ديع نب ماشه مايا ةيوت

 عض اناف نيكاسملاو ءارقفلل اهلام هذه لاقف مهؤايصوأ وأ
 ٠ ميظع ناويد اهل راص ىتح ةنس هل تضم امف اهيلع يدي

 هالو ةعيهل نب هننا دبع وه ةفيلخ نع رصم يلو ضاق لوا
 قبس دقو ةئامو نيسمخو سمخ ةنس لوا يف روصنملا رفعج ويا
 صاعلا يبا نب سيق لعج باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نا
 ٠ رصم ىلع ايضاق

 ٠ ةعيهل نب هنلا دبع لالهلا ةيوعرل حرخ رصمب ضاق لوا
 ىلا مهتاموصخ يف ىراصنلا لخدا رصمب ضاق لوا

 لبق نم اهل هتيالو تناكو قورسم نب دمحم نمحرلا دبع وبا دجسملا

 نم لوا اضيا وهو ةئامو نيعبسو عبس ةنس ديشرلا نوراه
 ٠ رصم ةاضق نم دوهشلا هسلجم ذختا

 اضيا قورسم نب دمحم ةاضقلا نم رطمقلا ذختا نم لواو
 رطمقلا وه ذختا ليدانملا يف بتكلا نورضحي هلبق ةاضقلا ناك دقو
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 حتفو فاقلا رسكب رطمقلاو ترضحا سلج اذاف اهعدويو اهمتخي ناكف

 هيش وه سوماقلا حراش لاق يتكلا هيف ناص امءاطلا نيكستو ميملا

 ٠ رعاشلا لاق ذاش ديدشتلايو بصق نم فس طفس

 < ىرخا ناعملو ھا ردصلا هاعوامالا ملعلا ام رطمقلا يعيام ملعب سيل )

 هنل ليقف حبرش رسلا يف دوهشلا نع لءعاس ضاق لوأ
 ٠ تثدحاف اوثدحا سانلا نا لاقف تثدحا ةيما ايآ اي

 قاحسا ميعن وبا كلام لوقب لوقي نمم رصم يلو ضاق لوا
 دوهشلل ذختا ضاق لوا وهو جيدح ني ةيواعم ىلوم تارفلا نيا

 ةنس يف ديسشرلا لبق نم هتيالو تناكو مهءامسا هيف بتك اناويد
 ٠ ةئامو نينامثو عضب

 لضفلا وبا ةفينح يبا لوقب لوقي نمم رصمب ضاق لوأ
 بهذم اوفرعي مل هلبق رصم لها ناكو يدنكلا عسيلا نب ليعامسا

 ىلا هيف ثيللا بتكف فاقوألا نالطب ىري ناكو هوفلءاي ملو ةفينح يبا
 ٠ هلزعي هيلا بتكف روصنملا رفعج ييأ

 بهذم لك نم ةعبرا ةيرصملا رايدلا ةاضق ترقتسا ام لوأ
 اهب ءاضقلا نا كلذو سربيب رهاظلا ةنطلس يف كلذ ناك ضاق

 تناكف ايعفاش ناكو زعألا تني نيآ نيدلا جات يضاقلا ديب ناك

 ىلع كلذ قشف اهيف فقوتيف هيهذمل ةفلاخملا بيتاكملا هيتأت

 بهذم لك نم اولعجي نا ىلع مهيار قفتاف ءارمألاو ناطلسلا

 ٠ هبهذمي مهنم لك يضقيل ايضاق
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 ثراحلا طاطسفلا عماجب انيما فحاصملا ىلع ىلو ضاق لوا

 ٠ لكوتملا ةفالخ يف هتبالو تناكو نيكسم نيا

 هللا ديع ويا وه هيلع ىشرو ءاضقلا ىلع نمض نم لوآ

 زعم ىل ا ةنمس لك يف يدؤي ن ا نمض بر اوشلا يبآ نيب نمسحلا

 يضاقلا ةافو دعي ءاضقلا ىلوت امل مهرد فلا يتئام هيوي ني ةلودلا

 هنف عيطملا ةفيلخلا هل نذأي مل كلذلو هنلا دبع نب ةبتع بئاسلا ييا

 ٠ هيلع ابضغ هبكوم روضح يف الو هدنع روضحلا يف يسابعلا

 نالف كلملاب ةيرصملا رايدلاب نييمطافلا رازو نم بقل نم لوأ
 ناكو لضفألا كلملاب بقل طقف ظفاحلا ريزو يشخلو نب ناوضر وه
 ٠ كلملاب تعنيال ءارزولا نم هلبق نم

 كولم نم ليللا يف لاقبلا ىلع هعم عمشلا لمح نم لوا

 يف لعجت ةعمشلا تناك ديشخألا جفط ني دمحم ةيرصملا رايدلا

 ليلق لك يف تفتلي وهو اهماما بكار شارفو لفبلا ةرخؤم
 عم لاغيلا ىلع لمحت ىتلا سيناوفلاب هدعي كولملا اهلدبآف اهحلصدل

 ٠ ليللا يف ةيرصملا رايدلا كولم ماما ةيسونافلا

 ةتولك نوسبلي بويا ينب كولم ناكو نووالق نب ليلخ فرشألا
 مالقالا باير ا ىلع نوقلطي مه ارت كلذلو ةمامع ريغي ءارفص

 ٠ مئامع ريغب دنجلا ةلياقم يف ندممعتملا

 كلملا ةيرصملا رايدلا كولم نم هسار قلح داتعا نم لوا

 رمتساو دنجلاو ءارمألا هعبتو جح نيح نووالق ني دمحم رصانلا
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 برعك ةلسرم رعش رئاد كلذ ليق مهل ناكو كلذ "7

 ٠ مهريغو زاجحلا

 يكنز نب يزاغ كولملا نم هسار ىلع قجنسلا لمح نم لوا

 فويسلاب اوبكري نا دانجالا راتخا نم لوا وهو لصوملا بحاص

 اهسار يف ديدح وأ بشخ نم اصع اهنا ليق سويد عمج سييايدلاو

 ٠ نيتيبرع ريغ امهنظأ ناتملكلاو هركلاك ءيش |

 ليع امسأ ةافكلا يفاك ءارزولا نم بحاصلاي ٦ نم لوأ

 نبا ذاتسألا بحصي ناك هنا كلذ يف بيبسلا ناكو دابع نيا

 ىتح بقللا هيلع بلغ مث ديمعلا نيا بحاص نولوقي اوناكف ديمعلا

 ٠ كلذ ىلع ءافلخلا هعبتو ادرجم بح اصلا هلل ليق

 نبا وأ هللا ديبع نيا وأ هييا نب دايز مالسلاالا يف يعد لوآ

 هانبتف فئاطلاب هتدلو يفقثلا ةدلك نب ثراحلا ةيراج يهو ةيمس

 ٠ ثراحلا ىلوم هنل ا دديع

 هييا ني دايز لقف بذكتال نا كرس نا يبعشلاو نسحلا لاق

 نايفس يبأ نب دايز نم اهنع هنلا يضر ةشئاع ىلا دايز بتك

 نم هلدلا تيتكق ةجح هل نوكدل بسنل ااذمهي اهياوج يع رتسي

 ٠ دايز اهنبا ىلا نينمؤملا مآ ةشياع

 دايزل ةيواعم قاحلتسا ةينالع ةعيرشلا ماكح ا تدرام لوأ

 رهاعللو شارفلل دلوملاب ىضق ملسو هيلع نلا ىلص نلا لوسر ناف

هذافنو هدلخ نم ىأر امل اخأ ادايز ةيواعم ىعدا دقو رجحلا



 هيلا فاضا مث ةرصبلا هالوف هناطلس ىلع هب ىوقتيل هنم ةساس

 اعمج نم لوآ وهف اهدلع هلماع ةيعش ني ةريغملا توم دعي ةفوكلا

 ةمتراف يل امشو ينيميبي ق ارعلا تطبض دق ينا ةيواعم ىلا يتكف هل

 ةنيدملا لها عمتجاف اموشغ امولظ ناكو زاجحلا هيلا مضف

 تجرخف هيلع اوعدو ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر دجسم يف
 نيسمخو ثالث ةنس نوعاطلاب ليقو جلافلاب تامف هدي يف ةلكالا

 نمم ةثالت مهنم ابيبط نيسمخو ةيام عمج ليق ةفوكلاب هتوم ناكو
 ٠ موتحملا ردقلا در نع اوزجعف زمره نب ىرسك بطي ناك

 ٠ دايز ناقارعلا عمج نم لواو

 درجو ةيواعم كلملا دكأ دقف ناطلسلا رمآ ددش نم لواو

 افوخ سانلا هفاخق ةهبشلا ىلع بقاعو ةنظلاي ذخاو هفيس

 ٠ ادددش

 ميقملاو ىلوملاب يلولا نذخآا هئلاو ةبطخ ضعب يف همالك نمو

 همحر لالب وبا هيلا ماقف ميقسلاب حيحصلاو ربدملاب لبقملاو نعاظلاي
 يذلا ميهارباو ) ىلاعت هللا لاق تلق ام فالخب هلا اناينا لاقو فا

 ٠ ( ىعس ام الا ناسنالل سيل ناو ىرخا رزو ةرزاو رزتالا يفو

 ضوخت ىتح كباحصا يفو كيف ديرن ام غلبنال انا دايز لاقف

 ٠ اضوخ لطابلا مكيلا

 هللا مسا اهيلع شقنو مهاردلاو ريناندلا برض نم لواو
 ٠ دايز مورلا مسا امهنع ىحمو

 ٠ مامزو متاخ ناويد برعلا نم ذختا نم لواو
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 ٠ ناطلسلا ةرضحي مداقلا ىلع مالسلا كرت عدتيا نم لواو

 ٠ ةرصيلاب ةجذاسلا فافخلا سيل نم لوأو

 ٠ ةرصبلاب ناتكلا بايث سبل نم لواو
 ةقوكلاب عابرالا عبرو ءابقنلا بترو ءافرعلا فرع نم لواو

 بكانملاو يديآلاك ءافرعلا لوقي ناكو ةريغو لاملا ةيابجل ةرصبلاو

 ٠ اهقوف
 ءارما نم يساركلا ىلع ةيدي نيب سانلا سلج نم لوأو

 ٠ برعلا

 ةطي ار ذختا مالسال ١ يف سرحل او سسعل ا ذختا نم لوأو

 ٠ دجسملا نوقرافنال لجر ةئامسمخ

 دمعلاو بارحلا لمحت هيدي نيب لاجرلا تراس نم لوأو
 ٠ مجاعالا كولم لعفت تناك امك

 ةرصبلا لما ىلع هضرف دقف لوجتلا عنم ماظن ركتبا نم لواو
 ٠ اهيلع الماع ناك ام

 هعضو يذلا باتكلا برعلا بلاثم يف عضو باتك لوأ

 ىعدا يلاوملا نم وهو ادابز قحلتسسا امل ةيواعم نا كلذو دايز

 هيلع اورفظو هورفانف كلذ نم برعلا تفناف ايأ نايفس ايأ دايز
 هدالوأ ىلا هعفدو برعلا بلاثم يف باتكلا اذه لمعف هبسن ىلعو

 ٠ مكنع نوفكي مهن اف برعلا ىلع اذهب اورهظتسا لاقو

 باتك كدنع له هل لاقف ناورم ني كلملا دبع ىلع لجر لخد
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 ىضمف هب ينئج كيلع سابال هل لاقف لجرلا ءاكلتف بلاثملا يف دايز

 ظيغتي كلملا دبع لعجف هارقف يلع ءارقا هل لاقف هب ءاجف لجرلا

 ٠ رعاشلا لوقي لثمت مث ليطاب الا نم هيف امم بجعيو

 (بويعلا اولوآلاجرلا بيعىلع بيغ رهظب تيار نم ءارجاو )

 بلاثملا باتك دايز لمع يناهبصالا لاق هقارحاب رمأ مث

 ٠ لطايو قحو راعو بيع لك اهلك برعلاب قصلاف

 هوخا ناكو ةيواعم هقحلتسا نا دعب جحي نا دايز دارا ليق

 املف ةريغملا ىلع ةداهشلا يف هفلاخ نا دعب هل ارجاهم ةركب وبأ

 لق هل لاقو هل انيا ذخاف هتيب ىلا هءاج جحلا ىلا همزعب عمس

 الو ةنيدملا ىلا كمودق نم دبالو جحلا ديرت كنا تعمس يننا كيبال

 يبنلا جوز نايفس يبا تنب ةبيبح ماب عامتجالا بلطت كنا كش
 هللا ىلص يبنلا عم ايزخ هب مظعاف كل تنذأ نافملسو هيلع هللا ىلص
 هللا كازج لاتف ابيذكتو كل ةحيضف هب مظعاف كتعنم نأو ملسو هيلع
 ٠ حصنلا يف تقليا دقف اريخ

 غرفم ني ةعيبر نب ديزي لوقي دايزل ةيواعم قاحلتسا يفو
 ٠ يدزالا

 ( يناميلا لجرلا نع ةلغلغم برح نب ةيواعم غليا الا )

 ( ناز كويا لاقي نا ىضرتو فع كوبا لاقي نا بضخغتا )

 ةلودلا مايا ةليط نايفس يبا ىلا دايز لآ باستنا يقيو
 ةيواعم مايا لاحلا وه امك ةيسابعلا ةلودلا ردص ىتح ةيومالا
 دييع ني دايز ىلا دايز لآ بسن در يسابعلا يدهملا يلو املف
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 هنلا لوسر نم مهئالو ىلا ةركب يبا لآ بسن درو ةيمس مهماو
 ببسو حورسم نب عيفت ىلا مهبسن درو ملسو هيلع هللا ىلص
 نم يناثلاو ةركب يبا لآ نم امهدحا نيلجر نم اتعقو ناتيضق كلذ
 يدهملا دمحم ىلا ةمالظ ةركي ييا لآ نم لجر عفر دقف دايز لآ

 لاقف ملسو هيلع هلا ىلص لا لوسر ءالوي اهيف هيلا برقتو
 ضرعت ةجاح دنع الا هب نورقت ام ءازتعاو بسن اذه نا يدهملا

 كلذ دحج نم لجرلا لاقف انيلا هي برقتلا ىلا مكرارطضا دنعو مكل
 نم انيسن ىلا ةركب يبا لآ رشعمو يندرت نا كلاسا انا رقنس اناف

 ديبع نب دايز لآب رمأتو ملسو هيلع هنا ىلص هنلا لوسر ءالو
 لوسر ءاضق نع ةيغر ةيواعم هب مهقحلآ يذلا مهبسن نم هوجرذخيف
 ( رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا نا ) ملسو هيلع هللا ىلص ا

 يدهملا ىلع لخدوذف دقث يلاوم يف ديبع نم مهبسن ىلا اودريف

 هل لاقف برح نب ملس نب يدغصلا همساو دايز لآ نم لجر
 يمع نبا يا لاقف نينمؤملا ريمأ اي كمع نبا لاقف تنا نم يدهملا

 يمع نبا تنك ىتم ةينازلا ةيمس نب اي لاقف دايز ىلا بستناف تنا
 لآو ةركب يبا لآ يف رما مث هقنع يف ءىجوف هب رماو بضغو

 يلاو ىلا كلذي بتكو هيسن ىلا مهنم قيرف لك دري نا دايز
 ٠ رعاشلا لوقي هتوخاو دايز يفو ةرصبلا

 ( بجعلا بجعا نم يدتع ةركي ابأو اعفان وأ دايز نا )

 ( يبرع همع نب اذو ىلوم اذو لوقي امك يشرق اذ )

 دايز نب هتنا ديبع مالسالا يف فويزلا مهاردلا برض نم لوآ
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 لاجر ةرشع ةدئام لك ىلع ةدئام فلا ىلع معطا نم لوا

 ٠ ديبع يبا نب راتخملا

 ٠ مهرد فلا فلاب زاجا نم لواو
 ٠ دوسسل ١ عير اردل ١ سيل نم لواو

 نم لوا انا لاق ريدح ني دايز مالسمالا يف رشع رشاع لوا

 ينرماو داوسلا ىلع روشعلا ىلع رمع ينثعب مالسال ١ يق رشع

 يطويسلا لاق )١( املسم رشعا نا نم يناهنو ادحا شتقا ال نا

 لعج نم لوآ نا يبعشلا نع اضيا جرخاو ةبيش يبا نبا هجرخا

 رشاعلا ناك امنا لاق سؤاط نع جرخاو باطخلا نب رمع روسشعلا

 ٠ هليق ءيشي هاتأ نمو ليبسلا ىلا دشري

 هدج نع هللا ديبع ني برح نع ةبيش يبا نبا جرخاو
 ملسمل ا ىلع سيل ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هما ييأ

 ٠ ىراصنلاو دوهيلا ىلع امنا روشع

 ٠ نامثع مالسال ١ يف فابضألا راد ذختا نم لوآ

 ةاكز يف رمت نم عاص لدع ةطتح نم نيدم لعج نم لوا

 ٠ نامثع رطفلا

 يطويسل ا لاق نامثع ةالصلا ليق ديعلا يف بطخ نم لوا

 هنأ ب اهش ني قر اط نع دنساو نسحلا نع يركسعل ا هدنسسا

 ها حصا اذهو ربلا دبع نبا لاق ملسم هجرخا يناثلا تلق ناورم

 ٠ نامثع ربتم ىلع ىلصملا يف بطخ نم لوا

 : بلغت ينب ىراصن لاق نورشعت متنك نمف ليق ادهاعم وأ ) ( ١
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 اذا ناك نامثع ةعمجلا موي ةبطخلا يف حارتسا نم لوا

 ٠ موقي ىتح ملكتي ملو سلج ىيعا

 ٠ نامتع لحاورلا هل تضير نم لوأ

 نم يقنلاو لسعلا نيب طلخ نامثع صيبخلا صبخ نم لوأ

 ٠ هل ىعدف ملسو هيلع لا ىلص للا لوسر ىلا هب ثعب مث قيقدلا

 يتان انكام لاقو هركناف نامتع نمز ةوعد ناتخلل لعج ام لوأ

 لاق هل ىعدنالو ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر دهع ىلع ناتخلا

 ٠ نسحلا نع يناربطلاو دمحا هجرخا يطويسلا

 ٠ ةيواعم اسلاج بطخ نم لوأ

 ٠ ةيواعم ةاقرم ةرشع سمخ ربنملا تاجرد لعج نم لوأو

 حبص يف لاق ةيواعم عماجلا يف ةروصقملا ذختا نم لوآ
 نم برقلا ىلع نوكتو مالسالا كولمل ةنس تراص دقو ىشعالا

 ذختت ةعمجلا موي هتصاخ نم هعم نمو ناطلسلا اهيف يلصي ربنملا
 افوخ نامثع اهلمع نم لوأ ليقو عنصلا ةمكحم ديدح كابش نم
 ٠ ناورم اهلمع نم لوآ ليقو رمع باصا ام هبيصي نم.

 ٠ ةيواعم نيديعلا يف ناذالا ثدحا نم لوأ

 ٠ ةيواعم فيفخلا يشولاو زخلا سبل نم لوأ

 ٠ ةيواعم اعجارو ابه اذ رامجلا دنع بكر نم لوأ

 ٠ ةيواعم ةزانجلا عييشت يف بكر نم لوا
 ٠ ناورم وني ىحضألاو رطفلا يف ناذالا ثدحا نم لوأ
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 ناورم نب رشب ليقو ناورم نيديعلا يف ربنملا جرخا نم لوآ

 يف ,يناتسجسلا هركذ ناورم نيدلا موي كلم ءارق نم لوآ

 ٠ يرهزلا نع فحاصملا

 ليقو ناورم ىلوملاب ىلوملاو راجلاب راجلا ذخا نم لوأ

 ٠ كلملا دبع نب ناميلس

 ٠ دايز امهيف نذأو ربنملا ىلع نيديعلا يف سلج نم لوأ

 رمأف سانلا مؤي ناك داز مامال ١ ىلع حتفلا ثدحا نم لوأ

 ركاسع نباو ةبيش ييا نبا هجرخا يطويسلا لاق هيلع حتفي ناالجر
 ٠ يعخنلا ميهاريا نع

 ٠ دايز بايثلا عقر نم لوأ
 رمأ نيح دايز قوسلا تيناوح ىلع فئاقسلا ذختا نم لوأ

 قرطت بالكلا تناكف قرس ام نمضو تيناوحلا باوبا قلغتال نا
 برعلا ناسل يف روظنم نبا لاق اهيلع فقسلا دمب رماف ةعتمألا

 نا عاطتسي ضيرع رجح وآ حوللاك ةضيرع ةيشخ لك ةفيقسلا
 ٠ هب فقسي

 ٠ دايز قوسلا ىلع رجالا ذخا نم لوا

 لاق دايز هضييبت لبف باتكلا ةخسن ةباتكب رمأ نم لوآ
 نع يعمصالا قيرط نم هخيرات يف ركاسع ني جرخا يطويسلا
 اهسو ةيواعم ىلا اياتك هبتاك ىلع دايز ىلمأ ةبورع ييا نيا

 املف كلذ بتاكلا بتكف ( لضفلا نب نارمع لجرلا اذه ) لاقف دايز
 نارمع كباتك تركذ دايز ىلا بتك ةيواعم ىلا باتكلا لصو

- ٢٩٢ _



 هبتاك دايز لعاف هب دصقي ام مالكلا اذهل ركذت ملو لضفلا نبا

 هل متلعج الا اباتك اوبتكت الف فن ثيدح دايز لاق هتيلمأ تنا لاقف

 ٠ ھا خسنلا عضو نم لوا ناكف ةخسن

 نبا لا ديبع ليقو كلملا دبع ربنملا ىلع هيدي عفر نم لوآ
 هبيش ييا نبا جرخا لئاسولا يف يطويسلا لاق رمعم نب هنا دبع
 ثدحا نم لواو ثدحم ةعمجلا موي يديالا عفر لاق يرهزلا نع
 ٠ ناورم ةعمجلا موي يديالا عفر

 مجعالاب بقلملا ةبيش ني هنلا دبع ةبعكلا ىلع اعد نم لوأ
 ٠ كلملا ديعل اعد

 ( ناسحالاو لدعلاب رماب للا نا ) ةبطخلا رخآ يف ءارق نم لوأ

 ٠ هدعي ءابطخلا اهمزلف زيزعلا دبع نب رمع ةيآلا

 جاجف يف راتلا نودقوي مرحملا لاله ةليل سانلا رما نم لوا
 ديع ني رمع قرسلا ةفاخم نيرمتعملل حيباصملا نوعنصيو ةكم

 ٠ يفرزألا نع يطويسلا هاكح زيزعلا

 زيزعلا دبع نب رمع رانيد ةئامعبرا قادصلا نس نم لوأ
 ٠ ميكح نب ةريغملا نع ةبيش ييا نبا هجرخا

 دمصلا دبع ةورملاو ءافصلا ىلع جردلا ثدحا نم لوأ

 ءاني ةورملاو ءافصلا ىق نكي مل يقرزألا لاق يسابعلا يلع نيبا

 ىنيف روصنملا رفعج ييا مايآ يلع ني دمصلا ديع مدق ىتح جردالو

 ٠ اهاني ثدحا نم لوأ ناكف امهجرد
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 نذؤي دجسسملا حطس ىلع ىتل ا نيتذؤملا ةلظ لمع نم لوا

 نبا دمحم نب هللا ديع ربنملا ىلع مامالاو ةعمجلا موي نونذؤملا اهيف

 ٠ ديشرلا نوراه مايا ةكم ريما وهو يحلطلا نارمع

 مصالا نبا ناذألا يف هنذا دنع ةيدي ىدحا عضو نم لوا

 يف مهعباصا نوعضي نونذؤملا ناكو فسوي نب جاجحلا نذؤم
 ةيش يب ا نياو روصنم ني ديعس هجرخا يطويسلا لاف مهناذآ

 ٠ نيريس نبا نع

 اوناكو جاجحلا ةالصلل ةبعكلا لوح سانلا فاطا نم لوا

 ٠ ليقو افص نولصي

 كلملا ديع لماع يرسقلا هللا دبع نب دلاخ كلذ لعف نم لوا

 ٠ هركذ يتايسو ةكم ىلع

 ةزرخملا ريغ هريقملا نيفسلا رصحيلا يف ىرجا نم لوآ

 ٠ جاجحلا

 ٠ جاجحلا برحلا يف ريرس ىلع دعق نم لوا
 ٠ جاجحلا دحاو ديق يف لاجرلاو ءاسنلا سيبح نم لواو

 ديع ني دلاخ فاوطلا يف ءاسنلاو لاجرلا نيب قرف نم لوأ

 ٠ رعاشلا لوق هغلب امل يرسقلا هلا

 ( دهشم نم ةبعكلا اذبحو دفوم نم مسوملا اذبحاي )

 ( دوسألا رجحلا مالتسا دنع انمحازي يلاللا اذبحو )
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 نيي قيرفتلاي رماف اذه دعي كتمحازيال نهتا اما دلاخ لاقف

 ٠ فاوطلا يف ءاسنلاو لاجرلا

 ٠ يدارملا رماع نب ليبحرش رصم ةرانم ىقر نم لوأ

 بتكو ةيفنحلا نب دمحم نب نسحلا ءاجرالا يف ملكت نم لوا
 ةحلطو يلعو نامتع يف فقوتي ناكو اهيلع مدن مت ةلاسر كلذ يف

 كايا ىلوتت الا كحيو لاقو هجشف هبرض هايا كلذ غلي املف رييزلاو

 نبا رمع مايا يفوت هقفلاو فالتخالاب افراع اهيقف املاع ناكو ايلع

 رجح نب ظفاحلا لاق ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا هركذ زيزعلا دبع
 يذلا ءاجرالا ريغ دمحم نب نسحلا هيف ملكت يذلا ءاجرالاي دارملا نا

 باتك ىلع تفقو ينا كلذو ناميالاب قلعتملا ةنسلا لهأ هبيعي

 رمعو ركي ابا يلاونو هرخآ يف لاق دقو روكذملا دمحم نب نسحلا
 امهرمأ يف كشت ملو ةمألا امهيلع لتتقت مل امهنال امهيف دهاجنو

 هللا ىلا امهرمأ لكنف ةنتفلا يف لخد نمم امهدعب نم ءىجرنو

 عطقلا مدع ىري ناك هنا نسحلا هيف ملكت يذلا ىنعمف مالكلا رخآ ىلا

 ابيصم وآ انطخم هنوكي ةنتفلا يف نيتلتتقملا نيتفئاطلا ىدحا ىلع

 ملظ ناميالاب قلعتي يذلا ءاجرالا اماو امهيف رمالا ىجري هنا ىريو
 ها ملعا هللاو باع كلذب هقحليالف هيلع جرعي

 ةلزتعملا نم موق هعباتو ماظنلا سايقلا راكناب حاب نم لوآ
 ديبع نبا هنع هاكح اميف يدادغبلا مساقلا ويا لاق برح نب رفعجك

 لوقلا ىلا ماظنلا قبس ادحا تملع ام ملعلا عماج باتك يف ريلا

 ٠ لوحفلا داشرا يف يناكوشلا ةمالعلا هركذ ها سايقلا يفنب

باذكلا ديبع يبا نب راتخملا ةليحلاب ةسائرلا لان نم لوآ



 ٠ ةريبه نيا قارعلا لامع نم ىشترأ نم لوا

 ةملسس نه ن انس اويرهبال ن ١ قالطل اي دنجل ا فلحأ نم لوأ

 ضعب هيف لاقف ةيواعم مايآ نامرك ىلع الماع ناكو يلذهلا قبحملا نبا
 ٠ ءارعشلا

 ( اهروهماوقوسي مل ءاسن قالط اهاضق يف تثدحا اليذه ناف )

 هنا كلذو ريبزلا هللا دبع رينملا بناج ىلا بطخ نم لوا
 فيك هيلع صقو ةهفاشم هربخأف ةيقيرفأ حتفب نامثع ىلع مدق
 لثمب موقنتا هل لاقف هنم عمس ام نامثع بجعاف ةعقولا تناك
 مهل ينم كل بيه1 انأ نينمؤملا ريما اي لاقف سانلا يف مالكلا اذه
 هللا نا سانلا اهيا لاق مث هيلع ىنثاو هنلا دمحف ابيطخ نامثع ماقف

 اهربخ مكربخي ريبزلا نب هللا دبع اذهو ةيقيرفا مكيلع حتف دق
 بطخ نم لوأ ناكو ابيطخ ماقف ربنملا بناج ىلا ريبزلا نبا ناكو
 هكلم لوزيالو هؤامعت دحجي ال يذلا هلل دمحلا لاقف رينملا بناج ىلا

 ٠ خلا هسفن دمح امك دمحلا هل

 ٠ ناورم لآ بدؤم دمصلا دبع يمس نم لوا

 يندملا نوميم نب ميحرلا دبع ميحرلا دبع يمس نم لوآ
 يف الو ةباحصلا يف سيلو ةئامو نيعبراو ثالث ةنس يفوتملا

 ٠ يبهذلا نع يطويسلا هاكح ميحرلا دبع ىمسي نم نيعباتلا

 ٠ ءاوحو مدآل دلو لوأ نمحرلا دبع يمس نم لوا

 نيا ناورم ني كلملا دبع كلملا دبع مالسال ١ يف يمس نم لوأ

 نيرشعو تس ةنس دلو سمش ديع ني ةيمأ نه ص اعلا يبا ني مكحل ١
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 ناكو مهريغو رمع نياو ديعس يبأو ةريره يبأو نامثع نم عمسو
 ىلا سلجي ام اريثك ناكو ةنيدملا ءاهقف نم ادودعم رمألا يلي نا لبق

 ذنم كيف رمألا اذه ليختا تلزام موي تاذ هل تلاقف ءادردلا ما
 ملحأ الو اثدحم كنم نسحأ تيار ام تلاق كاذ فيكو لاقأ كتيأر

 قتوتسا مث ماشلاو رصم ىلع بلغت هويأ تام امل اعمتسسم كنم

 يطويسلا لاق نيعبسو ثالث ةنس ريبزلا نبا لتق دعب رمألا هل
 اذه لاقو هقبطاف هرجح يف فحصملاو كلملا دبع ىلا رمألا ىضفا
 كنا ينغلب تلاق هل ءادردلا مأ مالك نمو كنيبو ينيب دهعلا رخآ

 اهتيرش دق ءامدلاو هللاو يا لاق ةدابعلاو كسنلا دعب ءالطلا تبرش

 ةنسحلاي حرفا ال ترص دق لاق كلملا دبع نا بيسملا نب ديعسل ليقو
 لماكت نآلا ديعس لاقف اهبكترا ةئيسلا ىلع نزحا الو اهلمعا
 ةمامأ يبا ثيدح ىفف نمؤملا ةفص سكع اذه هلوقب وهف هبلق توم
 كتئيس كتعاسو كتنسح كترس اذا ) ملسو هيلع هنلا ىلص هنع

 ٠ ( نمؤم تناف

 ٠ ةراجحلا حشر ىمسي ناكو لخي ةفيلخ لوأو

 ٠ ءافلخلا مهامس نم ةرضحب مالكلا نع ىهن نم لوأو

 ةنيدملاي هتبطخ يف لاق دقف فورعملاب رمألا نع ىهن نم لوأو
 اذه يماقم دعب هنلا ىوقتب دحا ينرمأايالو ريبزلا نبا لتق دعب
 ٠ هقنع تيرضالا

 قدمششالا ديعس نب ورمع هلتقل مالسالا يف ردغ نم لوأو
 بقل ةيمأ نب صاعلا نب ديعس ني صاعلا نب ديعس نب ورمع وهو

 مكحلا نب ناورم هلعج دقو اغيلي ابيطخ ناك هتحاصفل قدشالاا
._ ٢٩٧



 ةيواعم نب ديزي ني ةيواعم توم دعب رمالا ىلع بلغت امل هدهع يلو

 ةيالو نم ديعس نب ورمع علخ هيبا دعب رمالا كلملا دبع ىلوت املف
 .لاتقل اهنم كلملا دبع جورخ دعب قشمد ىلع ورمع بثوف دهعلا
 داع املو اهلها هعيابو اهباوبا قلغاف يبالكلا ثراحلا نب رفز
 مايا ةعبرا دعيو اهباوبا حتف نا ىلا هل فطلتو هرصاح كلملا دبع

 هرهص ناكو ةيواعم نب ديزي نب للا دبع هل لاقف هيتايل هيلا ثعب
 ينظقيا ام امئان يتدجو ول ناو لاقف هنم كيلع ىشخا يناف ةيتاتال

 لاقف طاسبلاب رثع اهجوتم ضهن املف هفيس دلقتو هعرد سبظ
 كلذ هل لئاقلا ليقو هتات مل ينتعطا ول هللاو هباحصا ضعب هل

 دبع ناكو هيلاوم نم ةئام يف ىضمو تفتلي ملف ةيبلكلا هتارما
 هنيب لوحيو باوبالا قلغي نا ورمع لخد اذا ةيجاح ربخا دق كلملا
 لخدف هءارو ىلا تفتلي ملو ورمع لخدو كلذ لعفف هباحصأ نييو

 ريرسلا ىلع هعم هسلجأو هب بحرف ناورم وني هدنعو كلملا دبع ىلع
 ةبذج هيذج مث ةعماج هقنع يف لعجو فيسلا هنم ذخا مث اثداحتو
 لاق هلتق ديري هنا ىار املف هتينت رسكف ريرسلا همف باصأ

 ناكو فيسلاب هحبذو هردص ىلع دعق مث ءاقرزلا نياي اردغ
 ةنبا يه ءاقرزلاو نيعبس ةتس ليقو نيتسو عست ةنس كلذ
 تاوذ نم ةيلهاجلا يف تناكو هيبال مكحلا ني ناورم ةدج بهوم
 ديري نم مهل كلذ لوقي ءاغبلا توبث ىلع اهب لدتسي ىتلا تاياولا
 لاق ورمع ني ليعامسا دلاو وه ديعس نب ورمعو مهييعو مهمذ
 سبلتي ملو هريغو سابع نيا نع ىور ةقت يعيات رجح نب ظفاحلا
 ةنيدملاب رصق ضوعالا بحاص وهو ةيما ينب ناطلس نم ءيشب
 نيا مساقلا تيلول ءيش رمألا نم يل ناكول زيزعلا دبع نب رمع لاق

- ٢٩٨



 ددعسو ةيمسايعلا ةلودلا مايا ىلا شاع ضوعالا بحاص وا دمحم

 ىلع نآرقلا ةييرع تميقا يذلا وه اذه ورمع دلاو صاعلا نيا

 لاق ملسو هيلع للا ىلص للا لوسرب ةجهل مههبشا ناك هنال هناسل

 عستت ملسو هيلع شا ىلص يبنلا تام موي هل ناك ةياصالا يف

 هدنع سيلو لئاسلا هلعاس اذاف مركلاي اروهشم ناكو نيتس

 هيلع ناك تام املف اروطسم هيطعي نا ديري امي هل بتك هيطعي ام

 نساحم نمو قدمشألا ورمع هدلو هنع هافوف رانيد فلا نونامث

 هيلع نوهتف ءيندلا حزامت الو كيلع دقحيف فيرشلا حزامتال همالك
 تبلط وأ الهاج تيطاخ اذا امهيف يعلا نم رذتعا ال نانطوم لاقو

 ٠ ةرجهلل ٥٢٣ ةنس قيقعلاي هرصق يف يفوت يسفنل ةجاح

 وه لق اهيلع بتك دقف ريماوطلا رودص يف بتك نم لواو
 كلذ ببسو خيراتلا عم ملسو هيلع للا ىلص يبنلا ركذو دحا هنا

 ةيمورلاي اهيلع بتكيو رصمب عنصت تناك زرطلاو ريماوطلا نا
 ىلا نيواودلا لقنب رما املف كلملا دبع نمز ىلا كلذك تلظف

 نبالاو بالا مساب ) وه اذاف اهيلع بتكي ام ةمجرتب رمأ ةيبرعلا
 رما يف اذه ظلغا ام لاقو كلملا دبع كلذ ربكأف ( سدقلا حورلاو

 رصم ىلع هلماع ناكو زيزعلا دبع هيخا ىلا بتك مث مالسالاو نيدلا
 فلاخي نم ةبقاعمو ةداهشلاب هلادبتساو زارطلا اذه لاظطباب
 ضرا ىلا نآرقلا اهيلع بوتكملا ريماوطلا هذه تلصو املو كلذ

 هيلا بتك مث هبجي ملف كلملا دبع ىلا بتكو كلذ مورلا كلم ركنا مورلا
 ريناندلا ىلع بتكنس انناف ريماوطلا ىلع تبتك ام ريغت مل نا اريخا
 دبع راشتساف ةيمورلا ريناندلا كاذنآ ةلمعلا تناكو نوهركت ام

. ٢٩٩



 مهاردلاو ريناندلا برضب هيلا راشأف ةيواعم نب ديزي نب دلاخ كلملا
 مورلا كلم جاجتحا ناكف كلذب رمأف نآرقلا نم ائيش اهيلع بتكيو
 ةلودلل ةيمسر ةديدج ةلمع ثادحتسا ىلع كلملا ديعل ازفاح

 بعصمو دايزو ةيواعم اهبرض ةقباس ىرخأ تالمع كانه نا ولو
 عطتست مل ةدودحم ةلمع تناك مهضعي لاق امك اهنا الا مهريغو

 مهاردو ةيمور ريناند نم ةيبنجألا تالمعلا ىلع يضقت نا
 ةوطخلا رامضملا اذه يف اطخ يذلا وه كلملا دبع ناو ةيناساس
 ها ةيسيئرلا

 نبطالسلاو كولملا ءامسأ مسرت نأ وه زارطلا ىنعمو

 ةصاخلا ةيجابيدلاو ةيريرحلا ةشمقألاو باوتالا ىلع مهتامالعو
 لودلا هلمعتست يذلا راعشلاب ىمسملا وه اذه لعلو ) مهب
 ٠ ( تاموكحلاو

 اهيلع يبتكت ىتلا ةيمسرلا قاروالا وهف راموطلا اماو

 ٠ ةيلودلا قئاثولاو ةيناطلسلا لئاسرلا

 ٠ كلملا دبع ةشوقنملا مهاردلا برض نم لوآ

 ىلع بتك دقف نآرقلا اهيلع بتكو ريناندلا برض نم لواو
 هللا الا هلا ال رخآلا هجولا ىلع بتكو دحأ هنلا وه لق ريناندلا

 جراخ بتكو اذك ةنيدمب برضو هيف بتكو هضف قوطب هقوطو
 ةنس كلذو ( قحلا نيدو ىدهلاب هلسرا هلا لوسر دمحم ) قوطلا
 ماع اومس امك ةعامجلا ماع مهضعب هيمسي يذلا نيعيسو عبرا
 رمألا بتتسا نا دعي كلذو اضيا ةعامجلا ماع نيعبراو دحاو
٠ ةيواعمل



 روصخملا ليقو ديشرلا نوره همسا اهيلع شقن نم لواو

 ٠ كلملا دبع نيزاوملا لمع نم لواو

 مارحلا دجسملا يف رصعلاو رهظلا نيب سانلاب ىلص نم لواو

 ٠ رينملا ىلع هيدي عفر نم لوأو

 نيملظتملا صصق هيف حفصتي اموي تامالظلل درفا نم لوآوو
 ىلا اهيف جاتحا وا لكشم ىلع فقو اذا ناكف رظنلل ةزشابم ريغ نم
 هماكحا هيف ذفنف يدوألا سيردا يبا هضاق ىلا هدر ذفنم مكح

 رشابملا وه سيردا ويآ ناكف ببسلا ىلع هفوقوو كلملا دبع ةبهرل
 ٠ ةيناطلسلا ماكحالا يف يدرواملا هركذ ها رمآلا وه كلملا ديعو

 ناك دقف اضيا كلملا دبع مايآ جارخلا ناويد نود ام لوأو

 ماشلا ناويد ناك مالسالا ليق هيلع ناك ام ىلع هلبق ناويدلا
 ٠ ةيطبقلاب رصم ناويدو ةيسرافلاب قارعلا ناويدو ةيمورلاب

 ديع ةيبرعلا ىلا ةيطبقلا نم رصم ناويد لقن نم لوأ
 ٠ كلملا دبع هيخأل اهيلع هتيالو مايآ ناورم نب زيزعلا

 نبا ناميلس ةيبرعلا ىلا ةيمورلا نم نيواودلا لقت نم لوآ
 قشمد ىلا لقتنا مت ندرالا لمهأ نم وهو ءالولاي ىنشخلا دعس

 يق اهلك نيواودلا يلو ملسم لوآ وهو ناويدلا كلملا ديع هالوف
 ٠ ماشلاب نيواودلا يلت هلبق ىراصنلا تناكو يومألا رصعلا

 ةلودلا لامع نم رماع ني هللا ديبع نازيملا ناسل عنص نم لوآ

 ٠ ةيومثلا

 ةكمب اهبرض ريبزلا نب هنبا دبع ةريدتسملا مهاردلا برض نم لوآ
- ٢٠١



 مكحلا نب نمحرلا دبع برغملا دالب يف مهاردلا برض نم لوا
 نم مهيلا لمحي امب نولماعتي اوناكو ثلاثلا نرقلا يف يومالا

 ٠ قرشملا مهارد

 ٠ فسوي نب جاجحلا جلثلا هيلا لمح نم لوآ

 ٠ جاجحلا ةكم قيرط يف لماحملا ذختا نم لواو

 يف يساركلا ىلع فحصملا يف ةأرقلا ةعدب ثدحا نم لواو

 ٠ نيقباسلا لمع نم كلذ نكي ملو جاجحلا دجسملا

 جاجحلا نا كلذو يدوهيلا ريمس جنصلا ذختا نم لوا

 يدوهيلا ريمس برضف هريغ دحا برضي نا ىهنو مهاردلا برض
 نزو نم ديزا يمهارد نزو ريمس لاقف هلتق جاجحلا داراف مهارد
 هب عفتنيو يلتق نم كل عفنا وه ام كيلع ضرعا نا ديراو كمهارد
 ديدح نم اهلعجو قنادلا ىلا فلألا نم جنصلا عضوف نوملسملا

 سانلل عضوف هريغ لاقو هذه عم دحا نيغيال اهيلع بتكو رفص نمو
 ضعبب اهضعب نونزي امنا نزولا نوفرعيال اوناكو نازوالا حتص
 يف لاق ها ضعب نع مهضعب فك جنصلا ريمس مهل عضو املف
 هرسفي ملو ها برعم يسراف هتجنسو نازيملا ةجنصو ناسللا
 ٠ التم نملاو لطرلاك رايعلاب ىمسيام هلعلو اذه نم رثكاب

 كلملا دبع ني ديلولا مالسالا يف ناتس راميبلا داشا نم لوا

 ىلع قازرالا ىرجاو نيموذجملاو ىضرملا رود ىنب نم لوآ
 ناضمر ةمعط ماقاو دجاسملا ماوق ىلعو نيموذجملاو نايمعلا
 ٠ ديلولا

 ٠ سانلاب اوطلتخي الئل نيموذجملا لزعي رمأ نم لواو
- ٢٠٢



 ٠ دجاسملا ةفرخز عدتبا نم لواو

 ٠ بهذلاب ةيعكلا بازيم ىلح نم لواو

 ىنب امل زيزعلا دبع نب رمع فوجملا بارحملا ذختا نم لوا
 ليقو كلملا دبع نب ديلولل ةنيدملا ىلع هتيالو يف ىوبنلا دجسملا

 ورمع عماج ىنب امل ىسيعلا كيرش نب ةرق بارحملا لعج نم لوأ
 نابعش يف هنايتي يف ءادتباو ٩٢ ماع همده دقف رصمب صاعلا نبا

 ٠ كلملا دبع نب ديلولل رصم ىلع الماع ناكو ةروكذملا ةنسلا نم

 لدعلاب رماي لا نا ) ةبطخلا رخآ يف ءارق نم لوأو

 ٠ هدعي ءابطخلا اهمزلف ةيآلا ( ناسحالاو

 ننسلا ىعارو اهدرف ملاظملا يف رظنلل هسفن بدن نم لوأ

 در دقف زيزعلا ديع ني رمع حلاصلا ةفيلخلا وه اهداعأو ةلداعلا

 .ظلغأو اهيف مهيلع ددش دقو هل ليق ىتح اهلهأ ىلع ةيمأ يني ملاظم

 نود هفاخاو هيقتا موي لك لاقف بقاوعلا اهدر نم كيلع فاخن انا

 سايعلا يني كولم نم اهل سلج نم لوأو هتيقو ال ةمايقلا موي
 بقلملا نوراه نب دمحم مهنم اهل سلج نم رخأو يدهملا دمحم

 ٠ يدتهملاب
 ماشه نيديعلا ةالص يف ةماقالاو ناذألا ثدحأ نم لوأ

 ءادي مث مامالا ءعىجمب سانلا مالعأ ناذالاب دارا كلملا دبع نبا

 دعب ةماقالاي رما مت ناورم اهب ءادب امك ةالصلا لبق ةبطخلاب
 هنع مهدعبل ةالصلا يف هلوخدو اهنم هغارفي اناذيا ةبطخلا نم هغارف

 ليقو ةيواعم نيديعلا يف ناذالا ثدحا نم لوأ نارم دقو

- ٢٠٢٣



 نيديعلا يف ناذألا ثادحاب اقوبسم ماشه نوكي اذه ىلعف ن اورم

 ٠ ةماقألا يه ىرخا ةعدب وه ثدحأ امنأو

 يبآ نب ةدرب يبآ نب لالب ةاضقلا نم روجلا رهظا نم لوا
 نيمصخلا نا لوقي ناك اهيضاقو ةرصبلا ريمأ يرعشألا ىسوم
 هركذ ها هل تيضق يبلق ىلع فخا ناك امهياف يلا امكاحت اذا

 لالب ءاضقلا يف سانلا قرعأ ليق نوفدملا زنكلا يف يطويسلا

 ةفوكلا ىلع ايضاق هوباو ةرصبلا ىلع ايضاق وه ناك ةدرب يبا نبا

 ٠ رمعل ايضاق ىسوم وباو

 يرهزلا كولملا ىلع لوخدلا باب ءاملعلا نم حتف نم لوآ
 دحآ باهش نيب هللا ديع نب هتنا ديبع نب ملسم ني دمحم وهو

 دبع نب ماشه عم مث ناورم نب كلملا دبع عم ناكو نيعباتلا مالعالا
 ٠ ةثامو نيرشعو ثالت ةنس يفوتو كلملا

 دبع نب ديلولا نب ديزي نيديعلا يف حالسلاب جرخ نم لوأ
 ليخلا نم نيفص نيب ىلصملا ىلا نصحلا نم ذئموي جرخ كلملا

 نع دنجلا صقن هنال صقانلا ديزي ىمسي اذه ددزبو حالسل ١ مهيلع

 ٠ ديزي نب ديلولا همع نبا ىلع جرخ دق ناكو مهتايطعا
 كولم رخآ دمحم ني ناورم صقانلا ديزي هامس نم .لوأو

 ٠ ةيما ينب كولم

 ديلولا نب ديزي وه دلو ما همآ نم ةمألا رما ىلوت نم لوأ
 ٠ ىرسك نب زوريف تنب ةيراس همآ

 رهظاو نيهلملا سلاجو نادلبلا نم هيلا نينغملا لمح نم لوأ
. ٢٠٤



 وهو قسافلاي بقلملا ديزي نب ديلولا وه فزعلاو يهالملاو برشلا

 هدعي رمالا ىلوتو هلتقو ديلولا نب ديزي همع نبا هيلع جرخ يذلا

 موزخم ينب ىلوم سيوط ةنيدملاب نوجملا رهظا نم لوا

 ٠ سيوط نم ماشا لثملا برضي هبو هنلا دبع نب ىسيع همساو

 ني ١ هركذ سيوط قيقرل ا ءانقلا مالسإل ١ يف ىنع نم لوأو

 ٠ يناغألا راتخم يف روظنم

 ٠ رعاشلا لوق مالسالا يف هب ينغ رعش لوأ

 ( رطقلاو حاورألا اهب تبعل رفق اهموسر رايدلا نمل )

 ( رشع وأ نولخ نامث ججح اهنكاس دعب نم اهل الخو )

 ( رحنلاو تابللا هب قرش اهبئارت ىلع نارفعزلاو )
 روظنم نبا هاكح رفعج نب هللا دبع رثاخ بئاس هب ىنغ

 ٠ اضيا

 نيبا سايعلا ني هلل ا ديع مالسمسال ١ يف ةلكنكلاي ىنغ نم لوآ

 روصنملا رقعج ييا بجاح وه اذه عيبرلاو عييرلا نب لضفلا

 ٠ ءانقلا تآلا ىلع ملكتي وهو بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق

 دوعلا ماقم موقيف ةعرق ىلع دمي دحاو رتو وهو ةلكتكلا دنهللو

 ها جنصلاو

 رهنو دايز نب هللا ديبع ايزامغ ىراخب رهن عطق يبرع لوأ
 ناسارخ داليو مزراوخ نيب ام لصافلا نوحيج رهن وه ىراخب

-» ٥ ٠ ٢ -»



 ةيحانلا كلت نم ناك ام لكف دالبلا كلتو دنقرمسو ىر اخي نييو

 ٠ رهنلا ءارو ام وهف

 ٠ نافع ني نامثع نب ديعس برعلا نم خلب رهن عطق نم لوا

 ءارو ام دالب ىلا ( نوحيج رهن ) يا رهنلا تربع ةيبرع لوآ
 عم ةيفقثلا صاعلا يبآ نب نامتع ني هنلا دبع تنب دمحم ما يه رهنلا

 ءارو ام نادلب نمو ةيواعم نب ديزي لماع دايز نب ملس اهجوز
 ٠ دغصلاو ةنسو رشاو شاشلاو هنامغرف رهنلا

 نم يفقثلا رمع نب فسوي مهاردلا يف رايعلا يف ددش نم لوأ

 اهقوف امف ةبح صقني مهرد برضيال نارم دقف ةيومالا ةلودلا ةالو
 نم لجر لك برضي نارمأف ةبح صقني هدجوف امهرد فختسا مث
 ةبح صقن يف برضف بارض ةلئام اوناكوطوس فلا نيبارضلا
 ٠ طوس فلا ةيام ةدحاو

 هللا ديبع نب دلاخ ةبعكلا لوح فوفصلا رادا نم لوأ
 ناك يقرزألا لاق ةكم ىلع ناورم نب كلملا دبع لماع يرسقلا

 زكرت مارحلا دجسملا العا يف ناضمر رهش مايق نوموقي سانلا
 هارو سانلاو ةبرحلا فلخ مامالا ىلصيف ةوبرب ماقملا فلخ ةبرح
 ماقملا فلخ عكرو تييلاي فاط دارا نمو مامالا عم ىلص دارا نمف

 ناضمر رهش رضحو كلملا هللا دبعل ةكم هنلا دبع نب دلاخ يلو املف
 فوفصلا راداو ماقملا فلخ اولصيف اومدقتي نا ءارقلا دلاخ رمأ

 مهراداف دجسسملا العا مهيلع قاض سانلا نا كلذو ةيعكلا لوح

 ٠ ةبعكلا لوح

- ٢٠٦



 بكري بشخ نم ةلآ يهو جاجحلا لماحملا عنص نم لوا

 اوناكو ةكم قيرط يف اهثدحا نم لوأ جاجحلا نا لاقي اهيلع

 ٠ رعاشلا لوقي هيفو لاجرلا ىلع نوجحي

 ( الجآو الجاع يبر هازخا الماحملا عنص دبع لوا )

 الماع ناك امل جاجحلا يرابجالا دينجتلا ضرف نم لواو

 ٠ برحلا نع فلختي نم لك لتقب رمأ دقف قارعلا ىلع

 ٠ طساو ةنيدم ىتي جاجحلا مالسالا يف ةنيدم ىتب نم لوأ

 سيدارك هئبعتلا ىلا راصو بورحلا يف فصلا لطبا نم لوا

 دقف يربطلا خيرات نع القن ةمدقملا يف نودلخ نيا ةمالعلا هاكح اذك

 دبع ني نابيش مهيلع جراوخلا ىلوق ىربيخلا لتق ركذ امل لاق
 ها فصلا لطياو سيداركلاي كلذ دعب ناورم مهلتاقف يركشيلا زيزعلا

 ناورم هلتاق يذلا ناف ميقتسم ريغ مالكلا اذه نا رهاظلاو

 جرمب لوتقملا يرهفلا دلاخ نب سيق نبا كاحضلا وه مكحلا نبا

 نابيشو يجراخلا سيق نب كاحضلا اما نيتسو عبرأ ةنس طهار

 نبا ناورم وه مهلتاق ىذلاف يربيخلاو يجراخلا زيزعلا دبع نيا
 ىفوتملا مكحلا نب ناورم هدجال ةيمأ ينب كولم رخآ ناورم نب دمحم

 نابيشو امهنيب تراد كراعم دعي ناورم هلتقف نيرشعو ةعبسو
 عبرا ةنس نامعب لتقو اضيا دمحم نب ناورم مايا هجورخ ناك
 جورخ ناكو لا همحر يملاسلا نيدلا رون لاق ةئامو نيثالثو

»« ٠ «- ٧ ٠ ٢



 ىلع نامع يف حافسلا مايأ هلتقمو دمحم ني ناورم مايأ نايب 2

 ها ىدنلجلا هارش دي

 وه بورحلا يف فصلا لطبا نم لوا نا اذه ىلع ردابتملاف

 نبا هاكح ام لعلو زيزعلا دبع نب نابيشل هلاتق يف دمحم نب ناورم

 هديفحو لوالا ناورم نيب ةاورلا نم طيلخت يربطلا نع نودلخ
 ٠ يناتلا ناورم

 يف لاق دقف هتركذ ام باوص ريثألا نبا لماك يف تيأر مث

 مهيلع جراوخلا ىلوف يربيخلا ركسع فرصناو ١٢٨ ةنس ثداوح

 لطباو سيداركلاب كلذ دعي ناورم مهلتاقف زيزعلا دبع نب نابيش
 ها ذئموي ذنم فصلا

 لطيآ يذلا نا ريثألا نبا هركذ يذلا خيراتلا اذه نم حضتاف

 يفوتملا مكحلا ني ناورم ال دمحم نب ناورم وه بورحلا يف فصلا
 ٠ ملعا هتناو نيتسو سمخ ةنس

 بتكلا لوصف يف تاديمحتلا لمعتساو لئاسرلا لاطأ نم لوأ

 بتاك ءيول ني رماع ينب ىلوم دعس نب ىيحي نب ديمحلا دبع بتاكلا
 لثملا هب برضي ناكو ةيمأ ينب كولم رخآ ىومالا دمحم نب ناورم
 نباب تمتخو ديمحلا دبعي هباتكلا تحتف ليق ىتح هغالبلا يف
 ملسم يبا ةيعادلا ةدايقب ةيسابعلا ةوعدلا ترهظ املو ديمعلا

 هنمضو ناورم نع اباتك ديمحلا دبع هيلا بتك يناسارخلا
 اباتك تبتك ناورمل لاقو لشفلاو فالخلا عوقو ىلا ىداأل يرقول ام
 ربكل باتكلا ناكو كالهلاف الاو كلذ كي ناف هرييدت لطي ٥ءعارق ىتم

۔ي ٢٠٨



 ملسم يبأ ناسارخ ةيهاد ىلا لصو املو لمج ىلع لمحي همجح
 ٠ هنم ةذاذج ىلع بتكو هءارقي نا لبق هقارحاب رما

 (بناجلكنمباغقلاثويلكيلع ىحتناوةمغالبلاراطسافيسلاىحم)

 ةدايقي كلذو دمحم ني ناورم نييسابعلا شويج تمهاد املو

 ديع يقي ناورم ىلع مئازهلا تلاوتو حافسلا مع يلع ني هتنا دبع

 نا تجتحا دق اموي ناورم هل لاقف هبورح يف هل امزالم ديمحلا
 ىلا مهتجاحو كيداب مهباجعا ناف يب ردغلا رهظتو يودع عم ريصت
 يتايح يف ينعفنت نا تعطتسا نأف كب نظلا نسح ىلا مهجوحي كتياتك

 ربصلا الا يدنع ام لاقف يتامم دعب يمرح ظفح نع زجعت ملالاو
 ٠ لاق مث كعم لتقا وأ هننا حتفي ىتح

 (هرهاظسانلاعسويرذعبيلزمف ةردمغ رهظا مت ءافورسأ )
 ةنس ةجحلا يذ رهش يف كلذو ريصوبب ناورم عم لتقو

 ىقب لب ةكرعملا هذه يف لتقي مل هنا ليقو ةئامو نيتالتو نيتنتا

 دبع ىلا حافسلا هعفدف حافسلا مايأ هيلع ضيق مت ايفختسم
 ىلع هعضيو رانلاب اتسط هلل يمحي ناكف هتطرش بحاص رابجلا
 وه روصنملا رفعج يبا مايا هيلع ضبق ليقو تام ىتح هسار
 امهيقبتسي نا ابلطف ليا يداح رخالاو نذؤم امهدحا هعم نانثاو

 ريما اي ينقيتسأ ديمحلا دبع هل لاقو امهنحتما نا دعب امهاقبتساف
 انب تلعف ىذلا تنآ لاق ديمحلا دبع انآ لاق تنا نم لاقف نيتمؤملا
 مت هالجرو هادي تعطقف هي رماف يهاودلا انب تلمعو ليعافألا
 ملقلا همالك نم رثؤي اممو ناك كلذ ىا ملعأ هنلاو هقنع تبرض
 ٠ ةمكحلا هولؤل رحب ركفلاو ٠ ظافلالا اهترمت ةرجش

_ ٢٠٩



 رهظاو نيهلملا سلاجو نادلبلا نم هيلا نينغملا لمح نم لوا

 ٠ كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا فزعلاو يهالملاو برشلا

 يطويسلا هركذ ةرمس مالسالا يف ارمخ عاب نم لوآ
 ضعبل مالك ىلع تعلطا مث وه نم نبا اذه ةرمس نع ركذي ملو

 ليق لبنح نب دمحا دنس يفو لاق ةعيشلا ءاملع نم هنظاو نيفلؤملا

 لوسر نا ةرمس هثنا لتاق لاقف ارمخ عاب بدنج نب ةرمس نا رمعل
 ٠ ها اهوعابق موحشلا مهيلع تمرح دوهيلا هللا نعل لاق هنا

 هلصا كرايملا نب روباس نب دامح وه ةيوارلاب بقل نم لوا
 برعلا ماياب سانلا ملعا نم ناك ةفوكلاب هدلومو مليدلا نم

 هنولاسيو هنوريزتسي ةيما ينب دنع امدقم اهرابخاو اهراعشاو
 ديلولا نا يور هتلص نولزجيو اهباسنأو اهمولعو برعلا مايا نع
 كل ليق ىتح بقللا اذه تققحتسا مب اموي هل لاق يومألا ديزي نبا

 يورا مث هب تعمس وأ هفرعت رعاش لكل يورا ينال لاق ةيوارلا
 يندشنيال مث مهب تعمس الو مهفرعتال كنأب فرتعت نمم مهنم رثكال
 هل لاق ثدحملاو ميدقلا نيب تزيم الا ثدحم وأ ميدقل ارعش دحا
 لك ىلع كدشنا ينكلو ريثك لاق رعشلا نم ظفحت ام رادقم مكف

 نود ةيلهاجلا رعش نم ةريبك ةديصق ةئام مجعملا فورح نم فرح
 ىتح دشنأف داشنالاي هرما مت اذه يف كنحتمءاس لاق مالسالا

 ةئامعستو نيفلا هدشنأف هقدصب قثي نم هب لكوف ديلولا رجض
 يفو مهرد فلأ ةئامب هل رماف كلذي ديلولا ربخاو ةيلهاجلل ةديصق
 نع هلاسي قشمد ىلا قارعلا نم هبلط كلملا دبع نب ماشه مايا
 اذه اهنم ةيلهاجلا ءارعش نم يدابعلا ديز نب يدع اهلاق تايبا

--_-» ٠ ١ ٢ -»



 ٠ ريخالا رطشلا ماشه هنم ظفح يذلا تيبلا

 ( قيربا اهنيمي يف ةنيق تءاجف اموي حوبصلاب اوعدو )
 تايبألا هدشناو ديز نب يدعل تاييالا هذه دامح لاق

 ٠ ةئامو نيسمخو سمخ ةنس دامح يفوت هتلص لزجاف اهلك

 ةيوارلا دامح اهثيداحا قاسو برعلا راعشا عمج نم لوا
 هدسفا ام ةيوارلا دامح نم رعشلا ىلع طلس يبضلا لضفملا لاق

 ناك هتيل لاق نحلي ما هتياور يف ءىطخيا هل ليقف ادبا حلصي الف
 ملاع هنكلو باوصلا ىلا ءاطخا نم نودري ملعلا لهأ ناف كلذ

 لازي الف مهيناعمو ءارعشلا بهاذمو اهراعشاو برعلا تاغلب

 هنع لمحيو هرعش يف هلخديو لجر بهذم هب هبشي رعشلا لوقي
 اهنم حيحصلا زيمتي الو ءامدقلا راعشأ طلتختف قافألا يف كلذ
 ٠ دقان ملاع دنع الا

 نم هعمس اميق رمحالا فلخ ةرصيلاب عامسلا ثدحا نم لوآ

 نا ريغ نييفوكلا يف دامح بهذم نييرصبلا يف كلس دقو دامح
 ناكو هنع هوورف ةفوكلا لهآ هب صخ رعشلا نم هعضو ام رثكا

 مهرصباو ءارعشلا بهاذمب مهملعاو رعش تيبي سانلا سرفآ فلخ
 ىلا دمع اذاف رعاشو رعاش هي زيمتيام نيب فالتخالا هوجوب

 عنصي يذلا رعشب هلوقي رعش لك هبشا هعضي اميف هاكاحملا
 لوحف ىلع ةدع دئاصق عضو دقو ليق هنم زيمتيال ىتح هيلع
 ٠ يرفنشلا ةددصق اهنم هوركذ ءارعشلا

( ليمال مكاوس موق ىلا يناف مكيطمرودص يما ينب اوميقأ )



 ةغبانلا ىلع تعضو انا لوقي افلخ تعمس ىعمصالا لاقو

 ٠ اهيف يتلا ةديصقلا هذه

 (امجللا كلعتىرخاوجاجعلاتحت ةمئاص ريغ ليخو مايص ليخ )

 ٠ يرهزلا ملسم نب دمحم يزاغملا يف فلا نم لوا

 ٠ ريبزلا نب ةورع ريسلا يف فل نم لوا
 روت لاق هنع هلا يضر ديز نب رباج مالسالا يف فلا نم لوا

 رهظي اميف مالسالا يف فلا نم لوأ وه هللا همحر يملاسلا نيدلا

 نا ةمغلا فشك يفو هدعب مهلك نيفلؤملا خيراوت نال لاحلا نم
 ملف دادغب ريمأ هيلع ىوتحا دقو لامج ةسمخ لمح ناك هناويد

 هللاو ادسح هجارخا نم هبهذم ءاملع هعنمو هلها ىلا جرخي

 ها كلذ دعي لاحلا يف هيلع ناك امب ملعا

 ةمجرت يف ةيضفلا دوقعلا يف يثراحلا ملاس خيشلا لاق
 بطقلا لاق نونظلا فشك يف اهركذ ىربكلا ةنودملا هل رباج مامالا

 ذخاو دادغبب ىربكلا ةبتكملاب تناك ةرعيأ ةرشع رقو ليقو ريعبرقو
 دبع ني حلفا مامالا نامز يف ةخسن هسوفن ءاملع ضعب اهنم
 ها تعاض اهنكلو ةرجهلل ثلاتلاو يناخلا نرقلا ةمئا نم باهولا

 دلب هنطو نم هبابش يف جرخ نامع نم دمحيلا يني نم وهو
 ةرونملا ةنيدملا ىلا ددرتو ةرصبلاب شاعو ىوزن لامعا نم قرف
 ءاتعشلا ابا ىنكيو ايردب نوعبس مهنم هياحصلا نم اريثك كردأو
 وه رباج لخد نالا ىلا روهشم اهربقو قرفي تيفوت هتنيا يهو

- ٢١٢١



 اهل ركذو اهيلع هللا ناوضر نينمؤملا ما ةشئاع ىلع لالب وباو

 ٠ ترفغتساو تباتف يلع مامالا ىلع اهجورخ ثيدح

 يرهزل ا باهش نب ملسم نبي دمحم ثيدحلا نود نم لوأ

 ىلوالا ةئاملا سار ىلع كلذو زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا رماب
 يبآ نب ديعسو حيص ني عيبرلا كلذ عمج نم لوآ ليقو ةرجهلل

 يديهارفلا بيبح نب عيبرلا مامالا اوركذي ملو انموق دنع اذك ةبورع
 ٥اور يذلا هدنسم نود ثيدحلل نينودملا ةعيلط يق وه يذلا ينامعلا

 هريغو سابع نبا نع ديز نب رباج نع ملسم ةديبع يبأ هخيش نع
 وهو عيبرلا كردآ دقو ملسو هيلع هلا ىلص يبنلا نع ةباحصلا نم
 ٩٦ ةنس وأ ةرجهلل ٩٣ ةنس يفوتملا ديز نب رباج مامالا باش
 تام يذل ا رياج هخيشك ايعيات نوكي نا دعيب الو اثيدح هنع ىورو

 ٠ ةدحاو ةعمج يف كلام نب سنآ يباحصلاو وه

 يذلا حيبص نب عيبرلا هرصاعمو ةبورع يبا نب ديعس امأ
 عيبرلا اقبسي مل اهنا ردابتملاف يسابعلا يدهملا مايأ ىلا شاع
 ٠ مالسالا ىحض يف نيمآ دمحا لاق ثيدحلا نيودت ىلا بيبح نبا

 ثيدحلل انيودت مهلواو نيثدحملا رهشا يرصبلا حيبص نب عيبرلا
 ها دنهلا وزغل ١٥٩ ةنس يدهملا هريس يذلا شيجلا يف ناك

 ةنس تام حيبص نب عيبرلا نا يرذالبلل نادلبلا حوتف يفو
 يف نفدو تامف رحبلا يف دنهلا ىلا ايزاغ جرخ ناكو ةئامو نيتس
 ها رئازجلا نم ةريزج

 مامالل عيبرلا كاردا رابتعايو ةهج نم رابتعألا اذهبو
قبس هنا لاقي نا دعبتسي الف ىرخا ةهج نم هنع هتياورو رباج



 فرعتال انك ناو ثيدحلا نيودت ىلا هبورع يبا نباو حيبص نبا
 ٠ هتافو خيرات

 نبا عيبرلا نامع لمهأ نمو للا همحر يملاسلا نيدلا روت لاق

 نامع ىلا عجرو اهيلا بسنو ةرصبلا ىلا لقتنأ هللا همحر بيبح

 ةنطابلا نم نافظغغ هنطوو ها ملعلا يف لثملا هب برضي ناكو هرمع رخآ

 وه ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دعب دمحاب يمس نم لوا

 يف اذك دمحأ نب ليلخلا دلاو يديهارفلا ميمت نب ورمع نب دمحأ

 ثعابلا يف ريثك ني ظفاحلا هركذ رخآ لوق كانهو نايعألا تايفو

 ملسو هيلع للا ىلص يبنلا دعب دمحاي دحأ ىمسي ملو لاق ثيثحلا

 .نيعم نيا لوق يف دمحأ نب ديعس رفسلا ايا الا ليلخلا يبا ليق

 يف رجح نيا ظفاحلا لاقو همالك ىهتنأ دمحي نب ديعس هريغ لاقو

 هثلا ىلص هتنا يبن دعي هي يمس نم لوا نا روهشملا هبتنملا ريصيت

 ناك هنا ىدقاولا معز نكل دمحا نب ليلخلا دلاو ملسو هيلع

 صخقح يب ا مسا ن ا يكحو دمحا همسا نبا بلاط يبا ني رفعجل

 ها دمحأ يباحصلا ةريغملا نيا

 نيعلا باتك فلأ دمحأ نب ليلخلا ةغللا يف فلا نم لوا

 ٠ فورحلا بيترت ىلع
 اباتك هيف عضو ليلخلا رعشلا نيزاوم يف فلأ نم لوآ

 ٠ ضورعلا هامسس

 ليلخلا مامشألاو مورلاو ديدشتلاو زمهلا عضو نم لوا
 ةرجهلل ةئام ةنس دلو يدمحيلا ىدزالا يديهارفلا دمحأ نيا

 يديبزلا لاق ةئامو نيعبسو سمخ ليقو نيعبس ةنس يفوتو
- ٢١٤



 دمحا نب ليلخلا تلعاس لاق هنا يعمصالا نع يور سورعلا جات يف

 ورج لاق ديهارف امو تلق ديهارف نم نامعدزا نم لاقف وه نمم
 ها نامع ةغلب دسألا

 ٠ ليلخلا افورظ ةيعوألا ىمس نم لوا

 ثيح ليلخلا دحاو تيب يف مجعملا فورح عمج نم لواو
 ٠ لوقي

 <( راطعم ءالجن اهب عيجضلا ىظحي تغزب ذا سمشلا لتمكدوخ قلخ فص )

 نبا نامثع ني ورمع وهو ةيوبيس وحنلا ملع طسب نم لوا
 يفوت ربكالا شفخالا نع ةغللاو ليلخلا نع وحنلا ذخأ ربنق

 ليقو ةنس نوثالثو ناتنثا رمعلا نم هلوز اريشب ليقو ةرصبلاب
 ةنس ليقو ة امو نيتسو ىدح ا ةنمس كل ذو ةنس نوعبرأو فين

 ٠ ةئامو نينامثو نامث وأ نيعبسو عبس وآ نيعبسو عبرا

 رماي يلؤدل ا دوسلا ويآ هلكشو فحصملا طقن نم لوآ

 ىبحيو يرصبلا نسحلا كلذ عنص نم لوأ ليقو ناورم نب كلملا ديع

 هخيرات يف يزوجلا نبا هركذ يثيللا مصاع نب رصن ليقو رمعي نيا
 لوألا ردصلا يف لكشلا ناك ناقتالا يف يطويسلا لاق

 ةرسكلاو هرخآ ىلع ةمضلاو فرحلا لوأ ىلع ةطقن حتفلاف اطقن
 فورحلا نم هذوخاملا تاكرحلاب طيضلا نآلا روهشملاو هلوأ تحت

 حتفلاف لمعلا هيلعو حضواو رثكا وهو ليلخلا هجرخأ ىذلا وهو
 ىرغص واو مضلاو هتحت كلذك رسكلاو فرحلا قوف ةليطتسم ةلكش

_ ٢١٥



 ها اهلثم ةدايز نيونتلاو
 مامأ يحبصالا سنأ نب كلام دانسالاب ريبفتلا فنص نم لوا

 ٠ ةنيدملا لمهأ

 نيدلا زع مالسالا خيش رصمب اسرود ريسفتلا ىقلا نم لوا
 ٠ مالسلا دبع نيا

 ناطقلا ديعس نب ىيحي ليدعتلاو حرجلا يف فنص نم لوأ

 ٠ ليدعتلاو حرجلا ماما وه يبهذلا هنع لاق

 جاجحلا نب هبعش اليدعتو احرج هاورلا يف ملكت نم لوأ

 ٠ ةرجهلل نيتسو ةئام ةنس يفوتملا

 هدا زيزعلا دبع نب كلملا دبع هدنسم بتكلا فنص نم لوأ

 نا بهذلا تارذش يف ءاج نكل نيسمخو ةئام ةنس يفوتملا جيرج

 ٠ جيرج نبا

 لوآ هيورع يبآ نب ديعس نا امك زاجحلاب بتكلا فنص نم لوأ
 تسيل امهنم لك ةيلوأ نا لوقلا اذهب جرخف ها قارعلاب فنص نم

 ٠ ةتقلل

 يزمرهم ارلا دمحم وي ١ ثيب دحلا حلطصم يف فنص نم لوآ

 ٠ ميعن ويأ مت مكاحلا مث لضافلا ثدحملا هياتك يف

 ىنتملا نب رمعم ةديبع ويآ ثيدحلا بيرغ يف فلأ نم لوآ

 مساقلا ديبع وبأ عضو مث ةرشع ىدحاو نيتئام ةنس يفوتملا

 يف دمتعأ مالس نيا ن ا ليق ثيدحلا بيرغ يف هياتك مالس نيا

 ٠ ةديبع يبا باتك ىلع اذه هباتك

۔ ٢١٦



 زاجم هباتك يف اضيا ةديبع وبا نايبلا ملع يف ملكت نم لوا
 هناك اهعلط ( ىل اعت هلوق ىنعم نع لئس نا بقع هفلا دقو نآرقلا

 ٠ سيقلا ءرما لوقك هنا باجاف ( نيطايشلا سوءر

 ( لاوغا بايناك قرز ةنونسمو يعجابضم يفرشملاو ينلتقيا )

 هلمحت امو اهرمث نا يا ةيآلا ىنعم يف نيرسفملا ضعب لاق

 هبشف نيطايشلا سوءر هرظنم ةعانسشو هحيق يهانت يف هنأك

 ةياغ يف هنا ىلع ةلالدلل يئرم ريغ ناك ناو ليختملاب سوسحملا
 ٠ حبقلا

 تاقلؤم هلو اضيا ةديبع ويا برعلا مايأ يف فنص نم لوأ

 ٠ ىرخأ

 نبا ماشه وهو يبلكلا نبا برعلا باسنأ يف نود نم لوأ

 باسنالاب ملاع خرؤم ةعاضق نم يبلكلا رشب نب بئاسلا نب دمحم

 ةئام ليق اميف تغلب ةرينك فيلات هل اهماياو برعلا رابخاو
 ٠ نيتئامو عبرا ةنس تام اهبو ةفوكلا لهأ نم وهو اباتك نوسمخو

 ماشه ةبعكلا ىلع عبسلا تاقلعملا قيلعت ريخ ىرتفآ نم لوآ

 ٠ رم امك لصأ ربخلا اذهل نا ليقو يبلكلا نبا
 نبا هنلا ديبع ني ةيواعم جارخلا يف اباتك فنص نم لوأ

 هدعاوقو هقئاقدو جارخلا ماكحأ هيف ركذ ءالولاب يرعشألا راسي

 سابعلا ينب كولم ثلاث يدهملاب بقلملا يسابعلا دمحمب لصتا
 ٠ ةئامو نيعبس ةنس يفوت هريزوو هبتاك هلعجف

۔ ٢١٧١



 ظفاحلا هركذ يبلكلا ربو نب ءاطع نميلاب نآرقلا عمج نم لوا
 ٠ ةياص>اا يخ

 لوسرلا هرمآ روج مارهب نميلا ىلع مالسالا يف رمآ ريمآ لوا

 ٠ ىرسك توم دعب نميلا ىلع مالسلا هيلع

 يدزالا ورمع يبا نب دشار نب رمعم نميلاب فنص نم لوا
 ةرصبلاب دلو ةقث ثيدحلل ظفاح مالعألا يف لاق ءالولاب ينادحلا

 لمه¡ هرك هدلب ىلا دوعي نا دارا اممو نميلا نكس مث اهب رهتشاو

 هل مهدنع ماقاف هوجوزف هودق لجر مهل لاقف مهقرافي نا ءاعنص

 يف ةميدقلا بتكلا نم وهو هيلا بوسنملا ننسلا يف عماجلا باتك

 ٠ ا ءاطوملا نم مدقأ نميلا

 ٠ يزاغملا بحاص يدقاولا هتذمالت نمو

 نبا زتعملا نب هللا دبع هيف فلاو عيدبلا ملع عرتخا نم لوا
 اعون رشع ةعبس هنم عمج يسابعلا نوراه نب مصتعملا نب لكوتملا

 هيلا ىنقبسالو دحا عيديلا نونف يلبق عمج امو هباتك لوآ يف لاق :

 ٠ نيتئامو نيعبسو عبرا ةنس هتفلاو فلؤم

 نبا ) ينعي هرصاعو نامجلا دوقع يف يطويسلا لاق

 نيرشع عيدبلا عاونا نم عمجف بتاكلا رفعج نب ةمادق ( زتعملا
 جارختسألاب سانلا امهافتقا مث اهنم ةعبس ىلع اهيف ادراوت اعون

 اعوبطم ارعاشو اغيلب ابيدأ ناك هنا ناكلخ نيا هنع لاقو
 .يناعملل عادبالا نسسح ةحيرقلا ديج ظفللا لهس ذخأملا بيرق

 ةنئاكلا هل ترج نا ىلا مهتلمج نم ادودعم ءايدالاو ءاملعلل اطلاخم.

- ٢١٨



 علخ ىلع باتكلاو ءاسؤرلا نم ةعامج قفتا ذقف ردتقملا مايا

 اوداعا مث ةليلو اموي ماقأف زتعملا نيا اوعيايو هوعلخف ردتقملا

 سنؤم هقنخ لققو هيلع ضبق مث زتعملا نبا ىفختساو ةيناث ردتقملا
 عيبر رهش يناث يف كلذو ءاسك يف افوفلم هلها ىلا هملسو مداخلا

 ٠ هراد ءازاي ةيارخ يف نفدو نيتئامو نيعستو تس ةنس رخالا

 نبا دمحا وهو يبوقعيلا ماعلا خيراتلا يف فلا نم لوأ

 دادغب لهآ نم خرؤم بهو ني رفعج نب ( بوقعي يبأ ) قاحسا
 هيف ىهتنا يبوقعيلا خيرات ةفيلات نم روصنملا رفعج يبأ يلاوم نم
 ه ٢٨٤ وا ٢٨٢ يفوت ىسابعلا ردتقملا مايأ ىلا

 فورعملا ءاطع نب لصاو لازتعالا بهذم ررق نم لوأ

 ءاغلبلا دحا ناك موزخم يني ىلوم ليقو ةبض ينب ىلوم لازغلاب
 لخد يرصبلا نسحلل اذيملت ناكو هريغو مالكلا ملع يف نيملكتملا

 وآ نمؤم وه له ةريبكلا بكترم نع هلاسف نسحلا ىلع اموي لجر
 ةريبكلا بحاص نا لوقا ال انا لصاو لاق هييجي نا ليقو رفاك

 نمؤم ال نيتلزنملا نبي ةلزنم يف وه لب اقلطم رفاك الو اقلطم نمؤم
 ررقي دجسملا تاناوطسا نم ةناوطسا ىلا لزتعا ماق مث رفاك الو

 نسحلا لاقف نسحلا باحصآ نم ةعامج ىلع هب باجا ام
 ءارلاي غتلي ناكو هلزتعملا هياحصآو وه يمسف لصاو انع لزتعا

 نطفي الو ءارلا نم همالك صلخي مالكلا ىلع هرادتقالو انيغ اهلعجيف
 ٠ رعاشلا لوقي هيفو كلذل

 (رعشلل لاتحاىتح ءارلا فلاخو هفرصت يف احمق ربلا لعجيو )

 (رطملا نم اقافشا ثيغلاي ناع : هلجعي لوقلاورطم قطي ملو )

- ٢١٩١



 ٠ ءاطع ني لصاو مالكل ١ ملع يف فنص نم لواو

 ناوريقلا ىلا ةرصبلا نم يضابالا بهذملاب يضم نم لوأ

 نبا ىلوم ةمركعو وه راس ليق ديعس نبا ةملس وهو برغملاب

 ةملسو ةيرفصلا بهذم ىلا اوعدي ةمركع دحاو لمج ىلع سابع
 بهذملا اذه رهظي نا تددو لوقي ناكو ىضاب الا بهذملا ىلا اوعدي

 دعب يلابا امق لاوزلا ىلا ةودغلا نم ادحاو اموي برغملا ضراي
 ٠ يقنع برضب

 نمحرلا دبع نب دايز سلدنالا ىلا كلام بهذم لخدا نم لوأ

 ريمألا نمز كلذو نيتئامو عبرا ةنس يفوتملا يمخللا دايز نبا
 ةرجهلل ةنامو نينامت ةنس يفوتملا يومألا نمحرلا ديع ني ماشه

 رهاظلا ملعب دبتساو برغملاب كلام بهذم فلاخ نم لوأ

 ٠ يرهاظلا مزح نبا ةمالعلا وه

 همساو يوحنلا برطق ةغللا يف ثلثملا عضو نم لوا

 ةرصبلا لهأ نم ةفقغللاو بدألاي ملاع دمحأ ني رينسملا نب دمحم

 لاق همزلف هيوبيس هذاتسا هب هاعد بقل برطقو يلاوملا نم

 مساقلا ويأ نيدلا ديدس ا ظن امناو امظن تسيل هتاتلثمو مهضعب

 تس ةنس برطق يفوت , اهملا تاكرب نب نسحلا نب باهولا دبع
1 

 ٠ نيتئامو
 هيدابلاب عمس نحل لوأ ظح اا لاق ٠ هيدابلاي عمس نحل لوأ

 ياصع هذه لوقي نا باو دهلا ناكو يتاصع هذه مهضعي لوق

- ٢٢٠



 لاق ءايلا رسكب حالفلا ىلع يح قارعلاب عمس نحل لواو

 ها حتفلاب هباوصو

 اهديناساب اهاورو رصم ىلا وحنلاو ةغللا بتك لخدا نم لوا
 نم هلصا دالوب روهشملا يوحنلا يميمتلا دمحم نب ديلولا وه
 ةنس يفوت ليلخلا ةذمالت نع ذخاو لحر مث رصمب ءاشنو ةرصبلا

 ٠ نيتئامو نيتسو تالت

 هلا دبع ني يلع نب دمحم ةيسابعلا ةوعدلا رهظأ نم لوآ
 الچر رشع ىنثا راتخا دقف روصنملاو حافسلا دلاو سابعلا نبا
 هيلا ءاعدلاب مهرمأو ناسارخ ىلا مملسرأو ءابقنلا مهامس
 نبا ةبطحقو مثيهلا نب كلامو ريثك نب نامىلس مهنم هتيب لهأ ىلاو
 ٠ زيزعلا دبع ني رمع ةقالخ يف ةئام ةنس كلذو مهريغو بيبش

 دمحم ويا دايز سابعلا ينب ةاعد نم ناسارخ مدق نم لوأ
 دمحم نب ميهاربا لسرا يلع نب دمحم نوم دعب مث نادمه ىلوم
 ةئامو نيرشعو عبس ةنس يناسارخلا دسم ابأ مامالاب بقلملا
 اوعيطاو هل اوعمساف يرمأب هترمأ دق ينا هباحصأ ىلا بتكو
 يحلا اذه رظنا يتيصو ظفحا تيبلا لم أ انم لجر تنا هل لاقو

 ودعلا مهناف رضم اماو مهرما يف ةعيبر مهتأو مهمزلاف نميلا نم
 عدتال نأ تعطتسأ ناو هيف تككش نم لتقاو رادلا بيرقلا

 رابشا ةسمخ غلب مالغ امياو لعفاف ةيبرعلاب ملكتي نم ناسارخب
 ٠ هلتقاف همهتت

 ملسم يبآ ريبكلا مهتيعاد مامالا ميهاريا هب ىصو ام اذه

 داليو ناسارخ عاضخال هيدح ىلع كلذ دعب فيسلا درج يذلا
. ٢٢١



 للا ىلماف فلا ةئامتس ةيسابعلا ةوعدلا ليبس يف لتقو سراف

 روصنملا رفعج ويآ هلتق لتقلا مهنم هؤازج ناك مث رهدلا نم انيح هل

 ناكو ليقتلا رجحلاب ىمري امك ةلجد يف هب يمر مث طاسب يف يوطو

 دادغب نم برقلاب نئادملا ةيمورب ةئامو نيثالثو عبس ةنس هلتق

 ٠ ةئام ةنس هدلومو يبرغلا بناجلاب ةلجد ىلع

 هباتك يف ديشرلا نوراه نب نيمألا دمحم هيلا راشا ام اذهو

 رهاطاي ملعأ ٠ دادغبي هرصاح امل نؤماملا دئاق نيسحلا ني رهاطل

 لتقلا انم هوازج ناك الا انمق ذنم انتوعدب دحا انل مقي مل هنأ
 دقف رهاط ةياهن تناك اذكهو ملسم يبأل روصنملا لتقي ضرعي

 ٠ هنيح نم تامف مسلا هاقس نم نؤماملا هل سد

 دمحم نب للا دبع حافسلا سابعلا وبآ سابعلا يني كولم لوأ

 ليقو عبرأ ةنس دلو بلطملا دبع نب سابعلا نب هننا دبع نب يلع نبا
 تناكو ةئامو نيثالثو نيتنثا ةتس رمألا ىلوت ةئامو نامت ةنس
 يتي ءامد حفس هنال ح افسلا يمسو ةئامو نيثالثو تس ةنس هت افو

 همالك نم رثؤي اممو كلذ يف هلامع هعبتو ءامدلل اكافس ناكو هيمآ

 امكو ( ماركلا اياجس نم لفاغتلاو فلات نال نمو رفن ددش نم )
 مهكولم رخآ مسا ناك كلذك هللا دبع همسا سايعلا ينب كولم لوآ نا

 ٠ راتتلا هلتق يذلا مصعتسملاب بقلملا هنلا دبع وهو هنلا دبع

 دقف حافسلا سابعلا وبا مالسالا يف ةرازولا ثدحا نم لوا
 ٠ ينادمهلا ناميلس نب صفح همساو لالخلا ةملس ايآ رزوتسأ

 مالسالا تاتدنحتسم نم تسيل ةرازولا نا مهضعب لاقو

- ٢٢٢



 ليئارسا اوتيو سرفلا اهفرع دقف كلذ نم ادهع مدقا يه لب

 ٠ ها ممألا نم مهربمغو

 ريزو لالخلا ةملس وبآ مالسالا يف ةرازولاب بقل نم لوا
 رهشو ريزولامسا هيلع عقو نم لوأ ةملس وبأو ناكلخ نبا لاق حافسلا

 تعنلا اذهب فرعي هلبق نم نكي ملو سابعلا ينب ةلود يف ةرازولاب
 ٠ ھا لودلا نم اهريغ يف الو ةيمأ ينب ةلود يف ال

 تاثتدحتسسم نم تسيل ةرازولا نا مهضعب لوق مدقت دقو

 رخآ يف س ايعل ١ يني ةاعد ربك ١ نم ةملس ويآ ن اكو مالسسال ١

 رمألا مت املو مهتوعد ليبس يف ةريتك الاومأ قفنأو ةيمأ يني ةلود

 هلتق ناكو رهشا ةعيرا دعي هلتق مت هرزوتسا ١٣٢ ةنس حافسسلل

 ٠ لاق كلذ هقلب املو حافسلا رصق نم هجورخ دعب اليل

 ( فسات هنم انتاف ءيش يا ىلع هلثم ناك نمو بهذيلف راتلا ىلا )

 ناكف لمحلا وهو رسكلاب رزولا نم ةرازولا قاقتشا لهو
 واولا حتفب رزولا نم وأ لقتلا ناطلسلا نع لمح دق ريزولا
 كلذكو كالهل نم هب ىجنيل هب مصتعي ىذلا لبجلا وهو يازلاو
 فالخ هيار ىلا ءيجتليو ناطلسلا هيلع دمتعي هانعم ريزولا
 ٠ ةغللا ءاملع نيب

 هتلودب يبهذلا لاق حافسلا ةلود يف ةملكلا تقرفت ام لوآ

 ىلا هنبطو ترمهات نيب ام ةعاطلا نع جرخو ةع امجلا تقرفت

 ها سلدنألا ةكلمم عيمجو ن ادوسلا دالي
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 رما دقف روصنملا رفعج وبا مهرد فلا فلاب لصو نم لوآ
 يلع ءانبا ليعامساو حلاصو ىسيعو ناميلس مهنم همامعال
 نبا هركذ اهب لصو نم لوآ وهو مهرد فلا فلاب مهنم لجر لكل
 ٠ ريثألا

 يقيناودلاب بقل هنا ىتح لخبلا نم هنع رهشام ضقاني اذهو
 هبحصي رهزا ناك اضيا كلذ ضقانت نامسلا رهزا عم هتصقو
 ءاج ام هل لاقف نينسلا ضعب يف هيلع دفوف كلملا يلي نا لبق
 دعتال لاقو رانيد فلأ هاطعأف رمألاي ائتهم تئج لاق رهزآ اي كب

 تعمس لاق كب ءاج ام هل لاقف لباق نم داعو رهزأ ىضمف يلا
 املسم يئاتال هل لاقو رانيد فلا هاطعاف ادئاع تئجف تضرم كنا
 ام هل لاقف لباق نم داعو ىضمف ضارمالا ليلق يناف ادئاع الو
 كنم هملعتأل تئجف اياجتسم ءاعد كنم تعمس لاق كي ءاج

 ينيتاتال نا هب هنلا توعد ينا باجتسم ريغ هنا لعفتال لاقف

 ٠ تئيش ىتم دفواف كرما ينايعا دق لاق من يتات تناو

 ريثألا نبا لاق روصنملا رفعج ويآ شيخلا لمع نم لوآ

 ٠ روصخملا ناكو

 اتيب موي لك نونيطي اوناك ةرساك الا ناف شيخلا لمع نم لوا
 ٠ ها ةيما ونب كلذكو فيصلا يف هنونكسيي

 لك نونيطي اوناك ةرساك الا ناف هلوقب ينعي اذام يردا تسلو
 نا ما رخآ ىنعم هب دصقي ما شيخلل ريسفت وه له خلا اتيب موي
قاقر بايت برعلا ناسل يف اهنع لاق شيخلاو طقس مالكلا يف



 اميرو هثئدرا نمو ناتكلا ةقاشم نم ذختت طويخلا ظالغ جسنلا

 ها شايخا عمجلاو بصعلا نم تذختا

 اهطويخو ةقر اهجست يف بايث شيخلا سوماقلا ةرابعو
 ٠ ها بصعلا ظلغا نم وا ناتكلا ةقاشم نم ذختت ظالغ

 مل نكل بايثلا هذه يه روصنملا اهلمع ىتلا شيخلا لعلف

 نا يديبزلا هحراش الو سوماقلا الو ناسللا بحاص ركذي
 ٠ لمات شيخلا ىمست ىتلا بايثلا هذه لمع نم لوأ روصنملا

 مايا تثدح حوارملا نم عون شيخلا نا كلذ دعب تعلطا مث
 ٠ اهركذ يتايسو سابعلا يني

 رودلا عارذ نملوطا وهو دوسألا عارذلا عضو نم لوأ
 مداخ عارذب اهردق ديشرلا نوراه هعضو نم لوآ عبصاآب
 هلاق ها هريغو زبلا يف مويلا سانلا هي لماعتي يذلا وهو دوسأ

 ٠ نوحشملا كلفلاو نوفدملا زنكلا هباتك يف يطويسلا

 نمز ىرج يذلا ءادفلا وه نييسابعلا مايأ عقو ءادف لوأ
 ىلع كلملاو سوسرط نم ابيرق رحبلا لحاس ىلع ديسشرلا نوراه
 ناك ريسأ لكي يدوف هنا لاقي قاربتسا نب روفقن ذئموي مورلا
 جرمي ركسعم وهو ديشرلا نب مساقلا دي ىلع كلذو مورلا ضراب
 مداخ جرف ميلس وبا ءادفلا اذهب ماقو بلح لامعأ نم قباد

 ٠ ديشرلا حدمي ةصفح يبا نب ناورم لوقي كلذ يفو ديشرلا

 ( اهروزي ميمح اهيف ام سياحم ت اهب تديش ىتلا ىرسالا كب تكفو )

 ( اهروبق نيكرشملا نوجس اولاقو اهكاكف نيملسملا ايعا نيح ىلع )
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 هنا كلذ بيسو ليق نويسايعلا داوسلا سيل ثدحا نم لوا

 دمحم ني مامالاب بقلملا ميهاربا يومالا دمحم نب ناورم لتق امل
 اراعش راصق هيلع انزح داوسلا اوسيل يسابعلا يلع نيا

 ٠ عادبألا باتك يف اذك مهل

 يبنلاي ءادتقا هل مهرايتخاو داوسلا مهسيل نا ليقو

 ةمامع هيلع حقفلا ماع ةكم لخد ام هنال ملسو هيلع لا ىلص

 ٠ هيفتك نيب اهيفرط ىخرا دق ءادوس
 ةيمآ ينب كولم تيم ىلع نزحلا دنع ضايبلا سيل نم لوا

 ٠ داوسلا مهسابل يف سايعلا يني ةفلاخملا دصق سيلنألاي ةيناثلا

 ٠ سايعلا يتب يف باقلألا تثدح ام لوأ

 ويآ هيلع ناذئتتسالل ايجاح ماقاو ةفالخلا بتارم بتر نم لوأ

 نذؤي ىتح سانلا هيف سلجي اتيب هرصق يف ذختا روصنملا رفعج
 هنيا ذختاو يكرتلا دامح ذختا كارتالا ذختا نم لوآ وهو مهل

 ذاختا يق كلذ دعي هؤافلخ رتكا مت يكرتلا اكرابم يدهملا دمحم

 ٠ ةلودلا ىلع اويلغتف مصتعم ا اميسال كارتالا

 رفعج وبا نييولعلاو نييسابعلا نيب ةنتفلا عقوا نم لوا
 ٠ ادحاو ايش ليق اوناكو روصخمل ١

 توم دعي رمالا ىلوت يلع نب دمحم ني هللا دبع وه رفعج وبأو
 ريك ١ ن اكو ةئ امو نيثالثو عيبس ةنس ح افسملا رس ايعل ١ ييا ٦.

 نيسمخو ن امت ةنس يفوتو نيعستو سمخ ةنس ه دلوم ذا انسس هنم
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 ةعاجشو ةييه س ايعلا يتي لصحف ناك يطويسسل ا لاق ةت امو

 ٠ هب هفصو ام خلا اتوربجو ايارو امزحو

 يناسارخلا ملسم ايأ لتق نا رفعج ويا هلعف ام لوأ

 نيثالثو عيس ةنس هلتق ناكو مهتلود دهممو مهتوعد بحاص

 ٠ ةئامو

 ٠ روصنملا رفعج وبآ برعلا كولم نم مولعلاب ينع نم لواو

 هيمجعألاو ةينايرسلا بتكلا هل تمجرت ليق امك ةفيلخ لواو

 ٠ ةيبرعلاب

 ٠ موجنلا ماكحاب لمعو نيمجنملا برق نم لوآو

 ٠ برعلا ىلع مهم دقو هيلاوم لمعتسأ نم لوأو

 اهضرأ شرفو كايسشلاو مزمز ىلع ماخرلا لمع نم لوآو

 هتفالخ لبق رفعج يبآ عم ملعلا بلطا تنك مهضعب لاق ماخرلاب
 ةيراجاي لاق مت هيف محل ال اماعط يلا مدقف هلزنم ينلخدأف

 ىسع ) ءىرقو ىقلتساف ال تلاق رمتلا الو لاق ال تلاق ءاولح كدنع

 تيار فيك لاقف هتفالخ ىف هيلع تدفو مت ةيآلا ( مكودع كلهي نا مكبر
 روجلا نم مهناطلس يف تيأر ام تلق ةيمأ ينب ناطلس نم يناطلس

 رمع لاق تلق ناوعألا دجن ال انا لاقف كناطلس يف هتيأر الا ائيش

 قفني ام اهيلا بلجي قوسلا ةلزنمب ناطلسلا نا زيزعلا دبع نبا
 مهروجفب هوتا ارجاف ناك ناو مهربي هوتا اري ناك ناف اهيف
 عفر ىذلا يبارعا اي للا دمحأ لاقف ماشلاب اييارعا يقلو قرطاف
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 نم محرا للا نا يبارعالا لاق تيبلا لها انتيالوب نوعاطلا مكنع

 ٠ نوعاطلاو مكتيالو انيلع عمجي نا

 بقلملا دمحم قارعلا ىلا زاجحلا نم ديربلا لمع نم لوآ
 ىلوت سابعلا ينب كولم ثلاث روصنملا رفعج يبآ نب يدهملاب

 ةنس اجاح جرخو ةئامو نيسمخو نامث ةنس هيبأ توم دعب رمالا
 ءايهتي ملو ةكم ىلا جلثلا هيلا لمحو يبهذلا لاق ةئامو نيتس
 ها طق كلمل كلذ

 هسفنب هيف ءادب رماب مكرماي هللا نا هتبطخ يف لاق نم لوأو
 اهيا اي يبنلا ىلع نولصي هتكئالمو للا نا ) لاقف هتكئالمي هيف ىنتو
 وه يطوبسلا لاق ( اميلست اوملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا

 ٠ مويلا ىلا ءابطخلا اهنستسا دقو كلذ ةبطخلا يف لاق نم لوا

 ةدمعألاو ةفهرملا فويسلاب هيدي نيب لاجرلا تشم نم لوأ
 رفعج يبا ني دمحم ني يداهلاب بقلملا ىسوم ةرتوملا يقلاو
 ٠ سابعلا يني كولم عبار

 سايعلا يني كولم نم هركلاو ةجلاوصلاب بعل نم لوأ
 ىلوت سايحعلا يني كولم سماخ ديشرلاب بقلملا دمحم نب نوراه
 نيعبس ةنس كلذو هيبآ نم دهعب يداهلا ىسوم هيخا توم دعب رمالا
 نبا ىسيع ثعب يذلا وهو ةئامو نيعستو ثالث ةنس يفوتو ةنامو
 فالا ةتس يف اهيلع الماع نامع ىلا هنعب همع نبا ناكو رفعج
 هاقتلاف يصورخلا بعك ني ثراولا مامالا مايأ كلذ ناكو لجر

 لتقو راحص يف نجسو رسأ مث ىسيع مزهناف ىتحب مامالا شيج
 ٠ نجسلا يف
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 نا هلاساو ديمحتلا دعي بتكلا لئاوا يف داز نم لواو

 ٠ هلوسرو هدبع دمحم ىلع يلصي

 ٠ سابعلا ينب كولم نم جنرطشلاب بعل نم لواو

 ٠ تاقبطو بتارم نينغملل لعج نم لواو
 ,يف طامنألا نود طاسبلا ىلع ءافلخلا نم سلج نم لواو

 ءافلخلا ذختاق يلع نب ميهاربا هبيرق هيلا ىعن نيح كلذو بئاصملا
 ٠ متآملا يف ايأد كلذ

 بقلملا نوراه نب دمحم ربانملا ىلع هيقلي هل يعد نم لوآ

 ةنس هيبا دعب رمالا ىلوت سابعلا ينب كولم سداس نيمالاب
 رمعلا نم هلو ةئامو نيعستو نامث ةنس لتقو ةئامو نيعستو ثالث

 ةطرفم ةوق اذ ناك ءافلخلا خيرات يف لاق ةنس نورشعو عبس

 ءييس ناك نكل هديب ادسأ لتق هنا لاقي ةفورعم ةعاجشو شطيو.

 تعن نم لوأ وهو ها نعرا ىرلا فيعض ريذبتلا ريثك ريبدتلا

 كتفيلخو كديع حلصاو مهللا ليقف ةفالخلا تعني رينملا ىلع

 عولخم سابعلا يني نم سداس لك ليق نيمألا دمحم هللا ديع

 بقلملا هدعي سداسلا ناك مث اذه دمحم لوألا مهسداسف لوتقم

 ٠ مهتياهن ىلا اذكهو علخف نيعتسملاب

 ليق ناكو كمري ني دلاخ رتافد يف باسحلا لعج نم لوآ

 ٠ قروو دمعناك نم جاردأ يف كلذ.

 يضاقلا لاملا تيب نم ةاضقلا تويات لعج نم لوآ

 ىماتيلا لاوما هيف لعجي ناك يرمعلا هللا دبع نب نمحرلا دبع
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 ددسشرل ١ نور اهل رصم ء اضق يلو دقو هل ثر او ال نم ل امو

 ٠ ةئامو نيتامثو سمخ ةنمس

 ميهاريا نب بوقعي فسوي وبآ هاضقلا يضاق يعد نم لوأ

 هيهذمل رشانلاو هيحاصو ةفينح يب ا ذيملت يراصخالا بييح نيا

 ٠ ديشرلا نوراهل ايضاق ناكو

 ةفينح يب ١ م امالا بهذم ىلع هقفلا لوصا عضو نم لواو

 ٠ فسوي وي

 ٠ ناكلخ نبا لاق فسوي ويآ ءاملعلا سايل ريغ نم لوأو

 اهيلع مه ىتلا ةئيهلا هذه ىلا ءاملعلا سابل ريغ نم لوآ هنا لاقي
 ها ادحاو ائيش كلذ ليق سانلا سوبلم ناكو نامزلا اذه يف

 يعفاشلا سيردأ نب دمحم مامالا هقفلا دعاوق دهم نم لوا

 ٠ ةلاسرلا هياتك هيف فنص

 ضيف يف لاق نسحلا نب دمحم ثيدحلا نع هقفلا درج نم لوا

 نودو راثالاو تاعوفرملا نبي دمحأ لصف مث ةطلتخم تاعوفرملاو

 لاق نسحلا نب دمحم ثيدحلا نع هقفلا درج نم لوأو طقف تاعوفرملا

 ٠ هنع ةيفنحلا نم نيثدحملا اضر مدعل رسلا وهو

 رمازلا مانز يئاتلا لامعتساب برعلا نم رهتشا نم لوأ

 ٠ قتاولاو مصتعملاو نوراه مايأ يف ناكو هثدحأ نم لوأ هنا لبقو

 ةملك اهنا ليقو اهيف خفني برطلا تالآ نم ةلآ يئانلاو

 ٠ ةيسراف

 يدهملا تنب ةيلع اهنيبج اهي رتستل ةياصع تذختا نم لوأ
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 اههجو نيشي اعاستا اهنيبج يف ناك نوراه تخا ةيسابعلا
 ٠ اهنيبج اهب ترتسو رهوجلاب ةللكم ةباصع تذختاف

 ما ( يو ياو ) يتملكب مالسالا يف تيم ىلع حاص نم لوأ
 نبا رعاشلا بحاص يفقثلا ديجملا دبع ةياور يفو ديمحلا دبع

 نبا دمحمو نايتفلا لمجا نم ناكو ديشرلا نوراه نمز يف رذانم
 ناك عوبرب نب ريبص يني ىلوم هنا ظحاجلا هنع لاق اذه رذانم

 نا ىلا دجسملل امزالم اكسان هرمأ لوا يف ناكو ةفللا يف اماما
 ناكو لاق هكسن دعي كتقف يفقتلا باهولا ديع نب ديجملا دبعب نتف

 هللا ديبع ىلوم ناميلس ناكو نامرهقلا ناميلس ىلوم رذانم نيا
 وبآ ناكو ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر ىلوم ةركب يبا نبا
 نامرهقلا ناميلس ىعداو يفقت هنا هننا ديبع ىعداف فيقثل ادبع ةركب

 عوبري نيريبص يتي نم ةبيلص هنا رذانم نبا ىعداو يميمت هنا
 عمتجي الام اذهو يعد ىلوم يعد وهف ىلوم ىلوم ىلوم رذانم نباف
 ليقو ندع يف رذانم نبا دلوم ناكو ها انفرع نمم طق هريغ يف

 هتافو تناكو ةيومألا ةلودلا رخآ كلذو رهتشا اهيو ةرصيلاب

 نم رثكم رعاش وهو ةدم اهي ماقا نا دعب ةكمي ١٩٩ ةنس

 مهضعب لاق نيروهشملا ءابطخلا نمو مهلوحفو نيثدحملا قاذح

 مالك ةوالحو نييلهاجلا مالك ةدش هرعش يف هلل ) هفصو يف

 تراس دق ديجملا دبع يف هتيثرم نا زتعملا نبا ىريو ( نيتدحملا
 ادج ةحيصف ىهو دايجلا لاوطلا يتارملا يف تركذو ايندلا يف

 ٠ ىهو هيخال هءاثر يف يئاطلا ديبز يبا ةديصق اهيف ضراع

 ( دولخ نم لمؤم يحل ام يدومف مامحلا يقال يح لك )
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 ىعرتالو ائيش نونملا باهتال )

 ىوضر خيرامش قرهدلا حدقي )

 ءاروسب نيصحلا نصحلا برنيا)

 يباب هبوبو هناكرا داش )
 ءاعنص نييام هيلا ىبحي ناك )

 دلا هدصقاف هصخش ىمرف )

 نصح توملا نم هجني مل مت )

 اصخش ندلخا نونملا نا ولو )

 ىلوت موني ديجملا دبع نا )

 هولماح الو هشعن ىرد ام )

 دياو هيلع تثح ديأ حيو )

 انيز تاماقملل تنك ىتفاي )
 ءامس تنكو ةمصع يل تنك )

 ٠ تيبلا اهنمو ةليوط ىهو

 هيلع ضيفت نا سفنلا تداك )

 ( دولوم الو دلاو ىلع

 ( دوبه نم روخصلا طحيو

 ( ديشملا فينملا رصقلا برو

 ( دونجب هفحو ديدح

 ( دوريب يتيرقف ىرصبف

 ( ديدس ايانملا نم مهسي ره

 ( ديدح ابابو قدنخ هنود

 ( ديجملا دبع ندلخا ءالعل

 ( دودهملاب ناك ام انكر ده

 ( دوجوفافع نمشعنلا ىلعام

 ( ديعصلا يف تبيغ ام هتبيغ

 ( دوهشملا لفحملا يف هارا ال

 ( ىدوع رضخيو يضرأ ايحتكب

 ( دوريو ةطير وشح ادغ ذا

 العف هب ءاج ثيح د اك ربخ ىلع ةاحنلا دهاوش نم وهو

 ٠ اهنم هدرجت رثكالاو ليلق كلذو ناب انرتقم اعراضم

 يطويسلا لاق بعك نب ةظرق ةفوكلا يف هيلع حين نم لوا
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 ٠ لماكلا يف يدع نباو هبيش يبا نبا هجرخا

 ديشرلا نوراه ةلودلا لمهأ نم هالو نم ىلع علخ نم لوآ
 يف سانلا هب ىدتق اف ةرازولا هالو نيح يكمربلا رفعج ىلع علخ

 ٠ كلذ

 نبا رفعج ريمألا مهياقعاو نيعطقنملا ىلع فقوا نم لوأ

 ٠ يسابعلا هتنا دبع نب يلع ني ناميلس

 يذب بقل نوماملا ريزو لهس نب لضفلا وه بقل ريزو لوآ
 هيفو ريمأتلاو بقللاو ةرازولا هل عمتجا ريزو لوآ وهو نيتسائرلا
 ٠ سابعلا نب ميهاربا لوقي

 ( قحب نيتسائرلا اذاي تبقل دقف ىنعم ريغب بقلي نم )

 (قتفو رما قتر يف اهنع موقلا عاكو تلج بوطخلا ام اذاو )
 ( قفرو مزحب هنم مازتعاو يارب نيتسائرلا وذ مهذب )

 ٠ لهسس نب لضفلا باتكلا قازرا يف عسو نم لوآ

 نيا هاكح رفعج ما زمجلا ىلع اهلمحو تازامجلا ذختا نم لوا
 ةديبز يه ةينكلا هذهب ةروهشملا رفعج ماو فراعملا يف هبيتق
 تازامجلاو انه ةدارملا اهلعلف ديشرلا نوراه ةجوز رفعج تنب
 مجعملا يفو لماحملا تالآ نم اهنا سورعلا جات بحاص اهنع لاق

 ٠ رخا ناعم اهلو ندملا يف سانلا هذختي عيرس بكرم طيسولا

 اهب حسم ةريبه ني رمع ةيرمعلا عارذلاب حسم نم لوآ
 تناكو هنع هلا يضر باطخلا ني رمع عارذ يهو داوسلا ضرأ

٠ ةمئاق ماهباو ةضبقو اعارذ



 ةيواعم هالو امل هيبآ نب دايز يدايزلا عارذلا ذختا نم لوا
 الجر لاجر ةثالث عمجف داوسلا سايق دارا دايز ناكو قارعلا

 ذخاو كلذ نيب اطسوتم الجرو مهراصق نم الجرو موقلا لاوط نم
 سايقل اعارذ هلعجف ةثلث ذخاو كلذ عمجف مهنم لك عارذ لوط

 دايز رماي هريدقت عوقول يدايزلا عارذلاب فورعملا وهو نيضرألا
 اعارذ اوذختاف سابعلا ينبل ةفالخلا تراص ىتح كلذك لزي ملو

 ىنب ةفالخ يف هعوقول يمشاهلاب يمسف هنم لوطأ كلذل افلاخم

 ٠ مشاه ينب نم مهنوكل سابعلا
 رودلا عارذو هيضاقلا يمست ىتلا عارذلا عضو نم لوا

 عبصاب عارذلا نم لقأ يهو ىليل يبا نبا يضاقلا وه
 + عبصا يتلتو

 اهردف ديشترلا نوره ءادوسلا عارذلا عضو نم لوآ
 رودلا عارذ نم لوطا يهو هسأر ىلع ناك دوسا مداخ عارذي
 ٠ عبصا ينلثو عبصاأب

 يهو يضاقلا فسوي وبا هيفسويلا عارذلا عضو نم لوا
 ٠ عبصأ يثلثب ءادوسلا عارذلا نم لقا

 ءادوسلا عارذلاي يهو نومأملا ةينازيملا عارذلا عضو نم لوا
 نكاسملا عرذ يف سانلا اهب لماعتي عبصا اثلثو عارذ اثلقو ناعارذ

 ٠ رئافحلاو راهنالا ءاركو قاوسالاو

 مالكلا قيس دقو روصنملا رفعج وبآ شيخلا لمع نم لوا
 ىنعم يف هريعو ريثألا نيا نع كانه هتبتك يذلا نا يل رهظ مت هيلع
 عون هنا شيخلا ىنعم ىلع كلذ دعب تعلطا دقو كلذك سيل شيخلا

_- ٢٢٤



 هباتك ىف يشافيتلا لاق سابعلا ينب نمز يف تثدح حوارملا نم
 هصنام برعلا ناسل بحاص روظنم نبا هيذه يذلا سفنلا رورس

 ثودح بيس ناك لاق ( رطعلا يف ) هباتك يف يكمربلا ةظحج ركذ

 تنب هيلع هتخا ىلع اموي لخد ديشرلا نوره نا شيخلا ةحورم
 لدنصو نارفعزي ابايث تغبص دق اهافلاف ديدش ظيق يف يدهملا

 بايثلا كلت نم ةبرقمب نوره سلجف فجتل لابحلا ىلع اهترشنو
 ةليلب احير اهنم لمحتف بايثلا ىلع رمت حيرلا تلعجف ةروشنملا
 يف هل عنصي نا رمق ٠ هياطتساو رحلا نم ةحار كلذل دجوف

 لوقي شيخلا ةحورم يفو سانلا هلمعتساو رثكف هلثم هسلجم
 ٠ رعاشلا

 ريجهلا يف هديشن تيبو )

 ءاتشلا حفل دنع هرجهنو )

 ميكحلا هانب تيب كلايف )
 باحشلا لمحك ءام لمحيو )

 عبرا ىلع ماق ماق اذا )

 ازغلم مهضعب لاقو

 اهؤشنمناكناصحردختاذام)

 اهتمزا تدهأ املاط ةداقنم )
 تفرعامو ارانزوابيلص تدش )

 ( ءانبلا قيثو سآ ريغ ىلع
 ( ءافغلا ليلق انع ناك اذا

 ( ءانفلا بحر رحلا نم انيصح

 ( ءاوهلا ريغب دوجي سيلو

 ( ءام بوذ هباوتا نيب نمو

 ( بيراعالا نيبال رضاوحلا نيب

 ( بوركمو رورحملك ىلااحور

 ( بوحىلانكرتملو حيسملانيد

- ٢٢٥ .



 < بول صم يز يف اهظحلتق ايتذ .تح رتجالاو ابيع تارام ةيولصم )

 ( بيعاوك بارتا نيب ةحوجرا ابعل يلتعت ديع موي بعاكك )

 ( بورشمو لوكام معط امريغك تفرع امو انايحا امظتو يورت )

 ( بيؤاتو عيجرتي ريجهلا رح اهشعنيو ىتشملا يفرقلا اهتيمي )

 ( بيشلاو نابشلا ةعضابم اموي تبكترا امو رهط نع لسغلا بظاوت )

 ( بوكسم ريغ هيفرطقلاو رطقلاب ةبكاس فيصلا يف ةميداهليذ يف )

 يبأل هلوق اهيف دابع ني بحاصلا زاغلا حلم نمو لاق

 دارا هنع مهفي ملف هبلق خيشلا لوقيام ظيق موي يف نزاخلا سابعلا

 نبا نا بجعلا نمو راصتخاب ها شيخ وهو خيشلا بلق يف

 هباتك يف ركني مل سفنلا رورس باتك بذمه يذلا وهو روظنم

 ركذي ملو لي حوارملا نم عون اهنا شيخ ةملك نع برعلا ناسل
 دعي يدنع اميف يديبزلا هحراشالو سوماقلا بحاص عونلا اذه

 ٠ ملعا هتناو ةعلاطملا

 نوفظوملا مهو روصنملا رفعج ويآ ثاوغألا بتر نم لوآ
 ٠ نيمرحلا ةرم بحاص هاكح نيفيرشلا نيمرحلا ةمدخل

 لخادلا نمحرلا ديع سلدنألاب ةيناتلا ةيمأ ينب نم مكاح لوآ

 نم برم يذلا ناورم ني كلملا ديع نب ماشه نب ةيواعم نبا
 كولم رخا دمحم نب ناورم لتق دعب قرشملاب نييسابعلا شويج
 ةيوما ةلود سلدنألاب سسؤي نا هئاهدب عاطتساف ةيمأ يني

. ٣٢٢٣٦



 هرقايعلا نم ناكو نورق ةدعل اهتراضح تدتما ٦١٢٣٨ ماع ةيناث

 ادلي لخد هنال شيرق رقص هنا روصنملا رفعج وبآ هفصو ةاذفالا

 ةيناث ةلود سسؤي نا عاطتساف ةقوس اوناكو هعم نمو وه ايمجعا
 نيبعيس ةنس نمحرلا ديع تام ةنس ةئام ثالث براقي ام تماد مهل

 كلملا ثراوتو لدعلاو ملعلا لهآ نم هنا نوخرؤملا هنع ركذ ةئامو

 لوتقملا رصانلا نب كلملا دبع نب نمحرلا دبع مهرخآ ناكف هونب هنع
 ٠ سلدتألاي ةيومالا ةلودلا تهتنا هلتقيو ةئامعيراو تس ةنس

 سلدناألاي ةيمآ ينب كولم نم ةقزترملاو دانجألا دنج نم لوا
 لخادلا نمحرلا دبع نب ماشه نب مكحلا وه ةدعلاو ةحلسألا عمجو

 ٠ روصنملا رفعج يباب هبشتي ناكو ةهبأ كلملل لعج نم لوأو

 اهب مهاردلا برض نم لوأو سلدنألاب ةفسلفلا لخدا نم لوا

 ناكو لخادلا نمححرلا دبع نب ماشه نب مكحلا نب نمحرلا دبع
 يف ,يسابعلا نوم ءاملابو هتيتوربج يف كلملا دبع ني ديلولاب هبشتي
 ٠ نيتئامو نيثالثو عست ةنس تام ةيفسلفلا بتكلا بلط

 ضعب ( هدحو ه دمحلا ) هريغ ىلا هباتك يف بتك نم لوا
 يلع نب نمحرلا دبع وهو ىصقالا برغملا يف نيدحوملا نيطالس
 ٠ هديقعلا حرش يف هنلا همحر بطقلا هركذ مهنيطالس ةنس تن اكف

 وه سلدنألاب ةيما ينب ءارما نم نينمؤملا ريمأ بقل نم لوأ
 يمانتملا ءارهزلا زصقل ينايبلا كلملا دبع نب دمحم نب نمحرلا ديع

- ٢٢٧



 يف هلثم نبي مل هتا رصعلا كلذ يف سانلا قبطا دقف هلالجلا يف

 نوك مهوتي مل لب هلتمري مل هتا عطق هار نم لكو ةتبلا مالسالا
 ام ةيراس فآلا ةعبرا ىلع تلمتشا رصقلا اذه ينابم ناو هلتم

 رذنم يضاقلا هيلع ركنا دقو ةلومحمو ةلماح ةريغصو ةريبك نيب

 ةبقلا حمسل هذاختاو ءانبلا يف هفارسا يطوليلا ديعس نبا

 تناكف اميسجالام اهيلع قفنأ ةضفلاو بهذلاب هاشغم ديمارق

 ناطيشلا نا تننظ ام هل لاقو اهراوتا ةعشاب راصبألا بلتست

 ىلاعت لوقي نيرفاكلا لزانم كلزني ىتح غليملا اذه كنم غلبي هنبا هنعل

 مهتويبل نمحرلاب رفكي نمل انلعجل ةدحو ةمأ سانلا نوكي نا الولو )
 نمحرلا دبع مجوف ( نورهظي اهيلع جراعمو ةضف نم افقس
 كازج لاقو يضاقلا ىلع لبقا مت طقاستت هعومدو ايلم قرطاو
 .سانلا يف رثكو نيملسملاو نيدلا نعو اريخ كسفن نعو انع هنلا

 ضقنب رمأو كلذ هة سلجم نم ماقو قحلا وه تلق يذلاو كلاتما

 دبع شاعو اهريغ ةفص ىلع ابارت اهدمرق داعاو ةبقلا فقس
 ةئام ثالثو نيسمخ ةنس تامو ةنس نيسمخ مكحلا يف نمحرلا

 ٠ هنلا نيدل رصانلاب بقلي ناكو

 نبا مصتعملاب بقلملا دمحم نيواودلا كارتألا لخدا نم لوأ

 هيخا توم دعي رمالا ىلوت سابعلا ينب كولم نماث ديشرلا نوراه
 عبس ةنس يفوتو نيتئامو ةرشع نامث ةنس نومأملا هنلا دبع

 ٠ نيتئامو نيرشعو

- ٣٢٢٨



 دنقرمس ىلا ثعبف كرتلا ءانتقاب ىنتعا يطويسلا هنع لاق

 جابيدلا عاونا مهسيلاو لاومألا مهيف لذبو يحاونلاو ةناعرفو.

 سانلا نوذؤيو دادغب يف مهليخ نودرطي اوناكف بهذلا قطانمو
 انع جرخت مل نآ ولاقف دادغي لمهأ هيلا عمتجاف دلبلا مهب تقاضو

 لاق راحسلا ماهسيب اولاق ينوبراحت فيكو لاق كانيراح كدنجب
 ( ءارماس ) ىار نم رس هئانب ببس كلذ ناكف كلذب يل ةقاطال

 تغلبو مهيشم يشميو مجاعألا كولمب هبشتي ناكو اهيلا هلوحتو
 ها افلا رشع ةعضب كارتألا هناملغ

 ٠ ةديصق نم يعازخلا لبعد لوقي هيفو

 ؛ بطخلا مظع دقو سانشاو فيصو مهسوسي ثيح سانلا رما عاض دقل ».

 ( برشلا اهل صفي دق سمش علاطم { اهييغم نم ىرت نا اوجرال يناو
 < با هل تناو ما هل تناف ةناهم هيلع يكرت كمهو )

 هلوقب ءارعشلا ضعي هحدمو

 ( رمقلاو قاحسا وباو ىحضلا سمش اتجهبي ايندلا قرشت ةثالث »
 ج ركذلا ةماصمصلاو ثيغلاو ثيللا ةبئان لك يف هيلعافا يكحت »

 مصتعم ا هلدا مس ا ىلا ء افلخنلا نم هبقل فيضا نم لوا

 ٠ هللاي مصتعملا هل ليقف

 مويلا يف رانيد فلأ غلي ىتح هرثكو م اعطلا درث نم لواو
 ٠ مصتعملا

- ٢٢٣٩



 نبا قثاولاب بقلملا نوراه وه اناطلس فلختسا ةفيلخ لوا

 ٠ يكرتلا سانشا فلختسا سابعلا ينب كولم عسات مصتعملا

 تامو نيتئامو نيرشعو عبس ةنس هيبا نم دهعب رمألا ىلوت
 ٠ نيتئامو نيتالتو نيتنثا ةنسس ء ارم اسي

 نع هلاسف اديقم ءارماس ىلا دادغي نم الجر قثاولا رضحأ

 ءاج اذك لاقف ةمايقلا يف ةيوعرلا نعو قولخمب سيل لاقف نآرقلا

 هل لاقف ردبلا نورت امك ةمايقلا موي مكبر نورتس مكنأ ) ثيدحلا
 ىري امك ىري كحيو لاقف تنا بذكت لب قثاولل لاقف بذكت قثاولا
 برب ترفك امنا رظانلا هرصحيو ناكم هيوحيو مسجتملا دودحملا
 يعم دحأ نموقي الف هيلا تمق اذا لاقو فيسلاب اعد مث هتفص هذه

 هدبعنال ابر دبعي يذلا رفاكلا اذه ىلا يئاطخ بستحأ يناف

 ٠ هقنع برضو هيلا ىشمف اهب هفصو ىتلا ةفصلاب هفرعن الو

 نبا لكوتلاب بقلملا رفعج هلتق يف كارتألا تمكحت نم لوأ
 نيثالثو نيتنتا ةنس رمألا ىلوت سابعلا يني كولم رشاع مصتعملا

 هريزوو وه نيتئامو نيعبراو عيبيس ةنس كارتألا هلتقو نيتئامو
 ٠ ناقاخ نيب حتفلا

 رق او ةبرمقل ا ةنسلا ىل ١ ةيسمشل ا ةنسملا لوح نم لوأ

 ٠ لكوتملا زورينلا

 ريثالا نبا لاق لكوتملا مهيز ةمذلا لهأ رييغتب رمأ نم لوا
 رمآ ةنسلا هذه يفو ندتن امو نيتالتو سمخ ةنس ثد اوح يف

 رينانزلا دشو ةيلسعلا ةسلايطلا سبلي ةمذلا لها لكوتملا

- ٢٤٠



 سايل ىلع نيتعقر لمعو ٠٠ بشخلا بكرلاب جورسلا بوكرو

 ارازا سبلت مهئاسن نم جرخ نمو بوتلا نولل نيتفلاخم مهكيلامم

 ذخايو هثدحملا مهعيب مدهب رماو قطانملا سابل نم مهعنمو ايلسع
 ٠ خلا ناطلسلا لامعا يف مهب ناعتسي نا ىهنو مهلزانم نم رشعلا

 سايعلا ينب كولم نم يعفاشلا بهذمب بهذمت نم لوأ
 بتاكلا رهطم نب ميهاربا ةرصبلا نم جح لكوتملا مايأ يفو لكوتملا
 ٠ كلذ نم سانلا بجعتف لبالا اهرجت ةلجع ىلع

 مصتعملا ني نيعتسملاب بقلملا دمحأ مامكالا عسو نم لوأ

 ةنس لكوتملا دعي رمألا ىلوت سابعلا يني كولم نم رشع يداحلا

 مت نيتئامو نيسمخو ىدحأ ةنس علخو نيتئامو نيعبراو نامت
 ٠ ةروكذملا ةنسلا يف لتق

 نكي ملو ةعساولا م امكألا سيل ثدحأ يطويبسل ا هنع لاق

 سنالقلا رغصو كلذ وحنو رابشآأ ةتالث اهضرع لعجو كلذ دهعي

 ها ةاضقلا عابقاك الاوط كلذ ليق تناكو

 زتعملاب بقلملا ريبزلا ليقو دمحم بهذلا ةيلحب بكر نم لوآ
 ىلوت سابعلا يني كولم نم رشع يناتلا مصتعملا نب لكوتملا نيا

 نيسمخو سمخ ةنس تامو نيتئامو نيسمخو نيتنثا ةنس رمألا
 نم هليق قيس نم ناكو بهذلا ةيلحب بكر نم لوآ وهو نيتئامو
 ةيلحلاب نوبكري ةيمأ ينب كولم نم ةعامجو سابعلا ينب كولم
 مجللاو جرسلاو فويسلا داجنأو قطانملاو ةضفلا نم ةفيفخلا
 ٠ كلذ لعف يف سانلا ةعبت مجللا ةيلحب زتعملا بكر املف

- ٢٤١



 نا كلذو زتعملا سابعلا ينب كولم نم اشطع تام نم لوا

 هورجو هيلع اومجهف هعلخ ىلع اوعمتجا مهريغو كارتألا نم ءالملا
 كسقن علخأ نولوقيو فئاص موي يف سمششلا يف هوماق و هلجري

 مت ءاملا هوعنمو هعلخ نم لايل سمخ دعي هوذخأ مت هسسقن علخف

 ٠ اتيم طقسف هيرشف جلتب ءام هوقس

 دقو زتعملا ني هنلا ديع هيف فلاو عيدبلا ملع عرتخأ نم لوا
 مداخلا سنؤم هلتق الوتقم تام هناو هتافو خيراتو هركذ ىضم

 ٠ هلوقب ماسب نبا رعاشلا هاترو هراد ءازأي ةبرخ يف نفدو

 ( بسحلاو بادآلاو ملعلا يف كيهان ةعيضمي تيم نم كردش)

 ) بدأل ا ةفرح هتكردأ امتأو هصقنتق الول الوول هيف ام (

 بقلملا سابعلا يني كولم نم هب لكوو هيلع رجحو رهق نم لوأ
 نبا لكوتملا نب دمحا سابعلا ينب كولم نم رشع عبارلا دمتعملاب

 عست ةنس يفوتو نيتئامو نيسمتو تس ةنسس رمألا ىلوت مصتعم ١

 ٠ لناقلا وهو نيتئامو نيعبسو

 ) هيلع اعونتمم لق ام ىري يلنم نا بن اجعلا نم سيلآ (

 ( هيدي يف يش كاذ نم امو اعيمج ايندلا همساب لكوتو )

 ( هيلا ىبجيام ضعب عنميو ارط لاومالا لمحت هيلا )

 بقلملا يبص وهو سابعلا ينب كولم نم رمألا يلو نم لوأ
 ٠ هتل اه ردتقملاب

- ٢٤٢



 دلاخ نب ىبحي كمري وني دجاسملا يف روخبلا ثدحأ نم لوأ

 ةيسوجملا ويحف ةينطاب اوناكو ىيحي نب رفعجو دلاخ نب دمحمو
 ٠ بيطلا وهو قولخلاب بيطت امناو دجاسملا يف روخبلا اوذختاو

 عضو ديشرلل اونيز ةكماربلا نا نيخرؤملا ضعب لاق
 يف ر انلا عضوي نوملسم ١ سنأيل ةفرشمل ا ةيعكل ١ يف رم اجمل ١

 ها مهدياعم مظعا

 وه ريجلا ملع يف فلأ نم لوأو ربج ةملك لمعتسا نم لوأ
 نومأملا نمز دادغبب ةمكحلا تيب نزاخ يمزراوخلا ىسوم ني دمحم

 ةلباقملاو ربجلا باتك هتافلؤم نم خرؤم يكلف يضاير وهو يسابعلا
 زمرلا ةطساوب ةيباسحلا تايلمعلا راصتخا هتدئاف ملع وهو

 همزلتست ام ىلا ةراشالاو فورحي ةلوهجملاو ةمولعملا ريداقملا ىلا
 وه فراعملا ةرئاد يف لاق تامالعب ةمسق وآ برض وأ عمج نم

 رفعج ويا هععسضاوو ةيسابعلا ةلودلا يف برعلا هعرتخا ملع

 ه ا يمزراوخلا ىسوم نب دمحم

 لهن الهنم ( مهضعب هعضو امك ) يمزراوخلا باتك ناكو
 تثوحي يف هيلع تدمتعاو ايروآ ممهتع هتذخاو برعل ا ءاملع هنم

 رتأ ربكا ثدحاو هتيدحلا تايرظنلا نم اريتك هنع اوذخاف اهئاملع

 ثبحي باسحلا يف هياتك ثدحأ امك ملاعلا يف ربجلا ملع يف

 باسحلا ملعو ريجلا ملع عضو يمزر اوخلا ناي لوقلا حصي

 ٠ نبعمج ١ س انلل امهملعو

 نمو لصألا يبرع وهف مزراوخ ىلا بسن ناو وهو لاق
 ها دادغب ناكس

. ٢٤٢



 ددعلا ىلع لدتل باسحلا يف مصأ ةملك لمعتسا نم لوآ

 مصلا دادعالا ىنعمو اضيا ىسوم نب دمحم وه هل رذجال يذلا
 سدس الو عير الو ثلت الو فصن هل سيل يذلا وه مصألا ددعلا وآ

 ةرشعلاك باسحلا لصأ وه رذجلاو الثم رشع دحألا ددعك نمث الو

 اروذجم هنم عمتجملا ىمسيو ةئاملا رذج نوكتف ةرشع يف برضت

 ٠ مصأو قطان ناعون وهو

 سنوي نبا ةقاقدلا تاعاسلا يف صاقرلا لمعتسا نم لوأ
 ٠ يرصملا

 ناب نوريثك دقتعي ( برعلا دنع مولعلا ) باتك فلؤم لاق
 ريهشلا يلاطيالا ملاعلا تاعرتخم نم ( ةعاسلا لودنب ) صاقرلا
 هلمعتسي نا عاطتسا نم لوآ هناو م ١٦٤٢ ةنس تام يذلا وليلاغ

 ريغ ءاعدألا اذه نا مهل لاقي ام دنع نوبرغتسيو هنم ديفتسيو
 يبرعلا ملاعلا ىلا دوعي لودنبلا عارتخا يف لضفلا ناو حيحص
 قبسو لينلا فافض ىلع ءاشنو رصم يف شاع يذلا ملسملا
 ديعس ويآ وهو ةقاقدلا تاعاسلا يف صاقرلا لامعتسأ يف هريغ

 اذهيو لاق يرصملا ىلعألا دبع نب سنوي نب دمحا نب نمحرلا دبع
 نورق ةتسب صاقرلا عارتخا يف وليلاغ قبس دق سنوي نبا نوكي
 ها ةلماك

 نبا وه سوميلطي دعب رهظ تايرصبلا ملع يف فشتكم لوا
 يف رهظ ةرصبلا لهأ نم سدنهم متيهلا ني نسحلا ني دمحم مثيهلا
 يمطافلا مكاحلا نم ةوعدب رصم ىلا لحر مث سماخلا نرقلا
 لاق يناتلا سوميلطب بقلي ه ٤٣٠ ةنس تام نا ىلا اهنطوتساف

. ٢٤٤



 ءاكذلا يوق سفنلا لضاف ناك مثيهلا نيا نا ةعييصا ييا نبا هنع

 ,يضايرلا ملعلا يف هنامز لها نم دحا هلثامي مل مولعلا يف انقتم
 برعلا دنع رهظ ملاع مظعأ مثيهلا نيا نا نوطراس لاقو هنم برقي الو
 نمو ىطسولا نورقلا يف ةعيبطلا ءاملع مظعأ لب ةعيبطلا ملع يف

 ها هلك ملاعلا يف نيروهشملا ندليلقلا تايرصبلا ءاملع

 عجرملا ةثحابمو مثيهلا نبا تافلؤم تناكو نيفلؤملا ضعب لاق
 لاق داليملل رشع سداسلا نرقلا ىتح ابروأ لهأ دنع هيلع دمتعملا
 تلعج ةعفانلا ةيملعلا ميقلا نم مثيهلا نبا بتك هتوح ام لجألو
 ىلجتت يمالسساال ا ر اكتنيال ا ةمظع نا » ةحا رصي لوقي مهضعب

 ٠ « تايرصبلاب

 ةريثك ابتك فلاو حيرشتلاو كلفلا ملع يف كلذك لغتشاو

 ٠ اعومجمو اقلؤم نينامت نم رتكأ فلخ هنا ليق

 يئاملا لئاسلاو هينرقلاب نيعلا تاقبط ىمس نم لوأ
 ٠ اضيا متيهلا نبا ىجاجزلا لئاسلاو ةكبشلاو

 نيا نا ةيتاطيربلا فراعملا ةرئاد نع مهضعب لقنو

 نييو اهيف مسق لك ةفيظو يفو نيعلا حيرشت يف بتكو ثحب متيهلا
 ريست روتلا ةعشا ناو دحاو نآ يف نينيعلاب ءايشالا ىلا رظنت فيك
 ةكبشلا ىلع ناتروص عقت كلذ نمو ندتيعلا ىلا يئرم ١ مسجل ا نم

 ٠ ندلتامتم نيلحم يف

 بيرغ هفلا يذلا باتكلا ةدالولا بط يف ةييرع ةسارد لوآ

 دبع مايأ رشاعلا نرقلا ءاملع نم يسلدنألا يبطرقلا ديعس نبا

_ ٢٤٥ _



 نينجلا قلخ وه باتكلا اذهو رصانلاب بقلملا يومألا ثلاتلا نمحرلا

 ٠ دولوملاو ىلابحلا ريبدتو

 انيس نيا بتك ةيبرعلا ةقسدلفلا نم ابروأ ىلا لخد ام لوا
 ٠ دشر نياو يلازغلا بتك تلخد مث يدنكلاو يباراغلا بتك ضعبو

 برعلا هءعاشتا يذلا هيليبشا دصرم ابروأ هتفرع دصرم لوأ

 ٠ كانه

 برغملاب ساف يف نييورقلا ةعماج يه ايندلا يف ةعماج لوآ
 هاتنبا تماق دقو يرهفلا هللا دبع نب دمحم اهءانبب ىصوأ ىتلا

 ٠ هتيصو ذيفنتب ميرمو ةمطاف
 برعلا مه تايلديص اهامسو ةصاخ تيناوح ءاشنا نم لوأ

 ٠ ايلاطياب نديلاس يف نوملسملا اهأشنا بطلل ةسردم لوأ

 ةمظتنملا ةيرصعلا ةروصلا ىلا ةلديصلا نف لصوأ نم لوأ
 كلذ تبثو لاق نيرشعلا نرقلا فراعم ةرئاد يف اذك برعلا
 ٠ جنرفالا ةداهشي

 ينالديصلا ىسيع شيرق وبآ ينالديص بقل هيلع قلطا نم لوا
 ٠ نيبسابعلا ديشرلاو يدهملا دمحم رصع يف ناكو

 تارتنو كيتوزألا ضمح يا كيرتنلا ضمح فشتكأ نم لوأ
 رداشنلا حورو قروبلاو ديدحلا تاتيربكو قبئزلا ديسكوآ ةضفلا
 دقف تاتابنلا ايازم ىلع مهعالطا ةعسل كلذو برعلا رداشنلا حلمو
 دنوارلاك اهصاوخ نوينانويلا لهج اعاونأ ةيودألا يف اولخدا

 ٠ ( ردصملا سفن ) خلا يدنهلا رمتلا محش صاوخو
- ٢٤٦



 ٠ دورابلا عرتخا نم لوأ مهنا دعبي الو لاق

 استرف يف عساتلا سيول وه لاريما رحبلا ريمآ ىمس نم لوأ
 دئاق يا رحبلا ريمأ اهانعمو يبرع اهلصأ هيجنرفا ةملك يهو

 هانعم برعم ينانوي ظفل اضيا وه لوطسسألاو يرحبلا لوطسألا

 نرقلا يف نويقينيفلا اهيف عرب دقو ةيبرحلا نفسلا عومجم
 عنصت تناكو نوينانويلا مهالتو داليملا لبق نيرشعلاو سماخلا
 ٠ عرشلاب ريستو بشخلا نم

 رايخا يف يطققلا لاق ءابطالا لوأو بطلا طبنتسا نم لوأ

 رصم لمهأ نا موق لاق هخيرات يف قاحسا نب نينح لاق ءامكحلا
 ةديدش تناك رصمي ةارمأ نا كلذ يف ببسلاو بطلا اوجرختسا

 اهردصو ةدعملا ةفيعض تناك كلذ عمو ظيةلاي ةالتيم نزحلاو مهلا

 نسارلا تلكأ نا قفتاف اسيبتحم اهضيح ناكو اطالخا ءولمم

 اهتحص ىلا تعجرو اهب ناك ام عيمج اهنع بهذف هل اهنم ةوهشب
 لمعتساو هب ءىريو هلمعتسا اهب امم ءيش هب ناك نم عيمجو
 ٠ عاجوالا رئاس ىلع ةبرجتلا سانلا

 ةفسلفلاو عئانصلا عيمج جرختسا اسمره نأ نورخآ لاقو

 ٠ كلملل ةلباقلا اهتقلا ىتلا ةيودالا نا ممضعي لاقو بطلاو
 لباب لهأ ليقو ةرحسلا اهل جرختسملا لوقي مهضعبو

 لوأ ليقو هبلاقصلا ليقو نميلا ليقو دنهلا ليقو سراف لهأ ليقو
 ٠ يتايس امك ينانويلا سويبلقسأآ بطلا يف ملكت نم

 وه ةبرجتلا قيرط ىلع بطلا نم ءيش يف ملكت نم لوأ
- ٢٤٧



 هيلا بستي ةفسالفلا رثكا ويو بطلا مامأ وهف ينانويلا سويبلقسا

 نطبلا طارقب نا ليق طارقبو سيلاط وطسرآو نوطالفاو سديلقا
 ناك نا تلق هلوقي كلذ ىلع يطفقلا يقعتو هدلو نم رشع سداسلا

 نال ليحتسمف لوالا نم ناك ناو نكممف يناثلا سويبلقسأ دلو نم

 دلو نم الا نافوطلاب عطقنا لسنلا نا ىلع نيخرؤملا نم ريفغلا مجلا
 سويبلقسا نمز نيب ركنام حص اذاو ثفايو ماحو ماس مهو حون

 ليق سويبلقسا ناك نينسلا فآلا وهو طارقب نمز نيبو لوألا
 نا دحال ليبسلالف ( نافوطلاب يا ) هب هلسن عطقنا دقو نافوطلا
 ها نافوطلا مومع ركني نمالا هجوب هيلا بستني

 اديم نا ىري ناكو يطلملا سيلات ةفسلفلا ءادتيأ نم لوآ

 مهوت ىلا هاعد امناو ليق لحني هيلاو ادي هنم ءاملا تادوجوملا

 ينملا وه يذلا بطرلا رهوجلا نم ناويحلا عيمج دجو هنا يارلا اذه
 تمدعام ىتمو ةيوطرلا نم ءايشألا عيمج ادبم نوكي نا بجؤاف
 ٠ تمدعو ءايشالا كلت تفج ةيوطرلا

 -فوسليفلا سروغ اثيف مسالا اذهب ةفسلفلا ىمس نم لوأ

 همالك نمو داليملا لبق سداسلا نرقلا يف شاع يذلا ينانويلا

 ناب هعافتنا .رتكا امف ءاطخآ ناو ىطخيال نا ناسنألاب نسحا ام )

 نم سروغانيفو دوعيال نا يف صرحيو ءاطخا امي املاع نوكي
 ٠ ضرالا نارودب نيلئاقلا

 نم ىوقا يهو يكاطنألا لاق سروغاتيف ةيرشال ا عنص نم لوأ
 ركذ مت ةراحلا ضارمالاو ددسلا حتفو فيطلتلا يف ىلوأو اهريغ

 اهلمعتسي نمو نمزلاو ةدامل ا بسحب مسقنت اهن او اهعاونآ ضعب

- ٢٤٨



 بارش ةبرشالا نم بكر ام لواو امسق نيتسو نيتئامو فلا ىلا

 لخلا عم لسعلاك ولحو ضماح نم عنص ام وهو نيجنكسلا

 ٠ ضامحلا عم ركسلاو

 سيخرطولف ةمكحلا هيلا تيسنو ةفسلسفلاي رهش نم لوأ
 ٠ رصمي فسلفت

 ٠ يناتس رهشلا هركذ نيطاسألا نم دعيو ةيطلم ىلا راس

 ملعملاب بقليو وطسرأ ةيقطنملا ميلاعتلا عضو نم لوآ
 يلؤدلا دوسألا يبآ لتم هيف هلثم ناك دقو ةفسالفلا ريمأيو لوالا

 ازجوم قطنملا ملع وطسرا عضو دقق وحنلا ملع عضو يف
 ٠ هوموقو نورخاتملا هحرشف المجم

 نكت مل يناعملا نا ىنعمب ال عضاو وهو يناتس رهشلا لاق

 اهموقف ةداملا نع هتلآ درج هنا ىنعمب لب اهموقف هلبق قطنملاب ةموقم
 لامجا هيف لوقلا لمجا هنا الا نيملعتملا ناهذا ىلا ابيرقت

 قبسلا قح هلو نيحراشلا ليصفت نورخأتملا لصفو نيدهمملا
 ها ديهمتلا ةل ضفو

 دشر نبا فوسليفلا ينع دقو نوطالفا ةذمالت نم وهو

 قرفلا ٠ ناظقيلا ملح لمالا ٠ وطسرأ مكح نمو هتفسلقفب يسلدنألا
 ٠ تيملاو يحلا نيب قرفلاك لهاجلاو ملاعلا نيب

 تافص يناعم نيبي عمجلا ىلا ةفسالفلا نم بهذ نم لوأ

 دحاو ءيش ىلا يدؤت اهلك اهنا لاق سيلق ذيبا وه ىلاعت ا

 ةزيمتم ناعم اذ وه سيلف ةردقلاو دوجولاو ملعلاب فصو ناو هناو

. ٢٤٩



 رثكتيال يذلا ةقيقحلاب دحاولا وه لي ةفلتخملا ءامسألا هتهي صتخت

 ةيلاعلا تايتادحولا ناف تادوجوملا رئاس فالخب الصأ ام هجوب

 تاذو امهرئاظنب اماو اهنياعمب وأ اهئازجاب اما رثكتلل ةضرعم
 يق بهذملا اذه ىلاو هلك اذه نع ةيلاعتم ىلاعتو هناحبس يرابلا

 ٠ ةلزتعملا نم فالعلا ليذهلا وبأ بهذ تافصلا

 اضيا سيلق ذيبا ةمكحلا نيطاسأب نيفورعملا ءامكحلا لوآ
 وطسرا مت نوطالفا مث طارقس مت سروغاثيف مث انامز مهمدقا ناك
 ةمكحلا مسا مهقاقحتسا ىلع عمجملا مه ةسمخلا ءالؤهف سيلاط

 عسوآ نم يهو هيقيرغألا ىمست نيينانويلا ةغلو نيينانويلا دنع
 هيلع دؤاد يبنلا نمز يف ناك اذه سيلق ذيباو اهلجاو تاغللا

 مث ماشلاب ميكحلا نامقل نع ةمكحلا ذخا هنا ليقو مالسلا
 ندذلا نامثلا ممألا دحأ نويناتويلاو نيينانويلا دالي ىلا فرصنا

 نويتادلكلاو سرفلاو دنهلا مهو هطابنتساو ملعلاب اونع
 ٠ نويتاربعلاو برعلاو رصم لهأو مورلاو نوينانويلاو

 فوسليفلا ينانويلا سونيلاج حيرشتلا ملع فرع نم لوا
 هرصع يف ءابطالا ماما وه ءامكحلا رابخأ يف لاق يعيبطلا
 ةعانص ,يف هليلجلا بتكلا فلؤمو هتقو يف نيعيبطلا سيئرو
 دحا هقبسي ملو لاق ناهربلا ملعو ةعيبطلا ملع نم اهريغو بطلا
 كولم مايأ يف ناكو ةلاقم رشع ةعبس هيف فلآ حيرشتلا ملع ىلا
 ها فئاوطلا

 ناسنالا مسج ءازجا عيمج هي فرعي ملع وه حيرشتلاو

. ٢٥٠



 ٠ اهنم هتوكتملا د اومل او ضعيي اهضعي ط ايتر او

 لئاوألا هي تذتعا دق ملع وه حيرشتلا ملع يكاطذإلا دواد لاق

 ناك خيشلا لاق ىتح اميكح هلهج نم اودعي ملو فيلأتلاب هودرفاو
 عناصلاب ناميالا ديزي وهو حيرشتلا ءامكحلا هي ينتعيام لوأ

 ٠ ةمكحلا عقاوم ىلا دشريو ميكحلا

 كلم سخحامرسل هعنص سونيلاج درولا بارش عنص نم لوأ

 ٠ دبكلا يف ضرم هب ناكو ةيلقص

 ةيموجنلا تالآلاو ىوركلا بالرطسألا لمع نم لوآ

 يذولقلا سوميلطب وه داصرألا تالآو سيياقملاو ةركلا حطسو

 يق فلأ باتك فرعي الو لية يطسجملا باتك بحاص ينانويلا

 ملعلا كلذ عيمج ىلع لمتشأف اهتيدحو اهميدق مولعلا نم ملع

 ٠ اذه يطسهملا باتك اهدحأ بتك ةتالت ريغ نفلا كلذ ءازجاب طاحاو

 ثلاثلاو قطنملا ةعانص ملع يف سيلاط وطسرا باتك يناتلاو

 داعبا سايقل ةلآ وه بالرطسألاو ٠ وحنلا ملع يف هيويدس باتك
 ٠ مجنلا ةآرم اهانعم ةينانوي ةملك يهو بكاوكلا

 ٠ طارقبآ بتكلا يف بطلا ةعانص نود نم لوآ

 اخوبطم هنم عنص طارقيا بطلا يف ريعشلا لمعتسأ نم لوأ

 ٠ تايمحلاو تاياهتلالا ضرمل

 مالسلا هيلع ناميلسل هتعنص نجلا مامحلا عضو نم لوآ

 طارقبا ىلع قيس صخش ليقو طارقيا هل عضاولا ليقو
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 يف راح ءام يف عقوف بصعلا ديقعت هب ناك لجر نم هدافتسا
 ٠ ءىرب ىتح هلمعتسي راصف نكسف بج

 كمسلا لكاي رئاط نم اهمهف طارقبا ةنقحلا جرختسا نم لوا

 رحبلا ىلا ءاج هي ام دتشا اذاف لمرلا ىلع هنطبب غرمتي مث

 ٠ هيقلي من هربد يف هلعجيو هيفب ءام ذخايف
 هدالواي اهيبست مهلعجو طارقبا بطلا ءابرفلا ملع نم لوا

 ٠ ملاعلا نم ىنفي نا بطلا ىلع فاخ ام

 بطلا هلذب يف بتوع طارقبا نا انيلا لقن يكاطنالا دؤاد لاق
 هيلع فقوتم ماظنلاو ةماع هيلا سانلا ةجاح تيار لاقف بارغذلل
 ٠ سوبيلقسا لآ ضارقنا تيشخو

 . سودي رقسيد شئاشحلاو تابنلا صاوخ يف فلأ نم لوأ
 الا ركذي مل هنكلو يكاطنالا دؤاد لاق تالاقملاب موسوملا هباتك يف

 فدارت مت انيومقسلاو نومكلاك هلوادت رثكام لفغنا هنا ىتح لقالا

 يف فلآ نم رهشا ناكف مالسالا ءاج نا ىلا نفلا اذه يف نوفلؤملا
 ٠ جاهنملا باتك يف ةلزج نباو هتادرفم يف راطيبلا نيا كلذ

 مولعلا يف اعفان املع اهدرفاو تايضايرلا يف ملكت نم لوا
 ٠ سديلقا وه ركفلل احقلم رطاخلل احقنم

 ٠ نانويلا بطلا يف نيجاعملا عرتخا نم لوا

 يعنابط ميكح يمورلا نليأ مورلا دلبب بطلا يف ملكت ميكح لوا
 ىسوم دعي ناكو هب لمعو هس اقو بطلا يف ملكت ء امدقلا نم.

 ٠ مالسلا هيلع
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 كلذ لمع اضيا نليا ةيقيرغالا ةغللا فورح طبنتسا نم لوآ
 ٠ سيفاتم همسا هنامز نم كلمل

 رصم ةنعارف دحأ لينلا ةدايزل اسايقم ذختا نم لوآ

 ةبيجعلا لامعالا مهل نيذلا ناهكلا نم ناكو مليص همساو ةعبسلا
 ٠ ىثناو ركذ ناباقع اهيلع ساحت نم ةكرب لمع امك

 يذلا ةيردنكسألا دصرم وه هنع بتكو فرع دصرم لوأ
 ٠ داليملا ليق رشع ثلاتلا نرقلا يف ءىشنأ

 يدنكلا قاحسا نب بوقعي وه برعلا نم فوسليف لوأ
 باسحلاو ةفسلفلاو بطلا يف اعراب ناك ٢٤٦ ةنس يفوتملا

 ٠ يسابعلا نومآملل ارصاعم

 ادصرم ىنتياو دصرلا يف تالآلا لامعتساب راشا نم لوآ

 ٠ نومأملا دادغبب ةيسامشلا يفو قشمدب نويساق لبج ىلع

 رييستو موجنلا ملعي ةيمالسالا ةلملا يف ىنتعا نم لوأ

 يف يرارقلا دمحا نب دمحم وه ناثدحلا ثداوح ىلع ملكتو بتاوكلا
 تاكرح يف اباتك يسابعلا روصنملل فلأ ةيسابعلا ةلودلا لناوآ

 دنسلا هامسو كلذ ريغ ىلا نيفوسكلاو جوريلا علاطمو موجنلا
 نم مجرتم وهو رهادلا رهدلا ةيدنتهلاب هريسفتو ريبكلا دنهلا
 لوآ ليقو روصنملا رفعج يبا ىلع دنهلا نم لجر هي مدق باتك

 ةيرذ نم هلبق يذلاو وهو يرازغلا بيبح نب ميهاربا هلمع نم
 ٠ يرازغلا بدنج نب ةرمس يباحصلا

 ةيقطنملا بتكلا ةمجرتب ةيمالسالا ةلملا يف ىنتعا نم لوأ
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 باتك مجرت يذلا وهو روصنملا رفعج يبأل اهمجرت عفقملا ني هنلا دبع

 ٠ لصألا يسراف عفقملا نباو ةنمدو ةليلك

 اهأشنا يتلا ةمكحلا راد ةبتكم يه ةماع ةبتكم لوا

 هيروطاربمألا نم ةينانويلا بتكلا اهل عمجو دادفب يف نومأملا

 يتلا مولعلا لك يوحت تناكو ةيبرعلا ىلا تمجرتو ةيطنزيبلا
 ٠ برعلا اهب لغتشا

 يماطسبلا ديزي وبآ دوجولا ةدحوب ةيفوصلا نم لاق نم لوا
 روقيط همساو قارعلاو ناسارخ نيب دلب ماطسي ىلا ةبسن

 نم هلاتمآ ىلعو هيلع نكل عابتا هل روهشم دهاز ىسيع نيا
 يور دقف ءاملعلا نم ريتك نم تاعينشتو لي تاذخاوم ةيفوصلا

 مظعا ام يناحبس ) هلوقو ( وه وهو انآ وهو وه انآ ) هلوق هنع
 نم قيرف امنيب ( هللا ريغ ةبجلا يفام ) جالحلا لوقو ( يناش
 وبآ يفوت دقو تاحطش تارايعلا كلت نومسيو مهل رذتعي ءاملعلا
 ھ ٦١ يماطسبلا ديزي

 همحر يثراحلا حلاص ني ىسيع ريمالا ةمالعلا خيشللو
 ىنعمو ءاش نم هعجاريلف اذه ديزي يبا ىلع مالك هتيوجا يف هنلا
 يف سيل هنا يا دحاو ءيش هللاو ملاعلا نا دوجولا ةدحوي لوقلا

 ىنعمو هتنا وه ملاعلاو ملاعلا وه هللاو دحاو دوجو لي نادوجو ملاعلا

 ةلاح يف مهنم ردصت تاملك نع ةرابع مهحالطصا يف حطشلا

 ذننيح نورعشي ال ثيحب مهيلع ىلاعت قحلا دوهش ةبلغو ةبوبيغلا
 ( هللا ريغ ةبجلا يفام ) و ( قحلا انا ) مهضعب لوقك قحلا ريغب
نع فارصنالا ىلع هرهاظ لدي لوق حطشلا هلوقب مهريغ ةفرعو



 تافيرعتلا يف يناحرجلا لاقو ليوأتلا عم هنطاب ملسي الو ةعيرشلا

 تالز نم وهو ىوعدو ةنوعر اهيلع ةملك نع ةرابع حطنلا
 هناكو يناحرجلا رظن يف ةلز رێبعتلا اذهب حطشلا نا ىا نيققحملا

 ىوعد ( حطشلا يا ) هناف هلوقي كلذ فدرا دقو ةيفوصلل رصتني

 ةهابنلاب رعشي قيرطب يهلآ نذأ ريغ نم فراعلا اهب حصفي قحب
 ها

 تيار اميف تاحطشلا ظفل ىلع فقا مل ةغللا ءاملع ضعب لاق

 ها فوصتلا حالطصا يف لمعتستو ةيماع اهناكو ةغللا بتك نم

 ديعس وبأ وه ءاقبلاو ءانفلا نع ةيفوصلا نم ملكت نم لوأ
 تاسوسحملا سح نع بلقلا باهذ وه مهدنع ءانفلاو زارخلا
 ىلا باهذلا نع باهذلاو هباهذ نع بهذي مث دهاش ام ةدهاشمب
 ٠ هلوق ءاففلا ىنعم يف يلازغلا نع مهضعب لقنو هل ةياهن الام
 هلل عمسيف اهاسني يا هلاوحأو هسفن نع ةيلكلاب ىنفي نا لامكلا
 طوقس ءانفلا تافيرعتلا يف يناجرجلا لاق هللا نمو هنا يفو هلابو
 ةدومحملا فاصوألا دوجو ءاقبلا نا امك ةمومذملا فاصوألا
 مدع يناثلاو ةضايرلا ةرتكي وهو هانركذ ام امهدحا نانف ءانفلاو

 يرايلا ةمظع يف قارغتسالا وهو توكلملاو كلملا ملاعب ساسحالا
 ها قحلا ةدهاشمو

 ةيودعلا ةعيار يهلآلا بحلا يف ةيفوصلا نم ملكت نم لوأ

 ٠ اهلوق يف

 ( اكاذل لهأ كنال بحو دحاو يل نيبح كبحا )
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 ( اكاوس نمع كركذب لغشف ىوهلا بح وه يذلا اماف )

 ( اكاراىتح بجحلايل كفشكف هل لها تنا يذلا اماو )

 ( اكاذو اذ يف دمحلا كل نكلو يل كاذالو اذ يف دمحلا الف )

 هذه ىلاو ( رافغتسا ىلا جاتحي انرافعتسا ) ةلئاقلا يهو

 هحرشو عماوجلا عمج يف يلحملاو يكبسلا نبا ناتمالعلا راشا ةملكلا

 انبولق ةلفغب هصقنل رافغتسا ىلا انرافغتسا جايتحاو امهلوقب
 يتان لب هنم اريخ تمصلا نوكي ناب انم رافغتسالا كرت بجوي ال هعم
 نا كشوي اركذ فلا اذا ناسللا نال رافغتسا ىلا جاتحا ناو هب
 بجعلا تفخ ناو لمعا ) يدرو رهسلا لاق مث نمو بلقلا هفلاي
 دئاكم نم بجعلا نم فوخلا لجا نم لمعلا كرت ناف ( ارفغتسم
 ها هكرت بجويال رافغتسا ىلا رافغتسالا جايتحاو ناطيشلا
 ةفصلا ىلا ةبسن ةيفوصلا ةملك لهو فرصت ضعبو فذح عم

 ٠ نيرجاهملا ءارقف اهنكسي ناك يتلا

 نم وآ ليق ءافصلا نم وأ فوصلا مهسبلل وآ يوبنلا دجسملاب
 يف موق مهو ةفوص نم وأ ةمكحلا ىنعمب ةينانويلاب يهو ايفوس
 فوصتلا ةقيرط لصأو لاوقا ةبعكلا ىلا نوؤاي اوناك ةيلهاجلا
 هللا ىلا عاطقنالاو ةدابعلا ىلع فوكعلا نودلخ نيا ةمالعلا لاق امك

 هيلا لبقي اميف دهزلاو اهتنيزو ايندلا فرخز نع ضارعالاو
 ها ةدايعلل ةولخلا يف قلخلا نع دارفنالاو لامو ةذل نم روهمجلا

 نم ةخباط نيدا نبرم نب ثوغلا ونب مه انه نوروكذملا ةفوص ونيو
 ةيلهاجلا يف ةبعكلا نومدخي اوناك بر الا ةياهن يف لاق ةيناندعلا
 اوزوجي ىتح دحا زوجي الف ىنم ىلا ةفلدزم نم جاجحلاب نوضيفيو
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 ةعيار ةافو تناكو ها ةيله اجلا يف مهرخآ نع اوضرقنا دقو

 ٠ نيتئامو نيثالثو سمخ ةنس

 نرقلا يف كلذو نويمطافلا ةرهاقلاب دلاوملا ثدحأ نم لوا

 ينعي اوعدتبا ( عادتبالا رضم يف عادبالا ) بحاص لاق عبارلا
 دلومو يلع مامالا دلومو يوينلا دلوملا دلاوم ةتس نييمطافلا

 ٠ رضاحلا ةفيلخلا دلومو نيسحلاو نسحلا دلومو ءارهزلا ةمطاف

 هللا ديبع مهدج ىلا ةبيسن نويديبعلا مهل لاقيو نويمطافلاو
 توم دعب رصم اوكلم مت برغملاب مهروهظ ءادبمو يدهملاب بقلملا
 ءارهزلا ةمطاف دالوآ نم مهنأ نومعزيو يديشنخألا روفاك

 مهنا نولوقيو كلذ يف مهنوبذكي نيخرؤملا رثكاو اهيلع هنلا ناوضر
 ليقو ايسوجم ناكو حادقلا دمحآ نب دمحم نب نيسحلا دالوأ
 نيخرؤملا ضعب ىريو يدوهيلا ديبع تنب ةمطاف مهمأو ايدوهي
 نعطمال تيبلا لمهأ ىلا مهباستنا نا نودلخ نيا ةمالعلا مهنمو

 يفن يف ثيداحا اوققل نيذلا مه سايحعلا يني ةعيش ناو هيف
 ءافلخلا نم نيفعضتسملل مهنم افلزت بسنلا اذه نع نييديبعلا

 بسنلا اذه نع مهيفتي دادغبب ةاضقلا لجس دقو لاق نييسابعلا
 سانلا مالعا نم ةعامج كلذي دهشو ىسابعلا هنناب رداقلا مايأ
 نيب فرعو رهتشا امل عامسلا ىلع كلذ يف مهتداهش تناكو

 اذه يف نونعاطلا سابعلا يني ةعيش امهبلاغو دادغبب سانلا
 اصخلم ها هئارو نم قحلاو هوعمس امك نويرايخألا هلقنف بسنلا

 ديعس ويآ رفظملا كلملا ليبرأ ةنيدمب يوينلا دلوملا ثدحا نم لوأ

٠ عباسلا نرقلا يف



 هاكح هيوب نب يلع نسحلا وبأ ريدغلا ديع ثدحا نم لوا
 ريدغلا ديع هومسو ةعيشلا هعدتبا لاق برألا ةياهن يف يريونلا
 يبآ ني يلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةاخاوم هل مهذاختا بيسو

 يذلا مويلاو ةفحجلا نم مايأ ةثالث ىلع وهو مخ ريدغ موي بلاط
 هاخاوملا نأل ةجحلا يذ يف رشع نماثلا وه ديعلا اذه هيف اوعدتيا
 نويحي مهف عادولا ةجح يف ةرجهلا نم رشع ةنس يف هيف تناك

 لاوزلا لبق نيتعكر امتحيبص يف نولصيو ةالصلاب اهتليل
 حنئايذلاو بناجألا ربو باقرلا قتعو ديدجلا سيل هيف مهراعشو
 لمع مهتنس نم هوذختأو ديعلا اذه ةعيشلا عدتيا املو لاق

 نينامتو عست ةنس كلذو ةعيشلا ديع ريظن رورس موي ةنسلا ماوع

 موي اذه اولاقو مايا ةينامثب ةعيشلا ديع دعب هولعج ةئامثالثو
 قيدصلا ركب وبأو وه راغلا ملسو هيلع نا ىلص هتنا لوسر لوخد
 ها بابقلا بصنو ةنيزلا مويلا اذه يف اورهظاو هنع هللا ىضر

 نيثالثو عست وأ نيثالثو نامث ةنس هيوب نب يلع ةافو تناكو
 ٠ ةنئامنثلتو

 عم مهاردلاو ريناندلا ىلع كولملا نم همسأ شقن نم لوأ
 ىلع نومئاقلا مليدلا كولم هتوخاو ةيوي ني ةلودلا زع ءافلخلا

 مث ةئام ثالتو نيثالثو عيرا ةنس يف دادغيي نييسابعلا ءافلخلا

 ٠ كلذ ىلع كولملا مهعبت

 نيا .لاق نالسرأ بلا وه تارقلا رهن ربع يكرت كلم لوآ
 ميدق يف تارفلا رهن ربعي مل هنا ليق هخيرات يف ينوماملا لاق ناكلخ

 نم هربع نم لوأ هناف نالسرأ بلأ لبق يكرت كلم هثيدح الو نامزلا
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 ٠ كرتلا كولم

 ٠ نالسرا بلا دادغب ربانم ىلع ناطلسلاب ركذ نم لوأ

 يلع ويآ كلملا ماظن مالسالا يف سرادملا ءاشنا نم لوا

 عرش دقف نالسرا بلا ناطلسلا ريزو قاحسا نب يلع نب نسحلا

 لوآ يهو ةئامعبراو نيسمخو عبس ةنس دادغبب ةسردم ءانب يف
 ىحض يف لاق كلذ يف سانلا هب ىدتقاف ءاهقفلل تيني ةسردم

 ناهبصاو ةارهو روباسيتو خليو دادغب ةسردم ىنب مالسالا
 ايلع ةفيظو يهو دجاسملا يف كلذ لبق ءالمالا ناكو ليق ةرصبلاو
 هالما سلجم ةمئاقلا لوأ بتكي يلمتسملا ناك نييوغللاو نيثدحملا دنع

 ٠ اذك عماجب نالف انخيش

 وه لدعلا راد اهامسو تامالظلا فشكل اراد ىنب نم لواو
 ٠ لداعلا كلملا يقلملا يكنز نب دومحم نيدلا روت ناطلسلا

 قشمدب اهانب ناطلسلا اذه وه ثيدحلا راد ينب نم لواو
 ٠ ھ ٥٦٠٩ ةنس هتافو تناكو

 تيب يف تثدح نابعش نم فصنلا ةليل ةالص تثدح ام لوأ
 نم سدقملا تيب ىلا لجر مدق ةئامعبراو نيعبرأو نامث ةنس سدقملا
 فصنلا ةليل دجسملا يف ىلصف ماقف ةوالتلا نسح ناكو سلبان
 امف عبارو ثلاث امهيلا فاضنا مث لجر هفلخ مرحاف نابعش نم
 هعم ىلصف لباقلا ماعلا يف ءاج مت ةريثك ةعامج يف وهو الا اهمتخ

 سانلا توبيو ىصقالا دجسملا يف ترشتناو تعاشف ريتك قلخ

 ٠ ةنس اهناك ترمتسا مث مهلزانمو
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 يهو بئارلا ةالصب ةفورعملا ةالصلا يوونلا مامالا لاق

 بجر نم ةعمج لوا ةليل ءاشعلاو برغملا نيب ةعكر ةرشع اتنثا
 ناتالصلا ناتاه ةعكر ةئام نابعش نم فصنلا ةليل ةالصو

 ءايحاو بولقلا توق باتك يف امهركذب رتغي الو ناتركنم ناتعدب
 نم القن ها لطاب كلذ ناف امهيف روكذلملا ثيدحلاب الو نيدلا مولع

 ٠ عادتبالا راضم يف عادبألا باتك

 قيدصتلا رابتعاب هناصقنو ناميالا ةدايز يف ملكت نم لوأ

 رابتعاب ناصقنلاو ةدايزلا نا يرابلا ضيف يف لاق ينالقابلا ركب وبا
 مالكلا ناف اتابتأ الو ايفنال فلسلا يف اهنع ثحبلا رجي مل قدصتلا

 نوملكتملا هدجوا امناو يقطنم ثحب ليلحتلا دعب ءيشلا ءازجا يف

 ٠ نيرخأتملا نم

 ها ينالقابلا ركب وبا يضاقلا هيف ملكت نم لواو

 نا نيققحملا ضعب لاق هصن ام باتكلا نم شماهلا يفو

 فعضلاو ةوقلا لوألا نيهجوب ناصقنلاو ةدايزلا لبقي قيدصتلا
 حرفلاك ناصقنلاو ةدايزلا لبقت يهو ةيناسفنلا تايفيكلا نم هنال
 ٠ ها بضغلاو نزحلاو

 دضتعملا مايأ كلذ ناك دحاو دلي يف ةعمجلا تددعت ام لوأ
 مالسالا يف كلذ لبق عقت ملو يطويسلا لاق نيتئامو نينامث ةنس
 خيرات يف يدادغبلا بيطخلا كلذ ركذ دحاو دلب يف نيتعمج ةالص

 ببسو اهل دجسم ءانب ريغ نم ةفالخلا راد يف تيلص دقو دادغب
 مايأ يف ينب مث ماعلا دجسملا يف هسفن ىلع ةفيلخلا ةيشخ كلذ
 دادغب لخد يعفاشلا نا انياحصا لوق اماو لاق اوعمجف يفتكملا

-» ٠ ٦ ٢ -»



 نكي مل رخآلا عماجلا ناب داقنلا ظافحلا هبقعتف ماقت ناتعمج اهبو

 جيرخت يف رجح نب لضفلا وبا رصعلا ظفاح هركذ اهروس لخاد

 ها ريبكلا حرشلا ثيداحا

 راتخم ) باتك وه ةفسلفلا خيرات يف يبرع باتك لوا
 ىصقتسا يرمالا كتاف نب رشبملا ءافولا يبال ( ملكلا نساحمو مكحلا
 لاثمالاو مكحلا يف مهلاوقا نم اذبت ركذو ةفسالفلا رابخا هفلؤم هيف

 بيبطو ميكحو فوسليف نيب ام اصخش نيرشع نم رثكال مجرتو
 هيف ىصقتسا ةيبرعلا يف باتك يفوا هنا هتمدقم بتاك لاق امك وهف
 نبال تسرهفلا باتك ةيقيسا هيلع دري الو ءامكحلاو ةفسالفلا لاوقا

 مولعلاو ةفسالفلا رابخا نع الصف هفلؤم هيف دقع يذلا ميدنلا
 نع ريصق ثيدح ىلع رصتقا هنال كلذ يف ةفنصملا بتكلاو ةميدقلا

 هنع زاتمي يذلا مكحلا راتخم باتك فالخب مهل مجرتملا ةايح
 ةفسالفلا ءالوه نع تاياكحلاو رابخالا داريا يف هعسوتي

 ها ءامكحلاو

 ويا نيدلا رخف ريبتملا لكش ىلع ضئارفلا عضو نم لوأ

 ٠ سماخلا نرقلا رخاوأ يف ناقهدلا يلع نب دمحم عاجش

 نايرسلا مه نيملسملا ريغ نم ميركلا نآرقلا مجرت نم لوأ
 طوطخم وهو ةينايرسلاب نآرقلا تايا ةمجرت هيف باتك ىلع رتع دقف
 هذه ناو ارتلكناب ( رتسشنام ) ةبتكم يف اظوفحم لازي ام قر ىلع
 فسوي نب جاجحلل رصاعملا ( يبيل صراب ) عضو نم يه ةمجرزتلا
 تاهباشتم ىلع ءاوضا باتك نم ها ةرجهلل لوألا نرقلا رخاوآ يف

٠ نيساي ليلخل نآرقلا



 ةيسرافلا ةغللا يه ميركلا نآرقلا اهيلا مجرت ةفل لوا

 ٠ كلذ ركذ مدقت دقو

 فرعي الو ةباطخلاو رعشلا انف اءوشن ةيبرعلا نونف لوا

 ايقترا مث ةيودب ةجاذس ةلاح ىلع اشن امهنا رهظيو ءادبم امهل

 ها اديور اديور

 يعفارلا ىفطصم لاق يدجو ديرف دمحم هركذ

 ةنس يتئام نع عفترت ال يبرعلا رعشلا ةيلوآ نا اندنع يذلاو

 هتيلوآ ىلا يبرعلا رعشلا عبتتن انبهذ اذا اضيأ لاقو ةرجهلا لبق

 ككفتم بيكرتلا ميقس اخيرات ةيلهاجلا لاوحا نم انيدل انيأر
 نع هوققن ام انعجارو ةيبرعلا خيراوتلا انحفصت دقو ءازجالا

 هوبتكام نا انيآرف اهرابخأو ةيلهاجلا بادآ ردصم مهو ةياورلا لهآ
 يدوعسملاف لقعي نا حلصي ال وهف لقني نا حلص اذا كلذ نم

 دومتو داعك ةدئابلا لئابقلل ةيبرع اراعشأ بهذلا جورم يف يوري
 نكميف نمزب اهدحي الو خيراتي اهديقيال تاياور يهو سيدجو مسطو
 ٠ هنم دارملا ها صيصاقالاو تايرتفملارامت يف لخدت نا كلذ ىلع

 لصفملا هباتك يف يلع داوج روتكدلا هركذ ام ىنعملا اذه يفو

 هريغو برظلا ني رماع نع ملكت امدنع مالسالا لبق برعلا خيرات يف
 ءايزلا ىلع نويرابخالا لخبي ملو لاق ةيلهاجلا يف برعلا ماكح نم

 ةيبرعلا يف ةيبيدآ اهولعجو اهتلاق اهنأ اومعز اتايبا اهوحنمف

 ةيبرع ةيبرعلا هذهب لاثمأو مكح اهل ةغالبلا تاجرد العا ىلا ةغيلب
 مدآ ىلا ايبرع ارعش بسني يذلاف كلذ يف ةيارمغالو ميركلا نآرقلا

 فرصلاو وحنلا دعاوق قفو ىلع اطوبضم الكشم هيوريو سيلباو
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 ءايزلا ىلاو برظلا ني ورمع ىلا بسني رعش ةياور نع زجعيال
 ٠ ھا

 دييقت مدعب ليلعتلاف يارلا اذه ريغب لوقي نا لناقلو
 برع نع ءاج ام لك يف حدقيال امير نمزلا ديدحتو خيراتلا
 ىلع مهتاور ةدمع نال ةياطخو رعش نم مهلبق نمو ةيلهاجلا
 مدع ينعا مالسالا ردص يف ىتح عقاو اذهو ةباتكلا ىلع ال ظفحلا

 يف بتكي ملو رودصلا يف اظوفحم ناك ميركلا نآرقلا ناف نيودتلا
 لتقلا رحتسا نأ دعي هنع هنلا يضر ركب يبأ نمز يف الا فحاصملا
 ثيدحلا اذكهو ةدرلا بورح نم اهريحغو ةماميلا موي ءارقلا يق

 مايا يف الو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةايح يف نودي مل
 زيزعلا ديع ني رمع ةفيلخلا هتيودتي رمأ امتاو ةعبرألا ءافلخلا

 ٠ ةرجهلل ىلوألا ةئاملا رخأ يف هنا همحر

 ايداع ني لأومسلا ءارعشلا نم دارطتسسألاي قطت نم لوآ

 ٠ لوقي ثيح

 ( لولسو رماع هتأرام اذا ةيس لتقلا ىرنال موقل اناو )

 ( لوطتف مهلاجا همهركتو انل اذلاجأ توملا بح برقي )

 عيدبلا عاونأ نم عونت دارطتسألاو

 لوقي ثيح سيقلا ؤرما هرعش يف ككشنتلا ىنعم ركذ نم لوأ

 ) سرحال ا فلاس هيرضأ هيآ سر اد للط نمل (

 ( سفنالا فغش هفرعيو بناج نم نيعلا هركتت )
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 ريهز لوق ككشتلا نمو
 ( ءاسن ما نصح لآ موقأ يردآ لاخا تسلو يردا امو )

 يجرعلا لوقو

 ( رشيلا نم ىليل ما نكنم ياليل انل نلق عاقلا تايبظاي شلاب )

 فرظو رعشلا حلم نم وه ككشتلاو قيشر نبا لاق

 ٠ عقوم نسحو ةوالح سفنلا يف هلو مالكلا

 ىلع قلع سيقلا ؤرما رعش ةيلهاجلا يف قلع رعش لوا
 يبلكلا نيا نع يور ردحآأ مث هيلا رظن ىتح ةبعكلا ناكرا نم نكر
 ناكو هدعب ءارعشلا تقلعو لاق هتقلعم سيقلا ؤرما رعشب ىنعيو
 ةعبس مهنم هرعش قلع نم اودعو ةيلهاجلا يف برعلل ارخف كلذ
 ىمست تاقلعملا تناكو ةدمعلا يف قيشر نبا لاق ةنيامث ليقو
 ىلع تبتكف رعشلا رئاس نم تريتخا اهنال كلذو تايهذملا

 ها ةبعكلا ىلع تقلعو بهذلا ءامب يطابقلا

 اهقيلعت ركني نم سانلا نمو يبرعلا بدالا خيرات يف لاق
 فئاحصلا قيلعت نأ ىلع ةعنقم ةجحالو مئاق ليلد ريغي ةبعكلا ىلع
 مالسالا يف اهرثأ يقب ةيلهاجلا يف ةنس ناك ةبعكلا ىلع ةريطخلا
 مهسفنأ ىلع اهيف اودكو يتلا ةفيحصلا شيرق قيلعت كلذ نمف
 ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر مهتيامحل مشاه ينب ةعطاقم

 ىلع هيدلول هدهع ديشرلا قيلعت كلذ نمو ةوعدلا ىلع عمجا نيح
 ها قيرغالا بدآ يف رئاظن رمألا اذهل نا

 ءاخلاب قاذخ نب ديزي لوق ايندلا مذ يف ليق رعش لوا

 ٠ نيتمجعملا لاذلاو
۔- _ ٢٦٤



 « يقار نم توملا مامح نم هل له ما

 < قالخا ريغ ابايث ينوسمبلاو

 ( قارخم يط يناك ينوجرداو

 ( يقابطا ربقلا حيرض يف اودبسيل

 < قاذخ نبا تام مهلئاق لاقو _

 ىقاو نم رهدلا تاتب نم ىتفلل له )

 ثعش نم رعشلاب امو يتولجر دق )

 لجر اميا اولاقو ينوعفرو )

 ابست مهريخ نم ةيتف اولسراو )

 مهدناوع تضفراو لاملا اومسقو )

 < يقابلا ثراولل انل ام امناف قافشاب يعلوتالو كيلع نوم )

 نيا مامحلا نب ةثراح ني سيقلا ؤرما رايدلا يف ىكب نم لوأ

 ٠ هلوقب سيقلا ءرما ىنع هاياو هرذع نب فوع نب ركب نب ةيواعم
 < مامح نبا ىكب امك رايدلا يكبن ةعاس جعاوتلا افق يبحاصاي )

 ٠ دشناو ماذخ نيبا وه ةديبع ويا لاقو

 ( ماذخ نبا ىكب امك رايدلا يكبن انلعل ليحملا للطلا ىلع اجوع )

 هي ىمس سيقلا ؤرما ارعيوش رعاشلا ىمس نم لوأ

 ٠ هلوق يف يفعجلا نارمح نب دمحم

 ينارعيوشلا ينع افغلبا )

 لاق دق رعيوشلا ناكو

 اهتبنكف روما يننتتا )

 ( امصيزح نهتبكف نيع دمع

 ( امامف اماع يل تيمن دقو

 ايىئك ىنسما سيقلا ؤرما ناب (

 ناهب ال يذلا كيبا رمعل )

 ( اماعطلا قوذي ام هلها ىلع

< امارح ينم كضرع ناك دقل



 ةمولظم رفحت ملو ثرحت مل ىتلا ضرألا ىمس نم لوا
 ٠ هلوق يف ينايبذلا ةغيانلا

 ( دلجلا ةمولظملاي ضوحلاك ءيونلاو اهنيبا ام يال يراوالا آلا )

 لولطلا ىلع فقوو ءارعشلا نم يناعملا فطل نم لوا

 نابقعلاب ليخلا هبشو ضيبلاو اهملاو ءابظلاي ءاسنلا فصوو
 ٠ يدنكلا رجح نب سيقلا ؤرما وه يصعلاو

 ثيح سيفلا ؤرما وه ءارعشلا نم ليثمتلا ركتبا نم لوا
 ٠ لوقي

 ( لتقم بلق راشعا يف كيمهسي يبرضتل الا كانيع تفرذ امو )

 هيف ءيشب ائيش لثمت نا هانعم ليثمتلاو قيشر نبا لاق
 اهينيع لتمف خلا كانيع تفرذامو روكذملا تيبلاك ةراعتسا

 هلو بيقرلاو ءابصنآ ةعبس هلوالعملا ىنعي رسيملا يمهسي
 لتم نيذللا نيمهسلل هبلق راشعا عيمج راصف ءابصنا ةتالث

 ةراعتسألا تاهج هل تمتف روزجلا راشعاي هبلق لثمو اهينيع امهب

 ٠ فرصت ضعب عم ها ليثمتلاو

 ٠ سيقلا ءرما لوق رعشلا يف تعقو ةراعتسأآ لوآ

 ( ىلتبيل مومهلا عاوتاي يلع هلودس ىخرا جومك ليلو )

 ( لكلكي ءانو ازاجعا فدراو هزورجب ىطمت هل تلقف )

 ابلصو روتسلا يهو اهيخري الودس ليلل راعتساف
 ٠ هب ءوني الكلكو اهفدري ازاجعاو هيب ىطمتي

۔ ٢٦٦١



 نيا دايز همساو يناييذلا ةغيانلا رعشلاب بسكت نم لوأ

 ىلع ةلصلا لبقو هرعشي كولملا حدم دقف همامأ ويا ةيواعم

 فاحص يف هيرشو هلكأ ناك ىتح اميسج الام بسكتو رعشلا

 ةغبانلا عضخ مل العلا نب ورمع ويا لئسو ةضفلاو بهذلا

 رعاش وهو هريفاصعو هئاطع يف بغر لاقف رذنملا نب نامعنلل

 ليقو ةيلهاجلا يبف فارشالا دحاو ىلوألا ةقبطلا نم ,يلهاج

 نارهم ني نوميم همساو سيق ىشعا هرعشب لءاس نم لوأ نا
 ىرسك هب دصق ىتح نادلبلا يف هب رجتي ارجتم رعشلا لعج دقف

 هرعشل هتاجهتسا نم مغرلا ىلع هتبطع لزجاو هياثاف مجعلا كلم

 ٠ برعلا كولم لعق هل هئاطع يف ىذتحأ ىرسك نكل هل رسف امل

 ةديبع نب ورمع نب بلغألا ديصقلا نم زجرلا لاطا نم لوأ
 كردأ لئاو نب ركيب نم ةليبق ميجل نب لجع ينب نم ةقراح نبا
 زاجرلا زجرآ وه يدمالا لاق دنواهن ةعقو يف دهشتساو مالسالا

 ٠ ين اعم مهحص او امالك مهضراو

 ٠ سيقلا ؤرما اصعلاب سرفلا هبش نم لوأ
 سرفلا ةفص يف هلوقب يا سيقلا ؤرما دباوالا ديق نم لوآ

 ٠ ( لكيه دباوالا ديق )

 نبا مازح نب ةورع هرعش يف رايدلاو لولطلا ىلع ىكب نم لوا
 هل مع ةنيا بحي ناك برعلا يميتم نم يلهاج رعاش يرذعلا رجاهم
 ٠ هلوقب سيقلا ؤرما هانع يذلا وهو ءارفع اهمسا

( مازح نبا ىكب امك رايدلا يكبن اذقلعل ليحملا للطلا ىلع اجوع )



 ؤرما وه رايدلاو لولطلا ىلع ىكبو فقو نم لوا ليقو

 ٠ لوقي ثيح سيقلا

 < لوخدلا نيب ىوللا طقسب لزنمو بيبح ىركذ نم كين افق ر

 ةيلهاجلا يف برعلا لقت مل ليق كلذ يف ءارعشلا هتعبت مث
 ةديع ني ةمقلع ةيميم نم دوجا ةيميم لقت ملو اهنم دوجا ةيمال
 يف ةيمال لقت ملو ( موتكم تعدوتسا امو تملع ام له ) لحفلا

 ٠ يماطقلا ةيمال نم دوجأ مالسالا

 ( لوطلا كي تلاط ناو تيلي ناو للطلا اهيا ملساق كويحم انار

 ٠ خامشلا ةيئاز نم دوجا ةيئاز لقت ملو

 < زشاوتلا تافرشملاف افصلا تاذف زلاعف ىميلس نموق نطي افع ).

 ءارعش لوحف دحا ىشعألا وه هرعش يف جنصلا ركذ نم لوا

 ةجانص يمس ليقو برعلا ةجانص يمس كلذلو ليق ةيلهاجلا

 ٠ هرعش ةيلحو هعبط هوقل

 هانم دبع ني ورمع برعلا نيب قشعلاب رهتشا نم لوا
 ٠ هلوق نمو ةيعازخلا ةنييع تنيب ىليل يف رعش هل يعازخلا

 (© ايقالتالا رهدلا يئان نكلو ةرم رادلا طحشت نا ال يئانلا وه »

 لوقي ثيح دبعلا نب ةفرط ءارعشلا نم لايخلا ركذ نم لوا

 ( لصو نم لبح لصاو هيناف اهيلا بلقني ةيلظنحلا لايخل لقف )
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 لئاو نب ركب نم يركبلا ديعلا ني ورمع همسا ةفرطو

 ارمع مهرصقاو ةيلهاجلا ءارعش لوحف نم ناك ةروهشملا ةليبقلا

 كلملا لماع ريعكملا هلتق ةنس نبرشعو تس نيا وهو لتق

 اهنم تايباب كلملا اجه دق ةفرط ناكو نيرحبلا ىلع دنه نب ورمع

 ( رودت انتيق لوح اثوغر ورمع كلملا ناكم انل تيلف )
 ( روجيوا دصقي مكحلا كاذك يخر نمز يف رهدلا تمسق )

 امهيلع انغطضم ناكو ةريحلاي سملتملا هلاخو وه هيلع دفو مت

 امهلتقي هرماي روكذملا هلماع ىلا ةفيحص امهتم دحاو لك ىطعأف

 ماش ١ ( دعي اميف لثملا اهي برض يتل ا هتفحص يف سملتملا ب اتراف

 اذأف اهوعرقي هريحلا يف امالغ اهاطعأف ( سملتملا ةفيحص نم

 نيرحبلا ىلا ةفرط ىضمو برهو رهنلا يف اهامرف هلتقي رمألا اهيف
 ٠ لوقي اشنا بلص امو هلتق مث هيلصو ربعكملا هيلع ضبقف

 ( لجار ريغ بكار دبع نبا ناي لئاو نب ركب ءايحا غلبم نمف )
 ( لجاذنملاي اهفارطا ةبذنسشم اهرهظلحفلا بكريملةقانىلع )

 ناو ةئيمق ني ورمع هرعش يف لايخلا ركذ نم لوأ نا ليقو
 نيا ورمع وه اذه ورمعو روكذملا تيبلا يف يا هدرط نم لوآ هفرط
 ءرما بحص يلهاج رعاش يركبلا كلام نب ديعس نب حيرذ نب ةئيمق
 هلوقب سيقلا ؤرما ىنع هاياو كانه كلهف رصيق ىلا هريسم دنع سيقلا
 ) ارصيقي ناقحال انا نقياو هنودبردلایآرام ىبحاصىكب (

 ( ارذعتف تومن وا اكلم لواحت امنا كنيع كبتال هل تلقف )

 ٠ هلوق لايخلا هيف ركذ يذلا هرعشو

۔ ٢٦١٩



 ) الايخ يفاوي الايخألاو الاوسسالا ةمامأ كتأن (

 (الايز الا حبصلا عم ىبايو انطوتسم ليللا عم يفاوي )

 دقف قباسلا تيبلا يف لايخلا ركذ نم لوا نكي مل نا ةفرطو
 ٠ هلوق يف هركذ

 ( رسي ءارحصي بكرلاو فاط رقي مل لايخ نيعلا قرأ )

 ( ردخ روفعيب ليللا رخآ انلحرا ىلا ديبلا تزاج )

 ( رمنو درب نيب طيلخ يف عجه يبحصو ينتراز مث )

 وه توقاي لاق عضوم رسيو ٠ رمنودربل نيطيلخ يف ىوريو
 دهشتسأو ءام هب نوكي ءانهدلاي عوبري يتيبل ضرألا تحت بقن

 ٠ روكذملا ةفرط لوقب

 ىمسف يبلغتل ١ ةعيبر ني يدع هققر ي ١ رعشل ١ لهله نم لوأ

 تناك هلتقيو ةرم نب ساسج هلتق يذلا بيلك وخا وهو كلذل الهلهم
 نيعبرا ليق اميف تماد ةيلهاجلا يف بلغتو ركي نيب سوسبلا برح
 ٠ ةنس

 ٠ سيقلا ؤرما لاخ وهو لهلهملا هرعش يف بذك نم لوآ

 ايداع ني لؤمسلا ءارعشلا نم دارطتسالاب قطن نم لوآ
 ٠ لوقي ثيح

 ( لولسو رماع هتارام اذا ةيس لتقلا يرنال موقل اناو )

 ( لوطتف مهلاجآ ههركتو انل انلاجا توملا بح برقي )

 يلولسلا مامه ني هنا ديبع ةئنهتلاو ةئزعتلا نيي عمج نم لوأ

- ٢٢٧٠



 سانلا ناكو هيبا توم دعب ةيواعم نب ديزي ىلع لخد هنا كلذو
 لخد املف هتوتتهي م ١ هنوزعيا نوردي الو ديزي ب ايي اوعمتجا دق

 ةيطعلا يف كل:كرايو ةيزرلا ىلع هللا كرجآ لاق هللا ديبع هيلع

 ٠ دشنا مث اميسج تيطعاو اميظع تقئزر دقف

 < اكاغصا كلملاب يذلا ءابح ركشاو ةقثاذ تقراف دقف ديزي ربصا »

 < اكايبقعك ىبقع الو تئزر امك هملعن مالسالا يف حيصا ءزرال )

 ٠ لوقلا باب هدعي سانلل حتفف

 ءارعشلا نم ةقيرطلا هذه يف ةداجألا ءادتيا يذلاو ليق

 عيبرلا نب لضفلا اهيف يزعي يتلا هينونلا هتديصق يف ساون وبا

 ٠ نيمالاي بقلملا دمحمب هئنهيو ديشرلا نوراه نع

 ( نئاك وه وا ناك يح مركاي كلاه ريخ نع سايعلا ابا زعت )

 ( نساحمو ةرم واسم نهل اهفورص رودت مايا ثداوح )

 <( نياع توملا الو نوبغم كلملا الف ىرثلا بيع يذلا تيملاي يحلا يفو )

 ٠ هلوق يف مامت وبا هعبت مث
 ( مانمو ةعجه لكاث نفجلاو مارم لك مورت عومدلل ام )

 ٠ مصتعملا توم دعي قثاولل اهلوقي

 يدعسلا ةتابن نب ةقيرطلا هذه يق نيرخاتملا نم داجأ نممو
 يتلا ةيميملا هتديصق يف عباسلا نرقلا ءارعش نم يرصملا

- ٢٧١



 لضفألا هدلو انهو هامح بحاص ديؤملا كلملا اهيق ىثر

 ٠ اهعلطمو

 ( امسيت ىتح نوزحملا سيع امف امدقملا ءازعلا كاذاحم ءانه )

 ةنتهتلا نيب عمجلاب ةديصقلا هذه يف درطتسا دقف .
 ٠ ةيزعتلاو

 هللا دبع ني دلاخ مهزيجيل نيعم موي يف ءارعشلل سلج نم لوأ
 ٠ كلذ لعف نم لوآ وهف ةيومألا ةلودلا ةالو نم يرسقلا

 ٠ ريرج ءارعشلا نم ءاجهلا لاطآ نم لوأ

 ةمرلا وذ ناليغ مالسالا ءارعش نم ردقلا يف ملكت نم لوا

 ٠ اضيا ردقلاي لاق يذلا يشقمدلا ملسم ني ناليغ ريغ وهو

 ٠ ةمرلاو وذ هراعشا ةياتكي رمأ نم لوأ

 ديمحلا ديع ربكالا شفخالا تيب لك تحت رعشلا رسف نم لوا
 ٠ ةديصقلا مامت دعي نورسفي اوناكو ديجملا دبع نبا

 ىرجو رعشلا يف يناعملا نم فيطللا جرختسا نم لوآ

 ٠ ديلولا نب ملسم عيدبلا ةقيرط ىلع

 درب نب راشب نيثدحملا ءارعش نم عيدبلا قتف نم لوا
 ٠ هرعشي دهشتسي نم رخآو سانلا ةقاس وهو ةمره نياو

 سوا نب بيبح مامت وبا نيدلوملا نم عيديلا فلكت نم لوأ
 ٠ يتاظطلا

 ناك يماعلا رعشلا نم وهو ايلاوملا رعش رهظ ام لوأ

- ٢٧٢ .



 عنم هناف سابعلا يني كولم سماخ يسابعلا نوراه مايا هروهلغ

 رقعج مهيراوج ىدحا تثرف دحا مهيثري ال نا هكماربلا ةبكن دعب
 نازوا ىلع يرجي الو نحللا هلخدي يذلا عونلا اذهب ىيحي نيا
 فرعف ايلاوماي رطش لك دعب لوقت تلعجو هتمقن كلذب يقتتل رعشلا
 ٠ سانلا هلقانتو هي عونلا اذم

 ( سرتلاو انقلاب اهومح نيذلا نيا سرفلا نيا ضرالا كولم نيا راداي )

 ( سرخ مهتنسلا ةحاصفلا دعي توكس سردلا يضارالاتحت مهو مهارن تلاق)

 ٠ سناكم نب نيدلا رخف هقفلملا ةيروتلا عرتخا نم لوا

 نونف نم عونت وهو نويسلدنالا حشوملا عرتخا نم لوا
 يريرفل ا رفاعم ني مدقمل ا سلدنألا ةريزجي هل عرتخم لواو رعشلا

 هيف عرب نم لوأو ين اورملا دمحم ني هنلا ديع ريمألا ءارعسش نم

 ٠ ةيرملا بحاص حدامص نب مصتعملا رعاش رازقلا ةدابع

 اوفرع مهنأل حاشولا ىنعم نم هقاقتشاو نودلخ نيا لاق

 ىنعملا اذه هيف لزنيف هتيفاق ىلع الاد تيبلا لوأ نوكي ناب عونلا اذه

 نم حاشولا لحم ةلزنم هرخآو مالكلا لوآ لزنيو ٠ حاشولا ةلزنم

 ٠ امهيلع لوجي يذلا حشكلاو قنعلا

 هلوانت ةلوهسل ةفاكلاو ةصاخلا ةلمج سانلا هفرظتساو لاق

 ٠ ھا هذخام برقو .

- ٢٧٢٣ .



 دومحم نب دمحم تاحشوملا هذه نازوا عنص نم لواو

 بحاص هبر دبع نيا كلذ ىلا قبس نم لوا ليقو ريرضلا يربقملا
 يسلدنألا لهس نبا ةحشوم تاحسشوملا هذه نمف ديرفلا دقعلا

 امهلوأ ٠

 ىمحدق ناىمحلا يبظىرد له)

 املثم قفخو رح يف وهف )

 يقرح هيلا اوكشأ املك )

 ىقمر نم هظاحلا تكرت )
 ىقب اميف هركشأ انأ اه )

 املظ نا لداع ىدنع وهف )

 ام دعب مكح بحلاب يل سيل )

 ( سنكم نع هلح بص بلق

 ( سبقلاب ابصلا حير تبعل
 ( افندلا هاتلقم ينتح راط

 ( افصلا مص ىلع لمنلا رثا

 ( افلتأ ام ىلع هيحلا تسل

 ( سرخل اك هقطن ىلوذعو

 ( سفنلا لحم يسفن نم لح

 ٠ اهلوأ ةديصقب بيطخلا نب نيدلا ناسل اهضراع دقو

 امه تيغلا اذا ثيغلا .كداج )

 املح الا كصو نكي مل )
 اضغلا ىداو نم يحلا ليهااي )

 اضفلا بحرمكبىدجونعقاض)

 ىضم دق سنا دهع اوديعاف )

 امرغم اويحأو هنلا اوقتاو )

 ( سلدنثلاب لصولا نامزاي

 ) سلتخملا ةسلخ وآ ىركلا يف

 ( هب متنا نكس يبلقبو

 ( هبرغ نم هقرش يلابأ ال

 ( هبرك نم مكيناع اوقتعت

 ( سفن يف اسفن ىشالتي

.. ٤



 امرك مكيلع بلقلا سبح )

 ةددصقلا هذه يف رود رخآو

 ىمحلا يمحم لضفلا تيبثيح )

 اميخ ليلظ لظ ىوهلاو )

 العلا راصتا طبساي اهكاه )

 الم نسحلا اهسيلا ةداغ )

 الحو ىنعمو الوق تضراع )

 ىمحدقنا ىمحلا يبظىردله )

 املتم قفقخو رح يف وهف )

 ( سرغملا يكز لضفلا ىنجو

 ( سرغملا ىلا به ىدنلاو

 ( لاقأ رهدلا رثع نا يذلاو

 ( لاقصو ءالج نيعلا رهبت

 ( لاقف بحلا هقطنآ نم لوق

 ( سنتكم نع هلح بص بلق

 ( سيقلاي ايسصلا حير تبعل

 نيدلا يفص رعشلا نم لصوملاو عطقملا ركذ نم لوأ

 نا عطقملا ىنعمو ليق اذك هريغل اعياتم ناك هنأ اميرو يلحلا

 لوقك مسرلا يف فرحألا ةلصفنم اهلك ةموظنملا تاملكلا نوكت

 ١ يلحل ٠

 ( يدو درو هدروو دوآ دودو روز يراد راز اذا )

 رعاشلا لوق عونلا اذه نم صيصنتلا دهاعم بحاص ركذو

 ( ادواد تأر اذا لد تاذ ىورو ىورأ راد دواد راز )

 ٠ اضيا يلحلا لوق لصوملا لاتمو

 ( فطلتيامف ابلق اسق دقلف فطعتي ىسع افطعييفلتم لس

- ٢٧٥ _



 مازتلا تانتنفتلا هذه نمو رعشلا يف مهننفت نم اذهو

 ناتفشلا اهعم قبطنت الوا ةمجعم اهعيمج وا ةلمهم اهعيمج فورح
 ٠ تايبا نم قارولا يريطخلا لوق ةلمهم اهعيمج هفورح ام لاثمف

 السرمعمدلاردحأ داعسدودص) ( الوأ هلواحأ مل ارح رساو

 امرحم هارا ادص ةللحم (

 ٠ يريرحلا لوق هنمو
 حالسلا دح كداسحل ددعا (

 اهملا لصوو ولهللا مراصو )

 ) اللحم هارا الصو ةمرحم

 ( حامسلا درو لامالا درواو

 ( حامرلا رمسو موكلا لمعاو

 يف ليمج نب نافلخ ةمالعلا خيشلا لوق عونلا اذم نمو
 ٠ يركبلا ىسيع نيا ىسوم خيشلا لاوس ىلع هباوج

 الو 4هلل دصحلا )

 مهلداو ملا امو )

 الملل هللا الو )

 كالوم عدا حاص )
 امهملاو مادملا لساو )

 رسو ملعلا لس ىسوم )
 السوم الوس كاهو (

 هلما ام در عم )

 ( المأ هاوس اوعدا

 ( لمح وا رمو الح
 ( السع وآ ىسع وأ

 ( لع كلملل هاوس

 ( العاساو مولعلا ءادمال

 ( دسلاو ارملا مراو
 ( الوأ ىسومك هل

 ( لصو روص رادل
( ال ء س امع كردص



 ( لمهملا هاكح امل 4هكنتناح هل كامح (

 ) الوح ها دعو ارط مجعم ا م اردو (

 ( الهسام هكولس كماس طارص وهو )

 (الملا لك هسادام سراد مسرل امس )

 ) الهس ام هكولس ىلع هلل دمحل او (

 دقف ماوت وآ مئتم عمج يهو يريرحلا ميئاتملا عرتخا نم لوأ
 ميئاتملا اهامس اتايبا نيعبرالاو ةسداسلا ةماقملا يف يريرحلا مظن

 ٠ اهلوأ

 ( دهي دهن هاليو هالتو دقي دقب بنيز تنيز )

 ( دحي دحب سعات سعان فرطو فرظو اهديج اهدنج )

 فحصملا عيديل ا لها هيمسي سانجلا نم عون وهو

 ىلاعت هلوقك اظفل افلتخاو اطخ هانتكر لثامت ام وهو فرحملاو

 لاق ( نيفشي وهف تضرم اذاو نيقسيو ينمعطي وه يذلاو )
 الطاع هتبصا اذا كنا عونلا اذه تافص صخاو يعفارلا ىفطصم
 ها ايش كلذ نم نييتتالف هتأرق هجو كيلع يمع طقنلا نم

 الا يريرحلا ىلا عونلا اذه ةيلوأ بسن يذلا وه يعفارلاو

 لاق ٠٠ دعب اميق هسفن يعفارلا هاكح امب ضقتنت ةيلوألا هذه نا
 اذا يردا الو باتكلا ضعبل عونلا اذهل تاملك ىلع تفقو تنكو
 امهدحأ نوكي نا ديالف هنع رخاتم وه وأ يريرحلا ىلع امدقتم ناك

 كلذراصق راصف كزع كرغ ) بتاتكلا كلذ ةرابع هذهو رخآلا نع ذخا
 يتلا تاملكلا اذهف ها ( ادهت اذهب كلعف ٠ كلعف شحاف شخف كلذ

- ٢٧٧(



 يبا نيا يلع مامالا ىلا ةبوسنم ىه اهلئاق يعفارلا فرعي مل
 يطويسلل نامجلا دوقع يف كلذك اهيلع تعطأ مث تظفح اميف بلاط

 اذا الا ميئاتملاي ىمسملا عونلا اذه ىلا اقوبسم يريرحلا نوكي نذاف
 ركذو ةعرتخا نم لوأ ال همظن نم لوأ وه يريرحلا نا ليق

 هيلع هللا ىلص هلوق اهنم عونلا اذه نم ثيداحآ يطويسلا لالجلا

 نيدلا ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو (دربلا ةنج دربلا ةبج ) ملسو
 ٠ ( نيدلا نيش

 اهضعب ماجعاو فورحلا ضعب لامها دصقو مزتلا نم لوأ
 هغلكتي ملو هيف زربو هعضو نم لوأ وهف يريرحلا مظنلاو رثنلا يف
 مالكلا موظنم يف قفتي ام ارينك ناك ناو ليق اميف هلبق دحا
 امه دصقلاو دارطالاف دارطا الو دصق ريغ ىلع نكل هروتنمو

 ةسداسلا ةماقملا يف يريرحلا هدصق ام وهو هيف عارتنالا ىنعم

 ناو ربح ربع اذاو ىشو ءاشنا اذا نم فرعأل يناو ) لاق تيح

 ٠ خلا زجعا زج وأ اذاو بهذا بهسا

 نبا يلع يمورلا نبا نطولا بح يف ببسلا نيب نم لوأ
 ٠ لوقي ثيح جيرج نب سابعلا

 (اكلامرهدلاهل يريغىراال ناو هعيبا ال نا تيلآ لزنم يلو )

 (اكل الظيف اوحبصا موقةمعنك ةمعنو بايشلا خرشهب تدهع )
 (اكلاهتردوغباغ نا دسجاهل هنأك ىتح سفنلا هتفل دقف )

 ( اكلانه بابشلا اهاضق برام مهيلا لاجرلا ناطوأ بيحو )

 ( اكلذل اونحف اهيف ابصلا دوهع مهتركذ مهناطوأ اوركذ اذا )
- ٢٧٨



 ٠ بدالا ةياهن يف يريونلا هركذ
 امل ةرصيلل يمورلا نبا ءاثر ةراضحلا ملاعمل ءاثر لوأ |

 لما ىلا يمتنملا جنزلا بحاصب فورعملا دمحم نب يلع اهقرحا
 ةرصيلا قيرحي يمورلا نيا عمس املو مهنم هنا يعدملا وأ تييلا

 هذه اهيف لاق دادغي لبق ةيبرعلا ةراضحلاو ملعلا ةمصاع يهو

 ٠ اهنم اضعب ركذن ةديصقلا

 مانملا ذيذل يتلقم نع داذ )
 رمأل رومألا نم اذه نا )

 ينافتملا كعمجل يسفن فهل )
 لاح نسحاي اهلها امنيب )
 ليللا عطق مهناك اهولخد )

 نيمي نع مهرانب مهومر ذا )

 ىجنم مار هسفنب نينض مك )
 اريغص هاخا ىأر دق خا مك )

 هينب زيزع ىار دق بآ مك )
 اهوبس دق ةنوصم ةاتف مك )

 مهنم موقلا دباكف مهوحبص )
 ءارهزلا ةرصبلاب يبحاصاجرع) :

 اهيدل باوج الو اهالاساف )

 ( ماجسلا عومدلاب هنع اهلغش
 ( ماهوالا يف موقي الا داك

 ( ماضتسملا كزعل يسفن فهل

 ( مالطصاب مهديبع مهامر ذا
 ( مالظلا مهلدم حار اذا

 ( ماماو مهفلخ نم لامشو

 ( ماسحلاب هنيبج اوقلتف
 ( مارك ىعرص نيب دخلا برت

 ( ماصمص مراصي ىلعي وهو

 ( مائل ريغب اههجو ازراب
 ( ماع فلا هناك موي لوط

 ( ماقس ىذ فندم جيرعت
 ( مالكلاب اهل نمو لاؤسل

 دبع مت يكرتلا نوزوت مث مداخلا سنؤم رفظملا يمس نم لوأ
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 لذرو عستاو رمالا قرخنا مث مزح نبا لاق رماع .يبآ نب كلملا
 دامعو ةلودلا نكرو ةلودلا زعمك ءامسألا هذهب يمس ىتح ادج

 تيار ىتح لاذتالاو صوصللاو ةرسامسلا ةلودلا دضعو ةلودلا

 ناوه هدابع هللا يريل ةلودلا لمأ بقلت ةبطرق لها نم الجر

 سانلا عقري ال نا اقيقحت هللا لوسر نع حصو هيلع اورحانتام
 ءاقيلا رادل لمعلا يه امنا ةقيقحلا نا حالو للا ةعضوالا ائيش

 سانلا لمحو قالخالا مراكمب لمعلاو دالبلا يف لدعلاو دولخلاو

 هقيطيالو فيخس هيلع ردقيال يذلا وه اذهف ةتسلاو باتكلا ىلع
 نيهملا طقاسلا ىلع يوقلا لضافلا لضف نيبتي اذهبو فيعض

 سبالمب الو نهاو سيسخ لذن لك اهي يمستلا ىلع ردقي ءامساب ال
 ديلولا هينبو كلملا ديع ةلود تناك دقلو يراوجلل الا حلصت ال
 الو دامعالو اهل دضع ال زيزعلا دبع نب رمعو ماشهو ناميلسو
 رمأ ذافنو ةعاط ايندلا تقبط دقو مهئابآ ءامساو مهؤامسأ الا بقل
 ةساسخ ايندلا تقبط دقو ادمع وأ داضعا تناك ام رتكا نآلا يهو

 يفو راصتخاب ها دعب نمو لبق نم رمالا هللو ةناهمو فعضو
 سلدنا ضرأ يف يندهزي امم ) يناوريقلا قيشر نبا لوق ىنعملا
 اهعضوم ريغ يف ةكلمم ءامسا ) ( دمتعمو اهيف دضتعم عامس
 ٠ ( دسألا ةروص اخافتنا ىكحي رهلاك

 ءانثا يف كلذ ناك نيدلا ىلا افاضم بيقلتلا ثدح ام لوا
 ىلع اوبلغت ام كرتلا نا كلذ بيسو يطويسلا لاق عبارلا نرقلا
 ( ةلودلا رصان ) اذهو ( ةلودلا سمش ) اذه كاذ نا اومسف ةفالخلا

 نمم ماوعلا ضعب سوفن تقوشتف كلذ ريغ ىلا ( ةلودلا مجن ) اذهو
 ملف رخفلاو ميظعتلا نم اهيف امل ءامسألا كلت ىلا ملع هل سيل
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 ( نيدلا ) ىلا اوعجرف ةلودلا يف مهلوخد مدعل اهيلا اليبس اودجي
 كلذ ركذ هيلع اؤطاوتف ءاملعلا ضعب هب سنأ ىتح كلذ اشف مث

 ها لخدملا يق جاحلا نيا

 ةيوب نب ةلودلا دضع ( كلملاي ) مالسالا يف بطوخ نم لوأ
 ماوق ) هباقلا يف يسابعلا عئاطلا هدازف ةلودلا ءاهب هدلو هدعب ماقو

 ها ةمآلاو نيدلاب بطوخ نم لوا وهف ( ةمألا ثايغ نيدلا

 ٠ سابعلا ينب ءافلخ فعض ركذي يمزراوخلا ركب وبآ لاق

 (ايا ويا باقلألا نمو ىنكلا نم اوحتقدق سايعلاينب تيآرامآ )

 (اياوب رصقلل هب ىضري ناك ام مهلوآ شاع ول الجر اوبقلو )
 ( اباقلا ماوقالا يف قفناف اذه انتفيلخ يفك يف مشساردلا لق )

 رهاظلا ديع ني نيدلا حتف يضاقلا رسلا بتاك بقل نم لوأ

 كلملا نا ي دفصلا حالصلا هاكح ام كلذ بيسو يطويسلا لاق

 رهاظلا دبع نب نيدلا ييحم بلطف هركنأ موسرم هيلا عفر رهاظلا
 ناطلسلا لاقف نيدلا فيس يل لاق اذكه لاقف كلذ هيلع ركناو

 ناكو اهافش هنم موسرم ١ ىقلتي رس بتاك كلملل نوكن نا يغيني

 دختا نطلست املف هسفن يف ةملكلا هذه ترقوف ارضاح نووالق

 ٠ مسالا اذهب رهش نم لوآ اذه نيدلا حتف ناكف رس بتاك

 لصأ نأ ليقو ناساس همسا لجر ةيدكلا سس نم لوآ

 ةفالخ يف مهكلم قزمت امل سرفلا كولم مهو ناساس ينب نا اذه

 كلملا نم مهل قبي ملو ةيسداقلاب اهمظعم ةديدش بورح دعب رمع
 ء ارجو ءاهد لمهأ اون اكو نيملسمل ١ مكح تحت اور اصو مسر
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 اوهقفتو اويرعتساو راصمالا يف مهنم يقب نم نكسف بورحو
 عدبو ءاوها لمهأ مهنم ناكو نيملسملا هب هنلا عفن نم مهنم ناكف

 نوفوطي اوناكف ةيدكلا لهأ ةسيسخلا ةفئاطلا هذه مهنم تءاشتف

 مهكولم ىلا نوبستنيف ناساس ينب نم نحت نولوقيو نادلبلا ىلع

 لاح بالقناو مهبرهدلا بعالت نوركذيو لاوسلا يف نوللذتي مث

 رعش ىتح مهل قزرلاب ليملاو مهيلع قافشالا عقيف لاوسلا ىلا كلملا
 انكسمتم الئاس اؤار اذا سانلا راصو اودرطق مهتعيدخو مهركمي

 ةدش اضياو حلملا لئاسلا ةفرح يه ةيدكلا ىنعمو يناساس اولاق

 ٠ رهدلا

 مهيف نكي ملو راطشو كيلاعص برعلا ءارعش يف ناكو
 ةيوق ديلا طسب ةراطشلا نا ةيدكلاو ةراطشلا نيب قرفلاو نودكم
 ٠ ةليلذ ةعراض لاوسلاي اهطسب ةيدكلاو ةزيزع

 ىمسيو يمرادلا لالد نب ليفط همسا لجر لفطت نم لوا
 اهروضح ىلع هنارود ةرتكل سئارعلا ليفطو سارعالا ليفط
 ةفوكلا هنكسم نافطغ نيب هنلا ديع ينب نم هنا ليقو اهل هتدهاشمو

 اهيف يلع ىفخي الف ةجرهصم ةكرب ةفوكلا نآ تددو لوقي ناكو
 بدآملاو ةميلولا لخدي يذلا راصف لفطتي نم لك هيلا بسنف ناخد
 يعمصالا لاقو اذه ليفط ىلا هبسن يليفط اولاق اهيلا عدي ملو
 نم ذوخام هوعدي ناريغ نم موقلا ىلع لخدي يذلا وه يليفطلا
 ٠ ها هتملظب راهنلا ىلع ليللا لابقا وهو لفطلا

 يهنمو داغوألا اياجسو مائللا قالخأ نم لفطتلا مهضعب لاق
 نلا ىلص هنلا لوسر لاق : لاق هنارمع نبا نع يور عرشلا يف هنع
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 لخد نمو هلوسرو هللا ىصع دقف بجي ملف ىعد نم ) ملسو هيلع

 ٠ ( اريغم جرخو اقراس لخد ىوعد ريغ ىلع
 ىلص للا لوسر لاق : تلاق اهنع هنلا يضر ةشئاع نعو

 لخد لكاف هيلا عدي ماعطل موق ىلع لخد نم ) ملسو هيلع هللا

 ٠ ) امارح لكأو اقساف

 ةنس يفوتملا يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقملا اشنا نم لوآ
 ٠ ةئام تالتو نيعستو ةينامت

 فيلات عيديلل بيس يذلا نا بادآلا رهز يف يرصحلا لاق

 نيعبراب برغا ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب ابا ىأر هنا هتاماقم
 نداعم نم اهجتناو هردص عيباني نم اهطبنتسا هنا ركذ افيدح
 هضراعف ةيشوح ةديعب ظافلاب ةيلهاجلا برعلا عبط ىلع هركف
 ةعيدي دصاقملاو ضارغألا ةفيطل ةماقم ةئامعيراي عيديلا

 ها دراوملاو رداصملا

 اهضرع اثيدح نيعبرا عرتخا ديرد نيا نا هريغ لاقو
 ءاج مث ةماقملا ؤشنل لوألا روطلا تناك اقيقد ايريوصت اضرع

 اهريغو ةيدكلا يف ةماقم ةئامعبرا ىلماق يناذمهلا نامزلا عيدب

 اورثعي ملو ماشه نب ىسيع ناسل ىلع يردنكسالا حتفلابا اهلحن
 يقوتمل ١ يريرحل ا ٥ دعي ء اج مت ةماقم نيسمخو ثالت ىلع الا اهنم

 يبآ ىل ا اهيسن ةماقم نيسمخ بتكف ةئامسمخو ةرشع تس ةنس

 لاونم ىلع اهجسنو مامه نيا ثراحلا ناسل ىلع يجورسلا ديز

 مل باتكلا نم ةفئاط نيغيانلا نيذه دعي تاماقملا جلاع مث عيدبلا

 ها امهؤاش اوغليي

- ٢٨٢



 جسن هلاونم ىلعو عيدبلا ةمجرت يف ناكلخ نبا لاق
 ها هلضفي هتبطخ يف فرتعاو هرثا ىفتقاو هتاماقم يريرحلا

 من مايقلا عضوم يا ماقملا لصالا يف ةماقملا ىنعمو
 مهضعب لاق ناكملاو سلجملا لامعتسا اهولمعتسساف اهيف اوعسوت

 ةحلم وأ ةظع ىلع لمتشت بولسألا ةقينا ةريصق ةياكح يهو

 يف ىمسيام وهو نيعم صخش ىلا دنسي يداع ثداح ىلع رودتو

 تاماقم ىف يجورسلا ديز يبأك لطبلاب يصصقلا نفلا حالطصاآ

 ها عيدبلا تاماقم يف يردنكسلا حتفلا يبأو يريرحلا

 وبا ةفللا نم لسلسملاو رجشملا يف اباتك عضو نم لوا
 ةغللا يف لخدملا هامس ٣٤٥ ةنس يفوتملا ةيوارلا زرطملا ورمع

 ليلقي ٢٥٠٠ ةنس دعب يفوتملا يوغللا بيطلا وبآ هرصاعي ناكو
 ةملك ةنام ةرجش لك لعجو ردلا رجش هامس اباتك لمعف

 انيمس امنا لاقو هئامسمخ اهتاملك ددع باتكلا اهب متخ هرجشالا

 ٠ اهلخادت يا ضعبب هتاملك ضعي راجتشال ةرجش بايلا

 هجولا نيع نيعلا ( ةرجش ) بيطلا يبا باتك هلثما نمف

 ءايخلاو ءابخلا بناج رسكلاو رسكلا دصقلاو دصقلا هجولاو

 بخلاو ٠ هلتم كلايخو ءابخ هل تايخ اذا لجرلا تاياخ ردصم

 ٠ باحسلا

 ٠ هريغل ليقو سيقل ا ؤرما لوق لسلسملا ةلتمآ نمو

 ( لهنت نانيعلا اهي لز ةفولحز نمل )
 (اولح الا اولح الا لالا رخآلا يداني )
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 دحولاو دحولا وه دحالاو دحالا موي لوالاو لوألا للا

 عمج ةبلغلاو ةبلغلا روهظلاو روهظلا روثلاو روثلا درفلاو درفلا

 لحف روثلاو روثلا ىاللاو ىذالا ريغصت يولو يؤل وبآ بلاغو بلاغ

 باقعلا اياذنثلاو ايانثلا نيب ام دعابت قرفلاو قرفلا رقبلاو رقبلا
 بوث ىلع بوث سيل هرهاظملاو هرهاظملا هالوملاو هالاوملا باقعلاو

 تاملك لثملا اذه نم ىقي دقو خلا ركلا عوجرلاو عوجرلا بوثلاو
 رهزملاك اهناظم نم بلطتلف اراصتخا اهتكرت تركذ امم رثكا

 ٠ نفلا بتك نم هريغو يطويسلل

 دمحم اهيق ةعتصلا دمعتي هناو ةغللا لاعتفاي يمر نم لوا

 يف هوقثوي ملو هتغل اوحرط اذلو برطقب فورعملا رينتسملا نبا
 بحاص ديرد نبا ظافلألا ديلوتو ةعنصلاب اومهتا اذكو ةياورلا

 ٠ بلعت مالغب فورعملا دهازلا ورمع ابأو ةرهمجلا

 ةبطاق مالسالا يف ةغللا لاعتفاي فرع نم رهشاو ليق
 سلدنألا درو ىذلا يدادغبلا يوغللا نسحلا ني دعاص ءالعلا ويا

 بيرغلا ملع ىعداو رماع يبآ نب روصنملا ىلع ھ ٣٨٠ دودح يف

 ةاورلا ةمئأ نم عامسلاو ةياورلا يف هاوعد نم ءاش ام ضرعو

 ثيح هنم هناسل عضي رعشلا يف ةهيدبلا يوق ناكو قارعلاب
 يف راص يذلا راشفنخلا تيبي روهشملا تيبلا بحاص وهو ديري
 نا كلذو هل لصأ الال عضولاو بذكلا يف ابورضم الثم نيرخأتملا

 ةيدايي نيللا اهي دقعي ةشيشح لاقف راشفتخلا اموي هل لاق روصنملا

 ٠ مهرعاش لوقي كلذ يفو بارعألا

 ( راشفنخلا بيلحلا دقع امك يبلقي اهتيحم تدقع دقل )
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 ةلود باتكل هفلا يذلا صوصفلا باتك بحاص اضيا وهو

 هيذك روصنملل رهظ املو يل اقلا يلع يب ١ ىل امأ هي اضر اعم روصنملا

 هل ليق هنال رهنلا يف صوصفلا باتك يمر هتيبثت مدعو لقنلا يف
 ٠ تيبلا اذه هرصع ءارعش ضعب هيف لمعف هل ةحصال هيف ام عيمج

 ( صوفي ليقث لك اذكهو صوصقلا باتك رحبلا يف صاغ دق )

 ٠ دشنا تيبلا اذه دعاص عمس املقف

 < صوصلا روحيلا رعق نم جرخي امنا هرصتع ىلا داع )

 رقعج وبا ةيبرعلا يف اباتك نييفوكلا ءاملع نم فلا نم لوا
 ٠ يساورلا

 ناو ةبترم لئالس يناعملا ناب لوقلا عدتب ا نم لوا

 فوسليف وه كرتشم ردق ىلا قاقتشألا يف درت ةفلتخملا ظافلألا

 سناي يسرافلا يلع وبا هخيش ناكو ليق ينج نب حتفلا وبا ةيبرعلا
 ٠ اليلق يارلا اذهب

 دقف دريملا سايحعلا ويآ نييوحتلا تاقبط يف فلا نم لوآ

 ٠ ايرصي دريملا ناكو نبيرصبلا ءاملع يف اياتك عضو

 بتارم هباتك ٣٣٨ ةنس يفوتملا يوغللا بيطلا وبآ فنص مت

 ٠ نييفوكلاو نييرصبلا هيف عمج نييوحنلا

 يربحملا بيبح ني دمحم فلتخملاو فلتؤملا يف فلأ نم لوأ

 ٠ لئابقلا ءامسأ يف اذم هياتك فلأ ٢٤٥ ةنس يفوتملا

 حاطنلا نبا اهرابخاو ةيمالسالا ةلودلا يف فلآ نم لوآ
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 يف لاق مشاه ينب ىلوم حاطنلا نب نارهم نب حلاص نب دمحم
 دادغب لزن ةرصبلا لها نم ريسلاو باسنألاب ملاع خرؤم مالعالا
 ها اهيف فنص نم لوا وهو ةلودلا باتك هل اهب ثدحو

 دبع نب رمع نب صقح رمع ويآ تاءآرقلا يف فلأ نم لوآ

 لزنو دادغبب ةلحم يهو رودلا ىلا هيسن يرودلا يدزألا زيزعلا

 ٠ اريرض ناكو ءارماس

 ةذاشلا عاونالا ىصقتو اهفلاو تآرقلا هوجو عبتت نم لوأ

 ىسوم نب نوراه وه عونصمو حيحص نم اهديناسأ نع ثحبو اهيف
 يف اسار ناكو ةئامو نيعبس ةنس يفوتملا يوحنلا يراقلا
 ٠ يعفارلا ىفطصم هاكح وحنلاو ةأرقلا

 يكتعلا يدزالا ىسوم نب نوراه مالعالا يف يلكرزلا لاقو

 لما نم ةيبرعلاو تآرقلاب ملاع روعألاب زوبنملا هنلا دبع وبآ ءالولاب
 نم وهو اهنم ذاشلاو تآرقلا هوجو عبتت نم لوآ ناكو ةرصبلا
 ٠ هنم دارملا ها ملسمو يراخيلا هل يور ثيدحلا لهأ

 ةيوارلا مالس نب مساقلا ديبع ويآ تاءارقلا فنص نم لوآ

 باتك قف اهاصقتسا نم لوآ ناكو لاق يعفارلا هركذ ٢٢٤ ةنس يفوتملا

 ٠ ةروهشملا عبسلا عم ةءارق نيرشعو اسمخ اهنم ىصحأ هنا لاقيو

 كلذ عيمجب ينعو ذاو شلاب ءارقلا نم رهتشا نم لوآ

 رفعج نب دمحم لضفلا ويا حيحصلا نود هراهظآو هئاصقتس او

 ٠ ةيناتلا ةئاملا رخاوأ يف يعازخلا

 تناكو ةركب نب لا ديبع نينطتلاو نيحلتلاي ارق نم لوآ

- ٢٨٧



 هديفح هنع كلت ثروف ءاذغلا ناحلا نم عيش ىلع تسيل انزح هتارق

 اهركذ رمع نيا ةارق هل لاقي يذلا وهف هللا ديبع نب رمع ني هنلا دبع

 يضابالا ( ةارقلا هذه ) يا هنع اهذخاو لاق مث يعفارلا ىفطصم

 سار ديعس راصو ىضايالا نع هوخاو فالعلا نب ديعس ذخا مت

 بجعاف ديمشرلاي لصتا هنال هب تفرعو هنمز يف ةأرقلا هذه

 ريما يراق سانلا نيب فرع ىتح هيطعيو هيظحي ناكف هتا رقب
 ها نيتمؤلملا

 دقو يسابعلا زتعملا نب للا ديع عيدبلا ملع يف فلا نم لوا

 ٠ هيلع مالكل ١ ىضم

 ىفوتملا يلبرالا نامثع نب يلع عيدبلا ملع يف مظن نم لوا
 عاونأ نم اعون نيثالثو ةتس ىلع هتيعيدب لمتشتو ه ٦٧٠ ةنس

 ٠ اهعلطمو تايعيديلا لوآ ربتعتو عيديلا

 ( يلاح بينجتلاو رچهلاي لاح لالدألاو لالدلا اذه ضعي )

 ( يظفللا ساقجلا )

 < ولفغلا ) لايجلا لاوز هنود ىوهو ايرثلا لاقم هذتود بلط )

 مظنف ٧٠٠ ةنس يفوتملا يللا نيدلا يفص هدعب ءاج مت

 ىهو ملسو هيلع هنلا ىلص لوسرلا حدم يف ةروهشملا هتيعيدب
 ٠ اهعطم ةيفاقو انزوو اعوضوم يريصوبلا ةدرب رارغ ىلع

 < ملس ىذي برع ىلع مالسلا ءارقاو ملعلا ةريج نع لسف اعلس تئج نا )
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 ٠ اعون نيعيراو ةسمخو ةئام ىلع لمتشتو

 ٧٨٠ ةنمس يف يفوتم ا ريرضلا يسلدنألا رياج نيا امهالت مت

 ٠ اهلوأ اعون نيرشعو ةعيسو ةئام ىلع هتيعيدب لمتشتو
٠ -. -٠ 

 ملكلابيط رشناوحدملا هلرثناو ممالا ديس مميو لزنا ةبيطب )
 وأ ثالثلا تالواحملا نا قيتع زيزعلا دبع روتكدلا لاق

 نياو ىلحلا نيدلا يفص ةيعيدبو ىلبرالا ةيعيدب ثالثلا تايعيدبلا
 اوحارف ءارعشلا ءاملعلا ضعي راظتنا تتفل دق يسلدنألا رباج

 لوسرلا اهب نوحدمي اهرارغ ىلع تايعيدبلا مظن يف نورابتي
 اوردق ام ةيظفللا تانسحملا نم اهونمضيو ملسو هيلع هنلا ىلص

 يلصوملا نيدلا زع مهب ىدتقا نم رهشاو اهنم اوفرع امم هيلع
 ٠ ةتيعيدي لوأو 7٨٩ ةنس يفوتملا

 ( ملعلا درفملا ءادن نع ةرابع ملعلا يف عمدلا لهتست ةعارب )

 ٠ اتيب نوعبراو ةسمخو ةئام ىهو

 يف ةيعيدب هلو ٨٣٧ ةنس يفوتملا يومحلا ةحج نيا مث
 ةئام ىلع لمتشتو اضيا ملسو هيلع هنلا ىلص لوسرلا حدم

 ٠ اهلوا اتيب نيعبراو نينناو

 ( ملعلا يف عمدلا لهتست ةعارب ملسىيذبرعايمكحدمادتباقيل)

 اهامس ةيعيدب هل ٩١١ ةنس يفوتملا يطويسلا مث

 ٠ اهلوأ ( عيفش ريخ حدم يف عيدبلا مظن )
- ٢٨٩



 ( مدب اهلالهتسا يف نيعلا ةعارب ملس راكذت نمو قيقعلا نم )

 ( مرض نمو رض نم مسجلا صقانت اديواقنلا متاقنلا ليما نمو )

 هافوتملا ةينوعايلا ةشئاع ةهيقفلا ةيبدالا ةرعاشلا مث

 ندرألا يقرشي نولجع ىرق نم نوعاب ىلا هيسن ه ٩٢٢ ةنس

 ىلص لوسرلا حدم يف ةيعيدب اهل قشمدب اهتافوو اهدلومو

 ٠ اهعلطم ملسو هيلع ها

 ( ملعلاك قاشعلا ةرمز يف تحبصا ملس يذب يرامقا علطم نسح يف )

 يندم ١ يتنيسصسحل ١ موصعم ني ا ت ايعيديل ١ ب احصا نمو

 يلصوملا ةيعيدبي رارغ ىلع ةيعيدي هل ١١١١ ةنس ىفوتملا

 ٠ اهعلطم ةحج نيا ةيعيديو

 ( يمد لحتست قوش ةعارب هل ملعلا ةريج يركذب يئادتيا نسح )

 ليعامسا ني ينغلا دبع نفلا اذه يف رهتشاو هرصاع نممو

 ٠ امهنم ىلوأل ١ علطم ناتىعىدي هل ١١٤٢٣ ةنس يفوتملا يسلبانلا

 ( ميدلاب تييح ةمظاك حفس نم ملعل او نابلا نيي بكرلا لزتماي )

 ةيناتلا علطمو

 ( يملا اهلالهتسا يف قوشلا ةعارب ملس يذب ىوها نم علطم نسحاي )
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 دولوملا يتاعاسلاب ريهشلا توفص دومحم رعاشلا مهنمو

 ٠ ةتىعىدم لوأو ١٢٩٨ ةنس هت افو تناك اهيو ةره اقل اي

 < مدب هلالهتسا يف ةعاربلا ىديا ملعلاو حفسلا ركذل عومدلا حفس »

 اهنمو

 ( مهرديبل تناك يتيروتو ردب ىلع ءاكبلاو اقيقع تيكب مكو )

 ٠ ةدايزو فذحي فرصت ضعي عم ھا

 دمحم يف ين اولحلا ريصت نب رصن ةروصقملا مظن نم لوأ

 ن اتسريط ح اص ينسحل ١ يولعل ١ نسحل ١ ني لدع امسا نيد ديز ني ١

 نبا نسحلا هيخا دعي ةرامالا ىلوت يذلاو يعادلاب يقلملا مليدلاو

 ٠ اهلو نيتئامو نبعيس ةنس ديز

 ( ىمدلا كيتاه نيا اهالئ اسو ابرلا كلت ىلع يليلخ افق )

 ( يغتشت يك اهداجنتتساب كيلع اهعوبر تعير يتاوللا نيا )

 ديرد ني نمسحلا نب دمحم يوقغلل ١ م امإلا مظن اهرارحت ىلعو

 ٠ اهلوأو ةئامتلتو نيرشعو ىدحا ةنس يفوتم ١ ينامعلا ي دزالا

 ( اقنلا تانايب دنع ىمازخلا ىعرت اهملاب ءيش هبشا ةيبظاي )

 < اجدلا لايذا تحت حبص ةرط هنول يكاح ىسار ىرت اما )

 <( اضفلا لزج يف رانلا لاعتشا لثم هدوسم يف ضيبملا لعتشاو )

 ( ىلبجناف حابص ءوض هءاجرا يف لح ميهبلا ليللاك ناكف )
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 ةروصقملا هذه يف هضراع دقو يدوعسملا لاق ةليوط يهو

 مهف نب دؤاد ني دمحم نب يلع مساقلا ويا مهنم ءارعشلا نم ةعامج

 ٠ اهلوا ةعاضق نم هموقو خونت اهيف حدم ةديصقب يخونتاا

 ( ىدملا زاج نم بلطي ىدم يا ىهنلا يهن عطا مليئاهتناالول )
 اهنمو

 (ابظلا دح نم سفنالا يف عرسا اهظاحلا اهيعر ءابظ مكو )

 ( ىشحو بلق ةيح ىلا بح نمو رج ىلا فرح نم عرسا )

 ( ىقترم نيقترملل هدعب ام ريمح نب كلام نب ةعاضق )

 اهلوا ةروصقم ءاقرو نب الو

 ( ىمدلا فارطا نيكي رهاوج انقلا يه اهملا يه لق تئشام )

 تاروصقملا هذه رارغ ىلعو تلق يدوعسملا هركذ ام ىهتنا

 نونف فلتخم يف مهل تاروصقم مظن يف نورابتي ءارعشلا حار

 يناهبنلا ناميلس نب ناميلس ناطلسلا نامع ءارعش نمق رعشلا
 ٠ اهلوأ ةيناهبنلا ةروصقملا هل

 ( ىوللا ضاوعا عزجت انئاعت ىوللاف ديف نيب تيار لهاي )

 ( اهملا ظاحلاب انصلاجن ارع الباطع برعي نم الئاقع )
 (اشحلا ءاثرغلاخلخلا ةتماص ةضيب موجحلا ءامج لك نم )

 ( اقن ىلع دلص بيثك ىلع الع دي مامت ردب اهناك )
 اهنمو

 (افولاو يرمعل قدصلا ندعمو ادنلا عوبنيو لضفلا وخا انا )
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 ( ىنمو ونم نم اشاج نارحب يترسسيو يرولل ينمي ىفف )

 ( ىدهلا ليس يف مدق يذلا الا هلام نم هعفني ال ءرملاو )

 اهرخا يف لوقي

 (ىوتقاالو ىجحوذ اهيفكش ام ةمكح تيقب لب تمظن دقو )
 ( اتقغملا يعملألا ميلحلا وهو لقي مل ديرد نباي تجرع ول )

 ( ىوللاو ريدسلا نيب ةعتار اهلملاب ءيش هبشا ةيبظاي )

 ةروصقم للا همحر يرفاغلا نانس نب فلخ ةمالعلا خيشللو

 ٠ اهلوا كلذ ريغو بادآو مكحو هينيد لئاسم ىلع يوتحت

 ( ىمدلا نسح اهل ونعت ةمعان ىشحلاءاثرغغ ءاروح ابعاكاي )

 ( امدلا انم تكتف حالس الي اهنكل ىري ءيش اهل سيل )
 ( ىقتيذو ىرولانم ىوهيذل ةنتف نيملاعلل اهناو )

 ( ادو داو هل سيل اهليتق ممرم هنيفشي مل اهحيرج )
 ( ادو امقس هريغ نم افش اذا اهبضرمم يف راح بيبللا ركف )

 ( اقرلاو مانملا هافاجو قو راف قايرت هقراف اهمومسم )

 ( اقرلا ثفن الو ماجح مجحم الو مسو هفغشي مل اهميلس )
 ( اجد دق ليل تحت ءاضا احبص اهبشم ىسما يسار ىرت اما )

 ( اجد دق ام ىتم لب روتف الي ىتماق ءانحنالا فيس دقو )
 ( اصعلاب تيشمىشمادرا امهم الزقا تايئانلا ينتريصو )

 (ىصعرلبهعطيملميركلا لدعلا نم اوكشي نمف ىوكشام ريغ نم )

- ٢٩٢ _



 ( ىوقلا دتشم ةرشلا لبتقم ةبيبشاخا تشع املاطو )

 (ىوقلا يلبحنم مايالا ثكنتمل ايضام عارذلا لوتفم سرشا )

 اهنمو

 ( ىظل رح نم زوفلا ىرشب تلن امهل تئشام نلعفا رهدلااهيااي )

 ناو ىرشب اهقوف تددع ناف )

 رتيا يبانج ءانشي نم ناو )
 ةروصقم مت ادج ةليوط يهو

 ٠ اهلوأ يحاورلا

 اقنلا حفس يف يحلا عوبركلت )
 ةبقح نامزرملا اهيلع ىنخا )

 رفعا سانكالا ةشحوم )

 اهلعل اهلاو اهيلع جرع )
 اهناطق تلعف ام اهلأسن )

 مهنع نيبمال توقأ تاهيه )
 اهئاجرأ نم سنالآ عبرت )

 اهناب نوصغ دنع اني فقف )

 يتعمد اياقي قيرها ثيحب )

 ىعمادم ىلع قح نم نا )

 ( اظل كايذ دنع يناف تلج

 ( ىري يل اعيفش ليربج ناو
 ( ىري نمم ةمصع وذ ينناو

 ملاس نب رصان ةمالعلا خيشلا

 ( البلا دج نم لالخ الاك حولت
 ( ابصلاو اهيف لامشلا تثاعو

 ( اطقلا صوحفاو لآرلا متجمو

 ( ىوجلا حيرابتنم ائيش حيرت
 ( اشحلا يا اوعبترا اهونيابذم

 ( يدصلا ريغ مهناشب فتحمل
 ( اهملاو ءابظلا اهب تسناتساو

 ( ىسألاو ءاكبلا قرولا رطاشن

 (ىضقناعمدلااذا سفنلاعبتاو

 (افع عبرىلع بحسلا قبسينا
۔ ٢٩٤



 مهراكذأ ةعاط يعمدي يدهع (

 تتبن ناي دنع يفوقو امو )

 (ىصع لذعلاىعد نا يداوفيو
 ( ىشحلاوعولضلا نيبهنوصغ

 اهنمو

 ةيراس اهتحلطا املاطل )

 نم اهحالس تذخأ دق ةلمعب (

 ارذح اهيتلقم يمرت ءاعور )

 ( الطلا عزم الو ودلا يف عزمت

 ( ىنرلا ىلع اهنيزي بقح

 ( ىدصو ءاوعو فيزع نيب

 ملسم نب ديعس رعاشلا ةروصقم تا روصقملا هذه نمو

 ٠ اهلوآ يزيجملا

 ىونلا مأ ىنجعزي فقغشا )

 ةفرف اهاظل بش ةقرح مأ )

 اهظاوش ىنقهري لزيامل )

 يتلقمىمدآدهسلا فيسوىحضا)

 هعقو ديدش نييلاك نييلاغ )

 اهنمو

 الهف يدوعت نا يشيع مايآ )

 امهيفك يفتنكول نم تبحص )

 تقرشا سومشلا لثم ةيتف يف )

 مهو امدق ضرألا كولم مه )
 لصيفيف تهتنا ىتحتلسلست )

 ( ىوجلا حيرابت ما قوش ران مأ

 ( ىقتلملا ىتح ينع يفطنت نل

 (ىشحلادري اهرح نمىلطصيف

 (ىظللا كاذ ينفعسي ايحوحشم

 ( ىضق دقف همهسب يمر نمف

 ( ىوس يتات املك يدنعف الوأ

 ( ىنخالو رطب انآ هارع
 ( ىرشلا دسا ةوطس نم مهياهت
 ( ىدنلاو يلاعملا كالفأ باطقا

 ( ىرولالك هضعب كلمب مظعاف
_ ٢٩٥ _



 ) ىتع رمآ ن ا هوركملا جرفي ىتف يقترقتساف ترطيس امث (

 (ىدهلابترانتساو يلاعملا سمش تقرشا دق هي نم ديعس ويآ (

 اهمامتو

 ىتنا يمالس غلي اقراب اي )

 هباتعا يف لعنلا قيرب علخاو )

 لقو قربلا اهيا هارت مثلاو )

 هقوش نم ةذلف مكيلا ىقلا )

 هتمظن ام خيرات درت ناف )

 (اصعلاكىقلم ترصدق نهونم

 ( ىرس بكرام هنلا مالس لقو

 ( ىرتلا اوفقي امرغم هومتفلخ

 (ىوتلاودهل ىوضر تفداصول

 ( انثو حيدم رعشلا ملس لق

 ١٠ ٦١ ٦ ٩٥٧ ةنىس ١٣٥٠١

 يلع نب ثلا دبع خيشلا حيصفلا رعاشلا ةروصقم مث

 ٠ اهلوآو يليلخلا

 ( انسلا ءالألك اراطسا طخي امسلا لهلهب قربلا يراساي )

 ةيدن حقاول هقوست )
 هرداه هب ىرض اذا ىتح )

 تيرو تدامف ضرألا كحضأق )

 ايجانم يعبرآ جاد قرياي )

 يعضوم ىماعت كاماعنل ام )

 تعلط ام اذا سمشلا روازت )

 ( امغرو نيتح نيب مزرمو

 ( اكب عمدلا لسرا هنم فاخو

 ( امنام جوز لك نم تتبناو

 (ايحلاعمدق قوشلا تاسمهنع

 ( اطخ ناك مأ كنم ادمع كاذا

 ( اسملا يف الامشو انيمي ينع
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 ( انتتعا لا ةيانع ينيلقت يرمع نم ةوجف يف ينناك )

 ( ىرثلا ىلع تقرشا دق اهناف يدهاعم ىلع لخبتال قرباي )
 ( العلا دهم ىلع دمحلا عضترا اهناضحا يف تجرد ادهاعم )
 ( ىرولا نيب ينطبغي ام تسرد افحص يتايح نم تسرد اذا )

 اهنمو

 ( ىقتلا رخفلا نكي نا عبت نم امهتزع يف عنما ةرساو )

 حلصمف حلاص نم ةلسلس )
 لداعف مكاحف نمؤمف )

 ةدارا اهل سيل ةلسلس (

 اهنمو

 هردجا امف هللا يشخ نم )

 هردق قح معنملا ردق نم )
 همركا امف هللا ىقةا نم )

 ههجو مامآ هنلا لعجي نم )

 ) ىفتقمف ذ دسشرمق دشارف

 ( اش فيك ميكحلا ةدارا الا

 ( اشن هيف نمو رهدلا نماي نا
 ( ادأ ركشلا هزجعا همعن يف

 ( ىردزم افيعض شاع هنا ول
 ) اطخلا نودهظح با هصلا ,اك

 ٠ اهرخآ يف لوقي ادج ةليوط ةديصقلاو
 هتمرام ىلع هلل دمحلاو )

 لنأ ملام ىلع هل دمحلاو )

 ىفطصملل هضور حوفي ادمح )
 هلهأ نامزلا سفاني ادمح )

 ) ابصلا سافنأك ادمح هتلنف

 ) انسلا ءالألك ادمح يبرآ نم

 ) اننتثو مالسو ةالص فرع

 ) اذش كسملا ىلع وهو همتخ يف

. ٢٩٧١



 ادص نم لجر عبسلا ايندلا بئاجع مسا قلطأ نم لوأ

 ٠ يهو رتابيتنا همسا نانبل
 ٠ رصم تامارها

 ٠ ايكرتب انايد سيمطرا ديعم

 ايكرتب سول وسوسوم كلملا حيرض

 ترثدنا دقو قارعلا يف لبابب ةقلعملا سيماريمس نئانج

 يف بهذلاو جاسلا نم عونصملا رتييوج سفز لاثمت اهراثآ عيمج

 ٠ قرتحا دقو نانويلاب داليملا لبق سماخلا نرقلا
 اهرمد دقو داليملا ليق ٢٧٠ ماع ةيردنكسالا ةرانم

 ٠ م ١٣٧٨ ماع لازلزلا

 شريش هتحن لاثمت وهو سدور ةريزج يف سوسولوكلا
 ٠ اضيآ لازلزلا هرمد دقو داليملا ليق ٢٨٠ ماعو ٢٩٢ ماع نيب

 يذلا ةيردنكسألا ةنيدم فحتم وه ملاعلا يف فحتم لوأ

 ىلع يوتحيو داليمل ا ليق ٢٨٠ ماع لوألا سوميلطي هأشنا

 ثدحأ نم جذامنو رعشلاو ىقيسوملاو لامجلا هلل ليتامث

 ىلا دعي اميف لوحت دقو ةيحارجلاو ةيعانصلا تالآلاو تاعارتخالا

 ٠ ةينانوي ةعماج وآ ةسردم

 ٠ ينانويلا وطسرأ ةيفارغجلا نود نم لوأ

 ٠ دنهلا لمهأ ةيلاسسلا تايلكلاي لاق نم لوآ

 ٠. سيردنيمسكلا فوسليفلا ةيكلف ةرك عنص نم لوأ

. ٢٩٨



 ٠ اضيا ةيضرا ةطيرخ لمع نم لواو

 وكنارف لارنجلا وه سماخلا روباطلا مسا قلطا نم لوا
 اينايسا يف مكلا ىلع ءاليتسالا نم نكمت يذلا ينايسلا
 ببس نع لئس امدنعو ريباوط ةعبرا نم ةفلؤم هتاوق تناكو
 ينعيو سماخ روباط كانه ناك لاق ةعبرألا ريباوطلا هذهب هحاجن

 ٠ ددردم ةمصاعلا لخاد نيدتدملا نم هتروت يديؤمو هناوعا هي

 حيصا ينابسألا لارنجلا هقلطا يذلا فصولا اذه دعيو

 لدت ةملكلا هذه تحيصاو اعئاش روياطلا ةملك لامعتسا

 ةطساوي دليلا لخاد متت يتلا بيرختلا تايلمعو ةيسوساجلا ىلع

 ةيناتلا ةيملاعلا برحلا ةياهن دعي اهانعم عستا مث دلبلا كلذ ءادعا

 ٠ هيناسقنلا بورحلا يمظنمو تاعاشالا ىجورم لمشيل

 رصم بحاص نولوط نب دمحا بهذلا صولخ يف ددش نم لوأ
 هنم يتواو سمش نيعي روهشملا زنكلا دجو نيح كلذو ماشلاو
 هيف اذاف برعف ةيطبقلاب هيف بوتكم بهذ حول هردص ىلعو تيمب
 نوكي نم لا لتاق لاقق ( بهذلا صلخأ يبهذو كولملا ربكا انا )
 قيلعتلا يف ددش مث هيهذ نم صلخا هبهذ وأ هنم ربكا نيعللا اذه
 ٠ هسنفتي هرضحي ةاضقلا يضاق ناك ىتح

 هانب نولوط ني دمحا رصمب ناتس رامييلا ذختا نم لوآ
 ىلا يا ها نآلا ىلا دوجوم وه ىشعألا حبص يف لاق ساطىفلاب
 ٠ ةرجهلل عساتلا نرقلا يف كلذو فلؤملا نمز

 يرلا ناتسراميب مث دادغي ناتسراميب وه ىفشتسم لوأ
- ٢٣٩٩



 نا ليق ىزارلا ركي ويأ روهشملا بيبطلا امهرييدت ىلوتي ناكو

 لكواف دادغب يف ىفشتسم ينبي نأ دارا ةلودلا دضع ناطلسلا

 عضوملا رايتخال كلذ دعب ماق يذلا يزارلا ىلا هئانب رمأ

 مث دادغب فارطا لك يف محللا نم ةريبك اعطق قلع ناب بسانملا

 يذلا ناكملا راتخا كلذ دعيو ةعاس نيرشعو عبرأ ةدم رظتنا

 ٠ ةلاح نسحا محللا هيف لظ

 دقو كلملا دبع نب ديلولا وه ناتسراميب ينب نم لوآ ليقو
 ٠ ينانويلا ميكحلا طارقبأ هذختا نم لوأ نا ليقو هركذ قيس

 عيبرلا تقو نوكي يذلا يأ ىعيبرلا حشرلا فصو نم لوأ

 ٠ يزارلا ركي وبأ

 تاناويحلا نيراصمو حرجلا ةليتف مدختسا نم لوأو

 ٠ حورجلا ةطايخل

 ٠ مه ارملا يف ضديأل ١ صاصرلا مدختسا نم لوأو

 ٠ ةيصحلاو يردجلا نيب قرف نم لواو

 ىمحلا اهامسو ةنييخلا ةرمجلا صخشو فصو نم لوأ

 ٠ انيس نبا فوسليفلا وه ةيسرافلا

 ىسيع شيرق وبأ ينالديص بقل هيلع قلطا نم لوأ

 ىنعمو نييسابعلا ديشرلاو يدهملا رصع يف ناكو ينالديصلا
 عتص يبيطلا حالطصالا يفو رطعلا عيب ةيبرعلا ةغللا يف ةلديصلا

 .,يملعي لصنتو تاينلا ملع نم عرف يهو اهعيبيو ةيودألا

 ةيناويحو ةيتابن ةيودالا نال اضيا ءايميكلايو نداعملاو ناويحلا
- ٤٠٠



 تضنقا بيكرتلا يف بسنو ةجلاعم ىلا اهجايتحا لجالو ةيندعمو

 ٠ ءايميكلاب ةفرعملا
 ٠ نوينيصلا بطلا ةساردل ةيلك ءاشنا نم لوأ

 ٠ اضيا نوينيصلا يردجلا دض حاقللا عرتخا نم لواو

 نم لوآ رداصملا ضعب يفو هلعشاو دورابلا فرع نم لوأو

 ماع الا برحلا يف هومدختسي مل مهنكل نوينيصلا دورابلا عرتخا
 لوآ مه برعل ا نا ليقو دور ايل ١ حلم برعلا ذخا مهنعو م ١١٦١

 مه برعل ١ ي ا اوناك اميرو نيمآ دمحأ ذاتسألا لاق هل عرتخم

 ةكرعم لوآ ناو نيقرشتسملا نم ريثك كلذ لاق امك دورابلا ىعرتخم
 رصاح نيح بوقعي ريمألا دي ىلع تناك دورابلا اهيف لمعتسا
 مل يتلا تالآلا فلتخمب اهراوسأ برضف م ١٢٠٥ ةنس ةيدهملا
 ةريبك فئاذق يمرت اهنم ةدحاو لك تناكف كلذ ليق سانلا اهري

 ضعي نأ يورو ةنيدملا طسو يف طقستو ديدحلاو ةراجحلا نم
 ها اروف مهدلب ىلا هلقنف عارتخالا اذه دهاش زيلجنالا

 ٠ نوينيصلا ةلصوبلا فشتكا نم لواو

 ٠ ةفاحصلاو ليتمتلا فرع نم لوأو

 م اع كل ذو لقنتملا يع ايطل ١ فرحل ١ عرتخ ١ نم لوأو

 ٠ م ١٠١

 ماع كلذو دوقنلا لدب ةيلاملا قارولا لمعتسا نم لوأو
 ٠ م ٩٥٠

 ينودقملا ردنكسألا ةيندعم ةلمع ىلع هتروص كص نم لوآ

-» ١ ٠ ٤ -»



 يوق بعش مهو نويديللا ةيدقن ةيندعم ةلمع كص نم لوأ

 ٠ داليملا لبق عباسلا نرقلا يف ىرغصلا ايسآ يف شاع يرث

 مل وهكوتسا يف تردص ملاعلا يف ةيدقنلا قاروألا لوآ

 لاقو باوجو لاؤس باتك فلؤم هاكح اذك ١٦٦١ ماع ديوسلاب
 ةلوادتم ةيندعملا ةلمعلا ترمتسا دقو باتكلا نم رخا عضوم يف

 عضوت مل ةيقرولا ةلمعلا ناو يلاحلا نرقلا لئاوأ ىتح سانلا نيب
 نيرشعلا نرقلا ةيادب ىتح ملاعلا لود رثكا يف لوادتلا عضوم
 ةلمعلا عضو يف ابروأ لود نيب ةدئارلا يه ايناطيرب تناكو
 ماع ةرم لوأل اهيف اهروهظ ناكو ةيندعملا ةلمعلا ناكم ةيقرولا

 تدمع ءانثالا كلذ يفو ىلوالا ةيلاعلا برحلا لهتسم يف ٥٤

 ىرخالا قاوسالا نمو اهقاوسأ نم ةيبهذلا ةلمعلا بحس ىلا
 ايبروآ لود نم اهريغو ايناطيرب مادقا ناو اهذوفنل ةعضاخلا
 ةيبهذلا اهتلمع تغلا اهنا ينعيال ةيقرولا ةلمعلا رادصا ىلع
 ماع ىتح ةيقرولا ةلمعلا بناج ىلا ةدوجوم ةلمعلا هذه تيقب دقف

 دوقنلاب لماعتلا تفقوا يتلا نيناوقلا تردص نيح م ١
 ةدعاقي فرعي ام تغلأ نيناوقلا كلتو ةيئاهن ةروصي ةييهذلا

 بهذلا لئادب ةدعاقب هتيمست نكمي ام اهب تلدبتسأو بهذلا
 دوقنلل ءاطغ هقن بهذلا ىلع دامتعألا ىلوألا ةدعاقلا طرتشتو

 تالمع ىلع دامتعالا ةيناثلا ةدعاقلا حمست امنيب ةيقرولا
 لاق بهذلا ىلع دمتعت يه نوكت الثم رالودلاك بهذلا نم الدي ىرخآ

 هذه ةميق نا ذا ةيقرولا دوقنلا لكل ىفخيال امك يرورض ءاطغلاو

 ٠ هنم دارملا ها اهئاطغ يف امناو اهتاذ يف تسيل دوقنلا

۔ ٤٠٢



 يناملالا جريمت وجانح فورحلاب ةعابطلا عرتخا نم لوا

 غربنتوغ نامهوج همسا اهعرتخ ١ يذل ا نا ليقو ١٤٤٤٠ م اع

 ٠ ينالالا

 ٠ م ١٥٩١٤ ماع ةييرعلا ةغللاب عيط باتك لوآ

 ةديرج يه ةييرعل اةفقلل اي تردص ةييرع ةفنحص لوأ

 ١٨٢٨ ماع رصم يلاو اشاي يلع دمحم اهردصأ ةىرصملا عئاقولا

 بوسعيلا ةلجم يه ملاعلا يف ترهظ ةيبرع ةلجم لوأ
 ٠ ليعامسأ يويدخلا نمز يف اشاب يلع دمحم اهردصأ

 دمحأ ني ينيز م اي ١ ةمركم ١ ةكمب تتشنأ ةعيطم لوأ

 لوادجلا ف اتك هلعل هبتك ضعب اهيف عبط ةكم ءاهقف نم نالحد

 ٠ ةيمالسالا لودلا خيرات يف ةيضرملا

 ينب نم يبسارلا بهو ني هننا دبع ةيضابالا نم ماما لوأ
 يأرو ملع اذ ناكو دزألا نب رصن نب كلام نب ناعديم نب بسار
 هريغو رجح نبا هدعو ملسو هيلع للا ىلص يبنلا كردآ ةحاصفو

 ناكو صاقو يبأ نب دعس عم قارعلا حوتف دهشو ةباحصلا يف
 ةيواعم نيبو هنيب ميكحتلا عقو نا ىلا هيورح يف يلع مامالا عم
 لاتق كلذي نونعب ل الا مكحال اولاقو باحصألا هركناف نيفص يف

 يف ىلاعت هنيب لي هدايع ىلا اهمكح لعجي مل للا نال ةيغايلا ةئيفلا
 ( للا رمأ ىلا ءىفت ىتح يغبت ىتلا اولتاقف ) لئاق نم زع هلوق
 املف ةيغايلا ةئيقلا لاتق وهو هللا هاضم ارمأ يف نيمكحلا مكحف

 ةيرق يهو ءارورح اوتاو ةعامجلا ءالؤه هقراف نيفص نم عجر
- ٤٠٢ _



 افلا رشع ىنثا مهو ذئموي ضرألا لها رايخ مهو ةفوكلا رهاظي
 رابك نم ةيقب مهيفو كلذ نم رثكا ليقو ريثالا نيا لوق يف

 اوعيابف ناوضرلا ةعيبو اردب دهش نممو نيعباتلاو ةباحصلا
 راس مت يلع نييو مهنيي تالسارملا ترثكو اماما بهو نيب هنلا دبع

 نم ريتكو بهو نب هللا دبع لتقف ناورهنلاب مهلتاقف هشيجب مهيلا

 يدعسلا ريهز نب صوقرحو يئاطلا نيصحلا نب ديز مهنم هباحصأ
 ةنس كلذو ةنجلاب ملسو هيلع للا ىلص يبنلا هل دهش يذلا

 ٠ مهاضراو مهنع للا ىضر ةرجهلل نيثالثو نامت وا عيس

 نبا رمع ني ييحي نيب هللا دبع نميلاب ةيضابالا نم ماما لوا
 لماع ةلبج نب ميهاربال ايضاق ناك قحلا بلاط يدنكلا دوسلا

 ةيمآ ينب كولم رخآ دمحم نب ناورم مايآ تومرضح ىلع مسيوقلا
 يف هباحصأ رواشف ةحيبق سانلا يف ةريسو ارهاظ روج ىارف
 هيلع اوراشاف ةديبع يبآ ىلاو ةرصبلا لهأ ىلا بتكو مايقلا
 لمهأ نم امهو ةزمح وباو ةبقع نب جلب هيلا صخشو جورخلاب
 نبا ىيحي نب هننا دبع نب فوع نب راتخملا ةزمح يبأ مساو نامع

 مهف ني كلام نب ةميلس نب نساحم نب تلص نب ديعس نب نزام
 ىلوتساف اماما قحلا بلاط اوعيابف ةنطابلا نم زجم لمهأ نم وهو

 ناكو ءاعنص ىلا راس مت اهلماع مزه ن ا دعي تومرضح ىلع

 ديدش لاتق دعب اهيلع ىلوتساف مساقلا وآ مسيوقلا اهيلع لماعلا
 ىنثاو هللا دمحف سانلا بطخ مت ماشلا ىلا برهو لماعلا مزهناو

 رذحو ركذو ظعوو ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ىلع ىلصو هيلع
 امهيلا اعد نم ةباجاو هيبن ةنسو هللا باتك ىلا مكوعدن انا لاق مث

 انيضر انمامأ نآرقلاو انتليبق ةيعكلاو انيبن دمحمو اننيد مالسسأل ١

- ٤٠٤



 انمرحو اليلق انمث هب ىرتشن الو اليدب هب يغبنال الالح لالحلاب
 ةليوط يهو هللاي الا ةوقالو لوحالو اتروهظ ء ارو ه انذينو مارحلا

 هبناج نيليو مهيف ةريسلا نسحي ارهشا ءاعنصب قحلا بلاط ماقاو
 ٠ بناج لك نم ةارشلا هتتاو مهل

 ههرباو ةبقع نب جلبو ةزمح ابآ هجو جحلا تقو ناك املف
 ةئامو فلا ليقو لجر ةئامعسمت يف ةكم ىلا حابصلا نيا

 كلملا ديع ني ناميلس ني دحاولا دبع اهيلعو ةيورتلا موي اهمدقف
 نم سانلا غرف ىتح ىنمو عمج ىلا اوضافا مت هفرعي اوفقوف

 ىلخو ةنيدملا ىلا دحاولا دبع جرخو ةكم ىلا اوراصف مهكسانم

 ادصاق جرخ مث ةعازخ نم لاجر ةزمح يبأ ىلا عمتجاو ةكم مهل

 نم هب مهعجاري اميف ناكو ديدقب اوقتلاف اهلهأ هيلا جرخف ةنيدملا
 كوعدن اولاق اننوعدت م ىلاف هياتك ىلاو هتنا ىلا مكوعدن انا مالكلا

 هللا ةعاط ىلا مكوعدن للا ناحبساي لاق ناورم ةعاط ىلا

 رينتل انليبس اولخ مهل هلاق اممو ناورم ةعاط ىلا انوعدتو

 اناف مكب اندح اولعجتالو مكيلع مكحلا يق راجو مكملظ نم ىلا

 مكيلحت نحتا للا ءادعأ اي اولاقو ةنيدملا لهأ مهمتشف مكلاتق ديرنال

 ضرألا يف دفن نحنأ مهل اولاق ضرألا يف نودسفت مكعدنو

 ءيفلاب رثاتسأو انلتاق نم لتاقنو داسفلا لهأ فكنل انئج امنا

 هل هللا لعجب مل نم اوعلخاو مكسفنال اورظناف مكيلعو انيلع

 اونواعو ملسلا يف ذ اولخداو هلا ىصع نمل ةعاطال هناف ةعاط

 يبا لوسر ةبقع نب جليل زيزعلا ديع لاقو اولبقي ملف قحلا لهأ
 فيسلا الا مهنيبو اننيي سيلف كياحصا ىلا عجرا مهيلا ةزمح

 نبا زيزعلا دبع وهو مهريمأ لتقو ةنيدملا لهأ مزهناو اولتتقاف
_ ٤٠٥



 ىلتق تغلب ليق هباحصأ نم ريثكو نامثع نب ورمع نب هنلا دبع

 شيرق نم نوسمخو ةئامعبرا الجر نيثالثو نيتئامو نيفلا ديدق
 ويآ لخدو ماشلا ىلا دحاولا ديع ىضمو ةئامو نيتالت ةتس كلذو

 ةنيدملا لمهأ اي لاقو هيلع ىنتاو هنا دمحف ربنملا ىقرف ةنيدملا ةزمح
 مكانلاسو لوقلا مهيف هللا رمعل مهتاساف ءالؤه مكتالو نع مكانلآس.س

 مارحلا لاملا نولحتسي له مكانلاسو معن متلقف نظلاب نولتقي له
 مهدشاننف متنأو نحن اولاعت مكل انلقف معن متلقف مارحلا جرفلاو

 نولعفتال متلقف مهسفنأل نوملسملا راتخيل مكنعو انعاوحنتي نا

 ميقي نمي تان مهيلع رهظن ناف مهلتاقن متناو نحن اولاعت مكل انلقف

 مكانلتاقف مهنود انومتلتاقو متيباف هيبن ةنسو هنلا باتك مكيفو انيف
 ٠ ةغيلب ىرخا بطخ هلو ها مكقحساو هنا مكدعباف

 يدعسلا ةيطع نب دمحم نب كلملا دبع ل اتقل ةزمح ويا جرخ مث

 سراف فالا ةعبرأ مهنم فلأ رشع ىنثا يف ءاج يذلا ناورم دئاق
 نا ليقو هباحصأ نم ريثكو ةزمح ويآ لتقف ىرقلا يداوب اوقتلاف
 بعشلا مف دنع لتق ةزمح ابا ناو ةبقع نب جلب ىرقلا يداوب لتق يذلا
 ىلا هسارب ثعيو ةئامو نيتالث ةنس هرخالا ىدامج يف كلذو ةكمي

 ٠ ناورم

 نم هيلا جرخف نميلاي قحلا بلاط لاتقل ةيطع نبا هجوت مت
 فلآ هعمو مامالا لجرتف هارشلا يف لتقلا رحتساو اولتتقاو ءاعنص
 نبا هنا دبع سارب ةيطع نبا ثعيو اعيمج اولتق ىتح اولتاقف سراف
 هريسم يف فرجلاب ةيطع نبا لتق مث ماشلاب ناورم ىلا ىيحي
 ٠ ءاعنصب هليخو هركسع فلخ دقو ناورم نم دهعي جحلل
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 نبا ىلعألا دبع باطخلا ويا برغملاب ةيضابالا نم ماما لوا

 ةئامو نيعبرا ماع عيوب يرفاعملا ةلمرح نيب ديبع نب حمسلا

 ةيبيللا ةيروهمجلاب نآلا ىمسي ام هتيار تحت عمتجاو ليق

 هددع اشيج روصنملا رفعج وبأ هيلا ثعب مث ةيسنوتلا ةيروهمجلاو
 يضر مامالا لتقف يعازخلا ثعشألا نب دمحم ةدايقب افلا نوعبس

 ١٤٤ ٠ ماع كلذو افلآ رشع ىنثا هباحصأ نم لتقو هنع هللا

 العملا نب دمحم نامع يف ةيضابالا ةلودب ماق نم لوأ

 سرشا ني نوكسلا يني نم ليقو شئارلا ينب نم يدنكلا يحنشنفلا
 ىلا ةرصبلا نم ملعلا اولمح نيذلا ةعبرألا دحأ وهو ةدنك نبا
 ` نامع

 يدنلجلا نب رفيج نب دوعسم نب يدنلجلا وه نامعب ماما لوأ
 نينتا ةنس همامالاي عيوب سمش نب ةلوعم ني زع دبع ةيرذ نم
 بلاط ةعيب دهش نممو ةديبع يبآ ةذمالت نم ناكو ةئامو ندتالتو
 قالطالا ىلع نامع يف نيبوصنملا ةمئالا لضفأ وهو نميلاب قحلا
 نامعي اماما ىدنلجلاي لدعأ الو هتنا همحر ىملاسلا نيدلا روت لاق

 تراد ةكرعم يف ( ةميخلا سار ) رافلجب هنع هنلا يضر دهشتساو
 كلذو حافسلا سابعلا يبا داوق دحأ هميزخ نب مزاخ نيبو هنيب

 ٠ ةئامو نيتالتو عبرا ةنس

 موق ةارشلاو ىدنلجلا مامالا نامعب ةارشلا ذختا نم لواو

 دلوو لهأ ىلا الو نطولا ىلا نوعجريال توملا ىلع مامالا اوعياب
 دقو هلل نيدرجتم مهقمر دسي امم مهتوقيام الا مامالا نم نوبلطي الو

 ىلا نيتئام لك ىلع لعجف بتارم ىلع ةارشلا ىدنلجلا مامالا بتر
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 ة ,رصيلا و لضفلاو اجحلا لها نم دئاق ةئامعبراو ةئام ثالث

 ٠ ھا نيدلا مهملعي هقفلا لها نم بدؤم ةرشع لك ىلعو

 لثملا مهب برضي ناك ليق ةيالا ىنعم نم ذوخام ارشلا ظفلو
 ٠ ىدنلجلا ةارش نم دهزا لاقيف نامع يف

 دعب ةمامالاب عيوب بعك نب ثراولا صورخ ينب نم ماما لوأ
 ةتسو ةنس ةرشع ىنثا ةمامالا يف يقبو نافع يبا نب دمحم لزع

 ٹلات يف هويلك يداو ليس يف اقرغ تامو كلذ ريغ ليقو رهشا

 ١٩٦٢ ٠ ةنس ىلوألا ىدامج

 هللا دبع نب ناسغ مامالا وه قراس دي عطق نامعب ماما لوأ

 عطقلا دح هيلع بجو نأ دعب راحصب قراس دي عطق هناف يصورخلا

 برض يهو ناسغ مامالا وه نامعب تآذشلا ذختا نم لوا

 هنصارقلا نم نامع طوطش ةيامحل الوطسأ اهنم ذختا نفسلا نم

 مهو جراوبلا ناكو هخيرات يف دومح نب ملاس خيشلا لاق دونهلا
 ىلا نوبرهيو ةراملا نوبلسي نامع فارطاب نودعقي دنهلا رافك
 يحاونلا نومجاهي اذفغلب اميف اوناكو قارعلاو سراف ةيحان
 مهملعل فارطالا كلت نم امهلوح امو رافلجو ابدك نامع نم هيلامشلا

 نفسلا نم برض يهو قراوزلا هذه ذختاف رحبلا يف مهدراطي ادنج

 ها تآذشلا نم برقت اضيا نفسلا نم عون يهف فرغلا اماف

 وهو ةاذشلا ناسغ ذختاو هللا همحر ىملاسلا نيدلا روت لاق
 نماو طوطشلا هذه نم جراوبلا اهيف ازغو نامعب اهذختا نم لوآ

 فرفغلاو ليق ها فرغلابو تاذنشلا هذهب جراوبلا نم سانلا هللا
 ٠ هنم صوخلا ةلازا دعب لخنلا ديرج نم عنصت ةريغص براوق
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 ثارولا مامالا توم دعي ١٦٢ ةنس ناسغ مامالا عيوب

 ٠ هللا همحر نيتئامو عبس ةنس ةدعقلا يذ يف يفوتو

 اوكلم ةذنمهابنلا نا ىفخيال نامعب ناهبن ينب كولم لوآ

 اهنا خيراتلا قايس نم ردابتي اميف ىلوالا ةرملاف نيترم نامع
 ةنس ىف يلاعملا يبا نب ىسوم مامالا لتق دعب ةعقاولا ةرتفلا يف

 وآ كلام ني يراوحلا مامالا بصن نا ىلا ةئامسمخو نيعبسو عست
 عساتلا نرقلا لئاوأ يف ةياورلا فالتخا ىلع يراوحلا نب كلام
 اوبصن مهنا خيراتلا ركذي مل ةدملا هذه نا اذه ىلع ليلدلاو ابيرقت

 نرقلا رخاوآ يف رمألا ىلع اوبلغت ناهبن يني لعلو اماما اهيف
 خيشلا لاق مهكولم لوا طبضلاب فرعي الو عساتلا نرقلا ىلا سداسلا
 دمحم هللا ديع وبأ مهكولم لوآ نا رهاظلاو دومح نب ملاس ةمالعلا

 ناهبن نب رمع نب دمحا نيسحلا ويآ هوخاو ناهبن نب رمع نبا
 ةنثالتلا ءالوهو ناهبن نب رمع نب ناهبن دمحم وبآ ثلاثلا هوخاو
 مث دحاو نآ يف هومسنتقا ما كلملا ىلع اوعباتت مه له فرعي ال

 ناهبن ني رمع نب دمحم نب رمع نب يلع مساقلا وبأ مهدعب
 يذلا وهو رمع نب برعي برعلا وبا مت رمع نب لهذ نسحلا وباو
 ىلع اوعياتت مهنا ركذ نم ةلمجو ها نيمايملا ةيراعيلا هنع عرفت
 عاض دقو يلاتسلا رعاشلا مهحدم نيذلا مه ءالؤه ضعيو ةرشع كلملا

 مايأ نامع يف ةعقاولا ثادحالا نمو ضومغلا هفنتكاو مهخيرات رثكا
 ءارما نم ريمأ جرخ ةرجهلل ةئامتسو نيتس ةنس يف هنا مهمكح .

 رافظ ىلا هجورخ ناكو يتسوكلا دمحأ ني دومحم ىمسي زومره
 ديسلا اهل كلاملاو نامع ىلع يلوتملا ناكو تاهلق ىلا هركسعي لصوف
 ىلا لصو املف ناهبن ني رمع ديسلا هوخاو ناهبن نب نالهك يلاعملا وبا
 هنم بلط هب عمتجا املو هيلا يلاعملا يبا لوصو بلط تاهلق
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 كلمي ال هنا لاقو هل رذتعاف هدنع نامع لها جورخو هنوعملاو عفانملا

 لاق تئش ام ركسعلا نم ذخ هل لاقف ةدحاو ةدلب الا نامع نم

 جارخلا ميلست ىلع نوردقي ال ءافعض نامع لها نا يلاعملا وبا

 هديكملا هل رمضاو ةوادعلا هل دقحف نامع لها ىلع ةيمح كلذ لك

 رصتلا هودعوو مهاسكف نامعب نيذلا ودبلا ءارمأ ىعدتساو

 اهنم لتق اهب لحو رحبلا يف رافظ ىلا لحترا املف هعم جورخلاو

 دنعف هل مهدعو نامع لهأ فلخاو مهنم دلبلا هنلا ملسو ةميظع ةلتقم
 لمهأ ىلع رتسلاو رافظ لهاب هلمع هيزجي نا هللا دارا هعوجر

 رافظ نم هبستكا ام عفرو نامع ىلا ريلا قيرط ذخا نيح ىلا نامع
 رافظ نم هذخا يذلا نا لاقيو تازاهجلا يف عاتملاو قيقرلا نم

 ربلا قيرط ذخا املو افلا رشع ىنثا تازاهجلا يف هعفرو ديبعلا

 ءاملا ةلقل شطعلاو عوجلا مهباصاو دازلا مهيلع صقن هركسعب

 هركسع نم تامف رانيدب ناتم مهدنع محللا غلبو قيرطلا كلت يف
 ٠ ملعأ هللاو رثكا ليقو انغليو انعمسام ىلع لجر فآلا ةسمخ

 نامع ىلا زاريش لمأ مجعلا ركاسع تلصو رخا ( ربخ )
 عبرا ةنس هنم رشع سماخلا موي ةدعقلا رهش يف ىوزن اولخدو

 ( ىلوألا ةثداحلا نم ةنس رشع ةعيرا دعب ىا ) ةئامتسو نيعبسو

 ةيادلا نيا هبقلو دمحأ نيدلا رخف هل لاقي لجر مهيف مدقملا ناكو

 تام يلاعملا ايا هاخا لعلو ) ناهبن نب رمع ديسلا ةلود يف كلذو
 ةنطابلا نم مصاع يح يف ناهبن نبا مهاقتلاف ( ةثداحلا هذه لبق
 مهلاتق نامع لهأ نم دحا قطي ملو لجر فالا ةتالت مهركسع ناكو

 ىلا اوجرخ مت رهشا ةثالث ىوزنب اوماقأف نامعب تناك رومآ فالتخال
 لبقو دلبلا حتفي نا لبق مهمدقم تامو رهشا ةتالت اهل نييراحم ىلهب
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 هدنعو ناهبن ني رمع ديسلاب اولخدق حلصلا ىلهب لها بلط هتوم
 دلبلا اولخد املق ديسلا ىلع مجعلا نم سانو دمحيلا خياشم
 ناهبن نب رمع دارا املف مهل فلحو ناهبن نب رمع ديسلا مهفلح

 حلصلاب دلبلا يف اودانيل مجعلا نم ضعبو برعلا لخديل جورخلا
 هبرضف هفيس درجف نسحلا يبآ نب هللا دبع ( ناخ يا ) هيف قاب
 اهنم تامف ةلبتب نسحلا ني هنلا دبع يمرو امهنم ملسف نيتبرض

 دعبو لاجر ةسمخ هباحصأ نم لتقو اماس ناهبن نب رمع جرخو
 امايا اوماقاف مجعلا اوحلاصو ىلهب لهأ جرخ ةيادلا نيا توم
 ها مهضرأ ىلا اوعجرو لئالق

 هللا ردق ةيامنامثو نيتسو تس ةنس يف رخآ ( ربخ )

 ىدحاب زورينلا لوخد دعي نم لصو هنا ىتح ىوزن يف ظيقلا ماود
 رهش رخا يف هرخاو نابعش رهش لوآ يف هلوأ ناكو ةليل رشع
 زومره ناطلس جرخ اهيفو ةكرايم ةنس ةنسلا كلت تناكو رغص
 رفظم نب ناميلس نب رفظم نب ناطلس ديسلا دي نم اهذخاو نامع ىلا
 يتلا ةثداحلا نم ةئامو نينامتو نيتنتا رورم دعب يا ) ناهبن
 ميظع شيجي هيلع جرخ ةمهن نب هاش رون هيلع جراخلاو ( اهلبق
 نم رثكأ اهنا تثدح ريثك هليخو لجر فلآ نيرشع قوف هنا تتدح
 دمو اهرضحو اهودب نامع نم برعلا هدنع تعمتجاو سراق فلأ
 نم نا ءاش ام نامع يف ناطلسلا ماقو ءاسحلا ىلا ناميلس

 مهيلع رمأو همادخ نم اضعب اهيف كرتو ىلهبب هماقم رتكاو نامزلا
 هقوف ال يذلا صاخلا ناميلس ريزو ناسغ وبآ ناكو بيلك ني ناسغ
 هكلم عجرو اهكلمو هراد ىلا ناهبت نيا لصو كلذ دعبو دحا هدنع

بارطضا نم ولختدال مالكلا ضحعيو ها ملعأ هللاو نوكيام نسحأك



 اهتركذف ةثالثلا ثادحالا هذه ركذ تدجو دقو حضاو ريغ هانعمو

 نيسوقلا نيب امو بلاغلا يق ظفل رييغت نودب اهتدجو امك ةيلاتتم
 كلذ ىلا يناعد دقف باتكلا عوضوم نع جورخ اذه نا لاقي ال يتم

 روج اهببس ةاسام اهتا ولو خيراتلا ظفحو ناهبن ينب رابخا ةردن

 لوخد يجراخلا ودعلل ىنست ىتح نامع لها ةملك قرفتو ةنهابنلا

 مايقلا لاحلا هذه لثم يف مهيلع بجاولا ناكو اهلهاب كتفلاو نامع

 ٠ سفنلاو لاملاو نطولاو لهألا نع عافدلل مهناطلس عم

 يذلا نسحم نب ناطلس وهف نيريخالا ةنهابنلا كولم لوا اما

 ٠ همع ءانبا ةفلخ مث ه ٩٧٢ ةنس يفوت

 يناهبنلا كلملا نامع ىلا ( وجتاملا ) ابمألا رجش بلج نم لوا
 يف رتك مت ةرهاظلا نم تاينقم يف هسرغ ام لواو نسحم نب حالف
 دوسألا نصح اهب ىنب يذلا وهو تاينقم هنكسم ناكو نامع

 اوكلم نيذلا نيريخالا ةنمهابنلا كولم نم حالفو لاع نصح وهو
 ةسايسلا نسحو دوجلاب فوصوم وهو رشاعلا نرقلا يف نامع
 ةدع حالف نب رارع هدلو يفو هيف ىواذيكلا يويلحملا رعاشللو
 ٠ حئادم

 يبأ ني كلام ني دشرم نب رصان مامالا ةبراعيلا نم ماما لوا
 قاتسرلاي فلاو نيرشعو عبرا ةنس ةمامالاب عيوب يبرعيلا برعلا
 لبق اوناكو مهتلود هي تماق نم لواو ةبراعيلا نم ماما لوآ وهف
 كلامملا تمسقتام دعب اهيليامو قاتسرلا يف ءاسوءر مهريغك كلذ
 نامع ةمتأ لضفا نم هنع هنلا ىضر ناكو ءاسوءعرلا ىديا يف

هللا ىضر يفوتو ةروهشم تاماركهلو هرصع ءاملع هيلع ىنتاو



 فلاو نيسمخو عست ةنس رخالا عيبر نم رشاع ةعمجلا موي هنع
 ٠ اخرؤم مهضعي ل اق ةرجهلل

 ( رخؤملا عييرلا رهشلا نم رشعل دشرم نبا تام ءارهزلا ةعمجلابو )

 ) رهطم ١ يبنل ١ اذخيداه ةرجهل تمرصق فلاو عمست عم نوسمخو (

 تيفوتو انمز هدعي تشاع ةدحاو اتني الا دالوألا نم كرتي ملو

 فلاو ةئامو ثالث ةنس لاوش نم نيرشعلاو عياسلا دحألا ةليل

 ديعس نب دمحا مامالا وه ديعسوب لآ نم نامعي مكاح لوأ
 دج وهو مدا لمهأ نم هلصا يديعسوبلا دمحم نب دمحأ نبا

 ةلود رايهنا رثا ىلع ديعسوب لآ ةلود سسؤمو ةكلاملا ةلئاعلا

 ةروهشم هلامعا لئالجف هب فرعي نا نم رهشآ وهو هبراعيلا
 مكح تحت تقولا كلذ يف نامع تراصل هالول لاقي قحبو ةفورعم

 تيبلا يف قاقشنالا نم ثدحام بيسي اهيلع مهئاليتسال مجعلا
 بورحو رامد نم كلذ نع جتن امو هسفن ىلع هماسقنو يبرعيلا

 نامع مهلوخدو مجعلاب ناطلس نب فيس راصنتسال ةيبنجأو ةيلهأ
 يبسو بهنو لتق نم ةعيظفلا رومألا نم اهب هولعف امو هببسب
 هئالجاب ركنتال ةبقنمو رغا موي نامع خيرات يف ديعس نب دمح الف
 نصحب دشرم ني ناطلس مامالا توم دعب كلذو اهنع سرفلا
 ببسيو ١١٥٦ ماع كلذو ليلقب هدعي ناطلس ني فيس تومو راحص
 اهلوح امو ةنطابلا نوصح ىلع رمألا ءىداب يف ىلوتسا كلذ
 ٠ روكذملا ماعلا يف طقسمو

 هل تصلخو ٦٧٦ ةنس ق اتسسرل ١ يف ةمامال اي عيوي مت
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 نبا برعلب مايق نم ناك ام الا عزانم هل قبي ملو نامع نوصح
 مهريغو ةرهاظلا لهآ نم افلأ نيرشع يف هيلع يبرعيلا ريمح

 ١١٦٧ ةنس كلذو هشيج نم ريثكو برعلب لتقف قرفي ايقتلاف

 ٠ مئادلا كلملا للو ةيراعيلا رمآ ىهتنا هلتقيو

 ةرهاظلاي بيطلا حيس ةعقو تناك تاونس قرف ةعقو دعيو

 هنلا همحر يملاسلا خيشلا لاق يرفاغلا دمحم نب رصات نيبو هنيب

 ةءعارجو ماس بلطمو هيلاع ةمه بحاص ديعس ني دمحأ ناكو

 لئابقلا هل تنادو هنلا ءاش ام الا هيلا هلك نامع كلم راصف مادقاو

 ىطعاو ةلودلا رمأب ماقو نتفلا نم اريثك ءافطأو تاكرحلا نكسو

 يقوتو كلملا ددجتو ةيعرلا تحارتساو مجعلا عفادو اهقح ةكلمملا

 نحملاو نتفلا دعي ةحارتساو ةحار مايا همايأ تناكف ١١٦٩٦ ةنس

 مهنم ادالوأ فلخو ةنس نيرشعو اعست دقعلا دعي ةكلم ةدم تناكو

 دمحأ نب دمحمو دمحأ نب سيقو دمحأ نب ناطلسو دمحأ ني ديعس

 ها مامالا دالوأ مهل لاقي مهلك ءالؤهو دمحأ ني بلاطو

 ٠ فلاو ةئامو نينامثو نامث ةنس هتافو نا ليقو
 يفوتو ء احصخلا نم ناكو دمحأ نب لاله هدالوأ نمو

 ٠ دنسلا

 سوباق يلاحلا انناطلس ةلالج مامهلا يرقبعلا كلذ ةلالس نمو

 نامعل داعا دقف قحلاب هديأو هللا هظفح نامع ناطلس ديعس نيا

 تلمشو همكح لظ تحت نامالاو ريخلا اهي معو اهراهدزاو اهدجم
 ٠ ملاعلا لود نيي قومرملا اهناكم نامعل حبصاو نطاوم لك هتياعر

 نرقم نب دمحم نب دوعس ريمألا وه دوعس لآ نم مكاح لوأ
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 ةكلاملا ةلئاعلا دج يلئاولا ينابيشلا يلهذلا ميهاربا نب ناخرم نبا

 اهيف هتراما تيبثت نم هتكنحو هئاهدب نكمتو ةيعردلا هنكسم ناك
 نم هدالوأ كلملا ثراوتو ١١٣٥ ةنس هتافو تناكو اهرواج اميفو

 ٠ اذه اتموي ىلا دعب

 .ناطلس ديسلا وه دبسسل اي ىمست ديعس ويلآ نم مك اح لوأ

 ةنس ردايتي اميق همكح ءا دتيا ناكو ددعس ني دمحأ م امالا نيا

 لاق دمحأ نب ددعس ني دمح هيخ ١ نيب توم دعي فل و ندتت امو تس

 هنامز يف تنكس تاكرحلا نا لاحلا رهاظو هتنا همحر يملاسلا خيشلا

 مهلامع يديا يف اقرفتم ةيراعيلا فالتخا مايا يرحيلا كلملا ناكو

 امي درفناو هياري ديتسا دق لماع لكو رايجنزو هسايممو دنهلا لتم

 رمألا هل متي ملو كلذ نم هنكمأ ام در يف ناطلس ىعسف هدي تحت
 ٠ ناطلس ني ديعس هدلول مت امناو

 اوذآ دف اوناكو لامشلا لهأ هلتق الوتقم ناطلس تامو

 مهعقادف رحبلا ةهج نم راغص نفس يف اهنوزغي هنامز يف نامع
 ىتح ناطلس نب ديعس هدلو هدعي نم مهعفاد مت لتق ىتح ناطلس

 هدلو هدعب رمألاب ماقو ه ١٢١٩١ ةنس هلتق ناكو مهلصاتسا

 رهظ ىتح ربكي لازامف نسلا ريغص ناكو ناطلس نب ديعس ديسلا
 برعلا كلامم نم يقب ام صيلخت يف ىعسو مهريغو همامعأ ىلع
 سراف ضرأ نم ابناج ذخاو هل تصلخف جنزلا ضرأ يف نيينامعلا
 ةكلمملا يف شاعو ليق ةروهشم عئاقوو بورح دعب رومألا هل تنادو
 هريسم يف رحبلا يف ديعس ناطلسلا يفوتو رثكا وأ ةنس نيسمخ
 رايجنزب هولزتا ىتح تيم وهو هي اوراسف هل بكرم يف رابجنز ىلا
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 ١٢٧٢٣ ٠ ةنس كلذو اهب هونفدف

 ديسلا وه رابجنز ىلا لفنرقلا ةرجش ةعارز لخدا نم لوا
 نيا حلاص خيشلا ناكو ه ١٢٥٨ ةنس كلذو ناطلس نب ددعس

 ةريزج نم لفنرقلا روذب رضحا يذلا وه يربعلا ( لميرح وأ ) ليمرح

 ديعس ديسلل اهم دقو يساوس همسا يسنرف لجر ةدعاسمب نوينوي

 يرييعلا خيشلا اذه ةنيا نا ةيبرغلا تاقرافملا نمو ليق

 نا عم عقدم رقف ةلاحب ىهو رابجنزب يدنيل ام يف تتامو تشاع
 هلمع ققحو رايجنز ىل ا لفنرقلا ةرجش رضحا ي ذلا وه اهدل او

 رجش رامت عيب نم ةلئاط ةورث نم هيلع نولصحي امب ءاخرلا سانلل
 هي ماق ام اهيبأل اوظفح الو ءاينغالا نم دحأ اهيلا تفتلي ملف لفنرقلا

 انمز ءارضخلا ةريزجلاو رايجنز هب ترهدزا رمتم لمعو دهج نم
 ٠ اليوط

 اهلوخد ناكو هسيبلا يهو رابجنز تلخد ةريغص ةلمع لوا
 .ه ١٢٦٥ ةنس رفص ٤ سيمخلا موي

 لاومش ٥ موي رابجنز تنسلاو نلشلا ةلمع تلخد ام لوآ

 ٠ ھ ١٣٥٤ ةنس

 ٠ هرهبلا مه رابجنز اونطوتسا دونه لوا

 افاك ةيرق نم ليقو نميلا نم ملسم عار ةوهقلا فشتكا نم لوآ
 لاق يبرعلا بدألا خيرات يف خورف رمع روتكدلا ركذنو ةشيحلاب
 ءاج ( نبلا ) ةوهقلا بارش فرع ةرجهلل عساتلا نرقلا طساوأ يفو
 هللا ديع ني ركي ويآ يقوت ٩٠٩ ةنس يف بهذلا تارذش يف
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 نبلا نم ةذختملا ةوهقلا ركتبم سورديعلاب فورعملا يلذاشلا
 رجشب هتحايس يف رم هتا اهل هذاختا لصا ناكو نميلا نم بولجملا

 افيفجت هيف دجوف هترثك عم اكورتم هار نيح هرمث نم تاقتقاف نبلا

 اماعطو اتوق هذختاف ةدابعلل اطيشنتو رهسلل ابالتجاو غامدلل
 مث نميلا يف نبلا ةوهق ترشتنا مث كلذ ىلا هعابتا دشراو ابارشو

 فلتخاو داليلا رئاس يف مث رصمو ماشلا مت زاجحلا دالي يف

 نا مهنم رفن لاقف ةوهقلا يف رشاعلا نرقلا لئاوأ يف ءاملعلا

 يف رخآ اربخ ركذ مت ةحابم اهنا ءاملعلا رثكا لاقو مارح اهبرش
 مالسلا هيلع دؤاد ني ناميلس نمز يف ناك هنا اهروهظ ءادتيا

 وهو هريغ اضيا ةياكحلا هذه ركذو ةليوط ةياكح كلذ ىلع قاسو
 يعفاشلا ىرمعلا بيطخلا نب دمحم نب باهولا دبع خيشلا
 ( يدرولا نيا ةيمال حرش يف ىدنلا فرعلا ) هياتك يف يرهزالا

 هباتك نم هغارف خرا ثيح فلاو نيثالثو ىدحا ةنس دعب يفوتملا
 ةرمخلا نيب كرتشم مساف ةوهقلا اماو لاق ةروكذملا ةتسلا يف اذه
 ( مسالا اذه يا ) هلامعتساو هرشق وأ نبلا بح نم خبطي ام نيبو
 هيلا الا فرصني ال قالطالا دنع راصو رهشأو رثكا نيلا يف

 مكحلا يف نيكرتشم انوكي نا مسالا يف امهكارتشا يضنقي الو
 نمز ىلا ةبسنلاب ةميدق نامزلا اذه ىلا ةيسننلاب ةتدحم يهو

 ةقياس اهناو اهمدق ىلع لدي ام رابخالا ضعب يف يور دقف اهدوجو
 لءاس هنا ليلدي مالسلا امهيلع دؤاد نب ناميلس انديس نمز ىلع
 نا هربخاف ضرم مهب ةعامجل ءاود نع مالسلا هيلع ليئاربج
 مدآ اهيلا طبها يتلا دلبلا يهو بيدنرس هل لاقي دلي دنهلا ضرأب
 مهنامعتسا يف نوكي نبلا بح هل لاقي بح اهب دجوي مالسلا هيلع
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 هيلع نامبلس نا ةصقلا صخ امو مهضرم نم مهؤافش اهل

 نادلبلا نم ادلي ىتا اذا طاسيلا ىلع حيرلا هلمحت امنىح مالسلا

 اذا هتداع نم ناكو هللا نذاي هتكريي ءافشلا مهل لصح ضرم اهي

 مهملعيو مهجئاوح يضقيف هب نوكربتي اهلها هيلا جرخ دلب ىلا ءاج
 ندع ىلع رم اذا هنا ريغ مهشياعمو مهنيد رما نم مهيلع لكشا ام

 نا هل ليقف مهنع لعاسف هولباقي ملو هنم نوبرهي نميلاب دلب يهو
 نا يحتسي مهنم لكو جنرفلا بح اهنم ديدش ضارمأ مهب اهلها

 تقولا كلذ يف ليربج لزن نا قفتاف ةلاحلا كلت ىلع وهو هلباقي
 مهناو نبلا ةرجش هل لاقي تين دنهلاب بيدنرس يداوب نا هربخاو
 ليبجنزلاو لفنرقلاك ةيدنهلا تاراهبلاب اخوبطم هرشق اولمعتسا اذا
 هللا مهافاع يبرغملا نمسلاب اطولخم رانلاب هبح اولقم وآ امهوحنو
 هنوعرزي اوراصف هللا مهافشف كلذ اولعفف مهعضارما نم مهافشو
 ها اميدق تينلا نوكي اذه ىلعو مهدالب يف تقولا كلذ نم

 يف رصمو م اسشل او ةيبرعل ١ ةريزجل ١ يف اهر اشنتنا ن اكو

 يف نامزلا كلذ ءاملع فلتخاو هركذ قيس امك رشاعلا نرقلا

 رهاظلاو اضيا بهذملا ءاملع اهيف فلتخا امك اميرحتو الح اهيرش

 عامتجا كلذ يف نيربتعم ميرحتلا رمألا ءىد اب يف مهبهذم نم

 مهعم عناملا وه ناكف رمخلا ماقم اهل مهتماقأو اهيلع ءاهفسلا

 ٠ اهتحايا ىلع قافتألا راصو هبشتلا كلذ سردنا مت اهليلحت نم

 ىلع هياوج يف ناهبن يبا نب رصان ةمالعلا خيشلا لاق

 مسا ةغللا لصأ يف ةوهقلا هصن ام ةيراغملا ءاملع ضعيل لاوس

 مسا ةوهقلاب ىمست يتلا هذه نبلا ةبرشل سيلو رمخلا ىلع قلطي
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 ىقت دهاز يلذاشلا ملاعلا اهثدحا ةبرش اهنال ةغللا لصأ يف
 ةالصلا يف ليللا لوط نوكي نا دارا بهذملا يقنح هيهذم يف

 لمعتساف هيلع بلغو مونلا هعواطي ملف ىلاعت هنن ةدابعلاو ءاعدلاو

 يف لهجلا لمآ اهامس امبرو ةوهقلاي تيمسو ةيرشلا هذه
 يف سيلو ايناث امسا اهل ناكف مسالا اذهب ترهتشاف ءادتبالا

 ملعلا ءافعض ضعب ىسعو ةتبلا ركذ اهل نيقباسلا انعاملع بتك

 مارح ةوهقلا نا رظنو ةبرشلا هذه ىلا رظن نيرخاتملا انباحصأ نم
 هذه اودارا مهنا نظف رمخلا مهدارمو نيمدقالا انعاملع بتك يف

 يف ناك نم لك اهتمرح دقتعاو مارح ةوهقلا هذه لاقف ةبرشلا

 ماوعالا ضعب كلذب مهل تضمو ماوعلا نم نامع لمهأ نم هرصع
 كلذ ىلا رظنو ناهبت وبآ ينابرلا ملاعلا وهو يدلاو ءاج نا ىلا
 اهميرحت ةلع دجي مفف اهميرحت ىلع نامع لهأ نم قافتالا
 ىلع لدت ةجح الو هينيدلا لوصألا نم ءيش ىلع اسايق الو
 اهللحف تامرحملا لدلحتي لوقلاك تاللحملا ميرحتب لوقلاو اهميرحت

 حضوا امبو اهميرحتب نيلئاقلا نم ملعأ هنا مهملعل سانلا هعباتو

 ءىطخي نا ريغ نم هنكل اهميرحتي لوقلا لاطبا ىلع لئالدلا نم مهل
 ها كلهو لظ دقف اهتمرحي ناد اذا الا اهميرحتي لاق نم

 لاق نم لوأ ةمالعلا هدلاو نا رصان خيشلا مالك نم ذخويو

 دريام دعاج خيشلا باوج يف نا الا اهليلحتي باحصالا نم

 مأ يه مارحأ ةوهقلا نع هلعاس يذلا لئاسلا باجا هناف كلذ

 يف ام قفو ىلع تفقو ىتح ) كلت هاوتف يف لاقو ليلحتلاب هباجأف ال
 يحبصلا ةمالعلا نا لدي امم ( يحبصلا خيشلا نع ارظن سفنلا
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 نع نامزلا مدقتم هنال ليلحتلاب لوقلا ىلا قبس دق هنلا همحر
 يتلا يحبصلا ةمالعلا ىوتف ىلع تعظطا مث ناهبن يبا خيشلا

 ٠ اهصنو ثا همحر ناهبن وبا ديسلا اهيلا راشا

 نبلا بح نم سانلا ماغطو لاهجلا عم هذختملا ةوهقلا نا

 مدقا الو اهمرحأ نا ردقا ال رانلاب لومعملا ءاملاب جوزمملا ىلقملا

 نال ىلاعت هلنا نيد نم هجرخي ام هنم نكي مل اذا اهيراش ةئطخت ىلع
 دوجول باوصلا لهأ عامجا وأ ةنس وأ باتك نم الا تبثت ال ةمرحلا
 مارح ىلا لالح نمو ةساجن ىلا ةراهط نم ةلقنتم ةدش ثودح وأ ةلع

 يناوالا يف ذيبنلاكو هيلع ةساجنلا مكحو ركسلا توبثب رمخلاك
 هلح زاوجو هكلم ةحابا تبث امف الاو اهيف لامعتسالا نع يهنملا

 هولعي وآ هلثم عامجا الا هكلم زاوجو هلح ليزي الف عامجالاب
 اننامز لمهأ نم انخايشا رثكا ةلئسملا هذه يف انفلاح دقو

 ةوهقلا حدم يفو مهالوتنو انتفلاخم ىلع مهئطخن الف هنلا مهمحر
 هللا همحر يقورحملا ةعمج نب شيورد دهازلا هيقفلا خيشلا لوقي

 ( دادملا نولو كسملا ةهكن يف انل ىتؤتو ارمشق انل ىلقت )

 ( داوسلاب ىوس هنع تجرخ ام اهمعط يف صلاخلا نبلل اك )
 تايبا هللا همحر يربعلا سيمخ نب دجام ةمالعلا خيشللو

 ٠ اهميرحتب لوقي نم ىلع ادارو هذه نيلا ةوهق حدم يف

 ( ساب نم اهب ام لحلا ىهف ساكو ساكب دج نيلا يقاس )
 ( ساسا ريغب اهرجح اؤارو سانا اهومرح فيك ايجع )

 ( سايق وا ةنس وأ باتك نم نايبب اوتآ امو اهومرح )

 ( سابتلا ريغي بذع ءامو ق رف الو ريك ىلقي بح ىهف )
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 ءاملا نم ما تمرح بحلا نمأ )

 ىتحةساجنلاو ركسلا اهب ما )

 ىعدت يهو ةيلخ اذ نم ىهف )
 ةوهقال هنىا مرح رمخلا ةوهق )
 يارب كاذ لاق نم يطخنال )

 هاتا دق ىوه نم سيل نكي نا )
 ملسو يبنلا ىلع لص بر )

 ( سامحملا نم ما يلقلا ما

 ( ساجنالاب ميرحتلا اهيرتعي
 ( ساعنلا عيمج نم عقنلا ةمج
 ( ساربنلاك قحلاو نب
 ( سايكالا ةكرع يارلا يف نا
 ( سانلا يف يلولا ىضترملا وهف
 ( ىساورلا لابجلا هلآ ىلعو

 نبا ديعس خيشلا ققحملا ةمالعلل امهنا ليق ناتيب ناذهو
 ٠ امهو يليلخلا نافلخ

 يذم ةوهقلا هذه (

 مارصحب ىعدت فيك )

 ) اهتع يهنملا هذم

 ) اهنتم برشا اناو

 قئاقش هباتك يف زيزع نب دشار نب دمحم خيشلا ركذو
 ٠ ىهو ةمالعلا دلاو ىلا اهيسىتي ةوهقلا يف اتايبا نامحنلا

 تحضفةيرشقتوهق ينقساتاه) و همهم

 ولوءاقبلاهيف اموحن ىلااوعدت)
 اهتحاس لوحاوخانا افلأ ناول)

 نافكامح انيلح نسحلاةبراي )

 (انيجانفلاىل فنشو مادملا ركي
 (انيجانفلاهيف اموحنىلا اوعدت
 (انيجانفلالاتيأر ةاجنلادصق

 (انيجانفاوعدنناو يدوجفلسن

 يمايرلا ناميلس نب رماع خيشلا ىنعملا اذه لثم ىلا هقبس دقو
 ٠ لوقي ذا

 انيجانفمق يميدنرحس بهنا )
 انيجانفلاهيف برشلا سلجم يف)

 ( انيجاففغلا ينيب انيلع ردو

 (حارويمغ جهن يفادغنمههيفام
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 ( حارو ندي ىداقت ولو داذخل هآ حاروفك رمخلا سؤكنم ىستحا الو )

 ) . انيجانفلا انمشول لصول اي هرمعت (

 ينيسحل ١ موصعم نيبا ديسلا ةمدقتملا ت اييال ا ركذ دقو

 نمز ةمجرت ىف رصعلا ةفالس هياتك يف ١١١٩١ ةنس يفوتم ١ يتدمل ١

 فقو امك هنا ١٠٧٨ ةنس يفوتملا ينسحلا رداقلا ديع ني نيدياعلا

 ٠ ةوهقلا يف نيرخاتملا ضعب لوق ىلع
 ( انيجاتفلا يل فتشو مادملا ركب تحضف ةيقتي ةوهق ىتقسا تام )

 ( انيجانفلا هيفام وحن ىلا اوعدت ولو ءاقبلا هيفام وحن ىلا وعدت )

 ( انيجان فلألا تيار ةاجتلا دصق اهتحس لوح اوطاحا افلا نا ول )

 ( هلوقي هليذ )
 ( انيجانف لأسن ناو ىدوجقف بلطت ناف كامح انيلح نسحلا هبراي )

 ٠ طسيل ا دمحم ني دامح خيشل ١ ل اقو

 بجع ءيش ةوهقلا امنا )

 اهب ىنهي اهبرشي نم لك )
 اديا الالح تلازال يهف )

 بيط تاين نبلا اهلصأ )
 امف يلقلا اهمرح لقت وآ )

 اهل جزملاو خبطلا يف لقت وآ )
 رهاظ اهيف ةهيبشلا لقت وآ )
 ىدش قسفلا سلجم يف هلو )

 ( بصولاو اهب مختلا بهدي
 ( برشملا معن ةوهقلا امنا
 ( بيسلا ام اهمرح نمل لق

 ( بنتجيام طق هيف سيل
 ( بجوي مارح يلقلا ةلع
 ( بجي ءيش ءاملا حارقب

 ( برضي اهيف ساكلا رادي له
 )١( ( برا اهيف نيدلا لهألو

 ندلاو تيبلا لوأ عم هبسانتل برا اهيف ندلا لهألو باوصلا لعلو لصالاب اذكه )١(
 ٠ رمخلا ةيعوأ نم

 س ٤٢٢



 ( بهذملا قاضو تمحفآ نيح انلعم اذه تلق دق هل لق )

 ( برعلاو هب مجعلا دهشي هلح ءيش ةوهقلا بارشو )

 ةرجهلل رشاعلا نرقلا لئاوأ يفو اضيا رمع روتكدلا لاقو
 نبلا ةوهق يف اريثك ءارعشلا لاق دقو نبلا ةوهق يف مالكلا زرب

 وأ اهبرش زاوج يفو اهبرشي رخفلاو اهعنصو اهفصو يف هذه
 لقالا يف اهمت وآ رثكالا يف اهحدم يتاي مت ةتهارك وآ هميرحت

 امارح وأ الالح تناك اذا اميف لادجلاو فالخلا كلذ عم يتايو
 اهعفن يف ليق دق امو رمخلا نع ةفلتخم مأ رمخلا لتم يهأ

 ٠ كلذ يف ليق امف اهنع عافدلا نورثكالا ىلوت امك اهررضو

 ( اهضارمانم سفنلا ءافشاهيف يتلا انتوهق داوسل ابتاعاي )

 (اهضايب طسونيعلاداوسىكحت اهناجنف يف يهو اهارتام وا )
 عافدلا نم ه ٩٩١ ةنس يفوتملا طليملا ميهاربا رثكا دقو لاق

 ٠ هلوق كلذ نمف اهنع

 ( لثم هل سيل ءاملا ولح ةيرشو ةرم نبلا ةوهق يلو ذع لوقي )
 (ولحيام كسفنلرتخافاهترتخادق ةرارمب اهتيعام ىلع تلقف )

 مث عفنلاو ررضلا نيب ادرو اذخا ةوهقلا يف لوقلا رثك املو
 وأ ءاهقفلا نولعاسي سانلا نم ةعامج دي مارحلاو لالحلا نيب

 هبقل الجر نا كلذ نم رخآلا مهضعب ىار ءاهقفلا ضعب لءاسي
 ةكمي ىفوتملا يتانكلا قارع نب يلع نب دمحم لعاس نيدلا يضر

 ٩٣٢٣ ٠ ةنس

 ( نيتورملاو ىفطصملا راوجب نيتورذلا اتلكل يماسلا اهيا )
- ٤٢٢٣



 اذكو املع ردقلا يلعلاو )

 ديو عاب دهزلا يف هل نم )
 تملظ دق ةوهق يف ينتفا )

 هعيهم انلاه هلت نم )

 ( نيرينلا نيذ قوف ءالع اد

 (نيديلا بحر ىدنلا لذب يفوهو
 ( نيشي اهيطاعت تئش امثيح

 ( نيمو ليواقالل قارتقاو

 هلوقب قارع نبا هباجاف
 نيدقرفلا ومس يماسلا اهيا )

 ىدنلا رحباي نيدلا يضراي )
 ىكح دق ماظن مكنم ينعاج )

 دق ةوهقلا يذ نا هيف تلق )

 انغو مارح موعطميو )
 ام دعب اهيف مكحلا تبلطو )

 يذلا راكنا رمالا يذ ىلعف )
 نا نود هعطتست مل اذاف )
 يف يهواهامح نم ينادتلاو )

 ةيتف عم اهبرش يف افصلاو )
 اجدلا حنج مهبراوجان مت )
 اذكه اهيف رمالا ءادتباف )
 يف هنا يداقتعاو يباوجاذ )

 ( نيتقرفلا يتفم ملعلا ماماو
 ( نيديلا ولمم حار مكاجر نم
 (نيجللاكوبسم ظفللا عوصنيف
 ( نيميو ةلتب امهوطلخ
 ( نيتحارلا قفصيو صقربو
 ( نيع يار متركذام مهتيار دق

 ( نير نود يفصي ىتح اهباش
 ( نيز هنم لعفف لصالا عنمي
 (نيش يا نيش روكذملا اهفصو
 (نيرزئملا اودشوىوقتلاوصلخا
 ( نيتلقملا عومدو عوشخب
 ( نيم نود يلو نع هوكح دق
 ( نبتفكلا لادتعاك لادتعا

 اومرح ن ا هاضقلا نم رفنل رطخ ةرجهلل ٩٦١ ةنس يفو لاق

 حازملابو انيح دجلاب كلذ اودر ةاضقلا نم ارفن نكلو ةوهقلا برش
 ٠ مهضعب لاق رخآ انيح

 ) اهنع يهنملا تسيل ىذه ةوهقلا هذه )

. ٤٢٤



 ( اهنم برشا اناو مارحب ىعدت فيك )

 يليلخلا خيشلا ىلا امهتبسنو امهركذ مدقت ناتيبلا ناذهو
 وهو طقف امهب لثمت خيشلا نا وا رطاوخلا دراوت نم كلذ لعلف

 نبا ةيمال حراش امهركذ نيتيبلا نيذه نال يل ردابت اميف رهاظلا
 ركذو يرجهلا رشع ىداحلا نرقلا لئاوأ ءاملع نم وهو يدرولا

 ٠ امهو رخا رعاشل نيرخآ نيتيب اضيا

 ( هيقف لاقملا مولعم ةلاقم اومرح نبلا ةوهق موقل لوقا )
 ( هيف انا سلجم يف تبرش اع ةهارك برشب اهيف اومكح ولو )

 تقو وه امنا ءاملعلا نيب ةوهقلا برش يف فالخلا اذهو
 يداحلا نرقلا ىلا رشاعلا نرقلا ذنم اهراشتناو اهلامعتسا ءدب

 ررح دقو راثآلا يف هركذ الا قيي ملو سردناو ىفتخا مت رشع
 ٠ لاقف ةلئسملا هذه يف لوقلا هللا همحر يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا

 ( لقني ءاملعلا فالخ اهيف لمعتست ىتلا نيلا ةوهقو )
 ) رايخألا انتاداسنع كاذيف راثآلا يف ميرحتلا درو دق (

 ( راونالا هترمع يف حولت رابتعا كلذ يف مهلو )
 ( اولوع اهيلع ةداع كلذ اولعج ءاهفسلا نا كلذو )

 ( وحتلا اذهي مهرمخ ناكم وهللا ماقم يف اهولمعتسأف )
 ( ركذلا يف اهمساب تيمسو رمخلا ساكك اهسك رادي )
 ( يساصحلل ةغئاس ةئيه يف ساكو ةوهقو ةرمخك )

 ( ركني مل اهعنم رومأ يهو ركسملا برشب مهنم اهبشت )
 ( ىوهلا سفنال عناملا وه اذف ىوسال مارحلا هبشتلا سفن )
 ( ارط نا داسفلا ةدام عطق يف ارظنلا كاذ لوطأ ام هلل )

س ٤٢٥



 ىفتخاونامزلا لاط نا دعبو )

 لضصاألاب اوردام سانأ ماق )

 هيشتلا سردنا ثح كاذو (

 فصوب نمرحي ءيش برو )
 ماكحألا نم رئاظن هل )

 ( افلس دق نم هاناع ام دارم

 ( لحلا ريغ لوق نودعبتسي
 ( هجوا هيف لحلا هجو راصو
 ( فصولا يفنب عنملا يفتتيو

 ( مامتلا ىلا اهرصح توفي

 بصقلا نم هجارختسا دوعيو ليق دنهلاب ركسلا عرزام لوأ
 ناك ركسلا بصق رهظ ام لوآ نا مدقت دقو ميدقلا خيراتلا ىلا

 ناكو سرفلا نم زورينلا ذختا نم لوآ وهو ذنيشمج كلملا نمز يف
 ركسلا فرع نم لوآ رخآ عضوم يفو مالسلا هيلع دوه يبنلا نمز
 ٠ سرقلاو برعلا هفرع مت داليملا لبق ٤٠٠ ةنس يلاوح كلذو دونهلا

 رخاوآ يف ترهظ بنقلا ىمست يتلا ةشيشحلا ترهظ ام لوآ

 ةمالعلا لاق راتتلا ةلود ترهظ نيح ةرجهلا نم ةسداسلا ةئاملا

 نم رشو تاركنملا مظعا نم يه مالسلا لبس يف يناعنصلا

 ٠ رمخلاك ايرطو ةذلو ةءاشن ثروت اهنأل هوجولا ضعب يف رمخلا

 ىظاحلا ىمسي لجر نامع ىلا ناخدلا ةرجش بلج نم لوأ
 هتظفح اذكه يرجهلا سداسلا نرقلا رخاوأ يف كلذو هل بقل وه وأ
 فلخ خيشلا ناو لاق همسا ينرضحي ملو ةقراشملا رثا ضعب نم
 ٠ نيتيبلا نيذه هيف لاق هنلا همحر يرفاغلا نانس نبا

 ( يدنكلا هنس دق امو ىظاحلا
 ( يدنكلاب يدنكلا ديسلا رجأو

 مه نيصلاب يلصالا هنطوم نم لاغتربلا رجش بلج نم لوا
- ٤٢٦



 ٠ مهمساب ىمسف لاقتربلا

 هبشلا نم هريطقتي كيتيربكلا ضماح رضحتسسا نم لوا

 سوط يف ةئامو نيرشع ةنس دولوملا يدزألا نايح نب رباج

 ةئامو نيعستو نامت ةنس يفوتملاو نآلا دهشم ةنيدم نم برقلاب

 ٠ نومأملا نمز

 ٠ نايح ني رباج بهذلا ءام رضحتسا نم لوأو

 لحلاب ةضغلا نع بهذلا لصق ةقيرط لخدأ نم لوأو

 ٠ ضماحلا ةطساوب

 ٠ ةيواكلا ءادوصلا فشك نم لوأو

 نا ليق ام عدو لاق ةراضحلا مالعا باتك فلؤم هركذ

 اوركذو هريغو ميدتلا نيا كلذ در دقف دوجو هل سيل اذه ارباج

 دعي هيف لوقي نا مهضعب لمح امم ءايميكلا يف اهرثكاو هتافلؤم

 ىدس هبعت بهذق رباج يبتك نم ءايميكلا ةعانصب لغتشا نا

 ٠ رعشلا اذه رياج تافنصم ىلع بتكف

 ( رخاوالاو لتاوألا رغ هلاقمي يذلا اذه )

 ( رياج كامس يذلا بذك رساك الا تنا ام )

 نيا سابع ارئاط وجلا قرتخاو ناريطلا لواح نم لوأ

 ٠ مالعألا يف يلكرزلا لاق سانرف

 يلاوم نم ةبطرق لهأ نم يسلدنا عرتخم سانرف نب سابع
 ناكو يومألا مكحلا نب يناتلا نمحرلا دبع رصع يف ناك ةيمأ ينب.

- ٤٢٧



 تاقوالا ملع يف ( هتاقيملا ) عنصو كلفلاب ملع هل ارعاش افوسلف

 شيرلا هسفن ىسكف هنامثج رييطت داراو لاق هتديقع يف مهتا دقو
 يةاتق طقس مث هديعب ةفاسم وجلا يف امهب راط نيحانج هلدمو

 ىلع عقي امنا رئاطلا نأ ردي ملو ابنذ هل لمعي مل هنال هرهظ يف
 ها هكمز

 دمحأل ثحب سبتقملا ةلجم يف لاق باتكلا نم شماهلا يفو

 ناريطلا سانرف نبا عارتخا نم ضغيال ) هيف لاق اشاب روميت

 ها هتيادب يف عورشم لك ناش كلذف ديعبلا واشلا نع هيف هريصقت

 هلوق ريسفت يف مهريغو نيرسفملا نم ةعامج ركذ دقو تلق

 لوزتل مهركم ناك ناو مهركم هنلا دنعو مهركم اوركم دقو ) ىلاعت
 ءامسلا يف ام ىلا رظنا ىتح ىهتنأ ال لاق دورمنلا نا ( لابجلا هنم
 عنصب رمأ مت تظلغو تبش ىتح محللا تفلعف روسنلا خارفب رماف

 لجرأ طبر مث ةبشخ هطسو يف لعجو نيلجر عسي توبات
 لخد مت امحل ةبشخلا سأر ىلع لعجو نهعوجو داتواب روسننلا

 ام هب نبهذف محللا ندري نهنع ىلخ مت توباتلا يف هبحاصو وه
 رظنا لاقف حتفف ىرت اذام رظناف حتفا هيحاصل لاق مث هنلا ءاض
 هللا ءاش ام هي نرطف قلقف قلغا لاق بايذلا اهناك لايجلا ىلا
 ءامسلا الا ىرا ام لاقف ىرت اذام رظنا لاقف حتفف حتفا لاق من
 تضقناف اهيوصف ةيشخلا بوص لاق ادعب الا دادزت اهار امو

 داز ٠ اهبتارم نع لوزت تداكف اهتده لايجلا عمسف محللا ديرت
 ها ةبجو هل تناكف توباتلا طقسو هريسفت يف ةيمامألا نم يسربطلا

 راط نم لوآ رابجلا اذه نوكيف ةياورلا هذه تحص ناف

۔ ٤٢٨ -



 ٠ ملعأ ثاو ءاضفلا يف

 ةراجحلا نم جاجزلا ةعانص سلدنالا يف طينتسا نم لوأ

 ٠ ساترف نب سابع

 كيريد لينولوكلا هرفحب ماق ىذلا ريبلا هرفح مت طفنلل رئب لوآ
 ٠ ةدحتملا تايالولاب اينافلسني ٠ ماع

 فشتكا ام لوأ نيرشعلا نرقلا فراعم ةرئاد بحاص لاق

 اهريغو دنهلا يف افورعم لورتيلا تيز ناكو ١٨٥٩ ةنس لورتيلا
 ها ةديعي ةنمزأ ذنم

 ماع ايناملاب كير ديرف لراك اهعنص نيزنيلاب رادت ةرايس لوأ
 ١٨٨٥ ٠

 لورتبلا ىلع روثعلا هل مت يبرعلا جيلخلا نادلب نم دلب لوا
 ١٩٦٣٢ ٠ ماع كلذو نيرحيلا

 ١٩٦٩٢٣٤٤ ٠ ماع هنم اهنحش مت ةيمك لوأو

 اهت انيي م اق يتل ١ ةنيفسل ١ يه ةير اخي ةلآي دوزت ةنىفس لوأ

 ١٨٠٢ ٠ م اع ادنلتكسا يف نوتجنميس ميلو

 ايروتكق ةنيفسل ١ يه ةضرأل ١ ةركل ١ لوح تفاط ةنىفس لوآ

 دناني دراف نفس نيي نم ةملاس تيقي يتل ا ةديحولا ةنيفسلا يهو

 ماع ةيضرألا ةركلا لوح فاوطلل ةريهشلا هتلواحم دنع ناليج ام
 ٠ ٢ ٥ ٠

 ١٨٠٢٣ ٠ ماع تعنص ةيراخب ةرطاق لوأ

. ٤٢٩ .



 ةنيفسلا يه ىطنظالا طيحملا تربع راخبلاب ةنيفس لوا
 مل نكل ةعاس نينامث ةدمل راخيلا ةلآ ةلمعتسم اناقاس ةيكيرمألا

 ترطضاف محفلا نم اهنوزخم دفن دقف راخبلاب اهتلحر متت
 تريع ةنيفس لوآ ليقو ةلحرلا هذه مامت ال ةعرشألا لامعتسال

 ةنيفسلا يه عارشلا نود راخبلا ةلمعتسم ىطنلطالا طيحمل
 ١٨٦٢٧ ماع يف ماظتناب تراس يتلا واكاروك ةامسملا ةيدنلوهلا

 ٠ ةيبرغلا دنهلا رزجو ماد رتور نيب
 ىدنلتكسسألا تاو سسميج ةيراخبلا ةلالآ عرتخا نم لوا

 ةلآلا عرتخم هناب خيراتلا يف رهتشأ يذلاو ٦ ماع دولوملا

 عارتخالا اذهب همامتهأ ءاديو ةيعانصلا ةروتلا دئارو ةيراخبلا

 ةردق نا الا عارتخالا اذهل تالواحم هتقيس دقو ليق ١٧٦٤ ماع

 نا فاصنالا نمو ةلئاه تناك ةيراخيلا ةلآلا عارتخا ىلع سميج

 ها ةيراخيلا ةلآلل يقيقحلا عرتخملا وه هنا لاقي

 دراشتير اهعتص ١٨٠٤ ماع تعنص ةيراخي ةرطاق لوأو

 تارطاقلا تروطت نينسلا تارشع دعبو ايراجت حجنت مل اهنكل
 ٠ ءاملا يفو ضرألا ىلع ةروت اهدحو تتدحاو ةيراخيلا قراوزلاو

 ارتلجناي دولوملا ( يداراف لكي ام ) ءابرهكلا فشتكا نم لوأ
 نايناطيربي امهو ( ليوسكم ) همسا رخآ فشتكمو ١٧٩١ ماع

 ةلماكتم امهتازاجنأ تناكو هدح ىلع هتافاشتكاي امهنم لك ماق

 مهاس مهضعب لاق رخالا امهنم لك دعاسي مل هنا مغرلا ىلع
 اعيمج ءالؤه ىلع قوفتي نكلو ءابرهكلا ىلع مكحتلا يف نوريثك
 ٠ ھا ليوسكمو يداراف امه ايناطيرب ءاملع نم نانتا

س _ ٤٢٠



 ٠ نوبتيصلا ربالاب جالعلا لمعتسا نم لوأ

 يف دولوملا ( كيفيل ناف ينوطنا ) بوركيملا فشتكا نم لوا
 ١٦٣٢ ٠ ماع ادنلوهي تقد ةنيدم

 ميلو ) روتكدلا ةيحارجلا تايلمعلل ريدختلا فشتكا نم لوأ

 ليق ١٨١٩١ ماع اكيرماب نوتلراش ةنيدم يف دولوملا ( نوتروبم
 يف ريدختلا لاخدأ نع لوألا لوئسملا وه لجرلا اذه نا

 ءاتثا نينيعلا حوتفم ضيرملا لظي نا نم الدبف ةيحارجلا تايلمعلا

 اذهل ةياهن عضوف خرصيو كلذي رعشي وهو ةيحارج ةيلمع
 يف ) ردتأل ١ ( مدختسأ دقف ريدقتل ١ ميظع قحتسي ءيش ب اذعلا

 مث هبلكل ةحارج ءارجأ يف الوأ همدختسا ةيحارجلا تايلمعلا
 هاضرم نم دحاول همدختسأ مت وه هنانسا علخ يف همدختسا
 نانمس ١ ىلع ردتال ا ةدام عضوف هنانسسا يف دددش ملأ نم يناعي

 ةيحارج تايلمع ىرجا نا دعبو ملاي ضيرملا رعشي ملو تعلخناف
 كراعم تراد فاشتكالا فحصلا ترشنو ءابطالا مامأ ةديدع
 مادختسا يف لوألا لضفلا بحاص مهيأ ءابطألا نيب ةيلدج
 اهبحاص اوركذي ملو ةديدجلا ةداملا ءابطألا مدختسا املو ريتالا

 ماع اريقف تامو مغلاو سأيلاب نوتروم بيصأ ةافاكم هل اوعفد الو
 هربق ىلع شقت دقو رمعلا نم نيعبرألاو ةعساتلا غلبي ملو ٨

 امم سفنتلا قيرط نع ريدختلا فشتكمو عرتخم نوتروم ماينو )
 تناكو ةيحارجلا تايلمعلا ءارجا دنع ملألا فيفخت ىلا ىدا

 يف مكحتلا ىلع ارداق ملعلا حبص هدعي نكلو اباذع هليق ةحارجلا

 ٠ ( هيلع ءاضقلاو ملألا

- ٤٢٣١ .



 ماع دولوملا ( جنملف ردنسكلا ) نيلستبلا فشتكا نم لوا

 ىدحا تضرعت نيح ١٩٦٢٨ ماع هل هفاشتكا ناكو ادنلتكساي ١

 بوذت ايرتكبلا نا جنملف ظحالف تممستو ءاوهلل ايرتكبلا عرازم

 كلذ نم جتنتساو لمعملا يف اهدعا ىتلا ةعرزملا يف تايرطفلا لوح

 راقعلا يا نيلسنبلا مسا وه اهيلع قلطا ةدام زرفت ايرتكيلا نا
 وأ ناسنالل ةماس تسيل ةداملا ناو ةنوفعلا نم صلختسملا

 لوآ رظنلا تفلت مل اهنكل ثاحبألا هذه جئاتن ترشنو ٠ ناويحلا

 ديفتسي نا نود تاونس رشع يرحسلا راقعلا اذه لظو رمألا
 نع جنملف هبتكام نايناطيرب ناثحاب ءارق نا ىلا دحأ هنم
 ىلع ةداملا هذه ايرجف ةيرجتلا سفن اداعاف ريطخلا هفاشتكا

 ىضرملا ىلع نيلسنبلا امدختسأ ١٦١٤١ ماع يفو لمعملا تاناويح

 تقباستو ةيمهالا ةياغ يف ديدجلا راقعلا اذه نا امهبراجت تتبيتاو
 ةمخض تايمكب نيلسنبلا ةدام صالختسا ىلع ةيبطلا تاكرشلا

 برحلا ىحرج جالعل رمالا لوآ مدختسأو قاوسالا يف اهحرطو
 ةمدخ يف نيلسنبلا حيصا ١٩٤٥ ماع برحلا تهتنا امدنعو
 ٠ عيمجلا

 مه ناويحلا جلاعي نم ىلع يرطيب بيبط مسا قلطأ نم لوأ
 مهلمح باود تناك اهنال لويخلا جالعب مهمامتهال نوينامورلا
 ٠ كاذنآ مهلقنتو مهيوكرو

 ( زنيوو ) روتكدلا وه ناسنال مد لقن ةيلمع ىرجا نم لوا
 ناسنا ىلا لمح مد نم ارتيل لقن ثيح ١٦٦٧ ماع كلذو يسنرفلا
 ىتح تفقوتو اهراطخأ يدافتل ةيلمعلا هذه تعنم مث فزن دق ناك

. ٤٢٣٢ _



 ماع ىتح ناويحلا نيب مدلا لقن ىلع براجتلا تداعف ١٨٦٢١ ماع
 مدل تائف عبر ا دوجو نيدواسصمتلا ءابطألا دحا فشتكا ١٠٠

 ةئف ديدحت ةرورض بطل ا لاجر فرع فاشتكالا ا ذهيو ناسنالا

 كلذو همد ةئف سفن نم نوكي هيلا مد لقنل جاتحي يذلا ضيرملا مد

 ٠ ةروطخلل ضيرملا ضيرعتو ديدجلا مدلل مسجلا ضفر يدافتل

 اروص طقتلاو يسمشلا ريوصتلا ةلآ عرتخا نم لوأ

 لامش يجروك ةنيدم يف دولوملا ( ريجاد سيول ) وه هيفارغوتوف
 ١٨٢٣٩ ٠ ماع اهل هعارتخا ناك وآ ١٧٨٧ ماع اسنرف

 ١٩٦٨ ماع اسنرف يف عنص عيرسلا راطقلا عتبص ام لوأ

 ١٩١٤ ماع ارتلجناي نوتنيوس تسناريس ةيابدلا عنص نم لوآ

 ١٨٦٢ ٠ ماع ديوسلاب لبون ديرفلا تيمانيدلا عرتخا نم لوا
 امور يف دولوملا يمرف روتكدلا يوونل ا لعافملا ممص نم لوآ

 ١٩٠١ ٠ ماع

 ٠ اسنرف توسشرليلا عنص نم لوأ

 ٠ اسنرف ليدنقلا عنص نم لوآ

 ٠ ديوسلا مت ارتلكنا تيربكلا عنص نم لوآ

 بشخلا نم اهتعنص ارتلكن ا ةطايخلا ةنيكام عتىص نم لوآ

 اهتعنص مت لكشلا اذه ريغ ىلع ديدحلا نم اسنرف اهتعنص مت

 ١٨٢٣٠ ٠ ماع لكشلا اذه ىلع اكيرمأ

 ماع ادنلكتساي دولوملا لب ماهارج نوفيلتلا عرتخا نم لوأ

- ٤٢٢٣



 ٧ ماع اذه هعارتخا لمعب ماقو ١٨٧١ ماع يفو اكيرماب ١٨٧٦

 عيباسأ دعب ةقفاوملا هل تيطعأو عارتخالا اذه ليجستن مدقت

 نمو ىربك ةزئاج كلذب قحتساو اريبك امامتها هعارتخا رافا دقو

 لجس دق ( ىارج عشيلا ) همسا رخآ صخش كانه نا بيرغلا

 تامو ةعاسب كلذ دعب نكلو مويلا كلذ سفنت يف عارتخالا سفن
 ) ماع ( ليب ماهارج ١٩٢٢ ناهوي ينامألا نارخآ ردصم يفو

 ماع نوفيلتلا زاهج عرتخا بيليف ١٨٦١ ريوطت اولمهآ ناملألا نكل

 فلاسلا يكريمألا ماهارج ردنسكلا هيلا مهقبسف عارتخالا اذه

 ركذلا ٠

 ةنيدمب دولوملا ( نوكرام ومليوج ) ويدارلا عرتخا نم لوآ
 ماع ايلاطياب اينولوب ١٨٨٤ اهب ماق صخش براجت ءارق دق ناكو

 ةينبرهك ةيئرم ريغ تاجوم دوجو براجتلا كلت تتبتا تاونسب هلبق
 ذكانق ءوضلا ةعرسي ءاوهلا يف كرحتت تاجوملا هذهو ةيبسضطانقم

 لحجي امم كالسا ىلا ةجاح نود ةديعب تافاسم ىلا ةيتوص
 تاجوملا هذه قيرط نعف فارغلتلا مادختسا نم لهسأ لاصتنلا

 م اع يفو طدحملا يف نفسلا ىل ا ل اسسري تعيب نا نكمي ٥ ١٨٩

 ع ارتخ يف نوكرام حجن ق اشلا لمعلا نم ةدحاو ةنسس دعيو

 ماع يفو صاخ زاهج ١٨٩٨ اهيلع قلطا ىتلا تاراشألا تلسرأ

 لئاسرب تعبي نا يف حجن تاونس ثالت دعيو ( مارج نوكرام ) مسا
 امدنع عارتخألا اذه ةيمهأ ترهظو يسلطألا طيحملا ربع هيكلسال

 تقرغ ١ ةيكلمسسالل ا ل اسرل ا تعاطتسساو ) كيليدر ( ةنيفسل ١ ن

 يراجت قاطن ىلع ةعاذالا ملاعلا فرعب ملو اهباكر نم اددع ذقنت

. ٤٢٤



 ٠ م ١٦٣٧١ ماع عرتخملا اذه تامو ١٩٦٢٠ ماع يف الا عساو

 نانثا ناوخأ ءاضفلا يف اهي راطو ةرئاط عنص نم لوآ

 امهتايح تناكو ( تيرويلبو ) يناتلاو ( تيا ليفروأ ) امهدحا
 نالوغشمو ةيكيناكيملا نونفلا يف نابوهوم امهالكو ةكباشنم ةطيارتم

 ١٨٩٩ ماع ناربطلا لكاشم يف ريكفتلا ىلع نالمعي اءعديو ناردطلاي

 تارئاطلاب الوأ اناعتساو مات ماجسناو نواعتب نالمعي اناكو

 ةرم فلأ نم رثكا تارئاطلا هذه ايرجو ١٢٦ ماع كلذو ةيعارشلا

 يف نييعارش نيرايط ردقاو رهشأ احبصاو ةرم لك يف احجنو
 اهل اممص ةرئاط اعتصو يكيناكيم سدهنمي اناعتسا مت ملاعلا

 ةرناطلا ةحنجأل ميمصت يتئام نم رثكا اممص امك ةمزاللا تاكرحملا

 ١٩٠٣ ماع ربمسيد ١٧ يف امهل ةلحر لوأب اماق امهحاجن دعبو

 ١٢٠ تعطقو ةينات ١٢ تقرغتساو ليفروأ اهب ماق ىلوألا ةلحرلا

 ٨٥٦٢ تعطقو ةينات ٥٩ تمادو هوخأ ةيناتلا ةلحرلاب ماقو امدق

 سمخو ةنئامي اماقو ةينات ةرئاط اعنص ١٠٥ ماع يفو امدق

 ماق نا ىلا ائيش عارتخال ا اذه نع فحصلا بتكن ملو تالحر

 تاضارعتسا ةدعب ماقو اسنرف ىلا هتارئاط لمحب ندوخالا دحا

 ينانلا هوخأ ناكو عارتخأل ا اذه قيوستل ةكرش فلأو سانلا مامأ

 ماع رمتبس ١١ يف هترئاط هي تمطحتف اكيرمآ يف هبراجت مدقي

 امهل عقب ثداح لوأ كلذ ناكو هاعلضو هقاس ترسكناف ٩٠٨ ١

 ٠ ناريط ثداح لوآ حضوأ ةرابعب وأ

 وهو رخأ ردصم يف اذك ١٨٩٧ ماع ةرئاطلاي ناريط لوآ

 ٠ مدقت امل فالخم

_ ٤٢٣٥



 ١٩٩ ماع ةرئاطلاب ضرأل ١ لوح ةرود لوا

 ساقاه ةيسنرفلا ةلاكولا يه ملاعلا يف ءايتا ةلاكو لو

 ىلا ءاينالا نم اهلصي ام لقت اهتمهمو ٣٢٣ ماع تئشن تئشنتا يتلا

 ٠ اهيف ةكرتشملا تالجملا ةناك

 ماع ويام ٢٤ موي يف خيراتلا يف اهلاسرا مت ةيقرب لوأ

 ةفاسمل روميتلي ىلا نطنشاو نم سروم فارقلت ةطساوي ٤

 ٠ ( هلا لعف نم اذه ) صنلا اذه لمحت تناكو ارتم وليك ٥

 ١٢ يف ءافذخضنلا ىلا اناسنا لمح ىعانطصا رمق لوآ

 ٦١ ٠ ماع ناسين

 يروب يسورل ا ءاضقلا دئار ءاضفلا ىل ا دعص نم لوآ

 ١٩٦١ ماع نيراجاج

 راذآ ٦ يف كلذ ناك لئاسلا دوقولاب قلطا خوراص لوآ

 ٠ در ١ دوج تريبور روتكدل اهعنص ١٦ م اع

 نع ثحبلل نييبورالا نيقرشتسملا نم ىدصت نم لوأ
 يسنرفلا ( ونرا ) ويسملا اهريغو نميلا يف ةيبرعلا ةيرثالا شوقنلا
 اشقن نوسمخو ةتس هعمو داعو ٨ 31 م اع نميلا قرتخا هناف

 يت املألا ١ سلي اخيم هقيس دقو سيقلب مرجو ةييرخلاو ءاعنص نم

 قارشتسالا ةملكب دارملاو هتاذ ضرغلل ١٨٩١ ماع تام يذلا

 ٠ كلذ ريغ ىلا هتامغلو همماو قرشلا خيراوتل ندديرقلا ةسسارد

 ةنس نيطنطسق كلمل ١ وه ةح ارلل دحأل ١ موي صصخ نم لوآ

 هتردصأ يذلا نوناقلا كلذ يف ردص نوناق لوأو داليملل ٣٢١

_- ٤٢٣٦



 ٠ دحالا موي رئاودلا قلغ بجواو ١٨٠٢ ةنس ةيسنرفلا ةموكحلا

 دقف سيفنلا نيا بيبطلا ةيومدلا ةرودلا فشتكا نم لوا

 ,يقنلا ءاوهلاب عبشتيل نيتئرلا ىلا بلقلا نم جرخي مدلا نا فشتكا

 ىلا عزوتي هنا :بساورلا نم رهطتي نا دعب بلقلا ىلا دوعي مث
 ٠ ةيبلقلا ةلضعلا رئاس ىلا دتمت نييئارش ةطساوب بلقلا

 وه يئرملا مسجلا نا مثيهلا نباو سيفنلا نبا تايرظن نمو
 ادلوم تسيل امهرظن يف نيعلاف نيعلا ىلا اعاعش لسرب يذلا

 ةفسالف دنع روهشملا فالخ وهو روصلل البقتسم اوضع لي راوتألل

 عاعشلاي نوكي راصبالا نا نم امهريغو سوميطبو طارقياك نانويلا
 ٠ رصبملا مسجلا ىلا نيعلا نم رون جورخب يا

 يشرقلا مزحلا ييا نب يلع نيدلا ءالع وه سيفنلا نياو

 لمهأ ملعأ رهنلا ءارو اميف دلي ىلا ةيسن ءارلا نوكسب

 اهنم ةريثك تافلؤم هل ةرصبلاب ليقو قشمدب هدلوم بطلاب هرصع
 ٠ طارقي لوصف حرشو لماشل او زجوملا

 امم ريكا ءايشألا ىرت ةيدحملا ةسدعلا نا لاق نم لوأو

 ٠ اضيا سيفن نبا بيبطلا هيلع يه
 رهز نبا يمالسالا ملاعلا وه برجلا ةموثرج فشتكا نم لوأ

 ٠ سلدتالاب ةيليبشاب دولوملا
 ٠ برعلا مه برحلا يف ىقيسوملا مدختسا نم لوآ
 ٠ نويرصملا برحلا يف ةيارلا لمح نم لوآ

 ٠ ايناملا يفيصلا تيقوتلا تلمعتسا ةلود لوآ

- ٤٢٣٧



 برحلا يف نويتاطيربلا دونجلا ديلا ةعاس لمعتسا نم لوا
 ٠ اهلامعتساو اهلمح ةلوهسل كلتو ىلوألا ةيملاعلا

 برعلا لاثمأ نمو

 هللا ىلص هللا لوبسر ارحسل نايبلا نم نا لاق نم لوآ

 نبا سيقو ردي نب ناقربزلاو متهالا نب ورمعل هلاق مل سو هينع
 رحسلا لمع لمعي نايبلا ضعب نا ىنعملاو هيلع اودفو امل مصاع

 راج ثيدحلاو ةفقلايلا ةجحلا دارياو قطنملا ناسحتسا يف برضب

 ل اثمألا عمجم ل اشثمألا نم هدعي امو هتصق عج ار لخم ١ ىرجم

 ٠ ناديملل

 هللا لوسر ىقبا ارهظالو عطق اضرا ال تبنملا نا لاق نم لوآ

 يف غلابي نل برضي لذملا ىرجم هنايرجلو ملسو هيلع هنلا ىلص
 ٠ هسفن ىلع هتوفي امير ىتح طرفيو ءيشل ا بلط

 هللا ىلص هتنا لوسر احدقو اسلح ديزي نميف عاب نم لوأ
 ٠ ملسو هيلع

 يف همامأ ني ورمع هقوف نم هفتح نايجلا نا لاق نم لوآ
 ٠ هل رعش

 ( هقوف نم هفتح نابجلا نلا هقوذليق توملا توسح دقل )
 ٠ ردقلا نم رذحلا عفن ةلق يف برضي

 نا عمس امل ةيواعم لسعلا اهنم ادونج هلل نا لاق نم لوآ

 بيصي امي ةتامشلا دنع برضي ٠ ت امف مس هبف السع يقس رتشألا

 ٠ ودعلا

- ٤٢٨



 يضر قيدصلا ركب وبا قطنملاب لكوم ءالبلا نا لاق نم لوا
 ٠ لاثمألا عمجم يف ةصقلا عجار هنع ها

 ةملك يهو مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربا ميهم لاق نم لوآ

 هثلا ىلص ىأر دقو ثيدحلا هنمو كناش امو كلاح ام يا ماهفتسا

 ميهم لاقف ةرفص نم ارضو فوع نب نمحرلا دبع ىلع ملسو هيلع
 مل وا لاقف بهذ نم ةاون ىلع راصتنالا نم ةارما تجوزت لاق

 يه ديبع وبآ لاقو ينوربخا ىنعمب وأ ربخلا ام اهانعم وآ هاشب ولو
 يهو ها كي ىرلا يذلا اذه ام وآ كرمأ ام اهانعم ةينامي ةملك

 ٠ ( ميرم ) نزوب

 حالحلا نب هحيحا لامو صخترم عيبلا نا لاق نم لوأ

 ٠ يسبعلا ريهز نب سيق عم ةصق هلو يسو الا
 ٠ يناسلا ةلبج نب ثراحلا هالجر نئاحب كتتأ لاق نم لوآ

 لوقي ثيح ينايبزلا ةغبانلا بذهملا لاجرلا يا لاق نم لوأ
 ( بذهملا لاجرلا يا ثعش ىلع هملتال اخا قبتسمي تسلو ).

 نيا بابحلا ٠ بجرملا اهقيذعو ككحملا اهليذج انا لاق نم لوأ
 دنع هدعاس ينب ةفيقس يف ةلاق يراصنالا حومجلا نب رذنملا
 ركي يبا ةعيب

 ريغصت ليذجلاو ٠ هلقعو هيارب ىفشتسي لجر هنا هانعمو
 ءابرجلا لبالا هي ككحتت يذلا ككحملاو ةرجشلا لصأ وهو لذجلا

 هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر ٠ نمدلا ءارضخو مكايا لاق نم لوأ
 ٠ ءوسلا تينم يف ء انسحلا ةارملا هب ينعي ملسو

- ٤٢٣٩ .



 يناتكلا ةعييص نبي كلام ني ورمع اصعلا هل تعرق نم لوا

 اصعلا تعرق نم لوا ليقو رذنملا نب نامعنلا كلملا عم ةصق هلو

 نبا سيق ليقو برعلا ءامكح نم ناكو يناودعلا برظلا نب رماع

 نمل برضي لثملاو يسودلا ةممح نب ورمع ليقو نيدجلا يذ نب دلاخ
 ٠ هبتنا هين اذا

 هلا دبع نيب رايعلا ۔ لكآل هعدا الو يمحل لكآ ٠ لاق نم لوأ

 ٠ يبضلا

 كلام نب لهس ٠ ةراجاي يعمساو ينعا كايا ٠ لاق نم لوأ

 ٠ هريغ ائيش هب ديريو مالكب ملكتي نل برضي يرازفلا

 ليلس نب ثراحلا اهييدثب لكات الو ةرحلا عوجت لاق نم لوأ
 بس اكم سيسخح نع هفتن لجرلا ةن اص يف برضي ىدسلا

 ٠ لاومألا

 قناع هنا كلذو ريبزلا نب هللا دبع اكلامو ينولتقا لاق نم لوأ
 رتشالا مساو ضرألا ىلا امهيداوج نع اطقسف يعخنلا رتشالا
 ( ىعم اكلام اولتقاو اكل امو ينولتقا ) ريبزلا نب هللا دبع ىدانف كلام

 ٠ ررح دنم هلان ناو اهوركم هبحاصي دارآ نم لكل برضي

 اذه ورمعو شربألا ةميذج قوطلا نع ورمع ربك لاق نم لوآ
 ةميذج تخا نيا وهو ةريحلا كولم ةرذانملا دج رصن نب يدع نيا وه

 مث انامز دقفف يلحو بايث هيلع ريغص وهو هتراطتسا نجلا نا ليق
 امهو ةميذج كلملا ىلا امهقيرط يف اناك ةعاضق نم نالجر هدجو
 هتلخداف همآ ىلا هب تعب مت هليقو همضف هفرع هآر املف لبقع د كلام

- ٤٤٠



 هار املف بهذ نم هل ناك اقوط هتقوطو هبايث هتسبلاو مامحلا

 قوطلا نع ورمع بش ةياور يفو قوطلا نع ورمع ربك لاق ةميزج
 ىتح هيميدن الازامف هتمدانم هالعاسف نيلجرلا مكحو الثم اهلسرأف

 ٠ هريون نب ممتم لوقي امهيفو امهنيب توملا قرف

 (اعدصتينل ليق ىتحرهدلانم ةبقح ةميذج ينامدنك انكو )

 هانتم ديز نب دعس ريعيلا ييداقي امو تنك دقل لاق نم لوأ

 هنبا ناكف هب داقي نا الا لمجلا بوكر قطي مل ىتح ربك دق ناكو
 تنك دق دعس لاقف هلمج ىلع اموي هدوقي رماع دلاو ةعصعص
 ٠ رعاشلا لاق الثم اهلسراف لمجلا يب داقي ال

 (اعصعصبتارألاينبنجف تربك هنبا هب دوقي نا دعس لاق امك )

 يغبص ني منك ا هردق فرع ؤرما كلهي نل لاق نم لوأ

 محرلا ةلصو هللا ىوقتب مكيصوا اهنم يط ىلا اهب بتك ةيصو يف
 ةداعلاو ىوهلا يارلا ةفآو هتشيعم تباط مسقلاب يضر نمو

 ٠ خلا موش قرخلاو نمي قفرلا ابح ددزي ابغرزي نم كلمأ
 ديزيل هلاق صاعلا نب ورمع كسيك نم اذه سيل لاق نم لوآ

 لبق يفوت ورمع نال رظن اذه يفو ةيواعم نفد دنع ةيواعم نبا
 ٠ ةيواعم

 اهل لاقي ةرذع نم ةأرما سورع دعي رطعال لاق نم لوآ

 سورع هل لاقي اهمع يني نم جوز اهل ناكو للا دبع تنب ءامسا
 ناكو لفون هل لاقي اهموق ريغ نم لجر اهجوزتف اهنع تامف
 تتذا ول هل تلاق اهب نعظي نا دارا املف اميمذ اليخب رخيآ رسعأ
 كيكبا تلاقف يلعفا لاقف هسمر دنع تيكيو يمع نيا تيثرف يل
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 امو لاق ركنتال ءايشا عم رضحملا ميركلا رهزالا رغألا سورع اي
 ريغ ةهكنلا بيط ركنملاو ءانخلل افويع ناك تلاق ءايشألا كلت

 اهب لحر املف هب ضرعت اهنا جوزلا فرعف رسعآ رسيا رخبا
 تلاقف ةحورطم اهرطع ةرشق ىلا رظن دقو كرطع كيلا يمض لاق
 لئاقلا نا ليقو سيفن هنع رخدي ال نل برضي سورع دعب رطع ال
 نيا لاقف هلفت اهدجو هيلا تيدها املف ةأرما جوزت دق ناك لجر

 ٠ سورع دعب رطعل ءابخم ال لاقف ةئابخ تلاقف بيطلا
 ورمع ني كلام تني يبح اماذ ءانسحلا مدعت ال لاق نم لوأ

 ٠ ةيناودعلا

 يركبلا دابع نب ثراحلا يلمج الو اهيف يتقان ال لاق نم لوأ
 لتق ببسب بلغتو ركب نيب تجاه يتلا سوسبلا برح يف هلاق
 اهرشاب مث رمالا لوأ برحلا لزتعا دق ثراحلا ناكو ابيلك ساسج
 عسشيؤب لاقو هلتقف لهلهملا ىلا اريجب هيخا نبا لسرا نا دعب
 ةروهشملا هتديصق لاقو بضغ لهلهملا لاق ام هغلب املف بيلك لعن

 ( يلايح نع لئاو برح تحقل ينم ةماعنلا طبرم ابرق )

 ( يلاص مويلا اهرحب يناو هللا ملع اهتانج نم نكا مل )

 ةضق موي هدهش موي لوآ ناكو مهبرح دهشو ركي رمآ لوو
 لاق الح ركذا لماح اي مهلوق مهلاتما نمو ممللا قالحت موي وهو
 ليحلا دش نم اي يا لباحاي باوصلا صاوغلا ةرد يف يريرحلا

 ٠ لتملا اذه فحص نم لوآ ينايحللا نا يكحيو لاق هلح تقو ركذا

 نم يبلكلا بابخ نب ريهز ءاكبلا ميتيلا ملعت ال لاق نم لوآ
_- ٤٤٢ _



 ناكو ةعاضق نب فاحلا نب ناولح ني نارمع نب هربو نب بلك يني

 نهاكلا ىمسيو تاوزغلا ريثك ةيلهاجلا يف برعلا ريهاشم نم

 ٠ هيار نسحل

 ةدنك كلم ورمع ني ثراحلا ماصعاي كءعاروام لاق نم لوأ

 ةنبا هل بطخت ماصع اهل لاقي ةدنك نم ةأرما لسرا هنا كلذو

 ةوقو اهلامكو اهلامج نم هفلبي امل ينابيشلا ملحم نب فوع
 ترظنو هل تءاج امل اهتربخاف اهمأ ىلا تهتنا ىتح تبهذف اهلقع
 اهل لاق ةلبقم اهآر املف ثراحلا ىلا تقلطنا مت ةيوطخملا ةأرملا
 ناتملكلا تبهذف ديزلا نع ضخملا حرص تلاق ماصعاي كارو ام

 فشك نم عادخلا كرت يهو اضيا ماصع اهتلاق ىرخا ةملكو الثم

 ةغبانلا نا ليق ريكذتلا ىلع كارو ام لوألا لثملا يوريو عانقلا
 لاح نع هلءعاسي نامعنلا بجاح ربهش نب ماصعل هلاق ينايبذلا

 ٠ هتومب فجرا دقو اضيرم ناكو نامعنلا

 نبا ورمع تنب ءاسنخلا نادعسلاك الو ىعرم لاق نم لوا
 ٠ هلاكش او هن ارق ١ ىلع لضفي ءيشلل برضي ددرشل ١

 رجح نب سيقلا ؤرما اهجوزت يط نم ةآرمال لثملا نا ليقو
 الو يعرم تلاقف لوألا كجوز نم انا نيا اهل لاقف اكرفم ناكو

 ٠ نالفك تسلف ايضرم تنك ناو كنا يا نادعسلاك

 قرسو اهب عتمتف يغبب ملا لجر نيردت نيلقت نيح لاق نم لوا
 جوحا كلذ ىلا تنك ينال كتنبغ هل تلاق فارصنالا دارا املف اهالقم

 ٠ نيردت نيلقت نيح لاقف كمهارد تذخاو
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 تناكو ةصيبق نب يناه ةنيا ءادصك الو ءام لاق نم لوا

 اهلهأ نم لجر اهجوزت لتق املف يميمتلا ةرارز نبا طيقل تحت
 طيقل نم تنسحتسا ام ةرم تاذ اهل لاقف اطيقل ركذت لازتال تناكف

 لثم اهجوز لعفف اهنم اضعي هل تركذف نسح هرومأ لك تلاق

 ءادصو ( ءادصك الو ءام ) تلاق طيقل نم انا نيا اهل لاق مث كلذ

 ٠ رعاشلا لوقي اهيفو اهنم بذعا ءام مهدنع نكي مل ةيكر

 (ايرشم ءادص رضاوحانم بلطت يذلاك بنيزب يمايهتو يناو )

 ٠ مدقت دقو نادعسلاك الو ىعرم مهلوقك وهو
 نالار ني رباج هل لاقي يط نم لجر زي زع نم لاق نم لوآ

 ٠ ءامسلا ءام نب رذنملا دنع هل نيبحاص عم ةصق هلو

 هلاق ناورم نب كلملا دبع ديدحلا يف تناو اركمآ لاق نم لوا

 املف ديدحلاب هليكو هعدخ دق ناكو قدسشألا ديعس ني ورمعل

 ينحضفقتال نا تيار نا نينمؤملا ريمآ اي لاق لتقلاي ورمع نقيا

 ةلاقملا هذهب داراو لعفاف مهترضحي ينلتقتف سانلل ىنجرخت ناي

 هياحص أ هعنم هجرخأ اذاف سانلل هجرخيف كلملا ديع هفلاخي نا

 يف تناو اركما ةيما ايأ اي كلملا دبع لاقف هلتق نييو هنيي اولاحو

 ٠ روهقم وهو ركمي نا دارا نمل برضي ٠ ديدحلا

 نبا نامعنلا هارت نا نم ريخ يديعملاب عمست لاق نم لوأ

 ٠ ةرمض همسا برعل ١ نم لجرل هلاق ردذذختمل ١

 لخدلا ام كيردي امو لخنلاك نايتفلا يرت لاق نم لوأ

 لامج تاذ تناكو دوخ اهتخنال هتلاق ةيلجيلا دورطم تني ةمتع

- ٤٤٤ _



 حنمتو بناجلا عنمن انلك اولاقو اهيبا ىلا ةوخا ةعيس اهيطخف

 تلاقف اهتخا ترواش نا دعب اهجوزتف مهنم دحاو تراتخاف يغارلا

 ةبيرغلا رش ناو لخدلا ام كيردي امو لخنلاك نايتفلا ىرت اهل
 اهلمح املو اهلوق لبقت ملف كموق يف يحكنا نفدي اهريخونلعي
 تيبسف هنانك ينب نم سراوف مهحبص ىتح اليلق الا ثبلت مل اهجوز
 لخدلاو ٠ هيف ريخال رظنم يذل برضي ٠ تكيو اهتخا لوق تركذو
 ٠ بيعلا هانعم

 .دعس تنيب ةشئاع ىلوم دنف ةلجعلا تسعت لاق نم لوا
 تايقرلا نسيق نيا هيف لوقي يذلا صاقو يبا نبا

 (انافكو انشيع رس املاط اناعظألا عيشي دنفل لق )

 نوجرخي اموق دجوف راني اهيتاي هتلسرا دق ةشئاع تناكو

 ودعي ءاجو اران ذخاو مدق مث ةنس اهب ماقو مهعم جرخف رصم ىلا
 ٠ ةلجعلا تسعت لاقف رمجلا دديتو رثعف

 بشرخلا تني ةمطاف ٠ هعامس رش نم كبسح لاق نم لوأ
 ببسو ةلمكلا مهل لاقيو هتوخاو يسيعلا دايز نب عيبرلا مآ ةير امنالا
 ضرعف هل اهدري ملف ريهز نب سيق نم اعرد ذخا عيبرلا نا كلذ
 اهنهتريل اهي بهذي نا داراو اهتلحار ىلع يهو عيبرلا مأل سيق
 تنا حلطصت نا ديرتا كملح لض سيق يا هل تلاقف عردلاب

 يف سانلا لاقف ةرسيو ةنمي اهب تبهذف مهمآ تذخا دقو داير ونبو

 دنع برضي ٠ اهنع يلخف هعامس رش نم كيسحو اؤاش ام كلذ
 ٠ اهتم فاخيامو ةتيسلا ةلاقملاو راعلا
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 قبسو ٠ نوجش وذ ثيدحلاو ٠ ديعس مآ دعسا لاق نم لوا
 ةخباط نب دأ نب ةيض اهلاق هثالثلا لاثمألا هذه ٠ لدعلا فيسلا

 اجرخ ديعس رخالاو دعس امهدحا نانبا هل ناك رضم ني سايلا نيا

 هيقلف ديعس ىضمو اهدرف دعس اهدجوف امهييأل ليأ بلط يف
 ٠ هلتقف بعك ني ثراحلا

 مأ دعسا لاق اداوس ليللا تحت ىارو ىسما اذا ةبض ناكف

 ربخلا نع رابختسالا يفو ةبيخلاو حاجنلا يف برضي ديعس
 ٠ محرلا يذب ةيانعلا يفو رشلاو

 ٠ داع نب نامقل ٠ كمأ هدلت مل كل خأ بر لاق نم لوآ

 مامإل ا ٠ مالغلا دهشم نم ريخ خيشلا يار ٠ لاق نم لوآ

 ٠ بلاط يبا نب يلع

 رجح ني سيقلا ؤرما ٠ تايالاب ةمينغلا نم تيضر لاق نم لوأ
 ٠ لوقي ذا

 ( تايالاب ةمينغلا نم تيضر ىتح قافآلا يف تفوط دقو )

 برضلا ني رماع ٠ تالكا عنمت ةلكأ بر لاق نم لوأ
 ٠ يناودعلا

 صاعلا نب ورمع ٠ هلل لقعال نم حارتسا ٠ لاق نم لوآ

 ريخ موطح دساو لباو رطم نم ريخ لداع لاو ينباي هنيال لاق
 مظع لجرلا ةرتعو مودت ةنتف نم ريخ مولظ لاوو مولظ لاو نم
 ٠ هل لقعال نم حارتسا دقو رذت الو يقيتال ناسللا ةرثعو ريجي

- ٤٤٦



 ةغي انلا ٠١ دماح ردغ لكاو دعاقل ع 7 بر لاق نم لوا

 ٠ ةيواعم ليقو ينايبذلا

 نيا رماع ٠ هاوس دصاح هسفنل عراز بر لاق نم لوأ

 نبا ةعصعص هنلا بطخ امل ناودع هموقل هلاق يناودعلا برظلا

 ٠ ةعصعص ني رماع مأ يهو اه اي ١ هجوزف هتني ١ ةيو اعم

 ٠ يعازخلا مرص نب ذاعم ٠ ايح ددزت ابمغرز لاق نم لوآ

 رضم نب سايلا ٠ ميني الو مانيال ميلسلا ٠ لاق نم لوأ
 ٠ هريغ حيري الو حيرتسي ال نمل برضي

 دحأ دعس ني دترم هريغي ظعو نم ددعل ا ٠ لاق نم لوآ

 ٠ ةكم ىلا داع دفو

 يط متاح ييأ دج مزخا نم اهفرعا ةنشنش لاق نم لوآ

 ءرما ني جرشحلا نب دعس نيب هنا ديع نبا وه متاحو هدج دج وأ
 ورمع نب لعت نب لورج نيب هعيبر نب مزخا يبآ نب يدع نب سيقلا
 ٠ يط نب توقلا نيا

 كرتو تامف هل اقاع ناك هنا رهظيو مزخأ ىمسي نيا هل ناكو

 ٠ لاقف هومدأف مهدج ىلع اموي اوبثتوف نينب

 ( ملكي لاجرلا داسآ قلي نم مدلاب ينولمز يني نا )
 ( مزخا نم اهفرعا ةنشنش موقي هيءرد نكي نمو )

 هبشلا برق يف برضي لثملاو ةداعلاو ةعيبطلا ةنشنشلا
- ٤٤٧



 ٠ ةيصعلا نم اصعلا مهلوق لثم وهو

 يا يدعسلا مرشخ نب نيتح ميخو هعترم ملظلا لاق نم لوا

 عترملا لعج مث هيف ملاظلا فرصتل اعترم ملظلل لعج ةمومذم هتبقاع
 ٠ ىبقعلا يف اماو ايندلا يف امأ هتبقاع ءوسلا اميخو

 ديلولا نب دلاخ ىرسلا موقلا دمحي حابصلا دنع لاق نم لوأ
 وهو هيلا ثعي هنع للا يضر ركب ابا نا كلذو هنع هللا يضر

 ةعبرا ةريسم ةزاغم كلسف قارعلا نم شيجلاب ريسي نا ةماميلاب
 .يق ءاملا دروف ليالا نوطي يف هلمح ام الا اهيف ءام ال مايأ

 يذلا يئاطلا ريمع ني عفار ءاملا ىلع ةليلد ناكو سماخلا مويلا

 اولصو املو ريغص وهو ةدحاو ةرم هييا عم ةزاغملا هذه كلس

 اوأرو اهوري ملق جسوع ةرجش دنع هدهعي ناكو ءاملا عضوم ىلا

 ٠ ءاملا اودجوو اورفحف اهعضوم اورفحآ لاقف ةرجشلا مذج
 ٠ ةحارلا ءاجر ةقشملا لمتحي لجرلل برضي

 ناكو بعك ني سنخالا نيقيلا ربخلا ةنيهج دنع لاق نم لوا
 ةجوز ةرحض تناكو بالك ني ةيواعم نب ورمع نب نيصح لقق دق
 هلتق هنا اهربخاف سنخألا اهعمسف اهيرم نم لك هنع دشنت نيصحلا

 ٠ تايبأ نم لوقي دشناو

 ( نونظ امهملعو رامناو دارم يف لئاست ذا ةرخصك )

 ( نيقيلا ربخلا ةنيهج دنعو بكر لك نيصح نع لئاست )

 سدع نب ورمع نب ورمع نبللا تعيض فيصلا يف لاق نم لوآ
- ٤٤٨



 اهقلطف هتحت تناكو ةرارز نب طيقل تنب سونتخ دل هلاق يميمتلا

 تثعيف هجولا ليمج يتفي هدعب تجوزتف اخيش ناكو اهنم بلطمب.
 بدجلا مهباصآ ناكو ةيولح هنم بلطت ورمع ىلا الوسر موي تاذ
 بلطي نمل برضي ( نبللا تعيض فيصلا يف ) اهل لق لوسرلل لاقف
 اهلاوس نال فيصلا صخ امناو ليق هسفن ىلع هتوف ائيش
 ٠ لاثمالا عمجم رظنا فيصلا يف ناك قالطلا

 رماع ةيلولس تيب يف تومو ريعبلا ةدغك ةدغ لاق نم لوا
 امهدحا رشلا نم نيتلصخ عامتجا يف برضي يرماعلا ليفطلا نبا

 ٠ ردصملا ىلع بصنلاب اتومو ةدغ ىوريو ىرخالا نم رش

 نبا ورمع نب رخص ناوزنلاو ريعلا نيب ليح لاق نم لوا
 ٠ تاييا نم لوقي ثيح ءاستخلا وخأ ديرشلا

 (يناكمويعجضم ىميلستلمو يتدايع لمتال رخص ما ىرا )
 ( يناوزنلاو ريعلانيب ليح دقو هعيطتساول مزحلا رماب مها )
 ( ناوهو ىقش يف الا شاع الف ةليلح مآي ىواس ءرما ياو )

 ناويحلا ةايح يفو لاثمألا عمجم يف اهمامتي ةصقلا رظنا

 ٠ ىريمدلل

 نبا نامعنلا ايذك ناو اقدص نا كلذ ليق دق لاق نم لوأ

 هب ناكو ليق همداني ناكو يسبعلا دايز نب عيبرلل هلاق رذنملا
 بطاخي لاقو يرماعلا هعيبر نب ديبل هي ىشوف هيفخي صرب
 نم هعنمف تايبالا رخآ ىلا ( هعم لكات ال نعللا تيبا الهم ) نامعنلا

۔ _ ٤٤٩٨



 ٠ لاقو هراذتعا ليقي ملو هيلع لوخدلا

 ( اليواقألا كنع عدو يلع رثكت الودالبلا ىف ينع كلحرب درش )

 (اليق دقو لوق نم كراذتعا امف ابذكناو اقدصنا ليقام ليقدق)
 نيا ةملس نب عيكو ةقلعم اهلجرب ةاش لك لاق نم نم لوأ

 ٠ مهرج دعب تيبلا رما يلو ناكو دايا نب ريهز
 ٠ ةئيطحلا ركذت فلاخ لاق نم لوأ

 ةيشنت تني ةمامأ ربخ ريغ لكو ريوعو ريسك لاق نم لوأ

 ان اهز دنع تثكمف ن افطغغ نم رومع ١ لجر اهجوزت ن اك ة هرم ني ١

 مث اهقلطف هعم ربصت ملو هنع تزشن مث ةسمخ ادالوأ هل تدلوو

 املف ذخفلا روسكم جرعأ ناكو ميلس ينب نم لجر اهجوزت
 ريبخ ريغ لكو ريوعو ريسك تلاقف ذخفلا موطحم هتأر هيلع تلخدأ

 ٠ نيتهج نم م ذدو هركي ءيشل ١ يف برضي الثم اهتلسر اف

 نم ناكو ىفيص نب متكا هردق فرع ؤرما كلهي نل لاق نم لوآ
 ٠ برعلا ءامكح

 ٠ يفيص نب متكا يلحلا نم يجشلل ليو لاق نم لواو

 ٠ ىركشيلا ديزي ني دئاع ارج مله لاق نم لوأ

 نبا سيق ةرمت ءادوس لك الو ةمحش ءاضيب لك ام لاق نم لوأ

 ؛ ةياكع ني ةبلعت

 نيا ريهز نب بعك لبالاب اودوآو ايس مهتعسوأا لاق نم لوأ
- ٤٥٠



 يواديصلا ءاقرو نب ثراحلا نا كلذو هيبال هلاق ينزملا ىملس يبا

 لاقف هيعارو ريهز ليا قاتساو نافطغ نب هللا دبع ينب ىلع راغا
 ٠ اهلوا يتلا ةتديصق كلذ يف ريهز

 ( اوكلس ةيا اقايتشا كودوزو اوكرتنمل اوؤاي ملوطيلخلاناب )
 بعك هنبا هل لاقف هاجهف لبالا دري مظ ثراحلا ىلا اهب ثعبو

 ٠ مالكلا الا هدنع نكي مل نمل برضي ٠ ليالاب اودواو ابس مهتعسوا

 هانم دىز نب كلام لمتشم دعسو دعس اهدروأ لاق نم لوأ

 نسحم ملو دعس هوخ ١ ليال ١ دروأاف اهي ىنيو ة ارم ١ جوزت هنا كل ذو

 ٠ كلام لاقف اهب قفرلاو اهيلع مايقلا

 ( ليالا دروت دعساي اذكه ام لمتشم دعسو دعس اهدر وآ )

 ٠ رمألا بلط يف رصق نمل برضي

 ءام نب رذتملا هارت نا نم ريبخ يديعملاب عمست لاق نم لوأ

 ٠ هآرم نم ريخ هربخ نمل برضي ءامسلا

 برضي ريمح كولم نم كلم كعبتي كبلك عوج لاق نم لوأ
 ٠ هي نولماعي نا يغبني امو مائللا يف

 كلذ بيسو يناييذلا ةغيانلا دعاقل عاس بر لاق نم لوآ

 قيقش هل لاقي سبع ينب نم لجر مهيفو نامعنلا ىلا دفو ادفو نا
 لاقف هلها ىلا هئابحب ثعب دوفولا نامعنلا ايح املف هدنع تامف
 ٠ ةغمانلا

- ٤٥١ _



 ( دعاق رخال ىعسي ءرما برو ةمعنو ءايح هتم هلها ىتا )

 ٠ يفيص نيب متكا هل بنذال مولم بر لاق نم لوا

 ٠ هريوت نب ممتم كلامك الو ىتف لاق نم لوا

 رعاشلا يركبلا دبعلا نب ةفرط لمجلا قونتسا لاق نم لوا

 ضعب دنع ارعش دشني ناك سلع نب بيسملا نا كلذو يلهاجلا

 ارضاح ةفرط ناكو ةقانلا تعن ىلا هلوح مث لمجلا فصو يف كولملا
 ينبل سلجم يف دشنا سملتملا دشنملا نا ليقو لمجلا قونتسا لاقف

 ٠ سملتملا دشناف عستيو نايبصلا عم بعلي ةفرطو ةبلعث ني سيق

 ) مسيم ةيرعصلا هلع جاني هراضتخا دنعمهلاىسانتادقو (

 تيبلا ةفرط عمس املف قونلا اهب مسوت ةمس ةيرعيصلاو
 هجرخاف كناسل جرخا هل لاقو سملتملا هاعدف لمجلا قونتسا لاق
 ٠ طيلختلا يف برضي لثملاو اذه نم اذهل ليو لاقف دوسا وه اذاف

 هباتك يف بلاط يبا نب يلع نجملا رهظ هل بلق لاق نم لوآ

 ائيش ةرصبلا لام نم ذخاف هرصبلا ىلع هل الماع ناكو سابع نبال
 دق ودعلاو بلك دق كمع نبا ىلع نامزلا تيأر امل يلع هيلا بتكف

 ىلع هيحاص ناك نمل برضي خلا نجملا رهظ كمع نيال تبلق برح
 ٠ دهعلا نع لاح مث ةياعرو ةدوم

 يرماعلا رييج ني كلام تطقس ريبخل ا ىلع لاق نم لوأ

 ٠ برعلا ءامكح نم ناكو

 رخص نايفس وبآ ريفنلا يف الو ريعلا يف ال لاق نم لوأ
. ٤٥٢



 نع اوعجر امل شيرق نم نطب مهو بالك ني ةرهز ينبل هلاق برح نبا
 ينب اي مهل لاق نايفس وبا مهيقل امو ردب ىلا مهريسم يف شيرق
 تناكف ردب ىلا شيرق تضمو ريفتلا يف الو ريعلا يف ال ةرهز

 لثملاو ٠ مهئاسؤرو نيكرشملا نم ريثك اهيف لتق ةروهشملا ةعقولا

 ٠ هردق رغصيو هرما طحي لجرلل برضي

 يلوت نم ىوريو امهراق يلو نم اهراح يلو لاق نم لوا
 يبأل وأ ناوزغ نب ةيتعل هلاق هنع هنلا يضر باطخلا نب رمع اهراق

 يلو وا كب عفتنا نم ىلع كلقث لمحأ يا يراصنألا دوعسم

 درايلاو مومذم مهدنع راصحلاو هبوبحم يلوت نم رمألا هوركم
 ث دوصمحم..

 بلاط يبا نب يلع نب نسحلا اضيا هلاق لنتملا اذهو

 ناكو رمخلا برش امل ةيقع ني ديلولا دلجي نا هرمأ دقو نامتعل.

 ىلصو ركس ديلولا نا ريتالا نيا لاق هفوكلا ىلع نامتعل الماع

 نبا هل لاقف مكديزا لاقو مهيلا تفتلا مث اعبرأ هفوكلا لهاي حبصلا
 تايبا نم رعاشلا لوقي هيفو مويلا ذنم ةدايز يف كعم انلزال دوعسم

 ( يردي امو المت مكديزاأا مهتالص تمت دقو ىدان )

 .. يطويسلا لاق ( فورعملا لهأ ) مه الوخد ةنجلا لهآ لوأ

 فورعملا لهأ نا ) ثيدحلا لوأو ها هماما ييآ نرع يناربطلا ٥هاور

 الوخد ةنجلا لهأ لوأ ناو ةرخآلا يف فورعملا لهأ مه ايندلا يف

 ٠ ( فورعملا لمهأآمه.

ارسعم رظنا لجر ةمايقلا موي هللا لظ يف لظتسي سانلا لوا



 كيلع يلام لوقي هبلطي امب هيلع قدصت وا ائيش دجي ىتح
 هللا لظ يف لظتسي سانلا لوا نا هلواو ( هتفيحص قرخيو ةقدص

 نع رجاوزلا يف يمتيهلا رجح نبا هاور خلا لجرل ةمايقلا موي

 باتك يا هتفيحص قرخي ىنعمو نسح ثيدح لاقو رئابكلا فارتقا
 ها هيلع هل يذلا نيدلا

 باتكلا ةمتاخ امه نيفيرشلا نيثيدحلا نيذه لعجنتلو اذه

 ارخأو الوا هلل دمحلاو لئاوالا هذه نم هعمج يل رسيتام مت انه اهو

 لئاسلا داشرا ) باتك خسن هقيفوتو للا نوعب مت دقل
 نب دومح نب فيس هيقفلا خيشلا هفلؤمل ( لئاوالا ةفرعم ىلا
 ىدامج رهش نم يداحلا موي خيراتي همامت ناكو يشاطبلا دماح

 يلع نب هللا ديع نب دمحم ىلاعت لل دبعلا ملقب ه ١٤٠٧ ةنس لوألا

 انطوو انكسم نييئاطلا يداوو ايهذم يضابالا هبارع نيا

 هفلؤم طخب يه يتلا ةيلصألا هتخسن نم دحاولا فرحلاي هتلقن

 ٠ تاحلاصلا متت هتمعنب يذللا هلل دمحلاو

 « قيفوتلا يللو هللاو »

- ٤٥٤



 ةقرص يلعام لوغي هىلطي امج ٥رلع قدصتروا |إامئيشدجحزخح

 ةمايتتمير هربا لظ لظتسبرسانل الو ١ نا هلرأ او (هتنيعصقرحو

 ثيدعلامتورئابكبل ذارتقا نعرجامزلا يهاامنب هامرلا لبعرل
 هل وزل) { نردلا اتكا هتعيح , قرخ عمو رسع

 _ رها هيلع
 اتنكاةتاخاه شرفا فيقيدحلا دهل مخلو انه
 ارذأو الوإ ههدخلامئاوالا ذه نم هعجر يتام انهاهد

 ةقعملاائاسلا داشأ ) _۔اتكجسن هقيفوتو سا نوعيمترتل

 _ميثاطبلادماحن دومجزب فيس هيتنلا ئشلا هفلومل (لئاتالا
 تنحث)اأالسلوأ الاد اميربشنم ودالام ول . حياتب. مات ناكو

 ابهنيرتاب اللبإرعنب ,ىعنبوس ادبع نيرمت جلاعت مبررولا لت
 هتضشنم دحاوملا الاب هتلتنانطدوانكشسهل :شئاطللرد اوو

تمالاسلامتتهتمضنيينلا هسرد هنلزمطخ يرل اةلصألا
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