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 يالا تالا ف
 نم اهريغو مائئااءالعنيب هرهشوأ ةهجلا كلتمك احىلإ هرما عفر وأ هلوق

 « اهئايدعو اهئارهأو ابك ومب عمتجاو فلؤملا اهيف لوحت ىتلا مالسالا دالب

 لهاجلاو ملاعلا هيف عمتجي اذه لثك ماع دجسم ىف لصي نم نا بيرالو
 رهاظ هنم لما« اذهل ةطوطب نبا ةياكحف فصنلاو بصعتملاو لقاعلاو

 :ميكحلاهب اتدك ىف لوي تأ ناف ارفك دعي اذهم ظفلتلا ناف دعبلا لك ديعب و

 متزىلع لوقي ةيميت نبا مامالاو ( ريصبلا عيمسلا وهو ءىث هلثك سبل )
 اممحص ناةناف نيمل..ملا عامجاير فك اذهو لثم هل هللا نا  ةلحرلا بحاص

 كلذ فلالو مك ا1-اىلإ هوك :وهورفكو ذئتقو هرصع ءاملع هيلع ماقل

 ىلع لدف لصح مل كلذ لك. هرفك ناييو ةيميت نبا ىلع اهيف در لئاسر
 الىأ «الو هلونوهو طقس ةلحرلا بحاص مالو ىفو .لقنلا ىف ”اطخ هنأ

 هزنا دج ملو ةيميت نبا مالسالا خيش فيل ات كلذل دهشيو ءاذهىلوزنك
 + فيل "ادلا ىفاريثك عقي طقسلا اذهو « ىلاعت هلل هرصصعىف ةيميت نبا نه

 آورقيو مهريغ قرفت اوردقيو مهسفنأ اومرتحي نا ءاملعلا لع بجاوو

 رختفيو هب سأرلا عفري ةيميث نبا مالسالا خيشو قبسلاو لضفلاب محل
 ىلإ ةيعادو ةراضلا ديااةتلل اءهداه ن5 هنافدرصع ىف هلثم دوجوب نودلسملا

 بهذ بصعتلاكرتوهتافلؤم علاط نمو هلوسر ةنسو هللا باتكب ذخالا
 « ققحتيو كلذ ىري ىأروا

 هيلعهّننأ ىلص دم هلوسر ناسل ىلع انربخي همسا لج هللا نأ ىنعملاو
 هبحي هوعدب نم نأ هموهفمووهيلع بضغي هوعدوال نم نأ ملسو هلاءو

 مدقت دقو هنم راثك الاو .اعدلا ىلع ثح هيفف هل بيجتسيو هنع ىضريو

 ىوانملا لاف , كلذ ىف ةيوبنلا ثيداحالاو ةيناءرقلا تابآلا ركذ
 باتك ىف ىركسعلا هاور : بات.كلا ثيدح ىف ريغصلا عاجلا حرش ىف
 وه ردح دانساب ةريره ىبأ نع ظعارمللا
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 م1 ةياور ىفو « مهريغو . ىذمرتااو ٠ ملسهو . ىراخبلاو ٠ كلام هاور

 :'قوقفاندلا ءايملاىل] ىلاعت و ك رايت هللا ل ردي هاثلث وأ ليلا رطش ىعءاذإد

 هل رفغيف رفغتسم نم له هل باجتسيف عاد نم له ىطعيف لئاس نم له

 سايعلاو بأ نيدلا ىقتمالسالا ميش هدرفأ ثيدملا اذهو « حبصلا رحفنب ىتح

 قةدو قة هنافامال6 ال والان وريغل كرتو ملاح رشه رش وفيلات اب يمت نبل

 ىف عبطو رودصلا هل حوشنتو لئاسمو'دئ اوف نمهلثم نويعلا ىرتالامم هيف

 ةيمين نب |لياجلا مامالا بهذم اهنمذخؤي ىتلا بتكلا تاهءا نهودو؛دنطلا

 اكزهناف نيةقحْلا و ءاملعلا ريدامجو ة:سلاو باتكلل ةقداوملا ةيفاسلا هتديةعو

 «ةريثك تالاكشا ل- و فاخلاو فاسلا ءاءلعلاوقاب ىتاو برلالوزن ىلع

 ا حو اعرشو ةئل ”ةليامولا ,ققح هاف ةلييمولاو لعوتلا اتا تاتكلار

 نيب لواد:ت» باتكلاو «ءسجر نم 5 ولتوأ نفك ند ةيئاش هيفام لذ ىفأ و

 لاق ةطوطب نب هللا دبع ابأ ناآ.هئم برغتسي امو « ماوعلاو ءاملعلا ىديأ .

 هنأ رافسماألا بأا-عو.راصمأللا بئارغ ىف راظنالا ةفحت ةامسملا هتلحر ىف

 ىلع سانلا .ظءي وهو ماشلا ريبك ةيميت نب نيدلا ىقت ةلبانحلا 'ملاع ىأر

 ءامس ىلإ لزني هللا نإ :لاق ناهمالك ةلمج نمناكف مهرك ذيو عماجلا ريذه

 فرعي ىكلام هيقف هضراءف رينملاجرد نمةجرد لزنو اذه ىلوزن؟ ايندلا

 ىديالابهون رضوه.ةفلا اذهىلإ ةماعلا تماَمف هب ملكنا ركذاو ءارهزلا نباي

 ريرح ةيشاش هسأر ىلع رهظو هتمامع 0 تح !ريثك ايار لاعتلا ١

 صمأف ةلب انا ىضاق ملسم نب نيدلازعراد ىلإ هوامتحاو اهسايل هيلع اوركناف

 ةجااوقأا لوق ىلإ هللا كدقزأ رظناف « خلا «كلذ دعب هرزغو هنجس

 بحاصنم طبخت نكي ملا كيأرو كرظن ىف لقنلا اذه نوكي فيك ةئيبلا

 ةياعدرب ملو ةيمم” نبأ مالسالا خيش نم هععزب لوَقلا اذه عمم هناف ةلدرلا



 ف

 ةيفاسلا تاحئنلا 5
 ثحلاءىشثلا ىلإ ءاعدلاو . لاؤلاب هللا ىلإ لاهتبالاو ءادنلا ءاعدلا ش ل

 .ىلاعت هللأ لاق ةبآ ريغ ىف هيلع ثحو ءاعدلاب ناءرّلا ءاج دقو « هدصق ىلع
 اوعداف) ٠ ىلاعت لاقو ( نيدتعملا بحيال هنأ ةيفخو اعرضت مي اوعدا)
 مكبر لاقو ) . ىلاعت لاقو ( نورفاكلا هرك ولو نيبدلا هل نيصلخم هللا
 ةلف اوعدتت اءايأ نمحرلا اوعداوأ هللا اوعدا لق') : ىلاعت لاقو ( نيرخاد منهج نولخديس ىتدابع نع نوريكتسي نيذلا نا مل بجتسا ىنوعدا
 تحرنا اعمطو افوخ هوعداو) . ىلاعت لاقو ةيالا ( ىتسحلا ءاعسالا
 لوسرلاق لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعو «( نينطحلا نه "بيرق هلأ
 دلا دامعو نءؤالا حالس ءاعدلا ٠» ملسو هلا و هيلع هللا ىلص هلأ
 ا

 روأونإ
 هاورو ؟« عش حيحص ٠ لاقو مك احلا هاآور « ضراألاو تاومس
 هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر سنأ نعو « ىلع ثيدحح نه ىلعي وبأ
 ءاعدلا عم كليب نا هناف ءاعدلا ىف ! وزجعتال » ٠ ملسو هلاءو هيلع للا لص
 ,دانسالا حيحص ٠ لاقو مك احلا و ٠ هخيحص ف نامح نبا هآور 6« دحأ
  لسو هلاءو هيلع هلا ىلص هنا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر نابوث نعو
 مرحيل لجرلا ناو ربلا الا رمعلا ىف ديزيالو ءاعدلا الا ردقلا دربال »
 هل ظفالاو مك املاو . هحيحص ىف نابح نبا هآور 6 هنذي بنذلاب قزرلا
 هللا لص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر سنأ نعو « دانسالا حييحص لاقو
 ثيدح .لاقو ىذمرتلا هاور «ةدابعلا ع ءاعدناو ٠ لاق سو هلاءو هيلع
 ملسو هلاءو هيلع هللا لص هللا لوسر نا هنع هللا ضر ةريره ىبأ نعو « هفعض ىلع لذي وهو «ىور » ةغيصيهدروأ ىرذنملا ظفاحلاو . بيرغ
 رخآلا ليللا ثلث ىقبي نيح ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك انبر لزني ٠> لاق
 «هل رفغاف تر فغتسي نم هيطعاف ىنا أسوي نمد! ب يجتساف ىنرعدو نملرةبف



 ىلع ربص نالواآلاف . ىلاعت هللا نا>تما لع ربصو . ىلاعت هللا ةيصعم نع

 ميق نبأ لاق ءهيف ديعللل بسك الام ىلع ريص ثلاثلاو بسكلاب قلعتيام

 هحور هللا سدق ةيميت نبا مالسالا خيش تعمس م ىلاعت هللا همحر ةيزوجلا

 نم لقأ اهنأش نع ريزعلا ةأرما ةعواطم لع فسوي ريص نا : لوقي

 ناف عهيبأ نيبو هنيب مهةيرفتو هعسو ©« بجلا ىف هل هتوخا ءاَقلا ىلع هريص

 ا-بيف دمعلل نسله اهيف هل نبك 5 هرايتخا ريغب هيلع ترج وو هذه

 ةبراحو ءاضرو رايتخا ربصف ةيصعملا نع هريص اماو . ربصلا ريغ ةليح

 ناك هناف « ةقفاوملا يعاود اهبعمىوقشت ىلا بايسالا عم ميم الو « سينلل

 « هنروش دريوهضوعيام هل سيل ايزعو « ةيوق اريلا بابشلا ةيعادو « اءاش

 قرات وهباعتأ نيب هنم ىحتسم ام هتبرغ دلب ىف ىحتسال بيرغلاو اسرغو

 ةلج ةاركاو ءارللا عزاوك هعزاو سيل اضيآ كولمملاو اكولمبءدلعا

 ىلإ هل ةيعادلا ىهو « بيقرلا باغ دقو , هتديس ىهو بصنم تاذو

 لعفي ل نا هتدعوت كلذ عمو « صرحملا دشأ كلذىلع ةصيرالاو 5 أابسفن

 نأو.هللاد:ءاملاراثياو | رايتخا ريصا,لك ىعاودل! هذه عمو .راغصلاو نجسلاب

 ىلع ريصلا : لوشي ناكو ؟ ةسك نم سيلام لع بجلا ف هربص نم اذه

 ةحاصم نافو لضفاو تامرلا بانتجا ىلع ربصلا نم لكأ تاعءاطلا ءادا

 مدع ةءددسفمو , ةيصءألا كرت ةحاصم نم عراشلا ىلا بحا ةعاطلا لعف

 ردقلا اذهو 6 ىبتنا ةيصعملا دوج رةدسف» نعو نقار هيلا ضغبا ةعاطلا

 «ربصلا هللا لأست قاكأ
 1 نإ اا سل ءاشض عورم ه ضس

 نءىركسعلا هأور » هءلع بضعأ ىنو_عءدبال نم » ١ للا

 # ةريرهىبأ



 ةيفلسلا تاحفنلا م١0

 « كتاجردب زوفن ىتح كتعاطل انقفوت نا كلأسن

 ربصيملو لجو زعهللا ءاضّ#إ ضرب مل نم نا انربذ ثلاثلا ثيدحلاو

 ةرهاظلا ضارماآلا نم ءافشو ءاود هنطاب و ءالب هرهاظ ىذلأ هئالب ىلع

 ىوحلاوناطيشلاو سفنأا دابجىلا جاتحتىتااتاقصلانمربصلاو «ةنطابلاو
 هتلزنمىلا جوا مثهو نيبحملل اهمزلاو ةبحملا قيرط ىف لزانملا دك! نموهو

 ناءرّلا ىف ريصلا ىلاعت هللا رك ذ:لبتح نب دمحا مامالا لاق « ةلزنم لكنم

 جرادم هباتدك ىف ةيزوجلا ميق نبا هاكحام ىلع اعضوم نيعست وحن ىف

 .نافصن نامالاناف نامبالا فصنوهوةمآلا عامجاب جاو وهو«نيسكلاسلا

 نم سأرلا ةلزنم اضيا نامالا نم وهو ع ركش فصتو . ربص فصن

 نب رمع لاق « هل سأرال نه دسجال نا [5 هل ريصال نمل ناءباالو دسجلا

 هللا لص ىبنلا ربخاو  ربصلاب هانكردا شيع نيخ:هنغ هللا ئضر باطخلا
 ربصتي نمو » : لاقو ءايض هنأ : حيحصلا ثيدحلا ىف لو هلاءو هيلع
 ريخ هلك هرما نا نمؤملا رمال ابخيوحيحصلا ثءدحلا ىفو ؛ « هللا هريصي

 ناو هل اريخ ناكف ركش ءارس هتباصا نا نمؤيلل الا دحال كلذ سيلو

 لع اوربصي نأب راصنألا رماو « « هل اريج ناكف ريص ءارض هتباصأ

 ودعلا ةاقالم دنع رماو ء ضوحلا ىلع هولي ىتحهدعب اهنوقلي ىتلا ةرثآلا
 ةمدصلا دنع ن وكي امنا هنا ربخاو . ةيرصملا دنع ريصلاب رماو « ريصلاب

 كلذ'ناف باستحالاوربصلا وهوهل رومآلا عفنأب باصملا رمأو « ىلوآلا

 ىف ديزي ىكشتلاو طخستلاو . عزجلاو « هرجا رفويو هتبيصم فذخي
 0 |يطجاامو لاق هك ريع صا ناربخار ءرجالا بهذيو ةصملا

 «ريصلانم عسوأو هل اريخ
 ربصو.٠ىلاعت هللاةعاطىبلء ربص لوالا . . عونا ةثالث ىلا مسقني وهو



 هداضيو ريغال اريص ىمس ةبيصا سفنلا سيح ناك ناف هعقاوم فالتخا

 ىف ناك ناو . نبجلا هداضيو ةعاجش ىمس ةبراحم ق نا نأو . عزجلا

 كاسما ىف نا ناو ٠ رجضلا هداضي و ردصلا ب>ر ىمس ةرجضم ةبئان

 م لذملا هداضيو ان امتنك ىمنم مالكا
 هئاضقي ضرب ملنم نالوالا ثيدحلايف انربخ هرك ذلج هللاناىنعملاو
 ىلوأ! نأ؟ و ىلاعت هاوس ابزببلطنو سدتاءلف ربط كلذ طخ و هر
 ا١ذدو «هاضري رخاء ابر ذختيلف طم نيد ابر اناضريال اذه: انل لوقي

 هفورظو دبعلا لاو>اب مااع هءسا كرات هللا نا كلثالو  ديدبتلا ةياغ

 ىف ابعضوو اهابقو هردص ابل عيستا اذا هل ريخ ره ءايشاب هيلع ىضقي هناف

 ىف هعفنت اهناف اعرذ اهب قض, مأو ةنرعملاو ةمكحلا ىف اهلمعتساو اهلاح

 الابو هياع نوكت اهناف رجضو طخسب اهاقلت اذا اماو  هداعم ىفو هتايح

 ةقيقملا ىفىه رومالا نم ديعلا ىلع لجو زع هللا هردقام اذكهووامثاو
 ردقلاو ءاضقلل لي نا دبعلا ىلعف هديريوا دبعلا هنظي ام عفنأو دبعللريخ
 هردق ١1 نعذيو المأ هاوه قفاو ءارضلاو ءارسلا ىف هناحبس هللا دمحيو

 ىناربطلا هاوز:ريذصلا عماجلا حرش ىوانملا لاق ثيدحلاو هيلع هاضقو

 «٠ ىبتتا سنا نع ىقبيبلا هاورو , فيءض هدانساو ىرادلا دنه ىبا نع

 قحب ذخالاهسفن أطوو لهاستو نال نه نا انريخي ىناتلا ثيدحلاو '
 ابا فجت ملو  ماكحاللاو دئاقعلا نم هياع هضرف امب مايقلاو هبجاوو هللا

 لاذتوناكتساو عضاوتو  هرماو ىلاعت هقحل دايقنالا نمدعايتيو نشخيو

 هللاهعف رهقاخ ىلع هللا ضرأىف ربكتي ملو هزعلج هن عشاخ رسكنم دبع لا ذك

 نانجلا فرشال مسا كح نييلع ىلعاف هلعجي ىد ةيلاع لزانم هلالج لج

 انا مبلا ريشب بلق ىلع رطخالو تعمس نذا الو تأر نيعال ام ىظحيف



 ةيفلسلا ثاحفنلا ١4<

 0 هجوم دودج وو همس »مرمر ص
 «ىاوسابرسمئليلف ىثالب ىلع ربص: لو ىناضقي ضر ملنم» ١ 6 ه

 ىبا نع رك اسع نباو . دوادوبأو "ىناربطلاو * فابح نبا هاور
 « ىرادلا دزه

 برلاوءبلطلا ساهلالاو: لبق امهياعمالكلا مدقتردقاا و. ءاضقلا ش
 هب ر لاقي مامتلا دح ىلا الاف الا- ءىثلا ءاشنا وهو ةيدرتلا لصاألا ىف
 ميقلاو ىبرملاو ربدملاو ديسلاو كلاملا ىلع ةذالا ىف قاطءو « هيبدو هابدو
 ةحلص؟ لفكتملا ىلاعت هللا ىلع الا فاض» ريغ قلطي الو «معنملاو
 برو.رادلا بر : لاقيف فيضاىلاعت هريغ ىلع قلطأ اذإو « تادوجوملا
 هأتناف) ىلاعت هلوقو ( كبر دنع ىنرك ذا ) . ىلاعتهلوة هنمو ؛ سرفلا
 « ريغلا ىوسلاو . ( كبر ىلإ عجرا ) : ىلاعت هلوقو ( هبر رك ذ ناطيشلا
 هريغو قاخلل راعتس من ماسجالا ىف كلاذ لمءتسيو ةنو كلا دض نيللاو
 اروطهب حدي اههثم دحاو لكو نشخنالفو نبل نالف . لايف ىناعملانم
 هيلع مالكا مدقت عضاوتلاو « عقاوملا فالتخا بسحب اروط هب مذب و
 اهب صصختي ىتلاةلاخلا وهو عضاوتلا دض ريكلاو ؛ ب.4 « +١1 ةحفص
 «هريغ نم ربك ١ هسفن ناسنالا ىري نا كلذو هسفنب هباجعانم ناسنالا
 رش مسا ان-يجس نا اك نانجلا ىفرشا مسا  بغارلا لاق اك - نيياعو
 ةيبرعلا ف برقا اذهو اهناكس مسا ةقيقحلا ىف كلذ لب : ليقو « نادينلا
 ةمالعلالاقو:خيطبوحن ىلع دحاولاو :لاق نيقطانلاب صتخي عمجااذهنا5 ذا
 ناويدل مسا وه . ليقو ةعباسلا ءاهسلل منا نويلع  ةياهنلا ىف ريثالا نبا
 سبحلاةغل ربصلاو « دابعلا نم نيحلاصلا لامعا هيأ عف رتةظفحلا كالا
 امعوا عرشلاو لقعلا هيضتقيام ىلع سفنلا سبح عرشلا ىو فكلاو
 بسب .هئامما نيب فلوخ امبرو ماع ظفل ريصلاف هنع اهسح نايضتقي



 "1 ةيسدقلا ثيداحالا مرش

 ةالف ضراىةريخص ةرذكب رلا ةمظع بنج ىفدانعلا لها ماثأو ودابعلامئارجناف

 رعولجهللاريغهلامعا ف كرشا اذاالانارفغلا بيس بنذلابفارتءالانالو

 نال: ميكحلا هباتك ىف ىلاعتهشا لاق هبونذ هل رفغيال هللا ناف كلذ دقتعاو

 لاق ءرفك مظعاكرشلاو (ءاهشين1 كلذ نودامرفغيو هبكرشينا رفغيال هللا

 نمو ) : ىلاعت لاقو ( اديعب الالض لض دقف هتلاب كرشي نمو ) : ىلاعت

 كرشلاو « ربك الا كرشلا اذهو ( ةنجلا هيلع هللا مرح دقف هللا, كرشي

 قافنلاو ءايرلا وهو روماألا ضعب ىف هعم هنأ ريغ ةاعارم وهو رغصالا

 هلوقو (نوك رشي اع هللا ىلاعتف امهاتا» امفءاك رش ) :ىلاعت هلوقب هيلا راشملا

 هيلعهلوق اذه نمو ( نوكرشممموالا هللاب مرثكأ نمؤي امو ) . ىلاعت

 «افصلا لع لمالا بيبد ْنَه ىخا ةمالا هذه ىف ك رشلاد. مالسلاو ةالصلا

 هدرنع ةيانك وهو كرشا نمل هلذ وهف هللا ريغ هيف كرشا المع لمع نمو .

 .نم ريفنتلا هيفف كرثلا نع ءاكرشلا ىنغا' رعو لج هللاو « هلوبق مدعو

 دودرم هلك هلمعف هلامعا ضعب ىف واو كرشا نم ناو اقلطم ك رشلا

 هب ملعا هللاو هيلع
 - ا 5- - -ٍِ 66ه مقصوص _- د ةهض وهموم

 قو ىاوس ابر سمتليلف ىردقو ىئءاضقب ضري منم كلانو

 صل ص

حنباو .ىناربطلاو ١رمع نبأ نع ىقهيبلا هاور « ىريغ - ةياور
 ناب

 -ٍ و ل

 راجنلا نباو .ىمهدبلاو * دنه ىلأ نع
 0 ندا نعء
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ربكتي مو ىل عضاو:و ىقحب نال نمو ١65
 هتعقر ىضرا ىف 

 مس غد مام سو 5-

ميعن وبا هاور « نيبلع ىف هلعجا ىدح
 ” ه ةريره ىبا نع 

 ١ ويم اسصام



 ١ ١ ةيفلسلا تاحفنلا ,

 « سابع نبأ
 س هت تم عم رل_ عم عر ا ا ا رش

 ىنغا اناو هلك هل وهف ىريع هيف كرشا المع لح نه » ١ه؟

 لا 1 هب نأ نع ررج نبا ءآور < كرشلا نع ءاكرشلا

 ىلا ةفصلا ىه ةردقلاو . ةردق بحاص ىا « هردق وذ و هلوق ش

 بغارلالاق «رهقلا تافصنم ىهو ٠ ةدارالاب هكرتو لعفلا نم ىلا نكمتي

 ءىشلعف نهنكمتي اهم هل ةّئيط مساف ناسنالا امم ففصو اذاف : ىناهفصالا

 هللا ريغ فصوي نأ لا ىقن ىبف اهم ىلاعت هللا فصو اذاوام

 «اذك ىلع رداق : لاقي هقح لب اظفل هيلع قلطأ ناو ىنعم ةقلطملا ةردقلاب

 فصوب هللا ريغ دحأ ال اذهلو دييقتلاى عم ليبس ىلعف رداق وه لبق ّتمو

 ىذلا وه ىلاعت هللاوهجو نمزجعلابفصو»'نا حصيوالا هجو نم ةردقلاب
 ىضتقتامردق ىلع ءاشي امل لعافلا وه ريدقلاو «هجولكنم رجعلاهنع قتتي
 الا هب فصوي نا حصيال كلذلو . هنع اصقانالو هيلع ادئازال ةمكحلا
 رداصلا حيبقلا رداقلا رتسو نأ ىه ةرفغملاو « هبراقي ردتقملاو « ىلاعت هلا

 نأ نم دبعلا نوصي نأ وه نارفذلاو هللا نم ةرفغملاو « ةتردق تحن نم

 هللا .رع كبجحنام ىا مثالا وهو بنذ عمج بونذلاو « باذعلا هسمب

 هلل نا دقتعي نا كرششلاو « هب ثرتك ١الو لفتحاال ىا ىلابا الو « ىلاعت

 * ةعسلا ىنغلاو ٍ, رفكحلا وأ اكيرش

 ةردقوذ هزع لج هنأ هيفدقتعا نمنا انربخي همسا لج هللا ناىنعملاو
 لج هللا رفغي ىصاعملا ضعب بكتراو ءاسا اذا دبعلا بونذ نآرفغ ىلع

 هبونذ تغلب امبم لفتح الو كلذب ثرتكيال ىل ىلاس الو كلذ هالجإ



 ةيسدقلا ثوداحالا حرش
 ١ ١ ن

 هنا هلضف نم مجديزيو مهروجأ مهيفويل روبت نأ ةراجت نوجري ةينالعو
 اك:ضةشيعم هل ناف فرك" نع لسرفأ نفو ( . ىلاعت لأآقو (روكش روفذغ

 ؟اريصب تنك دقو ىمعا ىنترشح مل بر . لاق ىمعا ةمايقلا موي هرشحنو

 ةلادلا ثيداحالان هو( ىسنت مولا كلذك و اهتيسنف انتايا. كنتا كلذك لاق

 .ىناسنلاو . ىذمرتلاو ٠ دوادوباو . لسمو . ىراخبلا هاور ام كلذ ىلع

 هللا ىلص ىبنلا نع هنع هللا ىضر نافع نب نامّنع نع مثريغو ٠ هجام نبأو
 ٠ لسمىورو « « هيلعو ناءرقلا ملعت نم مكريخ ه١٠لاق ملسو هلاءو هيلع

 ىلص هللا لوسر نا هنع هللا ىضو ةريره ىبا نع“اهريغو .دوادوباو
 هللأ تاتذا نو هلئأ تيب َّق موق عمتجا|م » ".لاق ملسو هلأءو هيلع هللأ

 كئالملا مهتفحو ةمحرلا مهتيهغوةنيكسلا مهيلع تلزن الا مهنيب هنوسرادتيو
 لو.رايت لق . لاق هنع هللا ىضر رذ ىبا نعو؛«هدنع ندهيف هللا مهرك ذو
 هلال وسراب : تاق هلكإ صماللا سأر هناف هللا ىوَقَتب كيلع :لاق ىنصوا هللا

 ىف كل رخذو صراألا ف كارون هثاف ناءرقلا ةوالتب كيلع . لاق ىندز .
 كلاثلا ثيدحلاو « ليوط ثيدح ىف ه>حيدص ىف ناب> نبا هاور « ءامسلا

 لاق هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس يبأ نع ةدايز؛ ىرذنملا ظفاحلا هراذ

 نمو : ىلاعتو كرابت برلا لود ملسو هلامو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 هللا ماك لضفو نيلئاسلا ىطعأام لضفا هتيطعا ىتلأسم نع نادرقلا كن
 كثيدح . لاقو ىذهرتلا هاور « هقاخ ىلع هللا لضفتك مالكلا رئاس ىلع

 كلذ ىهذلا ظفاحلاهعزانو م |ا1|هححص يناثلا ثيدحلاو ءبيرغ نسح
 ْ ْ ه لعأ هللاو ىبتتا

 هه ايدها هد سا هاما 0 رف دالك ساس هس
 . 6. 0 ا 5 أه 5 9 3 3

 لوم تروهع بونذلا ةرهخم ىلع 0 ود ىنا مع ند » ١ هد
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 نع ريمكلا ىف ىناربطلاو . م احلا هاور « اًميش ىب كرشي ملام ىلابا



 افلا ١”

 ايطركناسل لازيال , لاق هب ثبشتا ءىشب ىنريخافىلع ترثك دق مالسالا
 هنع هللا ىضر رباج نعو 6 قاعتا « هب ثيشنا » هلوقو « « هللا رك ذ نم
 ىمنا المع ىمدا  لمعام » ؛ لاق ملسو هلا و هيلع هللا لص ىبنلا ىلا هعفر

 : لاق 7 هللا ليبس ىف داهجلا الو : لبق ىلاعت هللا رك ذ نم باذعلا نم هل
 ىناربطلا هاور «عطقني ىتح هفيسب برضي نأ الا هللا ليبس ىف داهجااالو
 ىضر ءادردلاىفانعو ىحيحصلال اجر امطاجرو طسوالاو . ريغصلا ىف
 ريخب مئبناالا » : ملسو هلا "و هيلع هللا ىلص هليل لوسر لاق لاق هنع هللا

 بهذلا قافنا نم ممل ريخو متاجرد 2 ابعفراو كئيلمدنعاهاك زاو ملامعا
 ؟؟كقانعاأوب رضيو مهقانعا اوبرضتف مكو دعاوةلت نأ نم مكاريخو قرولاو
 هللاباذع نم ىجتنا ءىشام : لبج نب ذاح لاق «هّللا رك ذ :لاق ىلب :اولاق

 ىذمرتلاو ٠ ايندلا ىبا نباو . نسح دانساب دنحا هاور « هللا رك ذ نم
 هاورو ٠ دانسالا حيص : مك احلالاقو ىقبيبلاو . مك احلاو ٠ هجام نباو
 تدرشدقو « اعاطقنا هيف نا الا ديج دانساب ذاعم ثيدح نم اضيأ دمحا
 هناف هب كيلعف ىريغل هدجتال اي برطلا ملكلا ىلع ىقيلعت ىف ثيدحلا اذه
 ديعسىبأ نعو « هليمكت ىلا ىنقفوينا هللا وجراوةريثك دئاوف ىلع لمتشا
 راكم |00 لاقلسو هلاوو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر نا هنعهلبا ىضرىردخلا

 نابحنباو . لعيوبأو ٠ دمحامامالا هاور « نونجم اولوقي ىح هللا رك ذ
 5 دانسالا مير : لاقو مك احلاو . هحرصضتح ىف

 رهش): ىلاعت هللالوق هتوالتو ناءرقلا لضف ىلع ةلادلا تاياالا نمو
 (ناقرفااوىدهلا نم تائربو سانلل ىده ناءرقلا هيف لزنا ىذلا ناضمر
 ارس مهانقزراما وقفناوةالصلااوماقاوهللاباتكن ولتي نيذلا نأ ) .ىلاعت هلوقو
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 ةممشيبسبببسس سب
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 2*4 رمع نبا نع ىقهيبلاو .٠ رازبلاو 2 ىراخيلا هآور 04 نياك اس /

 دعو ه6 مم ورور هَ -َ راساص هلل 2

 ١ ىلع نا لبق 4 طعا ىلاسم 0 ىركذ هل هش نم» 3

 32 ىليدلاو متو ا هاور

 2 مع 2و س ه* 26 هدس هال را خ2 ماس ةإس

 هب وأ هةيطعا لاس تا - نآرقلا ةءآ ,ةهلغش نمد © ٠

 « ىردخلا دعم ىبا نع نيهاش ةضنسضربا هاو

 رت د هلثش نم“ نأ هيفهرك لج لدملا ان ريخي لوالا ثيدحلا 0

 ىطعيام لضفا هحنء و هيطءي هيلط وهلا ةل“أسم نع هدايع نملجو زع نا

 ىف بيغرتلاو ثحلا هيفف «بيجاو الوبقم اعورشم موبلطناو اذا نيلئاسلا

 ةبولطملا لامعآلا ةجرد لوأيف هلعجو هن» راثك الاو لجو رع هللا”ركذ

 «كلذل قيفوتلا شبا لأسف رصحتال ديعلا ىلع دود دئاوف هيف 00 دوعلل

 بيجيو هيطعي كرات هللا نا هيف نا الا لوألا ثيدحلاك نأثلا ثيدحلاو

 هراوظا لبق بولقلا ىفام ملعي هناحبس هللا نا كشالو «هلأ سينا لبق هيلط

 « هنم رثكيو هيلع مواديو هللا رك ذب مثمي نا ديعلا قعف نرلالا ىلع

 مظعانا بيرالو ناءرقلا ةءارقف بيغرتلاو ثحلا هيف ثلاثلا ثيدحلاو

 نمالو هيدي نيب نم لطابلا هينأيال ىذلا ميكحلاْشا مالك ةوالت وهركذلا

 قف ع رت ةريثك فيداحا 5 ذ مدقت دقو « ديم ميكح نم ليزنت هفلخ

 انه كديزأو « باتكلا اذه نم وسب ؛ هب ةحفص هيلع ثنو ركدلا

 نمح كثب دح ا هل ا «لبق 1-7



 ةيفاسلا تاحفتلا 11
 هدئسم ىف لينح نب دمح] مامالا هآور « هيف ىلص نف نا هل ىدهأ نم

 دوادوبأهاورو « هب س“ابال دانساب هجام نبااضيأ هب هاو رو «ظفللا اذه.

 هوتلا . لاقق سدقملا تبي ىف .انتفا ها لوسراي ٠ تلق َؤ ١ تلاق ارصتخم
 اوئعباف هيف اواصتو هوتأت مل ناف ابرح كاذذا دالبلا تناكو هيف اولصف
 باتك ىف هركذ دواد 5 ةءاور ظفل اذه « هليدانق ى جرس تيزب

 ثيدحو«بذهملا حرش عومجملابادكىفىووالااذهدروا,نسحد انساب ةالصلا

 م ملعا هللاو شدخ نمواخيالهدنسو فنصملا لاقاث ىليدلا هاورباتكلا
 مدع سد © سراس < دو ىلا راه

 رك َذ نمو ىمقت ىف هلرك د هسفن ىف ىنرك ذ نم » 17
 رب

 سسو ةس منو صامل ه 3 -- ا 2 3

 نع نيهاش نبأ هاور « بءطاو ا 0 ىف هترك ذ . ٠

 ه ةريرهىبأ

 ريو ياس همس امل رلوس < هر

 ىناربطلاءاور«ةنجلا امه بلا كباس نه » ١ ع ا/

 هريرج نع طسوالاو « ريبكلا ىف
 قلعتيام ركذو ىنعمو اظافلا ههبشإ ام رك ذ مدقت لوألا ثيدحلا ش

 هولحي هناف بلقلل ءاود مظعا ةلمجا ىف رك ذلاو هبو « 14 ةحذفص رظنا 4

 نيفنصملا ضعب رك ذ ةميظع دئاوف هلو لطابلاو قا هيريو تاءلظلا نم
 نم بيصلا لباولا باتك كلذ فباّدك ديفاو «ةدئاف ةئام هل راكذالا ىف

 دقت ىناثلا ثيدحلاو « هب كيلعف ةيزوجلا ميق نبا مامالل بيطلا ملكلا

 م ملغأ هلو هيلا عجرظ.و ةحفص اضيأ هلثم ركذ
 هس هك ل 12-0 ءغ )زوم

 تبكعأام لأ هت لأسم نع ىركذ هَ نمو ١4
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 ةالص » : ملسو هلاءو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق امهنع هللا ىضر

 ةالصو.مارحلا دجسملا الا هاوس ايفةالص فلا نم لضفأ اذه ىدجسم ىف

 رمعنبا نع ىقبيبلا ىورو« ىدجسم ىف ةئامزم لضفأ مارحلا دجسملا ىف

 ل قولا ا ل ماسو هلاو هيلع هللا للص هللا لوسر لاق لاق
 « لضفأ وهف مارخلا دجسملا الا دجاسا نم هاوس مف ةدلق فلا لد

 ىةريثك ثيداحا تدرو دقو , كلذ هلأ ..دقملا تيب راز نم كلذ- 5

 هلضفب هيرزتلاب ناءرلا ءاج كاذكو هيف ةالصلاو هيلالاحرلا دشو هلضف

 مارهلا دجسملا نماليلهديعي ىرساىذلاناحبس).ىلاعهللا لاق هيف كروب هناو

 ةياؤر نم نيدحيحصلا ف تيئو« ( هلو> انكراب ىذلاىصقالا دجسملاىلإ

 هيلع هللأ ىلص هللا لوسر نا ةريره نا ةياور نمو . ىرد1لا ديعس ىلا

 .مارخلا دجسملا «دجاسم ةثالثىلا الا لاحرلادشت آلو . لاق ملسو هلآو

 لوسرنء صاعلا نب ورمع نعو «6 اذه ىدحسمو . ىصقألا دجسالاو

 سدقملاتيب ىنب ا ملسو امهيلعهللا لصدواد نب ناملس نأ ٠» . 1 ها

 .هيتوأفه كح فداص, اكح ىلاعت هللا لأس.اثالث الدلع زار دع تا لا
 لجو رع هللا لأسو ازد نما لحال مسال اكلم لاع هلا لاجر
 هجرخي نا هيف ةالصلا الا هزونيال دحا هيتأيال دجسملا ءانب نم غرف نيح

 هجامنبا هاورو « حي دانساب ىئاسنلاهأ ور« هما هتدلو م ويك هتثيطخ نم

 وجرأو اههيطعادتف ناتنثا امأ ملسوهلاءو هيلع هللا ٍلصىنإا لاقف » دازو

 كيعس تشب لاقيو دعس تندد ةنومعم نعو 6ت6 ةثلاثأا عا لق نيد نأ

 سدقملا تيب ىف انتفا هللا ىناي : تلاق ملسو هلاءو هيلعهللاىبص ىنلا ةالوم

 : كلاق ةالس فل" 6 هيف ةاللص ناف هيف اوصف هوككا كا و رشنملا لاقو

 هنافديف جرسي اتيز هيلا دييلف . لإق هيتأي ول هيلالمحتينا قطي ملنم تيأرأ



 ةيفلسلا تاحفنلا ١"

 ريغ , ليقو ٠ لتقلاب ةماركدلا نم هل هللا دعاام دهشي هنأل . ليقو « لتق
 ةمالعلاهلاق ليوأتلا فالتخا ىلع لودفم ىنعمب وأ لعاف ىنعمب ليدفوبف كلذ
 ه هلضفو دببشلا باوث هل نا انه هب دارملاو .'ةياهنلا ىف ىرزجلا نبا

 انريخي هتافص تهزنتو هؤامسا تلاعت هللا نا  ملعا هللاو  ىنعملاو
 ةعفر اهدازو هللا اهفرشث ةيهكلا ود ىذلا هدب ى هدصقو مراز نم نأ
 لامعالا امتا'باب نم- ابابقوأ ةرايزلا دعب تافىذاو ءوس لكن. ابظفحو
 هلو دبشلاباوث هبيثي ىا اديهش تام  ىوثام .ىرما لكل امو تاينلاب
 اعضاوتم ابلخدي نا اود دارأو ابلصو اذا ةبعكلا رئازأ ىغبنيو « هرجأ
 هللا ىذر ةشااعن١ و هللا دنع نب ماس نع ىقويبلا هاور ال اهضاخ اعشاخ

 لبق هرصب عفر فيك ةيعكلا لخد اذاملسملا هرمللاب © : لوقت تناك اهنع
 هللا لص هللا لوسر لخد اماظعاو ىلاعت هلل الالجا كلذ عدي فقسلا
 « اهنم جرخ ىتح هدووس عضوم':هرصب فاخام ةبعكلا سو هلإو هيلع
 راز نم كلذكو « ناءالاو. ةمحرلا لحب وضرآألا ىف ةعقب فرشا هنالو
 هدسجو ملسو هلاءو هيلع هللا ىثص هللا لوسر ريق هيف ىذلا ةنيدملا دجسم
 نوكي هناف مالسلاو ةالصلاهيلع هيدفا ىدالواوىلاهو ىمأو ىبابفيرشلا
 ىور ٠ هدصقر هيلا لا>رلا دشى ةحيمص ثيداحأ تدرو دفو عكلذك
 هيلعهللأ ىلض هللا لوسر نا هنع هللا ىضر ةريره ىبانع ملسمو ١ىراخبلا
 .مارحلا دجسلا.دجاسم ةثالث“ ىلا الا لاحرلا دمشت ال » . لاق ملسو هلاءو
 ثيدح نه ملسهو..ىراخءلاىورو 6:6 اذه ىدجسمو . ىصقالا دجسملاو
 ىف ةالص م . لاق ملمو هلاءو هيلع هللا ىلص هللا لوسد نأ ةرويرهاوا
 «مارلا دجسملا الا دجاسملا نم هريغ ىفةالص فلازم لضفأ اذه ىدجسم
 ريب لا نإ 1 كيع نع نس دانسأب ىكببأأو ٠ 6لاوسم َْق دمحا ىورو
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 نيعلاروحلا نم هريخي ىتح قئالخلا سؤر ىلع هناحبس هللا هاعدهذفنينأ

 قيرط ند مها هجامنباو . هنسحوىذمرتلا و.ءادوادوبأ هاور داك

 ةورعىلع انلخد :لاق صاقلا لئاو ىبانف دوادوبأ ىورو « مو>رم ىبأ

 ىباىنثدح :لاقف ًاضوتف ماقف هبضغاف لجر هملكف ىدعسلا دمع نبا
 نع

 :مسو هلآو هيلع هيب ىلص هللا لوسر لاق لاق هنء هنا ىضر ةيطع ىدج

لا نم قلخ ناطيشلا ناو ناطيشلا نه بضخلا نا »
 رانلا أفطُ امناو ران

 زعو لج هلل نكي ملاذا هاك اذهو , « أضوتيلف مكدحا بضغ اذاف ءاملاب

 هأور ثيدحلاو « لقاعلا ىلع ىنخي ال 6ىدخش وأ ىويدرءال نو لب

 م ملعأ هللاو .هيف ام ىنخي الو فنصملا لاق اي ىليدلا
1 

 ©ه < ه2 / - هَ 1 تا مالا ثا 6س س سس م س
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 ال ا ل

 « سنا نع ىليدلا هاور « ادهش تام تاقسدقملا

 هرازو ؛هب اسانثتساو هل اماركا روزملا دصق قرعلا ىف ةرايرلا ف

 ةداوزو روز موقو «روزو رئاز وهف هدصق اروزو ةرابز هروزي

 لوسر دجسمو ع ةبعكلا « ىتيب ه هلوقب درملاو « ةرايزلا عضوم رازااو

 ديسهتلاو ٠ مواعم سدقملات يب و , ةنيدملا ىف ملمتو هلاءو هيلع هنا ىلصهليأ

 قلطافءيف عستا مث ءادهش ىلع عمجي هللا ليبس ىف ادهاجملتق نملصألا ىف

 «قرحلاو .قرغلاو .نوطبملانم ملسو هلاءو هيلع هللا لص بنلا هاكنم ىلع

 هتك المو هللا نال أديب ىمسو « مهريغو بئجلاتاذو ٠مدهلابحاصو

 «ليقو ءرضاح ىأ دهاش هنأك تمي مل ىح هنآل :ليقو . ةئملاب هل دورش

 ىتح هللا رمأ ىف قحلا ةداهشب همايقل . ليقو« هدهشت ة-حرلا ةنالمنأل

 © ةيفلسلا تاحفنلا 2 - ١



 ةيفلسلا تاحبفنلا < ٠

 1 ل1 ل الا ءاوز عيا
 هب قيلي 6 هب فصتي ىلاعت ىرابلاو ةرمريغ هريسفت مدقت بضغلا ش
 « كلذ نع هللا لج ثداحلا ىف هدبعنو هفرعن ؟ سياو ءىث هلثق سيل

 لاقيلاطبالاو وحناو صقنلا  ةلمهملا ءاحلا نوكسو ميملا حتفب - قحلاو

 ىبريو ابرلا هللا ق> ) : ىلاعت هلوق هنمو هتكرب بهذأو هصقن اذإ هقح

 ه ( نيرفاكلا ق>< و ) : ىلاعت لاقو . ( تاقدصلا

 ةلاح ىف هدابع نم هرك ذ نم نا انريخي هرك ذ لج هللا نا ىنعملاو

 هيففعذئايح ق>< نهيف ىلوملاهقحعال و بضغي نيد ىلاعت هللا هرث ذ هيضغ

 نم ءافشلاعت هللا رككذ نآل- تضغلا لاح ولو ىلاعت هللآ رك ذ ف بسغرت

 نآديري هناف هسفن ناسنالا كل نا لق بضغلا لاح نا كشالو ءاد لك

 ناسنالا رك ذ اذا ىلاعتو هناحبسهللاف هاريام بهذي وأ كامو همصخب كتفي

 ةثرب بهذي رأ هيلع بضغ نم و>و بهذيالو كام ال بضخلا لاحىف

 نا بضغلا هب دتشا اذإ ناسنالا ىلعف كلذ نع وفعيلب هدلو وأ هلاح

 ريفنت هيفو ءأضوتي وأ ٍلسو هلاءو هيلع هللاىلص ىبنلا ىلع لصيوهثلا ركذي
 ىراخيلا ىور ء« بضغلا تقو ماقتنالا مدعو هنع دعابتلاو بضغلا نع

 هلاءو هيلع هللاىلص ىبنلان اد هنعهللا ىضر ةريره ىنأ نعامهريغو ٠ ماسمو

 «بضغلا دنعهسفن كلم ىذلا ديدشلاامت!ةعرصلاب ديدشلا سيل : لاق ملسو
 ديدشلاامتاسانلا بلغ نمديدشلاسيل » |رصتخم هدي ىف نايح نبا هاورو

 عفدأ : ىلاعت هلوق ىف اههنع هللا ىضر سابع نبا نعو « هسفن بلغ نم

 اولعف اذاف ةءاسالا دنع وفعلاو برضغلا دنع ريصلا :لاق نسحأ ىه ىتلاب

 سنانب ذاعم نعو « اميلعت ىراخيلا هركذ 6 ممردع مف عضخو هللا موه ص

 ىلع رداق وهو اظيغ مظك نم : لاق اليم هللا لوسر نا د هنع هللا ضر
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 ماحلا فب 71 :ضحللا , ىرذنملا ظفاحخلا لاق اذكه نسح اههدائساو

 هثمددحو « هو>او مادع الا ةيادإأ ,س 2س آف لعجتام ىه فقاكلاو ةلمبملا

 هأور ا لاقو ب.هرتلاو ب.ءغرتلا باتك ىف ىرذنملا .ظفاحلا ها باتكلا

 « حيحصلا ىف مهب جتح امهتاورو .رازبلاو . دمحأ

 اديعب بناجلا نيل عضاوتلا ريتك نيملاعلا بر لوسرو نقلا ماماناو

 .نيكدلاسلا جرادم ف ةبزوجلا مبق نبا نيدلا ني .ظذناكلا لاق . ربكلا نم

 ذخأت ةمالا تناكو « مهيلع ملسيف نايبصلا ىلع رمب هلي ىبنلا تاكو
 «ثالثلا هعباصأ قءل لكأ اذا نو ؛ تءاش ثيح.هب قاطنتف كو هديب

 فصخيناو ؛ طق هسفنل مقتنينذي لو هلهأ ةمدخ ىف هتيبىيف نوكيناكو

 سلاجيو مداخلا عم لفأيو ريع 0 هلهآل ةاشلا بلحو. هبوث عقريو

 هقل نءااديو ع اهييجاخ ف ميتيلاو :ةلهرالا عم ىشءو نيك اسما

 ةنؤالا نيد ناكو « ءىث رسيأ ىلا ولو هاعد نم ةوعد بيجيو « مالسلاب

 ريغنم اعضاوتم اماس هجولاقأط , ةرشاعملا ليمج عبطلا مير " قاخلا نيل

 جانجلا ضفاخ ٠ ملسم لكب امر باقلا قيقرع فرس ريغ نم اداوج.ةلذ .

 رانلا ىلع مرحي نم : مربخأ الا م لاقو « مهل بناجلا نيل « نينمؤملل

 ,ىذمرتلا هاور « لهم دس مرت الا هيلع وأ

 ولو « تبجأل عاركو أ عارذ ىلا تيعد ول »و : لاقو 6« نسح : لاقو

 ضي رملا دوعي ناو «ىراخبلا هاور « تابقل عارك وأ عارذ ىلا ىدها

 موي تاكو ؛ دبعلا ةوعد بيجيو 6 راما بكريو ةزائجلا دهشيو

 . هرلعأ هللاو فيل نم فاك] هيلع فيل نم لبحت موطخعرامح ىلع ةظيرق .

 هل لثرربلو# ساس 2 اس هد ررظو ا سال سل هارع همم سس ها

 نميف هقءاالو بضغا نيد هترك ذب ضغي نيححىنرك ذ دنم»إ +
 - ام جب
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 :ىلاعت هلوق ابنم ربكلا مذو عضاوتلا - ىف ةريثك تاباءتدرو دفو

 نولهاجلا مهبطاخ اذإو انوه ضرآلا لع نوم نيذلا نمحرلا دابعو )

 هنيد نع مكنم دئرب نم اونماء نيذلا اهءاي ) : ىلاعت لاقو « ( امالس اولاق
 (نبرفاكلا ىلع ةزعا نينمؤملا ىلع ةلذا هن وبحبو مهبحب موقب لل ىئأب فومف
 اوبذك نيذلا نا ) : ىلامت لاقو ( نيريكتسملا بحال هذا ) : ىلاعث لاقو
 ىتح ةنجلا نولخدبالو ءامسلا باوبأ مهل حتفتال اهنعاو ريكتساوانئاب "ا
 نمودابه منبج نم مه نيمرجلا ىزجن كلذكو طايخلا مس ىف لمججا جلي
 ٠ ( نيملاظلا ىرجن كلاتكحو شاوغ مهقوف

 ةريره ىبأ نع ىذمرتلاو . هحيحص ىف ملم هاورام ثيداحالا نهو
 تصقنام : لاق ملسو هلاءو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا » هنع هللا ىضر

 هعفرالا هلل دحا عضاوتامو ازعالا وفعب ادبع هللا دازامو لام نم ةقدص
 اوعضاوآسانلااه-أ :رينملا ل عباطخلا نب رمعلاةمظفلب ىناربطلا ىو رو؛«هللا
 هلل عضاوت نم : لودي ملسو هلاءو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ىناف
 ريغصهسفن ىفو ميظع سانلا نيعأ ىف وف كشعن شعتنا :لاقو هلل هعفر
 هسفن فو ريغص سانلا نيعأ ىف وهف أسخا : لاقو هللا همصق ريكت نمو
 هنعهللا ىضر ةريره ىبأ نعطسوالا ىف اضيأ ىناربطلا 20000000

 ملسملاهيخال عضاوت نم » : ملسو هلاءو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقلاق
 - اههنعهللا ىضر سابع نبا نعو « هللا هعضو هيلع عفترأ ندو هللا هعفر
 هسأر ىف الا ىدا. نماهو : لاق ملسو هلاءو هيلع هتلالص هللا لوسر نع
 كلدلليق ريكت اذاوهتمكح عفرا : كللل لبق عضارت اذافكلم ديب ةمكح

 ةزب نه ىبأ ثيدج نم هودنب رازإلاو . ىناريطلا هأور « هتءاكح عض
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 لزانم نم ةلزدم ىهو ام فصتملا قالا نسح ىلع اهلدأو تافصلا

 لبضفلا لئس هتقيقحفموقلاتارايع تفاتخاو (نيعتسن كابإو ديعت كايا)

 هل داقنيو قدلل عضم لاق + عضا وتلانع ىلاعت هللا همحر ضايع نإ

 سيلفةميق هسفنل ىأر نمف ةميقكسفنل ىرتال نا:ليقو « هلاق نمم هلبقيو

 سيئر دينجلا لاقو « هريغو ليضفلا بهذم اذدو بيصن عضاوتلا ىف هل

 ديزي وبا لاقو « بناجلا نيلو حانجلا ضفخ وه : هبا همحر ةقيرطلا

 قلخلا ىف ىريالو الأح الو امام هسفنأىريال نا وه. هللادمحر ىاطسيلا

 ىف زعلاو نك نمي ق+لا لوبق وه : هللا همحر ءاطع نبا لاقو « هنم ارش

 نرد ةغلايم اذهو راثلا نم ءاملا بلطتك وهفريكلا ىف هيلط نم عضاوتلا

 ىورهلا ةمالعلا هقرعو 6 َةْلْذ هريصف عضاوتلا فليضفل اك هللا همح رواطع نإ

 « قملا ةلوصل ديعلا عضاوت, نأ عضاوتلا » : هلوقب نيرئاسلا لزانم ىف

 ناطاس ىقاتي نأ نعي : هحرمش ف ةب زوجلا ميق نبانيدلا س.ش ةمالعلا لاق

 قملا نوكي ثيحب هقر تحت لودلاودايق:الاو لذلاو هلعوضاخلاب قملا

 2 عضا وتلا قام ديعلل لصح اذهيف دول ىف كلالا فرص هيف افرصتم

 رطيريكلا » : لاةف هدضب ريكلا ملسو هلا و هيلع هللا ىلص ىباألا سف اذهو

 عفدك هردص ف مفدلاو هدحجو هدر قا رطيف « سانلا صءيغو قا

 ثالث ىلا همسقو ؛ ىهتنا مهؤار دزاو مثراقتحاس انلا صدغو . لئاصلا

 مهتيال والو ةنم لوقعمع ضراعيال نأودو نيدلل عضاوتلاىل وألا ؛تاجرد

 اب ىضرت نا ةيناثلا ةجردلاو « البس فالخلا ىلا ىربالو ٠ اليلد نددلل

  اقح كودع ىلع درتال ناو اخأ نيبلسملا نم اديع هسفنل هب قطاىضو.

 لرزذتف قدلل عض# نأ ةثلاثلا ةجردلاو © هريؤاعم رذ-:ءلأ نم لبقتو

 كءممر نغو ٠ ةبحصلا ىف كقح ةيؤرو . ةمدخلا ىف كدئاوءو كيأر نع '



 ع

 ىناريطلاهاو ر ثيدحلاو « كتفلاخو كيصاعم ائينجو كتعاطلانقفو مبللا
 كيم باقلا قو ةمولعم ريغ هم ردو كفاصألا لاق مه ري.كلا هةودععم 3

 .ت لعأ هللأو

 ايات لير ترش 11 الا ل ىدلع د ١

 95 ةرب ره ول نع

 هتذاع و ةظفل دوجول انه هداغاو ةرم ريغ هيلع مالكلا مدقت ش

 هنأي هتيلعأ ىأ ةدودغٌع ةزدتبم هتاذأءو 2 ىوأارلا 1م جا .ه 6 برحلاب

 شعب َْق عقوام هدب وي و١ىورذلا هلق كاهأ درعلا براداذأ هيأ 3 ىل برا

 ثيدحلا ىف »ع غلبأ وم وبراخ) 10 4 هل لءاعم ىأ هل براح ىلإب هتبلعا

 كرتوءايلوالا ءاذيانع ءادعالا ريذع و ءادجألا ةاداعم نع ءايفصالا ةيلسن

 هم ورق« قام مه*بر ركع ف: و مهبولف .ظفسو دا طعن ىلع ةيمثل و, مهمر>

 برقلا ميسج هرالاوم ق 2 0 دولا ميظع ىلولا ةأداده ُْق 9 ثيدح

 ء' ليقف, ابن تلا

 ٍ 2 هماركلا» ميظع ردق مهل اياريلا فارشا هلل 5

 همايقلا ىف ةءافشلا هتمارك اقدصو اقج مهالاو _.رذ
 0 لا ا ا ا 7 ا ع 0

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ى 3 ! لعجر اذكه ب عضاوت ند » ٠١
 ص

 111 7 2 يني لب هه هم داس و هوم

 اسنان 1 نطب لءنجو ف 585 هتعف رن ر رالاىلا 6 نطب ملسو

 عم طبوالا ف نا ربطلاو . ىلع يلا هلل او

 لأ نهىهو امد نينم ولأ هةفص هذهو لاذتناو عشاختلا عضاوتلا ُش
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 فصوو كلذب ربخا ىلاعتو هناحبس هللا : لوقن لب فرصنالو لؤنالو

 قيلنال ىتلا تافصلاو هبشلاو للا نع ىلوملا هزننو هيبشتنودب كلذب هسفن

 فاسلابهذم اذهو (ريصبلا عيمسلاوهو ءىث هلثك سل) ىلاعت هللالاق هب
 ىرابلا مالك نمضت امب ملعأ مهو ىوتفااباب راو ىدحلا ةمئاهيلعوحااصلا
 هرماوهالع لج ىلوملا ىوهلضةيرو نمو الد ايهذمو ةديقع ملساو ىلاعت

 نيدحواريل هرصب دنع الزا هل ردقملا هلجأ تبثا الا هسفن ىوه ىلع هيمنو

 تانسحلاريثكت و تاءاطلا :باستك الدهتجيف هثاهتناوهوند ىتهفرعيف ديرب

 ةيصعم ىلع مدقق الو حلاملا لمعلا ةرثك ىلا هيف جاتح موي ىلع مداق هناف

 فوساال هنال تا.ونملانع دعايتيو تآاوومشلاب كمبني الفراضملا بنحتيو

 رثؤيف اريثك شيعي نا عما هناف هتقو: هيلع ىو هلجأ هنع باغ اذإ الا

 ىتأيف لهاستي ةينويتدلا تاذللا ىثغيف هالو. ىوه لع هناطيشو هسفن ىوه
 رثآ ن « ةءانالاو ةبوتلل اتقو دج الف رعشيال وهو ةتذب هل زدقملا هموي

 ضرالاو ءامسلا زعو لج برلا نمضي هسفن ىوهىلع هالوم ىوه لضفو
 تاوقألاجرخت ضراالا و ءرطع ءاساا نأ نم هقزر ناح امهفاكي ئأةقزر

 لزنأاهو) :ىلاعت لاقو ( نودعوتامو مكقزر ءامسلافو ) : ىلاعت هللا لاق

 ءامسلا نم مكفذري نم لق ) : ىلاعت لاقو . ( قذر نم ءامسلا نم هللا

 ةدايزو ( ضرالاوتا وهسا|نم مقزريزه ]5 ) : ىلاعت لاقو(ضرالاو
 ءارونم هل نوكي هلالج زع هللا ناف ةميسجلا معنلاو ميظعلا ريخلا كلذ ىلع

 ًارطياملدنم هل اهظفحو اهيفدكراببو هتراجت هل ىمنيىأ رجات لك ةراجت
 هالك او هفأراو همحرأ ام هلا نم هناحبسف اهقحمب واهنيشيو اببهذي امماهيلع

 هيلا بيثيو هير ىصاعلا ديعلا عيطو الفا عيطملا هدبعل هعئمأو هسرحأو

 ديالو دقنيال لامو ميظع باوثو دبؤم ميعنب ىظحو هلك كلذإ عتمتيف



 ه بصنم ليللا عم مث يا 6. :نعاشعلا لاقىنعزاو

 ملعأ هللاو انه ىنعلأو « هل بصنو ةوادعلاو برحلا هبصان لاَقيو

 ىا ( بصناف تغرف اذاف ). ىلاعت هلوق لاثم ىلع ةب راما ىف دعلا دهتجا

 ةنملوةت راسبلا ريصقلاو ةمجعملا نيذلا ريكي  ىنغلاو « ءاعدلا ىف دهتجا

 نع مهضعب ىنغتسااوناغتو ينغتساىأ انيبأ ل شتو ىتغوبف ىعرسكلاب ىغ

 «٠ تيدا .ظافلا قابو . لضفي رثؤيو « ديلا ق.يضولاملا ةلقرةفلاو ٠ ضءب

 دئاوزلا عمجم باتك ىف ْمقوو « رهاظ وهام اهنمو هريشفت مدقتاه اهنم

 دنعو لدب نونلاب « هرصن دنع » ثيدحلا اذه ىف ىمئيها دئاوفلا عبنمو

 ٠ فيحصت هلعلو ةدحوملا ءايلاب « هرصب

 نيملاصلا هئايلوأ نم ايلو ُش ىداع نم  هدآرمب لعأ هللاو  ىنعملاو
 ًايهتو هسفن بعتاو دهتجاو هللا بصان دّقف  اتباس هفصو مدقت ىذلا -

 ددرتامو- +كلاه الا كلذىلع رسجيواردقي نهو - هرك ذلج هللا ةبرا

 هنأش نم ىذلا توملا هركي زهؤاات ومنع هددرت. هلعاف وه ءئث نعهّلأ

 ةءاسمهركب ىلاعتوهناحبس هللاولاوهًالاود:ادشلا نمنم ملا ىرتعيال كلذ

 ىردنال وهو_تاقوالا ضعب ىفىنغلا نم ؤملاىلولا للا لاس امبرو نما اهدبع
 دبعلا لاح ءبساني ام ملعي ىلاعت هللاو + رقفلا ما ىنغلا له هل نسحالا ام

 هعفنيو هقفاوي الام هنع فرصيو هلاح قفاويام هيطعي لب هبلط بيجي الف
 هدلوو هلام ىف هل ارش نوكيو . الثم ىنغلا وه ىذلا هبلط ىلا هفرص ولو

 هلاح بسانيال وهو - رقةفلا نمؤملا ىلولا هللا لاس امبرو « هل ارث ناكل

 ىلاعل هللا ملعل ةبسنلابهلا- بسانيامموهو ىنغلاىل هفرصيو - هبلط .بيجي الغ

 ىضري ال همسأ لج هللاو هل اريث ناكل -كلذك وهو -رقفلا ىلا هفرص ولو
 ىتزع ولاقو مسقا هللا نا ملسوهلاءو هيلع هتابص ئططملا ربخأ مث ؛كلذ هلل

 م دةتعت ء كلذ ,:م ةن. زاكم] عافت را و٠ ,لاهب و ,قلخ لع ىولع و ىلالجو



 «؟.وذ ةيسدقلا ثيداح الا مرش
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 ةيفاسلا تاحفنلا 1
 هل ةلسلللا ويصسصسسس+ب ةءدعدومصي

 001 1 ودع دانسأب رازبلا هآور 4 لأقو بيش ر 314 و او ليغرتلا باتك ىف

 ةىلرع هوح رش ق ديعلا قيفد نبأ ةمالعلا لاقف ر ' را سل م انأو

 سلاخلا لع رورجادنع لوم وهوريزلا ق ءال هلو م كثيدحلا . ماكحالا

 ءاهقفللف هربيغل جرتمملا أمأاو 4 مير ىو مه دنع وثو لاجرلا قد ْق 4م

 رووظلار بتعب نه مهنهو نزولا ف ةيلغلأ ريوعتا نه مهن# ريمك فالتخا هيف

 لدتس هلدل مرحتلاب لوش نهو 5 ند ىب معلا ّى اوفلتخاو ةيؤرلا ف

 عاجالاب هور“ ف رردعا يه مح رب ىلع لد 3 لودبو كريدخحلاب

 قدح هيلاراشا ىذلا ثيدحلاو «ىبتنا ميردحتلا ىلع هادعام ىقبيو 5

 باطخلانيرمع نع ليثح نيدمحأ مامالاو ملسم ,ىراخبلا هاوراموه ديعلا

 اوس الإ » ماسو هلاهو هيلع كلبا ىلص هّنيأ ليودعو لاق لاق هةزع هللأ ىكر

 فنرا تدرأ اذاو « ةرخآلاىف هسباي مل ايندلا ىف هسبل نه هناف ريرحلا
 ماك>الا ا رس ماك>الا ماكد-ا ىلع ا:ةلعت رفناف كاذ ُّى عنس ود

 2 كي اد دجت
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 ١54 ةيسدقلا ثيداحألا حرش

 آريصع ناك ءاوسف 1 تازرقا لك رخآ نأ مهنع هللا ىضر نيثدحملا

 ناسايقلا : جاجزلا لاق اذهل دبشت ةغللاو « ا ناك اعوطم ارا

 ىدحآولا هلاق اهتلزنمن م.رحتلاف نوكي ناو رمخ هل لاقي رخال مع لمعا»

 وهوا::رادا ىف عوبطملا تاغللاو ءامسالا بيذهتىف ىو ونلامامالاهنع هلقنو

 ٠ ةققحلا ةديفملا بتكلا نع

 اهنمو ةريثك ناسحو حاحص دال هميرحتب درو دقف ريرهلااهاو

 هنع هللاىذر باطخلا نب رمع نع ىذهرتلاو ٠ ماسمو . ىراخبلا هاورام

 نمهنأف رب رحلا اوساتال » ٠ ملسو هلاءو هيلع هبا لص هللا لوسر لاق لاق

 ٠ ريبزلا نبا لاقو . دازو ىئاسنلاو < ةرخالا ىف هسبلي ل ايندلا ىف هسبل

 « (رير> اهيف مهسايلو ) : ىلاعت هللا لاقةنجلا لخدي .مل ايندلا ىفهسبل نم »

 ىلص هللا لوسر انامن » . لاق هنع هللا ىذر ةفيذح نع ىراخيلا ىورو

 نعواهيف لكان نأو ةضفلاوبهذلا ةيناء ف برشن نا ملسو هلاءو هيلع هللا

 دقو لادلا رسكب َِ جاييدلاو كا هيلع ساب ناو جابيدلاو رارحلا سبلا

 ريرخلا دعب هلورك ذو «هتماهتحلو اهادسمسربالا نم ةذختملابا,شلا  مهتفت

 عمم هنأ هنع هن ىضر ةمامأ ىبأ نعو « ماعلا دعب ضاخلا رك د تاب لك

 رخالامويلاو هللاب نمزتي ناذ نم » : لوقيل لسو هلا و هيلع نايص ى ىنلا

 ةفياخ _.رعو« ثتاقث هتاورو دمحا هاور « ايهذالو اريرح سلو الف

 مكءاسأ 1 ال» : لوقيو بطخي ريب لا نبأ تعمس ٠ لاق بعك نب

 ارب هي هللا لوسر لاق لوقي باطخلا نا رمعغ تعوس 0

 ملسمو» ل هأآور 6 ةرخآلا ف هسيلب مل اندلا ُْق هسيل نمهناف 0 1

 ةدجلا لخدي مل ةرخالا ىف هسبلي مأ نمو » ةياوز ىف دازو ىئاسنلاو
 يرذنملاو 7 باتكلا ثيدحو « « ريرح اهيف مهسالاو ٠ لايت لاا اع



 ةيفلسلا تاحفنلا ١

 اههرح د هلوق فو : ةنسلا ح حرص 2 ناودنلا “َُ "اا لاق 6 ةرخآلا ّق

 مهنأالارمخ ةلجلا لها تام ىآل ةنجلا لخدبال هنأب دعو « ةرخآلاف

 نعوو ىهت ١ اهمارعش مرحال ةنجلا لخد نمو نوفزني الو اهنءنوعدصيال

 ةثالثو: ب لاق ملسو هلاءو هيلع هللا لصىبنلا نأ هنع هللا ىضر ىموم ىبأ

 نهدم تام نمورحسلاب قدصمو محرلاعطاقورلا نمد ةئلا نولخديال

 رهن٠لاق ؟ ةطوغلا رهنامو : ليق ةطوغلا رهن نم العو لج هللا هاقس رخلا

 مامالا هاورو مبجورف حيررانلا لهأ ىذؤي تاسءوملا جورف نم ىرجي

 ىفو ع« هححصو مك احلاو ٠ هحيحص ىف ناي نءاو ب قا يلا

 لخدال » . ملسو هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ناب> نال ةياور

 سابع نبا نعو « « م>ر 6 الو رحس نهٌومالو رمخ نمدم ةنجلا

 حاتفم اهناف رثخا اوبنتجا م . للم هللا لوسر لاق لاق امبنع هللا ىضر
 هنع هللا ىضر رباج نعو . دانسالا حيدحص لاقو م ؟اذنا ةاوزاع رك 0

 0ع هلع هللال وسر لأسف 7 نميأأ نم ناشيجو- ل نم مدق الجر نا

 هللا ىلص هللا لوسر لاف رذملا هل لاقي ةرذلا نم مهضراب هنوب رشن باربث

 هيلعّشاىلض هللا لوسر لاق معن ٠ لاق ؟ وه ركسم وا ١ مل-و هلاءو هيلع
 نا ركسملا برشي نمل ادهع هللأ دنع ناو مارح ركسم لك : مل-سو هلاءو
 قرع لاف ؟ لاخلا ةنيط امو هللا لوسراي . اولاق لابلا ةئيط نم هيقسي

 ثيداحا بابلاىفو «ىئاسنااو ٠ ملم هاورورانلا لهأ ةراصءوا رانا لهأ
 ه ليوطتلا ةيشخ اهتكرت ةريثك

 ةفينحوب أو .ىروثلا نايفسل اف ةيعرشلا هّتَةيقح و را دحىفءاملءلا فلتخاو
 ىو.ام ورانلا معن ودهعبطب ىلغيف ةلخنااو بنءلانمرصتعا امرت ا ىأ رلا لهاو
 . نمازالا لهأو . دمحاو . ىعفاشلاو . كلا» لافقو ءرمخم سيا كلذ



 ؟ هال هيبسدَقْلا ثيداحالا حرش

 « دعب ةضورعم ةبوتلا نكلو و هرخا» دواذ وبأو . هل ةءاود ف ل213

 قراسلا قرسيالو نمؤ٠ وهو ىنازأا ىنزي ال و لاق ىئاسنلل ةياور ىفو

 لعف اذاف- اهتيسنف ةعبارر" ذو - نهم وهو رذلا برشيالو نمؤم وهو

 ىورو « هيلع هللا بات بات ناف هقنع نم .مالسالا ةقبر علخ دقف كلذ

 اع سان ارعئاب و اهعانمو اهقاسو اهيرامو ركل شا
 «اهنمثلفأهو هدازو هجامنبا ههورو« هيأاةلودحلاو :اباماحو اهرصتعمو.

 ملسو هلاءو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىبا نعو

 هن وريزنخلا مرحو اهنمث و ةتيملا مرحوامنمثورخلا مر>هللأ نا » ؛ لاق

 كعمد : لاق امينع هنا ىطر سابع ني نع و «هربغ و دماد ا

 دهعاي لاَقف ليريج ىناتأ » : لوقي ملسو هلاءو هيلع هللأ لص الزمر

 هيلا ةلوهحل اوال مأ>و امراشواهرصتءمو اهرصاعو را نعل هللا نا

 نايحنباو ٠ حييت دانسأب دعا هآور«اهاقسمو اهيقاسو اهعاتيفو اهءئايو

 با. نع هجام نباكودو 7 دانسالا حيحص ٠ لاقو ماحلاو . هحيحص ىف

 :لاق هنأ سو هل او هياعّشا لص هلال وسر نع هنع هللاوضر ترالا نبا

 ظناحلا لا « رجشلا عرفي اهرجش نا 6؟ اياطخلا عرمت امنافرخاو كايا د

 لاق اميزع هللا ئىضر رع نبا نعو « كرت نم هدانسا قف سيار :

 ركسم لكو رمخ ركسم له » : مل-و هلاءو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 « ةرخالا ىف اهبرشي مل اهنمدي وهو تافايندلا ىف رنا برش نمو مارح

 هلغفل و ىتببلاو .ىتاستلاو:. ىدمرتلاو -دواد باو ٠ ملسهو. ىراخبلا هاور

 نهد : ملسو هلاءو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هتاياور ىدحا ىف

 « ةنجلا لخد ناو ةرخالا ىف اهبرشي مل بتي ملو انللا ف الابل

 ابهرح اهنم بتي مل مث ايندلا ىف رتا برش نم » . لاق ماسمل ةياور ىفو



 ةيفاسلا تاديفنلا 3.5 ١

 لسكلا لع سفنلادب وتب ةيبرتلاداسف ا هراضم نمو« نوعجار هيللاثآو هللاناف:
 لامعالا كرتب ةيلقعلا ةوَقلا فاعضاو ةيمهولا قرطلا نم قزرلا راظتناو
 ىتلاةراجتلاو ةءانصلاو ةعارزلا نيرماقملا لامهاو بدكلا قيرط ىف ةديفملا
 "امو. ةراجتلا حبرف كلذ ءاعدا ىلع را عهانم امأو ء نارمعلا ناكرأ ىه
 ةدعملاحالصأو نانجلا تايثو باقلاةوقو طاشتلاو برطلا نم امنع ردصي
 . لاق كلذ نه ءىش ىلا برعلا ءارعش راشا دقو ةءابلا ةوقو

 ريدسلاو قروخلا بر ىتاف تبرش اذإو
 رسلاو ةيودلا بو" ىتاف. "توم اذإو

 : رخاء لاقو

 ءاقللا انبنبنناه |ادساو اكولم انكرتفاببرشنو
 . لاصملاو دسافملا نم اهيفام ىلا راشاو ءارعشلا ضعب لاقو

 الحلا لجرلا دسفت لاصخ ابيفو ةحلاص رخل فأر
 اميقس ادبا اهب ىشأ الو- احيجص اهبرشا هللاو الف
 ادن ادبأ اه وعدأ الو ىقايح انمث اهب ىطعأ الو

 ناسنالا ىلا .ىدثلا ريص:  عفانم هيف هنأ معز ىلع - رسيملا عفانمو
 اهبنم هل ريص» نا دنع هتيحيراو حبأرلا رورسو « بصن الو به“ ريغب
 « كلذ ريو حااص مهم

 اهئارششو اهءببو رخلا برش ىف ميظعديدشت ةيوبناا ةنسلا ىف ءاج دقو
 « هنعةبوتلاو كلذ كرت ىف ميظع بيغرتو . اهنمث لكأو ابلجو اهرصعو

 هللا اك ىبنلا نا هنع هللاىضر ةريره ىبأنع امهريغو ناخيشلا جرخا

 قرسالو نهؤ» وهو ىلزي نيح ىنازاا ىنزي ال » : لاف ملسو هلاءو هيلع
 «نهؤم وهو برعشي نيحرخ ا برشرال و نمؤموهو قرس, ني> قراسلا
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 «القعواندب فءضاو هدلو نمارش لنوكي هدلودلوواء.يجت نوكيال روكسلا

 ىرج اذا اميسال ةرااب لسا عاطقنا ىلا فءضلا اذه لسلست ىدرلب دقو

 نوعمج مهؤاملعو جنرفألا ءايطأ وىبلاغلا وها ءابالا قيرطىلع ءانبالا

 اكيرماو . ابروأ ىف تايعمجت فلا دقو « اهعفن نمريك ١ رخغا ررض نا ىلع

 ىلعو برشلا مدع ىلع نودهاعتي مهف تاركسملا لاطبا ىف ىعسأل رصمو

 مايالاف رولا عاب ىلع ديدشتلاب تاموكحلا ىدل ىعسلاو كلذ ىلا ةوعدلا

 رسيملاورخلا مثا ناب ناءرقلا لوق ديؤت تقتراو تمدقت املك لايجألاو

 نكي ملام رخلاتارضم نم نوفصيرصعلا اذه ءارطا ناذ امبعفن نمربكأ

 هيف اوثحبل هدايعل ىلاعت هللا هقلطأام وهو نيمدقتملا ءابطألا دنع افورعم

 ٠ هبانتجا بوجوب هباتكل ةديؤم مهوقع نوكتل مهسفناب هقدص اونيبتيو

 ريغفلاملا باهذورقفلانمكلذ نعأش نيافهيطاعتم مثاىا رسيملا مثاامأو

 بحاصنكي مل اذا هسفن لبقتسم عايضورودصلاشاح<او ةوادعلاولئاط
 ةم وكحلا حلاصم قام د_+ةسم نك اذاف هتلئاع لقسم عايض وهعامضواةلئاع

 هيدي ىفام ىلا علطتي رسيملا ببسب هناف ىلا هالاوأ ةيبنجألا تذرثلا وأ

 نسحيو كلذ لايتغابهسفن هثدحتف لاملانم هريغىد» ىفاموأ ريغلا لا ٠نم

 تجت ىتلا ريغلا لاوما ىلا هدي دم ول هناب هبلق ىف عقويو كلذ ناطيبشلا هل
 هلاتغاامدريف اريثك الام تقو برقا ىف حبري امبرل رامقلاف اهددبو هدي

 نأىلا ائيشف ائيش ذخ“ايو رساجتيف دحا ةيلع علطيالو سانلا لاومأ نم
 0 هتفيظو هنم بهذتو حضتفيو هيد» ىلع ذخؤرو هرمأ فشكني

 انوه توم ثيد "0 0 نيمرجلا نم دعيو سبحلاب

 7 نولطت ءارقف هتلل ع ىسعو , انسأر كلذ دعب عفري الف ايوتعم

 افصىلع دئارجلا هرشنت اتامز فريتك اذهو هئودجي
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 ركسلا رورش نم ةياقوال نكلو ةحصلا نيناوةب اباهأ ةيانع ىلع اعيرذ كف
 ه لسلا ءادبابروأ دالب صعب ىف تايفولا فصن وحن نا:ليقدقو ٠ لرتبالا

 وأ افورعم ءادلا اذه نكي مو : اضر ديشر ديسلا مودرملا ذاتسالا لاق
 ءاودالا نموبف ابيف ركسلا عويش لبق - رصم اللا هذد لثم ىف ارشتنم
 اهوج نأ ىلع رصم ىف ةشحاف ةرثدك رثك دقو نوويروالا اهيلا اهلمح ىتلا
 تاناحلا فصن ىل اولفتا : ايناملا ءايطا دحأ لاقو . هراشتنا ىلع دءاسيال
 اياكتلاو .تاناتسراميبلاو .تايفشتسلا فصن نع ءانغتسالا مكل نمضا
 رئاس لوحتت 8 مدىلالوحتب الر كسملانا.ءايطاألا ضعب لاقدقو « نوجسلاو
 ةئرح عرستف هيراجم ىف مدلا محازيف هلاح ىلع ىقبي لب مضحلا دعب ةيذغالا
 جرختو فعضت وأ ءاضعالا فئاظو لطعتتو مسجلا ةنزاوم لتختو مدلا
 قوذلاةساح فاعضأ ناسللاىف هريث“ات نف , لدتعملا ىعيبطلا اهعضو نع
 .ىتح مضملا ىف ةلعافلا ةراصعلا حيشرت ةدعملا فو . بابتلالا قلخلا ىفو
 ىو ٠ اباهتلاو اناقتحا اهيف ثدحت دفو اهتكرح فعضتو اهجيسن ظلغي
 لقو .هلمع فعضي ىذلا محشلا ديلوتو هديدمت دبكلا قو.حرقتنلا ءاعمالا
 هتجزاممب هنأ مدلا ىف هريث "ات نءو «ىمضحلا زاهجلا هنومسي امب قاعتي اذه
 ةنورم فءضيو . ة'اجف روسلا توءيف انايحأ اهفقوي دقو “رود قيعي هل
 ءاضعالا ضءب ىفولو مدلا دسفيفانارحا دسنت ىتح ظاغتوددمتتف نييارشأا
 داسفلاىرسي الثا هيف رهظت ىذلا وذعلا عطقب ىضقت ىتلا انيرغنغلا نوكتف
 ةنورمفاعضا سفنتلا زاهج قهريث“ان نمو « اكلاه نوكيف هلك دسجلا ىلا
 لاعسلاو توصلا ةحب كلذ ررض نوهار ؛سفنتلا بعش جيسمو ةرجنحلا
 م ناسنالا تاذل مين: عطاقأ! ونابثلاإ كتانلا ل سلاىأ ةثرا!نردت اهملذعاو

 دلوف لسنلا كاهمو نونا داوي ىذلاومف ىب هلا عومجلا و ءرثأت
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 اب يعدي لوقملا لاتنسي اندلا رمخك نبلو كالا ماس قار 1

 لإ بيغتو عادص الو ضرم ابنه 0 الف .اهبرش دعب نوركسي الو

 ! يام ايدل لهأ لغ تضع ول ةذل نودجنو مرودشو مهساو> نوكلم

 ه ابنم انمرحتال مبللا اهتباطتسأو اهتذل ةدش نم

 ابعاظفتسا و اه راضم نايب و أه 0 أ و امم رحت ع اهلا ءاج رزغاو

 رخلا امنا اونمآ نيذلا اهياي ) ٠ ىلاعت هللا لاق هديعوو اهبرمش نأ ديدبتلاو

 مكلعل هودتجاف ناطيشلا لمع نم سجر مالزالاو باصنآلاو رسيملاو

 رسيملاورتخا ىف ءاضغبلاو ةوادعلا مكتيب عقوي نأناطبشاا دب رياغا نوهافت

 اهياي ):ىلاعت لاقو ( نوبتنف متنأ لبفةالصاا نعو هللا ركذ نع مكدصيو

 كن ولأسي) : ىلاعت لاقو « ىراكس متناو ةالصلا اوبرقت ال اون.آ نيذلل

 (امهعفن نمربكا امبمثأو سانلل عفانمو ريبك مثا اهيف لق رسبملاو رثخا نع

 ةريبك امهترضم نال ريبك مثا امهيفر.سيملاو ذا ناب هؤاحب د ريخأ . ةيآلا

 فاعضاو هلّدع داسف ند أشني رخا براش مثاذ اراض ناك امالا مثاالو

 كوقوةمئاشملاو ةءصاخملانملّمعلا داسفنع ردصيام هنعردصف ةلقاعلاةوَقلا

 رارسالان مار يثكن افةيلوذلاةسا.سلاىف اميسالر سلا ءاشفاو روزلاو شدفلا

 تاواضلا لطعت و. ةرركتم ةريثك ثداوح هلو كسلا نير طي نش را
 ةراعدلا توب نا.شغو راجفلاو قاسفلا ةطلاغو. هيلع بجي ام رئاسو

 هراضءهذهل قاع لكل رفاظ هداسفامم كلذ ريغو لاومألا عايضو ىفاللأو

 رييغتو ماعطلا ةوهش دقفو داسفا ةيحصلا هراضم امأو « ةيلاملاو ةيقلخلا

 مظعت و مهتنحس عقتمت و مهنيعا ظحجتف هوشتلامهيلا عربي ى .اكسلافقاخلا

 .ةيرر وألا داليلا ىف كتفي ىذلال سلا ءأدو٠ ىلخلا و ديكلا ضرهو . مهأ وطب

 4 ةمفلسا] تادفناا ١ م 2



 ةيفلسلا تاحفتلا ١ ة؟

 ةقاورانااناو , ىلاعت هلل ةب راح دعيال ما ةناها ىلع المتشم نآك ءاوس

 ه ملعأ هّللاو ٠ةفلتخم

 رو رتوير اه ةءمس همم ع مَ سلع موسوس ماد ع هس

 الع لف هاذ هنيمسال هيلع ردي وهو رخلا كرت نم » “5
 ا را اء وحل ع - ه-

 - يجي رود م هك 0 همس 8ع ل

 1 «سدقلا ةريظحمأيإ ودك الهيلع ردقي وهو هرير كرت ”نموسدقلا

 0 نع راز ويلاءاور

 وكلا قام رخلا لصاو « ةروهشملا ةحيصفلا ةغللا ف ةئؤم رخلا ش

 ارثلا ٠ ىدحاولا لاق « لقعلا را ةرماخ اهنوكل ارمخ تيمسو هتيطغتو

 اهك اردارلا رامتخا :ثيللا لاق: لقعلا اهرتسل ارمخ تيمسةفللا لهأ دنع

 لاقي: ىئاسكلا لاق. رخل اهتيقساهرمخاةبادلا ترمخ و اهذختماهر هو اهنايلغو

 0000 ةطنلا قرملا ادع لصاز : امرأ لآقيالو ارمخ ترمتخا
 لصالاىف ىهو ةنجلاس دقلا ةريظحو . كردت ىثتح ىطغت اهنالار مخ تيمس

 « حيرلاو دربلا امهيقي لبالاو منغلا هيلا ىوأتا هيلع طاحي ىذلا عضوملا :

 - هافتسي اهنم ةريظح ةعيرشلاف مبحص امهالذو ةعيرشلا ىلع اضيأ قلطيو
 © قورعمري رخل اوءسدقملا تبي هتموريوطتلا نتي دقتاآو .ةرابطلاىأ سدقلا

 نأ دعب هكرت وأ ءادتبا هبرشي مل ناب رخلا برش كرت نم نأ ىنعملاو
 ةنجا رمخ نم هرك ذ لج ىلوملا هنيقسيل هب ريث ىلع ردي وهو ةدم هبرش

 فاطي) نيبملاهبات كى امفص و ىف ىلاعت هللا لاق ىتلا_ةنجلا ف ىأ_سدقلا ةريظحىف

 ًابنع مهالو لوغ اويفال نيب راشلل ةذل ءاضيب نيعم نم سأ كب مهيلع
 . نويعلاىرجت اك ىر رمخاميف سأكب ةنجلا لهأ ىلع فاطي ىأ(نوفزني

 تاذ رهاظلا نم ىرت نوالاةيفاص ءاضيب سأكلا هذهو ضرآلا هجو ىلع
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 تاال توملا هل ةرث أ ىلا ئتعملا سلو هبركو هتبوءصو توملا نم

 اذه نع مهضعب ربعو  ىهتلا هترفغمو هبا ةحر ىلا هدرو» توما

 مابألا الغ لمحت الو دسجلل جورا فراقي وهو سج متح توملا نأب

 نع - تومي وهو  هلأسهنبا نا صاعلا نب ورم نع ءاج اذ ادج ميظع

 مرخ نم سفنتا ىنأكلو تخت ىف ىبنج نأكل هاو : لاقف توملا ةقيقح

 رمح نأ بعك نعو « ىتماه ىلا ىتماق نم هب ىجب كوعلاى ضع نآكو ةراآ

 هركيألاو فصولا اذهبتوملا نكاملف ءاذه وحب هلدفصوف توملانع هلأس

 لوطملا ةبسنلاب ةءاسملا نوكتنا لمتدبو ةهاركلا كلذ لع نمؤملا ىذأ

 + نيائاس لدعأىلا درلاو قاخلا سكاتو رهعلا لذرا ىلا ىدؤت:اهنال ةاجلا

رسأالف ترملا ههركم هركا دارملا نوكي ناينامركلا روكو
 ضبقب ع

 ثيدحلا !ذه ىف ءاطع نب لضفلا وبأ خيشلا لاق . ددرتاا8 نوك اق هحور

 هسفنل هراصتا نعو هب رريبدت ىلا هريب د7 نع 20 هنوكل لولا ردق مظع

 :بجرن ا ظناحلالاقعهأ هأك وةفدصب هتوقو هلو-نءوهلشا راصتنا ىلا

 ءانالا تفرك امل نسحلا لاق وريخي ىتدح نوضبقي الف ءاينالا اماو

 مدحاس ف:نا ىتح ةماركو ةة2 نم هويحا املهتاقلي مويلع هللا نوه توما

 ام .٠ ةقئاع تلاقو « هل لثم دق اك كلذ بحي وهو هيبنج نيب نم عزنت

 لوسر توم ةدش نمثبأر ىذلا دعب توملأ هياع هللا نوم ادحا طرغا

 حسم مث حدقلا َْق هدد لخديف ءام ند حدق هدنع ناو . تلاق 2 هللأ

 :لوقي لعجو : تلا توماتاركس ىلع ىنعا مهللا ٍء لوقيو ءاملاب ههجو

 ناك» ٍةيَمَيَِب هنأ لسرم ثيدح ىف ءاجوءتاركس توملل نانا الا هلاال

 مهللا لمانألاو بصقلاو بصعلا نيب نم حورلا ذخأت كنا مبالا ؛ لوقي
6 

 مدن نأ بح شا كالا شعل نأع لوو 6 © لع هن وهو تملا لع ىنعاف
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 هنع:ليزيف هتءاسم هللا هركيو هؤوسيو توملا هركي هنا ريخاف هنع ةماركلا

 هيلاو رثؤم هل وهو توملا هيتأيفلاو>اآللا نم هيلع هدروب ال توملاة.غارك

 ددهتو ربدوربدنو ركفو ركفت لثملعف ىم لعفت درو دقو : لاق قاةشم

 َ ملعأ هللاو ددهو

 نيسوخ شيعي نا لمتحم لولاك 0 | نأ لمت .مهضعب نعو

 هبيجيف ةيفاعلاب هللا ادد ضرف اهغلب اذاف نوعبس هل. بتك ىذلاهرمعو ةئم

 لجالا بسح هيلا وهتنا امعو بيكرثلاردقزع ربعف الثم ى رخآ نب رَشع

 + للملا دذ رتلا نأ ىناثلا - ىزوجلا نبا ريعو «؛ ددرتلاب برتملا

 هرمأ نع 3 0 نال هسفنل كلذ يملا فاضاو حورلا نوضيشي نيذلا

 كلملا رمأ اذأ « لق ناف ) ةهارذلا راهظا نع “اشنب ددرتلا اذهو.لاق

 تقولأهيف هل دنجي مل مف ددرتي هنأب اوجلاف » ددارتلا هتف عقب فيك ض. .هلاب

 نا لاهت>اوهواثلاث اي مث «ىضر اذأ هحور ض.ةنال : لاقي ناك

 ىلا رظن اذا هناف ضيقا رءؤب كلما تناك هم قالا ددرتلا ىنعم نوذي

 رك ذاؤاف هيلا هديطسي ملف همرتحا اين دلا لهل هب ةعفتملامظتو نموا! ردف

 اباطخاذه نوكينا وهو اعبار اباوجو « هلأثتءا نم ادب دجي مل هبر ىمأ

 ىناتأنمو » هلوق سنج نم وه لب هتقيقح نع هزنم برلاو لقعن امب انل

 ةبحناهعئمتف ابيدات هدلو برضي نأ ديري اندحأنا اكف «ةلوره هتبتأ ىثم

 رداببي نآك لب ددرتيمل لءملاكدلاول ١! ريغ ناول وامهنيب ددرتيف هقفشلا هثعو

 زوجو 6 ددرتلارك دب ىلولل ةبحما قيقحت انميبفت ديراف هبيدانل هبرض ىلا
 ىنأتلاب نمؤملا حور ضبقي هنأ دارملا نا وهو رخام الامتحا ىناءركلا

 اعيرس جنك د . هلوق درج لصحت اهماف رومالا راس فالخب جيردتلاو

 دنسا « هتءأسم هركأ انأو توملا هركي هناف ه ىلاعت هلق ىف لاقو « ةعفد



 ؟لاب ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 ىداعدةفماداع نف هدي ؤيو مهبحوهثايل وأ ةرصن ىلوتبىلاعت نافهئايل وأ ةاداعم

 هالي ىبنلا نعم ريغوىذمرتلا جرخو 6 هسفنك البل ضرعتوهب راحو ىلاعت هللا

 ىلاذآءنمو ىناذأ» دقن مهاذا ءنفاض رغ مه وذختت ال ىب احص| ىف هللا هللا د:لاق

 ىلاعت هنا رك ذ الو ؛ « هذخأ, نأ كموي ا ىذا. نمو هللا ىذآ. دف

 مهؤاذيا مرحب نيذلا هءايلوأ فدو هتبراح لحتسادقف هءايلوأ ىذا نم:

 0 3 6 ا ىلاعت هيأأ برّشرام رك ذف مييلا بيدحتلاو م,ةالاوم كضأو

 نع تددرتامو وه: لاقف كلذ هتهاركو هب لزانلا توملاو ديعلا لادع

 ثيدحلا ةمتا ند القن حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا.لاق خلا « هلعاف انأ ءىش

 ءادبلاو رئاج ريغ اود ىنددرتلا . اطلالات فيدل اذه لك
 فرشي دقاتتعلا نأ ايفدحأ .ناليوأت ككل غئاس ريغ ر ومالا ىف هيلع

 هيفشيف هللا وعديف هب لزات ةقافو هبيصي ءاد نم هرمع مايأ ىف كالهلا ىلع

 مثارمأ كن رو ند ددرتك هلعف نه كاذ نوكيف اههوركم ه6 جفديو أمثم

 لكلا باتكلا أب اذأ هئاقل نم هأ كلو 46م صض رءلنو هكرتيف هيف هإ ودب ١

 ( ىناثلاو ٠٠) هسفنل ءاقبلاب رثأتساو هقلخ ىلع ءانفلا بت دق هللا نأل

 سفن قف مهايأ ىدورتكا هلعاف انأ ءىثت ُْق ىلسر تددرام هأذعم نوذي نأ

 هددرتو توملا كلم نيع ةمطأ نوه ناكامو ىدود ةص) ف ىور -3 نمؤملا

 ديعلا ىلع هللا فاطع نيبجولا ىلع ىنعملا ةقيةحو :لاق ىرخأ دعب ةرم هيلا

 ةدص نع ربع هنا  هلصاحام  ىذابالكلا لاقو « هيلع هتقفشو هب هفطلو

 فاالتء+ا ديدرتلا قاعتم لعجو 35 ربنا ديدرتلا نع ىأ تاذلا ةمصب لعفلا

 ”توملا تب ىلا ةامللا ىف تب لقتنت ناىلا بساو فم م1

 هل امو ةيغرلا نم هديع باق ْق هللا ث د< دقو . لاق كلذ ىلع ضبةيف

 ةلازا رع .الضف توملا ىلا هعم قاتشي ام اقل ةرحلاو هلا



 ةيفلاسلا تاحفنلا ١

 هركن هنالهتافو نع ىددر" هلعافانا ءىشث نع تددرتامو هتبجا ىناعد رسول 0 لاس هاى 310 ا 2 6 ب و تر هاك مج جوس ونوس . مد
 رم رد

 يظل لل رتل عسل سل

 ىناربطلاو.ىلعي وباو ٠ ميكحلاو ' نإ اور <« هتماسم ةزك او توملا

 « ةشئاع نع ركاسع نباو :ميعن وبأو
 هتاعبتوأهمسج وأ هسفنب اما ررضلا نم ناويحلااىلا لصيامىذألا ش
 ىذاو « ىذأو ةيذاو ءاذيا هيذوأ هتبذا ':لاقي اي اا نك اود
 < .٠٠ ةحفص هيلع مالكلا مدقت ىلولاو . هورذملا هيلا لصو ىذا لجرلا
 ريغ اهيلع مالكلا مدقت ثيدحلا ظافلا ىقابو « الالح هدع ءىثلا لحتساو
 « ةداعالل ةجاح الف ةرمم

 ىاب هللا ءايلوأ نه اءلو ىذا نم نا انربخي زعو لج هللا نأ مكاو
 ؛الالح اهدع و اطل ضرعتو هللا ةبراع ل>تسأ دقف ىذالا عاونأ نم عون
 ٠ ىلاعت هللا لاق نمؤملا  ىلاعت هللا همحر ىووزلا لاق امك انه ىلولاب دارملاو
 ىلوب دارملا  حتفلا ف رجح نبا ظفاحلا لاقو ( اونما. نيذلا ىلو هللا )
 ليلدب هجوا وهو هتدابع ىف صاخلاإ هتءاط ىلع بظاوملا هللاب ملاعلا هللا
 : لاق ميكحلا هباتدكىف هءاياوأ هللا فصرو . هدعب ثيدحلا ظافلا نم رك ذاع
 اون5و اونما. نيذلا نونزحب مهالو مياع وخال هللا ءايلوأ ناالا )
 كلذدشا تاماكا ليديتال ةرخآلا ىفو ايندلا ةايحلا ىف ىرشبلا مهل .زوقتي
 «هركذ لج هللا ةبراحم ضرعتي نا لقاعب قلي فيكف ( ميظعلا زوفلا وه
 ةبراحمب كل له مداء نبا: نسحلالاق ٠ ىلاعت هنن ةيراح ىصاعملا فارتقاو
 تناك حبقأ بنذلا ناذ ا.ءلكو هبراح دف نا ىصع نم ناف ةقاط نم هلل
 هلل نيبرا< قيررطلا عاطقو ايرلا ةظأ ىلاعت هللا ىعس اذهو دشأ هي ةب راحملا
 كإلذكو « هدالب ىف داسفلاب مبيعسو هدأيعل موماظ مظعل هلوسرو ىلاعل



 ١5 ةيسدقلا ثيداحالآ حرش

 ريب ا ا ير ذ 1 9

 ىبتثلغ ىنا تددو - هيب ال لوةيزوزءلا دبع نا رمح نا كلملادبع نو

 لف هي هيلع ناه هلبق ىذلاو ماقملا أآذه طا نهو 6 ىلاعت هللأ قرودقلا كبو

 ىصىبتلا كلذ لاق اه هاذا نأ اعد امبرو ىلاعت هللا ىف ىذآلا ئ م ىقليام

 لوو هميجو نع مدلا ا لعجف هموق 4ر رض 1 ملسو هلأوو هيلع هلأ

 لاق راكنالا ف قفرلا نيم 2 لاح لكب 1 ق6 نودلعيال مهناف ىف هوَ رفغادر

 هيف ناك نوه الإ رز ما نع ىو“ 2 ف مرءملاب رفا ىررو لأ نايفس

 ىهنذياع لدع فأل ام لدع ٠ 3 0 0 أ ام قيفر لاصخ ثالث

 رمال ضيوفا رادع لا هسا : دحأ لاق 5و ىوخي ع : ملاعرم ءأياع ملاع

 بادانأكو :لاق هلةمر ع 0 أدم لجر الأ ةلغا غالب فورمملاب

 محجر الهم : نولوي نوه ركيد مهنم ثوري موقب اورم اذا دوءسم نبا

 هومعنأ ناف عوضالاو قفرلاب رمأي . دمحأ لاقو « ا مكمحر الهم هللا

 ىئ رذنملا .ظفاحلا 0 لق وى" هسفنأ سمك نأدي ش َْن وكيف 5 ال ركام

 .ىبنلا نع امبنع هللا ىض رةشئاع نع بالا ثي د بيهرتلا وبيغوتلا هءانك ف

 سان 5 6 :لاق4ىوهلاءو هيلع هللا لص
 فورمملاب| وره ل لودي هللأ نا

 ميطعأ اللف قول أستو كس ل تح الو اوعدت نا ل 0 نع اومناو

 0 ةحيردك ىف نايح ناو هجام نا هآور »4 م الف ىف ورهتتسو

 هاصاتق اس 2 كك مساس اس سل سرا 6 لع 6 0 5

ما دققأم ادد ا ند» 5 ا
 ىدبعىل] برق ا لد“: د

 ْ ع سرو ع

بع لا 1 وص هادا 1 لع
د ل افا ولا لاي ىد

 ا

 رب اوص ني رسم ا و 2 0 1 سابا رب هو 0 0 ردع

 6 2 هنذاو 0 2 "ل هنيع تكا هتييوح
 4 ىلع ى دلاهلجرو

 هت رمل سرك
 كر هي 0

 لإ وهتيطعا نا نا هب 4 هل دا هل و 4و لك ىدلاهداؤفو اه 0



 ة.فلسلا تادفتلا ١8

 ناميالا . ةثالثلا لوصألا هذهب ةفصتم تناك اذا الا ممألا ريخ ةمآلا

 تدقناذاو ٠ ركتلا نع ىبنلاو ٠ فورعملاب رمآلاو .ايلاقو الق ىلاءت هاب

 هذه ةماقاب الا مودن الو ظفةحتالو كلذ نوكتال ابضعاوأ لوصألا هذه

 'ابضرغ نء نوكي نا ةمالا هذه ىلع طرتشا كلذلو . ةئالثلا لوصآلا

 ركاملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالا اهد وجو ظفحو اهسفن نع عافدلا 2

 ةضو رفلاهذبب رمالادك أوضرالاىفءاقيلل ةةحتسم نوكتال كلذال ول ابن*6

 ةقباسلا بّتكلا نه باك ىف ريظن هل فرعيال ام نارعلا. ةروس تايآ ىف

 ه هجولا اذه ىلع ممالا رم ةما هب مقتلو

 ريصو هراكم لمحنىلا ناجاتحن ركذملانع ىبنلاو فورعملاب رمالا نا

 لصاويلب بضغيالو لع الو طخسيالف كلذب ماقنفامبليبسفف ىذأ ىلع

 قدصلاو ناميالاب معفم بلقو قاطناسلو ةديمح قالخاوب حر ردصبكلذ

 ةد.فم قرطب ركذملا ةلازا نم نكمتي ىت> هبناج سانلل نيليو صالخالاو

 ىلوةسيوركنملا بحاص عنقيل عاوناو نونف اذ هبواسا نوكيو ةلهس لبسو

 تمهطزانم سانلا لزني وهبسحب لذةيفاولا ةلدالا هل لمعتسيو هبلو هبلق ىلع
 لمحي ةرائركتملانعىهنلاو فورعءملابرمالانا ملعا١بجرنب ا ظفاحلا لاق

 كاوتنا ىلعهلل بضغلاةراترهلرتف باقعلافوخ ةراتواباوث ءاجر هيلغ

 اوءقوا ام مذاقنأ ءاجرو مط ةحرلاو نينمؤملل ةحيصنلا ةراتو . همراحم

 ةرائو . ةرخالاو ايندلا ىف هبضغو هّنلا ةبوةعل ضرعتلا نم هيف مهسفنأ

 الف رك ذيو عاطي نا لهأ هنأو هتبححو هماظعاو هللا لالجا هيلع لمحي

 لاقاك لاومالاوسوفنلاب همراحكاهتن!نم ىدتفيهنأو رفكيالف ركشيو ىسني



 ١م .ةيسدقلا ثيداحالا حرش
 001-2 اجلا اثبتت

 ىرخالا ممالا ترقبقتو ةيمالسالا ةمالا تحجي كلذل ريقحو ميظع
 ىتح كل ذك لزت ملو ةيمالسالا ةعيرشلا ىف تدجو ىتلا اهنم ايازألا باسل
 داشراو مهكولمةحيصن ءادلعلا باه :ركملا نعىملاو دف ورفملا مالا لك
 طحقلاو ءالغلا عقوو ودعلا طاستو داسفلا معو ىداعملا تشو مهثارهأ

 ىلع هرصنتسنو انل بيجتسي الف هللا اوعدنو ايالبلاو بئاصملا ترثكو
 ميكوللل ةحيصتلا مدع ىلع ءاملعلا هركاو «ىطعن الف هلأنست و ان رصتي الفان ودع
 دقو وهدي ني موق رط لبع ذا وشما ىف ءاسؤر داديتسا مهئارمأو

 انقيدص لاقو 4 442 ثا مص هللا ق'أ ىل لاق نه ربنملا ىلع لاق ذأ ناورهئنأ

 ةثيبخلا ناوره ىب ةهروجش تالاوكدقف . اضر كيس ر خييشلا مود>رملا ذاتسالا

 2 هأ راع كعب اهايندو اهيد َّق اهايازم لضفا ةمالا كَ

 ىلا رظناف رملا لع ضياقااك هنيد لع .رضباقلا نمز ف انحبصأ دقو
 راهقلاو انزلاو ابرلا وشو .نم ةيمالسالا راطقالا عمق َْق داسفلا لوصح

 ةأرملانيبام داسفاو عورزلاقرحو راجشالا عطقوتاقرسلاو . طاوللاو
 بحاصلا نيبامو ٠ هيخاو خالا نيبامو . هدلوو دلاولا نيب اهو ابجوزو

 نهدوجوو٠ ءاملا راذع علخو ءاسنلا جربتو .ةديمتلاو٠ ةييغلاو .هيحاصو :

 عامتجالاو ةقسفلا ةرجفلا بناجالا لاجرلاب نيطلتخم رحبلا تامامح ىف
 هطخس و ملاعت للا بضغ بج ورام كأذ ريغ وىداونلاو تاهنيسلاوىهالم لا رودب



 ةيفلسلا تاحفنلا ١

 مث مهئايبنا ناسل ىلع هللا مونعل ركذملا نع ىهنلاو فورعملاب رمآلا اركرت

 نابح نباو هل ظدللاو - ىذمرتلاو , دمحأ مامالاىورو « « ءالبلاب اوم
 هلاءو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع امهنع هللا ىضر سابع نبأ نع هحيمص ىف

 فو رملاب رمأيو ان ريبك رقويو ان ريغص مدري 1 نه اذم سيل م: لاف ملسو

 نا ركنملا عر رمل

 ىدمحلاعربذاا فئاظو مظعأ نم ركنملا نع ىهنااو فورعملاب رمالاو
 لهأاه ولعمو ةمألا ةداق ءايلعلا مهدعب نمو لسرلاو ءايبنآلا ةفيظو وهو
 ةم' ريخ متنك ١ : ىلاعت هللا لاق ممالا لضافتت امهيفو ءاكذلاو ةسارفلا
 ( هللاب نونخهؤنو ركتملا نع نوهنتو فورعملاب نورءأت سانلل تجرخأ
 رمأتاهنأب كلذ للعو سانا تجرخأ ةمأ ريخ اهنأب ميلي دمع ةمأ فصوف
 لجال ةمآ ريخ اهناف 1ك لج هللأب نهؤثو ركذملا نَح ىمنو فورعملاب

 ىهنلاو فورءملابرهآلا ىف نواهاستي !وناكةرباغلا ممالا نا كشالو كلذ
 ناءرقلا ىف ىلاعتىرابلا مهيلعع نش كلذلو كلذ لعف نم ىلع نوتكسي و ركنملا نع
 نيذهناكشال و6 حرمشلا لوأ اهضءب رك ذ مدقت دقو «ةيآ ريغ ىف ميكحلا
 رشتنتو طوقسلاو روهدتلا نم ةمالا ظفحت ىلا رومالا مما نم نيفصولا
 «قالخالا طحنتو . داللاة ورث بهذتو قاسفلا وداسفلا رث.كب وىداعملااهيف
 تمظتتاوتنوك: نأ دعبو اهروهظ ءدب ىف ةيمالسالا ةمالا لاحم لارظناو
 ماورلاو اطل ةرصاملا ممالا عيمج اهشطب واهتوق فاخي ةلودو ة.أ تحيصاو
 ةيهالسالا ةلودلا تثتجاف امهرصع يف ممالا مظعأ اتناك نينللا سرفلاو
 فل" اتلاي يسب كلذو نمزلقاو تق.,برفأىفا.ههتلذو (.هتربتو املوصا
 فورعملاب رءالا راشتأو مهفوفص ومهتماك داحماو نياسملا نيب بباحتااو

 ذيب ريغصو ريبك نيب لهاجو ملاع نيب قرفال حيا ىف ركملا نع ىمنااو



 ١ ةيسدقلا ثدداحالا حرش

 هتتس نوذخأي باحصأو نوي راوح هتما نم هل نا.الا لبق هتما ىف هلا

 نواءفيوذولعفي الام نولوةيفولخ مدعي نم فاخب اهنامثهرمأب نودتقيو

 نمؤموهذ هناسلب م هدهاج نمو نم م وهف هديب مثدعاج نفنورمؤي الام

 « لد رخةمح نام :الا نم كلذ ءارو سناو نمؤموومف هيأقب مهدهأج نهو

 ىورو 6« 00 نيءملأو هب صتخلاو لجرلل رصاناا وه ىرأ وحلاو

 نع هنع للا ىضر ةفيذح نع - بيرغ نسمح ثيد_- ٠ لاقو  ىذهرتلا

 كف ردا قرع 2 هديب ىسفن ىذلاوو :لاق مل-و هلاءو هيلع هللالص ىبنلا

 هنرعدت م 4 اباقع مكولع ثعبم نأ هليا نكشويل ل ركملا نع ناوبنتلو

 تعمم : لاق هنع هللا ىضر هللا دمع نب ريرج نعو « 6 مكل بيجيتس الق

 مم وقف نوأي لجر ندا : لوق ملسو ءلاءو هلع هللا ىل ىلص هللا لوسر

 هلأ ميباصا ال 00 ,هيلع او ريغ ن ناىدعنوردقي ىصامعملاب مييف لمعي

 نعهنظأ . لاق قدساى بأ نع دواد أ 0 » أوتوع نأ لبق باقعب هنم

 ىف نابح ىباو ٠ هجاع نبا هاورو . هنبا مسي لو ريرج نع ريرج نبا
 ري رج نب هللا دينع نع قدحسأ ى أ نع مهريغو ..ىنابيصالاو ٠ هم

 ريبكلا دهزلا ىف ىقهيبلاو : باوثلا باتيك ىف ة خيشلا ربأ ىورو « هيبا نع

 نه هللا لوسراي تلق : تلاق اهنع هنا ىضر تف ىأ دب ةزذا نع

 مهرهأو محرأل مهلصواو لجو زع برلل م اتا : لاق ؟ سانلا ريخ

 0 7 نبا نع فاويض الاعور را ركنملا نع مهابناو فورمملاب

 اور سانلا ايراابتو - كسور هلا هلع لإ ىلصهللال وسر لاقلاق امهنع هللا

 ليقو : مل بيجتسي الف هللا اوعدت نأ لبق ركنملا نع ارهئاو فورعملاب

 ٠ مفدي ال ركنملا نع ىهنلاو فورعءملاب رمآلا نا مكلرفغي الف هورفغتست نا



 ةيفلسلا تاحفتلا ؟ 4و

 00 نم كيدتو ةحكل] 7 قم ريفنتلاو ركنملانعىهنلاو نفيرعملاب

 وف تايالانفءرتاوتلادح ا ثيداحأو ميكحلاناءرقلانم ةريثك

 ركنملا نع نوهني وفورعملاب نورمأ,و ريخلا ىلإ نوعديةما مكنم نكتلو )
 ليئارساىنب نم اورفك نيذلا نعل ) : ىلاعت لاقو ( نودافملا مث كئلوأو

 أون نودتفي اونو اوصع امب كلذ ميرم نبا ىسيعو دواد ناسل ىلع

 تونمؤأاو) .ىلاعتلاقو «(نولعفي اوناكام سيل هولعف ركنم نعنز وهانتيال

 ( ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي ضعب ءايلوا مهضعب تانءؤالاو
 نحن اقزر كلأسنال اهيلع ريطصاو ةالصلاب كلها رمأو ) : ىلاعت لاقو

 سانلل تجرخا ةمأ ريخ متنك ) : ىلاعت لاقو ( ىوقتلل ةبقاعلاو كقزرن

 ةياكح ىلاعت لاقو ( هللاب نونمؤاو ركنملا نع نوهناو فورعملاب نورمأت

 ىلع ربصاو ركنملا نع هناو فورعملاب رمأو ةالصلا مقا ىنباي ): ناقل نع

 نينم وألا فدو ىف « ىلاعت لاقو ( رومألا مزع نم كلذ نا كباصأام

 ةاروتلا ىف مهدنعاب وةكم هنودجي ىذلا ىالا ىبنلا]وسرلا نوءبتي نيذلا )

 موفصو وف ىلاعت لاقو< ( ركنملا نع ,هاهنيو فورعملاب مهرمأي ليجنالاو
 نودجاسلا نوعك ارلا نو>ئاسلا نودماحلا نودباعلا نوبئاتلا ) اضيأ

 « ةيالأ ( ركملا نع نودانلاو فورعملاب نوردالا

 . هججام نباو . ىذهرتلاو ٠ ملسم هاورام ةيوبنلا ثيداحآلا نمو

 لس وهلا و هيلعهللاىئ<هتلالوسرناهظفل وىردخلا ديعسىبأ نع ىئاسنلاو

 هريغب ناعطتسي مل نمو هىرب دّمفهدب هريغف أركنم مكنم ىأر نم ده: لاق

 هبلقب هريغف هناسلب هريغي نا عطتسي مل نمو ءىرب دقف هناسلب هريغف هديب
 ظ ىضر دوعس» نبأ نع ملسم ىورو « نامالا فءضأ كلذو .ىرب دقف
 هثعب ىبن نم ام » :لاق ملسو هلاءو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنع هللا



 ١/6 ةيسدقلا ثيداحال !حرش
 قيفوتلاب مه ءاعدلاو مييلع بوثولا ةينا4و . فطلو قفر ىف مههيبنتو هب

 مىهنيدرودا مههياعتو مرحاض ل ممداشرا نيلسملا ةماعل ةحمصتلاو

 .مهنعبذلاو. مث اهعأ ىلع م,ةرصنو مممالخ دسو مهتاروع رلتسو متايندو

 هركيام م طوركيو هسفنل بدام مف بح ناو مهل دسحلاو شعلا ةبناججو

 ٠ لعأ هللاو , هسفنل

 0 5 نأ لبق نم ركل نع اوما و فورعملاب اورم» 1
 - م ص

 0 0 هذ هرم هسص هر 62د 0 سر هرب اس ع 03 هك
 » 1 رصنا ف قورشتلو مد طعا اللف ىنولاستو مل 0-3 الف

 ظ ا ىلا هآور

 « رماوالادحاو رمالا مسالاو « هم هلعف بلط اذكب هرما لاقي ش
 ناسحالاوهيأا 0 ةءاطنمفرعاملكل عماج مما وه فورعملاو
 اذك نع هاهنو رمألا دض ىبنلاو ؛ عرشلا هيلا بدنام لو . سانلا ىلا
 مبضعإ ىبن ركنملا نع اوهانتو فك ىأ ىهانتو هنع ىهتناو ايبن .هاهني
 هحابقتسا فق و وأ هحبقب ةححصلا لوقعلا محت لعف ركنملا ,ءاضعب
 « فورعملا دض وهو . ةعيرشلا هجبقب مكحتف لوقعلا هناسحتساو

 ىبنتو فورعملاب رمأت نأ انرما لجو زع هللا نا- لعأ هللاو -ىنعملاو
 ىمانالو رمآالو تاركذملاو ىصاعملا هيف وشفتف موي ىف أي الثل ركتملا نع
 هرك ذلج هللا وعدنف كلذ كرتب بئاصملاو ايالبلاو تافآلا انيلع طلستت
 زعو لج هللابرصنتسنو ىطعن الف كلذ فشك هلأسنو ءاعد انا بيحب الق
 .انرصني_ الف اني لحامو انودع ند



 .ةيفلسلا تاحفنلا 4/١

 .تعباي » : لاق هللا دبع نإ ريرج نع نيدحصلا ىفو « باتكلا ثيدح
 لكل م صنااوةاكزلا ءاتياو ةالصلا ماقا ىلع ملسو هلآو هيلع هللا بص ىبنلا
 هللالص ىبنلا نغ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ 'نع ملسم مي ىفو « ملم

 هب اوك رشنال و هودبعت ناكل ىضرياث الثكل ىضري هللا نا ه:لاقملسوهلا ءوهيلع
 هللا هالو نم اوككانت ناو اوقرفثالو اعيمج هللا لحب اومصتعنناو ائيش
 ه مهمال ءايبنالا ةديصن ىلع ةلادلا تايآلا رك ذ مدقت دقو 6 ما

 وهو -اههوجو لدا ىلع هتايجاو ءاداي ديعلاموّتي نا وه هلل حصنلاو
 ةدحيصنلا نمو 6 كلذ نودب هلل حصنلا لمكي الف هاري هن*65 هللا كمت نأ

 هفصوو « هتدابع ىف ةيئلا صال_خاو . هتينادحو ىف داةتعالا ةدص هلل
 َنَم ةحيحصلا ةنسلاو ق اءرّلا 0 ,اجام داقتعاو لالجلاو لاكلا تافصب

 بنحجتو اهفلاخيو اهداضي, اهع هبءزنتو هيبشتالو لإ و'ات نودب تافصلا
 ضفبلاو هيف بحلاو . صالخالا فصوب هباعو هتعاطب مايقلاو هيصاعم
 ىهاض امو ءاودالار عدبلا لهأ ةيهاركو ىلاعت هب رفك نم داهجو هيف
 « ه.ياعشحلاو كإذ

 ساب الف زعو لج هلل حصنلا انيبو انه ةحيصنلاو مصنلا 0
 ةحيصنو ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةحيصنب قلمتت ةلمج داريأ نم
 . لوقاف ةدئافلل اماما هفلخ

 هريقوت وهب ءاجامبو هبناعالا ملسوهلاءو هيلعهللا .ىلص هل وسرلةحيصنلا
 ةاداعمواهرششنو ٠ همولع راشتناو هتنس ءايحاو ٠هتعاطب كلسمتلاو.هليجبتو
 هباداب بدأتلاو هقالخاي قاختلاو اهالاوو هالاو نم ةالاوهو هاداع نم
 جه كلذ و>نو هباحصاو هلو ةبحنو

 مثريك ذئو هن مهتعاطو قا ىلع مهتواعم نييلسملا ةمثال ةحيصنلاو



 وا ةيسدقلا ثديداحالا حرش

 ةياكحلاق مهموقل ءايبنالا حصن حي ناءرقلا ءاج دقو ءاه ريغهانعم عمجت

 مكتخابا دقل موقاي : لاقو مهنع ىلوتف ) مالسلاو ةالصلا هيلع حلاص نع
 ةياكحىلاعت لاقو ( نيدكانلا نوبحت ال نكلو مكل تحصنو ىبر ةلاسر

 دقل موقاي ؛ لاقو مهنع ىلوتف ) مالسلاو ةالصلا هيلع بيعش هللا ىبن نع

 لاقو (نيرفاك موق ىلع ىساو فيكف مكل تحصنو ىبر تالاسر مكتغلبا

 نوةف:؛امنودج ال نيذلا !ءالو ىضرملا ىلعالو ءافعضلا لع سيل ) :ىلاعت

 (ميحر روفغ هللاو ليبس نمني:سحلا ىلع ام هلوسرو هلل اوحصن اذا جرح

 امكان نوذينأ طرشب هيلع جرد الف رذعل داهجلا نع فاخت نم نأ ىنعي

 نيدكان ريغ نيبذاكراذعالا نوربظي اونا نيقفانملاناف هفلختىف هلوهرو هلل

 كتذدلاع روكتلب أل: مالسلاةيلعح وأهلنأ ىبن نع هب اك ىلاعت لاقو ؛هلوسروهللا

 قبلا نع ةياكوع ىلاعت لاقو . ) نويلعت الاه هللا ند مءاومكل حصنأو ىبر

 ٍلاقو (نييهأ حصان مكل اناو ىنر تالاسر مكفلبا) : مالسلا هيلع دوه هللا

 فسوي ىلع انمأتال كلام انابأاي اولاق ) : فسوي ةوتخا نع ةياكح ىلاعت

 ىرادلا سوا نءميمت ةيقر ىلا نع هحرتص ىف /سمىورو؛ (نوتحانل هلانإو
 ةحيصتلا نيدلا » ؛ لاق لسو هلا ”و هيلع هللا لص ىنلا نأ هنع هللا ىضر

 لص ةلؤسرلو هياتكاو لجو زعش لات + للا لوسرأب نك انف ا
 دمحا مامالا ىورو « « مهتماعو نيدلسملا ةمالو . ملسو هلا و هيلع هللا
 :لجورعهللالاق ٠ لاق ماسوهلا ”وهيلع للا لص ىبنلا نعةمامأ ىبأ ثيدح نم
 ىدرودق وو«بأ:.؟لا ثيدد>- نمةعطق وه و« ىلحصنلا ىدبع هب ىندبعت اميحا»

 اهضعب فو- رومأألاةالولحضنلا اهضعب ىفوام ومعنيءلسملل مصنلا ةريثكث يداحا |
 ىف اك هزع لج هدحو هلل حصتلا اهضعب ىفو ٠ مهاياعرل رومآلا ةالو حصن

 .( ةيفلسلا تاحفنلا - ١ ؟ - ما



 ةيفلسلا تاحفنلا 5/١

 دمح #ترب ميركلا ديع هيقفلا ماعلا وه « ىعفارلا هاور » : هلوقو

 بادا ةيعفاشلا ةمثا نم ناك ىعفاشلا ينيوزقلا ىعفارلا ميركدلا دبع نبا

 هلعلو نيوزقرابخاىف نيودتلا و «ةيعفاشلاهقف ىف ررحنا اهنهةميقلا فيل ' انلا

 عومجلا عم هنم مو هعيطب انعرشو - زيزعلا حتتفو « هيف ثيدحلا ىور

 ريسفتلا ف نيوزقب سلجمهل ناك مامالا هللألاسنو اءزج ١١ بذهملاح رش
 17 *آ قار ةلاتسر ني رشسعو فالث ةنس ابنف قزتو ثيدخلاو

 رو كرمك 20 م 6# ن6 ف كد دا 2

 هيا قل لا1001 لإ برقي ىدبع لازيام د:
 0 يا ولا 1 وا ريب سو 6# راو س

 هيلقوهب قطني ىذا كاكاو ع ىذلا 5000 0 ىذلا هةعمس

 اساس سس ب مسسرسا ع

 ىفرصتتسا ناو هتيطعأ لاس 00 هج قاعد اذا هب 0 ىذلا

 2 اع ل ل دع

 ريبكلا قىناربطلا هأآور ل حصتلا ةيىدبع ل لعن ؟ أم بحاو هر رصن

 01 ةنامأ ىبأ نع

 ةدايز عم اذه نم ةبراقتم ظافلاب ةرم ريغ ثيدحلا ركذ مدقت ش

 الف « ىل حصناا د ظفل هيف ةدايز انهو « ةداعالل ةجاح الف اهيف صقنو

 ٠ لوقنف هبساني امب هيلع مالكلا نم ساب

 ىرحت حصنألاو « هل تدصنو هتحصن : لاقي صرولخلا ةغللا ف حصنلا

 ىا دولا هل تحصن مهلوق نم وهو « هبحاص حالص هيف لوقوأ لعف

 ميصانلاو .هتطخ دلجلا تحصن :مهوق نموا هصلاخ لعلام مصان و.هتصلخا

 ةلمج نع ابب ربعي ةلكحح ةحيصنلاو , طيخلا حاصنلاو + انوا

 ' ةدحاو ةملكب ىنعملا اذه ربعي نا نكمي سيلو هل حوصنمللريخلا ةدارا ىه



 ١ ا/و ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 هل لهف اسفن نيعستو ةعست لتق هنا : لاقف هاتأف بهار ىلع لدف ضرألا
 لدف ضرألا لهأىلعأ نع لأس مثةئام هب لمكف هلتقفال لاقف ؟ ةبوت نم
 هن ٠ لاف ؟ ةبوت نم هل لهف سفن ةئام لتق هنا : لاف ملاع ل-جر ىلع

 ن وديع ات اثأ ام نافاذنك ىاذك ض راىلأ قاطن! ةبوتلا نيبو هنيب لو نم

 فصناذإ ىتحقاطن اف ءوس ضرا اهناف كضراىلامجرتال و موعم هللاديعاف هللا
 مل هنأ باذعلا ةكئالمو ةمحرلا ةئالم هيف تمصتخاف توملا هاتأ قيرطلا
 نيباماوسيق لاف مهنيب هولعجف ىدا» ةرودص ىف كلم مهاتاف طق اريخ لمعي
 ضرالا الإ ىندأ هودجوف اوساّف هل وهف ىندأ.ناذ امهتبا ىلاف نيضرألا
 ةحلاصلا ةيرقلا ىلإ ناكف » ةياور ىفو « ةمحرلا الم هتضيقف ذارأ نقلا

 ا ىدعايتنا هذه ىلا هّللأ ىحوأف دةياور را اباهأ نه لعجف ريش بق

 ربشب برقأ هذه ىلا هودجوف امبنيب اوسيق : لاقو ىبرقت نا هذه ىلاو

 توملاكلم هاتأامل هنأ انل ركذو : نسحلا لاق ةداتق لاق اورو «هلرفخف
 ه هوحتب هجامنباو .لسمو . ىراخبلا هاور ع اهوحن هردصب ْئأَ

 هناحبس هللا نا ىا خلا « مهفوخ نمالا ىدابع محرأ مولو » هلوقو

 ركشل هيدي نيب فوقولا نه مهفوخ ند الا 3 محري مول هنا انربخي
 عوجرلاوةب وتلا ىف بيغرتلاه.ففا وف اخامل نماللا كلذ مهاوث لعجو مل كلذ
 اوفانخو اوبنذأ نيذلا ىلاعت هللانم نيفئاخلا امسالو ىلاعتو هناحبس هلا ىلا

 روظت ىذلا موي ربك الا فقوملا موي هر 0 لج هللاىدي نيب فوقولا نم
 ىور«بنذا!نمبئاتلاريغىداعلاهيف لذير 6 طملا_فرشيوسانلاتاروءهيف .

 هنع هللا ىضر سنانع ىقهيبلاو ٠ بيرغ نس> ثيدح : لاقو ىئنمرتلا

 ىنرك ذ نم رانلا نه اوجرخا لجو زع هللالوقي » : 0 ىينلال اق لاق

 ت6 اق ىف ىتفاخوأ



١ 

 ةيفلسلا تاحفنلا 0

 هلا ةبانالاو ةيصمملا فارتقاو بنذلا لمق دعب لاعت هللا لا ةردابملا لع
 دقو؛هوفعو هتلاةحر نم سأيلاو طونقلا داعبتساو وفعلاو ءاجرلا داقتعاو

 نيفرسملاو نيبنذملاو ةاصعلل حوتفم هللا باب نأ نايبب ميكحلاناءرقلا ءاج

 عوجرلاوةبانالا لعن يبن ذملا ضح وك رشلا ىوس مهبوذذ تغلب امهم مهسفنأ ىلع

 لق) :ىلاعتهلوق كلذ نمف«ىلاعت هللاةمحر نم سأيلاو طونقلا مدعو لاما
 برونذلار فغيهللا نا ّناةمحر نم اوطنقتال مبسفنأ ىلع اوفرسأ يذلا ىدابعاي

 نكنالف قحلاب كانرشب اولاق ) : ىلاعت لاقو( ميحزلا روفغلا وه هنا اعيمج
 : ىلاعت لاقو ( نولاضلا الا هبر ةمحر نم طنقي نمو لاق نيطناقلا س

 هللا نأ ) : ىلاعت لاقو ( نورفاكلا موقلا الا هللا حور نم سأيبال هنآ)

 ثيداحا مدقت دقو ( ءاشي نا كلذ نود ام رفغيو هب كرشب نأ رفغي ال
 .ىلاعت هللا لاق هنع هللا ىضر رذ ىبا نع دمحا هاوراماهنم باتكلا اذهف

 نا ىدبعايو كيف نات أم ىلع كل رفاغ ىناف ىتوجرو ىتتدبعأم ىدبعو
 ىورو«ةرفغم اهبارقب كتيقل ىبكرشت ملام ةئيطخ ضرآلا بارقب ىتتيقل
 تعم- . لاق هنع هيأ قر سدا نع - نسح ثيدح : لاقو  ىذمرتلا

 كنامد 1 نباي» : ىلاعت هللالاق : لوقي ملسودل آو هيلع هللاىلص هتلالوسر
 ول مدا ” نباي ىلابأ الو كنم ناك ام ىلع كل ترفغ ىثوجرو ىنتوعدام

 ىنتيئاوا مد 1 نباي كل ترفغ ىنترفغتسا مث ءامسلا نانع كبوذذ تغلب
 «ةرفغم اهبارقب كتيئال ائيشىب كرشنال ىتتيقل مئاياطخ ضرأآلا بارقب
 لوسر نا هنع هللا ىضر ةريره ىبا نع - ديج دانساب هجام نبأ ىورو

 متبت مث ءامسلا مكاياطخ غلبت ىتح مأطخا ولو :لاقملسو هلاءو هيلعهللا بص هللا

 عالوهللا ىبن نا » هنع هللاىضرىردخلا ديعسىب!نعو. « مكيلع هللا باتل
 لهاملعانع لأسف اسفننيعستو ةعست لتق لجرككلبق نا نميفنا5 ه : لاق



 ١١ ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 كلذفو «ريزنلا محلو : مدلاو ٠ ةتيمال: هلو انتكا اتم رطضملا هل راك اذ

 ه ملعا هللاو ةيافكحح
 ماما دش هال هاما سؤ هةر اسم هك آآ همه ءدد 00

 اهمظاعتف هيصعم ىلا 5 ين الع تيضغام 2 1 ١

 6 0 سص هع 0 0 ه

 قاش ند ةلدولا تناكو | 7 َ علا دلادعم تك ولف ىوقع بدج 8

- - 

 0 6 6 ها اسو  ةهمص ةدس - ء ا

 نمد مرفوج 0 الإ ىدابع محرأ ١ ولو قمح نم نيطناقلل اهتلجعل

 اوال ب 1 00 مه كاذ تركشأ ىد . نيف وقرلا
 « هدج نع عجتتنملا نب دمحم نب ةيجان نع ىعفارلا هأور

 سئايلا طناق عمج نيطناقلا و  ممةحفص هيلعمالكلا مدقت بضغلا ش

 عراضملا رسمكو ىضاملا حتفب طئقي طنق : لاقي ريخلا نم سالا طوقا
 ةمعنلا ر ود: وكعلاو - عراضملا سف و ىضاملا رسكب  طنقي طنقوءاطونق -

 ةازادثا باوثلاو , اهرتسو ةمعنلا نايسن وهو رفكلا هداضيو اهرابظاو

 ريخلاب هنأ الا رمثلاو ريا ىف نوكيوباوثلا مسالاو ةباثا هييشي هباثأ لاقي

 ىقابو «فوخلا لاوزو سفنلا ةنينأمط نمالاو الامعتسا رثك اوصخأ

 م رداظ وهام اهنمو هيلع مالكلا مدقت ام اهبنم ثيدحلا ظافلا

 هللا ىص ىطصملا هيبن ناسل ىلع ان ربخي ىلاعتو كرابت هلا نأ ىنعملاو

 دبع ىلع ههضغ هدايع نم دحأ ىلع بضغام هنأ ملسصسو هلو هيلع

 ىلاعتىرابلا وذع بنجىفارمظاعتف ةريبكوا ةريغص ىصاءملانم ةيصعم ىنأ

 تناؤوأس اثلا نمدحال ةيوقعلا الجعم هفاد.س هللا ناو ولف هتمحر نمطنقو

 ةعيح .هيفق هةر نم نيطناقال ةبوقعلا لجعل لج و رع هنأ نم ةلدلا



 ةيفلسلا تاحفتلا ١ ا

 ءاروكش داراوأر ك ذي نا دارأنةةلخاههاعج ىلاعن هللاناف ةمايقلا موي ىلإ

 ناتنازخ راهتلأو ليللا اذه نا و : لاق هنأ مالسلا هرلغ ىسبع نع ىوربو

 ليللا اولمعأ : مالسلاو ةالصلا هيلع لوةيناآك وهأهريش نوء:نصتام اورظناف

 مداء نبا .لوقيالاموي نمام , د#اج لاقو ء هلقاخامل راهنلاو هل قاخ ا

 ىف لمعت اذام رظناف مويلا دعب كيلا عج رأ قلو مويا كيلع تمل_خد دق

 هضفي ىذلا وه سلا نوكي ىتح كفي 9 هيلع متخي م* ىوط ىضقنا اذاف

 ١ فلشلا نضع دكا دق“ 01 الا ليللا الو ةمايقلا موي

 قوس مايالاوناسنالارجتم ىلايللاو 2قيرط رانااو ةنجلا ىلا ايندلا امنا

 ىنبلهللا ابلعج ىتلا ضرالاوه ىذلا ايندلا ناكم ] امجار مذلا نسيلو

 راهنالاو راحبلاو لابجلا نم هللا عدوا ام ىلإ الو  انكسمو ادابم مدا

 اهيف ثبام ىلإ الو . رجشلاو عرزأأ نم اهيف هتبنا امىلإ الو « نداعملاو

 هيفمط امل هدابع ىلع هللا معن نم هلك كلذ نأف كلذ ريغو تاناويحلا نم

 هتردقوهعناص ةيناددو ىلع لالدتسالاو رايتعالا سس هب مطو عفانملا نم

 اهيلاغ نآل ايندلا ىف ةعقاولا مدا ىنب لاعفأ ىلإ عجار مذلا امئاو هتمظعو

 وأ هتبقاع رضت أم لع عقي لب هتبقاع ددحت ىذلا هجولا ريغ ىلع عقاو

 رخافتوةنيزووطو بعل ايندل!ةايحلا أ اودلعا) : لجوزع لاق اك عفنت ال

 مث هئابن رافكلا بيا ثيغ لثك دالوآلاو لاومآلا ىف رئاكتو مكاني
 ٠ ( ارفصم هارتف جيب

 ةنهزالا هذه ىف نكمم وه له دهزلا ىف سأنلا فلتخا 4 ةدئاف 0

 ايندلا ىف لالح الو لالحلا ىفالا نوكيال دهزلا , مهضعب لاقف ؟ الما

 اريثك مارحلا اهيفو أهيف دوجوم لالحلا لب : مهضعب لاقو  دهز الف
 لوانثو اهيف دهزلا ىلإ ىعدأ اذبهف لالحلا ابي نوكيال نا ريدقت ىلعو



 اا ْ ةيسدّقلا ثيداحألا حرش

 . نزحيالو تداز اذا حرفيال نا ةطيرش ىلع معن :لاقف ؟ ادهاز نوكي

 كرت دهرلا : هحور هللا سدق ةيميت نبا مالسالا خيش لاقو « تصقن اذإ

 . لاق « ةرخالا ىف هررض فاخت ام كرت عرولاو ٠ ةرخآلا ىف عفش الام

 هذه وبنيكلاسلا جراد ءهباتك ىف ةيزوملا ميق نبا نيدلا سمٌشةمالعلا هذيملت

 دمحا مامالا لاق ءاهعمجاو عرولاو د-هزلا ىف ليقام نسحا نم ةرابعلا
 .ماوعلادهز وهو مأرلا كرت.هجوا ةثالثىلع دهزلا :هللا همحر لين>نا

 لغش اءكرت كثلاثلاو.ص اولا دهز وهولال+لا نملوضفلا كرتىناتلاو

 دبعلا ق>تسال ءايشا ةدس دهزلا قاعتمو « نيفراعلا دهز وهو هللا نع

 نسفقنلاو :سانلاو.ةسايرلا ري وفلاو ..لاللا مراه ده ا مم
 ابضفردارملا لب كلا نءابضفر دارا سلو ء لجورع لأ نودام د
 لهأدهزا نم مالسلا امريلع دوأدو ب ناميلس هللا ابن ناك دّقف بلقلا نم

 ا لوسر دم هن ناكر ىادخاد 00 كلملاو:لاللا نم اينو اديان

 6« ةودسن عيست هلو قالطالا ىلع رشبلا دهزأ ن م سو هلاوو هيلع هللا لص

 ريبزلاو.فوع نينزمحرلا ديعو ٠ ههدجو هلي مرك بلاط ىبأ ن ىلع ناكو

 هللأىضر ىلع نب نسحلا ناذو ؛ لاو»لا نم مهام عم دادهزلا نم ناّثعو

 اهانغأ رى نطاحاكلاو ءاسنلا 2 012 نم نا هنأ عم داهزلا م امهنع

 كلذك ٠ سناك لآ عم داهزلا ةمالا نم. كرايملا نب هللا تبع نو

 وه الول:لوقي لاه سأر هل ناكو داهزلا ةمئأن م نايفسو.دعس نب ثيللا .

 امال و تنم اخ ل دل

 باتتكللا ىف دراولا مذلا ناملعاو : بجر نب نيبدلا نيز ظفاحلا لاق

 نايقاعتملا راهثلاو لبللا وم ىذلا اينامز.ىلااهجار وه سل اند 0



 ةيفاسلا تادحفنلا ١/٠

 ثيدح وهز «”سانلا كبح سانلا دنع اميف دهزاو هللا كبح ايندلا ىف
 هحييفح ىف ملسم ىورو, هللا همحر ىوونلا لاقو ةنمح دين اسايهأ ور نمسح

 سم هنأ » ملسو هلاوو هلع هللا لص ىبنلا نع هنع هللا ىضر رباج نع
 : لاقف هنذأب ذخاف هلوانتف تيم كسا ىدحب رف ةوفنتكم سانلاوقوسلاب
 مهب عنصأ امو ءىثب انل هنأ بحنام : اولاقف # ممردب هل اذه نأ بحب عكا
 كسا هنال هيف اننغر املاح ناكول هللاو . اولاق ؟ كل هنا نوبحتا : لاق
 ةلوقو «ميلع اذه نمهللا ىلع نوها اندلل هللاو . لاقف تيموهو فيك
 ٠ امهعوطقم نينذالا لطصم ىأ كسأ

 000000 ا ل رسال نار» :لاق ِهَنئاِلََع ىبنلا نع هنغهللا ىض ردعس نب لهس ثي دن ىذمرتلارس رخ
 هلاحنع قطنو هقوذ ىلا راشا لكودهزلا ىف مالكلا سانلا رثكأ دقو

 باجاف دهزلا نع ملسو هلاءو هيلع هللا ىص لوسرلا لس دقو ؛هدهاشو

 سيلحنب سنوي نع دقأو نبورمع ةياور نم هجم نءاو.ىذمرتلا جرخ
 مس وفلاو هيلع هللا لص ىبنلا نع رذ يبا نع ىنالولا سيرد] ىبأ نع
 ”نكلو لاملا ةعاضا الو لالحلا مرحتب تسيل ايندلا ىف ةداهزلا » : لاق
 نوكت ناو هلا دي ىف امم قثوأ كيدي ىف امب نوكنال نا ايندلأ ىف ةداهزلا
 لاق ع« كل ت.قب اهنأ ول اهيف بغرأ اهب تيصا تنأ اذا ةبيصملا باوث ىف
 ثيدحلاركنم داو نب ورمعو ٠ هجولا اذهنمالا هفرعن ال بيرغ:ىذهرتلا
 ىروثلانايفس لاقو « دهزلا بات؟ ىف دمحأ مامالا هاوراؤهفقو حيحصلاو
 ءالجلا نبا لاقرءءابعلا سبلالو .ظييغلا لقأب سيللمعلا رصق ايندلافدهزلا
 'ضارعالا كيلع لهسيف ك:,عىفرغصتف لاوزلا نيءبايندلا ىلإ رظنلاوهدهزلا
 مامالا لاقو « ديلا هنه تاخ امع باقلا ولخ دهزلا : دينجلا لاقو « اهنع
 هحرف مدع هنا : ىرخأ ةياور هنعو . لءالا رصق ايندلا ىف دهزلا . دمحأ



 نا ةقلاا سل 0 ةيسدقلا ثيدا. ** او
 0 ع

 منن عسو 9 نك ع ص هع ىو

 «سأبع نبا نع ىعاضقلا هاور « هتْضَرتفامءادآ لثع قدّمت
 يي 0 ل

 اندلاوو داهز عمجاو دداز وبف . هنع ضرعا 2 ءىثلا ف دهز ش

 ىفو.ةثالثلا ديلاوملا نه ابيلع امو ضرأللا ىهو ةتباثلا نا.عالا نع ةرايع

 ةيهاجوأ ةيلام ةذلو ظح أهيف ناسناللامتاناويحلاو . تاتاينلاو٠ تاداملا

ف هريغ .ظاوأ هظا لغش امحالص ىف هلو
 «تاعانصلاو فرحملا هيف جردني

 دقو . مدقأملا ثيدحلا ىف لجو زع هللا ىلإ برقتلا ىنعم مدقث دقو

 ىنشي امب كانه انيتاوبرقتلا/ فصتي هركذ لج هللا نا ١١ ة>ةصانركذ

 0 هيلأ عجراف ردصلا

 برقتا» نمؤالا ديعلا نأب انريخ لجو رع هللا ناد لعأ تارح حلل

 ضئارفلا ءادالثم ىلاعت هللا ديعت الو ايندلا ف ده زلال ثملمعب زعو لج هيلا

 هحادمو هقلخ ىلإ ةيبصو هيط قطا دا كا ايتدلا ىف دهرلا امأ

 ةايحلانورثؤت لب ) : ىلاعت هللا لاق ايندلا ىف ةيغرلا مذوهدض نم ريفنتلاو

 (قاب هللا دنع امو دفن مكدنعام) . ىلاء:لاقو (ىقباوريخ ةرخالاوايندلا

 ب رخافتو ةنيزو وطو بعل ايئدلا ةايحلا اما !ويلعا :  ىلاعت لاقو

 ةرخالاؤليلق ايندلاعاتم لق )ب ىلاءتلاقو ( دالوآلاو لاومالا ىف رثكتو

 مهئماجاوزا هب انعتماموإ كيني ندمتالو) ىلاعت لاقو ( ىقتا نم ريخ

 (رورغلا عاتمالا ايندلا ةايملا امو ) : ىلاعتلاقوىةيالا ( !يندلاةايحلا ةرهؤ

 هاكلذب_ ءولع :ىياءرتلاو

 دمسنب لبس سابعلا با نعدريغو هجامنأ هاورام ثرداحالا نمو *

 ملسو هلاءو هيأع هللا ىلص ىبنلاىلإ لج روءاج لاق هنع هللا ىضر ىدعاسلا

اىنيحأ و هللا ىني>|هتاع اذإ ل عىلعىنلدُّشالوسراب :لاف
 دهزا:لأقف سانل



 ةيفلسلا تاحفنلا "4

 رثك | ىتمو «ىلاعنهللا ركذ نم بطر كناساو توم نا » : لاق ىلاعت
 هيحيفهللا بح كلذ بجوأ تافلاخملا نع دعللا و تاعاطلا لعف نم دبعلا

 هتمدخو هركحنذب لاغتشالاو هتعاطو هتبخ هقزر هللا هحأ ىتهو هللا

 هلل الا ىشمب الو هتلاب الا عمسيالو هللا الا ىربال صخشلا ري صيف

 ظفاحلا لاق « خلا هللاب الاش اعبي الو هللاب الا رظنيالو هللا, الا قطني الو

 ىتلاهلجر تنك و ىلاعت هلوق ىأ  مالكلا اذه نم دارملا , بجر نبا

 لفاونلاب مث ضئارفلاب ىلاعت هللا ىلا برةتلابدهبتجان مه نا خلا «ابم ىثع

 هلالجاو هتباهمو هفوة وهتهظعو هتبحمو ىلاعت نبا ةفرعمب هبلق ءىلتميفهيلا هب رق

 نيعب هل ادهاشم ةفرعملا نم هيلق ىف ريصي ىتح هيلا قوشلاو هب سنآلاو

 ه ليق 5 ةريصبلا
 0510 هذيلا ثيل ةرممن تلقلا ' ىف نك اس

 هرصم» بلقلا ديوسف ىرصب نءو ىعأ«نع باغ

 مانو ىتبح ىعدأ نع بذك »: لوقيىلاعتهتلا نا ضايعنب ليضفلا لاق
 ىنولثمدق , ىباي>ا ىلع ملط 3 اههب وبحم ةولخ بح بحم لك سيلا ىنع

 ف مهنيعأ رفا ادغ روض ىنومظو ةدهاشملاىلع ىنويطاخو مهايعأ نيب

 داحنالاو لولخلان ٠ داحلالاىئاريشياماف اذه ريغ ىلاراثأن هو « « ىنان+

 اذإهنأ ىضتقا ةلزنملا هذهىلا دبعلالصو اذاو « هنه نائيرب هلوسرو هللاو

 ةوعدلا باجم ريصيف هءاعد باجا ءىشب هاعد اذإوهايا هاطعأ ائيش هللالأس

 ةباحصلا نه حلاصلا فلسلا نم ريثك ناك دقو « ىلاعت هللا ىلع هتماركل

 هملعأهللا مي ا موا الول وةوعدلا باج مثريغو
 - هن

 اق دمولا لاغ رمزا ىدبعمل] برقت اه 11
 ها مث سر



 ١ 3 ةيسدقلا ثديداحالا 0 رش

 قدص و هللا مرد>امع عرولاوهّللأ ضرتؤاام ءادا لامعالا لضفأ ٠ هنع هللأ

 تادارعلا لضفأ : هتبطخ ىف زيزعلا ديغ نب رمع لاقو « هللا دنع اهف ةينلا

 ةداعلع ضرتفا امنا كاست هتان كلذو ٠ مراخلا باتا سلاما
 ضئارفمظعأو .هتحرو هناوضرمل بجويو هدنع مهبرقيل ضئارفلا هذه
 ىنلالاقو( برتقاودجسأو ٠ ١ ىلاعت لاق م ةالصلا هيلا برقت ىلا ندبلا:

 « دجاس وهو هير نم ديعلا نوكيام برقأ » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 لاقوو«ةلبقلا نيبو هنبب هب رو هب رىجاني اماف ىلصي مخدحأ ناك اذإ» ٠ لاقو

 ضئارفلا نمو 4 تقتاد ملام هتالص ىف هديع هجول هبجوب صني هليا نأ»

 مك احلاك ةماع ةبعر تنا5 ءاوبس هتيعر ىف ىعارلا لدع ىلاعتهللأ ىلا ةبرقملا

 1 وهلاءو هيلعهتلا لصلاة  هدلوو هلهأ ىف سانلاداحاء لدعك ةصاخوأ
 .. دييعس ىبأ نع ىذمرتلا ىورو  هتيعر نع لوئسم مكو عار كك 5

 ةمايقلا موي هللا ىلإ دايعلا بحأ ناو :لاق لس ودل ءو هيلع هللا لص ىبنلا نعىردخلا
 ءاداب ماق اذاف نمؤملاديعلل وأ ةجرد هذه.« لداع ماما اساجج هيلا ماندو
 ظ « فرلكتلا ةقبر نم صاخو باطلا هنع طقس ضئارفلا

 نموهو. ىلعا اهبحاصلا>و عفراو ىلوآلانم قرأ ىع ةيناثلا ةجردلاو
 لفاونلا-زعو لج هللاىلا ابرقت -اهيلع دازو !هامت اهب ماقو ضئارفلاب ىتأ
 050 فكناو اهيف دهتججاو تا.جاولاو ضئارفلا نع ةدئازلا تاعاطلاو

 مظعأ ن دو« نيب رقملا نيقباشلا ةجرد هذدتحهو 6 تاهوركملا كااند
 هعامسو ناءرقلا ةوالت ةرثكح لفاونلا نمهالوم ىلا دبعلا هل برقتب ام
 ديعلا برقتامو اءوفرم ةمامأ ىبأ نع ىذفرتلا ور «خبفتو ريد: وركفتب
 هللارك ذ ةرثك كلذ نمو « نادرقلا ىنعي « هنم جرخام لدم ىلاعت هللاىلإ

 ىضر ذاغم نع هدنسم ىف رازبلاىور « ناسالاو باقلأ هيلع أطاوت ىذلا
 هللا .!إ اهبرقأو لاعألا لضفأب ىنربخأ هللا لوسراب , تلق لاق هنع هللا



 ةيفلسلا تامدفنلا ١

 بجعلاف ( اءنص نواسحي مهنأ نوبسحب مثو) لو نم وهفةديعب هتب وتفهلمعو
 بنذلاو رابكتسالا جتني بجعلان آل هيلا هف ريكي بن ذلا و هللا نعدبعلا هجو ف رصي
 هراقتنا دبعلا فاصوأ ريخو . راقتفالا ىلا ىدؤيو رارطضالا جتني
 نم هياء لهتشا امو ثيدحخلارس كلرهظي اذهىلعو « هبر ىلإ هرارطضاو

 « لعأ لاو ٍ؛ زو:كحلا

 جتا رت حس سس اك #

 ىلإ ب رهتيل هلإو ايفا رفكءادا لثع ديعلا ََك ا م ١ 7*؟
 - 4ك - 7 ا

 هسا «#-86 26 فر عوفد ه2 ء ظو

 ىلا هديو ا ىنأ 0 د هيحا ذاق هبحا ىتح لفاو 3

 و

 9 .َء 1 3 م8

 هتميطعا ىن 30 نإ هب 00 ىذلا 07 قط: ىذا هلاسلو ا

 مد 38 1-51 ىف

 عتابا 9 قي

 « ةأوميم نع ىسلا نبا هآور » ا نا نإو

 عم ةضيرف عمج ئارفلاو ؛ ةبوثما ذخأو ةبزقلا ,بلط برقتلا ش
 همزلاو ىلاعت هلا هبجوأام عرشلا ىفو عطقلا ضرفلا لصأو ةخورفم

 عمج لفاونااو « ةيافك وأ نيع ضرف نوكي نأ نم معأ وهو (« هدابع

 شطبلاو« ةىمريغهيلعمالكلا مدقت بحلاو«عوطتلا لفنتلاو « ةدايزلا ةلفان

 ه هيلا عجراف +١4 ص هيلع مالكلا مدقت بلقلاو « فنعب ذخالا

 ةبرقل' ؛بلطتي و ثاىلا برقت. مل دبعلا نأ ريخأ لجو زعششا نأ ىنعملاو

 هضرفىذلا نم هرك ذ لج هيلا لمعةليسوب هب هتيانع نع ةبوثملاو هتمحر نم
 نآل تامرحملا كرتو تابجاولا لعف كلذ لمشيو هردقو هب همزلاو هيلع

 نبدلا نيز ظناحلا لاق « هدابع ىلد ابضرتفا ىتلا هللا ضئارف نم هلك كلذ

 ىضر باطخلا نب رمع لاف اي لامعالا لضفا ضئارفلا ءاداو : بجر نا



 ١من ةيسدقلا ثيدادعالا حرش

 قدا ل سلا نظيو 8 اضل ىلع دريام راكنأ 28 ريكلا ووهزأ١ نيعلا مضي

 هتيااخو هللرت هالخو ٠ أطخ ه ريغ ىأر رو اباوص هيأر ىريف هريغ دنع

 ه ىباك وه ىنوجلا بيكو 6 هتجرت تددقت خيشأا أو

 ديعلا ينذلا نأ اذ ربخي ,ىلاعتو هنادي هتلأ تأ > ملعأ هللاو - ىنعملاو

 هدنع نيب هك ذ.لج هللا [سامل كلذ الواو بيعلا نم كل يح لا

 ديغلان الام :بنذ. ىا_رتفأ نع ةظفح ركسعااو هقك ناتدلاإو 1

 فلاغتو ايس الع لمع هنأ, رده !نيك وأ نك اريهص انه ف ١

 عجارتيفهالوم نمهياعموللاومذلا ق>ح:بام فرتقإو هقلاخ حضغأ ودوم

 قرط اًضرلا قرط جلاس هنا يلقن ئرباو نطير مس

 حاسيو كلذ نم ىنعي وهب ذيذخا وي ال و ليةيلدال وم مضاوتي وىلاذتي وحل علا باب
 ىلا نع هنعاشلا وذر ةرب , رهىبأ نءعوهريغذو هحكك ىف مسدأوَر اد اذه نف

 هللابهذل اوبنذت لول هديب ىسفن ىذلاو » ٠ لاق ملسو هلاءو هيلع نا ىلص
 فرتقي ملاذإ امآو 4 مذ رفغيف هللا نورفغتسيف نوبنذي موقب هاو م

 نمت هريغ ىلا رظنيف ىوقتلاو ريدلا ىلع موأدو ةيصعم ىلع مدشي مأو أنذ

 هنسفن ىري هناف اروظحع ب بكترا 7 0 2 وا قدام راع قار

 هلاسيو هنا . حتفتسيو هثراب ىلإ أجاي الن بجعلا هلخديت كلذ له د هلا
 هةيهولالا رس ىو هلالجو برلا ةءدظد ررظن الف 2ك ا

 ملسو هلاءو هيلع هللا ىلص ىبنلانع هنعشلا ىضر سنانع رازبلا ىور
 «بجعلاب جعلا كلذ ن.ريك أ وهام كيلع تيل اويذت ملولد لاق هنأ

 ىربالو ءاقناء انمدق ؟ هياذعو هللا ركم. نم نمأبال بنذدلا بحاصنل

 انجارهنذ نه لجووفوخ ىف امثاد نوكي لب ىلاعت هللا دنعاقحو ةنم هل

 هيلعب رو رغم بجعملاو 3 ةبوتلا هل وجريف هن ارصع فرعي 2 هالوهوفع



 ةيفلسلا تاحفنلا 5
 هاب|ةلظ ىرب الف ارون ةلظلاهل لعجيو  ايلع هدزب املاع تن اذاوا
 هؤاعد باجيف زعو لج هللا وعدي كلذب افصتم ناك نف اراهنالو اليلال

 هنيع قدصيو همسق ربيف هالع لج هللا ىلع مسقيو ىطعيف لأسيو ىبابو
 . هظفحتسيو هلوحوهنو#ب هسرحو هؤاك. لجو زعهللا ناف كلذىلع ةدايزو
 ٠ فاتءالو اَهاَحريغَتيال سودرفلا ةنج لثق هللا دنع هلثم نوكيو هتك_؛الم
 نم ابلاقو ايلق دحأ لكل الوبقم هلعجي ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىأ اهرمث
 « براي, كلذل انقفو موللا ةيويندو ةينيد ةدئاف اذ اعفان هتدجو هتيتا نيا

 سابعنباةياور نماذهنمةبيرق .ظافلاب ىرذنملا ظفاملاهرك ذثيدحلاو
 ليقتاامناو رج و زءهللا لاق لسو هلع هللا لص هللا ل وسر لاقلاقامبنعهللا ىضر

 ىللعار صم تمي ملو ىقلخ ىلع لطتسي ملو ىتمظعل ام عض وت نم ةالصلا
 محروةلمرآلاو ليبسلا نباو نيكسملا محروك رك ذفراهنلاعطقو ىتيصعم
 ىتكلنالم هظفحتساو ىتزعب هؤاكا سمشلا رونك هرون كلذو باصملا
 سودرفلال:3 ىقلخ ىف هلثمو . ال> ةلامجاىفو . ارون ةيلظلا ىفدل لعجأ
 ةيقبو ىنارحلا دقاو نب هللا دبع ةياور رم رازبلا هاور « ةنجلا ىف
 + تاكا وستاوز

 101 لا ل هركم ها لا دل ا سو
 تما امسجولا نم نمؤملا ىديعل ريخ بذاذلا نأ الولد ١ ؟5

 حرستا م د
 رم ه [5 هرم مود

 هىوجلا بلك نع خيبشلا وبا هآورع« بنذلا نيبو نمؤملا ىدبع نيب

 01 ل1 |راثعأ ءاقع سوتسي لبق لك ف لمعتي بنذلا ش
 «بونذبنذلا عمجو «هتبقاع نم لصحي املا رابتعا ةعبت بنذلا ىمسي اذهلو
 هسفما نأ تالف لاش“ د ميجا نوكسو ةلمهملا نيعلا مب 2 بجعلاو



 "ص 1 دقلا ثيداحالا 0

 هل زم اذ لصم- 6 نينا نأ لاو كرات قارخأ تللو 5
 تائيهو تايحتسمو نئسو ناؤرأو طورش ال لب لبقتو هتالص باو"
 فكو عوشخلاو ل عضاوتلا نم ب. انطا, طو رش او .. 'رهاظ هلك اذه

 تابق اهلك اهم ىتا ن م  مراخلا ىلا رظنلاو اهتاوهش ىف عوقولا ن هيه هميقث

 نإ ):ىلاعتوكرابت هللآلاق « هيلع كلذةءالعتربظواهيلعىزوجو هنالص
 كلذنع ىبنت ىتلا ةالصا نأ كمشالو ( ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا :

 رثكيو ىلصي هدم صخش لم كلذلف انطابو !رهاظ ةلوبقملا ةالصلا ىه

 ناو هناف رمأ ه اهب تأي مل هناف ماثالاو بونذلا بكتتره وهو ةالصلا

 نيعشاخلا ميكحلا هباتكيؤ هلا دم دقو<نطابلانسحي مل هنافرهاظلا نسحأ

 لاق ( نوعشاخ مهتالص ىف مث نيذلانونمؤملا حلفا دق ) : لاق ةالصلا ىف

 منيذلا :ريبج نب ديعس نع ىلاعت هللا همحر راسي نب ءاطع نع ةعيط نبأ

 نع نمالو هنيب نع نم فرءيال نيعضاوتم ىنعي" نوءشاخ ممالص ىف

 ىئاسنلاو . دنحا مامالا جرخو : لجو زع هلل عوشملا نم تفسيو هلاهش

 هللا ص ىبنلا نع امهنع هللأ ىضر 0 نب لضفلا ثيدح نم ىذمرتلاو

 عشختو ٠ نيتعكر لك فدبشت ىنثم ىنثم ةالصلا » : لاق لسو هلاءو هيلع

 لوةتو-لجو زع كبر ىلا ابعفرأ لوفي - كيدي عنةلو نكسعو عرضتو

 هانعبوناصقنلا جادخلا « جادخ ىهفكلذ لعفيمل نف براي برأ براي
 ىلع رارمتسالاو رارصالا كلذكو « ةليضفلاو رجالا نم صقان هنأ انه-

 بيرغلا ىوأيو « اهوبق مدعو ةالصلا ضفرببسي هناف ابمازتااو ىداعملا

 زعو الج ىلوملا مسقأ مث« لجو زع هلل دبعلا هلعفي كلذ لك هيلإ نسحبو

 هبجو رو: نودي ةديملا تافصلا هذهب افوصوم نا نم نا هلال حو هل زعب

 - ايلع  الهاج ناك اذا  ةلابجلا هل لعحيو سم.شلا رون نم هدنع أوضأ



 ةيفلسلا تادفنلا ١

 200 نتح ص .- خر © رث هومر 2 ص لع

 ىواءو ىتيصعم ىلع رصي ملو ىمراحم نع هتاوهش فدك و ىتمظعل
 رو:نمىدنعاوضال ههجورون ناىلالجو ىتزعومل كلذلك بيرغلا رو 0 0 0 ا  لهعأ 3

 م 5 ري نا ى 1 0 53 210 هد. مسو6# ه6 اس ه 2

 هيبلاف ىنوعدي. ارون ةملظلاو ادع هل ةلاه+ا لعجا نأ ىلع سمشلا
 سا سال ربا ىقن سه ل عر رز 0 و 6 لص ه4 9 07

 2و اء 38ص سو تع 7 82 دمع ع 000 نه زار رس
 هاور « اهلاح ريغتيالو اهرمث ىنستيال نياقفرفلا لكك ىدنع هلثم

 هابهو نب ةثراخ نع ىمليدلا

 ةمظعلاو ءلذو عشخدتل عضاوت: لاقي عوشخلاو للذتلا عضا وتلا شن
 ابلصاوةوهش عمج تاوبشكلاو « عنملاو كرتلا فكلاو « ءا,ريكلا نيتحتفب
 ةقداصلاف:ةبذاكو ةقداص نابرض ايندلا ىف كلذو هديرتام ىلا سفنلا عوزن
 نم لتخيالا» ةيذاكل'و , عوجلا دنع ماعطلا ةوهشك هنود نمندبلالّن ام
 ءىشلا ىهتشت ىتلا ةوقلل لاقي دقو « ةوهش ىهتشملا .م,مسي دقو ٠ هنود
 «تارومأملا كرت ىلعو تايبنملالعوو ىصاعملا ىلع قاطتمراحاو « ةوهش
 رشلا ىف لمعتسي ام رثكأو « هيلع ةموادملاو ءىثلا مازتلا رارصالاو
 همضوهمحر و هل قر - دملاب هاواءو هيلا مضنا اذك ىلا ىوأو« بونذلاو
 نطولا نع ديعبلاو . هل لهأال ىذلا ديحولا بيرغلاو « هدنع هلزنأو هبل“
 اي لأ رآو قدم رباو ةمَسق ىف ربو ءراصنآلاو براقآلاو
 فنااتسبلاو ةقيدحلا سودرفلاو ؛ ةسارحلا ةءالكلاو هسرحا هؤاذاو

 ىلإ تلقت ةيمور ةغل ليقو ةسدرفلا نم اهتاقتشاو ةيرع ثنويو رك ذيب
 ه سيدأرف عمجاو ةيب رعلا



 ١ ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 هحيمصو نابح ناو . هجام نإ و . ىذمرتلا ىور ٠ العاق ةلاعال نا 3

 هلاءوهيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق بركي دعم نب مادقملا ثيدح نم

 تامقل مدآ نا بسحب هنطب نم ارث ءاعو ىدآ االمام م : ملسو
 نم#

 ثلثف العاف ةلاعإل ناك ناف هيلص
 هسفنل ثالثو هبارشل ثلثو هماعطل

 مه«

 « ةيويندو ةينيد ةرهاظلا دسافملا نم هيف امل ارش نطبلا ءلم ن5 امتاو

 ةاعدماضيأ وهوحبحصلا ريكفتلا نع نهذلا قوعي و ةداللا ت زوي عبششلاف

 هلتقو هتقو عيض اريثك مان نمو | ريثك مان اريثك لكأ نف مونلاو لكلا

 «ةيويدلاو ةينيدلا هحلاصمنم ١ ريثك رسخيف ةيامعلا ةايحلا قهلامرسأروهو

 تثلتمااذا ىنباب هنباال ناقل اياص و نهو
 تدسرخو ةركفلاث مات ةدعملا

 لالقالا لاح اأو . عبشلا لاح اذه ةدابعلا نع ءاضعالاتدءقو ةكملا

 ةحيرقلاو وهصي بلقلاف بارذشلاو ماعطلا نم
 ةوبشلاو ذفن: ريصبلاو دقت

 هيلع ةلاسرلا بحاص اندشرأ دقو , اهرما ىلع ةروبقم سفنلاو . ةيواغم

 بسانملا رادقملا ىلا ميلستلاو ةالصلا لضفأ
 ةايحلاميقيام وهو -ماعطلا ىف

 ناسنالا نككيو ةحصلا ظفحي و
 ناوكرتشملا وىدخشلا هيجاوب مايقلا نم

2 

 بارشلاو ماعطلل ةدعملا ىثلُث لعجي هئم ارثكم ديال ناك
 ىتابلاامثلث كرتيو

 ناكلذو « ةلورس سفنتلا نه نكمت ىحالاع
 تطغضتاللتمااذإ نطيلا

 ىلع طخغذف زجاحلا باجحلا ىلع
 وه ىذلا سفنتلا ىراغ تقاضف نيتكرلإ

 هليو>تودسافلا مدلاح الصالىرو رض
 ناسنالا ةأيح هب موقت حاص مدىلإ

 موصلا ق بيغرتلا ءاج كلذلاو 6 هتعص ظفحتو
 هسفنب ب ىرجي هللا ناو

 ه ملعأ هللاو هيف ماعطلا لءاقتل مودلا ود ناسنالل بذبم ربك أ نإ

 ا 0-2
 2 ا ا ا 7 2 لا

 عضاوت نمي ةالصلا ل ىلصي لصم 0 سمل 2 ٠ ١١7

 6 ةيفلسلا تاحفنلا ١ 0١ -م 2



 مهبيصي نأ نم افوخ دعرلا توص هدابع عمسا املو « اهم قصلتورجشلاو
 أوقو مكلابعأ عيمج ىف مكبر اوعيطا هللا دايعايف؛هتوص نم ىذاوا بعر
 مكخ وشو ؟املع اورقوونيكسملاو فيعضلا اومجراو هللا باذع نم مسفنأ
 لاملاوةداملا نورظتنت متنك نأ ليبسلا رباعو جاتحما اونواعو مكءاربكو
 اذا دعتالو ىصحت ال ىنلا معنلاو ريثكلاريلاب مكدعو هرك ذ لج هللا ناف

 ةنس مثرشنو نبدلا رئاعش محربظاو مكر هجو مث رس ىف هومتعطأ .متنأ
 ىنا مبللاف عمدجمو لفحو تبيبو ةيرقو دل و رطق لك ىف هيَ لوسرلا
 « ملسو هلاءو هيلعهللا ىلص كلوسر ةعاطو كتتعاطل انيدهت نا كلأسا

  1١1معطل لق 0 دنع ملا فاحل 0 فحتلي ل »6

 ه سابع نبا نع ىليدلا هاور

 تيطغت ءىثلكو . هبفحتليامفادللاو هب ىطغت بوثلاب فحنلا ش
 ةءالملا ىه - هلوأ رسكخي  ةفحاملاو « ف4 هعمجو هب تفحتلا دقف هب

 قوذهيدؤيام حتفلاب و « لكآلا  مضلاب  معطلاو ؛ ةأرملا امم فحتلت ىتلا
 هج لصاح هلو امهريغو ةرارمو ةوالح نم ءىثلا

 فاحلباوطغتي و اوفحتليمل دابعلانأ انربخأ همسا كرابت هللا نأ ىنعملاو
 مالآلا نم اهيقيو مهتحص ظفحيو ىذألامونع عفديودربلا ةدش مييقي ءاطغو
 ناف ماعطلا ةلق نم هلا دنع ةياقو دشأو ظفحأو غالبا للعلاو ضارمالاو
 ناءرقلا ءاجدقو ماقسالا نم امهظفحو لقعلاو مسجللةحار ماعطلا ةلق ىف
 اولك ) :ىل : هللا لاق بارشلاو ماعطلا لوانت ىف فارسالاو عبشلا مذب

 ءاعو ريش نأ عرشلا نيبو « ( نيفرسملا بحال هنا اوفرست الو اوبرشأو
 هسفنل ثلثو ٠ بارشال ثلثو مامطلل ثلث هيفكي هنأو هنطب ماء نبا هالم
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 سس نر ردو م

 ه«ءادردلا با نع ىناريطلا هاور » ةرفم اما هّدلم هوسأ 59 ى

 ةحفصهظافلا ضعب ق رينغت عمهلشم 53 ا ١" لوألا كثيدحلا ” ش .

 اذك نالفل هللاحاتا. لاقي ةنتف مهب نازناون ردقال « مهنحيتال و هلرقو ل ه

 ثيدحلاو « مدقت حرشلا قابو « ءىشلا هل حاتو . هب هلزناو هل هردق ىأ

 ه ملعأ هللاو هيلا 0 ؛ماب ةحفص كلذ نملوطاب مدقت ىناثلا

 تدلل ولولا رطملا من مف را | ىدابع نأ د
 ادا لان هل 01

 راز ءلاو. ارو سر اذو دانا سلا مهدلع

 : 3 ري 0 نع مك انا

 كلذهل لعجي نا ءاقسالاو. برشي ام هيطعي نأ ايقسلاو . ىقسلا ش .

 نأ وه ءاقشالا نال :ىقدلا نم خلابأ ءاقسالاف « ءاش فيك هلواشي ىتح

 بكسنملاءاملا رظملاوهتادرفمىف بغارلا هلاق برش»و هنم ىقس امدل لغجت

 كلغ هنأ ىورو تاحسلا توض دعرلاو ءراطما هسعحبو بط

 3 تقراو تد.عرأو تقربو ءامسلا تد-غر : ليقو « باحسلا قوس

 2 ددبتأ|أ نع اب ىننحكح و

 هوعاطأول هدابع نأ انربخي العو لج هللا نا - ملعأ هللاو - ىنعملاو

 لص الف نويهدالاو مئاهبلاو عرزلا اب عفتنيف ليللاب رطملا مهنيقسيل

 لفاوقلا ةكرح لمش:الوةلمعلوازب لك حبيصي لب مهشاعمل راهن ىف ةلطعممل

 دابعلل اليست ىرقلاو ندملا ف ىعسلاو ىشملا ةكرحو رافقلاو ىراوبلاف

 اهتباصاىتلا ىضارألا فجتلر اهنلا ف دايعلا لع سمشلانعلطيلو « مهب ةفأرو

 رمثلا نم وند# ىتلا تابوركملا بهذتو دابعلا اهكلس ىتلا قرطلاو ءاملا
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 مف دبعلا نعذيف ٠ ركنملا نع نورديو فورعملاب نورمأب قحلا قي رط

 « هلاضقو همكحو ىلاعت هللا نم هرشو هريخ ردقلاب

 قزرلا هل نمضيوهرتسو هظفحو هدبع ةءاعر هللا وتينأ دبعلا قحو

 تانسحلاهلرثكيو رومالاهل لمسو هقلخ ىلإ هببحو لامعألا اصل هقفويو
 هلخديو ىرخأو ايند هتلزنم مفريوهيواسم نع وفعيو تائيسلا هنعوحمبو
 رطخالو تعوس نذأ الو تأر نيعالا 4 ةريثك ءابشان هيلع معنيو ةنجلا

 «© رشب بلق ىلع

 لج هللا ىلجت هؤامسا تلاعتو هركذ لج هللا قوةحن دبعلا ماق ىتف
 «بحنو ىضري امل هققوو هناسحاو هربو هيعت هءلع و هديعىلع العو

 لاقو ليق ىف هتقو عيضيو ةحلاصلا لامعالا نع لفغيال نأ ناسنالا ىلعف

 نيديلارفص وهو ةمايقلا موي ىنأي هناف راجو كاذ مظو اذه متش اذإو
 انقفوت نا كلأسا ىنا مهللا ,هسفن فتحو هبر باذع ىقليف تانسحلا نم
 ه ريدق ءاشتام ىلع كنا اهيواسم انينجاو لامعالا محلاص ىلا

 يع نورت جرئل اس سو سا ل هز ىرتزللا ه6 سون رب هدد ةسس

 رهامهبولقو ل سعلا نم ىلحا مهةنسلا اهلين تقلخ دقل د 9

 صا ةغروع ما مور هوو < -هولسدصرو هزه- هال ل هلل هش هاو <

 نورتغي ىفنا ريح مهنم ميلحلا عدت ةنتف مهنحيتال تفلح ىف ريصلا نم
 سس نعوم -

 سس رت سون امال 5

 ه رمع نبا نع ىذمرتلا هاور « نوئرتجي ىلع ما
 99 ه6 ا للا وكو 1 م هرم جك هس :

 كرشيال ابونذ ضرالا بارقب ىنابقتسا ىدبع ناول» ؟1)
- - 



 ١و ة.سدقلا ثيداحالا 0 رع

 هيف صقتشو هوم روح هيف كهتنت مطوع َْق السما عا لذخي مآسم نمام 2

 ا نهامو هترصت هيف ب>ي نطوم ىف هللأ هلذ> الاهضرع نه

 ةرصتن الا هتءرح نم هيف كرئنإو هضرع نم هيف صقتنإ عضوم ىف املسد

 لودءمر نأ هع هللا ىذر ةريرهىبانعو 3 6 4: صنت هيف بحت نطوم 5 هللأ

 هلذخيالو هءلظيال ملسملا وخا ملسملا هلاق ملسو هلاءو هيلع هَنِل لص هللا
 ءىرمهأ بس -هرد_ص ىلا ريشي - انه ىوقتلا اذهه ىروقتلا هردح الو

 هضرعو همد مارح ملسملا ىلع ملسملا لك خاسملااخأ رقتحي نا رشلا نم

 بيهرتلاو ب.غرتلاف ىرذنتماهركذ بابلأ ثيدحو 6 ماسهدهاور » هلأمو

 هيفو ىدء>ح نب لمح نب دمحأ ةياورنم هيف اضيأ خيشلا 5 هآور :لاقو

 هتياورو سايع نا هللاديع نب ىلع نبب دمت وهىدهملا دجو ع هيبأ نع رظن

 >- ملعا هللأو ةلسره سابع 3 ,أ نع

 ةهرس سرت تا 2 مهر

ح قف قدم رطذ ارتح ىدبع قحاف اان تل لها
 : م

 ٠ سابع كاع رييكلا ىف ىناربطلا هاور

 هنأ انريخا ىلاعتو كرايت هللا نا ىنعملاو « ةرهاظهظافلا ىنعه ش

 « زعو لج هالوم ق> ىف ديعلا رظني ىتح هحلاصمو هديع ق> ىف رظنيال

 لاعفالا ولامعالاب قاعتي لوآلا نيمسق ىلا مسقني ىلاعتو هناحبس هللا قحو :

 دعاشلاوءرئابكلا بانتجاو.- ةاكؤو . جحو.مايصو , ةالصنم ةرهاظلا

 ةعبرشلاهبتءاج امكلذ ريغو مهيلا ناس>الا ودابعلا ةنواههورئاغصلا نع

 دحاوللا نأ داقتعاك ةنطابلا ل امعالاو داقتعالاب قلعتي ىناثلا مسقلاو؛ءارغلا

 ءاوك هلق ل نا اوفك هل نكي ملو دلو ملو دأب لا دماص دارق 3

 نقاب قالا داشرال ءاجأو السر لطرأ نأ نار نيقلا عيمسلا وهو



 ةيفلسلا تاحفناا .١

 عيفشال و ميمح نم نيملاظللام ) : ىلاعت لاقو «( ريصن الو ىلو نم محهللام
 لاقو(رانلا مسعف اودلظ سيذلا ىلإ اونكرت الو) : ىلاعت لاقو « ( عاطي
 ت(نيملاعلابر هلل دمحاو اولظنيذلا موقلا رباد عطقن): لجوزع

 هركذ مدقت ىذلا ىسدقلا كثيدحلااه:ه كلذ قشيداحاتدرو كلذكو
 ءاوملاظت الف منيب امرح هتلعجو ىسفن ىلع ملظلا تمرح ىنا 24١ ةحفص
 , ملسم هاورام اهنمو « هيلا عجراف ىفوتسم كانه هحرش انركؤو ثيدحلا

 ملسوهلاءو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا و هنع هللا ىضر رباج ىغ هريغو
 ميشلا ناف حشلا اوقتاو ةمايقلا موي تاءلظ ملظلا ناف ملظلا ارقتا : لاق
 ؛م مهمراح اولحتساو مجءامد اوكفس نا ىلع مهلمح مكلبق نا نمكلهأ
 لاق لاقهنع هللا ىضر ىسوم ىبانع ىذمرتلاو ملسمو٠ ىراخبلاىورو
 كلذ_كو) أرقمن هتلفي مل هذخا اذافملاظال ىلميلهللا نآد ٠ لَم هللا لوسر
 رهو 6 ديدش ميلا هذخأ نا ةملاط ىهوىرقلا ذخأ اذا كبر ذخأ
 :لاقن نميلا ىلإ اذاعم ثعب هيلي هللا ل وسرنا "امبنع هللا ىضر سابع نبا
 ملسمو .ىراخبلا هاور6 باجح هللا نيب واهنيب سيل هناف مولظملاةوعد قا
 هلوطموهل ظفللا واذكه ارصت+ىذمرتلاو ثيدحىف ىناسنلاو «دواد زيا
 ردقنم باذعلاو ماقتنالاب ثيدحلا اذه ىف هللا دع وتكلذكو « ةعامجاك
 لاقدذع هللا ىطر سنا نعو « هرصني ملو هنع أطابتو مولظملا رصن ىلع
 امولظم وأ املاظ كاخا رصنا» : ملسو هلاءو هياع هللاىلص هللا لوسر لاق
 نخأت. لاقف ؟اماظ هرصنن فيكف امولظم هرصنن اذه هلا لوسراي : اولاف
 ءرباجنع دوادوباىورو « ىذمرتلاو .ماسمو .ىراخبلاهأور «هيدي قوف
 ؛لاقملسو هلامو هيلع هللا ىلص هللالوسر نأ امهنع هللا ىضر ةحلط ىبأو



 6١ه ةيسدّلا ك ا حرش

 لاهعالا نعىهنلا ىف ةريثك ثيداحا تدرو دقو ؛هيلعرفاولا ءازطابترتو
 ٠ دواد وباو ٠ ىراخبلا هاورا» اهنم ؛مايصلا ىف ةنسحتسملا ريغ لاوفالاو

 هيلعدللأ ىلص ىلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع قاسلاو : ىذهرلا

 ناىف ةجاح هلل سيلفهب لمعلاو روزلا لوق عديل نم » : لاق مل-و ملأ و

 لبجلاو روزؤلا لوق عدي مل نم » هجام نبا دنعو « هبارشو هماعط عدي.

 -لاقو مك احلاو.ا مبي>حيص ىف نايح نباو٠ةعزخنبا ىورو ««هب لمعلاو

 هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىخر ةريره ىلا نع ملسم ط رش ىلع ح و9

 مايصلا امنا برشلاو لكالا نه مايصلا سيل م: ملسو هلا "و هيلع 8 للص

 «« مئاصينا مئاص ىنالةنكيلع لمجوأ دد>| كباس ناف ى ثفرلاو وغللا نه

 هل اوهيلع هلأ ىلص هللأ لور لاق لاق ةريره يلا ع هدام نأ ئورر

 نمهل سبل مئاق برو عوجلاالا همايص نمهل سيل مئاص بر » ٠ ماسو

 ع ملعا هللاو كتلاثلا عبارلا ثددحلاو + ريسلا الا هماق

 سوت نيت ع موك يآ 1 يك تنقل

 ىأرنمنمقت الر هلد]و هلحاعإو ملاظلا نم نمقتلال :3 ١»
 هه آ  آآ مه 20

3 

 رلا نا ارظن سه 1 0 هآظ ساس سب ا يه

 - سابع نبا نع تينغلا وبأ ةأو « هرم: مل هرم نا ردمث ام ولظم

 م ءادردلا ىلا نع ىلارطلا
 ١ ريةدفص مدقت اضيا ملظلاو هاه١٠ ةدهص ه ريس#» مدقت ماقتنالا 0

 هلجاعو 1 ءطلادض ةلجعلاو لجمعلا و - رضاخلا لجاعلاو 3 امهرلا عج راف

 ه لجاعلا دض لجالاو « هلهع ملوهب هذخا اذا هينذب

 ف هنيقاعيو ملاظلا نم نعشتتل ريخا اعل هن اديس هللا نأ علاو

 هذ رواق ةيفن ودا ملاظلا نال ةرخالا ف ىادلجا "و اندلا فىا هلج اع

 , هعاظفتساو هنم ريفنتلاو هحايقتساب ع ارذلا عني تءاج ملظلا و «كلابملا

 ميلالاباذعلاب هدعوت:وملاظلاب ددنتةريثكتاياء ميكحلا نءارقلا ىف ءاجو



 ةيفلسلا تاحفنلا ١6

 لكل ةعماج ةماظ ثفرلا : ىرهزالالاقو « عماجي الوأ شخ لوق لقيالف
 ثيدحلااذه ىفهب دارملانا.ءالعلا نمريثك لاقو ب ةأزملا نه لجرلاهدي ريام
 ىف هتود عفريالو ىأ « بخصي الو » هلوةو . مالكلا .ىدرو شحفلا

 نابخص و باخصو ةبخاصو بخص ل جر . لاقي نايذمب برطضي وماصخلا
 موصلا ةلاح هديك أت كلاذ نع ىبنلاب دارملاو « ةبلجلاو طغللا ريثك ىا
 لمتحي « مئاص ٌورماىنالقياف وهلوق وءاضيا كلاذزنعىون:م مئاصلاريغفالاو
 مئاص هنا هسفن ىف ركفتي نأب ىسفنلاوأ مصخلا هنع عفدنيل ىناسللا لوقلا
 سفن ىذلاو » هلوقو « +لكا نوذيف اعم اهوا بسلاوابضغلاهلزودال
 «كحلا قيقحتو ديك أتال لسودل آو هيلع هللاىبص ىبنلانم مسق « هديب دمج
 هعيتوستف نم طلغو مضلا ىباطخلا ىك>و اهحتفو ءاخلا مضي  فرولخلاو

 زوجيال :لاقف بذبملا حرش ىف ىوونلا غلابو ءاملعلا نم ريثك كلذ ىلع
 ا« ناتحرف ملاصلل » هلوقو « ه. اضرلاو لوبقلانعءزاجم وهو“ ءاخلا ممتف
 !ذهورطفلاهل يبا ثيح هشطعو هعوج لأوزب حرف هانعم . ىيطرقلا لاق

 ثيحنم وه امنا هرطفب هحرف نا. ليقو ميفلل بالا وهو ىعيبط حرفلا
 «هموص ليقّتسم ىلع ةنوعمو هبر نم فيفخ“و هتدايعةمت اخ وهم وص مامي هنأ
 ركذ امم معا وهام ىلع لمخأ نه عنامالو . تلق . رجح نبا ظفاملالاق
 نوكي نم مهنف كلذ ىف ساناا تاماةم فالتخال هبسحإ دحا لذ حرفف

 هببسوكي نم وهو ابحتسم نوكي نم مهنمو . ىعيبطلا وهو احابم هحرف
 : ليقو . هباوثو هئازجب ىا هموصب حرف هبر ىقل اذاو : هر ا

 «نيلامتحالا ىلع هبر باوثب وا هبرب رورسلااما هبر ءاقل دنع ىذلا حرفلا
 هموص لوبي ذئني- حرفي لب موصلا ىف لواألا ريص>:ي ال ذارهظا ىناثلاو



 ١ ما ةماعلا ثيداحالا 0

 20 هس سالب يبوس عدو ساس سنو مك 2 ظل ع

 فواد هدرل دم سفن ى* ءذلاو مئاص وو ٌورما نر هلتاقوا نحا هراس

 سعر ا 5 هموم هَ -ٍ

 !هه> رف نات>حرف م 0 كلا 0 ُْر نمد دنع كيع تطأ م 3

 عا سا 2 سلا ل اع اح 2 م

  ناتخيشلاوا هاكر .«ةعوصإ حرض ةارزاى ل 3 هرطق م 47 1 رطفا اذا

 ه ةريره ىب 1 ند ناسا ىئاسنااو

 هلع و

 ل "انآ ل مرسلا الا هر مدآ نبأ ل“ لق م ١17

 ص 0 2 مه س ملك تاعاص را نرخ سن 00 هه همم هم 31

 فواخلو 2 ىفلو ندع ةدح رفو راعقي هر ةدح رف ناةحرفم ءادااو 4

 ه- 1 - 'ٍ و ومد

 هم وذ

 ريكا ىف ىناربطلاهاور 0 كلدمألا 0 ََ 3 10 + بيطأ م ءاصأا مم

 2 00 ند 0 نا هللا لمع نع

 اذه نم ةبيرق ظافلاب 0مم ةحفص هرك ذ مدقت لوألا تتدحلا

 مزاللابحاصلاو ةيحاصلا «ةي-اضوظفل اند دارو. هلع مالكلا انكنذا

 هتبحاصم نوكت نا نيب ,قرفالو . انامزوأ اناكه وأ اناوبح وآنآ ا

 رعاشلالوفاذه ىلعو ةمحللاو ةيانعلاب وأ رثك لاو لصاللا وهو- ندبلاب

 ىنلف نع ,تيغ املا ١" ىبع نع" تدغ ندل

 م« هتمزالم ترثك نملالا فرعلا ىف لاقيالو

 ةاورلافالتخالهل هرث ذو لوآلا ثيدحلانمه بيرق ىناثلاثيدحلاو

 هذه ىف انه دازو ١١.-١٠1م ةحفص هرك ذ مدقت ثلاثلا ثيدحلاو ؛ هل



 ةيفلسلا تاحفنلا ١

 اداسفالو امونالو اتوم هعم ندبلال.ةيآل قاعتوه ذاهياا قلعتلا عاونأ نم

 اهءانم ىف تمت مل ىتلاو اهتوم نيحسفنألا ىفوتي هللا ) :ىلاعت هلوق امأو

 هك اسماف( ىمسم لجأ ىلا ىرخألال ريو توملا اهيلع ىضقىتا كسميف
 تقو ىف تيملا اهدسج ىلا اهدر ىفانيال توملا اهيلع ىضق ىتلا هناحبس

 هحور مخانلا ناو اذاو «ءايندلاىف ةدوهعملاةاحلا هل بجوبيال اضراع ادر م

 توملا قيدش مونلا ْناَذ ظقيتسا | ةايح ريغ هتاءحو-ىح وهو هدسج ْق

 ىحلا نيب ةطسوتم لاحهلتنا5 هدسجىلا هحور تديعأ اذا تملا اذكبف

 ىلا نيب ةطسوتملا مئانلا لاع هندب ىلإ هحور درت مل ىذلا تيملا نيبو

 ناعتياءتدرأ اذاو.ىبتنا ةريثك تالاكشا كنع حيزياذه لمأتف تيملاو

 0 معاشاو كردص حرش اه دجت باتكلا ا ذهب كلعف | ذه نم عسواح ورلا ثحابمي

 لك سم 2س ا ا ا اا ا ب ١ مح

 هلنكي ملو ىنمتشو كلذ هل نكي هلو مدنيا ىتذك»

 7س ١ عال . 2 ء 0 ا 2 7 مع رع اا عر اونا ماكس

 همتشاءاو ناك 0و ردقأال ىأ معز زف ىايإ هير أماف كى كلَ

 يامال سلس سل م ال مرتوسم مس م

 هاور 1 ذو الو اص دخن فلا ى مرو 6 ىايإ

 ه سابع 3 نع ىراغخيلا
 توق ىو 66 سر اس ريس هد

 نبا ءاور « ىَبْدَكي نأ هل نكي مو ىدبع ىتبذك ه1
 ٠ سانءةميزخ

 55 هه سس

 هب ىزجا اناو ىل هنأ مايصا الإ ل مدا نبأ لست ل 2 1
 م -



 ١0١ ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 لانتىتلا ةّقشالا ةيهارخلاو هركلاو « حاورآلا هذه دارملاو (نوقزري مهبر

 «هفاعي وهو هتاذ نمهلاني اموأ .هارك اب هيلع لمحي اميف جراخنمناسنالا

 نم فاعيام ىناثلاو ٠عبطلا ثيحح نم فاعيام امهدحانيب رض ىلع كلذو

 ىنا:دحاولا ءىثلاف ناسنالا لوقي نأ ممصي اذطو عرشلاو لقعلا ثيح

 لقعلا ثيح نم ههركاو عبطلا ثيحنم هدورأ ىن ١ ىنعمههركاو هديرأ

 © عبطلا ثيح نم ههرك او عرشلاو العلا ثيح نم هديرا وا عرشلاوأ

 ديعلاىبنج نيب ىتلا حورلل ىأ سفنلل لوةيهرك ذ لجشلا نأ ىنءملاو

 يع مرصلأو هل با ىضقنا دقف ىديع دسج نم ىجرخا «:ايح هبامو

 نم ج رخأال : لوقت هب كلقاعتو هيف كلولحو هب كلاصتا ةدم تبتناو

 ىل-ع بعصي هناف ةيضرم ةيضار اناو هب تّقلعو هيف تلل> ىذلا ىدسج

 ش أ و عنتم اهنأال ترثك وأ تاق ةليوط ةدم هتيحصب ىلو كرت ةتقرافم

 ادرفتم دسجلا كرثو جورخلا اهيلع زدي لب زعولج هرماىصعتو هللاىلع

 ةيضار ريغ كلذل ةهراقجرخأف ىجورخ تدرأ اذا لب  اهتودب اديحو
 ةهرأك جرختف الد كا ىجرخا ٠ هرك ذ لج ىلوأ ا اه لوقيف كلذب

 هن اهماكحأ ربات ةريثك تاقلعت ندنااب ا حورلاو

 ةيزوجلا ميق نباب ريبشلا دمع هللا ديع وبأ نيدلا سعش ةمالعلا لاق
 ماكحالا ةرياغتمقلعتلا نم عاونأ ةسهتندبلاب اح ورلا نا :-ح ورلا_هباتك ىف
 هج وىلا هجورخ دعب هب. اهقلعت ىناثلا «ائينج مالا نطب ىفهب اهقلعت اهذحأ
 ةقرافمو هججو نمقلعت هب ابلف مونلا )اح ىف هاهقلعت ثلاثلاو 6« ضرآلا
 اهناف هنع تدرجتو هتقراف نأو امناف خزربلا ىف هب اهقلعت عبارلا ءهجو نم

 هب اهقلعت سماخلا « ةتيلا هيلا تافتلا اه ىلا ثيحب ايل اقارذ هقرافت م

 هلبق ال ةبسن الو  ندبلاب اهقلعت عاونأ لأ وهو « داسجألا ثعب موي



 ىلاعتو هناحبس هللا نا نظيوا صخشلا دقتعي ىأ ءاقبتسالا ءاحتسالا

 نأ هللا وعدي وهو نمزاو هضرم لاطوأ ترخأت هتباجا نآل قاب ريغ

 َ ءىث ثيدحلان م باقلا قو 7 هاليلا نم هبام بهذو كإذ نم هيفشو

 ا ”وعداا كلعم اناو ىب َكظ دنع انا ىدبع

 را نع مك احلا

 ه هيأأ عجراف هرب ةحفص ه-رشو هركحذ 0 كثيدحلا ش

 سأل ه8

 مرا اناوالا جرخأال 9114 ىجرخأ سمن 5 0 >1

 مل هس مه

 « ةريرهىبأ نع ىليدلاو .رازبلا ها باب 3 2

 «هسفن تجرخ؛ لاقي حورلا هل نوكشر كرام 0 0

 00 للا د ءاداصلا سفنلااو ٠ هسفت 55 لاق مدلا سفنلاو
 لاق . حاورأ هعمجو رك ذم ناويحال حورلاو ؛ حورلا انه هب دارملاو

 برعلا نا ريغ دحاو سفنلاو . حورلا : ىبارعالا نباو . ىرابنالا نبا

 لاقو .رك ف١ حورلا : اضيا ىروزآلا لاقو ؛سفنلا ثنؤتو حورلا رك ذت

 ىلع ثينأتلا ن“5و ا حورلا : ىرهوجلاو . محملا بحاص

 هتقراف راورخلا نع عطقنا اذافسفنلا حورلا : مهضعب لاق « سفنلا ىنعم

 هفزنب ةايحلا عطقتت اذ-طلو مدلا ود حورلا : ءامكألا تلاقو « ةايحلا

 ةئسلا لهأ بهذم و . هداسفو حورلااذه حالصب هداسفو ندبلا حالصو

 ءانفب ىنفتالو باطخلا مهفو نايبال ةدعتسملا ةقطانلا سفنلا وه حورلا نا

 دنع ءايحا لب ) : ىلاعت هلوق اذف دهشيو ٠ ضرعال رهرج هاو دجلا



 ١ ا ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 امبراو ىل هلجعي ملوىلطرخأ ىلاعت هللا نأ : لوةيوهئتطبتسيو هرخأت: سالو
 كالهلاف عقيف هتعاطتساو هيلعهئردق مدع هتباجاوهبلط هللا نيخأت نأ نظ

 ىلع مدقيف هركذ لج هللا نم اندحأ ىيحتسيال نأو « ةيفاعلا هللا لأسن

 ةيقت نكي مل ناو ىصاعملا نع هئايحب عطقني ىحتسملا نآل ىلاببال و ىصاعملا

 ىضر دوعسم نب هللا دع نع ىذمرتلا ىور٠كاذ قوف هللا م ءايحلا ناو

 نم اويحتسا » : ملسو هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق '. لاق هنع هللا

 سيل ٠ لاق هلل دخلاو ىيحتسل انا هللا ىنناي انلق . لاق ءايخلا ق> هليأ

 نو امو سأرلا ظفحت نأ :ءامللا ىع هللا نع ءاسعمالا نكلو كلذ
 كرت ةرخآلا دازرأ نمو قيلاو توملا رك ذتلو :ىوخامرو نطبلا ظن

 ىورو :ه ءايلا ق> هللا ره ىيحتسا دَقف كلذ لعف نف ايندلا ةئيز

 * رع هللانا»: لاق الس ىينلاْن أ امهدع هللا ىضررمعنبا نع هدنس هجام نبأ

 اذاف اتقم اتيقمالا هقلت ملف ءايحلا هنم عزن ادبع كلهي نأ دارأ١ اذا لجو

 انوخانت اخالا هقلت مل ةن امال |هنم تعزز اذاف ةنام ألا هنم تعزن أتمتة ال ا هقان مل

 اميجرالا هقلت مل ةحرلاهنم تعزن اذافةمحرلاهنم تعزنان وذ انئاخالاهقلتمل اذاف

 ابحتفوءارلار سكب ةقب رلا وءمالسالا ةقب رهنم تعزنانعلماميجرالااهقلتملادافانعلم

 -ىراخبلا ىورو«هريغل راهتسنو مهبلاهب دشتلبحيف ىرعىهوقبرلا ةدحاو

 هل !وهيلعثلاىلصهللالوسر لاق لاق هنعهللاىضرنيصحنبنارمع نع ماسمو

 'ئهلك ريخ ءابحلاو ملسمل ةياور ىفو . « ريخبالا ىتأيال ءايحلا و ملسو

 هللاىضر رمع نبأ نع نيخيشلاط رش ىلعحيحص : لاقو ' الا ىورو

 ءانرقناعالاو ءايحلا م: ملسو هلا 'وهيلعتلا ىلص هللال وسر لاق لاق امهنع

 ال حالا عف رامدخا عفر اذاذ اعيمج

 نهنوكين ا لمتحيو برقآلاوهو«ايحتساالن اود هلوةىفنيلات>ادحأ| ذه



 ةيفلسلا تاوعفتلا 0 ع

 ؛ ركنالاهداضيو . ملعلا نع صخإ وهو هرثال ربدتو ركفتب ءىثلا كاردا

 ىلاعتهللا هاضقام وهوردقي ردقردصمهلاد نكس دقو: تاحتفد ردقلاو

 هللا نم دبعلا وكشيال ىأ ي اكتشا ال نا » هلوقو « روهالا نم هب 5 و

 ةباجالاراعتا و ءاعدنأب هال ومدصااء رطب ىاًأظتساال ناو. همكح وى لا
 اطاقو ؤلعب لاقي ( الثمااه راو ئتاجا أظتسا ءزك ذلنع ا نا لاقو

 كلذ فلكتو ىرحت *”اطامثو .طللاب صصخت اذا ؛طف "اطباو ”اطيشساو

 ناوو هلوةو « هءاطباودءاطبو :لاقيو ءطب اذ راص *اطبارهءاط ااهتساو

 ءايحتسالا نه نوكيا و,.احخلا تفطط ءايحتسالا نم زوكينأ ز ردي «ايحتساال

 ه ثيدحلا ظافلا ىلا برقأ لوالا زءإو ءاقتسالا

 بولق ىف زعو لج هتفرع» ةمالغ نأ ريا هركذ لج هللا ناىنعملاو

 هباصأاذا مهد>أ نا ثيح مهدنع هئاضقو همكحو هردقعقو» نسح هدايع

 وكشيال واهل دمصي و ربصي اهتارايتخاو امتاناحتماو ايندلا ايالب نه .ىث

 هلاباو ةديتج ق ىذأ هسم اذإ اضيأىك :ثيالو هريغىلا ىلاعت وةناح هللا

 اريخالا لوةيالو همكحو هناحبس هللا ءاضقب ىضرب لب ه:راقأو هدال وأو

 هللا ف رع هنألدب اذه لد تاق راهنك شل غصه ذ لجشا ددحو

 هول> «هرشو هريخ هلك 4 نامالا بجي هللا ردقو: هردقو هثانعش نمآو

 دق وءءظ هب ناعالاو ردقلا تاءئا قألا لمآ ن علم و ا ةاريط و ةعشلا ةرزعو

 الر , 21 |ةحصملا نملاو ريرملا ناءرقلاف تانمطقلا ص وصالا نهءاج
 رمالانأو هراكنا ىلا ةيردقلا تيهذو«تالالدلا نم ىصحال ام هتايثا ىف

 اولع زطالا مه وق نع للا ىلعت هللا ملَد هب قمسي ١ فانيسا ولا

 اولعبج مباوكل ةهالا هذه سوجم مهتيوست ثيدحلا ىف ءاج دقو .اريك

 رشلا قاخخي دبعأأ ناو ريخلا قاخي ىلاعت هللا نإ اومعرف نيلعافال لاعفالا

 باطلا حلي اله ائيش هللا نم بلط اذاكلذكو .لطالا لرةنع الج



 ١ ا/ ةيسدقلا ثيداحالا مرش

 عال راو 4م ةةكلذ مهلعف ءاز 0 رج كوكشلا َى مهعق و ومهم لع ن رزطلخ و مهنسوليأ

 ىلع ردقيال 1 روف َْى تء- مع ملأ ل لقاعلا كارو رذت اناح*> ماو

 ىوقتلاو ندلاب رهاظتي نم ىلع اذه قدصيو + ميلحلا ريغب فيكف اهعفد

 هيف بغرتف نيدلا ماكحأ ىف لهاستيو قالخالاو مالكلا ف سانلل نيليو

 ةسأورل اب ىف ولاومآلاهل بلجتف هبزحنم نوريصي وهيلع نولبي وماوعلا

 وءدب ام نآل شاشغ لوبج ةقيقحلا ىف وهو عايتالا ةرثكو ةهاجولاو

 ريغ مهب ول# دي كلذلاءندلا ماطح نهوىويند ضرغل وه اما ارهاظ هيل

 مهبولقو لسعلانمىلحا ىواعدلاو لاوقألا ىف مهتنسلا نآل م,لمعلةقفاوم

 ةفالخلاوةبالولا ىعدب نم لعاضي!قدصيو؛اهنسحأ وقرطلاموقأل مهيدهب نأ

 لسعلان م ىلحأ ةنسلأب مهيلع ىدولاقيرط نوللضيو تافارخلاو عدبلا نم
 مبيلا اوبذجنيل مهلاوقأ نيلب مهن وعدخي فورءملا ربصلا نم أ مهبولقو

 هللا, نو رتغي اضيأأ الرف« مهيبنب توهة:ةومث صأب نو رمتأي مبلاديبعا و ريصيو
 لقاعلا ميلحلا كرتت اهيف مهيلع هللأ سلو ةنتف مواف هيلع نؤرتجو لجو زع

 5 ملعأ هللأو هريغب كلاباف لعفيام ىردال نآريد ملاعلا

 هاص مث هررع ا

 ناىردت م نسسد ىداع بولقا ىن 1 ةمالع 2 /1 ١7

 ا ل

8 2-0 

 هةريرهىبأ نعى ءليدلا هأآور « آي و اطال ناو ا”

 لصفلا اضرا ةماللعلاو ُ تامالعو مالع اهعمج ةمئسلا ةمالعلا سس

 نافرعلاو ةفرعملاو « هب ىدتهي قيرطلا ف بوصه .ىثو . نيضرآلا نيب



 ةيفلسلا تادفنلا ١1:7

 ربعي و « هبلقت ةرثكل ابلق ىعسو داؤفلا وهو بلق عمج بواقلاو « زعاملا

 ريصلا و؟كلذ ريغوةعاجشلاو معلا وح ورلا نمهب صتتخت ىتلا ىن اعملا نع باقلاب
 ءاودلا-ةليلقةغل فيفختلل اهنوكس وروشالا ىف ةدحوملا ءابلا سك داصلاتفب-

 اذاهلتخيوهلتخولاقيةغوارمو عادخ بلط نوبلطي نولتخيو « فورءملارملا
 ءازجلاوةعاطاللاةينيدلاو هل ىخت اذاديصلابئذلالتخو.٠ هغواروهعءدخ

 ءىثلاب رتغاو لجرلا رتغا : لاقي نوعدخي نورتذيو « ةعيرشلل ريعتماو

 مادقملا دملاب  ءىرجلاو. ةعاجشىأةأرجبنوم دقي نؤرتجيو « هب عد
 نم هيلع موجهلاب عرسأ لوقلا ىلع أرتجاو , أرتجاف ةئرجت هيل هأرجو

 مسقاو. نيميلا  هيناثوهلوأحتفب  مسقلاو « ةأرجلا مسالاو فقوت ريغ

 ناحتمالاو ءالتالا ةنتفلاو « كيكشتلاو هيشتلاو طلذلا رسللا « فلح

 ىف تبتتلاو ةانالا ملطاو « لقاعلا ملاعلا ميلحلاو : عدت رذتو « رابتخالاو
 هجترمل اذارثابرثاح جرو ٠ باوصلاهجوىرديالىذلاناريحلاو .رومألا

 فعضو < ةحفصهتجرت تمدقت« رك اسع نبا هاور » هلوقو « ءىثل
 ه ملعأ هللاو ىفخيال ثيدحلا

 دواجن وسبلي و سانلل نو رهظي ادادع هرك ذ لج هللادابع نم نأ ىنعملاو
 مهقالخأ نسحو مهنانحو مهمالذ ىف نيالا راهظا نعةيانك وهو  هايشلا

 .مهتنسلاو ٠ ربصلا نمرما ام. نواقعي ىتل 0 مثو -

 مهقرافتالو مهسلاجتو موثم عمست نا ىبةشن لسعلا نم لحأ سانلا نيب

 0 اذدلا لمع كلذب نويلطيو مهنوءدخيو مهنيدب سانلا نولتخي

 هللاب مرنم زورغاذهو ءهل قخت اذا ديصلا بنذلا غواري ؟ مهرغراريو

 هديبع دايعلاو هقلخ قلخلا 3 2" ذلجهيلعت أرجو هبرارتغاو لجو زع

 اهلاو ابر قئالخلا هذها نأب نولابيالو لامعالا هذه ىلع نومدقي فيكف
 فاحو مسقا هنأب هللا ربخيف بائذلا نيلاتخلا ءالؤه لاثما نم مهظفح اقلاخو



 ١66 ة.سدقلا ثيداحالا حرش

 «هبالا ةيق.قدح ةن اذتسنأ ناعتسالو هريع دمعت ال ىاناعتس هنو كمعفا ىذلأ

 كرشلاروذج كلذهلوقب هللا ثةجاف لاذتلا و عوضا تأباغ ىدهتأ ةدايعلاو

 هللا زود نم ءايلوأ ذاختا ىهوةرباغلاممالا عيمجو ةيشاف تناك ىلا ةينثولاو

 ىلع مهب تاعتسو ٠ هللا نود نم كلذل نوءديو ةيبيغلا هطاسأأ مطل دق:ءث

 ناءرةلايفام 00 0 0 هللأ ىلا م برةدو 0 اندلا ّق جئاوملا ءاضق

 اندهاو هل وةوءلاجالا 0 2ك "رن ثلاةعراقمو ديحوتلا تانآ نم

 ٠ ةلالدااوأ ماهالا وأ قيفوتلا وا داشرالا ةبادحلا « ميقتسملا طارصلا

 ١ يا ةوقإو د هيف جاج دعاال ىذلاحضا ولا ميةتسااو ٠ قيرطلاطارصلاو

 ريغني1اصلاو ءادهشااو نيةيدصأ] و زينا نم هيلع هللا معنأ نمي عالسالا

 قيرفناةيرئامهو ,مه.اد معن اريغ ىانيلاضلا و مرياع بوضغملا قي رط

 افوذ<ع ناكي هيلا وعدد نو دناتو للدعرم قئرفو ١ هلزأ طارص نع لض

 مهلا «ىراصت:! ودوم !| امههو اندلا ةأء ا هذه قوىزالاو ىبأالا بضغلاب

 هليل ىذلا مالسالا نيد وهو اباهدنأو امحضواو قرطلا موقال قاخلا دها
 ه ملعأ تلو هاف ردقلا اذد ىو ؛كلاه الا هنع لضي ال هراهن 5

 ه تع هم مر هرم هام م

 نمرمأ مهبولق 7 نأسا كرس انأل نوسبلي 0 دايعد 99

 و 11 دفا 1 نر لان «لح 1و

 م رعد لد

 ص مدوع ه 6 7 داق ها 0 و 0 مو

 » نا ريد 0 ميلحلا رذ# هنو 0 فليسأ ف ىف .ر ول رقت

 ل ا نع 0 نأ هالو

 «داج عمج كرا هيناث نوكم دس و هلو أ حتفب كف 000 كودملا ش

 دارو نتاضاك'نلاو ةئاض ةدحا را ملا نم وصلا تاارذ نأضلا 0

 4 ةيفاسلا تا>فذلا ٍُك ١ 2 مز



 ةيفاسلا تادحفنلا : ١

 ىرسأ ىذلا ناحبس). لاقف ةماركلا ماقم ىف لو هلاءو هيلع هليا ىلص انيبن
 :لاقر(هدبع ىلع ناقرفلال زا ىذلا كرابت): لجو زع لاقو ( اليل هدبعب

 ىأو«لأسام ىديعلوو : ثيدحلا ىف هلوقو ( ىحوأ !م هدبع ىلإ ىحواف (
 ببجيو هايأ هحن# و هءطعي نا اًئيش هلأس اذا هديع دغو لجو زع هللا نا

 هلوقوءالقعو اعرش منعا٠ ىلع ؛ة:ثهريغ اعورشم نوكي نأ طرشب هءاعد

 زعولج هللا اممسق ىتلا ةالصلل نا. « نيااعلا بر هلي دما ديعلالاقاذا د

 ملسو هلاءو هيلع هللا ىلص رك ذف ءاطل ةءسقلا ىنعمل نايبو . هدبع نيبو هئيب

 هنءأ رق عمسو هنأ ديعلا ملعأو اهنم ةياو لك دبعلا ةءارق دنءىلاعت هللا هلوةيام

 هلالجو «ةمظعب قيلي اعامس هةيغرووءاعدو هايآهديجو هيلع هءانثو هدمحو

 نوكلاىف ةمعن لك ردص» هنألل ىلاعت هلوهفام ةمعن نع ردصي ءانثو دمح لكف

 نمحرلا وهوعةيماتلاو ةبرتلاو داجيالاو قلخلا ةمعن امنمو دخلا بجوتست

 حفصيو ومعي هدابعي ميحرو . ءىث لذ تعسو ىتلا اهريزغو ةمحرلا ريثك

 عازنالىتلا ةدايسلاو قلطملا ناطل لاهل نيدلامويلكلاملا وهو ءلحو مركي
 انطاب و ارهاظهتمظعل اعضاخ هيف نوكي هلك ملاعلاو ءاعدا الو ةقيةحال ابيف

 ضرعلامويباسحلا موي ءازجلا مري مويلا كلذ هباذع فاخيوء:ر وجري
 ىسفأ ىسفن صخش لك :لوقيو لامعالا هيف روظن موي بابرآلا برىلع

 امكاردأامو ): ىلاعتثبالاق هلل ذوي هلك رمآلا لب ايش ناسنالاثلامبال موي
 صمانلا وائيش سفنل سفن كامتال موي نيدلا مويام كاردأام مث نيدلا موي
 نمسانو دوءس نا نع هحدصو مك الاو ءريرجنا جرخأ«( ل ذئموي

 ريرج نأ هارر اذدكو . باسحلا مر نيدلا موي اورسف مهنا ةباحصلا

 ٠ ديم نب ديعو . قازرلا دبع جرخأو . سابع نبا نع متاح ىبأ نباو

 وه و« م1 انعأب دابعلا هللا نبدي موي نيدلا موي : لاق ةداتق نع ريرج نباو



 ١ ذل 0 ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 5 م ةعبرم# 0 0 لأ تادايعلا نم م ءاعدلا اهلصاو ةءارقلاو

 ةالصلازا) ٠ لجوزع هللا لاق اذلو عرشف عرش بساهروص تفاتخا

 ابيلع اهلاتشال ةحتافلاةءارقانه اهم دارملاو (!:وقومأب انكنينمؤملا لع تناك

 قىذلا ثيدحلاو « ثيدحلا مامتهيلع لدياذ ءزجلا ةداراو لكلا قالطإ نم
 هب قلعتيام انرك ذو ع ةحفصهركذمدقت دقوكلذباحرصهءاجبات.كلالوأ
 ْ ٠ كلذ ممتيام نالا ركحذو الامجا

 ىنلاةحئافلا نأ انربخا هتافص تهزنتو هؤاعسا تكرابت هللا نا ىنعملاو

 نأ مصيف نيفصت هدبع نيبو لجو زع هنيب اهمسق ةالصلا اهيلع تلمتشأ

 فصن ىلع ديزي ءاعدلا فصن نال ظفللانودىنءملا ةهج نم ةمسقلا نوكت

 امفصنو . هيلع ءانثو هلديجمتو هركذ ىلاعت هلل ديمحت لوألا اهفصنو ءانثلا

 .عبساهنأل .ظفللا رابتعاب نوكتنأ لمتحيو ءراقتفاو غرضتو لاؤس ىناثلا

 عبس كيلعتازنا مدا نا »ه:ىلاعت هنيا لاق بات.كلال وأ ثيدح ليلدب تايااء

 ثالثف ثيدحلا « كنيبو ىنيب ةدحاوو . كل ثالثو . ىل ثالث تايا"

 اهفصنف٠ ءاعد ابفصنو ءانث اهفصن ةطسوتملا ةيالاو ءاعد ثالثو . ءانث اهنم

 صاخ ديعلل اهفصنو ؛ لوألا تايالاثالثلا ىهو هب صاخ لجو زع هلل

 كايا)هلوقو . ةروسلا رخا ' ىلا (ميقتسلا طارصلا اندهأ ) نم وهو هب

 خيشلا ليلجلا انذاتسالاق ؛ هدبعنيبو لجوزع هللا نيب (نيعتسن كاياو دبعن

 : دواد نأ سس ىلع ه>رمش ىف ىلاعت أ همحر قاسلا باطخ دمح دو#

 هدوهشو ةبب وبرلا ق>ب همايقوةيدودعلا تاذصب هقةحتل هب رىلإ ديعلا ةفاضإو

 سرغو حابشالاحوروحاورأآألا جا رعم ىهىتلا:الصىفامهرارسأ وامهراثال

 ةيدويعلا فصو ناكاملوءرايغاألا نءرارحالاام ىلختي ىتلا رارسآلا تايلجت

 هبىلاعت هللا فصو قحلا ىلا قلخلا نم ناسنالا فرصني هبذا لالا ةياغ



 ةيفاسلا تاحفناا ١

 ' ىلإ دوي ملام احابم نوكيف ىرورضلا توقلا نع دازامو كلذك سبلماو
 ؛ معطملا فيضأو « . ابطو اعرمش هنم اعونمم نوكيف لقعاا وا مسجلاب ررض

 صخشلاب صتخي ىذلاس بلم لاوبرشملاو مءطملانأ لإ ةراشإهيلا برشملاو

 هزوجو عرششلاه-ابا امم الا معطيال ىأ الالحنوذيو ىعرشنذاب كلمام

 ميعنف اناد اممحاصو ةبيطلا ةايلا ىه هذهو . سباملاو برشملا كأذكو
 اهريص:وانسفنأ باغ نال انةفرت ناكاذأسف 6-0 ةدحصو نك ةحارو

 باوثلاو رورسلاو اندلافءانلاو ةحصلاب ىظ>حنو رمالك ىانعيادت ايكرم

 93 7 راد ىف ءازجلاو
 00 ةر سصسعاصضرل ةهاحرص تعا هي 20

 لاسام اقنع مزن ا ىديع نيبو دفن: . ةالصلا كو ١18
 ردوا - ولا -

 نحرلاذآق اذا ئابس نوح ل لا ةماعلا بر 0 8 ىلالامادَم
- - 7 54 

 لاَ نيدلا 2 : كلام فاعلا لاق اذان ىدب“ لع ىتثا هللا لاَ ميرا

 سو 1 5 01 نيعتسن ر كاباو 0 لق اذ يد ِء . فد
 ع يا -

 اذه لاق هرخآ ىلا ليازوسلا ده لاق ذا لادم مدل ىدبع

- 00 7 5-84 

 .ىدذمرتلاو .دواد وباو .ملسمو ٠ لمح | هآور كا قذيعل و 1 وفل

 « ةريره ىبا نع هجام نباو ٠ نابح نباو ٠ ىئاسنلاو
 ىأ مسقناف ءىثلا مسقردص»  هينا' نوكسو هلوأ حتفب  مسقلا ش

 نمبيدنلاو .ظحلا  هيناثنوكسو هلوأ رسكب  مسقلاو ع بيصنلا زارفأ



 ١١ ةيسدقلا ثديداحالا حرش

 عفري ناو نين: هؤاا هلاوخإ لاحو هلاح حلصي ناو نيرادلا ةداعس هل

 فيعضلاب ىيدبتسملا هئادعأ نم ع.اطملاو داديتسالاو ملظلاو سأبلا

 مالسالا نورهظي ىذلا نيب ذبذملا ةئسلاو ىديأ لغي ناوهقح نييصاخلا»و
 هفاث رجاب بناجالل سيساوج ةَةيَةلا ىف مهو امهلهأ بحو نامالاو

 رجالاو ىدمرسلا ريلاو ىدبالا ميعنلاب ايندلا هذه ضرع نولديتس

 ةمايقلا مويمهلو ةلئازلا ايندلا ىف سانلا أوسا مهف عطقنيال ىذلا ميظعلا

 هتلمعاملعابيساحو هسفنب اهيفولخي ةعاسو , باذءلادشأو راعلاو ىزخلا

 هناحيسهللا رفغتسيو هيلع مدنيف اذ تفرتقا اذافمويلا كلذ فرشوريخ نع

 ادبأهلئمىل] دوعيال نا مزءيو هيلا عجريو هرك ذ لج هللاىلإ بوت,و ىلاعنو

 نيب ارئاد اباع نك لب ةئديس لم: مل اذاو ء ابخبويو هسفن بطاخيو
 ىلإ هقفوزأ ىلع ىلاهت هللا دمحيف ةي>الصالا رطاوخلاو ةيريلا لامعالا

 هسفن ث<و ىوةتلاو ريآ' ىلع ةناعالاو قيفوتلاةمادتسا هنه وجريو كلذ

 ةدايز بجوتسي رابلا لمعلا ةرثدك ناب اهقوشيواهيغربو لمعلا ةدازز ىلع

 نيملاصلاو ءادهشلاو نييبنلا عم نوكي نأ ىلإ ديءلا ةلز:ه عفريو باوثلا |

 همعطع ايف ناسنالاولخي ةعاسو «هنه ةدايزلاو كلذ ىلع ةموادملاب كيلعف

 سيلمو برشمو معطم نم ةحلاصلا لامعالا ىلع هيوقي اب ىا هبرشمو

 مايةلاو ىلاعتو كرايتهّتلا ةعاط ىلع ءايشآلا هذ-هب ىوقتلا كلذب ىونيو

 ةنونسمو ةعورشم ة>امملا ءايشالا هذه نوكتفتابودنملاو تابجاولا ءاداب

 روماالانم سباملاو برشملاو معطملا نأ كال وءامب ىزجيوا,ياع باثيف

 ريء:لاولال»ن الا نءابظذحتو همسجو «:ايحاهب ناصت ىتلا نا سن الل ةيرو رضلا



 ةيفاسلاتاحفتلا 1٠ ٠

 دسجلامءاص تداص اذإةغض٠ د.سجلا ىف نإ الاو : ملسو هل آو هيلع ىلاعت

 هلاووهيلع هللا ىلصلءجف 6« بلقلا والا هلك دسجلادسف تدسف اذاو هلك

 «دسجلا ةلمج نم غا.دلا نأ عم باقل اعبات هداسفو دسجلاحالص ماسو

 نأ باوجلاو , لّقعلا دسف غامدلا دسف اذا هنأب غامدلاب نولئاقلا جتحاو

 سيل لقعلا نأ عم غامدلا داسف دند لقعلا داسفب ةداعلا ىارجأ لااا

 لبجلاىأ - ىزيرغلف بستكمو ىزي رذ نامسقوهو ؛ اذهىق عانتماالو هيف

 ةدايز ىلاهزواجبال فيلكتااهب قاعتي دح هلو ىقيقحلا لوعلا وه-ىعيبطلاو

 ةياهنودو ىزيرغلا لةءلاةديبت و+ ببةكلاو « ناصقن ىلإ هنعرصقيالو

 ك8 رافض تنمو انحادل اردو ةركفلا ةيالصاو ةسامسلاةحضوت ةفرغملا

 لقعلا نع كفنيال وهو « لهفا نإ ص ةئيو لمعتس نا:نيزيو ىمني هنال

 هيسستأملا لقعلا نع ئزيرغلا لقعلا كلفاي دقو ٠ هنم ةجيتأ هنال ىزي رغلا

 ووفوم لئاضفلا بول م هيحاص نوكيف ئوولا هعابنال وأ هلامعت-ا مدعل

 ه ةايؤرنمولخي ال ىذلا قدالاو ةليضفهل ددتال ىذلا ق>الاكلئاذرلا

 اهقاطت برعلاو .رامن وأ ليل زع تقولا وهو ةعاس عوج تاعاسلاو

 اوجن هتوجن لاقي ةرراسملا ةاجانلا و ؛ لق ناو تقولاو نيا اهب ديرتو

 هصخءاجتلاو ٠ اوراست اوجانتوموقلا ىجتناو , هتيجان اذك و هترراس ىأ

 م هتمجرت تءدقت« ناد- نبا ءاور د هل وةو « ىوجنلا مسالاو هلاج انمي

 تافصلاب فصتملا لقاعلا ىلع نأ ا: ريض ىملاعتو هنا>.- هللازأ ىنعملاو

 «تاقوأو تاعاس ثالُ' هنللو هموي ىف هلل مجي نا ناويحلا نع هلةزيدملا

 نع رسو ىفخ مالكب ماكتيو هبر ىجاني نأب تاجانملل املعج, اهنم ةعاس
 هايرلا نعدعباو تارعدلاو بلاطملا لوبقىلإ برقأ ةلاهلا هذه نال سانلا

 ةددللا قرطلا زهتاو تاعاطلل ققوتلا هرك ةلج هللا لأسي نأب ةعمسلاو



 ١و ةيسدقلا ثيداحالا حرش

0 

 اقاطم كت الملا ةءاضفا ىلع مالكلا مدقل دقو «حجا رلا]وةلاوهو ةكئالملا

 3 لعأ هللاو . هيلا عجراف هه ةحفص كلذ ىف ءاءلعلا لاوقأو

 2و ملال را سس اها ع ال 00 20 ا

 ىجاني ةعاس تاعاس ثالث هل نوكي نأ لقاعلا ىلع 2 4 ١ ١

2 2 - 

 صم ها سو صا رت همم مل ل هد سالم هل ل و هر ملص اس سرك

 «هب رشم و همعطع ايف واخي ةعاسوهسفن اهيف تسا0 ةداسوهر اهيف

 * رذ ىبا نع ناي> نبا هاور
 مهف ىلا ناسنالا اهم انهت ةزيرغ وهو لقعلاب فنا نم لقاعلا ش

 نيب هب زيع وهرضيو هعفنيامناسنالاك رديهب و فيلكتلا طانموهو باطخلا

 نه هعنميو هسبحي ىأ كلاهملاف طروألانء هرحاص لقعيو نيمسلاو ثغل)

 لك املكو ناويحلا رئاسنع ناسنالا زيمتي هيو «هيف ريخالام ىف عوقولا

 ٠ سانلا نيب ةهاجوو ةءفرو الا ناسنالا دادزا ناسنالا لقع

 هؤاني مكو هنامآ تحتار ١ هررما كنا رلالقعوت اذا

 ق دوجوملا نوهتسعلا ةجن لمضلا ”كنتردس ويدا-أاو

 ناويحلا حور لاثه ىلع ىناسالا بيكرتلا هجتن حورلاو .٠ ناسالا

 امو «ناويحخلا نود ىقراا ناسنالا لوبقل ناويملا حور نه قرا نكلو

 ناسناللنأ اتبثا حاورالاراضحتسانفو. ىنيطانغملا ميونتلا لع فشتكا

 سانلا فاتخاو ءروبظلا نع دسجلااذهاهبج< ةيلاعصئاصخب ةعتمتءاحور

 بهذف : نيمرحلا ماما لاق ؟ غامدلا ىف وأ باقلا ىف وه له لّعلا لحم ىف

 ةفسالفلال وق وهو نيملكتملارورمجلاق هبو بالا ىف هن أن يملكتملا نمانباحصأ

 انباحصأ جتحا « ةفينح ىلأ نع ى< وهو غامدلا ىف وه ءابطالا تلاقو

 (اهب نولقعي بولق مهل نوكتف ضرأألا ىف اوريسي لفأ ) ٠ ىلاعت هللا لوب

 هللا ىلص هلوةبو ( باق هل ناك نا ىرك ذل كلذ ىف نا ) ٠ ىلاعت هلرقو



 ريثك قلخ هنع ىو رو ثيدحلا| ءاملع لو نه

 هحيح د نو ةو.نلا لئالد 1 ىراخيلا هل قاعو تاّقثال ةيئالا نه ناو

 ىقلتو معلا بلط فل حر «فذخف

 ءىلءا ّللاو نيدئامو ةنيعبراو عست ةنس ىفومت
 2 5 اا ا ا هع

 هأور « ىتكت الم ضعب نم ىلا بحا نهؤالا ىدبع م 11

 ه ةريره ىبا نع طسوالا ىف ىناربطلا
 الوةرخالامويااو هلءرو هبتنكو هتكئالهو للاب نماء نم نمؤملا ش

 ام قيقحتو ةنينأمط عم ناعذالاو قيدصتاا نامالاو « اداقتعاو الءفو

 عمج ةكئالملاو م هريغ نم انح رثكا ىل ليضفت لعفا بحاو « مدقت
 تاءلظو ةيناسفن تارودك نم ةأربم ةفيطل ةينارو: ماسجا ىهو كلم

 طئاسو مهنم «ةفااخلا نع نوموصعم ةفاتخم تالكشت ىلع ةردتقم ةيناويح
 شرعلا لمحت لكوملا مه:هو٠ ةقيلخلا ىلا نيثوعبملا هئانا نيبو هللا نب

 هللا حب سي عك أرلامهنءو : توملاب لذوملا مهافو : روصلاب لكوملا مهنمو
 نولكايال موسقم مارهو مولع.ماقم لكلو كلذك دجاسلامهنمو ء.ههزايو

 عاونا نم كلذ ريغ ىلاريبكتلاو ليلهتلاو حيبستلا مثؤاذغ معن نوب رشيالو
 تقلخ م اعوفره» اهنع هللا ىذر ةشئاع نع ملسم ثيدح ىفو ؛ ةدابعلا

 ه« كل فصوامممداء قلخوران نم جراءنمنجلاتةلخورون نه ةكئالملا
 هاب نماء ىذلا نمؤملأ هدبع نأ ربخي ىلاعتو كرابت نا نا ىنعملاو

 ضلخاو هنيدماكحاب لهو ةيمالسالاةعيرشلا هب تءاجامل داقناو نعذاو

 لجؤزءدهيلا هتفاضا ليلدب نءؤألا دبعلا قاط٠ال هربجو هرس ىف هلل لدعلا
 ناك اذا الاىلاعت هللا ىلا دبعلا فاضي نامصي الف-ماظعاو في رشنةفاضا
 هل ايحدشاو هيلا بحا- ناصقنلا تافص ابنج:هو لاثكلا تافص اعمجتسم

 ضع نه لضفا نييمدالا ضعب نا ىلع لدبي اذهو ؛هتكئالم ضءب نه.



 ١1 ةيسدٌلا ثيداح رام رش

 ركزي ع هر مس هَ

 أ ريخو اذدلا ةآيخلا ىف ل ى مى 0 مكماحرا اولص »91+

 ه2

 ها( سانغ قبا نع تزع نو درع ءاور أ راع ف
- 

 0 ا مرر وة داس سد 2 0 ا ا هج

 نترك ذ اذاو.اءلاخ كقرك ذ الاخ 07 ذ اذا ىدبع 0١

 هدو كس ه 0 ةهاصاا سس ل ا ]آ

 ماس ابع نزأ نع 4 لَه أرر6 ربكاو يد ريد ةالم فكن 5 ءدم ىف

 مل ت ص 2 م د”

 أ أ حا ص اس مل ل 0 ل ا 2دةوماس َس

 ناك ام ىلع فاش ةأغ | ىناف ىفاوجرو ى مهيعاأم يدع 2 5 8

 كا 0 ه رو ل 2 0 م ا

 كتيقا َى ف رشف ملا 4 طخ "كلا د ارد ْمدمَقل | نأ 3 عأو ركيف

 تب - - - ه- لا ا

 هنذ ىا نع كبتتعل ءاوز 0 5

 داروجب ةحقم ماس رالاةلص لع هيف ماركا مدقب لوألا تالا
 زاس> الانا كلشالو أ عةايللا ىف حل ىّقنا هناثو هلوق تيدحلا اذه ىف

 ىقييف ايدلا ىف ةايحو ىرك ذ نسل !ناسنالل لع براقالاو لدالاىلإ

 اضيا ريخ وهو ريخ رك ذي هنامم دعبو هتايح لاحىف ادلاخ هناسحاو هركذ

 اضيا ةصوصخغم تاجردو هيلع باثي اصوصخم ارجا هل نال ةرخالا ىق هل

 همحراصو ند ناس اللا ىف 2 نسحاف لامعالاب رخاؤتلا م موا امزوي

 ناسنالمو هيلع ردي اء هناعاو ءارضلاو ءارسأا ىفهدةفةساو هيلا نسحاو

 مالكلا مدقت ىلاثلا ثردحلاو « امعسو الا اسفن هللا فاكيال هتتاطو هبس<

 هةداعالا ةجاح الف ثلاثلا ثيدحلاّكاذكو «هعجارف ةرهريغهيلع

 نب ديمح نب دمع دمت وبا ظفاحلا مامالا وه 6 ديح نب درع » هلوقو

 ديلا ديع ةمدأ و .كلذ ريغ و ريسفتا| و رييكلا نسما فنصو ىسكلا رن



 ةيفلسلا تاحفالا ا

 مادختسا ىععديي لاجد ىلا الو نيدةّتعاأ نه ىح لجر ىلإ الو نيكل اصلا

 نموا هحلاصمو هعفانمنم هنع زجع ام هل ىضقل نيطايشأ) ريختو ناجلا

 نءىتوملا5 نيلاجدلا.ايحالا ءالؤه ناف هدلووهلهاو هسفن نعىذالا عفد
 بيغلالاع ىف فرصتلا نم مهيف نولهاجلا هنظياهع مهلك نوزجاعنيحلاصلا

 تافداص»وا لي>وةذ وعش نم ه:ةيق>نولبجام ضءمبنورتغي دقوةداءشلاو

 ناطاسالر ورغلا اذه نكلو للملا لها عيمج نه مهلاثما دنع اهلاثما دجوي

 + ىلاعت هللا ةينادحوب نينهؤالا نيد>وملا ىلع هل

 الجوه ردصي ملودلو هنع ردصي مل ىأ « دلوأ ماو دلا مل» هلوقو

 ةيدواوملاوةيدلاولاو٠ اقحال و اقباسهيلا مدملا ةيسن ةلاحتالءىث نعالعو

 فارتءالاوه اذمفارتءالاو.الفالامودلويدليام نا دوبعملا ذاناءزالتم
 نوكتقهنع هريغ أشن وهريغنعأشن سذجو جازمهل قولخمب سيل هنالكاذب

 دوجوفقوتي ىتلا ةثداحلا ءايحالا رئاسكةزيشعو ةرسأةيهولالاو ةبوبرلا

 لحيفهنم دلو هلثم ءىثالو هدلو هلبق ءىثال دحأ وه لب ضعب ىلع اهضعب

 سانجالا نم ملاعلا فام لك ةهباشم نع هزنم ىدمرس ىلزا وه لب هلحي

 ةيدولوملاو ةيدلاولا نع ىنغ هللاو . ةيكرملاو ةطيسبلا دارفالانم ةلسلستملا

 ه ةيهولالاو ةيبوبرلا نايفانيو ةجاحلا نامزاتسب هقح ىف صقتن امهو
 ماهتهالث مدق هناهباوجو؟ مدق. دلاولاناعم دلولا ىفن ركذ مدق مل .ليقناف

 دوهيلاو ٠ هللا تانب ةكئالملا نإ . نيكرشملا نمراذكلا هلوقي نؤام لجأل

 اذهلو ادلاوهل نأ دحأ عدي ماو هللا نبا حيسملا ىراصنلاو . هللا نبا ريزع

 «دحااوفك ىل نكي ملودهلوقو ؛ دلوأ ملو دلأ مل . لاقف مهالابادب ببسلا

 ؤفكلاو . اهريغو ةبحاص نم ىنلكاشيو ىنلث امب ملو دحا ىنتفاكي مل ىأ

 . معا هللاو . ءقاكملا ريظنلا



 ١ ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 هللاننا ريزع : دوبيلا تلاقو « هللا تان ةكئالملا : اولاق برعلا رشم نل
 نع هزم هنأ نيبو هناحيس هللا مهي ذك اف هللا نبا حيسملا : ىراصنلا تلاقو
 دحأ [ ونت هل نكي ملو دلوي ملو داي مل دمصلا دحالا دحاولا هناو كلذ

 نوهاب ءادتبا قالا سلو ةرم لوا هادبو هقلخأ# هديدو هرنذ لج هنأو.

 لبسا ةداعالا نا دابءلل ةمولءملا ةيراجلا ةداعللرظنلاب لب ةداعالانم هيلع

 دعيتش نأ حصيال وقح الفهيلعو ءادتب أءىثلا داوساو ةءاديلا نم نودآو

 ةءاد.لانال ليد نودب هبرقيو هحامتسيو هبرقتس لب كلذ مدا» ىنب ضعءب
 ةيسنلاب أهآو قولخملل ةيسنلاب اذهو « ةيرغتسملاو لّقعلا نع ةديعبلا ىه

 لوي لب ىرخألا نم هيلع نوداو ليدأ نيتلالا ىدحا تسيلف قلاخلل

 تيثوالعولجهللا هزنث ةروسمظعاص الخالاةرؤوسف « نوكيف نك ءىثلل

 ةمنالا ضءب اهدرفاكلذل هعاوناعيمج كرشلادلاةءمدهتو ديحوتلا دئاقع

 « هلل دحلاو هانعبطو ةيميت نيانيدلاىقت مالسالا يشك ار, صاخ فيلأتب
 ةرثكلاو ددحتلل ةلباق ريغ ةيقيق> ةد>و ىآأ دحاولا هنا ىلاعت هللا | ريخيف

 تمعزاه نياصا نم بك م ريغومف.كامىفالو هتيهولا ىفال و هتيب وب رىفال وهتاذىف

 ىتثو ءامدق نف نوثثللا معرت اك مياقإرا لوضا لال سل
 ىسيعو.ىموم نيد لصافالخ ل عىراصنلا كلذ ىلع مهعبتو مهريغودنملا

 ءاضقىلع رداقلادمصلا هناو٠ ميلستلاو ةالصلامبيلع نيببنلا نم امهلبق نمو
 نم هنع نو زجعيأم عييمج ميتيافك و . تاجاحلا نم هدايع هيلا جات< م 0

 هب اهيف هنئس نم ميد»ي امو ٠ بابسالا نم مهل هرخس ا تامهملا

 ناكولف رانا ةلج بحاصاضر ديشرديسلا ذاتسالام و>رالأا:ةيدصلاق

 نونمؤيو ةملكلا هذهىنعم نوبقفي تافارخلاىرساو روبقلا ةدايع ةعدتبم
 ن* ددا ريق ىلا مهنم دوا دمص امل مب ولق كلع احيحص ايناعذا انامب ا



 مل غلا لل
 ةميتشلا مسالا . صقنلا شعاو تقضولا ومو بسلا عدلا عا:

 ىف هيلا دمصي ىذلا ديسلا دمصلاو « ةباسملا ةمتاشملاو ؛ باستلامئاشتلاو

 امهدحا .نائيش فوجأب سيلامو:فوجأب سيا ىذلا دمصلا.ليقوءسالا

 ءتاللاو ىرابلاوهو هنم ىلعأ ىناثلاو.تادامجاد ناسنالانمنودا هنوكل

 مامالل صالخالا ةروس ريسفتب كيلعف كلذف اعساو ًاريسفت تدرااذاو

 ديعملاو . ايناثهعاجراو ءىثلا أدب ةداعالاو ؛كرسيام دجتكناف ةيميتن١

 ةايحلا ىلا تامملا دعبو ايندلا ىف تامملا ىلا ةايحلا دعب قاخلا دعي ىذلا

 ه لهس نالف ىلع رمالا ناه . لاقي لبسا نوهاو . ةمايقلاموع

 اللوةب هصقتني وهم: ثيمد[نءانأان ريخأ زغ ولجهللانأ- معا نا و-ىنعألاو

 هلوقب مدعلانمهدجوموهي راب وهقل اخ هنالهصقتني وهمتشي نأ هل ىغبنيامو !قيلي

 حورلا هيف خفنب مث ةغضه ىلا ةقلع ىلإ  ةفطن ىلا ىنم نم محرلا ىفهقلخىلوتو « نكد
 نانلاو ةمحرلاو ةفآرلا هيدلاو باق ىف عضي مث همانط, نم جرخيناىلإ

 ىلإ روطنملقةتني كلذ دعبو مطفي ناىلاهيلع ةظفاحاو هتيب رت ىلع نالبقيف

 ةداعس و اقزر هلردقيو هؤاكيو هيعارب كلذ لكو لاح ىلا لاح نمو روط

 ناسنا لع أهةيطب, ةلوس يم هفلكيو شيعلا هل نغضوو قرطلا هل لوسسو

 ىلع ىزجأو ااوث هل ناذ ةيضره ةمات ارب ىتاو ابيلع بظاوا٠ اذا ىتح

 نيعالامب هيلع معنيو ةنجلاهلخدي ةمايقلا مويوايندلا ىف هتلؤنم تعفرو ابامع

 ىسني مدا نبا ناف اذهعمو «رشببلق ىلع رطخالو تعمس نذأالو تأر
 هلوقبو دلو هلل :هلوقب بيذكالاو بسلاو متشلاب هالوم لباقيو هك اذه

٠. 

 مهو مدا. ىنب ضعب مدا. نباب دارملاو « ةره لوا ىنأد ب 5 ىنديعي سيل
 نمو ه ةيرهدلاو ناثوالا دابع نم مهريغو برعلا نم ثعبلا ركنأ 7

 . ةداتق لاق ىراصنلاو دوبيلا نمو ٠ اضيأ برعلا نه ادلو هلل نا ىعدأ



 ١١ ةينسدّقلا ثيداحالا ح رش

 ىلعاهب للا لضفت لبج وهام امنمقالخالا وءردصلا فال ةعمو عبطلا ؤةعوضوم

 مهنمو.اسمخ امام هاطعأ نم مهنمفابثه هءايبتا حنف هدنع مط زانم و دق ىلع هديبع

 نسحربظا,::هدازنف لقاو كلذ نمرثك اون رةءوأ أ رشع اهتم ءاطعأ نه

 أاهنم هصقن نهو قالخالا كات ردق ىلع د اا نهسد-و هير ةئادادم

 ةعا 2 أطوملا َْق كلام هآور ىذلا ثيدحلا َْق درو اذهلو «كلذهيلع رهظ

 ابيهم أ رماف م ددعلا آذه نم مويلع هم قالخالا ذه ممتتاو

 هل ودمه وه ا 4و لسرلا ف تناك ىلا ق الخالا كلت نا اذه هلوقفف ا:لعاف
1 5 

 .الف اهرك ذ ىتلاهتالخا عيمج هرك ذ لج هللا ىلع مقل اهنم ىقبام ماهال

 «هلممتم ريغ وهو هير ىلع مدقف رمال ثعب هنأ هيلع مهوتل نأ انل ةرح

 سندنههيلقو هردص) ةرابط هكا ناك هلا اذهناك نمو كلذ ةدما كاع

 , ةقلختا قالخالا ءىس نم يظن 1ذاف قاخلا اذه دض وه ىدلا ءىدلا ق١
 يههوفعو 42 رب ةنولا هلخدأو كلذ هل هلأ ركشس دكو دهجب ق الخ الا نسأ>ع

 © ع هس يآ دسار سى م ها ساما ها 6 214

 ىغشاموضشذكو ىلع هدف ناهل يغ.نوامو مدأءنباينهتشد 5 ٠ ١

 ُُض 5-5 0 آ أ

 2 | ل و عل 22 كعدسص رع مان رص العا ملا رسل ف 2 لسصس مغ ن عرس

 :نوصضصلا دداولا هلل اناوادل و ىلا هلوهد ىايا كه دس هل ىنبداي نا هل

 - م -ّ

 سوس رن ناسسل سل <« عر ةراض ناار ا لدم ه رم ا  ةالعوسل هللا هد 30 0

 سملهلوةف ىاراهمسذ كت امأو دحا اوك ىل ن ركي ماودلوا ماودلا مل
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 تل 0 ه6 2 هه 1 1 و

 مأ ثمر 6 هّرداعإ ( نم لع نوعا قلخلا لوا سلو ل !لو 6 ىف كمعيا

 هذ - نت - 2

 *# ةريره ىلا ىراخيااو ::تاننار ٠ نمحأ



 ةيفلسلا تاحفتاا ١م

 « ديزأ وا» هلوقو « ةرم ريغ لوالا ثيدحلا ىلع مالكلا مدقت ش

 دعب هلوق نأ الا ليضفتلا ةميص ىلع نوكي نا معصب و « ماكتملا ةغيص ىلع

 ه..ةحفصو ١/« ةحفص هحرش ان رك ذ ىناثلاثيدحلاو « هدعبب ءامرفغأ ود
 ءاجامو قلخلا ىلع تملكتو هلثم ركذ مدقت ثلاثلا ثيدحلاو , هيلا عجراف

 ١ ١٠ج ةحفص هله ٠ ىلع مالكلا مدقت عبارلا ثندحلاو بهي ةحفص هحدم ىف

 ءابلا رسكب  عضبلا < ةرشع عضب و ثلاثلا ثيدحلا ىف هلوقو« هيلا عجراف

 8 عستلا ىلإ ثالثلانيب ام ةمدعملا داضلا نوكسو اهحتفب ليقو ةدحوملا

 نع-نيد>وملا ناتسب و نيفراعلا ةواس هبات 5ىف ىذمرتلاميكحلاىورو

 هنغ هللا ىضر نافء نب ناهثع نع ىالوم .:ةدح : لاق دشار نب هللا ديع

 ةدحاوب ىتأ نماقلخ رشعةعبسو ةئام نن نا » : مثلي هلا لوسر لاق لاق

 .لوقي نافع نب نامثعء تعمم , لودي ناوره نعو ؛ « ةنجلا لخد نهنه

 ةئام ىلاعت هلل نا د : لوقي مو هلاءو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمم

 اهنيب : انلتف «باسح ريغب ةنجلا ل خد ابنم قاد ءاج نم اقلخ رشع ةعبسو

 : محخلاو ٠ ةعيطقلا دنع ةلصلاو . ةردقملا دنع وفعلاو . ظرذلا مظك". لاق انل

 ماهطالاو . دو>جلا دنع قالا ءافوو . شيطلا دن راقولاو . هفسلا دنع

 نع زواجتلاو . داسفلا دنع حالصالاو . عنملا دنع ةيطعلاو . عوجلا دنع

 ىاجتلاو ٠ قدلل ةبانالاو ٠ ةرذعملا لوبقو ٠ ماظلا ىلع فطعلاو . ءىسملا

 ٠ىث هللا قالخا ىف سيلوالا لطابلا ىف ىداملا كرتو . رورغلا راد نع

 قلختف هفالخالهقف و اريخ دبعب نا دارأ اذاف مركلاو دوجلانم هيلا بحال

 قالخا نم ناو سيلب] قالخا نيبو هئيب ىلخ ارش دبعب هللا دارأ اذإو اهب
 اهتتنهو سفنلا ةيهارشو٠ دقحيف عمسي ناو . ىضري الف بضغي نا سيلبأ
 قالخالاف . هللا دبع وبأ لاق . لطابلاو رمللا ىلااهقزاو ا سيلام ذخأو



 رك ةيسدقلا ثيداحالا5 حرش

 هللا وه ركشااو ريدا مهقفو ىذلا نال مركشو مربص لضفب ال مايا
 ثيدح ىف درو دقو«هانته مرك و ةعساوةمحروذ لدع هللاو ىلاعتو هن احبس

 ديعس ىنأ نع هحيح ىف ىراخبلا ىور«ةنلا هل اضيا نادلو هلدقفن٠ءنأ رخآ

 أانل لعجا : ملس و هلاءو هيلع هللا ىلص ىبنلل نلق ءاسنلا نأ » هنع هللا ىضر

 ابادحامل اونا دلولا نم ةثالث اذ تام ةارما اما . لاف نهظعوف اموي

 نا » ىئاسنلل ةياور ىفو «ناتثاو .٠ لاق ناثثاو ٠ ةأرمآ كتلاق رانا نم

 هيلص نم ةثالث بست>| نم د. لاق ملسو هلاءو هيلع هللا ىلص هللال وسر

 ؟ ةارملا تلاق نانثا وا : لاقف نانثاوأ : تلاقف ةأرما تماقن ةنجلا لخد

 « ماعأ هَللاو « ادحاو تلق ىنتيلاي
 سرب هس مئه سا 0 سورلو ىم هله سس 8 ريش سد

 «اهرفغاو ةدوحاو ةئمسلاوهديزأو رش مدا نبا 4 4 سوح ) 1 +« ©
_-_ - 

 هد 0 تاب هآور

 رث هس هإلس هاسو مثئءسص ىم- مومو 2ث هس

 هعحس د رجأ و ريخلل هةهلخ نإ ىلإ را رو و ريخخلا ت ل 2 0

 صم

 ةاصراص ساس تيت 2 ريل و سم كرس عي ني« م06 ةالص مل وسس اس © سل لل ألا

 4 هيدي لع ثلا ترحا و دا نل ليود هيد ىلع ريخلا

 00 ةماما ل نع نمات نبا ةاور

 <ه 2ع ه1 هد كاع ص سا خواص عا 1

 آهنم قا ءاج ْث « قلخ ةنآّلَو ةرشع عضب تقلخ » ٠

 لسرالا يف ىناربطلاءاور< هلا لشد لالا كا نا عم

 ه سنأ نع

 ه ةريره ىبأ نع سم هأور « ىضغ يدر لساو ١



 ةيفلسلا تاحفنلا (ْ
 ةهرثو دوس 1 ١

 <« ماياهتمحر لضفب ادا لشد كالا ١ وذلم بآل نم دالوأ

 ا ورع نع ريحصلاَو طسرالا ْق ىناربطلا هاآور

 هرآركتلةجاحالف ةرم ريغ هيلع مالكلا مدقت لوألا كثيدحلا ش

 تّقْخ «ىلجا نه نوقداصت, نيذلل بح تقحو» ىناثلا ثيدخلا ىف هلوقو
 مبضعب قداصىا اوقداصت نيذلاو ءابيرق اهيلع مالكلا مدقت ةيحنأاو تبجو
 :لاقي بذكلاادض قدصلاو « ىورخاض رغلالو ىويد رهالال هلل اضعب

 اقداصتو ثيدحلا هقدصو « اقدص مضلاب  قدصي ثيدخلا ىف قدص

 ةقادصلاو , كثيدح ىف كقدصي ىذلا قدصملاو « ةدوملا ىفو ثيدحلا ىف

 :لاةياورصانيو اضعب مهضءبرصني نيذلا نورصانتملاو « ةلاخلاةقداصملاو
 ,هبلع هرصني نأ هلأس هودعلع هرصنتساو اذعب مهضعب رصن مولا رصانت
 ه بنذلاو مثالا ثنحلاو . رهظلا بلصلاو « نوءلارصهنلاو

 مولظيو هيف نيباح:ملل تبجو هتبح ناربخا هؤانث لج هللا نا ىنعملاو

 موي شرعلا لظ ىف هباذنعو هر>ح ةدشو ةمايقلا موي لوه نم مبيقيو
 ةحلا ىلع مالكلا مدقت دقو هلظالا مويلا كلذ ةدش نم سانأا ىقب لظال
 هيخاعم قداصت نمل اضيأ هللاةبع تبجوو . هيلا عجراف ةرم ريغ اليصفت

 ناو هلجانم نيرصانتملل ىلاعت هتبح تمجوو . هلالج لج هلجأ نمو هلل
 مسه ةقيقح ةقيقح دالوا ىا هبلص نم دالوا ةثالث هلل مدق اذإ ةنمؤملاوا نه وما

 كلذيف لخدي!ل هو «ةيبرتلا بسح مهءانب| مهولعجو اراغص مهوبر مهناال

 «ادحاوالوق تانيلادالوا ديقلا اذه جرخيو.فالخ هيف ؟ دالوالا دالوا

 بتكيف ملقلا مهيلع ىرجيو لاجرلا غلبم اوغلبي مل راغص دالوالا ءالؤهو

 هتمحر لضفب ةنجلا هركذ لجهللا ميلخدا الا بنذلاو مثالاو ثنحلا مهيلع



 ١84 ةيسدقلا كثردداحالا رش

 هذه ىف ىلاخا ديرأ .لاق دير نبأ: لاق هيلع ىتا اءلف اكلم هتجردم ىلع

 هللا َّى هتسحأ و ريغال : لاق ؟ امرأ 0 نه هيلع كأ له 8 لاق ةيرقلا

 ةجردملاو ء هيف هتبيحااك كيسأ دق اان نأب' كلا نأ لوسر ىف ا را

 هيقرتدقءر طاأ ىلع هأ كدي اكلمهل دعأ هدصراو 6 قير طلأ ءارلاو ميملا ه2

 ىلعيوب اورازبلا ىورو « اه-الصيف ىعستو اهب مود ىا « اهبرتو هلوقو

 ماسو هلاءو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع . هنع هللا ىضر سنأ نع ديج دانساب

 تباطوتيط نا ءاهسلانم هادانالا هللافدهروزي هاخأ ىتا دبع نمام» ٠ لاق

 ضريملف هارق ىلعو ىفراز ىدبع هشرع توكام ىف هللا لاق الاوةن+اكل

 عم به#لاو لجو زع هللا ةيحم مط تيجو ءالؤ,ف « ةنا نود باوثب هل

 ه ميقيرط انيدي نأو مبنم انلعجي نأ هلا لأن ةمارقلا موي بحأ نم

 ردقيامو دهاجو هلام لذب نم ىأ هللا ف نولذايتملا سماخلا عونلا

 ملوهَللا ةاضرم ءاغتبا سفن بوط نع قحتسالا نه والا هيخالهي سس وهاطعأ و هيلع

 نولذربن يذلا ىأ . ىجابلا لاق ءىلاعت و كرات هللا هجاو ىوس كلذب دصَتي

 هب اورمأ امم كلذ ريغو هودع دابج ىلع قافنالا نم هتاضرم ىف مهسفن)
 «ب الوطم أطوملا يف كلام اضيأ هاور ثيدحلاو « ملعأ هللاو

 هد ُظءَو ا ا # دع ه5 2

 ما ش شرما لظ ف 30 ف هر احلل شب تود 2, 1 0 ١

 هل ا هاآور 7 للا لظالموي ةمايقلا

 * همس © كاس | 529 ا فرح سل دك #]  همك

 ىلم ا تهحو ىلجان منوقداصت نا ذأ ىئشبع تهد 2 4 ١٠

 0 زد نع كاما 30 0 001 ص ركأ سأ سس نا

 هادا هّنل 0 0000 نه وم نهالو لا 7 .نورصانتي نيذلا

 2 ةقللا تالا 9 م



 هتدوك هلصورأ . ىلاعتو هناد.س هللاهجو كل ذب ادصاق 2 ع نع

 كلذ ىلع رمتءاو هئيداحا فئارطو همالك نساحمب هيلا برقتلاو هتبحو

 ه هءاضروهللاهجو هل5 كلذ ىف دصقيو هعطقب و هرجب ملو

 هلامووصخشف رخالا مثدحأ مصني نأب هلالج لج هللافن وككانتملا ثلاثلا

 ةحيصنلا و ؛هبحاص ح الصيف لوقوأ لعفب كلذىرحتي وهب راقأوهلهأو هدلوو

 نال مها- ملصتو قاخلا جاجرعأ موقيامو همظعاو نيدلا رومأ مهأ نم

 هدهجلذبيو هحصن»: نا هيلعف اهفشكيو هبويع ىري ةا”رمل5نمؤلل نمؤملا

 مكتغاب ادقل) .ىلاعت هللا لاق انارحإ حوصنملا ىلع ةليةث تنا5 ناو هتحيصن ىف

 لك ىلعةيجاو ىهو ( نيمحانلا نويحتال نكاو مكل تحصنو ىنر ةلاسر

 نيدلاةحيصتلا نيدلا». ماسو هلآو هيلع هللا ٍلصوبنلا لاقملسم لكل لسم

 هباتكلو٠ لجو زع : لاق هللا ل وسرا» نمل . انلق ةحصنلا نيدلا ةجيصنلا

 ىراخبلا ىورو «ملسم هأور «مهتماعو نيملسملا ةمئآلو رو هو-راو

 ءاتيإو ةالصلا ماقا ىلع جيلي ىبنلا تءواب ,«لاق هشباديعنب ري رج نع سم و

 قح ه: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبالا لاقو « ملم لكل حصنلاو ةاكزلا

 لضفاو «هل حصناف كحصنتسا اذاو اب:هرك ذفتس نمؤملا لع نمؤألا

 ه هللا هجو !م دصقو ارد تناؤ ٠١ ةحيصنلا

 سانلاوس انلانوروزي نذلاىالجوزعهتلاىف نوروازتملا عبارلا عونلا

 واابيرقزاءاوس مبلمعناكمواةعورشملامهئاءمتجمفوا مهتويبف مهنودوزي
 هرك ذل جهللا لإ ب رةتلاالإ كاذب ن ودص يال قيدصو بحاص و ا م> راذا ديعب
 ريخلانمرئازالامو ةرايزلا لف ىف ةريثك ثيداحا تدرودقو .هيلاؤلزلاو

 ىلص ىبنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىبازع هحيحص قواسم ىور «ميظعلا
 ىلاعت هللا دصراف ةيرق ىفال اخا راز الجرزا د: لاق ملسو هلامو هيلع هللا



 ىق هتب نأ انريشا هتافص تمظاعتو همسا كرايق هلا نا ىنعملاو

 مثدحا نا ىنعي لجو زع هللاف نوباحتملا لوآلا . ةس+ عاوناأل تبجو

 4«ةيورخاةميظع ةعفنمالو ةيويند ةلعلال العو لج هللا هجول رخالا بحا

 «:ةصاخو ةرتشم نيودق ىلا اهراث و اردن بح مسقتت ةبحلاو

 عاجلا ةبحك ةكرتش» ةيعيبط ةبحم اهدحأ ٠ عاوزأ ةثالث ةكرتشملاف

 . ميظعتلا مزاتستال هذ-هو «كلذ ريغو ءاسللل فر اامظلاو ٠ ماعطلل

 ,ذهواهو>:و لفطلاهدلول دلاولاةيح) قافشاو ة>ر ةيغ ىناثلا ع ودلال

 .نيك رتشملاةبحىهو فلاو سن أةبحثلاثلاعونلاو ٠ميظعتلا مزاتسنال اضيأ
 ةيحكو . اضءب مهمضعب رفس وا ةراجت أ ةهارهاوا لع وا ةعانص ىف

 قاخال حاصت ىلا ةيحلا ىه ةثالثاا عاونالا هذهف . اضعب مهضعب ةوخالا

 الزهل و.ىلاعتوهنا>.سشاةيع ىف ظرش نوكيال م,يفاهدوجوو ضءب نه مهضعب

 .ب> أ ناؤو ٠ لسعلاو .اولحلا ب>,لسوهل 1و هيلع للا ىلد هللا ل وسر ناك

 ا نح ب! ناكو. عارذلا هيلا محللا ُبحاناكو , درابلاوحلاهللا بارذلا

 ٠ قيدصلا هيلا مهبحا و ه.احصأ بحي ناو
 .ناك هريغ اهم ديءلأ ب> ىتم وهد>وشالا مياصت ال ىتلا ةصاخلا ةمحلا اماو

 ميظعتلاو عوضخلاو لذلل ةم زاتسملا ةيدوبعلا ةم ىبف هللا هرفغيال 6 رش

 ءالضا هللا ريغب ابقلعت زوجيال ةيحللا هذهذ هريغ ىلع هراثياوةعاطلا لأكو

 .نمو ) : ىلاعت لاق اهيفشأ نيبو مهل انس نوكرستملاى وص ىلا 0
 و 1 نيذلاو هلبأ بل مم ١ وم>» أدادنأ هللأ نود ند دخت نه سأن لأ :

 6-3 هلل ايح دشأ

 عطقني و اضءب موضع لصو ىأ لجو زع هللأ ف نولصاوتم ا ىن :انلأ

 مرو هتلص هنو هللا معانا قدسي اه 0 لو هللا ىف هيخانع



 ةيفلسلا تاحفنلا ١
 زا ا ا 00 ىلع ا

 ماحلاو 0 نايح نباو 9 دما هآور« ءادهثلاونوةيدصلاو نويبنلا

 » ىرماصلا نإ ةدامع نع ىعاضقلاو

 باقلافمظءتوأاريخهنظنوأ هارتام ةدارأ ةبحناو . تبجوتةح ش
 ابنعاوربعو قيقحتلال هأو موقلا اهفرع دقو ٠ هبوب ريغل دايقنالا عني
 ىهو .هقوشرادقمب حسفاأو هقوذ بسحب قطن دحاو لك ةريثك تارابعب
 نم لكف اهتامالعو اهراث "1 ملعت امنا ىتلا ةيقوذلا ةي'ادجولا روءآلا نم
 3 هلل كلذ ءارو ىهو كرد ام بسحب ريغ اهتامالتع ضعب كرذأ

 وهولداوت:معمجنواصاوتملارء١ ٠١ ةحفص هيلع مالكلا مدقت نوب ادتماو

 تلصو لاّقي؛ نارجلا دصلصولاو ةلصوو ةلصاوم هنيبو كنيبناك نم
 نوكحاذتااو؛هترجم دض ةلصو الص وهتلصورهب لصتاف الصوهريغب ءىثلا
 حصان كل ىناف ىحصتناو.ةحيصنلا لبق نالفجصتنا ؛ لامي حصان: ٠عمج
 امم ربعي ةملك ةحيصنلاو « احيصن .هدع هحص:ةساو حاصنلاب هبشت حصان و

 ىنعملا اذه ريعي نأ نكمي سيلو هل حوصنملل ريخلا ةدارا ىه ةلمج نن
 لاي صواخلا.ةغللا ف حصنلا لصاو . اهريغ هانعم عمجت ةدحاو ةملكب

 مهضعبراز موقلا ررازتو٠روازتم عمج نوروازتأ او ؛هل تحصن وةنحصن
 ءىثلا لذب لذابتم عمج نولذا,ملاو « هروزي نا هلأس هرازتساو . اضغبم
 قهيخال هريغ وا لامي مهدحادوجي نيذلا ىأ سفن بيط نع هبداجو هاطعأ
 هلوقو ١ ١ ؟ةحفص هيلع مالكلامدقت « مهطبغي» :هلوقو ٠ كلذكرخالاو هللا
 هيلا عجراف ١؟؟ةحفص اييرق ركذدق ءادهشلاو ٠ نوةيدصلاو ٠ نويبنلاو

 وارلم اهيلع مالكلا مدقت ثردحلا ةأور مجارتو , ةداعالا ىلإ ةجاح الف

 ش ملعادتلا وهلعف



 01 0 ةيمدقلا ثيداحالاح رش

مأو ءايشالا هذه 2
 ملعأ هللاو هدحام ,قد

 ٠

 7 نا ا رت ها ص ا را ملل ل ماس صا ه2

 نحاس كإ تادج 1 ةدحاو كل نكي ١ نآتنث ١ ١»
- - 

 م را 00 ع تذحأ
 5 كك ىدابع

 ها رمعع نبا نع ديم نب دبع هآور « كلَ ءاضقنا

 ىنعملاو؛هعاطقن أو قالا نمسفنلا جرخم وه كب ؛رحتلاب لك | ش

 امهيف ريا 1 هلع بدال سيل نيتلصخ هدايع حب :م ىلاعتو هن اديس كا
 ٠

 هنن عطقن ديو هحور جرخت نيح هلام نم 1 ديعلا هللا لعج امهادد١

 دابعلاةالص لعج ةيناثلاو «هسفن هتيكزتو هتوم دعب هعافتلاوهب دمعلا ريبطتل

 بالا موياه عفتني اضيأ اربطو هل ةز هلجأ ءاضقنا دعب تيما ىلع

 بكترملا دبعلا أوساامو هدايعب هفأرأو ىلوملامرك | ام راكئاف « ءازجلاو

 امزتلم نوكي نأ هب ردجالا سيلا هقلاخو هبررماوال هلمهأامو بوثذلا

 هوك ؛وهلحيباو عرشام الا ىتأيالف لَو هيبن ننس و هع رش ماكحال

 انقفوو باردا لييس اندها هللا م ل هيرايل توةمملاو ضوغملاو

 ه نيمحارلا محرأاي هاضرتو هحتامل
 همس هكشم هد 2 نلبي 22 ل نلكسمع هَ

لى م تهّدحو َق نس 6-0 ىنبخ تهد 0( حا ١1
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 ةيفاسأا تاحفنلا 7١1ج

 ىلإ مهدشراو كدابع محرأ موللا «عيشيس ابيرقو راضتحا ىف ناعالاو

 ةفأرلا مهمبلاو ةديجمالاعفالاوةهلاصلا لارعالا فمهببحو ةيضرملا قالخالا

 ه مهرش اونءأل مهناوخاب ةقفشلاو ةمحرلاو

 نيسمخو نا ةنسبجرروش ىف نالا تماقىتلابرحل'ببس ناملءاو
 ةيعضولا نيناوقةلاب ثبعااو ةمزتاملا دوهعلا ضن ةيرجحلافلاوةثاهثالث و
 ىلعءاضقلاو مهدايعتساو مهاوماىلعءاليتسالاو ءافعضلادالب بصغو ةيلودل'

 «نآبقاعلا س>هللالأسأف ديعيبةدنالوب واينابلا وةكيحلادالب ذخاامو .للالقتسا
 نأ اءا اررح هديتعا نأب هنمث لذأو ارح عاب هدابع نه لجر ىناثلا

 « هعيميو قتعلا دعب اهرك همدختسي نا اماوهدحجي وأ كنذ متكي مل هم دعب

 وذ ناك ناو ) تلزن ىتح نيدلا ىف عابي ناك رمملا نا : مز> نبا لاق

 ركذلاب الا صخ و مذملا ىلع عامجالا رقتساو(ةرسيم ىلا ةرظنف ةرسع

 اث ادحاو الجر ديعتسا سرا ميظدلا رجزلا اذه ءدوصقو مظعأ هنال

 ىل* ىلوتساو مهةوقح بصتغاو ادابعو كلام دعتسا نميف كلاب

 « ؟ مهالةتسأ ىلع ىضقو مهتاراجتو مهاوما

 اا لا ضرصتخم رجآب الماعو اريجا رجاتسا لجر كلاثلا

 لقاداطعإو همدختسا نأب قدصي !ذهو هرجا هطعي ملو هلمع هن» ىفوتساف

 مادختسالاو دبعتلا باي نماضيأ اذهوهنم ائيشهطعي مل ود رجا هع: وأ قدتسيا#

 بيغرتلادرو دقووهلملاظوإف ضوع ريذب هتعفنم ىفرتسا هنالو ةرجا ريغب

 هامهريغو.ىناربطلاو.هجاهنءاداورءةرع فد نال .ةدرجا ريجالا ءاطعاب

 عب مهخ ىلاعتو هنا>..هللاو ةلظ مهاك ءالؤد : 34 لوق ناف )

 زعدللاوباوجلاو ؟م مخ شانأب ثيدحلا!ذم حيرصتلا هجو اف نيملاظلا

 كادر ةءاظفلجي رصتلاب ءال ؤه ىلع ديدشتلادارأ هنأ الإ كا ذ_كنا5 ذا ءلجو



 1١ ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 اهيفانيامب نايتالا واهط ورشب اولخي النا طر شب نيمل سه ريغ موق عم ول و تن اكايأ
 اوفواو)ىلاعتلاقهيلعهءادع|ىوقي وهم ازعل وهفعضي ودهاعملا حل اصب رضيام

 مكيلعهللا متاعجدقو اهديكوت دعب نامآلا اوضقنتالو متدهاع اذإ هللا دهعب

 (دوقعلاب اوفوأ اونا "نيذلااهيأي) : ىلاعتلاقو(نولعفتام لعب هللا نا اليفمك

 .ىراخبلاىورو « ( الوئسمناك دبعلا نا دهعلاب اوفوأو) ٠ ىلاعت لاقو

 نا» :لاق ملسو هلآاو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رمع نب هللا دبع نع مسمو
 امو « بالف نب نالف ةردغ هذه . لاقي ةمايلا موب ءاول هل عفري رداغلا

 ملاعلا ثيح ةمايقلا موي داهشالا سؤر ىلع رداغلاب ريبشتلا اذه بعص

 بيذعتلاوخيبوتلا وىزملاو عينشتلا زمهيلعود امو هتلاح نوري وعمتي هلك

 ةمبرجربك أ ردغلا نآل قلخلا اهاري ةلاح عظفأ ىمةلاللا هذه نابيرالو

 هحرةتست و ةساسحلا عابطلا هم رفنتست ريقح ليلذ نابم هبحاصو بكترت#

 ولخت الف ارشتن» ردغلارضاحلا انرضعيف سيصأو.ةيقارلا ةميلسلا لوقعلا

 هيراقأ دحأ وأ هللا وأ ةدالراوأ هتحوز ىطعي ةلئاعلا مق ناف هئم ةلئاع

 اذك ةالنوا اذ انالف ىطعيس هناةظيلغلا ناءالاو قيثاوملاو دووعلا

 وامايادعب وأمايالا ىناث حبصي مث اذك انال ىبحو اذك نالفل بتكيو

 هيماوهب عراشلاهددهامب أبعيال وقيثاوملا ونام لاب ثبعي ودرعلا ضدي و رهشأ

 ةبيرق تن ءاوم فايرآللاو ىرقلاف ردغلا دجتاذككو هب ءافولاو همازتلاب

 'تقلرا املكو ةريغصلاو ةريبكلا ندا قكلذنك و ارشتنمةساغلا نذدملا]]

 هلريتخاو عونةوردغلادادزا الكثير د1 1قئأتلاوهفرتلاو ةين دملاف ةئيدملاله١

 اهفلأي ةداع راص ىتح ةهوضم ةيعانطص| تال او ةهوم ةديدج بيلاسا
 الو ناتسنالا طاف ءارزولاوكولملاو ءادورلاو داوقلاو ءامظعلاو ك1

 دووعلاب ءافولا حبصاو تايصخشلاو مهذلا تعاضو اقلطم صخشب قثو



 ةيفلسلا تاحؤتا] آ ١١

 « ةريره ىنأ نع ىراخبلاو , دمحأ هأآور « 0 لقا

 هتمص>وهتمصاخ : لاقي امصخ هتعزان ىأ -هتمصح ردصم مصخلا ش
 امبروعمجباو دحاولللمعت-اوامصخ مصاخملا ىعسمث انآصخو ٠ ةمضاخم
 ءادصفلا لوق لوالا .ءارفلا لاقوءهلوأ رسسكب دحاولا :ىورهلالاقو ءىنث
 قاعتي نأ ةمصاخملا لصاو ءموصخ ةثالثااو نامصخ نينثالا ىف ذوجيو
 قلارجلا مهخ دحاو ل بذجي ناو هيناج ىا دل مصخب ديجاوا 8

 هضقن ودبعلا كرتللاقيردغلاو«هلل رو .ىثاا,لالخالا ردغلاو « بناج نم

 فالخرحلاو ؛ ردغلا ريثك رادغو . ةردغ هعمجو رداغزالف : لبق هنمو
 وأ كلذ متكي مث هقتعي نأ نيرمأب عقي رحلا دابتعا . ىباطخلا لاق .دبعلا
 ظنذاحلالاقوءامهدشأ كلوالا)و قتعلا دعلاهرك همدختسو ناىناثلاو ٠ لدجت

 قتتعلا متك عم هيف نآل دشا اذه ىنعأ - بابلا ثرديدحو .٠ رجح نوأ

 06 مم نُف نمثلا لكاو عيبلا نم كلذ ىضت#“ لمعلا هدحج وأ

 نه دشاأ هننِبلع د.عولا

 موي مهمصخ نوكي دايعلا نه ةثالث نا ان ريخي هناحبس هللا نا ىنعملاو

 لجر لوآألا . ىهانتملا لظلاو ةعيظفاا ماثالا نم هويكتراام ببسب ةمايقلا

 . ىلعللا, فل>و ادبءدهاع ىأ هب هنيمب ىطع أ ىأر دغ مهب ىطعأ| هدايع نم ديعو

 ةميظعلا دسافملاو ةمومذلا تافصلار بك !نمردغلانا كشال و ىهدضقن مثكلذ
 دل قو نأل هواطمأو ذهملاب ءاقولا لب ردغلا نمّوملا قالخا نم سيلو
 هرييدت ءرملا ىلع دسفيو . ةيرو:سدلا نيناوةلأو ةءاعلا ةايلا ماظنب لالخإ

 ىف ءاج كلاذاف هدبع ضقن مث هدهاع نع رارضاو هريغو هسفن هّدحل صل

 :اهضقن مدعو اهمازتلاو اهب ءافولاو دورعلاءاضه] ىلع ثحلا ميكحلا ناءرقلا
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 ملا ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 ل هيلع درو الفهلئاقوأهباسواهمتشوا لأ هاذأ اذإ ثيحب ةيذؤا ا ظافلالاو

نعىسدقلا ثيدحلا ف درو 5 مكاص ىنإ مااصىنا: هللوةي
 هللا ىذرةرب رهىب!

 مللالص هللأل وسمر لاق لاق هنع
 هل مدأ» نبا لمع 9 2 8 لجو 0 هللأ لاق

 ه2 مو

 الف مكدحأموص موي نا5 اذاف ةنجمايصلاو هب ىرجأ انأ و ىل هناف مايصلاالا

نإ ملاص فل لقيلف هلق 3 ل :هيأس ناف بخصم الو كفرت
 » مكاص ى

 هجامنباو.ىئاسنلاو.ىذمرتلاو.دوادوبأ و. مسو.هل ظفللاو ىراخبلا هاور

 عماجاذ] اضعا ميج معيو ندب ىلع.املا بص, ن أب ةبانجلا نم لسغلا ثلاثلا

 نف كلذهيلقب ىوذ وكلذ ءةظفاوملا - هاك ظناذإ رأهمانمف ها أه ه]

 : 2 1 0620000 رخل ا

 ند جرظخو مالسالا ةمذ هنه ثكرد كو 00 ًادماعةثالثلاهذهدحأ كرت

 روبق ىف نفديالو هيلع ىلصيال تام اذإ ثءحب أرفك حبصأو ناعالا ةقير

الصلاك رت عالطاوةلصدب نع سانلادحأ تيأرو .رومالا هذه ىدحا
 ة

 ةرادؤ رطفلا ىلع همجوز لمح وناضدر روش 1 عوصلاو . ان ادداع

هعواطتالفهبلذتوىوقتو كلذ هيلع ىبأت
 اهبلغي واهيلءرطيستي ةراتوةمئاص لظترو

 وزةدامشب هَ ان+ أ نمل ستغيال وءرطفتف
 *نوعجارهيأأ انإو هلل انافكلذب هتج

لا ود اعملا نم ةيصعم لكاوبكترا مهناف ىعرقدهأ مرللاف
 فخاؤتممالا تناذ ىت

 مدعو هد نرخ أ كرحرأ [ؤ 00 زاز- كادت دخؤتو امم ةدحأو ١

 5 0 ١
 تاعي

 هكيباوكاوسرلامارد !ةمدقتملا مهألاب لعفت تنك 5 مهتم رجب مهاياكذخأ

 سرس <” 5 612 ةخارا تا اس هأ ه0 سرع ن1 ا ا

 ردغ مش ىنىطعا لجر ةماوقلا 0 مهمصخات | هن الث 2 ١ ه6

- - - 

 يا ا ل مز نتاع نشا تل

 لوهنم ف وساق أرد رجاتسا لجارو هن لوا 3 أرح عاب لجرو



 هللأىلودي نهوهو لوعفم ىنعماهإ ليدف وهو ' ودعلا دض ىلولا نس

 ىف ىلاعت هللا لاق « نيع ةفرط هسف: ىلإ هلكي الف ىلاوتلا ىلع هظفحو هرءأ

 ْق طرشنيةصولاالكو .ةيصعم لاخت ريغ زم هياع ىلاوتيو هتءاطوُا ةذا.ت

 مودلاو.ةالصلا.ثالث ىلع ظفاح نمانه هب دارملا وىىريشقلاهركذاكةيالولا

 مالكلا مدقت مايصلاو -ةالصلاو: ىلولا دض ودعلاو ؛ ةبان+لا نم لسغلاو

 ندبلا عيمج ىلع ءاملا أ 1 ةمجعملا نيغلا م ذب  لسغلاو ٠ ٠ لبق امهءاع

 وأ عاملا ببسي ناسنالاب مودي ىونعم رءاةبأت هه ةنلا عمدميمعتو كلدو

 هيلعبجي ىذلا - بنجلا نا». دعبلا لصالا ىف ىهو  هنم ىلا لوزن
 «ربط# ماد ةالصلا عضاوم برش نأىهكن - ىنملا جورخو عامجاب لسغلا

 هنمطةدام لسرحلاو . السرم ا سدا نأ ىنعت 6 السرم 0 هلرقو

 « لعأ لاو هقيرط نم. عوفلم رهف أ نع راجنلا نبأ هاورو 6 لسرأا 1

 0 اهيلع را رار+“ همن الاو 4 ظأ وم ا ءامشالا هذه ىلع ةظفاحناو

 نويلع ظفاح نه زاوقأ ثاالث نأ ان ان ريخي هر ذ لج هلئأ نأ ىنعملاو

 اةحهللا ىلو ناكةدحاو ةره نهك رت نودب نبيلعرهتساو نبب ىتأ نه ىأ
 الفةماصلا لامعالا هقفويو هتيانعب هؤاكفهل ارصان ناؤوهرومأهللا ىلوتو

 .طئارشااو٠نكرالاةعمجت هاب ىتأينأب ةالصلال والا رمالا ريخبالا ىتأب
 دعب لامعألا لضفأىهو اعرش اهل ةددحلا اهتاقوأ لوأ ىف تابودنملاو

 رجفاا عولط نم عامجاو بزشااو لكألا نع كسمي نأب مودلاىناثاو
 لامعالا ند حيف امو شدفلا نع ةسفن كلب 7 سمعا بورغ ىلا



 ١ ١1ه هيسدقلا ثنداحالا جرش

 ةلويقم ةيضرم ةلاح نم هليدعتو توملا دعب دسجلارييعت ةيناثلا ةلصخلا

 عاتمتسالا و هيلا لايقالا نم نكمتلال و س وفنلا هفاعت رذق و ند ةلاد ل

 .س وفنلا أمام زدمشت و عابطلا امم رفنت ةفيج لاك دب تت وم ا لبق ناك إ 4

 ب فيما ل ولو مع اهداعباو ممديأ نيب ند اذاوز نوذءدلو

 مهب ةمحرو سانلاب قفر كلذو مهيدل هبرفأو مهدنع.هاضرأو مهيلا سانل)

 هنق دب و بيرقلا هي دص بيرق قريدص نفد 1 كاذ الولو ةعسوتو

 هيلعما: هلاو همرظعت و4. -ىقملاغتا< راوىن :اغأاد دسجب عّتمت :؛وهيلادد رّيدعم هلعجو

 اءندلا قويضتف اذكهو رخالا تودءيف ء وهس) كد هيلا ل6 : نأ نه هظفحيف

 مييلع معدو هدايع نع كلذول وما عفرف ةهشملاو جرخلا نوكيف اماهأ لع

 دؤنلاو ضرآلا هلكت بهذا ربةي ونف ديف هيف سانلا ده زيف دسجلا ريغ نأب

 ه كمحرأو كدايعب كفأ راامبراو كناحبسف
 هلدلو دقق باء ةلل.ع نزح اذإ .-هر د لج هللأ نا ةثلاثأ ةاصخلاو

 . بهذيوبلسي كلذ ريغ وأام ببسب هلام بهذ وأءالب هباصأوأ بيرقوأ
 مل نآو هقلخ ىلع ةعموتوانب ةمحر كلذ هيسنيو هنزح ن زذلا بحاص نم

 ام ءىث ىفركفيال انيزح ىسمأو حبصال هسفنو هلرتو هب كلذ هللا لعفي

 لصحب ومهشياءم قيضتو مهتدك رحل شت و سانلاحل امملطءتةةهريغكلذكو

 ىنقفرت نا كلأسا ىنأ مهللا كتاذلدبء هلانم تناحبسف نزاوتلاو لاخلا
 ه كرءاوال دايقنالاو كنكح 0م وكرك ف ث ىلا ىف :او>او

 2 هم 7-3260 طل

 ريثه 72 2 نب رع

 نع ىت م ,يملا اور 0 4 انجل ن 0 موصلاو ةالصلا َّ ىودع

 001 سنا نع راجنلا نإ او . السره نسحلا



 ةيفاسأأ تادفنلا 1 ١

 ه مقرأ نب ديزنع هركاسع نباهاور
 ثعبلاو « ةلاحىأةلصخ عمجلاصخلاو « قيبضتلا ف الخ عيسوتلا ند

 «ناويحلانهضرآلا ىلع بديام لك ةءادلاو ء لاش رالا ىنعمب ثاعتبالاو
 ددحاولا بشخلاو بحلا لذأي ىذلا دودلا وهو سودلا انه هب دارملاو
 ريعشلاوحقلاو « هنم صلخيداكي الف بحلا ىف سوسلا عقو اذاف ةسوس

 دارملاو ؛« ضرالا تحن نوفدملا لالا - لصالا ىف  زنكلاو « نافورعم

 ء بيرقلا جاو , ىرخا ىلا ةلاحنمليدبتلا رييغتلاو؛راخدالاو عملا انه هن

 مب - ن زحلاو « ربقلا ىلع ريغلانمءىثلا عزن بل ار ءكرمآل متري ىذلا

 :لاقي ربصلا واسلاوءرورسلا دض- امهحتفبو ىازاا نوكسو ةلمرملا ءاحلا
 « هتبحع كنع لاز اذا تيلستو هنع ثولسو اذدكك نع تيلس

 هدابعىلع عسوت هنأ ربخاىلاعتو كرابت هللا نأ- لعأ هتلاو  ىنعملاو
 ناىلوآلا ةلصخلا - مهبةمحرو هنم امرك- مهيلع قيضي ملو ةثالث لاصخي

 ريعشلاو حمقلاىلع -سوسلا ىمست ىتلا -ةبادلا [سرأو ثعب العو لج هللا

 مس ىرورضلا دابعلا توق امهنال مهب ةفأرو دابعلاب ةمحر امهيلع ارطلسو

 سانلا دهتجالرخآلا فائصالاعاونأ قايك امهظفح لب كلذ لءفي لولو

 ةدشلامأ سانلا نيعأ نع امهئافخا ع صرحلاو امههراخداو اههزندك ىف

 بيصتموي ىئألوأ ادج شدافتمنمثب رخدملاامهعيبيف امهيلاسانلا ةجاح
 ولوناسنالا امهدجياالف ريعشلاو ممقلا لقيف ةيضرأ وأ ةيوامس ةفآ عرزلل

 جاتديالفامهنم هباودوهلايعو وه تانتقي ورخدملا امهجرخيف شحافتم نمي
 لسرأ و دابعلل هللا لهف سانلا ىلع قبيضتو جرحوةقشم امهنم لك ىفو ؛ذئنيح

 سانلا قيضتيف نينس اًئيش امهنه دحأ رخدي الثا امبيلع اهطلسو ةدودلا هذه
 ه هدابعب هفاراو هقطلأو هللحأو همركحأام هلانمهنادبسف نوجرحي و



 /١ ١ ةيدقدقلا ثيداحالا رست
 ىضر و هرك ذ لج لا ءاضقل نءذأو داقناو ملستسا نم نأ ىملاو

 بضخيام لدي ملو بئاصملاو ايالبلا نه هب هللا هالتبا اه لغريصو ه.كح

 رمل م 00 هللا هئعب ركشااودجلاب كلذلباق لب ىلاعت ىرابلا

 ءابارت تنك ىتتيلاو : لوقيو هيدي ىلع رفاكلا ض»؛ موي باب رالا بر ىلع
 ناش دان ور رينعع هعرءازنا د و ةيحاش دبا ندعو هدأ نم ءراارقي موي

 نيقيدصلاعم- ةازاجلا ,ةبسانا موي .حاورألا ْ حابشالا شح موب - هينغي

 قىطصملا نئس اوءيثاو اًدح هب اورمأام اولمع و هلوس.:و هللا اوقدص نيذلا

 مالسالا نيد فيذملا عرشلا هب ءاجاع ارتاخر 3 هلا و هيلعهتلا لص

 مب نيمحارلا محرأأي مهنه اناءحإ مهللا
 سم ةسو هس را هس

 كفك أ ٍتامكر عبأ رايذلا وأ ىلصت نأ مدانبأي و 2 ال

 ٠ ىفئاطلا ةر٠ ىبا نع ىوغبلا هاور « كح 0

 : لاقي موحلا ىضيقن محلا نوكسوتةلءهملا نيعلا خسر انا كا 0
 هفعضلا زجملاو ءامهيف ازجيزيو - ميجلا رسكب رجعي رفالا نع زي

 دارملاو ؛ ةردقلا دض وهو ءىثلا لعف نعروصقلل اهسافراعتلا ىف راصو

 هيفو «د.هبوهو هتنتسورجفلا ةالصليقو . لفنلا ةالص راهنلا ] وأ ةالصلابب

 قابدل ضرعيامعفد ناسنالا ىفكت اهنافرهظأا ليق ةلفانأا ةالصلا ىلعشمحلا

 «كتاتكلال وأ ىشيدحلامدقت دقو كلذ+هوي 0 هيذؤي وزاسن الارضي ام مويلا
 ل 0 همس ريب هو 1

 0 ثلا د دعا لاص ثالث ىدايع ىلع كتمعدس وأ 2 6

 52 َ م

 هلو 6 ص ص تب 8

 00 دعب دس ريد هع ا 6 يل كلذ 1 ريعشأا و جملا

 را ربا تاس سرا ل 2 - سسك سا م ا هد
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ما نيرا وحس راسو عيب مي+ نفد |! كلد الواو
 وأين



 ة.فلسلا تادفنلا 0

 رمآألا لصف :_بغأر لآلاف اك ءاضقلاوىدايقنالاو ناعذالامالسةسالا ش
 نف ىرشبو ىحلا نيبجو ىلع اهبنم دحاو لكو « العف وأ كلذ نا الوق

 كلذب رمأىأ (هاياالا اوديغت ال نا كبر ىضقو ) .ىلاعن هلوقىهلالا لوقلا

 . لصفلاومالعالاب ءاضقاذرف(باتكلاىف ليئارس]ىنب ىلإ انيضقو ) :ىلاعتلاقو

 هيلا انيضةو) اذه ىلعو ءامزج ايحو ميلا انيحوأو مانعا ىأ محلا ىف

 ىضقيهللاو) :هلوق ىحلالا لعفلا نمو(عوطقم ءالؤد رباد نأرءالا كاذ

 عبس نهاضةأ ) : هلوقو (ءىثب نوضقيال هنود نم نوعدي نيذلاو قحلاب
 لولا نمو « هنم غارفلاو ىعادبالا هداجيا ىلا ةراشا (نيمويف تاوءس

 نءو « لوقلاب نوكي مك احلا مكح ناف اذكب مكالا ىضق و ىرشبلا

 « (مهروذنأوفوياو مهثفتا وضقيل مو. مك-طسانم مهتيضق اذاف) ىرشيلا لعفلا

 ىضقي ىضق : لاقي لصفلاو عطقلا ءاضقلا لصأ: ةيامنلا بحاص لاقو

 غارفلاو هواضءاو هماكحاءىثلا ءاضقو ٠لصفو مكع ة:!ضاق رهف ءاضق

 امعجم هوجوىلع ةغللإ ف ءاضقلا , ىرهزالالاقوىقاذلا ىنع# نوكيف هنه

 ذفناوامءاوابجواواىداو اتا وأهل عمكحأ ام لكو همامتوءىنثلا عاطقتن اىلإ

 كلذتمزلا.اوساذكبسيلوااذك هناب ىضقت نأ :ىثلاب حلاو ىضقدقف ىضماوإ

 ةعاسلا مارق نع ةرابغ ةمايقلاو ءامرفيرعتمدقتءالبلاو ربصلاو ؛همزلت!وأ ك ريغ

 برل سانلا موقي موي - ةعاسلا موقت مويو ) : ىلاعت هلرق ىف روك ذملا
 لخدأةدحاوةعفد مايقلا نم ناسنالا نمنوكيام اهلصأ ةمايقلاو ( نيملاعلا

 وهوقيدص عمج « نيتيدصلاو هلرقو « ةعفد ابعوقو ىلع اهينت ءاهلا اهيف

 نملب لوقو « طق بذكيال نمل . لاقي لب ليقو ء قدصلا هنم رثك نم

 هداقتعاو هلوتب قدص نا لب : ليأقو قدصلا هدوء:تل بذكلا هند ىت أَ

 5 هلعشب هفدص قفحو



 ؟ذم ةيسدقلا ثيداحالاح 0

 نزءهللا ةفاذغ ةرظنلا هذهكرتو هسفن دهاج نف هاا لج هللا نع هدعسو

 نيبناسنالا رتخيلف هيل ىف هتوالح دحي انيقيو اناما هلدبيس هللا ناف لجو
 نأ تبر ةدوجر سلا موهسأ ضرعءتيف ابظح امتاطعاو هسفن هتعواطم

 ...رلااضر باد:سيفدرك ذ مدقتام ىلا رظني الف هاوهو هسفن فكي

 ةيصعملانعاضارعا هيلق ف تاح ىتااةينامبالا ةيبلقلا ةذللاو هباوثل ضرعتيو

 ىف ةريثك ثيدا-] تدرو دقو« سفنلا هيف بغرتام ىلا تافتلا مدعو

 « ل ال ام ىلا رظنلا نع هفرط ضخ. نا ىف ناسنالا ثحب بالا اذه

 رظني ملسم نمأم مه : لاق بانيو ىبنلا نع ةماما ىبأ نع ىورام كلذ نث

 ىف اهتوالح دحي ةدابع هل للا ثدحأ الا هرصب ضغي مث ةأرما نساحم لا

 «ةقمر لوأ ةأرما ىلا رظنيو : لاق هناالا ىناربطلاو .دمحا هاور ع هيلق
 اهيلع هرصب عقي نا - ملعأ هللاو - حص نادارأ امنا :لاقو . ىقهيبلاو

 ىخضر بلاط ىبأ نب ىلع نعو « اعرو# اهنع هرصب فرصيفدصق ريغ نم

 ف ارنك كل نا ىلعأي » . هل لاق ملسو هل 1 هيلع هللا ىلص ىننلانا هنع هلأ

 ةرخالاكا تسيلو ىلوالاكلامتافةرظنلاةرظنلا عبتت الفاهين رقوذ كن اوةنجلا
 هنالكاذو ةمالا هذه ىنرقوذ ىأ اهينرقوذ » هلوقو؛دا مامالا هاور و

 .ىزخألاو ٠ هللا هنعل مجله نبانم امهاد-ا هسأر ىنرق ىف ناتجش هل ناك
 ْ ه ملعأ هللاو .دو نبو رمع مم

 ينم ضرر ىئاَضقل كسعسا نمنإ ميحرلا نمحرلاهللا سب 91
 0 - - سس سا

 - -ك ف --آ 2 سس هس در را نس هل هه آذآ

 ,نعىليدلا هأآور » نيقيدصلا 0 ةمامقلا موا هدمعو ا ىلع ربصو

 نال 5 2 0 ل 2 1 1 1 1

 جروللا ىف هللا هيتدك ءىث لوا نإ لاق هلأ » امنع هللا ىضر سابع نبا

 1 1 1 - نإ 0

 ا ا



 ةيفلسلا تادفنلا 1 ١١

 كلذ مهل عرشام بسحب اه وكلمت ديبعلل اكلم لج وزع ابلعج دق ام ابنق

 ةكلتمملا قئادحلا لالظ لثهكلذل هنم مكح ماضربالا دا اهي فرصتيال

 اهنم ءىش ىلا جات>ا نف اكلم ابيلع دحال لع مل لجو زع هللا لالظو

 جرخ دق ىتلا وا رفقلا ىف ىتاا لالظلا لثم كلذ ىلع هل بتع نرد اهذخأ
 لإ حابم اهيفامةرخالال الظو . هل اهوليسو لجو رع ب اهنع اهباحصأ

 « ملعأ هللاو 4 نىكجامت دق ابك
 عزم ع ها

 هتادبأ ىتقا ن 307 نعم م سيلبا 2 نم 0 ةر 0 || 2 3

 ر- - 00 -

 ركل سس سس سس اس سس ا

 «د وءسم نإأ نع مكاحلاو- ىناريطلا هآور « هب اق ىف هتاوالح دحياناعيإ

 بيات رظنلاو « - ةرملل رظنلانم هيناث ن كوفلوأ مفي ةرظألا

 دقو )م صحفلاو لمه أتا) هبدإ شس دقو «هئورو ءىثلا كاردالةريصيلاورصبلا

 مل ىأر ظن مف ترظن : «لاقي -ةيو رلاوهو - 000

 ة4ئىاري اهوأ. لصنا بكرم وهو لبنلا دحاو مهسأاو 6 ورتت ملو لمأت

 .ظفاحلا 0 اا : 0 0 م هب بيري 0

 0 : لاقو ةفيد_د كثب ددح نوه مكاخلاو ٠ . ىناريطلا ا رخآ 2

 ىطساولا قدحسا نب نمح رلا دبع ةياور نم هاجرخ : ظفاحلا لاق ٠ دانءالا

 . ىهتنا - هآووهو-

 ةدحاولاةرظنلاز اانزيخي هتافص تهزنتو هؤامسأ تكرابتللا ناىنءملاو

 وأ عاتمتسالاو ذذللل درمالا ىصلا وأ ةيبنجالا ةأرملا ىلا ناسنالا نه
 نيعللا سيلبأ ماهسنم موهسم مهس ادسحو اضغعبو اهرش سانلا لار ألا

 ةفلاخملاو ةيصعملا ران هيلصرف نمؤملا بلق هب بيصيف دبعلا ىلع هطلسو



 ١ ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 ُ ملعاوَللا و-ىنءملاو؛هتطا>اونمحرلا شرع ةؤص ة>ردصلا ثيداحال ا ىف تي

 هىورخأ الو ىويندظحلال يةبحلا ىف نيصا#لاىأ هيا لالج ف نيباحتملا نا
 ناصخشلا نوكي نا اما لوألا . عاونأ ةثالث ىل-ع هللا ف نوباحتملاو

 ايسحوأ ناك ايونعم رادلا هذه ىف ماطح ءاجر عم هالع لج هللا ىف اباحت
 اضفت ملوأ تيضق هتجاحالا هل سيلف هايند ىف هتمهو ةجاح بلاط اذهف
 هلوسرو هللا ىلا هترجهف هلوسرو هللا ىلا هترجش تناك نهد : ليلا

 رجاهام ىلا هترجوف اهجوزتاةأرمأ وا اهييصيئان ذ ىلا هترغ كنا نيو

 ىنعهوأ ناك اس> ىورخأ .ظح ءاجر عمهلل هتبح نوكي نإ ىناثلاو , ديلا

 دنعرك الا وهو  لوالا نم عفرا هسفن نكل ةجاح بلاط اضيا اذهف

 نوكمت ىذلا ثلاثلاو ,« ضقت ماوأ تيضق هتجاح هلذ  ريخلل نيبستنملا

 قي ة>ىلع هللا ىف نيباحتملا مسأ هيلع قودصي ىذلا اذبف الا سيل هلل هةرحص

 ناك اذاو « هنم هل ردصي ءىف هيخأ نم هاريذيال كل 25 ناك |ذاو ءظفللا

 ةنو هلب اهدحأ ةيأ تناك اذاف نا>ت:ءالا دنع تيثي ادو هجولا|ذه ريغ ىلع

 مط بصق كلذك كلذ ناك اذاف « ىوأام ءئىرمأ لكلف كلذ ريغل رخآلا

 'مهطيغيف فقوملا لهأ مبيلا رظنيف اهيلع نومي رون نم ربانم ةمايقلا موي

 كرايت برلا شرع لظ ناونوكيو 6 ءادمشلاو ءايبنالا اذه موماقم ىلع

 اذهف - هلالجل ج ىلوملا لظالا ءومسلا نم ناسنالا ىقي لظال موي ىلاعتو

 « ا-ميف لقعلل لاجمال ةيفيكلاو هيف ةدراولارابخالاب قدصن ؤهب نم ٌونامم

 ىف ةمكحلاامفةرخألا رايزدلا كلم ىلاعتو هن احسب اولك لالظا! نا لءقناف

 هلالج لج هل تناك ناوايندلا لالظ نا باوجلان !:هةئيصلا هذم رابخالا

 ( ةيفلسلا تاخفنلا م / م 0



 ةيسدقلا ثيداحالا حرش 1 ١ ١

 مهل لذ ةقيقحلا ىف هو «رمتستال فيص ةباحس ىه ةزءلاو ةوقلا هذه نا
 «ىناسنالا عونلاف تادامجاو نيشحوتملاو مئاهبلا لامعأ نولمعي منال
 هللا ا ديعبب املها دي نم اهباصتغاو اهذخأو ةدناوب برحامو
 ةسدقملا انقوقح _.رع ةعفادملا ىلع انلم<تىتلا ةرمثملا ةوقلاوسفنلاةزع
 « ديد. ماظلا دب ىلع 0-- مولظلارصنو

 س ين ربو هم ه ار سبر ةرئس ه-ء

 هربا موطبن ه2 دوت 3 ا " ىلالج ف ا 00 هع

 0 ها 3 هد 1 نعم لل

 ه ذاعم نع 0 1

 هاَور«ىلط الإ لظال مو ىش ط لظف ىلالجل ثرياسملاو 5

 ه ةيراس نب 17 1 ريمكلا قوىن :اريطلاو دجحأ

 ,اضعب مهضعب كل او اض ودذإرثلا باستا ون ودار ة[|نوباحتملا نك

 هلوقب ىلاءتو هنا>.س هللا فصوب صخو ٠ ردقلا مظع قوه مانتلا لالجاو

 هلوةوء«فورعهربنم عمج رب انملاو:هريغفلمعتسيملو«مارك الاولالجلاوذ 0

 لجرلا تطيغ ؛ لاقي  هيناث نوكسوهلوأ رسكب ةطيغلا نم « مبطيغي

 هيف وهام هيلع مودي ناو هلام لثم كل نوكي نأ تيبتشا اذا اطبغ هطبغأ

 عرشب هيلا ىحوا رشب وهو ىبن عمج نوييبنلا وو لوبقهصاخ دسح طبغلاف
 وهو ديهش عمج ءادهشلاو , اضأ ككاو ير نوكف هملت لأ اذاف هنا لمع

 هاعس نم ىلع قاطأف هيف مستا مث هللا ليبس ىف ادداجم لق نم لصالا ىف
 لصاخحلا ءىلا لظلاو «ءكلذريغو قيرخلاوقيرغلاو نوطبملانم ل ا

 امب صوصخم وه : ليتر « نا5 ءىث ىأس مشلا نيبو كنب زجاحلا نم
 00013 شردلاو ( ءىفلا ورق هدعب نا امو سمشلا لاوز ىلا: هنم نان
 ابنم رخأ ناعم ىلع اضرأ قاطيو * هر» رس كاملا شرعو 6( فوسم ,”ىش



 ١1١ ةيسدقلا ثرداحالا حرش

 م - هس سس ل ف ل را

 اهينم اذداو ىنعزأت نم ىرداذإ ةمظا 0 11 ا 1 ريكا 0 5

ُ 

 رو سر

 ة«ةر ره 11 2 هجامناو 0 ل وأو" دمج هاور 6» راث /! ف هَدِوْلَق
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 ةمتام لاس ضو ةوقلا ةرالااو - كدلا حلل لا ل ا
 ةمظعلا ءايربكلاو هب رزتي ىذلا بوثلا رارالاو « بلغي نأ نم ناسنالل

 رسك مدقلاو ءدربلاو رحلا نم هب ىدتري ىدلا توثلا ءادرلاو كلل

 ىف الثم ءادرلاو رازالا برضو « ةوقب ئرلا فّدَقلاو , هتاباو ءىثلا

 زئاسك تسل ىأ ةوقلاو زعلاو ءان ريكلاو ةمظعلا ةفصر هركاذ لخ هذاردلا

 رك ذامهيش « امهريغومركلاو ةمحرلاو ازاجقاخلا امم فص. دقىتلا تافصلا

 هنالو نانإلا ءادرلا لش, م هنالمشي اممم فصتملانال ءادرلاو رازالاب

 هذهىفك رشي نا ىغينبال ىلاعت هلا كاذكف دحا هئادروهرازا ىف ةكراشبال
 ةوقلاو زعلا نا اندعيو انربخ لجو رع هللا نا ىنعملاو « دحأ تافصلا

 دحأ تافصلا هذه ىف : راشرال ىلاعت هلل هب ةصتن+ ىه ةمظعلاو ءايربكلاو

 كواعصال و ىنغالو ريةفال زاطل سال و كلاهال نجالو سالرسل

 برضاذهو6«هريغنود هنالهش اهمناف هرازاو هئادرب مكدحأ صاصتخاك

 اول-ةعيو اوهبفيل مهأرعو مه:داع بسح رشبلا لوقع ىلا ىبيرقت لثم

 زعءو لج هب ةصتخلا تافصلا هذه نم ءىش ىف هال-ع لج ىلوملا عزان نف

 6 همصقو أ هيذع و اةالطم عن م نود كاإذ ىلع رداقوهو- هران ىف هفذق

 ءبفصورال اهنال ةولاو ةمظعلاو ءايريكلاو ةزءلا ءاعدا نع رجزلا هفو

 ىهو مدعلانم ملاعلا دجاولا ءىرايلا قااخلا ريغقالطالا بع ةقيقحلا ىف ام

 ناك كيوم قالا نه اك نا( ليةنافإل ىلاعتو هنادبس هلل ةيقاب ةمئاد

 هباوجلاف ءرضاحلا انرصعيف رافكلا امسالو ةوقلاو ةزدءلا هدنع ارفاك وأ



 ةيسدّلا ثديداحالا حرش 1 5
 ك0

 0 4 00 علا را لا وا

 »ع قرا هدم ىف : ىذأأو ىلجأ ن . هبأ رو هماعط كل 4 / ىزجأ

 ال -

 نع ريبخلا ْق انا راما » كلا م 3م ا ميلا 2 م راما

 » 1 نا ةضامللا نب ريش

 هاك مع - س هدا مكه] خخ لس

 ىزجااناو لوم راثلا 3 ديعلا أمم مدسأل ةنج مايصلا 2 مارا

 0 قي حا و ا هب

 ا ن1 نع ناقل ءاؤر ةقب كرجا .اناو .ىل ءاصلا درجه
 ةداعاللةجاحالف بي رقهظافلا ضعب لع مالكا مدقت لوألا ثيدحلا ص

 « هتداعإ نع ىنغاف ١١ ةحفص مهلا ىلع مالكلا مدقت « مث نمو » هلوفو

 هلوقوف ١ هحفص هرك ذقبس خلا « اريش ىنم برقةتنمو » هلوقكلذكو
 ماللا مضو ةمجعملا ءاخلا حتفي فولخلا « فولخل و ىتاثلا ثيدحلا ىف

 « ىوغبلا هاور » ىناثلا ثيدحلا ىف هلوقو : مودلا نم مفلا ةحئار ريغت
 د نب دوعس» نب نيسحلا دمحم وبأ ةنسلا ىحب ظفاحلا ما.مالا وه
 تس ةئس قوآ حيباصملاو.ةنسلا "حرش اهنه « ةميظعلا تافنصملا بحاص
 / امس و رع

 مرسم ع سسوس سل

 <« هّثبذع ايش امهنمىنعزأت نقي نادرا ريكلاوىداازعل 2 4 +

 داعم ةريره ىلا نعو م, هنع هيوم#و ٠ ديعس ىنا نع مسم هاور

 5 ىلع نع ريغصلاو طسرالا ْق ىناريطلاو

 ري اس ربزو

 نعمل ءاور«هتمصق يادرىفءرانا 3ن ,ق ىئادر ءايربكا أ
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 هةهري ره ىنإأ



 ٠ ١ 94 مس دّقلا ثوداحالا حرش

 تمجتلاذا تافااخناوىصاعملا ىقتن فيكو تافالانم انذقنت ىتلاعفانملا انل
 لست عيتملا ىوحلاو ةوسلاب ةرامالاسفتلاو ميجرلا سالبأ اهدئاقو اا
 لاععالا ىلع بابكنالاو دبعتلا ةرثكب هدونجوناطيثلا عفدم امانمهلي ناهنلا
 4 ه ةيديلا عيراشملاو ةماصلا

 - 1 ا 52 - هم 2

 7 تا ت١ ع - ا ص

 1 لع 6 سد عل سس رب س هر يي مسوس ةلمع مسار اس  انتشس ةمدلس صم م هه

 ه- 1 2 - -ٍ

 رو ري هوك سو ل اس يآ سس ل تس مس تسع ا ت# س تر سس 0 9 ا

 ردك !رادع نيم بر نمو ءىش ةياع تمل ملامامعب هاب هيف 2:0 رش نو برقم تماو اش كياع من لا لان ة
 م ص م م م 2

 هلا سس عم و ه2 » مى - 1 6 داو اهلا ص

 ىناريطلا ا »ع 0 كوه تبرد اعارذ ىئنم 8 ندو

_-2 

 9 رذى ١ نع

 7 - - م

 سر هل مّ رث هوك

 00 4 ' ىزجا اناو ولا لو ران ١ 0 2 موصلا 2 /©

 "5"صا سم هّ © رسم 0 22 2-2 2

 هلل لنع 0 كاملا م و دنرطر 0 نم هبأ رو هماهط وت ووش
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 مام اوبر عااد ارا ور هاور«كسملاسيرنع

 موس تاو ري ص

 "قارب هر راث || نم ىدع ع6 0 ةند موصلا» 85

 ه ةريره ىلا نءىقهيبلاو .ريبكلا ف

 موس ملغ

 1 ل موصلأودأ ١ 5 5 0 نجتساب هن: مايصلاو /م/
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 ىلاعتهقاكرشيلواب را را 7 قيام 1 !اهنهن ىقل ديعلا

 ةبانالا !عثحوهو ؛ ةرفغءاه “الم برقي مب هيراب وهال وه هيقل ءىثب ايف

 قكي رشتنودبهد>و لي ةدابعلا ؤ صالخالا وهتمحر نم طولا مدعو ىلاعت هيلا

 ناطيشوىوهو سفنسهريغهللاعم كرشيالفدئاقعلاو لامفألاو لامعألا

 هللالأسن اهيف لخدي امم كلذريغوةبق بحاص ىلوو.بر»و .ةةيرط خيشو

 ائراوطاوانااو>أ عيمجفملاعتللا عمادأ كرشن نانم اننيد ىف همالسلا
 « ملعأ هاو

 01 2 ل ا ا لا ا يلا جا نص د ل رس دع اذ

 ىل موا ا و ةثيسلاو دو ذاو رشع ةنسااو ابا

 ممم 1 و 53 55 رو

 3 لن 0 0و 00 3 «فيدلا د 3 6 باذعنم ةنج موصلاهن ىزمجا انا
 0 نه ل 71 9

 « لجر نع ىوفبلا هاور

 رصودصخم كاسما عريشلا فو كاسدالا قلطم ةغللا ف هانعم موصلا ش

 عولط نهلادولا زةهجرفو لخادلا لاء ىث لاصيأ ,نعمريدو هف فكي نأب

 ةحوتنملا ناينلا دي دش. بج مذيب عةئ+و كوقو «برغملازاذأ ىلا رجفلا

 ديدشتو مرجلا حتفو | يأ رب لكي  نجلاو « كمةيو كرتسي ىأ كني ام

 هياع علطي دحأال نال هرك ذ لج هلل موصلانا ىنعالاو « سرتاا  نونلا

 لجهتلاف كلذك ناك الو هس: ىلإ هفاضأ كلذل روتسم لمع هنال هللا الا

 هب ىئتعي هن اصيس للأ ناالا كلذ كلامعالاّق اب تن8ناو هسفنب هب ىزجب هركذ

 سفنلا بي ذمت هيف ناف هباوثىلع ادحا علطي ناز ودب لامعالا نمهريغنعةدايز

 .لقاعلاريكيلفالاناسنالل ةيونعموةيذدب ةضاير ىظعأ رهو ةكتالملاب اههيبشتو

 .سرتلانا5ه راكملاف عوق ولا نماهاذفحم سفن:الةاقو موصلا ووهط و رش عم هنم

 يبي عراشلا فيك رظناف ,هريغو فيسلا» همصخ جدام براخن | هل ىقتي



 وء.ا/ث ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 " ذ لج هللدهش نم ناو , هاوهو هناطيش عبتاو هالوم فلاخخو هسفنل

 ةيدورعلا وةلاسرلاب ماسودل اوهيلع هللا ىلصدمم هلوسرلو . ةقلطملا ةينادحولاب

 تاروم ألاللع 0 نك ديقم اذهوىءاش باب ىأ نما هلخدي ةنجلا هل

 دنسو ٠ علطملا ىلع ىف ال ىرخأ ةلدأ نم ذخؤي 6 تايهنملا بنةجأو

 « هقباهكح ملعأ كلاود قيدحلا
 0 ل ا 1 7

 « هتءطق اهعطق نموهتلصوارلصو ن 5 هي 0 «” 1

 ه.ةعمبر نب صاع نمسا ٠ىناريطلا هآور

 هلوقو «ةداعالاىلا ةجاح الفوب هحفص هيلع مالكلامدقت محرلا ْش

 ةكيتشملا رجشلا قورع لصالا فىههيناثنوكسوهمضو هلوأ رسكب «ةندش»

 اعاستاو ازاجكلذب هببش «قورعلا كايتشاك ةئيتشملاةبارقلا انهاهم دارحلاوب

 ه هيلآ عجراف ة ص ريغمدقت ثيدحلا ىلع مالكلا قابو

 سوو هي هي مهد - 000

 أه رفغا وأ ما ً لاو ديزا 7 1 رشعب م 2 5

 م 00 1 لرثو

 مراسما6 ارب يح ىبشل رشي 1 اع ضْرألا بار ى مم هل لو

 « رذ ىبأ نع معن باو ملسم هاور

 اهرسك كحوفاقلا مضي با رقو 17؛حفصهيناعم ضعب ىلع مالكلامدقت ش

 نأب ان ربخي ىلاعت وك رايت هللانا ىنعملاوءاه المب راقي ا ىأ براقيبراقردصم

 الام ىلا اهاثمأ ةرشع باوث نع لقت ال ديعلا اهلعف اذا ةدحاولا ةنسحلا

 ةزئدح نع اماقع هلع دي زيال ةدحاولا ةّديساا لعف اذإو ٠ ةيذ و اردق ةيا

 ناولو 4 هل اهرفغ لجو زعواش اذإو .هيقاعو اهيلع هبا هس احاذا اذهاهلثم



 2 ملعأ أو هلدأو رغذلا مدخو مالسالاراشتناو ا 1 0 ا ل تل

 لل ا 5 لا م ) م
 ناعالان اك الإ تايلا وتم تاسطغع ثالث سطع نءؤد اعاد ا/ذب

 ساد
 م1 يي ”ّ

 . لاقمالسااو ةالصلا هياد هزأ نبلأ نم ىمايدلا مأ ورا©4 هملو ّق ا ا

 * هرخأ» ىلا ءاعأ هللا نع مالسأا ه.اد لي ريج ْى ربخأ »
 ىئغملا روتاعب اتمتايلاوتهمو٠ فورعم - ةلمهملانيعلا مب .نساطبلا نع

 نافهشادمف لزصافا هذيل لصفيال تاعب أتم تاسطع ثالث ناس الا سطءاذإ
 «سودرفلاد:سم ىف ىمليدلا هاورثيدخلاو . لزازةيالوهبلق ىف تبثي هن امي
 ةمجرت ركذ مدائو ؛ ةيداولاو ةفيعضلا ثرداحالا نم ءولمم وهو
 يب همأأ عجراف هب ةدؤص ىاتيدلا

5-4 - 
 . 20و ساه < ساس ا سا ع هسا نم ١ ا 2 م ل ما 2 سى

 نا دهش نفي ىضغقمحر تراس اناؤلا هنزل هنا ان ىنإ» م

 7 4 0 رعر سرا رت سل رت نزل سعال ع ا ا ةك خس 2- 7 ضاع ع
 نع ىليدلا هاور )» ةنجلا هل.ف هلوسرو هلم ادم ناو هللأ الأ هلإال

 7 000 5 رمل يه هس 2
 «هرخآ# ىلا«لوالا باةكلاق هللا هطخ ءىش لوا «لاق هنأ سا.ع نبأ

 . نانملاو فطعلاو ناسحالاى ضد: بلقلاف ةقر لصالاف ةمحرلا ش
 ةفرلافةران لمعتسيدقو ءهب فطلتلار هتجاح ءاضقرلا هدكرحتف مو>رملاىلع
 فصراذاف أن الف هّنبَأ مر وحن ةقرلا نع درج ازاس>الا ْق ةراثو ةدر#ا|

 درجلاناس>الا الإ هب داري لف هئنافص تهزنتوهؤاسأ تكرابت ىرابلا هب

 ةقرنيبءدالا نمو . لاضفاو ماعن اهللا نم ةمحرلا نافاذ» ىلعو « ةقرلا نود
 «ناسحالاب درفتو ةقرلا سانلا عئابط و زكر لاعتو هناحبسهللاف « فطعتو
 نين هؤالاب ةصتخمةرخآلاىفو ىيرفاكلاو نينم ؤمللة.اعايندلا ىف ناحبسهللأ ةمحرو
 بضغلاو «( نوقتينيذلل اهرتك أسفءىش لف تعسو ىتحرو) : ىلاعت هللالا#

 هنأ ريخأ هناحبس هللا نا ىنعملاو « هيلا عجراف «م ةحفص هيلع دوغ



 «٠ ١ +] ْ ةيسدّقأا ثداح م 1

 مرو ره رمى هام ءُنَع

 ناطر « اعتب البس ىف ادماجت جر ىدايع نم دبع اي ادال
- 

 2 كرا 0 2اس سا عع 1 هي نى ركل ه5

 .هأ مص .ةنآوةمء: غوأ رجا نتاع -هةدوحر نإ_هعجرا نادل تدهضص

 2 م ه-
 سو رثس ءال 2 هاكر ملام هع 8

 ىناربطلاو .ىذمرتلاو. دحا ما ور4 2 هلذداو همح راو هل رفغأ نا

 هرمع نبأ نع

 مج رافع ةحفص ناءالا بعش ردتخم لع انةيلعت ىف هيلع انملكت ةايجلا

 ةلوهنم هيف ىذلا قيرطلا ليبسلا « ىلو س ىف » هلوقو « كرسام دحت هيلآ

 هعرمشو العو لد ىلوملا هدبع ىتآا قيرطلا انه هب دارملاو . ليس ةعمجو

 ءاغتالا «ىتاض رمءاغتبا وهل وةووهفل اخي امد ريغ قي رطال همكح ا و هل هس و هدابعل

 تقثأ ىلابتو هناحس هلل' ناك اف. ةريغل ةراثو هللانوكي ةراتق ىلا كلل
 «هيف باوثالوابةرعو طيحأزعو لج هريغل ناك امو .لبقو هي>اص هيلع

 ىلا ىرذملا هازع كتيدخلاو,بر1لالهأ لاوفأ نه بيضا اع 0
 دهاجمل هللا لفكتو عئاستلاو . ىراخبلاو, كلام ىورو ؛اضراأ ان

 هلخدالا ةتاملكب قيدصتو هليس ىف داهم ا الا هب ند هع 01
 « ةيينغ وأ رجا ىو لاق« هنكس لآ هدر[ 111
 ادهاجم هدابع نم جرخ نها انريخب هدايمأ كيدقت ضانل ل

 عج رن]هلنمضيرخ" !ارمأ الهاضرولجوزءهللاةاضرم كذب ادصاقهليبسف
 عجرم نإوةمينغو أر اا نم باصأ ىذلاب ىأ امب هنط و ىلا هعج رينا ش ءاعو

 رفغي نأ هفنأ فتحوأ لاتةلا ناديه ىف !ديهش هاو ىلاعت هللا هضنق نأ

 هدول هتنج هلخديو ريو - بوذذ هل تناك نا - هبونذ هركذ لج هل

 هيفف ,ديعلا هوجريام ةياغ اذهو « هقلخ ىذلا اضر ىف اهايأ هلذب و هسفنب
 لجهلا ةملذ ءالعالةصلاخ هتين نركت ناو اهلك هماسفأب دابجلا ىلع ثحلا



 ةيفلسلا تاحفنلا ١6

 « ةريرهى نع ناخبشلاو دما هاور « كيلع فنا ىفلاد» اياب

 رما ءافلارسكو نونلانوكسو ةزدبلا حتفب ىللوآلا « قفنا و هلوق نش

 ه«رمآلا باوجنونلازوكسو ةزدهلا مب « كيلع قفناد هلوةو؛ قاقنالاب

 ىلاعئابلا دي نه جرخىا عيبلا قفن هنمو. ديلا نم لاملا جارخا قافنالاو

 دق قافنالاو « ىنف دازا|قفنو . اهحور تجرخ ةبادلا تقفنو ىرتشملا

 « بولطم لكلاواعوطتو ابجاو نوكي دقو « هريغ ىفو لاملا ىف نوكي
 ةيريخلا حلاصملا ىف قفني نا هدبع رما ىلاعتو هناحبس هللا نا ىنعملاو

 دقن نم هدي تحئو هيأه امك ا> هلعجو هيلع هيا معناامع ةيويحلا عيراشملاو

 نمهلكلاملا نال هءامبو ناسنالا هز وحي ام كلذ ريغ وا ةراجت ضرع وا

 هتيافكن ع داز اذا نيد لا عفانءىفهفرصيل هدبع هقزر ىلامتو هناحبس هللا

 « كلذب ةديقم ةمولءمه ىرخا ةلدا نم اذخا اعرشهتقهغن همزلي نم ةيافكو

 لضفاوىلوا مهتةفن ةهزاللا ريغ براق الاول هالا ىلد قافنالا نا بيرالو

 نيك اسملاوءارقفلا ىلعلالا ف رصىرحالاو لضفالاو.مهريغىلع ةقفنلا ..ه

 مالسالا ض'ارفنم كلذ ريغوةا زو مايص و ةالص نم مهنيد رثاعشب نيدكسمتملا

 بغراو نيكسمتم لا ريغل عدرا كلذل كلذب مري دقتنالو هتابجاووهناكرأو

 لعشا هتدئافو معا هعفن ناكام كلذ ىفىعاريو < كلذل كسدتلا 0ك مهأ

 رثك ١لب هفاخ كيطعاوكلهضرعا ىا«كيلعقفنا» هلوقو «مظعاهنرمث و
 هديقيملو ( هفاخم وبف ءىث نم متقفناامو ) : ىلاعت هللا لاق ةفعاضم افاعضأ

 ىورو « هءاكحابلمعلاو فيرشلا عرشلا ىلا ةيادبلا هللا لأسنف رادتم

 نمامو : هلل هللا لوسر لاقلاقهنعهللا ىضر ةربرهىب|نعلسهوىراخاا
 اقفنم طعأ مبللا , امهدحأ لوةيف نالزني ناكلم الا هيف دابعلا ميبصي موي

 ىو « افا اكسم طعأ مبللا رخالا لوقيو افاخ



 ١م # ةءس دعا ثد 0

 هارب ررظيل ندتعو ريدخبل ءاليلا نالؤ ىالرع لع تكن تاما رشا

 فيااكتاا نال ءالب ةيعرشلا فيلاكتلا ىلاعت هللا ىمس دقو عه ريغل هرشوأ

 تا رايتخاامنالو ؛ ( ءالبهجولا اذه نم تراصف نادبالا ىلع قاشم املك

 ( , :: رياصلا ماعت مك زي لهاا ياعت ىت > مكنوادوز .٠ لح وزع هلأ لاق

 راسملاب نوكيفرات دارعال ىلاعت هللارابتشاوءكلذب ناءولم ةئسلاو ناءرقلاو

 ةيدي ::.ةحنمل افءالب اعيمج ة>ئم او ةنحلا تراصفا و ريرأ راضملابةراتوءاوركشيل

 انيلب وان ريطقءا رضلاب انياب + باطخلا نب رععلاق ءركشال ةيضةقم ةنحشا و رسال
 كلذفهالباواذ 5 نالفىلتبا ١ ليقاذا :ىنامفصالا مغارلا لاقعربصن ملف ءارسلاب

 رووظىناثلاو؛هرمأ نم امجيامىلعفوقولاو هلاح فرءئامهد>!نب رمأ نهضت

 « امهدحأ هب دصقي أاعرو « اننا رمال فو دفق اعدرو هتءآدرو هتدوج

 هءادروهتدرج ررهظالاهنمدارملاسيلفهالبأوا اذ_؟ الب ىلاعت هللا ف لوق اذاف

 .ىلع ,بويغلا العنا نكذاهرمانم لوحامىلع فوقولاوهلاط ف رءتلان ود

 كالو ( نبمتاف تاءاكبهبر ميعاربأ ىلتبا ذاو ): لجو رع هلوق اذه

 وبما دبحلانا.نيب ناهي شت وةميظعتل انه لاو دع هيلا ددلا ناس
 هأ اضرعتم ءالبلل الباق ن را_5ك.ذ هلهأ ود 3 هيلع ىنثاو هللا دمح ءاليلا هيلع

 رك امش دماح وهو هل هردص عم” لإ هل هتيهاركوا هتءاسأ رهظي نأ نودب

 سبل نم كلذ لثمي ءالتبالا نعهريغ ةاناعمو هباضرلاو هلأ ىلع ءانتلا رهظع

 ردصب هساوخ لك بئاصملاو ءالبلا ىقلتي نالفاعلا نمؤملا ىلعف كلذك

 لوز.؛ باست>الاو ريصلاو اضرلاب معفمو ناميالاب نئماتم بلقو بحر

 ةءدصلا دنع ريصللائةف . نائّربأ لايف ىذا هسع نأ نودب ارق هنع كلذ

 تاياء ءالتبالا ىلع ربصلا ىف ءاج دقو ءةيدبالا ةداعسلاب انل متخيو ىلوألا

 ةديحصأا ثرداحالا كلذ.؟ و هردق ردقيال امظعاباوث ريصنمل ناوةريثك

 ه ملعا هّللاو امظع اباوث هل ناو ىلتبا اذا ريصلا ىلع ثحلا ىف تءاج



 ة.فلسلا تاحفنلا ١

 متت ١ لوقو ع هتداعا نع خاض ةدعوص هيلع مال كلا مد لهن ضخ. |و

 باكئراب هضخمل نم بقا هب ىلاعتو هنادمسهّللأ نأ د ضغب أ نع ضغبأ ني

 كلذب ةيوبنلا ثيداحالاو ةيناءرقلا تايالا تقطن اذ_كهواضعب مهضعب نيملاظل)
 اهالوتي رضاحلا انرصع ىف ةيمال الا مهلا ٠ بلاغ ناف عقاولادي وي دهاشلاو
 برحلانمةمالسلاهلي!لأسن نويلظي مهسفنا اونا نكلو مانلظامونوملاظأ

 ابعم تلخدو هدنلوبوناملآلانيب_ةيحنو ةالصفلا ابيحاص ىلع ةيوبنااةرجبلا

 اهيفكرتشتاممرلو اهيف ةدوجوملا ةيسورلا ةيلقالا نع احت اهنامعزب سورلا

 ءايوقالاو٠ ءارقفلااوساوي ناءاينغألا ٍلعواضعب مهضء؛ةنواعمو مهداوتو

 'صالخالاو ةبانالاوةبوتلاب لجو زع هللا ىلام,عوجرو.٠ءافعضلااو دعاس
 نتفلاو قاقشلا نع دعابتلاو دسافملاو ضاعملا نع عالقالاو لامعألا ىف
 انل لفكي كلاذ لءلف دبتسملا مشاغلا لالا نم مولظالا ديب ذخالل زفحتااو
 ١ السا 10 ناحاجنلا

 50 م

 ا ءالملا هيلع 7 ىدنع 1 كل الماي | رفلطأإ 5 ا

 00 1-2 أ ال لوس نا 3“ ع نعم سرح 2 ماه ١ ها دعا اخ

 هيلع ائيمص انب راي نولوةيف وكجريف هللا دمح.ف ءاليلا هيلع نويصق
53 

 و ا ع 6 < اا رغرتم ع رساف 27 طل د

 هأور « وص حمس لا بحأ ىلا اوعجرا ُلوُعب ان 5 .الملا

- 

 00 ةماما ل نع رءء كلا ىف ىئاربطلا

 مدقتءالثبالاو ءالبلاو «ىلعأ نم هتقارا ءاملابصو «بكسلابصلا ش



 ٠٠6١ ةيمس دقلا ثيداحالا حرش

 ىلعلدي وهوورك ذب دبعلا اًتفشتكرحتو هءرابو هقلاخهركذ تقو هديع أعم <--

 «ايبرق كلذ لءمالكلامدقتدقو ىفخلا ركذلا نم حجراىرهجلا ركذلا نا

 ةمالسنب دمح هئناديعوبا نيدلا باهش ثدحملا وه « ىعاضقلاو» هلوقو

 ء؟لاقيو.نان دع نب دعم ن٠ بعش ةعاضق ىلا ةسن ىعاضقلا لع نبرقعج نبأ

 ةنم قرت اهثد#و رصم ىضاق ناك .حصالاو رشق الا و نم ره

 ه ابحرش مدقت مجارتلاىفابو « ةئامعب راو نيسمخو عبرا

 93 2ك عطس 22 ل عا 62م ا ا ل ا

 هاور « رانلا ىلإ الك ريصا مثضغبا نم ضغبا نم مقتنا د ايو

 : نا نع طسوالا ىف ىناربطلا

 لعءةةموهو ءامشي نمل ةيوقعلاف غلاما مقتنملاو « لاعتفاماقتنالا ىف

 ل ىسملا هلامشا نور هطخسالال ةهاركلا هب تغلب اذا مقني مقل نم

 ىحسال و ماةتنالا نم قاشم مقتنملا .تانيبلأ عماول ىف لاق « مقتنملا هلالج

 طخسالاد> ىلا ةهاركلا غلبتنال والا. ةثالث طءارشبالا ماقتنالاب بيذعتلا

 بيذعتاا كلذ ىضتقي نا ثلاثلا٠ ةدم دعب وةعلاكلت لص« ناىناثلا .ديدشلا .

اق-ىفاءأ قالا ق-ىف الالصحالديقلااذهو , ىنشتلا نماعون
 هلاعورفقاال

 ةيرقعلاب لجوع اذآب:ذم أ ناف ةبوقعلاب ةلجادملا نمدشا ماةتتالا نا ملعاو

 ةراشالا هيلاو. ةبوةعلا ف لاكتلا ةراغ بجوتسي ملف ةيصعملا ف نكمتت م

و ( مهنم انمقتنا انوفسا. اللف ): ىلاعت هلوقب
 .راركت ىلاعت هللاىمس دق اضيا

 ,مقتنيف داع نمو) لاق اماقتنا ديصلا ذخأ مرحلا راركت ىف ةرافكلا باجيا

 .ظدحاما « ةيالا ( اوداه نيذلا نم مظبف ) هلرق نم بيرقوهو ( هنم هيا

 مءادعالانم مقتااذاادومت نوكي امنا ديعلا ماقتنا٠: ىلازغلالاقف هم ديعلا 1

 "- أهنم مهني نأ هيلع بج مرج الف 4. قرنا ىلا ه4سقل ه ودع ىدعا و



 ةيفلسلا تادفنلا ١ م

 00011011 2101 نتاعك احا يورو , نا مدر
 09 كبيجأةهلوقتام عمسأف ىنتوعد ىا« ىنترك ذ اذا كلءم اناو ىف كنظ

 ةظقي نعركذ ىف ةمدق:لا ثيداحالا نم ههيشاامو اذه . ىذمرتلا ميكا

 هركذ عم هيلعىقبيال ثيحب نوكيفركذلا ةقيقح وه كلذ نال ةلفغ نءال
 باقهنالفاصلا وه رك ذلا كلذف قولخمركذاآألو هسفن ركذ تقولا كلذ ىف

 الجرناول .قولخلا يفدوجوهاذهو.هاوس امنع لهذءىثب لغتشا اذاف دحاو

 هرنغ تقولا كلذ ىف ركذي ال ام هتييهنم هذخال ايندلا ف كلم ىلع لخد

 نك ك وللا كلم فيكف

 نيدلا بح ةلاحرلا قارعلا ديفم عرابلا مامالا وه « راجنلا نبا ه هلوقو
 وع ةنسىوتآ ا مجغملا بح اص ىدادغبلا راجنلا نب دوم نب دمه هليادبعوب)

 نب دمحا هريهع ثدحم ريبكلا ظفاحلا مامالا وه « ميعن وباو » هلوقو

 قوصلا ىناببصالا ىنارهملا نارهم نيىمومنب قحسا نبدمحا نب هللا دبع
 فاس رار تدلل ماع قرت ءانوألا ةل نحاَس

 © ل رس لس لس دس هس 6س لس رع

 ا راع ىب تك رو ىَترلَذ وه ذإ ىدبع مسا ا/

 .مك اة عاقل لل اونا نان نايحنياو٠مك املاو.دوادوبأ ش

 نايحنباومك اذاو .هجام نباو ٠ءدمحاو « هريغو سنانع ناح نباو

 و ةريرهىبأ نع

 ىلاعتو هناحبسهللانا-لعا هللاو  ىندملاو , ةمواعمىهو ةبغش ابلصاو هلوآ



 تاما ة.سدقلا ثي دادالا حرس

 مك-!لوقاالو بيغلا ملعاالو شا نآازخ ىدنعوكل لوقا ال لة) :ىلاعت هل ةابنمو

 كلذىفن امنا هناب بقعتو «لضفامبن أ لعل دفاك!هنوكي ناىفنف (كلهىنا

 لك الا كرت نمكلملاةفصب نوكي ناو بيغلا ٍلعو نئازةاهنم اوبلط مهنوكل

 ىفنف مباثم ارشإ هللا لءري نا مهراكتا طم نه وهو « عاملاو برشلاو

 ليربج فصوامهنا>بس هنا اهنهوو ليضفتلا كلذ مزاتسالو كلم هنا هنع

 امو) هيلو ىبنلاقحفلاقو (ميركل وسر لوقلا) ليربج ىف لاق ادمحو

 ق.سامنا كلذ نأب بقعتو « ديعب نوب نيفصولا نيبو ( نونج«« بح اد

 ام.ظعت كلذب لي ريج فصو ناك-ف ناطيش ةينأي ىذلانا وعز نم ىلع درأل

 فصوام لمي عضوملا اذه ريغ ىف ةَكِلَي ىبنلا فصو دقف هيلي ىببلل

 : لاقو انه بدآلا ءوس ىف ىرشخعزلا طرفا دقو «هنممظعأو انه ليربج هب

 كأذ ىف هيلع درلا َّق ةمئالا غلاب وأ ىدمحملا ماقملا صيقنت مزاتس أملك

 5 ةءينشلا الز نموهو.

 ليلحلا مامالا وه ع انتدلا ىبا نبا ءاور و لوألا كيدحلا فال
 ىبا نباب ريبشلا ىثرقلا ديبع نب دمحم نب هللادبع ركبوبا ريهشلا ظفاحلاو

 ه «رمإ ةنس ىفوتملا ةريثكلا تافنصملا ب>اص ايندلا

 ري شب نب نيسحلا نب ىلع نب دمج هللا دبعوب| وه « ميكحلاو » هلوقو

 هلوصالا رداون اهنه ةريثكلا فيناصتلا بحاص ىذمرتلا ميكحلا نذؤملا

 ْ ايم لوسرلا رابخأ ةنرعم ىف
 عانس نينامث وح نع يفوتو نيتلامو نينامثو سمخ ةنس روباسين مدق

 ,ىنغاف ١4 ص هريسفت مدقت الملا «”الم ىف » عبا رلاثيدحلا ىفهلوقو

 عهيلع مالكلا ةداعا نع

 ةلماعملافءرشواريخ نم هنظ ىضتقم ىأ <« هلفو» ريخالا ثيدحلاىف هلوقو



 هيفاسلا تادفنلا هاب

 بجوت تناك ناف كب الملا 1

 نءزوفكنتساأل كلذ عم مهو ىلوالا قيرطب مهتدابعل ةبجوه ىبف هتدابع

 « ابيف عزانتملا ةيلضفالا تو.ث ىقرتلا اذه نم مزاي, الو ؛ ىلاعت هللا ةدابع

 ءايبناآلا نم لضفأ ةكنئ الملا نا معز نمفطعلااذب,جتحا:ىواضيبلالاقو
 كلذ وةيدو,ءلا ماقم نع ميسملا عفر ىف ىراصنلا ىلع درللةةاسم ىه : لاقو

 مهفاكتتسا مدعن وكي ىت> هنم ةجرد ىلعا هءاع فوطعملا نوكي نا ىضَتَقي

 مييسملا ةدبع ىلعدرأل تقيس ةءالا نا هياوجتو هفاك:ةسامدع ىلع للدلا

 لوقك ليضف:اا نود ةرثكحلا رايثءاب ةغلابملا ففطعلاب ديرأف ةكئالملاو

 ليضفتلاةدارا ري دقت يعو سوءرمال و سيئر هفلاخيال ريالا مبصأ : لئاقلا

 كلذو حيسملا لع مهنم ةبتر ىلعأ وه نم لب ىثرعلا ل و- نم نيب رقملا ليضقت هتيأ

 مهن متتال : ىيطلا لاقو ؛ اقلطم رخآلا ىلغ ني سنجلا دحا لضف مزاتسيال

 نل حصيف طقف ىراصنلا ىلع درلل تقيس ةيالا نا لس نا الا ةلالدلا

 جاتحي كلذىعدي ىذلاو هنم عفرا وه نمالو ةيدوبعلا نع حيسملا عفرتي

 كلذز ودقتءيال مثو حيبسملا ىلع ةكئالملا] ,ضفت دقتعت ىراصنلاناتا.ئا ىلا

 بواسانمةيآلاهقايسولاقهب ل دّدسا نم لال دتسا متيالف ةيطالا هيف ن ودقت» لب

 ىلا ( دحاو هلا هللا اما ) : هلوق مدق هنا كلذو:ىقرتلاال ةغلابملاو ميمتتلا

 مدمب هعبتا مث ةماتلا ةردقلاو ةيكلاملاو ةيئادحولا ررقف ( اليكو ر هلرق
 ىذلا هيلع ريكتسي نا كلذب فدصتا نم قحتسي ال ريدقتلف فاكنتسالا
 نيذلا ةكئالملا الو لامكلا هيف مكداقتعال اهلا ىراصنلا اهيا هنوذختت
 ىوغبلا كلذ ركذ دقو (تاق) لامكلا مبيف مهداقتعال ةغا» مكريغ اهذختا
 نيذلا ىلع ادر لب ىسيع ماقم ىلع مههاقمل اعفر كلذ لقي مل هظفلو اصخلم

 «ثيلثتلاز وعدي نيذلا ىراصنلا ىلع درو موياع درف ةهلا,ةكلالملازأ ن وعدني



 قار ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 نا ؛ لاق لعألا نفرلا ىف دمج دلا ءرلا ىف ىاكامزلا نيا ىدلا لاك
 ًئ ديعلا راد لب او كسل ف هأ هرك لب كني ُْق ديعلا رذ لباق ىلاعت هللأ

 ”؟ دلا امد ا ريخ ناثلا الملا ف رك ذلا راص اماف الملا ىف هلل هرك لب الملا

 لضفا -مبيف هللاو- نورك ذي ىذلا ءالملارمهيفركاذل اوم هللا نآل لوآلا ف

 3 ”الملا ميدقت ةل زّدعملا ةلدأ نم وى مهيف هللا سل فدذلا ءالملا ن«

 هنا دهش)و (هلسرو هك لاهو هلل اودع ناك نه ): ىلاعت هأوق قرك ذلا يي

 السر ةكئالملا نم نطصي هللا) (ملعلا اولوأو ةكئالملاو ود الا هلاال هنأ
 هال ليضفتلا مزاتسيال رك ذلا ىف ميدقتلا درج نأب بقعتو ( شانلا نمو

 كنمو): ىلاعتهلوق لثم ىف نامزلاب ميدل ىرخأ بابسأهل لإ هيف رصحني مل

 نا م حو نامز مدقتل ميهاربا لع احون مدقق / ميهاربأو حو نهو

 ن ادع نوكي نا ميسا ف.كنتسو نإ ) : ىلاعت هلوق امنمو « لضفا ميهاربإ

 (ذوبرقملا ةكنالملا الو ) : ىلاعت هلوق ىف لاَقف ىناعملا ملعل ة.سنلاب ةيعطق

 نيذلا نويوركلا ةكئالملا مقو ّ حيسملا نود اآردق ىلعأ وره نمالو ىأ

 ىناعملا لع ىضتقيالو : لاق  ليفارساو ليئاكيمو ليربجك شرعلا لو-
 لوقف حيسملاف م ولغل ى راصنلا ىلع د ىلا قيساع ١ مالكلان أ ثيح نم اذه ريغ

 ىاصخلم ىسبتناهنمةجرد عفراوه نه الو ةيد وعلا نع حيسملا عفرتي نل :ميل

 بس وه اءأو هيف عزانتللا ليضفتلا مزاتسيال ىقرتلا نأبسع

 نأب مهيلع درف هللا نود نمدبع حيسملاو ةنكئالملا نم الك نا كلذو ماقملا

 مكسنع باغ نه كلذكو هللا ةدابع نع ريكي ل هنودهاشت ىذلا حييسملا

 نالؤ هدهاش7 نم بيهأ اهنع باغ ال سوسفنااو ربكتيال ةكئالملا نم

 ىلع عالطالا و ايندلا ىف دهزلا نم اباجال حيسملا اودبع ىتلا تافصلا

 4 ةيفاسلا تاحفنلا ا - 2



 كلذ تبثيملو هب ةيانعلا ىلإ ةراشالا نم هيف امل (ىديب تقاخامل) .ىلاعت هلوق
 1 مهاربا ل آو احونو م دآ ىنطصا هللانا):ىلاعت هلوقاهنمو ةكنالدلل

 قامو تاومسلا ىفام كا رخسو) :ىلاعت هلوق اهنمو (نيملاعلا ىلع نأرم

 نالوءرخسملا نم لضفأ هل رخسملاو ةك:الملا همومعف لخدف (ضرالا

 تعبطاملسفنلل ةدهاجلا عمابلاغرشبلا ةعاطو ةقلخلالصأب ةكئالملا ةعاط

 اصيأوقشأ مهتدابع تناكف بضغلاو ىوهلاو صرحلاو ةوهشلا نم هيلع

 داهتجالاب وةراتصنلاب رشبلا ةءاطو مهلع دراولارمآلاب كئالملا ةعاطف

 10م نيل بدللا نألو ىكأ تناكبف ةراث طانتسالاب و ةرات

 دهاشت ةكتئالملا نالو رشبلا لع ةرئاجلا ءاوغالاو هسشلا ءاقلاو نيطايشلا
 نم مبنم ملسي الف مالعالاب الا كلذ نوفرعيال رشبلاو توخلملا قئاقح

 لع تباثلا الا كالفالا ةكرح وبك اوكلا ريبدت ةبج نم ةبيشلا لاخدا

 ه ةريثك تادهاجمو ةديدش ةمشمعالا كلذ متيالو هند

 كلذلهبلدتساامىوقا باءلا ثيدح نا ؛ليق دقف نيرخآلا ةلداامأو

 ضعب لاق ىتح ةكئالملا مهب دارملاو مهنم ريخ”الم ىف هيف هلوقب حيرصتلا
 المفشا مهركذ ةيَمَشلََت دمي مهيف ”الميف هللا رك اذزم مك و كلذفف ةالغلا

 احيرصالو اصن سيل روئذملا ريخلا نأب ةنسلا لها ضعب باجاو « مهنمريخ
 ”الملانم ريخ مه نيذلا الملاب دارملا نوك, نا لامتحا هقرطتيلب دارملا ىف

 ه هذ الملا ف كلذ رصحني لف معر دنع ءارحأ مهنأف ,ادهشلاوماسنالا رك اذلا

 تاصح امئا ةيريخلا نأب لوالا نم ىوقأ وهو رخ | باجأو
 ىذلا ب ناجلا نمريخ ةزعلا بر هيف ىذلا بناجلاف اعم الملاو رك اذلاب

 ىلع عومجملل ةبسنلاب تالصح ةيريخلاف بايترا الب هيف وه سيل

 ىضاقلا مالك ىفهتيأ ر مث ركتبم هنأ تننظو ىل رهظ باوجلا اذهو . عومجملا



 كيسا بم جة ني ل ا ع

 كق ل

 | هال اح عنيمج قهب رب .نظلا .نسح نوأي نأ دب هلأ ىلعف هدبع. نظ دنع ىلاعاو

 هل ع مس ىلع ةلادلا ةلدالا نه دروام ةراضحتساب كلذ ليصخ ىلع نيعتسا و

 هب لاهقو قاسي دمأ هر
 دافتسيرلعلا لها ضعب لاق « ىسفن ىف هترك ذهسفتىف ىنركذتاف ههلوقو

 ىىربجلا ركذلا ىلع هميدقتل ىربجلا رك ذلا نم . لضفا ىلا رك ذلا نا هنم
 ادحا هيلع علطاال باوثب هتركذ هسفن ىف ىف دركذ ناىنعملا ريدقتو قايسلا
 ءايدءلل وولاء ادشو ىللعالا الملا هيلع علطا باوث هت ذار هد قو خ] ناو

 0 0 -برطلأ ملكلا - ىلعى مرش ىف هنركذ ف الخ لضفا امها

 د هيلا عجراف ة هيه 1

 بهذموهومدأ ىب نه لضفا هدا أآذه : لاطب نا لاق

 نيكام انوكت نا الا ( لدم نأ» رّقلا نمدهأو ثكلذ ىلعو للعلا لهأ روهمج 1

 ىنب نملضفا ةك:الملاف ىنافلا ند لضفا دلاخلاو( نيدلالا نم انوكتوا
 لضفا مد ىنبىحلاص نا ةئسلا لهأ روهمج نع فورعملا ناب بقعتو مدآ
 ةل زتعملامثةفسالفلا ةك-:ا لا ليضفت ىلإ اوبهذنيذلا و نسادج الا ماس

 ةناوون امتال ناسنالا ةقيقحنملضفأ كلملاةقيقح : اولاقف نيسنجلا نيب
 ليضفت مزاتسيالاذهورهوجلا ءافصو ةوقلاو ملعلا ةعس عم ةفيطلو ةريخو
 «ةدابزوكلذ ىفام ىسانالا ضعب ىف نوكي نأ زاوجل درف لك ىلع درف لك
 ءايبنالاب هصخنم مهنمو . ةكئالملاورشبلا اصب فالخلا صخنم مهنهو
 ءاَتب .:ال ا ىلع م ماضفنم مهنمو ؛ ؛ ءاسنالا ريغ ىلع. د الملا لضف نه مهنم مث 1

 خير دج انيع الا :

 0 وجسلاب ةكئالملا رما هللا نا كلملا ىلع ىذلا ليضفتت ةلدأ نمو
 اهنمو (ىلع ثهركىذلا اذهكتيأرا): نسال ىتح هل مركتلا لبس 1



 ةيفلسلا تاحفالا 1

 ٠ -نا ىلع رداق ىا « ل ىدبع .نظ دنع انا ىلاعت هنا لوقي » : متلي هلوق

 حيجرت ىلإةراشا قايسلافو :ىنامركلالاقو « هب هلماع ىنأ نظام هب لمعا
 عمساذالقاعلا نافةبوستلا ةبج نم هذخا هناذ)و فوخلا ىلع ءاجرلا بناج

 هسفناءراتخي الهنا, فوةلا بناج وهو ديعولا عاقيا نِظ ىلا لدعيال كلذ

 قيقحتلا لهالاق © وهو ءاجرلا بناجوهو دعولاعوقو نظ ىلا لدعي لب

 نظاا نس وهو الا ؤد>ا نتومبال ١ ثيدح كلذ ديؤرو رضتحماب ديم
 لاوقا لوالا ىف كلذ لبق اماو ؛ رباج ثيدح نم ملسم دنع وهو « هللا

 :هلوقك وهو ملعلاانه نظلاب دارملا : ةرمج ىنا نبا لاقو , لادتعالا اهلا

 نظءانعمليق مهفملا ف ىطرقلالاقو « هيلاالا هللا نم أجلمالنا اونظو )
 دنع ةرفغملا نظو ةبوتلا دنعلوبقلا نظو ءاعدلادنع ةباجالا نظىل ىدبع

 هدعو قداصت اكسمت اهطورشب ةدانعلا لءف دنع ةازاجلا نظو رافغتسالا

 (ةباجالاب نونقوم متناو هللا اوعدأ » رخالا ثيدحلا ىفهلوق هديؤيو لاق

 هلبقي هللأ ناب انقوم هيلع امب مايقلا ىف دهتحي نأ ءرملل ىغبني كلذلو لاق

 امابقيال شانانظ وا دقتعاناف داعيا فاخر الوهوكلذب دعوهنال هل رفغيو

 ىلعتامنهو « رئابكلا نموهو هتلاةمحر نم سألا وه اذبف هعفنتال امنأو

 ىدبعىب زظيلف » روك ذملا ثيدحلا قرط ض عب ىف اك نظام ىلإ لكوكلذ
 وهوةرغلاو لهجلا ضح كلذلفرارصالاعم ةرفغملان ظاءاو لاق « ءاشام

 ههأ ةئجرملا بهذم ىلإرحجب

 نيسحتب هدابعل لج وزع هللا نمبيغرت هيفنيرك اذلا ةفحؤىناك وشلالاقو

 هناريخ ل يزج هيلع ضافأ ًاريخ هب نظ نف اس> ىلع مها ءاعب هناوممنونظ

 نموهنايطع غباوس و هتامارك نساحم هيلعرثنو هنالضفت ليمج هيلع لبساو

 هناحبسهنوك ىنعموهاذهو . اذكه هل ىلاعت هللا نكي ملاذكه هظوف نكي مل



 هاب ةيسدقلا ثرداحالا حرش

 ا هم ظن ام مو

 «هلف أرش نظنإو ف اخ ل نإ 9 يدع طرخا 1 5

 ال هر ١ ره ىنأنع 00 /|نباو . 0 ناطر ل دمحا 7

 « ةلثاو نع زيت وباو . طسوالا ىف ىنأرب

 قىأ اقلطم ىلاعتو هناحس هللاب نظااب رهالا هيف لوالا تيدا نش

 كلاثلاو « عبا رلاكلذكو ركذلا لاح ديقم ىتاثلاو ؛ ءاعدلا وأ ركذلالاح

 اري فلا نإ هيسح نظلا ليصفت هيف سماخلا ثيدحلاو ءاعدلا لاح

 ه كلذك هدجيف اخ نان نإو كاذب سد

 هوجولا - هباتك ىف ىناغمادلا هللا دبع وبألاقء ناعم لعقاطي نظلاو

 هجوؤ دج ةعبرأ لع نظل 5 اهناعمو زيزعلا هللا ب انك ل افلال رئاظنلاو

 (للادودحامقي نأ انظ نإ) : ةرقبلا ىف ىلاعت هلوق نيقيلا ىنعمب نظلااهنم

 َْف لاقو هانيتأ امدواد ع ىنعي (هانتف اا دواد نظو) ص ُْق .هلوةلو

 نظلا ىناثلا هجولاوءتنةيأ لوقي (هيباسح قالم ىنأ تننظ ىنا) ,ةقاحلا

 اكشالإ كشتام 7 نظنذإ) .ةيثاجلا ف ىلاءتهلو كلا ىنعم

 ىنعي(ىلب روح نأ نأ نظ هنإ) :ىلاعت هلوق بسح ىنعمب نظكاثلا هجولاو

 ريم ملعيال للانأ متانط نكلو)  ةدجسلا حف لاق وءعجري النا شع

 نونظتو) باز>ال اىىلاعت هلوق ةمبتأا ىنعم نظ ُُظ !'عب أرلا هجولاو نولمعتاع

 ملسو هي كم 5 هللا ىلص هليأ لوسر نأ اومهتأ لاقو ةمهلا ىنعي "انو :ظلا هللأ:

 ( نيا :ظ /١ب غلا ىلعوهامو) : .هلوقك 00 راد تف 7 ١» ]جو زء هلنانأ مهربخأ مف

 م ها (ءوسلا ن ءظ متتنظو) متفلا َّق هريظن م25 ى معا

 (نوءجريالانيلا مهنااونظو) :ىلاعت هلوقك داقتعالا ىنعمب ىتايو : لوقأ
 0 ىنعمي لأ هللاو انهن ءأشأو اردت أ

 ّى 3 ىراخبلا 2 2 ا لامست ١ هنأت 5 رجح ل اعنا لاق

 # ربما ص م يي اله



 ةيفلسلا تاحفنلا ها

 ه2 موا ملا 7 هه 0 ء 7 -

 نأ ىقت|نفاهلاىعم اولعجت الف ىقتا نالها انامبر انأ »
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 مس بتدور

 5 7-0 ىذمرتلاودمحا هآور« لرفع نأ لها ناو هلا ىعم ل عجب

 0 هيلا عجراف هظافلأ ضعب ريما /م© ص 3 ثيدحلا رك ذمدقن

 ةرم ا ك سامو

 كاحلاو.ملسما ور« ءاشأم ىب نظيف ىدبعن ع ع نأ /1" ١

 2 مكمملاو ا 1 ا

 .ملسم هاور « ىَركَد اَذِإ هم انو ىب ىدبع نط دنع انا: "8
 : نأ نع م احلاو

 هاو « اعد اذإ هعم انأو ىب ىدبع 5  رظ دنع انا 8
 قاما مع

 هةهنع دمج
 رع ساس 0 لع يكل هج نع م

 ىنركذ نإف رك ذي نيح هعم ناو ىب ىدبع نظ دنعاتا » ٠

 « هنم ريخ لم يَ الم ىف قركذْنإَو ىسفت ىف هن ؟د هسفأ ىف
 7 ما -

 زير أ نع لا هاو
 01 ا ا ا ٠ ناسخ 6 من 226 --

 ارش نأ نإ و ريخف اريح نظ نإ ىف ىدبع م

 * عقسالا نب 10 نابح نباو 1 لا ار

 ءايندلاى با نبا هآور » اغا - 1 لو ىلىدع عن طرت عانأ , /ا؟

 - رب وع

 « ةريرغىبا نع مكملاو



 هر ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 دف ىنأ ريقدصت نقر كرشأ دقفىئارب ماصنمو ك1 رشادتن قار ٠ ىلص نم»

 ةدد ناف اثيش ى 2 ا نأ مسق روح انأ لوش لجو زع هلأ ناف كرضشأ

 2 عوغسنعانأ وهنا رشا ىذلا كروشل ةاريشلاو هليلق هلمع

 لم اعز معلبقيال هنأ انريض هتافص تلاعتو هرمأ كراخ هللا نأ ىنعملاو

 نم ىلاعت هلل ا[ نكي موك را وشم لمع نماذا 5 3 5 انه. 0

 نوكي ةرات لمعلا ناف كلذ ريغو ةعمسلاو ربكلا كرشلا عاونأ عيمج
 نيقواخلا تايم نه ىوس هب دار ثرعاضحماءابر لهعي نذ هللأريغل

 اذاو) : مهفصو ىف ىلا: هللا لاق مهتالص ىف نيقفانملا لاعىويند ضرغل

 ليوف ) : ىلاعت هللا لاقو (سانلا نوءارب ىلادك اوءاق ةالصلا ىلإ اوماق

 ءايرلا اذهو(سانلا ءاةروأرطب مهرايد نماوجرخ نيذلاك اووكحتالو)

 ةقدصأااق ردصيدتو مايصلاو ةالصلا ض رف ىنمه ٌوهنمردصيداكب ال نما

 صاالخالانافاهعفنىدعتي ىتلاوةرهاظلا لامعالا نمامه ريغوججلاو .ةءجاآولا

 تقملا قحتسي هبحاصناو طباح هنأ ٍلسم كشيال لمعلا اذهووزيزع اهيف

 0 4 رقعلاو هيأ نع

 صوصلنلاف هاضإ كراش افلا رلا ةراش و هلل لمعلا نوأي ة 0 راثو

 , باتتكحلا ثيدح اهنمو « هطودو م هنالطب ىلع لدت ةحيحصلا

 ه لأ هللاو

 ناميلس ةقثلا. ظذا الامامالا ودعىدلا ,طااوأور هلوآلا ثيدحلاىف هلوقو

 قولا دنا ف عوبطملا د:نسمللا حاصىتلابطلا دوادوب أ دوراجلانبدوادنا|

 انباتتك ىف هدنس» ىلع مالكسلا رظنا ةرصبلاب نيتئامو عبرأ وأ كالت هنن

 5/6 ص ةيريخلالامعالا نم جذوع



 ةيفلسلا تادعفنلا نأ 5

 ن ىلا 0 ا ل فرع ةقثلا ظتاحلا وه لعب وباو

 عبس ةلس قوتملا ريكلا دنسملا ُبحاص ىميعلا لاله نأ ىدبع ن ىيح

 ه ةنامثالثو

 كاد ل د ىلإ نورهان تقع 1 01
 هده 0 و ماا

 000 1 ا 0 مل لوو

 # سابع َنْيَل

 رشلا تةلخانأ الإ هلإال هللاانأ» ظفلب +١7 ص ىف ثيدحلا مدقت <
 ّه اًضأ هدمحرت تقدس يع 3و 57 0 خلا ع هتردقو

 كسل هس زل سس سس سس

 يقع نايم د نمىب كرش | نك يسقريخانأ » 5

7 

 .ىسلاطلاو . دهحاهأور 04 عع وهب كرما ما لهريثكو

 "ا ةعمع

 سنع 65 بيم _عيص 2 تأ" نخع ا قيح اللقا أ 2 0 دا

 : اهااب كي رمش وهف اكيريث ىعم كرشا نفكيرش ريخانأ» 6

 را ا ماعلا 0 اس 7 واع سلا ا 223 هد عسب ولاا ولا

 صاخامالا لاعالا نه لبشيال هللا نا هَ ١ ملاتعأا وصاخأ سانلا
 2 ا 010

 اول وهتالو» ءىع 5 اهنههلس يلو همحرل + 35 وراق سرركالرا

 1 ئ ايف هلل سيأو مهوجول | 0 اذه

 « كاحض

 كا !او مساق هىأ لعاف«ىنعمب ليعف ءمسق» لوآلا ث , دحل ىف «ان ل .

 .لاق ُمَنباإَص ىبنلا نع نَعَوَأ نيدادش نع دمحأ مامالا كثري دوج هب م عاونأ



 /4 ةيسدقلا ثيداحالاح رش

 للوآلاو ةرخآلا داز ريخاهن افىوقتلاب انسفنأ و كصوأ هلخأىلإ مهنملجر

 زع هللا لفك: دقف كب ره رش له نمو كليبس ريخ لك ىلإ ابلعجاو

 تثدقو : نوبستحال كح نم قزرلاو نوردخ اع ةاجنل اي اره
 ةفعلاو ىقتلاو ىدحلا كلأسأ ىنإ مهلا هئاعد ىف لوقي ناك هنأ ىنلا نع

 هاو مولعلا عماج  هباتدكىف بجرنبا ظفاحلا هلككلذدافأ؛ ىنغلاو

 هل نواعجي الف دابعلا هيقَي نا قيقح ىلاعتو هنا>بس هللا نأ ىّتعملاو

 قيقحو الا لعفل هللا عم ادحأ ديعلا كرشأ ولو هريغ هلإال هنالاكيرش

 بانأ نم ةبوت لبقيو مم ونذ مط رفغي نأ لهأ هنال هودبعيو هوعيطي نأ
 هنعهللاىضر كلام نب ل نع. ةدننس) هدئسم ق' دمحأ مامالا ىور « هيلا

 (ةرفغملالهأو ىوقتلا لهأ وه) 1و هيلع هلا لص هللا لوسر أرق» :لاق
 ىع٠لعجي نأ ىقنا نف هلإ ىعم لعحي الف ىقتأ نأ لهأ انأ كبر لاقلاقو

 ديز ثيدح نم هجام نياو ىذمرتلا هاورو «هل رفغأ نأ الهأ ناكاملا

 نب ليهس نع امهالك نارمع نب ىفاعملا ثيدح نه ىن اسذلاو بابخلا نبا

 م« ىوقلاب سيل ليسو ببرغنسح :ىذمرتلال اكو عد, سطقلا لإ

 2هب ليوس ع دلاع نب ةبده نع هيبأ نع مكاح وأ نبأ هاورو

 ليهس ثيدح نم مهريغو . ىوغبلاو ٠ رازبلاو . ىلعيوبأ هاور اذكهو

 « ملعأ ّناو هب ىعيطقلا
 نمحرلا دبع وبأ مالسالا خيش ظفاحلا مامالاوه ءىتاسنلا» :هلوقو
 بحاَص ىضاقلا ىئاسشلا ناساركا رح ن نائسآن لع نبعد 1

 قوحملاو نيزتامو ةرشع نيم ةنلس ةولوملا ةرووشلا ةسر ا
 + ةئامالثو ثالث ةنس رفص نهتلخ ةرشع ثالثل نينثالاموي نيطسلفب

 قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ ةمالعلا ظفاحلا وه رازبلاو

 نيتامونيعسنو نينا ةنس ةلمرلا,قوتملاللدملادنسملا حاس ١



 ةيفلسلا تاحفنلا //

 .نموئوَتلاب اضعب مبضعب ىصوي ناكمهنعهللا ىضر ةباحصلا كلذك و

 ,قيدصلا ركبىبا لوالاةفيلخلا نع لةنامكلذ نفع نيعباتلا نممهدعب ءاج

 ن1 أ ئزقح مكيصوأ ىلاف دعباما : هتيطخ ف لوقيناذهنا هنع هللا ىضر

 ىف فاحلالا اوعمجتو ةبهرلا ىف ةبغرلا اوطلخت ناو هلها وه امب هيلع اوتث

 .نوعراساون6 مهنا) لاقف هّتنب لهاو اءركز لع ىنثأ لجو رعهقاناف ةلأسملا

 ةافولا هترضحاملو ؛«( نيعشاخ انل اونو ايهروايغرانن وعديوتاربخلا ّق

 44 وءرمعايهللأ قنأ : 0 لاهأم لواو هتيصوب هاصوفهاعد ري 9 دوعو

 .ىوةتب كيصواىناف دعباماهليادبع هنبا ىلا هنع هللا ىضر باطخلا ن' رمع

 لعجاو هداز هركش نمو هازج هضرقانموهاقو هاقتانم هناف]جوزع هللا

 ,لعالجر بلاطىنإ نب ىلع لمعتساو « كيلقءالجو كيذيع بصن ىوقنلا

 ىوتنمالو هاقل نم كل دبال لجو زع هللا ىوقتب كيصوا : هل لاقف ةيرس

 «لجرولا زيزعلادبع نب رمع باكو « ةرخالاو ايندلا كل وهو هنود كل
 هبيثيالو اهاهاالا محريالو اهريغ لبقيال ىتلالجوزعهللا ىوقتب كيصوأ
 «نيقتملا نمكاياوهتلا انلعج ليلق اب نيلماعلاو ريثكا.نيظعاولانافاهلعالا

 لجوزع هللا ىوقثب مكيصوأ : لاقو هيلع ىنثاو هللا دمك بطخ ىلوأمللو

 لاقوءفلخ هللا ىوةتنمسيلو ٠ ءىثش لذ نه فاخ لجو زع هللا ىوقت ناف

 هللاناف ناس>الاو هللا ىوشتب كيصوا لاقف ىنصوأ ديبع نب سلومل لجر

 لاف ىنصوا - جحل اديري - لجر هل لاقونو:سحم منذلاو اوةتا نيذلا عم

 ٠ هيظ ةشحو الف هللا ىقتأ نف هللا قنا هل
 ةروسةمب اذ كيصوا لاف انصوا ؛هتومدنع نيعباتلا نم لجرل ليقو

 هفلسلانءلجر بتدك و ( نونسحممه نيذلاو اوقتانيذلاعمهللا نا) لحنلا

 تروظاام نيزاو تررساام مرك ١ نماهناف هللا ىوقتب كيصوا هل خأ ىلا

 بتكوءاباوثكلو انل بجواو ابيلع كاباو هللا اناعاترخداام لضفاو



 ما ةيسدقلا ثيداحالاح رش ْ
 كو سس

 اوقتا اونمأن يذلا اهيأاي ) :ىلاعت هللا لاقو(هللا اوقتا نأ مئاياو مكب نع
 لاقو(نولم.تامب ريبخ هللا نا هللا اوقتاو دغل تمدقاه سفن ر ل
 تدعأ ىتلارانلاا وةلاو ) :ىلاعت ٍلاقو (نورشحت هيلاىذلا هللا اوةتاو) :ىلاعت
 لجوزع لاقو ( هللاىلا هيف 506 1 مدي وقتاو)» ىلا: لاقو .(نإ هرف اك ال

 هلأ لأ قرات تهد كاف 0 ةيش نست 0 "نست" قىز 2 .الا اه -اوقتاو رح 2

 2 امو وا راثلاو هن احم ىكآكو هلأ تاعع ! "تفيضأ ةراخو 21 و هنا

 ! م ةمايقلا مويك
 هاوراما,ممهتمال ة.صولا ةبَعَتللََي ىبنلا نعةريث ؟ثيداحاىفءاج كلذل و

 متلي هللا لوس رنا رذىبا نع مثيهلا لأن ءجار دك دح نم لتخ نتدمحا مامالا ٠
 مامالاجرخو ؛ ثريدحلا «هتينالعو كم ارس ىنهللا ىوةتب كيصوا.هل لاق

 _رظن هيف دانسأب - دي هلأ تانك قربلا دبع نرمعوبا ف سوي برغملاظفاح

 قااخو هللا قتاذاعماب لاَ نعلا ىلا اكان الكم ىبنلا ثعب » لاق سنأ نع ْ
 هاصوأ ةيرس لع !ريهأ ثعب اذإ هت للك ناذو « ثيدحلا«نس> قاخب سانلا
 ْ هللا ل وسر بطخاملو ايلا سعال وهّللاى وقت هسفن ةصاخىف

 مآل ةءاطلاو عمسلابوهللاىوةثب سانلا ىصو رحنلا موي عادولا 0-0
 ىوقتب كيصوا لاقاند وأف عدوم ةظءوم اهنا : هل اولاقسانلا ظعو املو
 نايح نبا هجرخ ىذلا ليوطلا رذ ىلاشيدح ىو« ةعاطلاو عمسلاو هلأ

 صمالاس أر هناف هللاىوقتب.كيصوالاق ىنضوا هللالوسزاي تلق » هرتغو
 هللال وسراب تلق لاق وىردخلاديعس ىباشيد> نمدمحأ مامالا رخو 6 هلك

 ىذمرتلا ىورو « ثيدحلا«ءىث ل ظسأر هنافهثلاىوةتب كيصوالاقىتصو)

 كنم تعم ىناهللا لوسراب لاق وة 00 هنأ ةيلس نب ديزي نع

 لاقاغاج ن رك ةماكب تدك هرج ا!هلوا يمت كآفانل 0١
 ه « ملعت اهف هللا قا



 ةيفلسلا تاحفنلا م5

 درونف مهنع ثلا ىضر اصلا فاسلا نعاراه|ةفص واه ريسفاءاج دقو رتتسيال و
 قيفوتلا ابو لوقافءهرسوهرهج ىفهللا ىقتي نم تناواي |نوك ا ىلعل ةاص ةلمجكل

 نء*نورذح ىذلا نوقتملاو اههنع هللا ىضرسابع نبا ةمالا ريح لاق
 «هبءاجامب قيدصتلاف هتحرنوجريوىدهلان هنوف رعيام كرتىف هب وةع هللا

 اماودأو مهيلع هللامرحاماوةثانوةتملا :ليلجلاىعباتلاىرصبلا نسحلا لاقو

 ىلعهللا ةءاطب لمعتنا ىوقتلا , بيب> نب قاط لاقو « مهيلع هللا ضرتفأ
 فاخت هللا نم رونىلع هللا ةيصعم كرتنناو هللا باون وجرت هللا نء رون
 ه هيأ باع

 ليللا مايقباال و رابنلا مايصب هللا ىوقت سل : زيزعلا دبع نب رمع لاقو
 ضرتفاام ءادأو هللا مرخام كرتهللاىوةت نكلو كلذ نيب امف طيلختلاو

 ىضر ءادردلا ىنأ نعو « ريخ ىلا ريخ وبف ازيخ كلذ دعب قزر نف هللا
 كلرتيىتحوةرذلاقثم نم هيقتي ي-دبعلا هللاىقتينأ ىوقتلا مامن . لاق هنعهللا
 مارحلاني»و هنيباباجح نوكيامارح نوكي نإ ةيشخلالح هنا ىريام ضعب
 هرياريخ ةرذ لاةئثه لمعين ) : لاقف هيلامثريض» ىذلادابعلل نيب دق هللا ناف

 . ائيشالو هلعفتنا ريا نم اًديثنرقحت الف (هريارش ةرذلاقثم لهعي نهو

 لالحلا نمءامشا نع اوهزنت نوما .نيعأن ءىم وملاقو 5 ه.ق::نارشلا نم

 امنا : هتلادمحر ىروتلا لاقو ينيق:٠ هللا هامسف مارحلا ىف اوعقي نا ةفاخم

 باموىثخي وىقتينال ها هناحبش وهف « ىقتيالام اوقلامهنال نيقتم اوعس

 لالجالا نم هقحتساهوعيطيو هودبعي ىتح هدابعرودصو ظعو لحبو
 مبللاسأبلا ةدشو شطبلا ةوقو ةمظعلاو ءايربكلا تافصو ماركحالاو
 منيمحارلا حرااي كيصاعم نيب و اننيب ليحن و ىوقتلل انقف وتناكلأسا ىنا

 نم ةريثكك عضاوم ىف ىرقتلاب هدابع هلالج لج هللا ىصو دقو
 باتكلااوتوأنيذلاانيصودقلو) هلوقاهنماممهرهأو مهثحو مكحلا ركذلا



 موه ةيسدقلا كثب داحالا 2 رش

 ق هلا ىرصللانسملاىبأ نب نسحلاديعس وبأ نيعباتلاسأروداهزلا سيئرو

 جذو“  ىبات5 ىف ةعساو ةمججرت هل تركذ دقو « 5 يك هنَس

 ه كرويام اهيفدجت اهعلاطف - ةيرينملا ةعابطلا ةراداىف ةيريلا لامعالا نم

 دامحنب ىموم نب ورمع نب دمت رفعج وبا ظفاحلا مامالا ود ليقعلاو

 .ةثامئالثو نيرشعونيتنثا ةنسىفوتم ا رييكلا ءافعضلا بات دك بحاص ىليقعلا
 دس اس هس اا

 لعج ن نأ ىقتا ٠ نم لا جم لعجب الف ىقتا نأ نع 5 0( 1

 هه لو اء

 ناو ىتاسنلاو . سناب دماء اور « هلرفعانأ لعأاناق اذا

 نسل نع ماحلاو : 1 وباو ٠ رازيلاو هجام

 هلاقاذ ةغللا ىف ىوقتلاو « ىقتا نيك ل ودفملل ءانإاب « ىقتا نا » هلوق

 وه ةقيقحلا لها دنعو , ةياقولا ذاختا وهو ءاقتالا ىنعم فيرشلا ديسلا

 لقنم هازدتست اع سفن ةنايص هو هيرقس ل كا
 كرتاا امدارب ةيصعملا فو صالخالا ام.دارب ةعاطلاف ىوقتلاو « كرتوا

 باد اىلع ةظفاحملا .ليقوى«ىلاعت هللاىوسامديعلا ىنني نا : ليقو ءرذحلاو

 ظوظح كرت : ليقو « ىلاعت هللا نع كدعبيام لذ ةينا# ليقو « ةعيرشلا

 -ليقو « هللاىوس اًديش كسفن ىف ىرتال نا . ليقو : ىهنلا ةنيابمو سفقنلا

 خم دزع ع تملا و نان وذاهكا . ليقف 6 دخاو م اريخ كسفن ىرتالنا

 ا 0 ىنلاب ءادقالا٠ لقو ء 01 ةعب ادم ىقلا ىذلا وه

 :ىرقت فهنمهيقلةياقوهرذح وهناحام نيبو هنيب ديعلا لهجنأ ىوقتلا لصاو

 .هباقعو هطخسو هيضغ نم هبر نم هاشخام نيبو هنيب لعجب نأ هبرل ديعلا

 هفصترةفص ل ضفأو ؛ هيصاعم بانتجاو هتعاط لعفوهوكلذنم هيقل ةباقو

 مهنم بجتحال نمح ل تدك قادإ وخدوهحا# م نال وقتلاناسنال | اهم



 ةيفاسلا تاحفنلا 1

 (مكلهللارفغي نانو الا! وحفصيلواوفعيلو ) : ىلاعت هللا لاق اهنم « تانآ

 مهطاخ اذإو انوه ضراألا ىلع نودشمي نيذلا نمحرلادابعو ) : ىلاعت لاقو

 ( سلا ىلع هرجاف ما اصاوافع ن ) : ىلاعت لاقو (امالس اولاق نولهاجلا

 لاصخلا مرتاو ل لو فرمثا عمجا وهو « ةريذك ثيداحأ بايلا يفو

 و ا ١| بتارم العاولالجلا ل ئامثلضفاو

 , مدقلا تاربع نم نماو , ملظلا هل ترانتسا هيلع دمتعاو هيلا دنتسا نم

 3 مدنلا عقاوم نم مصعو

 اعد هنا هبجو هللا مرك بلاطوبا نب ىلع نينمؤملا ريما نع ىقح 0

 لاقف اعجطضم هاءرف هيلاماقف الا اذكهوهبحب لفاين اث هاعدف هبحي ملف هلام الغ

 ىفنلاقف؟ةباجالا نم كعنماف لاق تععحىلب لاقف ؟توصلا تد ماما مالغاي

 «ىلاعت هللا هجولرح تنا .هنع هللاىضرىلعلاَهف كوذع ىلءىلاكتاو كملحت

 ةرفغملابلط رافغتسالاو «ىل هرافغتسا مواد ةدهىا «ىلرفغتساامد هلوقو

 *« معا هللاوىن رفغ:سي مادام ىدبعل رفغا لازا ال ىنءملاو

 هللادبعوبا ظفاحلامامالا وه ميكسحلا « نسحلا نع مك.لا هاآوردهلوقو

 بحاص ىذمرتلا ميك- جلا .روهشلانذؤملا دهازلا رشب نب نس سلا ن لع نيدمت

 ةئامم الثلاو :نبرشعلا دودح ىف خلبب , الوتقم فوت الوصال ارداون 5-1

 اديهشىفواملا نونظلا فدششك بحاص لاقو « ةنس نيعست نم او< شاعو

 ىهذلا نيدلا سمش ظناحلا نال هنم مهو وهو 0

 «نيتأمو نينامثو سمخةنسروباسين مدق هنا ظافحلا ةرك ذت هباّتك ىف حرم

 نب رشعلادو دح ىلا شاع هنا نازملا ناسل هباتك ىف رجحنا ظفاحلا ركذو

 «ةثاهثالثو ةرشع نامت ةنس هنم عمس هنا ركذ ىرابنالا نبا نال ةئامئالثلاو

 مالسالا خيش مامالاوهنسحلاو 0 نيتأمونيعسآو سمخ ةنس لتق هلا ليقو
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 يب امهتلماعم ىف ريخلاوقزرلا اههيلعر داو: املا وما-ظفحا 4.ريلاو ظفطاب
 مهضعبلاوما طالتخانع ةرابع ةكرشلا :هّللا همحر ىبيطلا ةمالعلا لاق

 0 هنأك ةراعتسالا لع امهايا ىلاعت هللا لرش« ديل كثريح ضعب

 امملاثلاث ىلاعت هتاذىمسف طولخملا لاملا ةلزنمب حيرلاو لضفلاو ةلربلا لعج

 هلوقو « امه لاثلاُث هلعجو طولها ةلزنمب ةكربلا هقعو ناطيشلا ةنايخ لعجو

 دواد نا هلع فكس فيدخاو 2 هأ ةراعتسالل حيشرت امهنيي' نه تجرخ

 ه١ وص ةيريدلالامعالا نمجذومب اني اتيت ىفدوادوبا هنع تكس 0

 هلعاوو اهلا هححص ثيدحلا اذه .ىعفا رلا ثيداحا جب رخت ىفىثسك ر ؟ رولا لاق

 لاحهل فرعيال هناف نايح ىنا دلاو نايح نيديعس لاح لهجلاب ناطقلا نبا

 نابح نبا هراذ . رجح نبا ظفاحلا لاقو : هننأ ريغ هنع ىور فرعبالو

 © كيزن نإ 0 أضيا هنع ىور ةنأ ركذو تاقثلا ىف

 هو سو زر را يس لا اوما ه2 2و

 مكايندلا ىف لسم ىلع رتسا ا نم أوفع م كو مركأ أ
 1 ٍ رظ سو سس سر 6س سس هو سها ار رع ها

 مكحلا هأور «قرفعتسااىدبعل رفغأل ازال وهترتسنأ دعب هدف

 ا ّ ليقعلاو « السرم 0

 اماب ىلع اسيلو ليضفتلا لمفا ةغيصىلع امه « مظعأو مرك مرك أرهلوقنش
 0 اهنراثا |!تيهذو تسرد اذا رايدلا تنفع 7 ةلازالاو وه لا وفعلاو

 لاوءالادنع نوكسااوهليقوالعفوالوق ةردقملادنعةأفاكملا كرت فرعلا

 هبونذلاراث ] ةلازان عةرايع ىلاعت هللا حىفوفعلا اذه ىلعفماقتنالل ةكرحلا

 غلبا وخلاو وهلاب رعشا وفعلاو 6 يما ا رعشن ا رفغلا نال ةرفغملا
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 .كرشا ىذلا دبعلا لمع و كلذ .هلمع نم ءىرب ىلاعت هللاو لمعلا كلذ هيلع

 هلمع ىف ىلاعت هللا عم هلرشا ىذلا كيرشلا نم هءازج بلطيف هللا ريغ هيف
 الوبقم لمعلان وكيل مهطامعأ ىف اوصلخي نا دابعلا ثح هيفف ؛ كلذ هل ىناو

 نايباضيا هيفو  هيانوكيامجوحاوه موب يف هلارخذ نوكيو هيلع باثيو
 ىنغلا وهف هيلا نوجاتحم ءاينغالا عيمج لب ءانغالا ىنغا هناو ىلاعت هللا ىنَع

 هما لجهللالا اًئيشلمعيوا بلطي نا دبعلل ىغبنيالف هيلا ريقف هريغو قلطملا
 ه معا هللاو هئافص تلاعتو

 ىذلا حيحصلا بحاص ةجحلا ظفاحلا مامالاوه ءملسم هاورو هلوقو
 مالكلا رظناو « ىراخيلا حي دعب ثيدحلاىفمالسالا نواود حصا وه

 ةيرينملا ةعابطلا ةراذاىف ةيريخلا لامعالا نمجذومن - انباتك ىف هحيحص ىلع

 ىروباسينلا ىريشقلا لسمنب جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ 0 ا/# ةحفص

 هه +1 ةنس ىوتملا

 هللادبعوباظناحلا مامالا ريدقلافلؤااو ريكلا ظفاحلاوه هجامنءاو

 خيراتلاو ريسفتلاو نئسلا بحاص ىعبرلا هجام نبا ىيوزقلا ديزي نب دمج

 ه-نيتأمو نيعبنسو ثالث ةنس ناضمر نم نيقب ناكل قوتملا

 هنا اذَف هبحاص .امهدحأ نخ لام نيكي رشلا ثلاث انا ٠

 ه ةريره ىبا نعىاحلاو دواد وبا هاور ع مهني نم تجرخ

 نوكسونيشلا رسكو ءارلا رسكو نيشلا حتف تاغل ةعبرا اهيف ةكرشلا ش
 قحلا توبث اعرشو طالتخالا ةغل هو « كلذ عم ءاحلا فذحت دقو ءارلا

 ثراالاك اربق ةكرشلا ثدحت دقو « عويشلا ةبجىلع رثكافنينثال ءىث ىف
 ابنا« نيكيرشلالاثانا » هلوقو«ةمولعم ةنايخلاو م ءارشلاةرايتخا. وا
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 « ةمهدلاو ةتكلاف سرفوسرف ةكراشمو«ةيناويحلا فسرفلاو ناسنالا
 مظعلاك رشلا امهدحا« ناب رض نيدلافناسنالاك شو : بغارلا لاق

 لاق رفك مظعا كلذو هللاب نالف كرشا لاقي ىلاعت هلل كيرش تا.ثاوهو

 ناد نمو ) : ىلاعت لاقو ( هب كرش, نارفغيالهّللا نا ) : ىلاعت هللا

 هيلع هللامرح دف هللاب كرشي نهو ) : ىلاعتلاقو ) اديعب الالض لض دق

 نيذلال وقيس ) : ىلاعت لاقو ( اًيش هللا, نكرشيال نا ىلع كنءيابي ةنجلا

 م ( انك رشاام هللا ءاضرل اركرشا
 وهورومالا ضعب ىف هعم هللا ريغةاعارم وهو ريغصلا كرشلاىناثلاو

 -نوك رشي امعهللاىلاعتف امهات 1 0 ) : هلوقب هيلاراشملاقافنلاو ءايرلا

 # ( نورك شم مثوالا هللا, مرثكحا نمؤيامو

 تثرب.لاقي هنم ماس وقرافموصلاخ ىا لعاف مسا 6 ءىرب » هلوقو

 ببس تعطقو كسفن نع هتلزا اذإ ءىرب هنم انأو ةءارب أربا ءىثلا نم

 نع ىحتتملا حئابقلا نم ىصفتملا ءىربلا : ىلإر ءاللا نا لاق دك دوكنيبام

 حيحصلا ءىربلاو « كرشلا نم بنقلا ىقنلا مهتلانمديعبلا بذك-!اولطابلا

 ردصود.ءلاهب فصتأىذلا لعفلا اذهنا معا هللا وىبعملاو « لّقعلاو مسجلا

 هتكرت» ىناثلا ثيدحلاىفهلوةو « هطخس لبىلاعت كرات هللاهب ىض نال هه

 هلمتو ةلعجاىا عم ىنعمب ةفطاع واولاو لمعلا ىنعمب انه كريشلا « هكرشو

 ه ىنلرض> نه أدودرم

 حصي ال ىا كريثلا نع ءاؤرشلاىنغا هنا ريخا ىلاعت وهناحبسوهنيا نا ىنعملاو

 نءعىغا هللا ءكرشلا نع ىنَع ءكرشلا ضعب ن6 اذاف كبرت هل نوك نأ

 هركذ لج هلل هيف صاخب نا هياع بجاوؤ المع ديعلا لمع اذاف دعباو كلذ

 دود م وهفىلاعت هلا ريغ هلمعب ديعلا كرشا اذاف زعو لج هريغهيفك رشبالو



 ةيفلسا تاحفتلا ا

 هدا,عنمدارأنءو : ءاشيام لعشي هدامع قوف رهأقلا وهب ءىش هربشال و

 بنت ناب كلذو ابلاغاروق ازيزع نكي هعطيلف ةرخآلاو ايندلا ةارحلا زع

 03 برزان كد نحم

 54 م هَ ع صرع لسع

 هيف كرشأ المع ىل لمع ن كرش 3 ١ نع ءاكر لا 5 ةراب

 مهل سرلو سعام © سس

 هةريرهىبانعهجامنباو ]سمءاورٌكرب أ ىذلوهومىربهنمأت ةىريغ

 هيف ىعم كرش المح لَكُم كرشلا نع ءاكر ءلاَيغَأ | رو نانا

 ه «ةريره ىفا نع هجامنب او. لسمهاور 7 3 5 هتكرت ى دي

 اهدحا «برضا ىلع لاش اروصقم ةمجعملا نيغلا رسكب  ىنغلا ش

 دحأ لكو ءىثث ىف د>أ ىلا جاتحال ىذلا وهدهنم و و تاجاحلا مدع
 :ىلاعت هلوقهنمو « هريغ هيف هللا كراشيالو قاطملاىنغااوه اذهو هيلا جاتح
 .ىلاعت هل ودب هيلا راشملا وهو تاجاحل اَهإَو ىناثلاو«( دخلا ىنغلا وه هللاو ,

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىفرو " ذملاوه كلذو ) ىنغأف الئاعل دجوو (

 لجهلوقكس انلا بورض بسح تانيقلا ةرثك كلاثلا وءءسفنلا ىغىنغلا»
 ىقنملا لاهل مراامل ذاعمل هلي :لوقاذهىلعو (ففعت سيلفا غن نءو) : .هركذ-

 : ليضفت ل مفأ «ىنغا» ظفلو«مهئارقف ةدرنو مهاينغان هذ وَ :وةقدصلان أش

 هيلا جاتح لكلا لب ةقيقحلا فه ريغىنغالذاهباب لع سيلوهريغنم ىنغرثك اىأ
 .نيكلملا طلخ وهوة راثملاوةذرشلاةداملا هذهنم ووك رش عمج ءاكرشلاو

 ةكراشف ىنعموأ هىشلا كلذ ناك انيءادعاصف نينثال ءىثدجويناوه ليقو
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 * 6 لذ وهف للاب سيل زع لك »
 .. ىنسحلا هبا ءاهسأ حرش ىنسالادصقملا هباتك ىفملازغلادماحوب.|مامالا لاق

 لاف هيلالوصولابعصبو هيلا ةجاحلا دتشتوهلئمدوجو لقيىذلا وهزيزعلا

 هدوجو لة ءىشنم مكفزي زعل مسا هيلع قلطي ملهيف ةثالثلا ىناعملا هذه عمت

 آدج هيلا جاتحب ودل لثمال ثيحب ن وكي دقو ءا زي زغىمسي الف هيلا جاتحال نكلو

 عافتنالا واهل لثمال هناف سم شلا5 ازيزعىمسي الف هيلأ لوصولا لهسينكل و

 1ذاامأفابيلا لوصولا بءصيال هنافةزعلاب فصوثال اهنكلو ًادج ميظع اه

 لاش ةثالثلا ىتاعملا هذهنمدحا و لكف مث زيزعلا وهفءىثىفةثالثلا ىناءملا تعمتجا
 تركي ود>اولا نملقاال ذادحاوىلاعجري هنأدوجولاةلت ؤلاكلافناصةنو

 ةددحاو تناك نأو سمشلاناف هلي الا اذه سيل وهلثم دوج و ليحتس ثيح

 آمأو .٠ ابلثهدوجو زكمي هنالزاكمالا ىف ةدحاو تسيل اهنكلو دوجولا ىف
 ,نملصحالو هنم ةلصاح عفان ا عيمج نوكي نا هيف لاكلاف هب اغفتمهن وك

 «تانكمملاعيمج درجول .ىدنملاوه هنا ىلاعتو هناحبس هليالا كاذامو هريغ

 قي وعص اماهئاقب وهئافصو هتاذ ىف ءىش لك هيلا جاتح ىذلاوههناحبس هناف

 ىلع هتردقنوكتو هياء ةردقد>ال نوكيال نا وههيف لاكلاف هيلا لوصولا

 هتيدعص هذكب ةطاحالاىلا لوقعلل ليبسال هنالكلذك قحلاو ةلدا> لكلا
 قاذلا نم دحال لبس الو هلالج ميظعب ةطاحالا ىلا راصبالل ليبسالو

 هلل ةةلصاح تافصلا هذه لاف نأ ترف « هئاءعنو هثالآ ركشب مايقلا ىلا

 . قلطانازيزعلاوهىلاعترهناحبس هنأب عطقلا ب جوف هريغلال ىلاعتو هناحبس

 ه ملعا هللأو

 د هيلغيال ىذلا بلاغلازيزءلا هنا انربخ هركذلج هللا نا ىنعملاو



 ة.فلدسلا تاحفنلا ا

 ميحر فؤر نينمؤملاب نمنئسو ريحلانأرقلا قرهاظ وها قالطالا ىلع
 ه نيملاعلا برا, كيضري امل مهففوو !نءادلعو انءارسما دها يللا

 رساقلا وبا نقتملا ةجحلا ظفاحلامامالا وه « ىتاربطلا هاور » هلوقو
 ء سم . ةنسفوتملا ىناربطلا ىمخللا ىناشلا ريطم نب بوي !نبدمحا نب ناولس
 .طسوالا مجعملا ىمسي ثيدحلا ىق هل تناتكا مسأوه « طسواللا ىفو هلوقو

 رظناو ءها#سإ ؟ ةنس دنهلا ىف عبط ريخالاو ريغصلاو ريبكلا مجعملا هلو
 مكسب ام دجت ى.م ةحفص جذرتلا انباتكح ىف مجاعملا ىلع مالكلا ٠

 هاور ءيزعلاعطيلف نيرادلا زع داأ الا نأ و
 « سنأنع ىدادغيلا بيطخلا

 ريظنالو هل لثمال ىأ  نيعلا رسكب  زعي ءىثشلا زع نم زيزعلا ش
 مضي -زعي زع موا « بلطلا دنع هدوجو رذعتاذا نلبلا ىف ماعطلا زع نم

 حتفي_ زعي زع نموأ: ربقيالو ربةيو بلذيال ىذلا بلاغلا ىنعمب  نيعلا
 ميلالاك لعفم ىنعمب ليعف رعملا ىعمي زيزع نوكيواءىوقودتشا أذا- نيعلا
 ىلا عجرب زيزعلا ظفلف لوالا ىلعو . عجوملا ىنعمب عيجولاو مؤهلا ىنعمب
 تافصملا عب ارلاو«ةردقلا ىهو تانذلا تافصمىلا ثلاثلاو ىناثلاو « هيزنتلا

 هللا حدمو . بلغي نأ نم ناسنالل ةعنام ةلاح ىهو ةزعلا هنمو . لمفلا
 هللو) :ىلاعتهلوق لوألا نف ٠ ى رخأ ةراثامم مذو ةراتةزعلاب ىلاعتو هناحبس
 نهو ( ةزعلا بركبر ناحبس ) :ىلاعت لاقو (نينمؤدللو هلوسرلو ةزعلا
 نأ كلذ نايبو ( قاقشو ةزع ىف اورفذ نيذلا لب ) : ىلاعت هلوق ىناثلا
 مييلع هللا ناوضر نينمؤمللو مكي ءاوسرلو العو لج هلل ىه ىتلا ةزعلا
 نيرفاكلل ىه ىنلا ةزعلاو . ةيةيقحلا ةزعلا ىه ىتلا ةيقابلا ةىئادلا ىه
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 هوس منوموسي نوعرف ل | نم ماني ذاو ( هلوقب مكحلا نآرقلا َّى

 ) ميظع مرات ءالب ملذ ىو قءاسن نو.حة:سو ءانبأ نوكذي باذعلا ْ

 عقيام لكوىدبب نوكسو ةكارح ف ءىش لك نأ ىا_كلذىدا.ع.اوملع اذاو.

 الف هيف دحأ ىنكراشال هداج آوهقلخ درفنملاديف فرصتملا اناف - قلم ىف

 لامعالا تائيس نه مكب كلذ اولعف اذا كواملا لع ءاعدلاب مكسفنا ا[نلهشلا

 مكفيعض ىلع مكيوق ءاليتساو مكقوقح مضه ومكب ليكنتلاولارقالائابقو

 ْ ةرصنال وءاعدلا عفتني ال هنال ملا وها نضع وك رح سبحو كب دادتسالاو

 ةقيقح كلذ ىلعهلةردقال وك: اطاس و ككل لعفال هنالءامسلاو ضرالا بر

 مكتفلاذغو ةئيسلا لامعا بسح مكيلع هتطاسو كلذ ىلع هتزدقأ ىنلا هللا نأ لو

 نسبه ذخاو ىعرشنيناوق مكلاثتما مدعو ىئانما ىلع مكجورخو ىاكحال

 نمهومتفرتقاامةبوتلاو ىلا ةب نال وه هيف متنا ام مكنع عقدي وكعفني ىذلاوىايبنأ

 ةعاطاو اباها ىلا ملاظملادرووكلامعاف مكتان صالخأو ىصاعملاو بونذلا

 مكتعي رش ماعد دييشتوحالصلاو ىوقتلا لها مكئاءلع ساو ا لاثتمأو مئايبنأ

 مكسفنا اولغشا لب مكينعيال امب مكسفتا لغشو اهءاكحاب لمعلاو اهرابظاي

 نود ةحيحصلا ثيدا>الاب تباثلا هلع ىنلا نع دراولا ريثكتا ذلاب

 تاحلاصلا لامعالاب ىلا اوبرقتو ينعةعطاقلا قرطلا بابرا خياشملا دارو

 قاورالا ,تازيخلا ملعقدغا و ودعلا نمكمصعاوءوسلا كك و لماكفك

 !له تفرع اذاو + لآ ومالا دال وألا ف ل كراباو تاّزبلل مقنوا

 ىه امئا تالاحلا عيمج ىف طاطخالاو رقرقتلا نه نيماسملل لصحام نا م

 وررشلا نهممواسم ىف نييبروالاديلةتوتافلاخملا نم مهنم عقوأم ببس

 مهيسأت مدعو ءارغلا مهتعيرش ماكحا نع مهجورخو ةعالخلاو قوسفلا
 تةيف ءىسال نيس هلك وم وهلا مهنيد نساحم رابظاو ءايل ل وءادالادب
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 باهذلل لمعتسو الل سالما مودا ا ا نونلا سكب ةمقثلاو

 هفلك هماسلاهيو عيبلاف موسلاهنموىرخأ بلطالو ةمئاسلا هنمو ةراتهدحو

 حيقب ام لقى لمعتسيوءىسلا هيدا ريوءوسيءاس ردصهءوسلا و ءقاشلا لمعلا

 ةبستلاب هدشاو هعظنأ باذعلا ءوسو . قاخلا ءوس نم ىلاعت هللاب ذوع“8

 0 لا
 كلملا كلام هناان ربخ هتافصته زتو هؤامحا تكرابتُانأ ىنعملاو

 توكلما او كللاىف فرصتماام اوةقيقحل 0 دحال سيل كولملاكلمو

 نيناودب اولمعو .ابنالا هب تءاجام ىلاةيعرلا تنكس اذاف هدحو هنأ وه

 رةووريخصلاريبكلامحرفةاواسلاو لدعلاا ورب ظاوامثدامب اوكسمتو ةعيرشلا

 اوبرضو مهءوصخ ىلع نيهولظاااوناعاوماحرالا اواصوو رببكلا ريغصلا

 ىلا اوبونيو اوبوتيو قحلاىلا اوفي تح ديدح نم طايسب نيملاظلاىدي أ لع

 اهندقوو اهتيذهو مهياع مهكر وامبواق تكرح كلذ اولعفاذافهركذ لج هللا
 كلملا ىري الف نيعيطملا نيحاصلا ىدابعب ةمحرلاو ةيعرلا ىلع فطعلل
 نمالا و مهعفانمو مه اصمىفرظنااو هتيعرىلعرمسلاالا ةذل هل ناطلسلا وأ

 ةحارهمرفعهنع لفغيالو ةلدع:سيوودعلا بقاردو مهاوماو مهحاورا ىلع

 هئاييناوهلسر نتساوفلاخوىلاعت هللا وصع اذادا.علاناو.اهانئمطاو ةيعرلا

 انزلا اثفو اءرلاب اولماعتو ش>اوفلاو قوسفلا اوربظاو ماكحالاب اوبعو

 ظعولا موالد كرناو مهريغص مهريبك محري ملو ا مثريغص رقحو
 نع اولفغو ايندلا ماطح ىهىتلا لاومالا عمج مهمهربكحا راصو ربك ذنلاو
 ليكنتلاو مريلءبضغلاب مهكولمبولق مهملع هللا كرح مهل أهو مهريصم

 ىلاعت هللا ريخأ 6 مهعفانمو مرحلاصمب رضيو مذوب امالا ميكلا ذلي الف مهم
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 كوم 3 واقل و ملا كلمَو كلا كلاَم أ الا هلل هللاتأ »

 دز رلاب ميلع مهكو و ار وَحوع طْأاَذا دابعلان او 1 دي ف
 همسدسمه رم وو

 ظ ةمقنلاو طخسلاب هلع مم 3 تأوحىوَصَع اد 5 0 7 ا ظ

 عك رولا لع علا 6 ادا الف تالا م ماس |

 ك0 ل

 | هيض * تاق 2 قلعت نهو

 3 هور دس عر هةر ةريل "هده 2 هواك هزل هنا اند 8
 ىىاربطلاهاور« كك ولم كفك أ برهتلاو نك كلان مجسفنأ اولغشا ظ

 ه ءادردلا فأ نعطسوألا

 «في ريو هو «كلل اكلم و ىندملا ةخاسا) قو «كلملا كلاءو هل وق 0

 4 ماق نه ندد ةمدس) قيقحتاا ةمئا ضعي هر 200 معلا كلما. :( كلل

 ف رصتلا قاعل ريغلاب ةقاعتم هتادب “3 م

 ىلع ع ماذهلو 4ف فرصخلا راقتفاو فرصتملا ءانكحما ىضتقملا ماتلا

 قاعل هنال رسكلاب ّّ كلما نم صخأ وهو هدج ىلاعت هل اللا قالطالا

 هنوك ةدايزيوىوغللاعوضوملا يف فرصتلانم نكمتو طبض عم ءاليقساب
 ىقيق+لاكاملارهكاملا كلاف راقتفاو.ءانغتساىلا رظنريغ نم عرشلا فاقح

 ةباثاو ابيذعتو ةنامإو ًاءايحا امادعإتو أداحجا ءاشفيك ءاش امن فرصتملا

 .زوجتتلا 0 9 امالو 0 ريغ نه

 ني هيل :



 ة.ةلسلا تاحفناا ع

 قبي مو لطابااعينشاا لوقلا اذهب نولئاقلا ةيردقلا تضرقنادقو نيملكدملا

 تا.ثا دقتعت ةرخأتملا نامزأللا ف ةيردقلا تراصو هيلع ةلبقلا لها نم دحأ

 مهأوق نع هللا ىلاعت هريغ نم رشلاو هللا نم ريلا :نولوةي نكلو ردقلا
 « لعا ثاو

 نم دبالو ةيصعملالءف هيلع ردقم عقاولا ىف ناذ ناو دبعلا نا معاو

 امل الاثتماو كلذل ًازاجنا هلعف ىلع مدقي لو هلعفي ل هنا الا ةتبلا هعوقو

 ناك كلذل هتاوهشوهسفن هاو ال الام ارهاظ اراتخم كلذ ]ءفلب هيلغردق

 بر : هدئاوف ىف مبق نب ركب وبا ةمالعلا لاق ؛ هيلع ابقاعمو هنع الوسع
 لعف همبليوهنيعي نا هسفن نم داراوهقفو ناف ةدارأ اذ اد.عءرما ةدارإ وذ

 الأ راتخيال ةيثيحلاهذد نم هسفنو هتداراو هالخو هلذخ ناو هب سأ ام

 همذ كلذلو كلذالاديريال ناسنا وه ثيح نم وهف هعبطو هسفن هاوهتاهغ
 وهو ةيثيحلا كلت ىلعدئازرمأب الا هحدمب لو ةيثيحلا هذهنه هباتك ىفملاعت هني

 00 د 21| مرا رركشر انيعولا راعو انموم خاكسم هن هك

 اهتيحالصد رجم كيال نكلوةحلاصهثداراو اناسناهنوك درجب ىلع دئازرمأ

 .درجمةيؤرلا نؤئيالهنأ اف قيفوتلاوهو كلذىلع دئاز ردقب ديؤت مل نأ
 هاهنع لصفاملا رولا نم رخأ ببس ىلصح مل نا كاردالل نيعلا ةيحالس

 ءرسحتلا ىلع لمعتسي دقو حبق ليو : ىعمصألا لاق «ليوف»:هلوقو
 اذهل عوضوم وه ةغللا ىف اليو نا دريل هناف منبج ىف داو ليو لاق نمو
 جيل كلذ تي”ورانلا نمأ رقه ق>:سادقفهف كلذ ىلاعتهتلا لاق نم دارأ امنإو

 هاورو هلوقو « هيدإ ىلع هن ربظأ ىأ «هيديىلء رشلا تيرجاو » :هلوقو

 ه ملعأ هللاو ايرق هتججرت تمدقت دقو ىقبيباا ىلا ةراثا فاقلا «قر



 وتل ١ لوقع اهيف تراح تاهبش ك-نء لدزيو هتيحو برلا ةفرعم نم

 هها ءالضفلا

 هف هيلع همالسو هللا تاواصءارغلا ةعيرشلا بحاص مالك ىلا رظناو

 رشلاو كدب ىقريلاو كيدعسو كيبل » هلوقب كلذزع هالومو هبر هزت

 َق ربثالا نبا نيدلا دجم ظفاحلا تاداعسلا وبأ ةمالعلا لاق « كيلا سيل

 هلأ ىلع ءانثلا" ف تدالا لاتسا ىلإ: داشرأ مالكلا اذهو : ثددحلا اذه

 دوصقملا سيلو اهيراسم نرد ءاشالا نشا هلا فاس 0
 هيراي لاقي هيأ بودنم ءاعدلا ىف اذهناف اهل هتايثاو هتردق نع ءىشث ىفن

 آمروه ناك ناو ريزانخلاو ب الكسلا براي لاقيالو ضرألاو ءامسلا
 هه'( ام هوعداف ىنسحلا ءاعمالا هللو) ىلاعت هلوق هنمو

 أ ىلاعتو هناحيس هللأ نم محلا وهو ريدقتاأ نمو هتيردقوو» هلوقو

 .تاتروهشم ناتغلاهناكساولادلا حتفيردقلاوءاذك نوكيالوا اذك نوكي

 نعاردتم ردصال مسا وهو « هريغ اهلاقو ىئاسكلا نع ةبيتق نباامهاكح

 «دحاو ىنعم- ليقثتلاو فيفختلاب هتردقو ءىشلاتردق:لاةيرداقلا لعف

 ىلع و : ملم حرش ىمىلاعت هللا همح رىوونلا نيدلا ةمالعلا مامال ا لاق

 ءاشاألا ردق ىلاعتو كرابت هللا ناهانعمو ردقلات ايثاقحلا لهايهذم نا

 لاعتو هناحبس هدنع ةمولعم تاقوا ُظ عتس اهنا هناحبس مع و مدقلا ف

 < ىلاعتو هناحس اهردقام بسح ىلع عقت ىبهف ةصوصخم تافص للعو

 هملع مدقتي مواهردقي ١ ىلاعتو هناحبس هناتمعزو اذه ةيردقلا تركناو

 اهعوقو دعب هناحبساهلعياما ىأ - ملعلا ةفنأتسم اهناو اهبىلاعتو هناحبس

 « اريبك اولع ةلطابلا مهلاوقا نع لجو ىلاعتو هناحبس هللا ىلع اوبذك و

 2 تاللاَوأأ باوص] لاو )م ردقلا مهراكنال ةيردق ةقرفلا هده تءعاو
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 هتافص نم ءىثىلخ ديال رشلاناف امهج وب هيف رشال هناف هنيركتو هلعف وه ىذلأ

 صقتنال ىذلا قاطملا لايك. لا اههتاذناةىلاعتو كرات هتاذ حليل ام هلاعفا ىفالو
 بيعالو ماتلالالجلاو قاطملالاكلا اكل ذك هفاصواوهوجولا نمهجوب هيف
 لءفولوالصأ ايف رشال ةمض< تاريخ !,هلاعفا كل ذك وام هجوب صن الواهيف
 مك. هنم هيلاداعلو ىنسحاهظ هؤامسانكستمو مسا هنمهل قتشال هناحبس را
 ةبوقعلا قحتسي نمةب وقع وهدايعب لدعلانمهلعفي امو كلذ نع سدقل وىلاعت

 ةيسنلاب ارش نوكيراماو ةدكحلاو لدعلا ضحمهوهذا ضم ريخ وه مه:*
 م ىلاعت هب مئاقلا هلعف قال مهب همايقو م4 هقلعت ىف مكو ني ميلا

 رشلاو ربا قلاخهنافةلصفنملا هتالوعفمىف نركي ملا تا نحو
 رش وهام نا امهدحأ ع لاب ىلع كنم انوكي نأ ىغبني نارما انه نكلو
 العفالو هل افصو نوك,الالصفنمالوعفمالا نوكيال هناف رشلل نمضتْموأ
 ةبج نم ريخ وهف فاضا ىبسن رما وه ارش هنوك نا ىناثلا « هلاعفا نم

 هلف هقح ىفرشش وه نمىلا هتبسن ةهج نمرشو هب هنيوختو برلا لعف ىاعت
 هناحبس قلاخلا ىلا هنم بسن ىذلا هجولا وهو ريخ اهدحا نم وه نابجو

 علطا وامملعب رثأتساىلا ةغلابلا ةكحلانم هيفاملةئيمشمو انيوكتو اقلخ ىلاعتو
 ىدا.«نع مهلوقع قيضتس انلا رثكاو « اهنم ءاشام ىلع هقلخ نم ءاش نم
 ىنذلا هناحبس هللا نأب لمجلا نامبالا مهيفكيف !متةيقح نع الضف ابتقرعم
 ىفانلا هبيعو هصقتلوا هانغل ةيفانملا هتجاحل هلعفيال رشلا لعافو ديما
 ريخلل قلالا وه ناك نا والعف ديلا ىنهلا نم رشلا رودص ليحتسيف هده

 ةبج نم ريخهسفا ف وهو فاضارما وه ارش هنوك نأ تفرع دفق رشلاو
 امظع ابا كإز تفي هناف عضرملاا ذه نعل فغت لف هعد.موهقلاخ ىلا هتيسسف



 )ل ةيسدقلا ثيداحالا حش

 : خيشلاوب اهاور قهلوقو ه حالفلاو ريخلا جهانم انل لهسو دادسلا قرطل

 رفعج نب دمح نب هللادبع دمع وأ هنامز دنسمو ناهبصا ظفاح مامالا وه

 ةعفانلا تافنصملا باص ى راصنالا - ةيتحتلا ءايااوةلميملا ءاحلاب -نايح نأ

 «- ةدحوملا ءايلاب - نابحنباريغ وه وجة سفوقا ج لأ ىبادفرعيو
 لل هاش اس ندع مثلو مس 6 2

 تفلح 1 ليوك هي ردو سلات ل
 اس سس خم

 « ةمامأ ىنأ نع قمهاور «هيدي ىكع رشلا تر 0

 تضارلا لاق , يكلادإ اقفوءرورت 2 لظلاو داسفلاو.وسلارشلاش ٠
 قكلاةنف بر ىذلا وهريخلانا و لكلا هنعاع , ىتلارقلا لانس
 ةيزوجلا يق نبركبوبا ةمالعلا لاقو.عفانلا ءىثلا و لضفلا ولدعلا و الثم لقعلاو
 .كلذ ىوسىمسم هلسيل و هيلا ىضفيام ىلعوملالا ىلع نيئيشملع لاقي رشلا

 رورشىهمظلا عاوناوكرشااو رفكلاو ىصاعملافاهمامساو مالالاىه رورشلاف

 مالالا بايساامنال رورسم اهنكل ةذلو ضرغ عون اهيفاهبحاصل نكناو
 بترتك ابيلع ملالا بكرتف اهتاييسم ىلابابسالار ئاس ,اضفات ابيلا ةيضفمو
 قنلاو رانلاب قارحالاو حيذلا ىلعو ةلتاقلا مومسلا لوانت ىلع توملا

 ملام دبالو امابيسمىلإ ةيضفم هبيصت ىلا بابسآلا نم كلذ ريغو لبحلاب
 هدضل ًاءاضتفا دشا و هنم ىوقا رهام: نيحلا نكراخ را عنام ةيبسلا عنمب

 امترثكو ةضاملاتانسحلا ةمظعو نامالاة وق ىصاعملاب!هضراعي ا4

 نأثاذهو فعضالل ىوقألا عف ديف باذعلا بابسا لعابتيفيكو اب:يكى د زيف
 ٠ ةوقلاو فعضلابابساو ضرملاو ةحصلابايساذ ةداضتملابابسالا عيمج

 العف قالا ىلاو ةفصو العفالاقلخ وأداجاهركذ لج هللا ىلإ ف اضيرشلاو
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 ل يحس سس ساس
 نم رهظينأ فلكت ىأ هللا هناش هسفن نم سيل هنأ هللا لعب امي سال قلخت

 ه ليججلاو عينصلاربظأ اذإ لمجتو عنصت لث. هيلع ىوطني ام الخ هقلخ
 لكي نأىلاعت هتلالاسن لاوقأ قالا نسح ريسفت ىف فلسلانع ىور دقو

 «لاهتحالاو ةلذبلاو مركلا قالا نسح :لاق هنأ نسحلا نع ىور4هبانقالخأ
 ىبعشلان 5 و:نسجلا رشبلاو .ةيطعلاو.ةلذبلا.قاخلا نسح :لاق ىبعشلا نعو

 فورعملالذبو هجولا طسبوه .لاق كرابملانبانعو . كلذك هنع هللا ىضد
 ًارعش دشنأف قالا ن سح رع عيط» نب مالس لئسو ؛ ىذألا فكو

 هلئاستنأ ىذلا هيطعت كن تاك اللهتم هتئج ام اذإ هآرت
 هلئاس هللا قتياف ابب داخل هحورريغ هفك ىف نكي ملولو
 ةلحاس دولا و فورعملاةتجلف هتيتأىحاونلا أن م رحبأا وه
 لاق هنأ هنعو « دقحتالو بضخلال نأقاخلا نسح .دمحأ ماءالا لاقو

 طسوه هيوهأر نب قدحسأ لاقو؛سالا نم نوكيأ٠ لتحت نأ قاذلا نسح

 ١ لهأ ضعب لأةو رصل نب دمع لاقءكاذ وحنو بضغاال آو هجولإ)
 «:ءلاورجافلاو عدتبءللالارشبلاو ةقالطلارارظاو هلي ظيذلا مظكق خلا نسح-
 الا دهاعمو ملسم لك نع ىذالا فكو دحل ةءاقاو ًاييدأتالا نيلازلا نع
 ههتطعاىأ «هتحنم »هل وةو هدعت ريغ نم م ولظا ةءلظع ًاذخأ و ركحن.. رييغت

 نع بزءبال هيلعب قللاقاخ ىلاعت هليأ هن أ ان ربخ هلالج ل جهلا نأ ىنعملاو

 سانلا نم ًاريخ هب دارا نف  ضرالا ىفالو تاومسلا - ىف ءىث هيلع
 هناوخا نيب وهنيب هتالماعم ىفن سحلا هقلخ لمعتسيفانس> الخ هاطعاو هحتم
 «اوناؤ ثيحو اودجوامنيا مهتعفنملىعسيلب ىذأ مهلا لصوي الف نيقولخا
 تاقواخلا نيب وهنيب هل عتسف اًيسافلخهاطعإو هحنم اءوس هب هلأ دارأ نمو

 هلامفا بلاغ دجتف سانلاب رارضالاو صئاقنلاو ىواسملا هنع ردصتق
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 نب دمع ركب وبا ظفاحلا مامآلا وه لئارخلاو + و6 ةنم قتلا ١
 ثيدحلااذه هيف ىور ىذلا اذه هباتنكو م»» ةنس ىفوتملا ىرئاسلا رفعج

 وهيطخلاو ٠ هباتك .قاىدملا دهكلذ لع صن قالخالا ىواس هاا

 نيلعنيدمحا ركب وبا قارعلاوماشلاث دح حزوملا فنصملا ظفاحلا مامالا

 م سو ةنس وتلا ىدادغبلا ىدهمنب دمحأ نب تبأث

 0 رز هس سس هدم مر هدو

 هتحنم أريخ هب تا 7 يضل
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 ساللر تو ربا رب سك 1 رلا © سوا © لم تح هت ]آ

 رع خيشلاوبا هاؤر«ائيس اقلخ هتحنم اءوس الا انسح

 ظ *« رمح نبا

 ةعيبطلاو ةداعلاو ةيجسلا  ماللا مضو ةمجعملاءاذلا مضب- قلخلا شا

 ةروصلهناهتةية>و.ةياهنلا بحاص لاقءقالخا هعمجو « ةءورملاو نيدلاو

 هتروصا قالا ةلزنمام ةصتخل اا اعم و ا,فاصو ا و هسفن ىهوةنطابلان اسنالا

 باةعلاوباوثلاو؛ةحيبقو ةنس>فاصواامهل و اهناعمو اهفاصواو ةرهاظلا

 ةرهاظلاةروصلا فاصو اب ناةلءتيامرثك |ةنطابلاةروصلا فاص واب ناقلعتوام

 . عالم هل وةك عضوم ريغفف قالا نسح حدمىف ثيداحالا ترركت اذلو
 ينم وا لك أد :هلوقو «قل1!نس> وهلا ىوةتةنجلا سانلالخديامرثك أو
 مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل ديعلازا : هلوقو مأقلخ مهتسحأ ًانامبا
 عودلا اذهنم ثيداحأو «قالخالا مراكم ممتال تثعب » : هلوقو «مئاقلا

 تقئاع ثيدح ىف ووةريتك ثيداحأ قاحلا ءوبه مذ ىف ءاج كلذكو 0
 هيهاونوهماوأو هباد" اباكسمتمناك ىأ « نآرقلا هقلخ مث 2 5

 نم» ريع ثيد>ىفو «فاطلالاو نساحن او مراكم لا نم هيلع لمتشي امو
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 ءاعدلاب مهتلص كلذعم طقستال و قملا نع مهفلخت ببسي كلذ نا اورص'

 ه ملعا هللاو ىلا قيرطلا ىلا اودوعي تأ بيغلا رهظب عظب مف

 «لامعالا ل ضفأ نم ماحرالا ةلص نأ ثيداحالا نم ريثك ىف 6 و
 نع ىبجلا سلا نب ذاعم ثيدح نه هدئسم ىق دا مامالا هاورام اهنم

 كمرح ن٠ ىطعت وكءطق نه لصت نا لئاضفلا لضفا» :لاق همت ىنلا

 ىنبجلا صاع نب ةبقع ثيدح نم مك احلا ىورو «كمتش 9-0 حفصتو

 لهاقالخا لضفأ اب كربخأ الأ ةبقعاي» . : عالطيَم هللا لوسر ىل لاق :لاق

 ه«كيبلظنمع وفعتوكمرحنم ىطعتو كعطق نه لصت ةرخالاو اندلا

 ىراشلاودسلا قف اتخاهاور ئائراشنلاو دماء[ ور.فنصملالوفو

 © ننسلا ب ادا ىلا معتقلا فر جح نب | ظفاحلا ثيدحلااذهازعودرفملابداآلا ىف

 نعار درتما دعاذلا عرولا ظفاحلا مامالا وه ىلاعت هللا همحر دمحإو

 هتلالج ىلع ةمالا تعمجانم ىلينحلا بهذملا سسؤء٠و ةعاججاو ةنسلالهأ

 قولا ليثح نب ا هللا دمع وبا مالسالا خيش ث هناقناو هظفحو هتناماو

 ىف نينمؤملا ريمأ ظفاحلا مامالا وه « 0 » هلوقو ج م ؟ ةنَص

 هللادبع وباهرحبتوهتنامأو هقيثوتىلع ةمئاألا تعمجانمهيلع دئاقو ثيدحلا

 ىفعجلا ىراخبلا هبزدرب نب ةريغملا نب مهاربأ ني لعامإ نب ص

 ه هعماجو هحيمص ىلا وهباتكلااذهىفهيلاىزعيامبلغأ و ءمو< ةنسففوتملا

 ىناتسجساا ثعشالا نب ناملس ظفاحلا نقتملا عرولا ماءالا وه دواد وباو

 عرولا دهازلا ظفاحلا وه 0 © م60 ةنس ىقوتملا نتسلا بحاص

 للعلاوننسلا بحاص ىذمرتلا ةروس نب ىسيع نب دمت ىسيع وبا مامالإ

 دمح مكاح وبا ةمالعلا ظذاحلا مامالا وه نابح نباو ه مج( ةنس ىفوتملا

 فيناصتلا بحاص ىتسبلا ىميعلاذاعم نب نابح نب دمحا نب فابح نبأ
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 مثو براقالا ىلع قلطي - ةلمهملا ءاحلا رسمك و ءارثا تاو

 مرحاذ ناك ءاوس ال مأ هلارإ ناك ءاوس بأ ةرخآلا نيبو هلك نع

 مزلتسي ىتاثلا نال حجرملا وه لوالاو , طقف مراحما مم :ليقو ءال مأ

 هكلذك سيلو.ماحرالا ىوذنملاوخالا دالوأو مامعالادالوأ جورخ

 راهصالاو بسنلا ىوذ نم نيب رقالا ىلإ ن اسحاال ا نعةيانك م>رلالصوو
 وأ اودعب نإ كلذك و ٍ, مهاو>ال ةياعرااو مقفرلاو مهاع فطعتلاو

 ةلصو الصواهلصي همحرلصو .لاقي « هلك كلذ دض محر ١) عطق و ءاوءاسا

 م ناسحالاب هن*“اكف ةفوذحملا اراد نوع ايف ءاحغلاو

 1 مسأ نم امسأ اهل تةقش ىنعمو « رهصلاو ةبارقلا ةقالع نم ميو

 ه ةقلع هب اهلف نامحرلا ىمسا نم امسل ابل تذخاو تجرخا

 عمراركت هيفوارل صو ىنعع وهو تيبذتلا نمو# ع هتبث اهتيث نموو :هلوقو
 ةقفاومىهو عطقلاوهوتبلا نمةدحوملاءابلاب «اهت/نمو» ةخسفؤو هلبقام .

 هب معا هللاو ىتدملل ةينسلا تافاحتالا باتتك ىفامل
 مهلا وحا دقفتو مهلع فطعلاو؛محرلا ةلصرما ى.ظعت ثيدحلا ىفف

 ةماع لصوت ىتلا محرلا :ىطرقلا لاق هلاحقيللام بسحب صخش لكو

 لدعلاو حصانتلاو ددا رتاب اهنا رع نيدلا محر ةماعلاف ةصاخو
 ديزتبق ةصاخلا محرلا امأو « ةحتسملاو ةجاولاق وقل ابمايقلا وفاضنالاو

 هبتاممتوافتت وءممتالز نعلفاغتلاو محلا وحأدقفتوبيرقلا ىلع ةقفنلا
 ىحرلا ةاصنوكت :ةرمج ىأ نبا ظفاحلا مامالا لاق « كلذ ىف مهقاقحتسا

 ىنعملاو ءاعدلابو هجولا ةقالطبو ررضلا عفدب و ةجاحلا لع نوعلاب ولاملاب
 < ةقاطلا بسحت رشلا نم نكمأام عفدو ريخلا. نم نكمأام لاصيإ عماجلا

 راو أًارافك اوناكناف ةماقتسالهأ محرلا لهأ ناكاذآ رمتسيامتا اذهو
 اذا مهمالعأ م مرظعو ىف دبجلا لذب طرشي مهل ىم لل ف ينطاقف .
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 نيفل والا نم وهو؛عييبلا نباب فرعي و« مك احلاب ريهشاا ىروباسينلا ىنامهطلا

 نم كلذريغو ىلامالاو ليظالاو . روباسين خيراتو كردتسملا هل ماظعلا
 « عمو ةنس قرت خيش ىفلا نع معلا ذخأ بتكلا سن اهن

 راد رهش ظفاحلا مامالا وهو , ةفورعم دالب ىهو ميديا ةسساىليدلاو

 ىف ىوانم لا فوءرلاديع ظفاحلالاق ه هوم, ةنسفوتملاىناذمه لا هيوريش نبا

 جرخلا باطخلا روث'ام ىعسألا سودرفلا دئسم ريغصلا عماجلا- هحح رش

 ىليدلا عا ابيع نأ مالسالا دامع مامالل سودرفلاو , بابشلا بادك ىلد

 00 ملعأو هظفح لمسيل فو رحلا ىلعأ تس مدين اسأألا فرذحي هفلإ

 دنسم جرخ ه«وريش نبأ روصنم ىنا ظافحلا ديس هدلول هدنسمو نيجرخملا

 باتك ىفام ىلع فوقولا ةيفيك ةفزعم ىف هيشلا ةنايا هامسو هتحت ثيدح لك

 3ك هأ فورخحلا تامالع نم سودرملا

 نب ىلع مساقلاوب |نيدلا ةقثةمالا رفن ريكا ظفاحلامامالا وه رك اسعنباو
 'فيناصتلا بحاص ىعفاشلا ىقشمدلا نيسحلا نب هليأ دنع نإ هللأ ة.ه نب نسل

 يمه ةالأ ةئس قرتملا فارطالاو قشمد 006 ةعفانلا ةدمعملا

 37 مغ نم سا 0 ل محرلا تن تقل 2 دحر انأر هم

 6 ساما سه سس 2 رعود دست سرع ظةؤ#«ء م - تود مه ابو خ1 ئحيعا م

 ' تقبس قيمحر نإ هتنث اهتنث نمو هتعطق ًاهعطق ن كس ايامز

 نبح ص

 ناجح نباو ٠ىدذمرتلاو. دواد كب و:فراشلاو ٠ دحأ هأور ) يىصص

 بيطخلاو:ىطئارخلاو.مكاهلاو . فوع نأ نع ققيسلاو مك 13

 2:باره نأ
 ذي اا
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 مودي نأ هنكمم الو صضعمل الا مهضعيل ماوقال هنأ ثيح نه عبطلاب قده

 2 ىسنف همأ] لم هنالل كلذب وع ليقو م هبايسأ ميم

 ربخاللاقيالو « نظةبلغوأ ملدهب لص ةميظع ةدئاف وذربخ(بنلاوإل
 لاقن/ ئذلا نخْلا قدوه ةثالالا ءاقألا' هذه نينفت تصاانا لضالا ف

 للص ىنلا رخو ىلا هللا رخو . رئاؤتلا تدكلا نع ىرتت نأ
 كلوقك اذكب هتأبنأ ؛لاقيربخلا ىنعم“ابنلا نمضتلو « ملسو هلآو هيلعشللا

 اذدكهتيلعأ ؛كلوةك اذك هتءايناب ليقملعلاىنعم هنمضتلو ءاذكب هت ريخأ

 (نوضرعه هنع متن مظع 'ابن وه لق) . مكحمحلا هباتك ىف ىلاعت هللا لاق

 + تغارلا هداقأ لعأ هللاو (ميظعلا "ابنلا نع نولءاستي مع) : لاقو

 باجي بو ميظعرب خو أبت فنجو سنأ نم هقلخ عملا لج لج نيا نأ ىنعملاو

 ناطيشو ىوهو نقاو نفع رأنو رجدو قلو منص ند هريغ نود.عيو

 لمعلا اذه نأ هئاعن ىلإ ن ورظايالو ه ريغز وركشي وهقانغىلع همعن ىدس هللاو

 حرم نأ لقاعب قيلي لبفءاكذلا لهأ دنع عيظف ركنءو ءالقعلادنع دعبتسم لعفل
 نزن.هو هلامشنم هني ف رعن ناس سا لهووىهديعيالو 04 هال وم 0 َّق

 أمه نا هريغ رذكشر لب هركشإ الو هوان لج هللا قزر َْق عنارإ نأ امني

 نا دمحأ ركيورأ .اعاالا مامالاوه ىقبربلا خلا « ىقهيبلا هاور» :هلوقو

 ريغ هيلع لضف ىعفاشللو الا ىعفاش نهام .هفصو قليقىذلا ىلع نا نيسحلا

 طمسإوهبهذمةرصن قهفيناصت ةرثك-|! ىعفاشلا لعل ضفلاو ةنملا هلنافىقريبلا

 مامالاوه م اذا به 5 هم ة:سىملاعت هللأ هحر و و: ءهئارادب وورد

 ىضلا معن نب هيودمح نبهللا دبع نبدمح هللا دبع وبأ ةنسلاب طرحملا طفاحلا

 ( ةيفاسلا تاحفنلا مه 9
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 « هبحام 0 و م.دقت نم عقت 00

 لوسرلا هب ءاج ال اعبت نوكي نأ هيف بجاولا صاخشالا بح كلذك و
 لسرلاو الملا نم هللاهبح نم ةبحودللا ةبح نمؤملا لع بجي ٍةَمقَتع
 دوجوتامالعنمناكاذهوامو.ءنيدلاصلاو ءادو.شلاونيةيدصلاو ءادنالاو

 هللاءادعا ةالاوم مكرحتو هللالا هيحال ءرملا بحت نا تاعالا ةوالح

 ٠ عا ماد امومع هللا هدركب امو
 رب رز هوس هر رجلسور/ س 2ر2 هو

 قزرأو ىريغ دبعيو قلخأ مظعأبت ىفسنالاو نجلا 1

 0 م ه كاس

 ىليدلاو .ذاعم رك .رع مك احلاوو ىقهيبلا ءاور «ىريغ ركحشرو

 هءادردلا لأ نع رك اسعنباو

 ليلا هنج لاقي ةساحلا نع ءىثلا رتس  لوالا حتفب - نجلالصا ش
 هتيقسو هتربقاو هتربق كلوةك هنجبام هل ءجهنجاو هن هلعنجو هنجاو

 ار 1 هازلا ليوفلع ر دس 1ك هَظ جو ؛ هتيقسا و

 ءازاب ابك ساولا نع ةرتتسملا نيداحورلل اهدحا « نيهجو ىلع لاقي
 سيلو نجةكئالم لكف نيطايشلاو ةكئالملا هيف لخدتاذه ىلعف سنالا

 لب :ليقونج ابط الملا : اص وبا لاق اذه ىلعو : ةكئالم نج لك
 ةكئالللا مهورايخأ .ةثالث نييناحورلا نأ كلذو نييناحورلا ضعب نجلا

 و مهو رارشاو رايخا مهيف طاسوأو نيطايشلا مهو رارشاو

 نودلسملا ائءاناو-لجو زع هلوق ىلا ىلا ىحوأ لق ):ىلاعت هلوق كلذ ىلع

 ناسنالاىمسو .كلملاو نجلا فالخوأرشبلا سنالاو ه ( نوطساقلا انهو

 ناسنالا: ليقاذهل رض ءبب مهضعب سناب الا هلماوقال ةقاخ قاخ هنال كلذب
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 نامالا لماك نم ثا نأك شالو. هب تثج املاعبت هاوه نوكي ىتح ةدحأ
 ةباحصلا تن5 كلذلو . فينا نيدلا هب ءاج امل اعيتالا هاوه نوكي ال

 اهالعا ةلماكلا تافصلاو ايازملاب اوصخامل قالا لضفا مهيلع هلا ناوضر
 حوضولاو ةئاضالاىفاهرابنك ابليل لا ةحمسلاةءيرشاا هب تءاجام ىلا ليملا

 نيرفاكلا زيح ىفامهو نينءملأ فص ىف وهو هنباو هابا لئاقي مهدحا نآذ
 ىوطف مهلاوما اوةفئاومبجهم هقيرط ىف -مهنء هللا ىضر-اولذب نيك رشملا
 عابتالا بوبحلل عاطملا  لطابلا وهو  ىوحلا ناك نف ممل نوط مث مل
 هموم ريصت ىت> ءارهزلا ةنسلاو ءاسضيبلا ةلملا نم ىدبلا رك أعبات

 امه عبطلا ليهو سفنلا ىو» نهشثعبذت ىتلا ةقرفاملا هرطاوخو ةفاتخا

 :ليفامك هقلخ ىلعةقفشو هقحلاوظعت هعرمث عابلاو هب ررهاب قاعتي ادحاو

 ىاوهأ نيعلا كتارذا تعمجتسام ةرشعا 0 ىلقل تن

 قالو: ترضذإىرولاللوهترصو مثدرمحأ تنك نه ىف يع

 قاس دو يبدا كي 2 مهنيدومهأا. لد قاخلل تكرت

 لماكلا نموا وبف عبطلا مكحالا ىوهي الو عرشلا رءابالا ليمي الف
 هاضرل ايغت:.ههاوط اعبتم هنع ضرعانهو . د.حوتلاهنم لبةي ىذلا ديحولا

 ا!معورفنود ةعيرشلا لوصا عبتا نمو هابقعو هايادف رساخلا رفاكلا وهف

 عابتا ىلاعمجا ممالاةياده لأسا هلاوقفانملا وهف سكع نمو قسافلا وهف

 9 هذسأ> مب ىلحتلاو هب هب دأيمي لخالاو ىئالسالا نيدلا

 ع دقت نم اتذناعا ىصاعملا عيدج بجر نبانيدلا نيز : ظناحلا لاق

 مد : نيك رشملاهللا فصو دقو هلوسرولأ ةب .+ ىلع سوفنلا ىوه

 ذوعبتي امنا لعاف كل | مبيجتسي مل ناف ) : ىلاعت لاقف هباتك نء عضاوم ىف
 1 عدبلا كاذك قى“ (هللا نم ىذه ريغب هآوه عبتا نع لضا ندو مهءاوهأ



 7-5 تاحملا 1

 دهرلا َق قيببلاو ءافعضلا 3 نام 00 ا « تأ نم ناو

 هملعا هن 2 تاعوضوملا ف ىزوجلا ن ؛اهدروأ احلا :ع ىعفارلا و

 همهّلَع لبقأ كلم لبق يكحلا مالك ا لع ل نإ هو
 هه سس سوس دس هرم لامس بة ساره دست 8: لع ع مم م

 « ملكت نإو ًاراقوو هنأ هنيا رمح هتدكح تلعج ىضري و هلل بعاهفما وشو

 م بيبح نب رجاهملا نعراجنلا نبا هاور
 هر : ل 1000 8 -

 محي ىذلا وقرأ لعاف ىنعمب لويعف : هي منأأ ب>اص لاق ميكحلا 02

 ةكحلارةكحلاوذ ميكلا ليقو«لعفم ىنعمب ليعف وهف اهنقثيو ءايشالا
 قئاقد نسح نمل لاقيو « مولعلا لضفأب ءاسثالا لضفا ةفرعم نع ةراع

 تايد ىلا سمضخأا ليه أعرنُمو ؛هيحأ هأ و ردصوم» ىوهلاو 2 لثملا قري

 ةءظعلاوةنازرلاو -واولا حفل -راقو ولأ و6 عرشلاح تاضتقهنود عبطأ'

 نوكيام هيف نال يكحلا مالك لك ىلع لبقيال ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىنعملاو

 لبي هلياث 0 هركذ لج هلأ ةأض زا اعنف نوكنافو هظحو هارحلا عب

 ناو كلذ ىلع ةدابزو هاضريو هلئأ ةبحح مف هآودو ةيف نك اذإ هالك ىلغ

 لامكلابفصتا اهم ناسنالا نأ ىلع ليلد !ذهو ؛ ةمكحلاب ملكتي مل ناو

 5 3 هللا هيت أم ىلا ا ةضعو الدو ة لع ”روتد

 مكارم” لوسرا عر سايل تنتحي و تارومأل املا لعشب

1 
 رهو 2 و 5 نع ثردحل ١ قدرو َكإذِلَو . ٠ لوس ال يف ابل اذالاو

 ا



 55 ْ ةمسدقلا ثد.داحالا حرمت

 ةثررع

 قوي ر اعل 5 ذا اناَذَع ضر لهأب مثال ذإ» غة

 هاو 2 نا

 لسا ع ةرمملاةأور «مهمع ىناَذع تفرصر ايل نيرا

 نوظفاحلا يعامل قنولصملا مولبق هيلع مالكلا تفي كارا

 ليللارخآ م الظ طالت+اوهو رحسا! ثقو را#عالا وءتاعامجا ف تاولصلا ىلع

 لها ا مزعيل ىلاعتو 4 أدء.س هنلانأ ىنعملاو:راهنلا ءايضي

 هتويب رامعو نياصملا ىلا رظنيف ىداعملاو ماثألا نم هوبك:راام ببسب ضرالا

 ه اناسحاو هنم الضفت نيعيطبلت

 ساه عام دي

 0 لا ناديشي ئمأو ىدبعنم يدع 2 اء ل

 -1 -1 31 -1 هر

 هر راصد

 هاورءَكَذ د 0 1 الاف [ مدع مالمالا ف قمأ ا يد 7

 1 ك6 ىلعي 0

 نس غولب -ملعا هللاو- انههبدارماودو ملا رعشلا ضاضيبا بيشلا ش

 ةمالاو . انهادارم سيلو نسلاشث دح وهو بيش, دةناسنالا نال ريكلا

 اذا هتماوهدبع بذعي نأ ىحتش قاعتو هناحيس هللا نأ ىعلاو ا

 ىلع اهو هللا ايصعي نأ ةمالاو ديعلا ىحتسال فيكف مالسالا ىف اباش

 ىف ىندملا رثذو ه هلا> اذه نم لعف راكنتساو خيب و" هيففءةلاهلا هذه

 عافتراوىقاخ ةقافوىدوجو ىلالجو ىتزعو» هظفاو رخآ اثيدد هباتك

 لوسر ىكبمث مالسالا 3 ناميشي ىتمأو ىدب 3 ند ىح“ 0 قاكم زعو

 ةئمدللا ىحتس نم يبا ٠ لاق ؟ك.كيام هللا لوسر اب : لشق 2 هللا



 ةيفلسلا تاحفنلا 6

 هب داب ارومأم ذبح نوكف لواآلا امأ . ةرخآلا ف كلذ نوكي نأ

 هللا لاق اه ايندلا ىفهل لع ىذلا ةحلاصلا لامعالا ءازج نم هدجوام ىلع

 ةبيط ةايحدتييحنلف نهؤ» وهو:ىثثا وأ ركذ نم احلاص لمع نم ) : ىلاعت

 مولب ارومأم نوكيو ٠ ( نولمعي اون ام نسحأب مرجأ م-مْيزجنلو
 ىلاعت لاق امك ايندلا ىف اهتبقاع ّدجو ىتلا بونذلا نم تاعفام ىلع هسفن
 ( نوءجري مولعل ريك الا باذعءلان ود ىندألا باذعلا نم مهنهيذنلو ) :

 عوجرلا ىلاكلذ هاعدوموللاب هسفن ىلا عجرمالب اندلافهباص| اذان ءوألاف
 نعهننسفف دوادوباوهدنسمقدمحأ مامالا ىور. رافذتسالاو ةبوتلاب ثلاىلا

 ةرافك ناكهنمثلا هافاعم# مقس هباصأ اذا نما ناولاق هنأ ةيكقلتع لا

 ضرم اذإ قفانملا نأو هرمع نم لبقتسي اهف هلةظعومو هب ونذ نم ىضدامل
 ه«ةوقاطاامبالو هولقع امب ىرديال هوقلطاوهلهأ هلقعر يعبلاكزاك فوعو

 ةرخالاىف ري انودحبنيذلا نأبهنم ارابخأ نا ىناثلا دارا ناك ناو

 .نيح هسفن الا نمولي الف كلذ ريغ دجو نم ناو كلذ ىلع هللا نودمحت

 كَ هل وةك ربخلاهانعمو آلا ظفل هظفل مالكلان وكيف موللا هعفنبال

 هبذاكلا نأ ىنملاو «راناا نم هدعقمأوبتيلف ادمعتم ىلع بذكن م ه :

 ىف ةريثك ثيداحاوت اب" !بابلا اذه ىفو.رانلا نمهدعقم أوتي علي هبلع

 ه معا هللاو ديهشوهو عمسلاىقلا نمل ةياذث هان ركذايفو ىنعملا اذه

 م51
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 ديتف ديو ديلا ا ا يال

 6 ةيسدقلا ثيداحالا مرش

 ىلاعت لاق اه هللاالا اهردق ملعيال ة ريك + فادضا ىلا فنعض ةلاحس 1١

 هابجر نبا ظفاحلا هدافأ ( باس> ريغبمرجأ نورباصلا ىفوي امئا (ْ

 نمولي الف كلذ ريغ دجو نمو هللا دمحلف اريخ دجو نق م هلوقو
 هقيف وت ىلع ىلاعت هللا دمح. لف ريخلا نم هيلع باث, | دجو نُف 1 1

 وهو-رياكلذ ريغ دجو لندهو ؛ هيمحرو هب لضف نه هنأ معيلو هتعاطأ

 ةمايقلا موي ةنجلا لهأرسحتي سيل » درو أذلو هيلع باوثال اموأ -رشلا

 ا را تاع ىلعالا

 لاحو ةبقارملا ماقم ىن هسفن مولي نأ ىغبني رشلا حرص نكي ملولو ريخلا

 : ىسبلا خيششلا لاق اذإو ةيساحملا
 نإ ري رياض حم ريغ 4 دو ناصقن هأيند ف ءرملأ ةدادز

 ٍ عا ومد ترث ا ام ةلصآلا ا افلا ىلد امل اميل ةيفنالا نمو ولي الف

 5 هناك 2 1 نعذ/موهمعما ترد. و أهتزا ارو اههلاخ اضرملعامتاذلة سم

 ٠ هلضفوهمرك ىدايأ نم اههرح نأو ءلدع ىضتقمي اهمر اهلماعينأ
 ريع نهم ةدع ىلع هللإ نه لضف هك ريدا نإ 0 ةراشا ثيدحلا كك

 :لجو زعلت اك هسفن ىوه عاب" نع مدأ ا نع نه هذ سدا هآقاقدتسإ

 هتناق 0 كسفت نم ةكرس 0 كب اغا امو هليأ نف ةاسوع نم كب اضآ 6 ( ١

 نذو ها هقفوو 9 هام هتيادهو ىلع قيذو: دا 1 ىناعتو هن اديس

 هلي ىلخو همق ىلا ه-5و دع نالذد+ دارا اذاو ةمحرو هنم الضف كلذ

 نة واط رفهماناكوداوهعبئاو هلبأ ركذزع هتافغا ناطرشلا هاوغاف امو

 لسرلا لاسراف ندولا لاراب ديعلا ىلع ةءاو ها ناف كده نع كا:

 2 لمسرلا دع ةجود 0 ىلع سانلا نم ل ىب م



 امك اهيلع سائأا رطف يتلا هللا ةرطفلل ةقفاوملاةعيرشلا ترقتسا لصألا اذه
 بِي ىنلا نعرس وأ نب دادش نع ىراخبلا ءاور ىذلاحيحصلا ثيدحلا ىف
 ىنتقلخ تنأالإ هلال ىبر تنأ مهلا دبعلالوقي نأ رافغتسالا ديسو .لاق هنأ
 كتءدنص امرش نم كر ذوعأ تعطتسا| كدعوو كدبع ىلع انأو كدع 3

 ىفف «تنأالابواذلا رفغيال هناف ىل رفغافىنذب ءوأو ىلع كتمعنب كلءوبأ
 هلوقو او ريغو تانس+ ا ؤهيلعهتمعنب فارتعإ « لع كتءعنكل 75 3 هإو

 اروكشدبعلا ريصي اذهمو هسفنا ماظ بناذم هنأب هتمفارتعا عونذ.ءوبأود

 روفغلاو روهكاانمرشلا نارفغو ريخلاديز »بج وتسيف هبنذل ًارفغتسمهبرل
 ه لازلا نم ريثكلا رفغيو لهعلا نم ريسيلا ركشي ىذلا

 تانآ ابيلع ءازجلاب ادايأ مهتيفوتو دابعلا لامعا ءاصحا يف درو دقو
 لاقثم لمعينهوهرد اريخ ةرذ لاقثم لدعي نف ) : ىلا هلوق امنم؛ةريثك

 امو ارضحم ريخ نهتلهعام سفن لك دجن موي ): هاوقو ( هرب ارمث ةرذ
 اوامعاماودجوو) :هلوقو (اديعب ادمأهنيبو امي ناول دوتءوس نم تلمع
 اولمع امب مهثبنيف اعيمج هللا مهثعبي موي)هلوقو (ادحاكبر مظيالو ارضاح

 « كلذ ريغىلإ ( هوسنو هللا هاصحا
 اك ةمايقلا موي اهتيفوت دارملا نأ رهاظلا « اهابأ مكيفوأ مث د هلوقو

 لمتح و (ةءايقلامويمكروجأ نوفوت اماو) :ميكحلا هباتكح ىف ىلاعتلاق
 :ىلاعت هلوق ىف امك ةرخالاو ايندلا ىف مهلامعا ,ازج هدابع ىفوي دارملا نأ
 نأب كلذ رسف هنأ هلع ىبناا نع ىور دقو ( هبزحي اءوس لمعي نه )
 نوفويف ةرخآلا ف مهتانسح مهل رخدتو ايندلاف مهتائيسب نوزاحي نينمزملا
 هتائيسدل رخدتو هتانسح باوث ايندلاف هل لجعي هناف رفاكلاامأ و ءمهروجا

 نمهلثم هب ىزاحي رشلافرشوأ يخنه اهءازج هيفويوةرخالا ىفام بقاعيف
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 ها/ ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 .ةلمجما هذهح رش ةيميتن بدمحا نيدلاىقت سابعلا وباةمالعلامامالا لاق

 هب ق>:سب اناسحا ةهلاصاا مهامعأ ىلع ءازجلا ىف هدابع ىلا نس هنأ نيبف

 أاهئاصدحا مث اميلع ةناعالاو 5 أ امنوا م سمكا معنملا وه هزال دّحلا

 لكولذضف 4مم ل لمذا ناسدعاو 4م لضف كلذ لكف و اهئاز 2 ةيفوت م

 اًقح ناو ةمحرلا هسفن ىلع. بتكح دق ناك ناو وهو « لدع هنم ةمقن

 قوقفح برج وأ كلذ بووجو سن هز أب مد 4 نينمؤألا رصن هيلع

 نوح 0 اما كلذ نال هل ضؤذل الرع نوكي ىذلا نع 2 يدع سانلا

 هن أمسح | كو ةضوادملا قدم درعأو ضعبنلا ل ل سأنأ) ضع نوكتل

 أمهدحا صخيل ناضواعتملا نكي ملاذغو هيلا نسل انود نسلا ةردقب هيلإ

 اوغل., مل دارعلا نأ كيدحلا قف نين دق وهو امهئفاكتل الا لع لضفتلاب

 نادل نورك نا عنتماف هوءعفنيف هعفن اوغا.:نأو هورضيف هرض

 نسما ريفهتاماكب هّسفن ىلع قهلا ق>ا ىذلا وه لب ق> هيلع هسفن ةهج

 هقاقحاوهسفن ىلعةمحرلاةبات5 ىف وهف هسفن ىلع هتباتك و هقاقحاب وناس> الاب

 انا 9 ددمأ اا م اذ نسمع كاذ وذو نينم وما هدايع رص

 أبيف مظع ىنلا عضاوملا هذه ىف باطخلا لصف اهم نيبتي ىتلا ليصافتلا هذه

 نهو الضفتم 002 نو 0 نأ عنملاب هير ىلع بجوه نيب نم بارطضالا

 لعاجو ناودعلاو مظلا ن م 4ع هزنتامو هناسدإو هلدع نس ىوسم نيب

 لودي هللاو ميقت م طارصلا نئاس نع لرد كلذ لكو ادا اعون عيرجا

 ع« لييسلا ىدم وهو قحلا

 هنأ نيب اهيلع ءازجل او امئاصحاب هناس>] متم تانسحلا ف نس هنأ نيبامك و
 :هسفنالا نمولي الف كلذ ريغ دجو نهود .لاَقذ تائيسلا ىلع ءازجلا ىف لداع

 ىلعو ( مهسفنأ اوملظ نكلو مهانملظ امو ) :هلوق لثم ىف هنايب مدقتامك



 ةيفلساا تاحفنلا 01

 ا” 111 لكل]و نالللاو رتسلا ام لفغيتلا تالالا خص نم
 || اللا ةلط رسل لدا. هلوقو ؛ :ايلا خف ءاخلا ناكسأو مملا
 سوسحملاب لوّقعملا هييشت باب نم هيبشتلا اذه ول وعفملا ىناث لع ر حبلا بصنو

 اما :ىلاعت لاق امك ةتبلا 23 دنعام نأ ىقحتل كلذ هلوقو , ميهفتنل

 تجرخا 3 ةرأ هيف تسمغ اذا رحبلا نأف ( أب هلأ دنعأمو دقن دنع

 روفصعهنه برش هنأ ضرفول كلذك و« اًئيش كلذب رحبلا نم صقنت ىل

 مالسلاامهيلع ىمومل رسدخلا برض اذه و « ةّتبلا رحبلا صقنيال هناف الثم
 لازيال رحبلا نال كلذو لجو زع هللا ملع ىلا امهدلع ةبسن ىف لثملا اذه

 هدمب هنال ءىث هصقني مل هنم ذخا امبف ةيراجلا اهراهناو ايندلا هام هدمت

 © صقتيال هناف اهيف امو ةنجلا ماعط اذك_هو « هنمذخأ ا ديزأ وه ام

 ثيدحلاف ني. دقو.( ةعونمالوةعوطقمال ةريئكح ةهك افو ):ىلاعتلاف

 هللا دنعامصقنيال هلجال ىذلا ببسلا هجام نباو ىذهرتلا هجرخ ىذلا

 ىباذعو مالكىئاطعديرااملعفأ دجامدجاوداوجىناب كلذ » هلوقب ءاطعلاب

 مهضعب لاقو « نوكيف نس هل لوقا انا تدرا اذا ءىتشل ىرمأ امتأ مالك

 : تابلت ق

 نيدلاب كنم رضم كاذ ناف عمط ىلع قولخل نعضخنال
 نونلاو فاكلانيب ىهامناف هنئازخ ىف امم هللا قزرتساو

 هذوفنةوقوهئامعن ةعسو كام مامت وهنردق لامك هلالج لج هللانيب مل
 ةقئافا فاصوالاهذبم افوصوم هنوك| عمهرك ذ ىلاعت هناهقلخل نيدنأ دارا
 رغصر ثدكو أ لق لامعالا نم المع هدابع نم دبعل كرتي الفرصحلاو دحلا

 كلذءازج هيلع دري مث هيلع هبتك و هل هاصحا الا ارش وأ ًاريخ مظعوأ
 ه ائيش هنءصقنيال ًاماثه.سحىلع هلهيفويو



 66 ةيسدقلا ثيداحالا رش

 هللاررب دي ا رس , اذا ردا رولا وى رقلا َْق لصالا نأ ىلع

 عماج ىف بجرنباظناحلا هدافاءحرأو جلا ترج باقلا طش اذاو حراو 8

 2 يح 7 ِ ا عبرا

 هلوؤو 6 نك و 0 1 أهره 0 0 0 خلا 0 قة

 . دعسلا لاق « ةفلت وو جئاوح ةفاتخم ةنسل أ هناي" كلت قل ولأ

 سانلا فدا رثز 1 محازت نال ددحاو درحص َْق عامجالاب لاؤسلا دقو

 هشهد»و هنم لروئسملا رجضإ وم مهيلاط» ةرفاو مرتك عمم لاؤسلا ق

 ءمهمر أَ فاعساو مهبلاطم حان ا رسعتوأ مهبيخت و ممناهرح بجويكلذو
 هناديس هتردق لاف ىلا ةراشا هيفو ه ىلاعلو هناح.س هقحيفكلذك سيلو

 طءاولر ءاطعلاب صقتتالو دفنتال هنئازخوهكام ناودكام لاهكو ىلاعتو

 ذو «دحاو ماقم ىف هولأسام مج سنالاو نجلا نم نيرخالاو نيلوالا

 رص ىف مله ىور«هب م,جئاوح لازناو هلاؤس ىلع قاخلا ثحكلذ
 لو ؤدحأ اعد اذا م: لاق 0 ىبنلا نع ةنعّلا ئطر“ هرب ره نأ نك

 .هظاعتيال هلا ناف ةبغرلامظعيلو مزعيل نكلوتْدُش نا ىلرفغا مهلا« لقي
 لاق مى .دلا نع هنع هللاىوضر ةريرهىلأ نع ني>,حصأأ ىفو « « ءىش

 نم مكبر قفناام مث م ارفاراهنلاو ليللا ءاع ةقفن ابضيةيال ىددلم ىلإ دن
 كح » هلوقو « « هنيع ىف ا١ ضعي م هناف ضرالاو تاوءسلا قلخ

 !أسملا ىف اوعفراف هللا توعد اذا : ىردخلا ديعسوبا لاقو ؛ اههقني ىأ

 م4 هرم هّلبأ نافاوهزعاف متو عد اذاو ءىث هدفنال هدنعءامناف

 زخدا اذا طيخلا ص قني امكح الاىدنع اء كلذ صقني لو هلوقو

 لاعفملاولءفملاولاعفلا ذاةربالا ىهو هب طاخيامطايلاو طرخلا « رحبلا



 ةيفلسلا تاحفنلا ه

 000 11 لا لل يلا ع رف قا نق يفت مول
 هنأ ملعأ هللاو ىنملاو ( مكنم ىوقتتلا هلانب ىركلو اهؤامدالو ابدوحل

 « هوصعي نأ مهن هركي هنأ 5 هوعيطيو هوتي نأ هدابع نم بحي ىلاعت

 ,روصتيام ىلعأ ا ذهووهدنعةماقىهاذاف ظةيتساو مانفهانيعهتبلغ مثةايهلا نم

 هنأوهيلامبتب وتوهدارعتاعاط نعدانغعمهكاذهرورمءلاو حفلا نم قولختن)

 هدابع ىلا هن اسد>او هدوجلاهك نهد اذه نذالو هنود ميلا أمعفن دوعب ام

 هوجو ةؤفارغي نأ هدابغ نم بحت ويف مرتع رضلا عفرو موعفنل هتبحو

 ٍثونذلارفغيال :!اودلعينأ بو هيلا اوبرقتيو هوعيطيو هوقتيو هوناخيو
 منغنب نّمحرلا ديع ةءاور ْق و هدادع بونذ ةرفغهىلءرداق 2 قف ريغ دحا

 مش ةرفغملا ىلع ةردق وذ 9 مل ملَع نه » ثيدحلا اذهل رذ ىلا نع

 هلل هللا و :لأق و ىبنلا نع حيرحصلافو 2 ىلاب, الو هل ترفغ ىبرفغتسا

 ت ( اهدلوب ةدلاولا ند هدانعل محرأ

 ىلاعت هللا ركدا٠ دعب للا « ةرخآو ملوأ نأ ول ىدابعاي » هلوقو
 بس ررضودل لصح الو هانا مهةعاطب هداع نم عفتنيال هرثذ لج 2

 بقع كلذب نوزا#و مريع نأ دئاع ررضلاو عافتنالا لب 15 مون أا.صع

 ءاقتا ةررب مه اوناك ولو قاخلا ةعاطب دب زال هؤانت لج 4-1 3 كاد

 نيصاعلا ةيصعمب كام صقنال كلذ 4 مه لجر ىقلا باف ىلع م ىل#

 مهنم لجر رجا بلق ىلع ممولق ةرج ةاصعنجلاو سنالا عيمج نأ ه

 هلاعفاوهتافصو هثاذؤقاطملا لايك لاهلو هأ وس نمح هنا ىنعلا 4 ا مديح 4

0 

 ليلد هيفو«ناكهجو ىأ ىلع هوجولا نم هج وب هيف صقن ال لب ريل محل



 ن؟ ةيسدقلا تيرداحإلا حرش

 رقفو لاح ءوس ناكأ» 1 2: عرفوا ا حو رش ضعب ىقاذك

 د ها اهحتفب ورف عفنلا دض ناك امو ءمىضااب رضومف ندب فةدشو

 أرضوأ اعفن ضعب ىلإ مهضعب لصوي نأ قلخلا ىف ةداعلاو ةلبجلا تناك املو

 6 راسا وأ 1 نها اسحا > تأ راذا» مهني اميف مهلافول أ ءاذه ناكو

 سانلاف ةرضه وأ ةعفنم وأ رش وأ ريخ ناليحتط لح 1

 هديبعو هقاط نيب نأ ركذ لج ىلوملا داراءهيسس لكو ناكابأ عفانملا ءارو

 هنورضتف متيصعم نم ءىث هلصي ال وهب عفت 1 .ف متع اط نم ءىث ةهلصي ال هن أدمس هلأ

 ىف ا نوعفتنتو ةمايقلا موي الع نوباثت ةحلاصلا ةييطلا مكلامعا لب هب

 مظعالا فق وملا موي اهياعز وزاجت مخ ناذةثيبخلا مكللامعا 1 ذة

 رخديو ناسنإ ىذ دهتجيلف ةلكارومالا نم هومت 5 ام ببس نوبذعتو

 هيلا هتجاح ةدش تقو ىف هيلع هعقن د وءعيامتاحلاصلا لامعاللا نم ةسقنل

 دعاوقلاو ةيناسنالا بادالاب لخام باكترا ىه ابعنم ىلع هسفن دهجيلو

 هناحبسهتلانذأبالا عفشيعيفشال مويىف هيلع كلذ رزو نوكي الل ةيعرشلا
 مهاهنالو مهيلا هتجاحل هن مهم أ امب دابعلا رمأي مل هللا نإ : ةداتق لاق ه ىلاعتو

 اع مانو مهحالص هيف امب ممرمأ نك-لو مهيلع هب الخب هنع مهاهن امع

 7-0 مداسف هيف

 هلل ناف اورفكت نإو ) : ىلاعت هلوق امنمةريثك تاب[ كلذؤ درو دقو

 «كلذك لزي ملو ىا ( اديمح اينغ ثاناككو نضرالا قاموتاودسلا ناك

 ضرالا ف نمو متأ اورفكت نا ىموم لاقو ) : ىسوم نع ايدك اح لاقو
 رفكلا ىف نوءراسي نيذلا كنزحيالو ) : لاقو ( ديمح ىنغل هللا ناف اعيمج



 ةيفلسلا تادحفنلا 1

 اوبذع مركلا اذه ىلإ اورظنا: ىرصإلانسحلا:لاق ( قيرحلا باذع مهلو
 ىلإ هريغو لتتاقلا ةبوت كلدككو ةيرتلاىلا ثوعدي وه مثمهونتفو هءايلوأ
 |  لانفإام زخآ

 ىمسف لجأ ىلإ هريخأتىءمب وأ باذعلا فيفخت ىنعمب ةرفغملاامهناثو

 ىلعهتوم عم بلاط ىنأ همع ىف متي ىبنلا عفش اذبلو « اًملطم ماع اذهو

 ناللعن ه.مدقى راث نمحاض# 3 لعج ىد ران نهةرهغ نه لهنف كل

 4 رانلا نم لفسالا كردلا ف ناكل انا 'لولوو.لاق هغامد اءبنهىلغي ران نم

 ارويض مب سانا هيا ذخاؤيولو ( . ىلاعتوكرابت هل وق لد ىعم ا اذهىلعو

 مهملظب سأنلا هللا ذخاؤ» و ( ىلاعت هلوقو ) ةباد نماهرهظ ىلع كرئام

 0 تانآلا نه كإذ ريغو ) 0 اوفعيو كب دبأ تيك

 نأكلذكحو نمؤم لو هنمىحتسيام خيبوتلا نم مالكلا اذهىف :ةيوونلا
 نمابلاغ هيفلامعالا لست ثيح صالخالابدبعيو هيف عاطيل ليلا قاخ هللا

 تاعاطلا نم هل قلخ اهف للا قفنيال نأ ن مؤهلا ىحتسي الفأ قافنلاو ءايرلا

 ادوهشم قاخ هئاف راهنلا امأ و ءهنطإ وه ىف ىلاعت هللاىصءيو هيف ءىطخي ىت>

 سانلا نيب رهاظتيال واضيأ هيفهتلا عيطي نأ نطف لك نم ىنذيف سانلا نم
 ىلاعتوهناحبسهنالاربج وأارسءىطخي نأ نم والاب نسح فيك و ؛ ةفلاخلاب

 ماللاوفلألاب بونذلا ركذفع ًاممج بونذلا رفغأ اود كلذ دعب لاقدق

 رافغتسالابانابإ هسمأ لبق كلذ لاتامن] و«اعيجوهلوقب اهددك ]وف يرعنلل ىتلإ

 01 هدأ هيكسترا بنذ مظعل هلأ ةمحر نم ددحإ طنش هلع

 -مضي رهلوأ تشب رضلا لا« ىرض ارذام 9 5 ىدابعاب وهلوقو



 65 هيسدَقلا فيداحالا حارس

 وباو*ليدح نب دمحا مامالا جرخو ؛«ةرم ةثاه موي لك هللا رفغتسال ىلا

 انك نإلاقريع نبا ثيدح نم هجامنباو . ىئاسنلاو ٠ ىذمرتلاو . دواد

 ىلرفغا بر  لوقي » ةرم ةئام دحاولا ساجلا ىف ِةئلي هللا لوسرل دعنل

 5 « محرلا كبارا تأ تاركسلا

 امك بات نمل ةرفغملا اهدحا ؛ ناعون بونذلا عيمجج ةماعلا ةرفغملاو

 ةمح رنم اوطنقتال مهسفنا ىلع اوفرسا نيذلا ىدايعاب لق ): ىلاعت هلوق ىف

 قايساااذمف ( نورصنتال مث) : هلوق ىلإ (ًاعيج بونذلا رفغي هللا نإ هللا

 ىلاعت هللا ةرفغم نم بنذم س'ايبال ىنعملا نأ نيبي ةبآلا لوزن ببس عم

 هرفش نأ نم باذ ةمظاعتال 55 لج هلا نآف كنك اه ةيرذ تلا

 ناف بونذلا نم هربغو كرشلا مومعلا اذه ىف لخد دقو . بئاتلا هدبعل

 خاسلا اذاف) : ىلاعت هلوق كلذ ديؤيو : هنم بات نم كلذ رفغي ىلاعت هللا

 ةالصلا اوماقأو !وبات نأك هلق ىلا - نيك رشملا اولتقاف مرحلا ريشالا

 اوماقا واوبات ناف ): ىرخالا ةبالا ىف لاقو 1 موليبس اولؤع ةاكرلا انآ

 !ولاق نذلا 0-1 5 (ْ لاقو ( نيدلا ل ف تاوخاف ةؤزلأ | و و ةالصلأ

 هللاو هنورفذتسو هللا ل م١ نروبوت» الفا  هلوق ىلا  ةثالث ثلاث هللا نإ

 عماجلال | وهلا أذدو ٠ مدحت ف 5-5 نيدلا ىقن مامالا لاق 3 ) محر روفغ

 م 0 زر نآرقل لعام اكد سا لي
 لوقك بونذلا ضعب ىئتس نم سانلا نهناكنإو معلا لها ريهانج دنع
 ىذلا ىليئارسسالا ثيدحال انطاب لبقتال عدبلا ىلإ ةيعادلا ةبرت نأ مهضعب

 ةنسودب ادكح ىف نب دق هنا نافظاغ اذهو « تالضأ نم فيكفق و هلم

 لاق دقو عدبلا ةمئا نم مظع' مث يذلا رفذلا ةمئأ ىلع بوتي هنأ هلوسر

 مج با ذع ىبلف اوبوتإ : 5 تانموملاو نيئم ول اونتف نذلا نإ : اعف



 «.هملسلا تاحفنلا 0

 دقو,باصا لاقي هدارأ © هنم عقو ناو ”اطخا لاقي هريغ دنم قفتاف ايش

 : لاقي اذهو'اطخا هنأ لمجت الةدارا دارأوأ نسحال العف لعفنمل لاقي

 هذهو. أظحلا "اطخاو باوصلا باصاو باوصلا *اطخاو ”اطخلا باصا

 ق'اقحلا ىرحتي نمل بحب ناعم نيب ةددرته ىرت امك ةكرتشم ةظفالا

 * فرصت 2 ىبتا اهلم*اتي

 نالراهناا ىلءليللامدقوءامهتاقوأ وامهتاعاسفىأ «رابنلاوليللاب» :هلوقو

 ىضتَمي ماقملان الو . اهرتسي اهيلع ءىراط رونلاو لصالا ىهو ةيلظ ليللا

 باطبونذلا نمرافغتسالا و. لبالاىف لعف” ماثالاوىصاعملارثك ةك أذا ادم دقت

 ورذ 0 تا كو مدع الل هلا ءىث جرع أ هلأو ةرفغملا

 اهدارياىلا ةجا>الفةياريغفامهياع ثحل اوامهمرهالاو ةبوتلاو 00 الأ

 كمة دم دم عنامالفىربتل |اثيدحلانم اماررةلاطالا_فوخ

 نع تلم لوسرلا مداخ كلام نب سنا ثيدح نم ءجاد نبا وه ىذمرتلا
 6عنوبا ودا نيئاطخل اريخو ءااهخ مد] ىنب لغد: لاقل آل! وةالصأ 0 21
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 نع هنع هّللأ ىضر ةريره ىلا كبدح ف هديك 6 ىراذخلا خوجاو

 ةنأم معا 1 هيلا بوتاو هلأ لمعتسالا َّقأ هللأ و ع لاق 0 ىلا

 ع لوش ا ىبنلا ع م ىلاملا رغالأ ثيل وح نه اضأ حر 2 هد

 «جج رخو « 5 لع ةثاه ميلا ىفهيلإ بزا ىلإ مكبر ىلا اوبون' ن قس الا اعااو

 هللاىلا بوتاىناف هو_ةغتساو مكب , ىلا !اويوت نماثلا ابدا هذماز ىناسذنا

 هفب لو 00 | . اتبع ند لوح مأ الإ جر و6 ةرمهثاع وب لك ه ةهيدسأ

 لها ىلع م لو ! اعىلاب ا, !ال ناسللا د اح ىأ هل د نا 1 داك “لاق

 0 :لاقف ل فاعلم ىببذل كلذ تركذف م ريغم ا» 21غ



 55 ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 ابيس لدجب دق ام ثداوحلا نرتقت نا بحبال اذبلو بولطملا ل وصخل

 ءانختسالا نظن مف ؛ نكي ملأشي ملاموناك هللا .اثام هناف ىلاعت هللا ةئيشمب الإ

 لخاو ف وتلا نم هيلع هللا بجوا اه كل لكوتلا نع” تحلاب

 بايسالا ىلع اودمتءا اذإ ءالؤد لاثما لذ اذبلو ديحوتلا بجاوب

 نوجربال هنعهّا ضر علاق امكهتادلذخ هللاريغنماقزروأ ًارصن اجرنمف

 نم سانلل هللا حتافيام) ىلاعت لاق دقو « هينذالا نفاخي الو هبرالا دنع

 (ميكحلا زيزعلا وهو هدع,نمدل لسرم الف كسميامو امل كسمالف ةمحر
 . ماعطلا ىلإ رقف ىوذ مبط قالا قاخ هركذ لج هللا نا ىنعي « لاقام خلا

 تاللاللا حيحصتو هيلا قزرلا قوسهّللا همعطي ىت> اءعئاج ناك معاط لكف

 لا. هعفر دقو هدب ف ىذلا قؤرلا نأ ةوثلا وذ ناك لف كاشاش

 لاق هن*5 ءارقفلل بدا اضيإ هيفو « ىلاعت هللا ريغ د>| هأبا همعطا هيف

 مهمعطا ىذلا انا مهنمنوبلط:نيذلا ءال وه ناف ىريغنم ماعطلا اوبلطتال
 قيفدا ن ندلا ىف خيشلا هدافا هدعبام كلذكو ممعطا نوهدهطتساف

 ه لعا هللاو هحرشىف ديعلا

 ةلاشملا ءاطلا ريس و ةمجعملا ءانا نوكسو ءانلا مضي « نوئدطخت هلوق

 ىلع قلطي اطار هالات لارا عج ىورو « ةروهشملا ةيأورلا ىه هذه

 6 رع كلذو ةبجلا نع لودعلا ارخا . هتأدرفم ْق بغاأرلا لاق ناعم

 هبذوخأملا ماتلاأطخلا وه اذهو هلءفيف هتدارا نسحتام ريغ ديري نأاهدحأ

 نآىناثلاو « امهف لوالا ثكب ىأ_ة:ءاطخ) اطخاطح مط لاني
 وهاءاطخا أطخا : لاقيف ديريام فالخ هنم عي نكلو هلعف نسحام دب هرب

 ديرب نأ لاثلاو.. لعفلا ىف أطشاوبةدارالا ف باصأ دق ام 0 0
 ىف بيصمو ةدارالا ىف ءىطخ اذهف هفال_خ هنم قفتيو هلعف نسح الأم

 ( ةيفاسلاتاحفلا - ©



 ةيفلسلا تادفنلا :/

 (نيعمجأ غادهل ءاشولو) :ىلاعت هللا لاق , ىدتهال هل اهدارأولو كلذل دتهب

 لاقو(نيلهاجلا نم ننوكتالف ىدهلا ىلعمهعمج هللا ءاش ولو) : ىلاعتلاقو
 حرشي هيدهم ناهللا دري نمف) :ىلاعت لاقو (اوكرشأ ام هلا ءاشولو) :ىلاعت

 :ىلاعتلاقو (اجرح ًاقيض هردص لم هذي نا درب نموومالسالل هردص

 كلذريغىلإ (ًادشم أيلو هل دجن ناف لاضي نمو دترملا ورف هللا دم نم)

 5 مع ألاو ىالا و

 نانتءالانم غرفامل «هتمعطا نمالإ عئاج مك ىدابعاب و :ثيدحلافهلوقو

 ءادتلارركو للا :لاقف ةبويندلار ومالا ىف نانتمالاىف عرش ةينيدلا روهمألاب

 لاق ؛ هنأش لج هسفن ىلإ 'مهفاضأ اذلو « مهميظعتو مهفيرشت ىف ةدايز

 نيلصأ ىضتقيف.هحرش ىفةيميت نبدمحا سايعلاوبانيدلا ىقت ةمالعلا مامالإ

 ماعطلاك ةعفناا بلج نمضتملا قزرلاىف هللا ىل> لكوتلاب وجو « نيديظع

 ةردق ةوسكلاو ماعط الأ ىلع هللاريغ ردقيال هناو . سايللاك ةرضملا عفدو

 ” 38 نأ اضع لع نوكي داعلا ضعبل لص ىلا ةردقلا امن]و ء ةقلطم

 اونؤتالو):لاقو(فورعملاب نمتودكر و نبقزر هلدولوملا ىلعو) :لاقاذهلو

 رومأملاف( موسك اواهفمهوةزراوامايق مكل هلال عج ىتلا مكلاوءا .ابفسلا
 ةبرقماذامتيةبغسم ىذموي ؤماعطإوأ) :هلوق كلذ كوءدابعلل رودقملاوههن

 اهتءاولكو ) :هلوقو (رتعملا . عناقلا اوعطأف) :هلوقو (ةبرقم اذ انيخسم وا
 لاق هللا م-قزرام اوقفنأ مبل ليق اذإو) :لاقو (ريقفلا سئابلا اومعطاو

 روم أملاك رتي نم مذف ( همعط هللا اشيولنم معطنا:اون هآ نيذلل اورفك ندذلا

 هب.وومأملا .ببَشلا نا فرع 00 ,دقلا هي ىرحي امب ءافتك ا هن
 رقفلاو ةجاحلالب ببلادوجوف هللا ىلع لكوتلا بوجو ىفانبالحابملاو ١

 ماث ببس هدحو وهام تاقواخلا ىف سيل ذإ بيسلا لعف عم ةئاث هللا ىلا



 د ش ١ ةيسدقلا درا حرش

 0 0 دخلا اا 5 0 مضل نر ّط 1 نونا 1 ا 6

 قانيامع هج قصيو هيأ روذو 4 هردص ح رشا هللا هآده نمف دادو

 لكو ةلالض ةعدب لذ ناف ؛« فيرا ع علا مداصلت ىلا عدبلاب لمعلاو

 قيدصتلا جش هيف تبايق رانلا نم نينذملا عيفشكلذب ربخأ جرانلا فةلالض

 ناسا وهماقدعو 0 2 :مدلا ل رص ند ناندعدلو كيس هب ءاجاع ناّديالاو :

 تاءاج: و ةده اعملا راع رعت 5 تقروو ناد ضظ ف تاعاطلا

 ا : ال اذه 6 1ةدق هالطا لطابلا ىرو هعش اةد قا ىف

 ةرطقاا لع 4 راط ةبلظ هده ناذ 0 «ةرطفلا ىلع دلوب دولوم كد

 نساسعلا ناغافدتق رمم ع قاخلا قانلخو ىررام هبا 00
 اك وأ“ هز :أءس نم 4 لري «صرأم ىلع دإ سب ءةنع هلبأ ىكر كر ل نبالاقو

 ندو 6 ب.حودأ اومالسالا ةرطف ىلع دلاو اع اك ريق 1 مع نهف

 كاذا ل دتس وةزفكلا ةرطق' لع دلو ةير ءابقث ادجاج ارذط ريش ها لع

 1 نم ٌوهركنم ورف اك مكنمف مك-ةلخ ا اره)نيائاقلاقدصأو هو ىلاعت هل ودب

 تحل دأىلأ ةلصوملا ةبادها ىنم اوبلطاىأ «ؤدهأ ىودّتساف » :هلوقو

 ةيادحلالاؤس ىلاعت وهناحبس دياطرو كلا لعلو ؛ الإ مكاصوأو اهللع

 راقتفالا رارظإةيانعلا ليمجو ؛ةءاعرلا نسحم ءاشي نه ىده هناحبس هنأ عم

 0 اع هتعوأءاعإ .لاقا اعرف هاإ هلاؤسل ف ةادهأل هنأ راعشالاو

 عاد َجْفَدِ ور ودول ررقالا نام اذاقو ىفشإو كذب لضف

- 

 5 فيطل دهشمو ةفذ رش ماقد ذه 1 دوبل هالو وب دو.ءلا هسف ىلع

. 2 *« 

 هيدارا ءىلاع كاواذه نع عدلا نإ 12 ةعاججاو ةئشلا لهل ل15

 ا نييك نخ نأ ع أ. اضل وتس
 نفذ 6: كم بنش هلل 5 لاه مح راع د 4 أ ٠ 3 ىداصإ نم ىد.



 ةيفلسلا تادفنلا ص
 اساس ادلل سعال

 تعا“ .و ( 8 لاقو ) ىوهتلل و أ وه اولدعا او' | ادع ال نأ اع (

 ةئيس ةئيسءأزدجو ) ىلاعت لاقو 0 ىدتعاام لثع هيلع اودتعاد يلع

 1 هب متيقو 0 لمع او. ؤاعف متقاعناو) ماء لاق ء(!ماثم

 هنأش لجرك 0 كعب خا « هءياده ن :مالا 4 م ىد انعايو " وقو

 امو«عءوداع لعو 222 ىنع ملظلا ن ءافعم رتحو لدعلان عةمد و أم ثري دحلال وأف

 مثرففو مهنعمانغ غعمم مهيلع هماعناو هدا.ع ىلا هناسحا ركحزب كلذ بقع

 نا الا ةرض» عفد الو مهسفنال ةعفنم بلج ىلع نوردقيال مهناو هيلا

 .نوردقيال مهنا ربخأو كلذ هولأسي نأ ه:ابع ىمأو كلذل رسيهاوهنوكي
 نه مهنع عفديو ءامعنلا نم مهلا لصوب نم مظع عم هرض الو هعفن ىل اع

 تراصف ايندلافوأ نيدلاىفان وكينأ اماةرضملا عفدو ةعفنملا باجو؛ءالبلا
 ىندلا ىف ةرضملاعفدو ةعفنملا باج امهو ةرفغملاو ةيادطلا « ماسقاةعبرأ

 تش نإو . ايندلا ىف ةرضملا عفدو ةعفنملا باج اممو ماعطتاوةوسكلاو

 لصالا وهو ندبلا كمله وه ىذلا باقلاب ناةلعتي ةرفغملاو ةيادهلا: تلق

 ةعفملا باجل ماعطلا ندبلاب ناةلمتيةوسكلاو ماعطلاو٠ةيدارآلا لامعالا ىف
 ةعفانلا ةيادبلا تناك ناو اهناف ةيادبلاب مالا حقو ةرضملا عفدل سأبللاو
 هدافأ ملعا هللاو مثابا هللا ىدبل ةعبات سانا لامحأ لكف نيدلاب ةقلعتملاىه

 مكن اش زم ىأ ءلاضؤكلك و: ا ع علا ءاءالا

 نم مهيلعىقلاف ةعيبطلا ةءلظ ىفقالا قاخ هللانأ » ىوراك ةلالضلا مكتلبجو
 تاس وس !ىلان وك رلاو تاوب.لاىلا ليملا نمةعيبطلا ةملظ 2 «هرون
 ىأ هرون نم مهيلع ىقلافتاوءسلا كلامو بيذاا ماع رارسا نع ةلفغلاو

 نهوىدتهارونلاكلذ نوهباصأ ن 0 5 ارهنلا ججحلا نم م 0 بلس

 نيرو لا قي رطلا نم : لض 0 أطخا



 - تنتمي سلتةيد تولت سلفنا كفك يدتيص ل

 هَ ش ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 هللا ةنعل الا ) ةءاالولا ةجرد نعو ( نيملاظلا ىدبع لانيال ) ةوبنلا ةبثر

 « نيح دعب ولو بارخ ملاظلا تيب » ةنطلسلا ةيترم نعو ( نيملاظلا ىلع

 ضب و اهلا نسحأ نم بح لع .تاولقاا تلبج و قئالخلا ظن 7

 مالح امو) وقعلاواندلا ىفهراسخ ىقبقوهسفن ظح نعو « اهبلا ءاضاوف

 مموعد درتال ةثالث » اعوفرم ىذمرتلا ىفو ( نيملاظلا مث اوناك كلو

 مامغلاق وف هنا اهعفري مولظملا ةوعدو لداعلا مامالا و رطفي ىح مئاصلا

 دعب ولو كنرصنالىلالجو ىتزعو برلا لوةيو ءامسلا باوبأ اهل حتفلو
 أدنرب ثعبف دنة رعم لها ىلع -ارخلا عضو اناظر ومالا نأ قم

 لاقف باتكلامهيلع أرقو دلل نايعاو خياشملاو ةمألا رضحاف اهريمأ ىلا

 باوجلا هيلاددرافريمآلاةلاسر تيدأدق:ديربللىديرتامللا روصنموبأ هيقفلا

 ماياالا بهذت ملف اوقرفت مث ليللا ءاعد ىف ديزن ىتح املظ اندز : هل لقو

 : بوتكمح ر 2 هنطب ىفو اليتق هودجو ىت>

 رام ةاس ا ا ا مايتم ىكلاو ا ل

 ربوليللا ابل سوق نع نيمري. ٠ رحسلا ىف تاتناقلاىديأ ماهس

 رشلكو « لدعلاو ظسقلا فلخاد حالصوريخ لك نأ كشالو ها

 رهف نضعل :نمأ روض نشأ هضن ال ملظاا و لظلا ىف لخاد داسفو

 كلذتخروةرطفلا هابأتوم سلا عبطلا هنعرفني عونمهدارفاو ءءاونأ عيمج ىف

 هيت ناكلرا ملم 1 ملظلا ناك ءاوس هقلعتم ثيح نم امومع عنتم

 لكلوهىثلك ىفمرحوهف دتعيمل مأ كيلع ىدتعا ودع وأ بحاص 1

 طسقلاب ءادهث هلل نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهياا») : ىلاعت هنأ لاق دحأ

 لدعلا مدع لع رافحلا مهو موق ضغب دامب ىأ (موق نا مكتمرجبالو



 ةيفلسلا تاحفنلا 1 5

 ل وضقنلا تافصن 2 ا ا دس هللا نأامك و هلع رد ان وهوزظلا

 ه بيعلاو صقنلا لاعفأ نع هزذم اضنأ وهف

 ل وصال اق .اظلا فيه وءانلا حتفب وه-(اوملاظت الفامرعكنيب هتلعجو) هلوقو

 كني لظلا تلعج ىأ اهفيفخت رهشالا و اددشم ىور هنا رجح نبا لقن و ةربتعملا
 فياكتلاب مهصاصتتخال نيلمألل باطخل او ءاضعب مكضعب لظي الفام رح ىدابعاب

 ىلع صني ةوسكلاو ماعطلاك ظافلالا نمهدعبامنال و روجفلا و ىوقتلا بقاعتو

 لفو ملظلا ىلا 5 هنع هللا ىهنام ناف هلك نيدلا عجب ةلججا هذهو ؛كلذ

 انلسرأدقل ): ميكحلا هبات ك ققانت لاف لذخو «لدفلاولا عجار هب ضااِم

 انلزناوطسقلاب سانلا موقيل نازيملاو باتيكلا مبعم انلزناوتانيبلاب انلسر

 هود ::نم هللا ملءيلو سأنلل عفانمو ديدمسأب هيف ديدحلا
 رأ ذ لجن | ريخأف : ت ثيدحلا اذه حرش ققةيميت نب نبدلا ىقت مامالا 1

 ا” يو نكات لشكل نازيلاو بانتكلا :لارئاو لشرلا لسرأ ب

 رقت فيسلاو ىدبب باتكلاف : قمل اذه رصني هب ىذلا ديدحلا لرنا هنا
 لهأو باتكلا لهاب سانلا ماوق نان اذطو « اريصنو ايداه كبرب كو
 هارمالا سانلاحاصاوحلص اذا نافنص :فاساا نملاق نم لاق اف ديدحلا

 رمالا ىلواولوسرلااوعيطاو هللا اوعيطا )ىلاعت هلوق ىف اولاقو « ءاملعلاو
 لوخد ىلع هريغو دمحأ صن !ذهلو« ءار ل ءاءلعلا عمجت الاوقأ ) -

 ءلياةعاط نم هب موي امف هتعاط بحت امينم لكذإ ةنآلا هذه ىف نيفنصلا

 باتعو.ىسو«ىبأو ٠ ذاعمو ٠ ىلعت هتايحفف هت هللا لوسرباون نو
 كلذك و ؛نيفنصلا نوعمج مهلاثمإ و  ىصاعلا ىلأ نب ناهثعو ٠ ديسانبا

 تنايك اذهو ءمهاونو ٠ ىلةو٠ ناهثعو. رمعو ركب ىب"5 هدعب نم هؤافلخ
 وه داهجلاب موقي ىذلاو باتكلا بحاص وه سانلاب ىلصي ىذلا نأةنسلا

 « ها ديدحلا بحاص



 دفاع < 0 4
 دوس ينتج “”كبع - حلو

 11 ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 ةديل قدص:ءاربتلا تلقاءالو ءارضتخلا تلطا اب :هفا لف ىذلا فلا
 ىلع ملظلا تهرد ١ 2 .هل وك هس نع ملظلا ىف ىلاعت و هناحس هّيرأف 6 همه و

 ىلاعت هود ُّق لوح: سم وهو 4ب ا أ ئعتشال و قلي ال كك 6 ىسشن

 (مهانلظام و) :لاَف هباتك نم عض وم ريغيفىملاعت ىرابلاافن وءحيبق ملظاا نال

 نأ ( لاقو ) ديبعلل مالظب كبرامو ( لاقو ) اذخأ كبرملظي الو ١ لاقو.

 انندلا عاتم لك لاقو( اهفعاضي ةنس> كت ناو ةرذ لاَةثم مظل هللا ٠

 هتدارا هركذ كرابت ىفنو (اليتف نوملظت الو قّتا نمل ريخ ةرخالاو ليلق
 ايلظ ديرب هتئاامو)هلوقوع ( نيملاعلل اءلظ ديري هللا امو) هلوقب اضيأ للا |

 وهو تاحلاصلا نم لمعي نمو هلوقب.هل دابعلا فوخ ىفنو « ( دابعال

 هذه ىف فاسلا نم ريسفتلا لهأ لاق ( امضه الو اءلاظ فاخي الف نمؤ»

 نم صقنيف مضببالو هريغ تائيس هيلع لمحيف لظي نأ فاخيال : آلا
 نم هركذ لج هللا هصقنيف ةرخالا ف مظبال نسا نأ ىعت © هنأ: سح

 ال لب هريغ تائيس هيلع لعحف اًديسم ملظي الو « هريغل هلم وأ هناسحإ
 مل مأ ): ىلاعت هلوق ىنعملا اذه دافا دقوءتبستكحا ام اهيلعو تِسكأ اف

 يارخأ رزو ةروارررتال كايف ىلا مهارباو ىموم فخ ىف امب أب

 «(قوالاءازجلاءازجب مثىريف وس هيعس ناوىعسامالا ناسنالل سيلناو

 دق مهضءب وذش دق مهضعبف عزانلو لاوقأ انه ىفنملا ملظلا ريسفت ىف ءاملعللو

 ىذلا ملظلا نأوهولبغ هلا انرشا آم كلذ" ق طسولالرقلاو ؛ رواج ودلع
 نسحلا تائسحكرتينأ لثموه مدقت اق هتدارأ ىاو هسفن ىلع هللا همرح

 اذه بقاعيو تائيسلا نم لعفي ملاه ىلع ءىربلا بقاعيو اهب هنزجب الف
 هزنيىتلا لاعفالا نمكلذ وحن و طسقتللا ريغب سانلا نيب كحب وأ ةريغاست

 كرت هنال ءانثلاو دخلا قحتسا امباو اهيلع رداق وهو هلدعو هطسقل برلإ



 ةيفلسلا تاحئئا 4

 نإ دعب مك رفأ ىنورفغتساب كرشلا ريغ اميمَب بواذلا رفغ
 لس هه مروع هس 0 ع سسم 2 عروس ءر
 ىدابعأي ءىنوعفنتت 0 هد اوغلبت نأو قورضتف ىرض اوغلبت ن

 د أ لع اون 33 بو محسنإو مر 1
 2 م ال ا لس سود نإ

 0 0 1 وأ نأر' ىدابعاي 5 ف كلذ دازام 3 1
 ايم كلم نم 00 مدمدحاول اة 1 اونا نجر

 دحاوديعصف اول ات كد 2 وأ وأ نأ وأ ىدابعاب

 هر هل سه وق سى ه7 رث تل 6و٠

 الإ ايش ى ءرزع ام كلَ صقنام هكا ناَسنإ ل 6 تيطعأف ولأ
 ا ل

71-06 

 ايصحأ ةلامعأ ى ّك ل ىدابعاي موق ل اخ دأ|ذ طرا 00 .,

 01 رك ا

 كلذ ريغ دجو نمو هيأ دمحييف ًاريخ 0 57 39 كَ ا

2 00 

 مك احلاو نابح نب ا ا ياو مالم كا و

 :*رذ قأ

 دئاوفل عمأج اجعقوملا ليلج ةلزعملا مي ظع ردٌةلا في رش ثيدحلا 2000

 لودالاو لامعالاو مولعلا نم ةميظحلا نيدلا دعاوق نم نمضت لق ىدشت

 ميلا ناك كلذل داعهيصح لو مقهرصح الام كلذ ريغو عورفلاو

 سررداو)ب أناك وءماشلا لمال ثيدح فرش أ وه: لوقتي هنع هللا ىضر لبنح نبا

 لها ماعاوههيوا روهح مص ىف لم هرك ذاك هتبك رىلءاثج هب ثدحاذإ 5 ود



 3 ١ ة.يسدقلا ثىدأ: 8 حرش

 . قاخلاو .قزرلاو.عفنلاورضااوريثأتلاب العولجهللا دارفا ديحوتلا ش

 ناكملا نصحخلاو ءهب فصتي نأهللا ريغا نكمي ملام كلذ ريغ ىلا داجيالاو
 دان أ لعأللاو ىعملاو ءن وصح هعمج ووهتءنم ودع افترال هيلع ردقيال ىذلا

 هلاعفأو هتافصو هتاذ ىف ىأةينادحولاب ىلاعتو هن احبس هلل رقأو دقتعأ اذا

 ,لصي ال ىذلا هاو هتضحا ىف لعد هنآ هركد لج شا تاذعا نك ا

 35 ذأ هلو ند قدلي الو 1 هيلا

 هَل ضرأ ل بستحأو ربصف د نع قع 5 تا اذإ 3 2 2

 جئاع نيانعفاريظلاو لتي وب ركام تبادل و رع لا ا
 نع -

 نورك ىَقلَخَنم قع وىدابع ن .نم ىتابلوأ نإد كا

0 

 حوا نور نع ميعنوبأو | مكحلا هأور « «مركذب ركذأو كل
 حا در

 هيف دازو م4 ص مدقت ىلأث املأ 1< ض مدقت لوألا فيدحتلا لذ

 ا رينكدلا و ١ ىناريطلاءاور

 عرس تح 2 هاستص هي اس خخ نس هم 2

 اوملاظتالف الف متيبامر 3_3 هتاعجوىسفت َىلعللا ا : /

 ه2 نع - مس اه ل رزه سس ام ها لس 0 3 2

 كك ىدابعاي مكدهأ قودهتسات هس ده نم الإ كاَح كك ىدااب

 ا

 هام دوب 6م

 0 راع ل ىدابعاي ممم قومعطتسأت هتنماتأ نسال عئاج

 © سرع حس ل

 انأو راها "1 ب نوط من 1 ىدابعاي ْمكأ قوسكتسافهتوسك



 ةيفلسلا تاحفنلا 1

 لا>هلاذ تافصلاهذبب فصتي ملنم وباتعلا وب اةءاا نم زافواجن ىذلا نم ألا

 عضاول نمي ةالصلا ل بلا امنا ١» ثردحلا ىف هللا لاق كلذلو: رطخو فوخ

 لطتسي لو العو لج هتلهن الصب عضاوت نمةالص لبقت امنا ىا جىتمظعل اهب

 ىلاعت هنا ةيصعم ىلع |رص» تبيملو « مبيلع عفرتيو مهرقت< و سانلا ىلع

 نأ لبق حوصن ةبوتب هللا ىلا ردابيلف ةمرج ىف عقوو ةيصعم لعف اذا ىلإ
 ركذ ىف هراهن بلاغ ناك وءلامعالا بات كى ف لجستو تقولا اهيلع ىضم
 ىذلابيرغلارفاسملاليبسلا نبا وني.كسملا وريةفلا محرو«ىلاعتو كر ايت ىلوملا

 محرو اهسفنلوعثوجوزلانمةيلاخةلمرا تناك نموىنوأمالو سيئ أهل سيل

 (هةيمصم عفدي وأ هتجاحدسي امدجي لوةقاف وأ ضرموأ ةحن اجب بصصأ ناك نم

 هللا ل هال رهظي شمشاارو:ك هرو:ناك ةدي+افاصوألا هذبب فصتا نف

 فصتانمانلعجامبللا قوسفلا لهأ هبلطتس و ءايلواوءابناو ةكئالمنم

 هظفحيف كبح ىلعنحتو كاقلنو تومت نالانةفوو هلماكلا تافدصلا هذه

 اذه ىفام نظفلا ىلع ىفخي الو.هتدشو هتوقب ىا هتزعب هركذ لج ىلوملا

 لاصخلا هذه فصنملا عيطملا هدبعل ةنايصلاو ةءاسخلاو ,انتعالان م ريبعتلا

 ةلاهجلا ىف الحو ةبلظلا ىف ارون ىلوملا هل لعجي ماركالا اذه لك عمو

 ىف س ءدرفلا لذ ىقلخىف هلثمو ) : ىلاعت هلو ىف هيبشتلا اذه ىلحاامو

 هلعاهثاوتل ٌرماهالعاوابعفراو نانجلانساحأ نم سودرفلا ناف (ةنجلا

 ىنصح لحد ديحوتلاب ىلرَعأ نم ان 0 1 هللا نأ 2 1
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 مه ةيسدقلا ثيداحالا رش

 هك لأ ع 1 َ
ع لتس 1 قتمظعل ع . مصل

 1 ل

 1 ل ,2ي 6 مو م

 يدم 3 0 را ه 0 عمق و قيصحم هىلَع / 00 0 ةىَقلَخ

 شمنغلا وك ير ” كلوب باَصملا م 3 0 ليبسلا 0

 س رب رعسو ع

 ةلاهجلا فوأرون ون ة ةلظلاى لعجأ ى ةكنالمم ؟ هظفحتسأ و قزعبمؤك أ
 _- -- ا

 هال ربرجمدم م سو

 سانعنب 0 هأآور هتان ل هلدمو 0

 تناك كلذلو ةالصلا نيتدابتلاب :نارقالا دعب نيدلا لامعا معا ش

 اهيلع بظاويو نسا تاولصلا ىل دي هادا ندهو 4 رانملاو ءارقدفلا نع

  حالصلا لهأ ةامس هيلع سيل هاول عيطم هسفن تاروث ىلع لبقم وهو

 أحرشةربتءملا طورششلا فوتست مل امنال ةلوبقم ريغ هتالص نأ لعن ىوقتلاو

 ناؤرالاوطورشلا تسيلو ثيدحلا ف ركذام ليلدب ةيونعموأ تنا5 ةيسح

 نم ايجا: ىلصملا نوذي نا ىف ةيفا هقفلا بتك ىف رك ذت ىتلا تاي>:دملاو

 ثردحلا ىف امك ايلاف اضترخأ ءايشا نه دبال لب ةمايقلا موي هللا باذع

 نيذلاو.نوعشاخ مهتالص ىف مه نيذلا.نونم ؤااحلفأ دق ):ىلاعتهللالاقو

 مهجورفل منيذلاو٠ .نولعاف ةاك زلل مه نكذلاو 5 نوض رعم وغللا نع مم

 نم نيمولام ريع ريع مناف مهنامعأ تكلمام وأ مبجاوزأ ىلعالا .٠ نروظفاح

 نيذلار :نوداعلا مه كتل واف كلذ ءازو نشأ
 نوءارمهدبعو مان أمال ره

 فاصوأ تايلا هذه ىفىلاعت هللا نيبف( نوظفاح مهتاولص ىلع مهنيذلاو



 ةبفلسلا ا م4

 نينا وق 0 ملاعلا ماوق ناف 0 هدب ماع هك تاعاط ريغ ىفو

 كلذ ىفف هتابحتسمو هننسو هتاضورفم زاربإو هنا جبن كولسو مهنيد
 ممالا ترخأت ةام وهل عورشملا هل ىفءىثلا عضو ن وكب وى 1 دام
 ا01ئ هاون رط وابن "الاول سرلا يلاعتذنبالاايف داسفلا رشتئاو
 ٠ دايقنالاو ء.اثدفلا 0 ميسفنا مط هلوسق ام ذخالإو تاعورشملاو
 وجراف ةدسافلا لامعالاو ةلطابلا تادقتعملا نم ىبنيطايش مهل هنبزت ال

 ةوقلا وزعلا نيد مالسالا نيدبذخالا ىلا ما مالا ىو نأ ىلاعت وا

 ه ناسن] لكل نكمملا لبسلاو نامالاو مالسلاو ةهأرلاو ةمحرلاو

 سيل و عبشي ال ًاعمطاه رشلالا بح ىلا الايم هعبطب ناسنالا ناك املو
 ىلاعت هلا لاق هيف ربك الا ءزجلاو هتدام نم ناكام .الإ هلا ىبتتي دح هل
 نأ تحال هت 1 بتفذ َع ىأ ل مدإ نبال ناك ول .٠ ثيدحلا 9

 بارتلاالا هفوج“*الم الو خملا « بحال نايداو هل ن5 ولو ناث هل نوكب
 ياك «دوعي هيلاو قلخ هنم هنال

 مل ترم 3 هاما لس خاض

 نإ كد هنأ لجأ نمرخآ ىلع ا تدءهذ نإ كنآد 6

 00 ا ا ا «هبعص 2 #7 (ضاهجمعع 7 ه2 سرع

 نإ ا ا َتمشْناَمهنلَط كنإ كيل وعدي رخآ

 0 0 هأور « ىنوفع 2 ةماقلا ا 2 امرأ

 ىلا ءا زجلا ريخأت بح هدابعب فؤرو ملح لاعتو ا هللانأ همق ش

 ةمايقلاموب زعو لجهوفءهلمشيلمرجلاهباكترا بقعه دبع ىزاجب الوةرخالا

 هللانا اضيأ هيفو « هيلعريغلا ىدعتو هتيلظم بسحم قا بحاص بيأيو

 : ا تقو ىف هل ارخذ هدنع 0 ل امل

 مهب كفأر او كدابعب كيلحا !مبراب كناحبس « هيلا نوكيام



 000 أذ | 1 110ب“ 71 0 از ز] |

 م ةيسدقلا ثيداحالا جرش

 هيدعأكل نأ ارقول ةولَصلا ماقأ نإ اديع ّع ىدبعلا 0 1 ١

 انن هاا ءما املا هأ ور م ريعب 0 1 0

 ةظفاحل | اهتقولةالصلاةءاقاو « س. ص هريسفت مدقتو قثوملا دبعلا_-ش

 ةيذوتسملاةلءاكلاةالصا!ىهودهعللةالصلا ف لأ و «ةعورشملا اهتاقوأ ىف ابيلع
 وكي كل ذك ا ىأ نمنأ ك شالو تاحتسا اى نتسلاو طورخأاو نا

 هب رتاعاط ؤهسف للغش, وتارومألا لعقيو تايبملابنتجنف حا: هوم ًادبع

 نعىمنةالصلانا )مركملاهلوسر ىلع لزنملا هبات ىف لوق» ىلاعت هللا نال

 .للاباذعب بذءيال نأ قيقح هناف هلاح اذه ناك نمو ( ركتملا زءاشحفلا

 ىلإ ثيدحلا ف:صملا ازغ انهو. ملعأ هللاو باس> ريغب ةنلا لغد نإو

 اف هخرات ىفهرك ذ لب كلاذ5 سيلو كردتسملا هباتك ىلإ هرهاظو احلا

 ء ةباتك ىف ىذملا هنب
 را اس تر

 مدا نبال َناوولو ةار ولا 1 0 ةاللصلا 9 لاما 00 0 7
 0 0 31 ه- يآ

 اس اس © ل ]ا ]آآ هن 7 6 ر ذ 27 هه

 د دقاوفأ ا ىف اريطلاو 1 0 :

 هقلخىدب نيب دلك هادو أول املا لزن أ ىلاتو 4ك أحس كانا

 نأ ال |اهريغوةةزوةالص نم عرشلا ماعم اوربظيو ندلا رئاعش هب اوميقيل

 تاذاملاو ىهالملاف هوفرصيو هعضوم ريغىف لالا نم هللا مهقزرام اوعضي
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 تمس سس سس سس سس سس ل سل ل ||

 ععموس نإ 7 6 ها ع 3

 هسفن عرنأ انأو ىندمحي ريح لك ةلزنمب نمؤملا ىدبعّنإ و "٠
 هرم 6 ةرع ©

 هةري ره ى بأ نع دمحأ هأور «هيبنج نيب نم

 ءارسلا فلاح لكىف ىلاعتو هناحبس هلا دم< نم ملا دبعلا كا 1 5

 عزنيه رك لج شا نافا ذه عمو ةدئافو:عفنبال ىن'ابرال ريخلاةل زنمب وبفءا رضلاو

 هب رمال رباصو هو هلجأ ن اح اذإ هيلا هحو و ض.ةي ىأ « هيبنج نيب نهم دبع سفن

 رتفيال و ريخ لكال هال وم نم ىريال هن اف ىقيقحلا ديعلل لثماذهو هئاضقل ل تسم

 لجكهللانأ اجساللمع الو نمزب ردقيال ىلوملاّح ناللاح لذ ىف هتدابعنع
 نسحأ ىفناسنالا انقلخ دقل)ةلح هسبلاو مدعلا نم هدبعدجوأىذلا هركذ
 ىتدملا دازو ه كتعاطل انةفومهللا ةنطابو ةرهاظ هيلع همعن غبسأو ,/( موق

 « ناعالا بعشؤىقبيبلا هاورو ثيدحلار خآىف ةينسلا تافاحنالا هباتك ىف

 ٠ » هن قاّلم 3 0 35 ىنأا ىدبع لك ىدبع نإ :

 جرت يب ةراخ نم تملأ ءاور
 برحلاو ةعاجشلافريظنلاو ءفكلا_هيناثنوكسولوالارسدكب نرقلا_-ش

 ةدابعلا ف صلخأ ىذلا ,ىقيقحلا ىدبع نأ ىنءملاو « نارقأ ىلع عمجيو

 هذه نالهمصخو هنرق عملاتقلاةحاسيف ىنرك ذ نموه ىرل ذزع لفغيملو

 ذقنتسإو همصدخ نم صاخب نأ ديرب ثيح ءىث لك ناسنالا ىسنت ةلاحلا

 هناف ىلاعتو هناحبس هليارك ذ اذإةظحللا هذه ىف ورف هودع نثارب نه هحور

 ىفامب تفصتب نأ هل قحب دبع وهف أهريغ ىف هرك ذ نع لفغي الو هاسني ال

 هجرخأ . ىندملا لاق مع هللاو خلا «ىدبعلف عناب وقم ثيدحلا

 مناعالا بءشؤ ىقويبلاو 00 ىناريطااو هدعضو ىذمرتلاو دعس نبا



 ه0 : سدا ثيداحالاح رش

 ةوعض وهتحر تال زله رك ذلج لولا ايفطصي» ىلا نك امالاتوملا-_نك

 نذلا اهرامع تويبلا هذه ىف  هؤامسأ تك رابتو هتاذ تفزتت_هللا راوز

 فانز ذو عدبلا نوتيميو نئسلا ايف نويحو تاولصلا اهيف نوميقي

 0 هد ةلس 5" © لس © اس رس ساس ناس و 0-5 هك

 م قذرلا ىف هيلع تعسوأو هندب هل تحمصأ ًادبع نإ» "1

 سس © و مس وم ندعم هه س

 وبأو طسوالاىف ىناربطلا هاور 0 1 6 ةعبرأ قعب لإ دقت

 #2 ءادردلا ىف نع ع

 ساس م 0 8 ا رثس #27 ه مهو در هم

 ىضم ع شمعم ٌق هلع تعسوأ ناي حلا ادبع نأ» ١

 -_- هد 1

 او رس سي 0 9 رص

 نعىلعي وأو نايح نياداور «مو هر دفيال ا أ هيلع

 هت رار 2 نيا رك تال 00

 1 ودفاو ر مهدحأو 2 كانودرا و نوعمت موذلا مه دولا 0-2

 ب او_-ىنءملار كلذ دزيغو عاجتت اودافرتساو ةرايزلءارماللا نودع نذلا

 كلذ هذه نأ ملع نكقر لا رك مسجلا حيمص ناك !ذإ درعلا 0 ملعأ

 كرابثهلركشلا قح ضء.:موةيفناس>!وهنم ضف هالومنم !ذهنأ لل

 مور وهف لسكو ىءانتو كلذ لعفي /نهو-ةبعك-لاوهوهتنيفةرايزألل

 ف هلا> اذه نك ن 0 ل ىفخالو 0 هةاناسحإو ه 5 لج هللأ م
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 سانلا لازءال .لاق تلي ىبنلا نأ ) دعس نإ لهش اورام ابنم كي داح أ كلذ

 رذ ىنأ نعو« امهريغو اىبيحرحص ىف ناخيشلا هجرت ( طنا اولا ري

 هجرخاعرطفلاا ولو رودسلا اورخأا.ريخب ىتءالازتال لاقل ىدلانأو

 ةافتس غور دقف كلذ 1 نيب |ه دواد ىنأ ننس ق ءاجو 6 دّحا

 سانلا ليام ًارهاظ نيدلا لازيال» : لاق هت هيلي ىبنلا نع ةريره ىبأ نع

 لعفلااذه نأ ىلإ ةراشااذهىفذ « «نورخؤي ىراصت:لاودوبيلا نال رطفلا

 ءةلملا مايق موفي رحت درو م,ةفلاخدبف باتكلا لهأ ن 7 في رحتلا 4ع 0 لخد

 فز ملينعا هللأ د

 ساد لو 287 © ىف هن

 نوريذب نيّدلا ىقلَح نم ىئابحأو ىدابعزم ى :ايلوأ نإ » ”ه
 0 - مبكي و زل "و

 0 اريكملاو ريكلا قزفازبطلا هاور هع ديرك ذو قرك ذب

 « حومجانيورمع نع

 هاعا لاع و اءالوآةلوف نايولاعت هلأ كذ ىف سغرت اذه نش

 نورك ذي ن نيذلا ب معا هللاو  ىتعمو « 3 اناعجب نا ىلاعت هللا لاا

 هتاولص ىلع اظاو وه هلمع ىف امقتسم نا نه اوار اذا سانا نا .جركذب

 ناحبس ا الإهلاال اولاقو ىلات هللا ا 4 0 لعالم هما.صو

 نسا>ل موركحذ هللا سانلا ركذاذاو  قفوملا زع قلاخلا لج رداقلا
 5 ء١٠ 1 ١

 ع عايع رس نوسحح و مهتاذص لام 1 م اصوأ

 زب 4 ىلا ١ رن نخاع هامو مق ج2
 ١ 7 ١ ىو يوصل إ . - ' .٠

 :اهرامعاهيفىراوز نإو دجاسملا ضرالا ىف ىنويب نإ

12 . 1 
 ىردخلا دعس ىنازع عقب وبأ هاور



 1 ' ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 عرش د د ولدلا غرف رار ملا ل غرفو حالا
 ةفورعم ىهو اهضعب ءاونالاب ركذت اما اه ان تارعلاب ءىكسم د ويلا

 2 مههالكو مراعشا ىف 8

 راطملاكلذ نا معزتتناو برعلا نال كلذ قعرشلا ظاغ امنأو

 0 ولعجبال واهلا رطملا بسألا تن : و6 مجنلا لعف وه محن طوت وس 2

 هةلعافلا ىهمجنلا نواءجي رطملا ىجنلا كاذ طوةد قثاو تناو هللا نه

 هدارم وىبعملاكلذد ريم واذ. واذك ءونب ان رطم :لاقنم 0 ق*اوبالاق

 زئاج ملعأ هللاو كلذف مجنلا لءف ىلا دصقي ملو تقولا اذهىف انرطه انا

 قب سايعلا ىدات 00 ىقسسأ هنا هنع هللأ ىضر رمع نع ءاج

 اعبس قفاآلا ف ضرتعت اهنا نومعزي ام.ءاملعلا نا : لاقف ؟ ايرثلا ءون نم
 رمع دارا امباف « سانلا ثيغ ي> عبسلا كإ: تضم امهلياوف ابعرقو دعب

 ىنا مث اذا هناةداعلاهب ترجىذلا تقولا نم ىقب ,مكهنع ىلاعت هللا ىضر
 قررط ىلع ولو مجنلا ىلا كلذ ةبسذ زوجي ال هنا حيحصلاو ؟رطملاب هللا
 مزج واذك ء 0 ا م عورفلا ىف حافمنبا حرص دقفزاجما

 ىف لاق « افالخ ركحذي مو زاجي زاجا قيرط ىلع ولو هم رجينل فاصنالا ىف

 ىذلا ىلاعت هللا لعف نم وهام بسن كلذل لئاقلا نا كلذو : ديجملا معتف

 نوكيف ءىثىلع هلةردقالو رضيال وعفشيال رخسم قاخ ىلا هريغهيلع ردقال

 2 ملعأ هللا رخنصا نق كلذ
 هر س2

 دف ملاودخا هازو كار رف مهلعأ لإ ىدابع 9 نإ» "و

 «ةريرهىلأ نك

 قدرووهريغ وأ ناو ناصف مئاصالر طقلا ليجعت بايحتسا هيف ل

 (ةيفلسلا تاحفنلا ب !#“- م)



 ةعبرا ال ناف ةمبجلا الخام ةنسلا ,اضقنا ىلا ابنم محن لكاذكهو اموي

 براغلا طةساذا هنآلأآءون ىمسامناو ةنسلاءاضقناعم اهعيمجىضقنتفاموي رشع

 ءونلا لعجن مهضءبو « ءونلاوه عولطلا كلذو_علطو ضهنىا- علاطلاءان
 ىفالا طوةسلاهناءونلا فعمسي ملو:ديبع وبالاق.دادضالان م هنأك طوقسلا

 ىلا دربلاو رحلاو حايرلاو راطءالا فيضت برعلا تناكو . عضوملا اذه

 ه اذكءونبان رطملوقتق هناطاسوف اهنم علاطلا , ا ىعمصالالاةوءاهنم طقاسلا

 ةنمزا ىف علاطملا ةفورعم امجيننو رشعو ةينامث ءاونالا : ديبع وبأ لاق

 ثالث 1 قاينم طقس فررخلاو عيب رلاو ءاتشلاو فيصلا نم اهاك ةنسلا

 قرشملا ىف هلباقي رخ آ علطيو رجفلا عولط عم برغملاف محن ةليآ ةرشع
 0 اه نيرشعلاوةينامثلا هذه ءاضقناو ىعتسم مولعم امهالكو هاا نه

 ةليقملا ةنساا فانئتسا ع٠لوالا مجالا ىلا مالا عجري مث ةنسلا ءاضقنا

 نءدبال :اولاق رخ ] عاطو مجن اهنم طقس اذا ةيلهاجلا ىف برعلا تنذو

 ىلا كلذ دنع نوكي ثيغ لك نوبسنيفحايروأ رطم كلذ دنع نوكي نأ

 « ه١٠ كامملاوناريدلاو ابرثااءونب انرطم:نولوةيف مجنلا كلذ

 ىهو رمقلا ل زانم ىهديبعوبادارا ىتلان و رشعلا وة نأ كاهذه . رمش لاق

 ةينامثاهت|ىفاوفلتخيمل دنهاوءمورلاو سرفلازم مهريغو برءلادنع ةفورعم

 رمقلاو) : ىلاعت هلوق هن١و ٠ اهنم ةلزنم ىفةليل لك رمقلا لزني نورشعو
 :لاقىةمجرتم ةيسرافلاوةيهورلاو ةيدنلاب اهتيأر دقو :لاق (لزانم هانردق

 ملاوءنيطبثاو .ناطرسلا :ىنارع“الا نبأ هب ىنربخأ امف ةيبرعلاب ىهو
 .ناتارخلاو.ةببجلاو فرطلاو.ةرثنلاو' عارذلا و .ةعنهلا و.ةعقشاو٠ناربدلاو

 ٠ باقلاو .ليكالاو .ىنابزلاو . رفغلاو .كاهسلاو . ءاوعلاو . ةفرصلار

 دوعسلا دعسو علب دعسو ٠ حعاذلا دعسو. ةدلبااو . ماعنلاو ٠ ةلوشلاو
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 2 بهكرل جام عا 6 لأ عمل هع ع

 دال تأ رنيعالام تال اصلا ولها ونم نيا ىدارعل تددعأ دا“

 © لص لص ]ص 0 تسلل هلع ا تلل /|/ نب

 اغالب سنا نع ريرج تباءاور «رشب 5 ىلع رطخ الو تلا

 ايرق هلُثم م مدقت يش

 رم هس 706 60ه 5--

 ىعسوو 0 نأ نع تفعض ضل تاومسلانإ» 7

 مس سس

 د: ةضم نب بهو نعد هأآور ا كك

 هبلقنال ضرالا وتاومسلا نم لضفأ نمؤملا نأ ىلإ ةراشإ اذه ش

 .ناسذالا مف فاخلاو فاسلا نيبكلذ ىففالخلاو مدقتام هيف وامهنم عسوا

 ء مسيو كلذب نمؤي نأ
 نا

 ناو و ىرفك دقق اذك واذك ءولب 3 رطم 1 ىذلا 9 1

 » مجنلاَك دب 0 وى نمآ دفنا ا وقي ىلإ ومجَلا كَ

 د مفعم نار نع اطيمترألا ف قاريطلا 0

 - لوالا مضب # ناكونو ءاوناعمجاو بيغملل لاماذا مجنلا ءونلا ش
 تباث نب ناس لاق . نانطبو نطبو نادبعو دبعل:ه ىج نبا هاكح
 . هنع هللا ىضر مالسالا رعاش

 اهناكوت عقلا طحق ذإ - .. اهب .انأ لعن ياو
 حواطو رجلا عم برغملا ف لزانملا نم محن طوقس ءونلا ىنعم : 5
 ص كد 4 ١ هلي | ب 11 9 رسال 3 4م 0 3 ه هلباَقي را مب وهو هييقر



 ةيفلسلا تاحفلا 0 3

 تعمسال و هلثم نويعلارت ملائيُش نيملاصلا ىدابعال تأيه تددعا ى
 اهفحتو ةنجلا ميعن ناكش الوعرشبلا نمدحابلق ىلع رطخالو «بناذألا
 هلو لالالا 0 هقحليال قاب هنال هفصي نا ناسنالل نكمال ءىث
 ءانفلا ةعيرس اهناف اهميعنو اذندلا تاذلم فالخب لالحمضالاو بطعلا

 ناثيدحلااذه ببس :ىرابلامتفىف رجح نبا ظفاحلا لاقءابب عافتنالا ليلق

 ىديب مهتما رك تسر غلاف؟ةلزنم ةنجلا لها مظعأ نمهبر لأ سمالسلا هيلع ىسوم

 « رشب بلق ىلع رطخ الو تعم“ نذأ الو تأر نيعالف اهيلعتمتخو

 يبنملاىلع ةبعشنب ةريغملا تعمس ىعشلا قيرط نم ىذمرتلاو ملسم هجرخا

 ه هلوطب ثيدحلا ركحذف «هبر لأس ىسوم نا و ٍةَِعتلَيَي ىبنلا ىلإ هعف

 للص معاه م ري ا 49

 ظاْْمَادهتىدخشدعَاَوَصَسعَكتأ لع تضرتف ق1 ٠

 6 رئب سويلم ساس نك هام 9 هل ا آ هس اوه ني اه دع توسع

 اوبر وىدنع هل دوع اله نوع ظفاحم م نمو هلا هلخدا َنههول نبع

 ه ةداتق نع مبءنوباو هجام سبا

 رارقلاولوقلاذ دبعتيو ىعاربنأ هنأش نمامل هعضوو قثوملا دبعلا ش
 ىلاريمالا دهع : لاقي «مالاونامزلاو ظفحلاو ناهضلاو ةبصولاو نيعلاو

 ؛ اهيلا عوجرلاب ىعارت اهنا ثيح نم رانلل لاقيو « هرمأ اذا !ذكب نالف
 تاولصلا بع ىأ «نويلع ظفاحي مل نمو » هلوقو ؛ ظفحي هنال خراتللو

 ةد>او ةالص رخأ نم ىلع قدصي كلذو اهضءب وأ املكابعيض ناب سذلا

 ىدنسلا لاق « ةنجلا لوخد ىف هللادنع هل دبع الف ا بورضملا اهتقو نع
 «ةنجلا هلاخدإ وأ هبيذعتىف هللا ىلا ضوفم هممأ لب ,هجام نبا ننس ىلع هقيلعتىف

 ته هآ ديورو ةراضل جأ نم رظن هدانسا ىف دئاوزلا ىفو



 ١ ةسدقلا ثيداحالا حوش

 ءاتاطحا ع مقا لكيبرات او رتثك كانأ هل فرقنا . نم مذ ىف درودقو

 نع هن كح ا هلاتعأ اراصن أدي نم مظناكشالوءةوقو 0 توافيوهو

 هع و هديب لحي رصان ديال نم ه ملظ نم لقا هملاظ نم ةنو رصن وهتملظم

 مظف ©« باجح ريغ نم مولظملاةوعد بيج نمبابرالابر الإ هملاظ نع

 ةكوشوا ةيمح هل نمملظ نم لاح نم امثا ربكا وامرج دشا هلاخ اذه نع

 ه ملعا هللاو . أداموأ

 ىتحر مهام فانك او شيعت ىتمأنمءاح رادع يطا وطاح ب
3-1 

 هديعس ىنأ نع ىعاضقلاهاور « ىل ا 4 ساقلا نم 00

 نوكيف امحر ناسنالا نوكيزا قسيغرتاذه و«ةيحانلاوبناجلا كيرحتلاب

 لاحخلاو ةمحرلا مونم عوزذملا موبولق ةيساقلل مذ هيفو « هيف هتمحر عضو

 هللا ةمحر مييف نال مهفانك | ىف مشع كلذ متلعف نإ مناف مهمتكيرع ةلبسلا

 مناف مهتدئفا ةظيلغلا مهمولق ةيساقلا نه هوبلطتالو ءهدوجو هم ا

 هتها رك وهطخس مهيف عضو هرك دلج هلبأ نال متي اوظحتن 30 اودجنتال

 ع كلظو كفك تي نوشيعين يذلا ءامحرلا نماناعجا 0 4 مضغ و كشو

 كاس انس 6 رس 7 م مل

 رطخالو تعم“ نال وتأرنيعالامنيحلاصلا 1 تدع 10

 ةردره نا نع هجام تنل ىذمرتلا ناتيفا ديمحأ هاور 6 رنا باقىلع

 1-0 الس رمةدانق نعو ديعس ىنأ نع ريرجناو لعل نعطسوالا3 ناريطلاو



 ةيفلسلا تاحفنلا ع«

 ديم س نمورل هزه

 قش عبطم وهو و ىنركذ نفق ىر فم رك ذأ ىتعاطي وركذا 71|
 َّي

 © 8 صرع 2 م22 © مع 2 ني #*' م ر8للعو 6 ى.و 15 8 عر

 نا ّلع قد صاع 4 0 ىنركذ نمو قرفخع- ىم 0 هركذأ نا ىلع

 هلل ا .

 « ىزارلا دنه ىلا نعرا اسع نباو ىليدلاءاوره تقم ىل وهوه رك ذا

 كذا نوكيا ةعاطملاب ن وسيلتم مهوهوركذينأب هديبع ىلاعت هللا ما ش
 نمالإ فتاونبالو لام عفنيال موب ) هيدل رخديو هيلع باثي الوبقم

 هقلاخ ركذ اذا دبعلا ناب ثيدحلا ىف كلذ لصف مث ( ميلس بلقب هللا ىنأ

 هايلوا بزحنم وهو هركذينا هؤامسا تكرابت 5 ىلع قد عيطموهو
 اهرفغي ةوفهفعقووأةردابهنمتردب اذا ثيحن ةرفغملاب هيرب" اذوىلاعت هللا

 هركذيناهركذ لج هللا لع قف صاع وهو دبعلاه رك ذ اذاو« هحتاسيو هل

 نههذهو «ضغبلا دشألصآلاف تقملاو « تقم  هدبع هلل كوام_ وهو

 5 هيأا عج راف ١١ ص خا« برقتاذا ) ثيدح فاريفمالكلا قس ىت ا تافصلا

 هس ل ل سس ل ل سا ل هه

 ور « ىريغارصآ هل دحيالن * ملظ نم ىلع ىضغ دتشا 2 < /١
 ىناربطلاها

 0 ىلع نع ىعاضقلاوري.كحلا ْق

 ءىث اماثف سيل ىتلا هركحذ لج هللا تافص نم ةفص بضغلا ش

 باقلامد ناروث هبقولخافدصو ىفوهو.فاخلاوفلسلا نيبمدقتام اهفو

 بلقؤدقوتةرجهنافبضخلااوقتا» :ةيسيوم ىبناا لاق كلذلو ,ماقتنالا ةدارإ

 قولختابناجف مق لقو « 6 هين.ع رمحوهجادوا خ اتا ىلا اورتولأ مد]نب أ

 ىف ناك ام ىاثلاوعق لاو نردلا بناج ىقناكأم ا «موهذمو دو#ث ىلإ

 ةدانو واناصقنب ام هب نطتخلاهمضؤمريغ ىف ءىثلا عضو ملظلاو « هفالخ

 «ةميخو هتبقاعو لاملا عي .ج دنع حبق وهو.هنأاكهوأ هتقو نع لودعب امإو



 ساو ٠

 بيث -' ةيسدقلا ثيداح داحرش

 ىظعي لب لممال للا ءاعد نا ىلع ليلد ثيداحالا نم مدقتامو ( مكل

 ه لجوزع هللا لضفي الج ومامإو الكم امإ لاس اع
 ىضري ناىهونييمدالا هناوخانيبو دبعلا نيب ةكرتشم ةعبارلا ةلصخلا

 هركي نا هلباقمو « هل هلثم نوكي نأ ىضريام تاعاطلاو ريخاا نم هيخال

 ملسمو ىراخبلاهاورام ىنعم اذهو؛هاقلت نا هسفنل هركيام رشلا نم هيخال

 : لاق هلي ىبنلا نع يئيَص هللا لوسر مداخ كلا» نب سنأةزمحىلا نع
 ندلا ىع مامالا لاق «هسفنل بحام هيخال بح ىتح مكدحا نم وال

 لمش ىت> ةوخالامومعىلع كلذ لمح نا ىل والا :ىلاعت هيأ همحر ىوونل)

 مالسالا ىف هلود نم هسفنل بحام رفاكلا هيخال بحف ملسملا و رفاكلا

 رفاكلل ةيادهلابءاعدلا ناةاذطو ؛ مالسالا ىلع هءاود ملسملا هيخال بح انك

 بح | .هيخال بحال نمع لماكلا ناميالا ىفن ىلع وم ثريدحلاو امحتسم

 ةبرشبلاةبحن اال ةينيدلاة بحمل دارملا م'ةعفنملاو ريخلاةدأ راةبحلابدارااوهسفنل

 بجي ناسنالاوا,يلع اهريغ زييمتو ريخلالوصحهركتدق ةيرشبلا عابطلا ناف
 صخشلا و هسفنل بح. ام هل جمَتِيو هيخال وعدي وةب رشيلا عابطلا فل احنا هيلع

 هسفن لباعينأ ناسنالا ىلعفءادوسح ناك هسفنل بحي امهيخال بحب ل ىتم
 ه سفنلافلاخي امب هودعل ءاعدلاب ابفلاخيو ءاضقلاب اضرلاىلع ابلمحو

 ناسنالان ال ليضفتلا هتةيقح وىواستلا ثيدحلا !ذهرهاظ :دان زلاونا لاق 7
 نيلوضفملاةل جوه لخددقفهلثمهيخال بحأ اذافسانلا لضفأ نوكي نأ بك
 هناعالف اناف هتملظهو هقحنم فصتنن فرا بخناسنالا نا ىرتالا

 عةقش»هيفهيلعز 6ناو هسفننههفاصنا ىلارداب ق-واةملظمهدنعهيخال ناو.

 فحض وسن |نع معن وب او ىلصوملا ىلءءوب | هجرخا: ثيدحلا اذه ىيدملا لا



 ١ ةفلسلا تادفتلا ,

 ءاعدلا الإ ءاضقلا درءالو ؛ 2 هللا لوسر لاقَلاق هنع ثناىضر نابلس

 نع رازبلاو كردتسملا ىف مك احلا جرخاو؛ « ربلاالإ رهعلا ىف ديزب الو

 ٠ ردقنم رذح ىنغيال » : 2 هللا لوسر لاق تلاق ابنع هللا ىضر ةشئاع

 ناجلتعيفءاعدلا هاقلتيف لزنيل ءالباا ناو لتي ملامو لزن امم عفني ءاعدلاو

 ىذمرتلا َج رخاو6 ناعفادتي و ناعراصب ناجلتمي ىنعمو «ةمايقلا موب ىلإ

 والم هللا ل وسر لاق تلاق ابنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح ىم نابح نباو
 ثبدح نم هحرفص ىف نابحنباجرخأو «ءاعدلا نمهتلاىلعمرك ١ ءىث سيل»
 جرخ او «دحأ ءاعدلا عم كلبي نلهناف ءاعدلا نم اوزجعتال و هنع هللا ىضر سنأ

 ءاعدلا» هنع هللا ىضر ةريره ىلا ثيد نم هحتصو كردتسملا ىف مك احلا

 ةطورشم ةباجالاو«ضرالاو تاوءسلا رونونيدلا دامعو نه ملاح الس
 هدنسم ىف دمحأ ىور «محر ةعيطق وأ مثااهيف ةوعد ءاعدلاف نوكي ال ناب

 مك احلا اضيأ هجرخاو  ةديج ديناساب ىرذنملا لاق  ىلعي وباو رازبلاو

 لاق مثلي ىبنلا نا ١ ىردخلا ديعس ىلا ثيدح نم دانشالا حيحص لاقو

 اب هللا هاطعأ الا محر ةعيطقالو مثا اهيف سيل ةوعدب وعد. ملسم نماه
 ناامإو ةرخالاىف هل اهرخدب ناامإ و هتوعدهللجعي نأامإ ثالث ىدحا
 10و رثكت 1ذ) اولاق ت ةاحدملا يف دلو ايام ءوَسلا نم هنع قرص

 لوسر لاقلاقرباج نءىذمرتلا جرخاو . دمحاهاور هلضف ىأ « رثك

 هنع فك وأ لأسام هللا هات 1 الا ءاعدب وعدي دحا نمام » : متل هللا
 ىذمرتلاو دوادوبا جرخاو «« محرةءيطقوا مئاب عدي ملام هلثم ءوسلأ نم
 طرش ىلع مص :لاقو مكاحلاو هحيفص ىف نادح نباو هجام ناو هتسحو

 اذا ىحتسي ميرك ىح هللا ناد ملم هللا وسر لاقلاق نابلس ثي دح نم نيخ.شلا

 بجتسا ىنوعدا» ملاعتهلوقىفو « ني اخا رفصامهدرب ْن اهي ديلا لجرلاعفر



 ١ ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 رايتخالابةدابعوىتابنلاوتاناوي+!وناسناللنوكنو مكح لعاف قلخ اناو

 «هلااودبعاو) (ىبراودبعا) ىلاعتهلوقرحت فار ومأملا ىهوقطنلاىوذل ىهو

 ,مظعالا يل ومهن وكل قحتسملا هنالىلاعت هش الإ القعالو اعرشاواعف زوجالو ها

 هنالىلاعت وهناحبسهريغلدوجسلا مرح كلاذلابعب اوتودوجولا وةايحلانم معنلا

 لاءتلاومادقالا.ىطاوموبارتلاوه وءايشالان وها ىلعءاضعّألا ف رثا عضو

 .هلوقو< نهدرواموهناحبسدل عوضخلا ىفالا لمعتستال ليق و؛عوضخلاةباغ

 .ىلعءادنومط اضيرعت مهمعز ىلعدراو ( تان ود نهنودبعتامو مكنإ)ىلاعت

 .ءاعدلا ىنعمي و(ناطيبشلا أوديعتالنا) هتمو ةعاطلا ىنعع لمعتستو مهتواغ

 ..تقاخ امو)هةموديحوتلا ىنعمو (ىتدابع نع نوريكتس نذلا نا ) هنمو .

 ه ىنعملا ةيراقتم ابو ( نودبعيلالإ سنالاو نجلا

 .ىلع هؤازج رجلا قاةحتسا ىهو دبعلاب ةدتخم ىه ةيناثلأ ةلصالاو

 ىنعي حاصلا هلمع

 هبقاعوهيلعهبساح ءاشناهدجوموهبرىلا لوكو مهم أف رشلانملمعامامأو

 . بتذملا كدبعي كفأراو كلحأ ام براي كناحبسهحاشو هلرفغ ءاشناو

 ريخلا نم لمعام ىلع ديعلا ىز#< نلاعت و هناحيس هللا نأ

 وهوفيعضلا دبعلا نيبو هتافص تهزتت هيا نيب ةةرتشمةثلاثلا ةلصخلا 5

 ةرودقرعماباو هل احتسا ناعلاو سلاف لا اذاد.ءلانا

 هجرخا وعبرآلاننسلا باحصأ ىورءاهنمةذينب ىتأت ةريثكراث ماضفوءاعدلا ف

 .ىذرريشبنب نامعنلا ثيدحنم هفنصمى ةيشى انا و.هحيفص ىفنايح نبا

 .ىلاعت هلوق التم# ةدابعلاوه ءاعدلا د : ا هللا لوسر لاق لاق هنع نا

 «ةيآلا( ىقدابعزع نوربكتسي نيذلا نا ممل بجتسأقوءدا مبد لاقو)

 هلا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر سنا ثيدح نم ىذمرتلا جرخاو

و راع نباو ىدف رتل جرخاو 6« ةدارعلاغ ءاعدلا
 .كثري لح نم هد
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 قاربطلاهاور«ىناكش دقق ثال لبق نم ضرملا رظافىدبع ىتْشااذاد ال ع

 عن ةهنع لط_سوالا 3

 روظافدبعلا ضرم اذا ىنعملاوء ضرملا ةياكشلاوةاكشلاو ىوكشلا ش

 م>رلاهالوم كش دقف مايا ثالث لبق هروزيوأ هاري نم هب ربخاو هضرم

 هقلاخوهبرهيف هدجوا ىذلا ضرملاملا نمهيساةيام ريخاو فيعضلا هدبع ىلا

 نمانلعجا مهللا بواقلاءافعض لاح لب ناءالا ىوقلان مولا لاح اذه سيلو

 «ب ءارسلاو ءارضلا ىف نيرياصلا كداع

 لس ص لس ل رس رس 9 هس هس مش ل لس لس رس ل 9 رس

 ىدابعنيبو م عاوز كيو ىنب , ايفةدحا ملاصخ عيرأ

 ىلا امو ادش : كرشنأل يدب : ىتلا ما ةدحاَوو ى ةَدحاَوَو

 هه سس لس ع 8 يم را سر < ورا 8 يما - ريح لح قل

 لعو ل ع م ىنب , ىتل اًمأو هب كلتيزجج ريخ نم تلمح أف كل
 رع رع

 سمس ةرعس نآر 0 020 َّ

 «كسفنل ىضرتام مط ىضرت ىدابع نيبو كنب ى

 سنانعمن ونبأ »اور

 ةدابعلا ىنعاهركذ لجالباب صتخت ىلوالا ةلص+ ا لاصخ عب را ثي دحلا ىف ش

 ةرابع عرشلافو«للذم ىادبعم ريعبو دبعم قي رطلاقيةلذلا نمةغللا ف ىهو
 .هتادرفم فىنابفصالاب غارلا لاقغفوخلاو وضخلاوةبحلالاك عمجب اع

 نمالا اهقحتسيال و لاذتلا ةياغابنالاهنم غلبا ةدابعلا و للذتلا راهظا ةيدوبعلا
 ةدايعلاو. (هابإالإ اودبعتالنأ): ا ىلاعت للاوهو لاضفالا ةياغ هل

 ةفولخماهنوك ىلع ةه.نملا ةقطانلا ةتماصلا ةلالدلاى هو ريخسنلاب ةدامع ناب ريض
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 #0 ! ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 نبأ نع ةممنع هريسف" ف ىدصلا 0 (ملأ تاذع نه هقذنلظإ داحلاب

 ديوي واف وةومهحجر نم 2- أعوذ م هّقب رط نه دا هجرخآأو مد وعس#»

 تجاولا فلاخ هيف صعملاب م نفث همظعت دات دعا بول : مرحلا كك كلذ 1

 عمو مرملا مظعت د 1 0 حبلا |ذه نقعت و هنمرخ كانا

 باج نأ نكمب وه هنود اب هذخاوي فيكف هذخا وال هتيصعم, مث ن م كلذ

 ناآلّنا ةمرح كابتلا مراتست ةيصحا اب مرطأ ةمرس كاهتنا را انور

 ىف ةيصعملا نم دشا مرا ىف ةيصعملا تراصف هلبا ميظعت نم مرا مظعت

 ًادصاق ةيصعملا, مه نم معنىلاعت هللا ميظءتكرث ىف عيمجلا كرتشاناو هريغ
 هللأب تانكمالا 0 هللا ةيصعم ' رث ناو قت مرهلاب قادقبالا
 اذهو فافختسالا دصق نع الهاذ ةيصعمع م هنعوقءملا امتإو رفك

 ه«نهؤءوه وقازلاىنزنال» ثب د ححرم# دنع رضحتسي نأ ىغيذي ديج ليصفت

 كلذناي رجوهورطاخلاواعامجإهبذخا وبال سجابلاريبكلا: ج.سلالاقو ٠
 دصق وهو - مهلاو هيلإ راما ثيدحلل امهب ذخا وال سفنلا ثيدحو سجاهبلا

 كلذ ةوقوهو مزءلاو بابلا ثيدحلهب ذخا ٌورال ددرتلا عم ةيصءملا لدف

 جتحاو' ال مهضعب لاقو هب ذخاو ينو ةحن ا لاق ددارتلا عفرو هبمزجلاوأ دصقأا

 0 ةلدأ نمو لاق كيال اذهو ؛هيلع مزع ءىثلاب "مه ,ةغللا لهألوقب

 لتق لعاصير ا هفو« ثيدحلا «امهيفيسب ناءلسأ | ىقتلااذإو ثبددح
 ىلغاهن ال هعم ةجيحال و بولقلا لامعأب مهضعب جتحاو صرخلاب للعف ع هبحاص
 نيقتللاب قاعتي ىناثلا و هيف ثحبلا سيل و وجر اخلعفب قاعتبال امهدحأ نيمسق
 وهو 0 لعف همزءعب نرتقاو هب حاص لتق ىلع ام 0 منع

 لتقلا [صح ءاوس هب ذخاؤي لعفلا !ذهفار آلا ىلإ هب ه:راش *] حالسلا رهش

 د «رانلاف لوتةملاو لئاقلاف» هلوقنممزايال وءىوتنا ال مأ
 « ملعأ للاو قافتالاب ”باذعلا ند ةدسا



 ةيفلسلا تادفنلا

 ةيصءملاهنودو امزج هيلعبقاعيو رفك اذهف ثعبلاوأ ةوبنلاوأ ةينادحولا
 بحي و هللاهبحام ضعببو هللا ضاسام بح نمك ر فكلا ىلإ لصت ال ىتلا

 ىغبلاو بجعلا وربكلا هءقحتليو مثأياذبف كلذل بجومريغب ىذالا ملسملا
 الا ل ن1 ىرسلا نسللا نسف قالخ اذه ضب قوءدسملاو كملاو

 هعفد ىلع ردقيلالامرسفنلا ىف عق,ا» ىلع هولمحو هنع وفعم هدسحو ململاب
 نأ (ىناثلا مسقلاو 9 هكرت ىلع سفناا ةدهاجمب رومأمكلذهل عقي نم نكل

 تبهذفعازناا هيف عقوىذلا وهف ةقرسلاوانزلف حراوجلا لامعأ نء نوكب

 هديؤيو ىعفاشلا صن نع لقنو الصأ كلذب ةذخاؤملا مدع ىلإ ةفئاط

 مهلاركحذ ثيح هناف لق هيلع هينا كتاف نب محرخ ثيدح ىف عق وأم

 مبلا ركحذ ثيحو اهيلع صرحو هبلق اهرعشأ هنأ هللا ملعلاق ةنسحلاب

 ماقملاو هيلع بتكت مل ةثيسب مه نمو هيف لاق ىلب ء ىشب ديقي مل ةثيسلاب
 ةذخا وما ىلا ءايلءاا نم ريثك بهذو« هيف ريجحتلا قيلي الف لضفلا ماقم

 ؟هب مهي امي دبعلا ذخاْؤيأ ىروثلا نايف كرامملانبا لأسو« ممصملا مزعلاب
 امب 1ذخاؤي نكلو) : ىلاعت هلوقب مهتم ريثك لدتساو.كلذب مزج اذالاقت

 زواجت هللازا» عوفرملاحيحصلا ةريرهىبأ ثيدح اولمحو(؟كبولق تددك
 « مدقت !؟ تارطخلا ىلع ملكت وأ هبل معتملامامسفنأ هب تثدحامع ىتمآلا

 مبلاوحتب ةصاخايذدلا فهبحاص هيلع بقاعي هفئاط تلاقف ءالؤهقرتفل مث

 باذعلاب ال باتعلاب ل ةمايقلاموي هيلع بقاعي لب ةفثاط تلاقو معْلأَو

 سابع نبا ىلإ كلذ ب سنو ةفئاطو سنأ نب عيبرلاو جيرج نبالوق اذهو

 هسفن لعنه ْؤملا رتسبأب ىف هحرشىضأملا ىوجنلا ثيدحت اولدتساو اضيأ

 هنم عفو ن«ةذخاؤم مدعىلإ بهذزم ةعامج ىنثتسا وبدلا باكحنم



 9 ظ ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 ربظيىذلاو «هبحاص لتق ىلعأصي ر> ناو هنالاق لوةةملالاراف لتاقلا|ذه ليق

 باقعبقاءيال وهقحتسامرأدقع هم زءملعبقاعيهنأ وهو سنجلا اذه نمهنا

 نا مه مث اهنم بتي مل وةيصعملا ل ءف نهنأوهو رخأ مسق انهواس>ل تقلا رشا نم

 نمف اقاذتا ةيصعم رارصالانأ «ددواو (اواءفام ىلع أورصي ملو) .ىلاعت

 ةيصعم هيلع تدتدك اهلمع اذاف ةئيس هيلع تدك اهيلع م و ةيصعملا ىلع مزع

 صوصن ترهاظت دقو هيلع دب ز هال نمسح رهاظ اذهو .ىوونلا لاقءةيناث

 نوبحب نيذلا نا) ىلاعتهلوةدك رقتسملا باقلا مزع ىلع ةذخاؤم اب ةعيرشلا

 ٠ كلذ ريغو(نظلا نمر يثك اوذتجا) هلوقو«ةبالا (ةشحافلا عيشت نأ
 دازممصو مزعنافذخاؤإ ملةيصعملابهسف:ثدح |ذاىزوجلا نبالاقو

 مهلا نيب قيرفتلا ىلع ليلدلاو :لاق بلقلا لمع نموهو سفنلا ثيدح ىلع

 .بولقلا لامعا ىلعةذخا ؤممانأب لوألا ]ولا نعبيجاو.تلطب اهعطق ىلع

 هد راجلا ةيصعم دصقب باقلا لءعوىلع ةذخا ولا ٍ زاتسا ال ةيصعملاب ةاهسملا

 مهعع مو «ةليسولاب وهامو دصقلاب وهام نيب قرةللدوصقملا لمعي ' اذأ

 هل رطخم نااهفعضأ ىناثلا نع باوجلا اهنم رهظي اماسقا سفنلا ىف عقيام

 كلذك كرت هب ميم“ هكر تيف هنع رفني مث هب موف هيف ددرتي نا هقوفو

 ,ليع نا هقوفو ضي هنع ىفعيف ددرتاا وه اذهو هدصق ىلع رمةسإ الو

 اض | هنع ىنعيف "ملا وه اذه و هلعف ىلع ممص» ال لب نكلهنع نم ل وهيلا

 ىودنم وهو مرعلا وه اذهف ممل هدع 00 الو هيلأ ليع نأ هقوفو

 ىك.شلاذ اف رص بولقلا لامعأ نم نوكينأ لواألا مسقلا نيمسق ىلع وهو مهلا



 ةيفلسلا تاحفتلا 1

 ىتعن اك منا٠لءفلا ىلع هصر>نيبو هنيبلاح نمهيف لخديو ةردقلا عمالإ

 نكمت نء ةلثمو هحتف رسعتيو اقلغم بابلا دجيف الثم اهب ىنزيل ةأرما ىلا

 ثيدحفف عقوو « الجاع هاذأن م فاخي.ام هقرطوأ رشتني لف الثمانزلا نم

 نسل رخأأب رهو يانلافس دح رهاظ ضراعت دقام ىرامالا ةّشك ىأ

 كثيدحلاركحذف ,ةعبرأل اندلا امنا» ظفاب هدو ىذمرتلاو هجامنباو

 ىقتيال ملع ريابهلام ىف لمعيوف ادلع هقزريوالا» هللا هقزر دبعوو» هيفو

 لجرو«لزانملا ثبخأب اذبف اقحديف هلل ىربالوهمحر هيف لصي الو هبر هيف
 نالف لمعبهيف تامعلالا» ىل نأول لوي وهف الع 0 الام هللا هقزري مل

 لمحتف نيتلاح ىلع ليزنتلاب نيثيدحلا نيب عمججا ليقف .ءاوس رزولا ىف اههف

 ةناثلا ةلاذلاو مصل ريغ 2 ادرج امه ة.صعملاب ”مهنم ىلع ىل ىلو الا ةلاحلا

 «هريغوقالقالا هيلابهذالقفاوموهو هيلعرصأو كلذ ىلع مهص نم ىلع

 ةيصعملا لعمزعنم ناىلا -هعبت نهوىنعي- ىنالقابلازبا بهذ :ىرزاملالاث

 نمع وفعلا ىف ةدراولا ثيداحالا لمحو مثأي هنا هسفن اهيلع نطوو هبلق

 ؛ىرزاملا لاق رقتسي الو باقلاب رعىذلا رطاخلا ىلع اباهعيملو ةئيسب مه
 ىعفاشلا صن نعكلذ لن و نيملكتملاونيثدحملا وءابق فلا نم ريثكح هفلاخو

 هنع ماه قيرط نم ملدم هجرخا اهف ةريره ىلا ثيدح ىف هلوق هديؤيو
 ة>راجلا لمع انهلمعلاب دارملان ارهاظلان اف «اهلمعي ملام هلاه رفغل ان أف رر ظفلب

 لاقام ىلع ملعلا لهاو فاسلا ةماع نأب ضايع هبقعتو هب مومهملا ةيصعملاب
 مزعلا نا اولاقمهنكل بولقلا لامعأب ةذخا ملا ىلع مهقافتال ىنالقابلا نبا

 ليصحتب ىمأي نك ابامعينا مهىتلا ةئيسلاالةدرجم ةئيس بتسكي ةئيسلا ىلع
 لديامو«ةيصعملابال روك ذملا ىمالاب مثأي هنافاطوصحدعبا,لعفيال مثةيصعم
 رانلا ىف لوتةماو لتاقلاف امبيفيسب نامل لا ىقتلا اذا» ثيدح كلذ ىلع



 ١6 ْ ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 الأو المن نع ةيغرلاوتولج هع ضارعالا دس جرت كل
 ةئيعلاا رمق الشم مارد ىدضت نأ كب رين 6 اوكف ندجلا عقونا اهس

 هاقام امأ و ء الضا ةنسج هليشكتال نا ريغألا ىف ربظ ىذلاف عفو

 ه هحتف ىف رجح نبا ظفاحلا هدافا « لاهتحالا للف

 لاك « دلاثنأ" هفاذضأو هذلك ةاغضو لثملا ةغللا ىف فعضلاو

 كلذك تك ]و ةلثم لمجفاءىثلا لضأ لعدا ينافع سا لا
 وه اذه لذملا برعلا مالك قفءضلاىرهزاآلالاقو«ةفعاضملاو كفافضص

 هدح ةدايزالس يلو دازامولثملاف فعضلا ل هعتسا مث لصالا

 هعم نوكي نأ طرشب ددعلا ىلع عقي مسا هنأ قيقحتلاو . ظفاحلا لاق

 نأبرقأو كلذ نمونورشع دارملانأ مهفةرشعلا فعض لبق اذافرخ[ ددع

 « ةنالث همزأ مرد ىفعض ل نامثرد همز مثرد فءعض ىدنع هل

 كرتاا درجع ةنسحلاةباتتك قالطاهرهاظ خلا ,ةئيسب مهاذاو» هلوقو

 هظفلو ةرب رهىنأ نع ج رعالا ثردح نمى راخبلا يي ىف ادع ءاجدقو

 ايايغ نآف ايلمعي ىخاةياع اهوتكذت لق هئيس لمعي نأ ىدعع دا

 ىضاقلا لقنو ؛ «ةنس>هلاهويتك اف ىلجأ نم اهكرت ناو ابلثمم هلاهوبتك اف

 بوص م* همومع ىلع سايعنبا ثيدح لمح هنأ ءاءلعلا ضعب نع ضايع
 + تاق رجح نبأ ظفاحلا لاق ةريره لا ثبد> ىف ديقام ىلع هقلطم لح

 رخالاةئيح نود# تقام راضحتسا ريش كرت ةسع نر نأ ا

 لمتحيو « ريخرشلا نع تفكلااو رشلا نع فك ةيصعملاك رتنأ مدقتامل

 ةفانع مابك رت نافةدرجم ةنسح ابك رتمث ةيصعملاب مهن بتكي نأ اضيأ

 ىللعةنسحلا ةباتدك ل ؛ىناطخلا لاقو؛ةفءاضم ةنس> تريح هناحس هبر

 كرا سا نا رثمث لعفلا ىنعردق دق كراثلا نوكينأكرتلا



 ةيفلسلا تادحفتلا 4/١

 هلوقو « ةقدص رشلا نع فكلا نإ » سم دنع رذ ىنأ ثيدح لوألا

 ينو « اهلمعي ملو ةنسحلاب ,ه ن ىأ «ةنسح هل اهتبتكو لوالا ثيدحلا ىف
 ةظفحلا ةكئالملا م ١ «ابتبتك » هلوق ىنعمو«ةلماك ةنسحىراخلا ةياور

 ةريرهىنأنع ىراخبلاةياررىفاموكلاثلا و ىناثلا ثيدحلا فام ليل دب اهب ام.كب

 ىَح هيلعاه ويتك_:الفةئيس لمعي نأ ى دبع داراآذإ »م ظفلب ديحوتلا بات ىف

 عالطاب اما ىددالا بلق ىفام ىلع علطي كلملا نأ ىلع ليلد هيفو «املمعي
 ىنأنءاهجرخأام لوالا ديؤويو « كلذدن كردي ايلعدهل قاخضنأب ل هانا هني

 لوقف اذكر اذكر الفا تك ١كلملائ دان, لاف » ىقوجلا نا رمعو أ نعاتذلا
 ةثيبخ ةحئار ةئيسااب مبلل كلملادج لب ليقو«هاون هنا لوقيف هلدعيمل هنإ براي
 ءاجو ؛« ىندملار شعم ننآ نعىربطلا كلذ جرخأو 6 ةبيط ةحئنار ةنسحلابو

 لاق اءوفرم درو هنأ ىاطلغم حرش ىف تيأرو ع ةنييع نب نايفس نع هلثم

 لمعلا ىلا بيسريخلا ةدارانآل ةدارالا درجمب ةنسملا تبتك امتإ .ىفوطلا
 ااا 1 فل بلت ار ضرن ريتا :ةدارآ نال ريخ ىلا ةدازاو
 رشعهلف ةنسحلاب ءاجنم) : ىلاعت هلوق مومعل فءاضتلال فيكف كلذك
 «درجلا مهلا ىلغثيدحلاو حراوجلا لهءىلع ةيالا لمح بيجأو (اهلاثمأ

 ريتعي ل ففيكف ةنسهل ال وصح ىفربتعا اذاباقلا لمت نأب اضيأ لكفتساو

 اهرقكياهب ملا عقو ىتلا ةئيسلالمعك رت نأب بيجأو ى ةئيسلا لوصح ىف
 لوصح ثيدحلا رهاظ نا مث « هأوه فلاخو ةئيسلا هدصق خسن دق هنألل

 توافت :لاقي نأ هجتنو ءالمأ عنام كلذ ن5 ءاوس كرتلا درج ةنيلا

 لعفب ,ه ىذلا دصق ءاقب عم ايجراخ نا ناف عناملا بسحم ةنسحلا مظع

 ترمتساو اهتيوف:ىلع مدن اهنراق نإ امس الو ؛ ردقلا ةمرظع ىهف ةنسحلا

 ىبف هسفن لبقنم مه ىذلانم كرتلا ناكناو ةردقلا دنع اهلعف ىلع ةبنلا



 ١؟/ : ةيسدقلا ثيدادحالا رش

 هس ررئو لل 1 2 9 سرس 9 ف سس هم ان 8س هه سس

 ع 0 4 0 اهات اف ماه نا 0 م 2ك افا امعل ملف ةئيساىدبع مهاذ 1
 ع ل

 5. 86-201 9س سس 21211 هم يسم 0 28- 2 1 0-2 2س ا مر

 و 0-00 و 7

 ناعن اهاو ما اها 7 1 ل
 0 - هم 0 م

 هءادردلا أ ند
 هلم تلال لس سرس سس سس ا حس سس ار ل سس هه 0

 0 ةمليس ام اف اهامعنأف هلع 200 ةدندسإ 1

 تس رس ل سس 9 سس ل هس سس ص سس رص يي لح

 هنعناخيشلاو اور رثعأ و 0 اه 6 افابامعي ماد

 قوفوهو ىتهم4' رض اذ: تمم لوقت لعفلا دصق بج 0 : ما 1

 ءىثلاب تمضو هب تمءهام مهلا .سرافزبا لاقءباقلاب ءىشلاروطخ درجم

 فأن 6 ماه ةءاورف- مس م عقوو « هلع موهتدرأ اذإ لتق باب نمامضه

 تارا ولاول سفنلا ثيدح ىلع لو# وهو «ثدح اذإ» ظفاب ةررره

 لب ا هناك اد 10 0 رجح نإ ظفاحخلا لاق« ىرخالا

 ةدارالاو مها قاطم نأ اء لدبام درو معل ةنس+لاب ج5 ةدارالا درج

 كتاف نا مكر خ ثيدح نه اهلاو نامح نزنا هحفصو ةحأ نحت 0

 © اريلع ضرحو هللق ان رعشأ دق هنأ هللا معي ةنسحب ره نمو و هعفر

 دارملا : هحيحص ىف بابلا ثيدح داريإ دعب لاقف نابح نبا هب كسي دقر

 نإواهب مهلا درجمب ةنسهلا بتحكي هللا نأ لمتحو .: لاق مث مزعلا انه مهلاب
 حراو+لالمع ىف لوانتي اهلمعيملو» هلوقوه لضفلا ىف ةدايز اهيلع مزعي مل

 مهلا درج بتيكت ةنسحلا تن نإ اضيأ هيفن لمتحيف باقلا لمع امأو

 ديؤيو« م رخ ثيدح ىف اه مهصتلاب تديق نأ ال ثيداحالا مظحم قاع

 (ةيفلساا تاحذنلا ا 5- م)



 ةيفلسلا تاحفنلا ١

 ذآ آل
 ص م بيب ب بي تل

 ا

هللا ءاَهل ديعلا ظحالف هللأ ءامل هنال توملا بح ناب
 تاعاطلا َق كبتجف 

ذلمعلا ىقنهجولا 0-50 دا نوكيل لفاوثلا نم رثكبو
 قحتسف ةداجح تافصا

 0 لضفب كلذ لك نا نإو ماعنالا

 ه- ةكوس ل 54

يره ىدبع 200000
 00 لم نينَط 

 ١4 اهل نكي ل 2 اّذآ» 00 570 تر و ه رعسوم سو

 ه سنا نعىذمرتلا هاور امييلَع قدح اذا ةنجلا
#2 

 : ل تحج سس لس س6 © سر مااا + نه ضد همس © هم م

 «ةنجلانرداب اوثهلرالبستحاو يدع قير كذا ؟ 0

سلا نتا نع ىراخبلا هاور
 ا 

 | دارفالاب ةعركلاب لوالاثيدحلا ىف انهربعو ثيدحلا :
 حرش مدعت نم

 الا ءركلاءكلذك ثلاثلافو -ىتءركح» ةينثلا , ىناثلا فو

 « ليخب ىا نينض هلوقو « ناسنالل اهعفناو ءاضعالا مرك ااهنال كلدب

 هبس ءىث لذ نال ايندلا بئاصمب ناسنالا .لِت اذا ربصلا ىلع ثح هيفف

 0 007 رجالا نم
 رص ]أ ث وس 7 © رس سر مه ع 6 سعورس

 سن 8مل هإلو 8م ةورسو ا اس ساخلس كيل - لسساع سس س0

 اكس زي م ابلم.ي لو موف ورم

 ىذمرتلاو ناخيشلاو اور «ةدحأو دس [هتسك
 ه«ةريرهىب !نع ناصح نباو



 ١6 ةيسدقلا ثيداحالا حرش
 نين اك غلب داود وللل هتببحا ةنس نيعبس غلب اذاوةبانالا هيلا تببح ةنمس هه آ آ 28 و و2 تكا دع اهدا و وسال ع ها رك اس كس 2

 هللا ريسا كئالملا تلاةنيعست غلب اذاو هتاديس تدقلاو هنانسح تيت ّ 1 ل 2 ا ا 50 3 نا
 هته رص ع

1- 5-14 - _ 
 رميلالدرأ غلب !ذاف عفشو رخات امو هين ذ ند مدت ام هل رمعف هدأ ئ را رق ع سو أ ساس ا دس سس د 22 م ع رم 097 3 ا دس ل 5000

 » بمكت ل ةئيس لمع نإو ريخيأأ نم هتدعق لمعي ناك ام لم هل هليأ ا ه مور0 رم ضع هس © م هم 5 3 رغما قاما كطرصا ]أ دو لرج هت

 : ع نافع نب ناي نعىذمرتلا هآور
 ىقتملاملاصلادبملا ديعلاب دارملاو فيرشتةفاضاةفاضالا ىدبع هلوق شا.
 ندبلا ىف رشدن: ةئيدر ةلع ماذجلاو ؛ تايهنلا بنتجلا تاروءأملا عبتملا
 ندبلا رهاظ َّق رك ضايب صربلاو 6 اهبتثمهو ءاضعالا جازم دسُفيف هلك

 رهعلا لذراو 4 امنهنلالاو هلأ اناقاع نا ءاد اههويىناسنالا هيه هوشدإ

 هلقع دعي نم لمعي ال هأيص 0 َّق هتئيهيك دوعن ىتح مرا غلب اذاأم

 تردملا ىقفاءاهنم ةمالسسلا هللا لأست هتعلاو فرخلا نش وة والا
 ىف اودهت#«و تاعاطلا ىلع اوبظاوي نا هدابع ىلا ىلاعت هللا نم بيغرت
 ممربكلاحفضارمالاوارالبلا نما وظفحيف مهن أ ش:نيحنمةيضرملا لامعالا

 هر
 - يك 2

 : ا ناقل رك اذار هءاَعل نال ودع بحل دام ل

 2 ةرب ره 0 نع ىاسنلاو:ىراخبلاو كلام هاور
- ١ .٠ 

 اميلي وأتوأ هيذتتلا عماام هتيم ىلع اموناقبا نم كل ذفءاملعلا نييفالتخالا
 ىف لاقي كلذكو . هيلع هماعناو هيلا هتيادهو دبعلل ريا ةدارا ةبحلا ناب



 6-0 تادفنلا ١م

 سم 50 ص 5 هم 6 ا لع ع

 27+ نعل | ١ لايف نع ك 2 ري ةرياع سلس مءعوعو ج73

 انا زيم ةَبصنأ 20 ا تدحتسا لع ريص هب َكاذ لبقتسام*

 رب تس - رع

 ريس م روع ه

 هسنا نعىذمرتلا يكحلاو ىليدلاو ىعاضقلاهاور ا ويد 2 رشاوأ

 « هيف ىوكشال ربص لاق ليما ربصلا نع يي هلا لوسر لس ش
 هركاذ لج - برلأ تافص نم ةفص ءايحتسالاو « ريصي ملف ثب نم لاقو

 ه دبعلا لامعا هيف بدكي ام ره ن اويدلاو«قباسلامالكلا هيفو

 يزل سس سس ا ا ع ل لا يلا ا ع هم مساس ]ل

 هقهنرك ذ 'الم فىنرك ذاذإ وايلاخهتركذ م يدع ىنرك ذ اذا
 تن

 ه سابع نبا نع ىناربطلا هاور «هيف ىَركَذ ىذلا ”لملا ن نم ريخ الم

 هغللا ىدح 0 « رسما ءاج دقو.ةعامجا ءالمأ هعمج - زوعبم .-

 «مطوقىلا عجرينيذلامهومدقمو ممؤاسورو موقلافارشا هريغو ةياهنلاك

 هفورعملا نم مهدنع سمتلي مي مه ءالل كلذب اوم هلوعب موضعي هللعو

 بسنالاو « ةبيه رودصلاو ةما نويعلا نوئلمب منال وا ىأرلا ةدوجو

 نه ثيدحلا اذه ىف ا لقاعلا ىلع ىنخيالو : معالاب رسفي نا انه ماقملاب
 مهللآ رك اذلا نمؤملا هدبعب هتافص تهزنتو هؤامسا تكرابت 0 ءانتعا

 ه ربجلاورسلا ىف هللا نيرك اذلا نم
 ضرع يع .للاوم ع سدس ل 0م 2

 نونا مثالا ايالبلا 2 هتفاع ة هذس نيعبرأ دبع عل .اذا ١5

 020201010 ريررورم هل ص هيض مترخ

 نيتس ملاذا ريس 2 هتيسادح ةنس نيسم# هل ]و نضربلاو هادا



 ١ ةيسدقلا ثيداحألا حرش

ةلاةلازاب لصح كلذواهريغو ةمحرإ أو محل اوملعلاو ةمكحلا
 ةيونعملاتاروذا

 قاحور برقوهو رشرلا ةقاط ردقب اهريغو بضغلاو شيطلاو لهجاا نم

 هاه اعارذهنم تب رقتاريثىنم ديعلابرقتاذا»:هلوقب دا رئاود ريدا

 مامي ارضاونيءرملا ماماوىزارلا رخفلا5نيرخأتملاءاملعلل ريثك مالانم و

 بهذموةنسلا ىلا وعدي ناك اليلج اخيش تمزالىناكلذ نع تدرغار

 فيشقتلا عيبماكلا» كلذ ىلع اصيرحناو عدبلان مرفنيو فاسلا
 سابلو

 لكو تامر تايه مهو نوريثك اهريغو رص٠ىفبادكأ وذيم التهلو فوصلا

 تناحوهلجأ ب رقامدنع فسالا نم نكلوخيشلا كلذهيلاوعديام ىلا يع

 ٍبهذم هينحجرو هتايحةدم هأنبناام هيفمده ديحوتلا ىف اباتك ف لأ هتينم

 ريغىلا اونبواولواذفلخلا امأ وا وني مواواوا فاساا نا ىعداو فا؟

 دسك و مهنيعأ ن٠ طقسوهبادكأ صاوخ بّولقنم هزكرم حزحز ام كلذ

 « هل رفغوّنلا همحرف باتكلا قوس
 2 2 و 2-5 226-22 2ص م مع هه هذ -أ

 هنافهتيلتب | ام لع ريص وق دم>ف انموم ىدايع
 نإ دوس رظوهسسو

 نم اديع تناّيا اذا ١
 _- -9 ه- -4 5-14

 هك 5 2 ل مرسال موا عرعا ةةصعتا 0 61

 ةظفحلا برأأ لوي واباطخلانم ع هندلو مويك كلذ هعءعدووصم نه موه

 أ - ا ا
2 

 هس اس سو سرس سس  رورورور 20هعءس ردة ا هاد هيا

 كلذ ليقدهل نورجن متنك ام هيلع أورجاف هتيلثاو اذه ىديع تديبق ىلإ

 معن وباو هيوجتز نبديمحو ىلعي وباو دمحا هاور حيف وهو « رجالا نم

 ه سوأ نب دادش نع رك اسع نباو

 نم هماكحاب لمعنام الا, فصتأ زم نال كلذ دق« ائم مدل رق 5

 ءايشان تا وكلك ناك شنان لادجالو خلا 2 قا 000 مايصو ةادلص

ريدجلهدارواوهلفاوت ءاذا نم هّدعيم
احيمص ناك نيحباوثلا قاةحتساب 

 د اجاس 



 ةيفلسأا تاحفنلا ١١

 ٠ نيرخأتمللام رفغو نيمدقتملا هللا محرف «مبمع ز ىلع
 ىراللا حتق-هب انك ىنالقسعلا رج>نبانيرخأتملا ةماخ ظفاحلا لاق

 ركحذ بابؤشثيدحلا اذه ىلع مالكلا دنع_ىراخبلا مامالا حيا حرش

 هبرقتي هنأب هسفنهناحبس فصو ؛لاطبنبالاق : هبرنع هتباورو ِمُتِلَع ىبنلا

 كلذ لك ةلورلاو نايتالاب هفصوو هيلا برقتلاب دبعلا فصوو هدنبع ىلإ

 ىنادتو تافاسملا عطق ىضتقي ةقيقحلا ىلع ابامذ زاجماو ةقيقحلا لمتح

 .هتروشل زاجلانيعت ةقيقحلا تلاحتسا املفولاحم ىلاعت هقحىفكلذو ماسجالا

 هيشموهنايتاو ًاعارذور بش هيلابرقتلاب دبعلا صو نوكيفبرعلا مالكؤ

 ,نمهناخسهبرقت نوكيوهلفاونو هتاضرتفم ءادأوهتعاطب هيلا برقتلا هانعم

 .نوكي و هتمحر زم هنرقتو هتعاط ىلع هتباثأ نع ةرابع ىثملاو هنايتإوهدبع
 ليلقلالثمامنا هنأ ىرطلا نع لقن ووأعرسمىاوث هاتأ ىأ ةلوره هتينأ هلوق

 كلذ لعجف عارذلاب باوثلاو ةماركلا نم فعضلاو هنم ربشلاب ةعاطلانم
 .هلمع ىلع هل هلمع باوث نأ هتعاط ىلع نمدأ نمل هتمارك غلبم ىلع اللد

 .برقلا.نيتلا نا لاقو «ىلاعتهللاهبيثياءىلا هدحةزواجم ةماركلانأو فعضلا

 هب دارملا ناف (ىندأ وأ نيسوق باق ناكف) ىلاعت هلوق ىف مدقتام رظن انه

 :اضروهيلا ةمحرلاةعرس نعةيانكح ةلورهلاو«ةماركلاريفوتو ةبترلا برق

 .ىهو عيرسلاى ثا نمعبرض ةلورهلاو لاق رجالا فيعضتو دبعلانع هللا
 .لوبق ةعرس ثم دحل | اذه ىفءاجامب دارملا .قراشملابحاص لاقوءودعلانود

 لعأ ناو هقيفوتوهتياده مامتوا,يلع هتيوقتوهتعاط ريسيتوأ دبعلل هللا ةبوت
 «ىلا تافصاا نم ريثكب صيصختلاهللا نم دبعلاب رق , بغارلالاقوههدارمب
 وحن ىلاعتهللاهب فصوي ىذلا .دحلا لع نكت ملنإو اهب هللا فصوي نأ حدي



 ١١ ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 ةلورهاوبرقتلاب فصتيىلاعتو هناحبس هللازأ ىلع لدي ثيدحلا اذه

 رخآ ىلاةباحصلا ندل نم لوال !ليعرلا لهأ بهذم:نابهذم كلذ فءاملعللو

 تفتم كراثأو ىلاع نا" نأ وهو ةيريخاب هاه دوهقملا ةظلتلا نا لا
 اهلي ىتلاةحمسلا ةحيحصلا ةنسلا ىف ءاج اموريكحلا باتكلايف دروام عيمجي
 برلانا اهنانج دقتءئوابن اسلب رقتوكلذب نمؤ: نأ قاخلا لعو اهرابنك

 شيلوءىث41:5 سيلقاا:برفاصت ا ام, فص هتافص تهزيتو هؤامساتلاعت

 هفصتاامرياغي انقزاروانقلاخهب فصتا امنا بيرالو كالو « ءىثث اهلثك

 فاصوالا نم اريك قلطا دق ىلاعت هللا نال بوبرملا قول لا د.علاهب

 ىلع اهسفن ابقلطاو ءىش اهلثك سيل ىتلا ديجملا نآرقلا ىفةسدقملا هتاذ ىلع

 بهذ وك رس اةدجت ةمع ز* نبال ديح وتلااتك عجأ ر_-فيعضلاقولخلا هددع

 نيمدقتملا انئاءلع ضعب نم بجعلا لو بجيال ىناو  كريمض ىف جاّمخا ام
 هذه لثم .نوءمسام دنع رارفلا' لك .قورفي فك نيققحملا نيطاسأو

 نو دبتجيو ةقيقح هؤاعسا تلاعتو هرك ذ لج هللا ىلادنست اهناو ظافلالا

 صا ىف ىناعلا عقوت تالامتحاو تاكيكشت نودرويو مهتقاط اهليوأت

 اوقفاوول م,ياعاذامو# هيلع رطفاع ههرصتو بهاذملا هبيهذتو هيد

 ناسل ىلع و هليزنت ع ىف هسفن هب, فصوام هللا وفصوو كلذؤفاسلا ءاءلع

 ةقيق-ح نوعمجاةءاحصلان5هيلعونيرخالاونيلوالاديس دمحهبيحوهلوسر.
 وهو ءىثهلثث سيل يكحلا برلا تافصنمةفصلك رك ذ دنع اولاقو ًازاجمال'

 هتافصناذثداحلا قولخلا تافص بناج ىف كلذك سيلو«ريلعلا عيمسلا
 ريغ ىلا ةوق اهديزب وأ اهفعضيام اهيلع أرطيو توافتتو ريغتتو لدم اهل

 ه# هآرنو هدهاشت ام كلذ

 ىلع هيبشتلا ف عوقولا نم ايماحت كلذلنيلو وما مالك نم ةلمجج كاهو



 ةيفلسلا تادحفنلا ١١

 مأنبا انبرم لاق» ظفلب اضيأ سنأ نع ىقهيبلا هج 1 ابو
 نإ ليربج ىنثدح امب مئدَحأ الأ :ةكقإَي هللا لوسر لاقف ملف موتك»
 هاورو«عةنجلاالإ ءازج هل سيل نأ هيتع ركح تذخأ نم ”للعق> لوي هليأ
 نع ليربج ىنثدح مئطتَم هللا لوسر لاق لاق» ظفاب سنأ نع اضيأ ىقيبلا
 ىلا رظنلاو ىراد ىف دول+لا هيتميرك تذخا نم ءازجد» لاق هنأ نيملاعلا بر
 كلذل و عفانملا نم امهفامل ناسنالا دنع امبمرذل هيتمب ركب انه ربعو «ىبجو
 ةماألا ربحلوق ماقملا بساني اموءامهدقف نمعجرحلا ٠ ؟ذ لج ىلوملا فن
 : ةاريع ةرخآ ىف ىمع امل امهنع هللا ىطر سابعلا نب هللا دبع

 رون امهم ىلقو ىداؤت ىفف امهرون ىنيع نم هللا ذخأي نا
 روهشمفيسلاو مراص ىفففو 2لخد ىذ ريغ ىلةعو ىذ ىلق

 هلا ورجأق هتلر ام لع ىن دمك 508 ىداع 49 اد يلب ادا ١

 ةثالثلامجاعملا ىف ىناريطلاو دمحا هاور حي وهو (11 نورجن محكحا
 « ىناعتصلا فيا ىبا نع

 بوتكمهتالتبا لبق ىلتبملا هلمعي ىذلا لمعلا نأ ىلعةلالدثيدحلا ىف ش
 كلذريغو داروالاو ليللا مايقك هثالتباب عطقنيال هباوث هللادنع رخدمو هل
 هلإو ميرك قلاخ نم برا, كناحبف ءالتبالا هب لحب نأ ىلبق هداتعي ناك ام
 * ميحد فؤر كدابعب

 اًعاَرذ 1'بركتاَذاواعارذ هيلا 2 رش ديملا ابره اذا و
 75 1 هدع 7 تح نع ح00 را نجار رع

 ىناو سنا نعىراخبلاهاو روةلوره هنيتأ اشم ىلا ىنا اذإو اعاب هنه تبرقت جعررور ززورعإي تاو رع
 فنرااملس نع ىربطلاو « ةناوع وبأو ؛ ةريره
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 هه اًءدسإ همد نم اريح اكددو هر نه اريخ ا هتلددأ مث ىراسا

 - هك ه- هذآ 2 5-2

 ه ةريره ىبأ نءؤاحلا ةهأآور 6« لمعلا

 ريخلا نم لاقي :ىيتقلالاق « ةيرجتلا وناحتمالاوزايتخالا ءالتبالا ش

 نوكي ءالتبالانأ فورعملاو؛ءالب هولبا هتولب رشلا نمو ءالب] هيلبأ هتيلبأ
 رشلاب خولينو) :ىلاعت هلوق هنموءامهيلعف نيب قرف ريغنم اعمرشلاو ريخلا
 رهتشانإ ودئاعوهفىرخأ دعب ةزمكاتأ نملكو راوزلاداوعلاو (ةنتف ريخلاو

 هللا هالتبا اذان م ملا ديعلا نأ ملعأ هللاو- ىنءملاوءضيررملا ةدابع فكلذ

 هئاقدصأن مدحأب عمتجااذإوهرجأ ف هتلابستحبل و ريصيلفايندلاايالب ىدحاب ٠ ٠

 اذكو !ذكب بيصأءهنأو مآلاو رجضلاو عرجلا هل رهظب الف هئايلوأو

 وهدابعملا هللا نه ىوكش اذه نآل
 دورنلا وحرفلاىدبي لب قيليالاذه

 نال

 اوريصيوا وتبث نيحادحملا .ايقتالاو نيبرقملا ءامظعلل نوكي ءالتبالا رثكأ
  كلذلءف اذافبواقلا ضم وءافعضلانم مهريغلةوسأو ةودق اونوكحفؤ

 ناكف هتاثيس هنع رقكو هبوثذهل رفغو فيلكتلاو ديلقتااراسإ نمقاطأ

 و نيمحارلا محرأ 0 انلعجا مبللا نيهاصلاو ءادهثااو نيالا عم

 سال سؤغ81:6-0 هع ماع ع 21 هلم ل هزم 282261

 هينيع ىنعي ع ةنجلا (ىنعةتضوع ربص م هيي ىدبع تيلّباذا» ١ و

 ه ريرج نع ىناربطلاو سنأ نع دمحا هاور
 ءبحأ امهنال كلذامماعقاطأو هانيعامهب دارملا وةبيبد ةينث هيقيديحح

 هوركم عفدللب طخسلىمعلاب ءالتبالاس يلو امهعفت أو هيلا ناسنالا ءاضعأ

 < هلمعب اهغلبي نكي مل ةجرد ىلإ هغليلو بونذ ريفك و رصبلا نوكحي
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 كلامو كنيد امهف ملس دقو ةليلو موي كبرم اذإ :هنبال حانج نب لاص

 كوتبموهلم عوزنموهنيد بولسم نم مكف هئيركشلا رثك أف كلايغوكندبو
 ميبواق تحارتسافنيدهازلادهزأشت انهنمو«ةفاعؤفتنأو مويلاكلذ هرتس

 قى دجلا لذبل مهلامعأو مهبولق تغرفلو دكلا نع عرولاب اوفتكاودهزلاب
 وهاذهوديبعلانمةداسلاو ديعسلا نم و كاوديعبلا نمبيرقلازيهو دملا ليس

 رسكت ةرسكى ع دازامف ظحلقاعلل قب ملف بولةلاهوجو ةطسب ضبق ىذلا عيبملا
 ههرسخ هرخدانا وهحر هقفنأنإ رجتهدازاموهتروعىراوت ةرتسو هتوبش

 ميظعةمعن ةحصلانأ ثيدحلا علطم دافأ دقو ىنغلا لع رقفلا لضف نب ةجح هيفو

 ملاعلا نأب مالعأ هراعشإ ىوءقالطالا ىلع رعنلا لجأ ىهلب ابعفن ليزج ابعقو
 هتالفغلانم هيلع لبج الن اسنالا ذإ سانلا ظعونع لفغيال نأ هل ىعَدب -

 هقدصت لامعأو هققرت ظعاومو هدري بيهرتو هدشي بيغرت نم هل دبال
 قالخالا بستكتوبواقلان ويعنعةلفغلا راتسأ عفترتل هققحي صالخاو
 مظنلا اذهنسحيببواقلا زهدقلووسوفنلا ىئارهنع أدصلا لقصتلةلضافلا
 .بلقهل ن8 نمل ىركذلك لذ نإ هماجسن !نسحو هطبر ةءارب وهبسانت ةغالبو

 ه. لاقم هيفثيدحلاو«ريدقلا حق ىففلؤملاهدافاديبش وهوعمسلا ىقلأ وأ
 هر كر 5 مه هم. ساق ع ع عا

 هاور «ملسم لكل ةباور قو-ىلحصللا ىدبعهب ندبعت ام بحأو /١

 مآ قع... ا 7

 ه معن وبأو . مكحلاو . ىلهابلا ةمامأ ىنأ نع دمحأ )1

 ميمئوبأو . مكحلاو.دمحأ هاور ءآرطف مهلجعأ لا ىدابع بحأ»

 ه ةريره ىنأ نع ىذمرتلاو ةمامأ ىنأ نع
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 0 1 را 2 ا 006 ل
 دمحأ لور ع هرخآ كفك اراهنلا] وأ نم تاءك رعب رأى لص مدانبا»

 * ىفئاطلا ةرمىنأ نع

 رع لل ل َكيفْطيأم ع تار 51 هك 1 ء مدأنبا 3 1

 0 باه ةهأ ل رمعورع

 كموي توق كر 3 رمد فان ”اكلد جيف ا يحس احا ربع كن

 «© رمع نبأ نع ىقهبلاو ىدعنباهأور كنك ندا لعق

 تناوب فافكلا هجو ىلع كتجاح دسام كدنع مد نبااب ىأ نك

 قوقحلاوةيعرشلادودحلاةزواجمو ملظلا ىلع كلمحبو كيغطيام ذخا لواحن

 نمال وكل مقام ىفتكت و ىذرت ىأ عنقت قزرلانم ليلقب ال مدأ نبااب ةيع رمل

 0 ا اهرش لازنال لبعبشت ع

 ماثالاومالالا نم املاس ىأىفاعم كنأ لاخلاو حابصلاتقو 8 ىأ
 تفي 0] كسا ىأ نورتو ريك 2 كريم ق ا كندبو كدسجف

 كموي قكتءافكب موقيام وهو كمويتوقكدنعككلموكهذم_نوكسو

 كالحلا ىأ - ةلمبملا نيعلا حتفب- ءافعلا ايندلا ىلعف قءرلادسياموا كتليلو
 : هرثالا باهذو سوردلاوب

 ىنعملاوهرثأ و فعيل هيلع اعداذاءافعلا هيلع مهلوق هنمو:ىرشخمزلا لاق

 لخغتشاوهادعام كنع عدفاين دلا نم هجاتحن امكل هللا عمج دقن كلذك تنك اذإ

 نوكشي مهتدجو مهبط سانلا ثامأت ايمو .ىلارغلا*لاقءهللا كب رقي امم

 ةعسلنو ركشالو مهيلع لابو هنأ عم ثالثلاذه ءارو رومأنمز راك

 هبنذ ليو هسأر كل 0 ” ةرجشإلبلب ىلع مالسلا هي هيلع نابلس رموءابيق هلللا

 ىلعف ةرم فصن تأ :لوقيلاق ملعأ هيبنوهل :اولاقةلوقيامنو ربت اقف
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 طا ا وهنعاولدعوقحلا أويلعف مهتدا راتدسف نيذلا مهيلع 7 وضغملا ريغ

 حاصأ مهللا.قحلا ىلإ ن ودتمال ةلالضلا ف نومئاه مهفمللعلااو دقف نيذلا نيلاضلا

 ميحر نينم وابوه نم ةنسو 0 ا
 ةهسوسم 2 ماع سود اه )6 م6265 وو 6 2 مساس

 لعفتالإ وك رقفدساو ىنغَكردصالما قدابعل غرفت مذ ننأذ ١1

 ” شيلا ىلمزتلا اور تارت دسأ و 0

 * ةرب ره ىف ا

 قامىلإالو امترهزو ايندلا ىلإ اورظني الف ىنغ مهرودص *المتف ىوسلاب

 لثك ةرخالل دازلا نوذخأي م,بولق نود مهيديإب ايندلا لب سانلا ىديا
 حلاصلا فلسلا ةقيرط هذهوىهدصتمىلا رورملا الاه رفس نمدل سيل رفاسملا
 دهزتو هسفن عبشتو دحا ىلإ جاتحبال نابهرقف دسيو ؛ لوالا نورقلاو
 نأب العش هردص هللا ”الم كلذ نم هب هنا هرمأام لعفي مل ناو « ايندلا ىف

 لبهرقفدسي ملو ههرشو اهيف هك اءبنال اهماطحنم عبشيال ايندلا همهنوكي
 ةمالسلا هلال أس أه ريك لام هيدل ناك نإ و رةفاا رهاظاونف اجاتحع امئاد نوكي
 ه اهبلا ليملاو ايندلا نم

 هل ل ع يس سه ةهرباسالا

 «امهبام َكفْكأةعاَسرصَملادعِبَ هاد فرك ذأ مدا ن 5 0

 ه ةري ره نأ نع مين وبأو دهزلا ىف لس هاور

 «َكمْوي رخ[ن م كفك |تامك رعبا راهتلالواىنفك أ مدآ نبا ع

 ىنهجلا ماع نب ةبقع نعىلعي وبأو دمحأ مامالا هاور



 1 ةيسدقلا ثيداحالا حرش

 0 0 عبس لزناى لاعتو هناحبسش نإ ىأ عمدآ ناو هلوقيدبعلاو

 تهرذت و همسأ لج يالا ن وكيال ةَميقَحلا ىلع ءانثلاو د+ا هلل دما الو أ ىلاعت هبا

 «هيلاوهنم معنلان ال ةَميَمحىلاعت وهن احبس هر وه امن ! دما دا رفأ نمدرف لكف هتافص

 هتدوءلو هئاعما صأوخ نم امهنيذصولا نب ذهنا ىنعي ميحرلا ن نمر لاي :انلاو

 «اهقئاقدب معنملاىأ محرلا و معنلا لئالج معن :11 ىأ نم> لاهل الج لجو رف هلالج
 ىلاعتهب صتخية مح 71 اوناعيمجفماع م 0 نمحرلا :ىسراقلا لع وبأ لاق

 م (امحر نينمؤملاب - .ىلاعت هللا 0 نينمؤملا ةبج ىفوه امن يحرلاو

 دايعلاهلا نيد موي ءازجلاو باسحلا موي كلام ىأ ندلا موب ادد ٍ

 هتلاعت برلا نيب ةكرتشماثالثو« هبستك او هلدعامب لماع لك ىزاجتو مهلامعاب

 .نيدتساالو كابلالا دبعنال ىأ نيعتسنكاب. ودبعن كايا ىهوىديعلا نس وهؤامسإ

 ٠ كتاذلالاامةدابع لعفنال روهالا عيمج ىف ةناطتسالا وةداعلا كصخشل ل١

 اهب.حاص ىلعةدودرمو كرش ريغ اهمفوا كريغل ةداع لكف كلالج ةمظعو

 *كنمو كوانئزعوك عسا لجكبالا نوكنالةنوعملاو ءاجتلالاو ةناعتسالاو

 ءاوس ]ضو كءامءن دحجو ك رشادقفك ريغ كءمك رشا و اك ريغب ناءتسا نمف

 هرماىتلاةدارعلاب مايقلاق ولخا ديعلا ىلعف ىان وعلا ىلعو ةدايعلاكنم6قيررطلا

 ديدستلاوةنوعملاهلالج لجدللا نمواهبلطهنمواهيلع:هضحو امم هرك ذلجّنلا

 امأو « ابيلع ةظفاحماوابلعفل ريسيتلاو اهل قيفوتلاو اهليهستو اهملع ةردقلاو

 مآ رسلا ىف هن احس هلأ وعدي ناب خلا ميقتسملا طا رصلا اندهافد. لاب ةصاخ ض كل

 طارصلاو هيف جاجوعاال ىذلا حضاولا قحلا نيد ىلإ هيدهي ناب ءارضلاو
 ةداعس ىلع لمتشملا نيدلا صلاخلان.دلا مالسالا نيد وه ىذلا ىوشلا

 نيحلاصلاوءادب كلا ونيقيدصلا ونييبناا نم مهيلعهللا عفا نيذلا طارصنيرادلا
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 رد رسم
 / سىس 71 ا اسس ذل ب

 ةالصلاو ..في رشتلا لزانم عا ثيدحلا لهأ لزن ىذلا هلل دما

 نيموصعملا هبحوول آو هفيفعلا في رشلا ىنلادمح انديسىلع مالسلاو
 « فيرحتلاو ليدبتلا نع لاقملا ىف

 فيطللا فوءرلاهب ر وفع ىجاَرلا , فيعضلا دبعلا] ومفدعبو

 ءىوانملا رش هللا هافك « ىدادحلا ىوانملا ن .نددلا جات وعدملا دمع

 ةيسدقلا ثيداحاألا نمهيلع تفق وامه تدروأ باتك اذه :ىداعملاو

 هللاالئاس .مجعملا فورح ىلع هل ابنرم ةيربلا ريخ ناسل ىلع ةدراولا

 ةباجالابوريدقءاشيامىلعهنإ , محريو للزلا نم هتبكت رام ىلرفغي نأ
 ٠ ةيسدقلا 0 ةدسلا 0 2 7-5 عردج

 لم لس سس 6

 اا ا ربع م لربع ع 541 نب نيب يب

 . نيل بَ هل دلت ىل ىلا انك كيوي ةدحاوو كَل النو

 كو دبل كلي كيو ني لَو .نبذلا مب كلام محلا نحل
 مقتسملا طارصلاةدها ,َك ىلا 1 ملا ع ةدابعلا كم نيس

 هاو ر«نيلاضلا الو مهِلَع بوضخملا ريغمهيلع تمعنانيذلا طارص

 : 0 1 أ ف طسوالا همجعم 1 قاربطلا



 و 2 راشلا ةطخ

 فالخغرةكينأر كلا دحاج ناو؛نإ قلاب الا نوكت ال ةالصلا راو تائسح

 مالسلاهيلع ليربج نوك نم هيفديال هناو: ىوبنلاو ىمدقلا شيدحلا د>اج

 كلذ ريغو ىمدَقلا ثيدحلا فالخب ىلاعتهللانيب و يعلم ىبالا نيب ةطساو

 هملعأ هللاو هلا ىف روأ ذم وه ام

 ردصهي وريأم ىمدقلا ثيدحلا:ىرابلاةمحر هيلع ىراقلا ىلع النه لاقو

 كرابت هللا نع تاحتلا لك او تاولضلالضفا هيلع تاقثلا ردبو ةاورلا

 مانملاو ماهلالاو ىحولاب ةراتو مالسلا هلع ليئاربج ةطساوبةراتىلاعتو

 ه مالكلا عاونأ نم ءاش ةرابع ىاب ريبعتلا هيلا اضوفم

 نيدلا جات وعدملا دمحم اهنأ ةلاسرلا هذه ةبطخ ىف دجو 4 هيبذت ١)

 لضف ىجارلا ريقفلا ريقحلا عمج  ةلاسرلا ةرط ىو« ىدادحلا ىوانملا نبا .

 بتكلارادسربفؤو  ىدادخلاىوانملانيدلا جات وعدملا دمح ريدقلا هير

 خيشلل وهنونظلا ف شك ىف و-نيدياعلانيز نب ىلءنينيدلا جاتدمح هب رصملا

 دج هلوأ ١ سو. ةنسووتملا ئداد1لا ئواملا فؤورلا دعب فورعملا دمت

 هفالخ هل اذهو خلا «فرشلا لزانم ىلعأ ثيدحلا لهأ لزن ىذلا هلل

 نب فؤرأا دبع ظفاحاا ةجرت نم ربظيام ىلع - باوصلاو« ةقيقحلا

 هنإ- ىرهاقلا ىوانملا مث ىدادحلا نيدياعلا نيز نب ىلع نب نيفراعلا جات

 نيردلاجات وعدملادةم هدإوءاخ ةدوسمهكرت لبهلمكب مل هنأالا فؤرلا دبعل

 قرجع قؤرلادبعمدلاو .ترآل هسفن لإ هنو هن نأ كن 0

 قءاجام ىلع - هتافلوم نم نيك لكل نم' صا ضالا  بيرسن هر رخآ

 اهرطسوفيل انلاهنم ىلمتسي نب دلا جات دمحم هدل وناكف_رثالاةصالخ باتك

 !ذهو اهتبطخ ىف هسفناةلاسرلا هذه نردلا جات دم هدلو بسن كلذإ .

 « ب' املاو عجرملاهيلاباوصلالىداهلاوه هللا رقي ثحدمب هيلا تيدتهاام ٠
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 وأ ا ف ' 17 ١

 1 : يي ( ل خش

 مالسلاو ةالصلاو , ةيسدقلا هثيداحاب هبابحابولق حرش ىذلا هلل دما
 نيلذابلاهبمصو هلآو «ةيلكلا ملكلا عماوجو ةمكسحلااب قطانلا هثايبن امهاخ ىلع

 ه ةيفرعلاو ةيعرشلا عيراشملاو مولعلا رشن ىف مهدبج
 ىقشمدلااغا هديعنريئم دم ىنغلا هبر ىلا ىرولا رقفالوقيف دعباما

 مهر اتخا نا ةينيدلا دهاعملا ف ملعلا ةلط نم ةعامج ىتم بلط ىرهزالا

 جرخم نايب عم هب اوعفتني ى هرشناو ةيسدقلا ثيداحالا ىف اباتكح
 دبع ثدحلا ىلولا خيشلل ةلاسر ىلع ترثعف ةدم كلذ نع تبقنتف ثيدحلا

 تبدنف ةيرصملابّةكلاراد ىف نيدلا جات د#دلاو ىدادخلا ىوانملا فّؤرلا

 تدجواملو اهتح<واهتلب اقكلذمنادعبو اهلصا نعابلقن ىلا رهزال | ءابلعدحأ

 كلذلةساملاةجاحلاردقب هيلع تقلع حاضياوح رشملاجاتحب ثيداحا ضعبابيف

 اهركذثو ةمالا, ضبنت ىتلا ةعفانلا بتكلا رشن ىلا ىنةفوي نا هللا وجراو

 « ةرومعملاكلاممبلاغ ىلع ةرطيسلاو زعلاو دجنانم هيلعاوب اذ امو اهفلسب

 هنيب وىوبنلا ثيدحلانيبوهنيب قرفلاو ىمدقلا ثي دما فيرعتانه ركذاو
 ه اهنم ةريصب ىلع ءىراقلا نويل ميكحلا نآرقلا نيبو

 مانم وا ماهلاب هيبن هب ىلاعت هللا ربخا ام وه ىشدقلا ثيدحلا .لوقا

 | ليت لم ةرابغإ ملا كلذ نع مالبلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ربخاف
 ثيدح لايف ىنعمو اظفل ٍةَعَلَع ىبذلا ىلا فاضي ام ىوبنلا ثيدحلاو

 لل دمح ىلع لزنملا ظفالاوه نآرقلاوو ىسدق ثيدح هل لاقيالو ىوبن
 رجعم نآرقلا ناباهنيب ءاهقفلا قرفو . هتوالتبدبعتملا هنم ةروسب زاجعالل
 ةمرحو « ليدبتلاو رييغتلا نم ةظوف روهدلا رمب ىلع ةيقاب ةزجعم هنوكو
 دنع هتهاآزك و دمحا مامالادنعهتباورو بنجلاو>نل هتوالتو ثدحبلل هسم

 ةرشع فرخ لكب هؤراق ىطعيو «ةروسو ةيآ هنم ةلبجا ةيمستوةيعفاشلا



 فيئاصتلا تحاضص: ةودقلا كينلا ةوملا ركنا تدخأ

 ىلع نينيفراعلا جات نيف ّورلادبع نيدلانيز ةريثكلا

 ىرهاقلا ىوانملا مث ىدادحلا نيدباعلا نيز نبا

 كلأو نينالثو ىدتسحا يس قولا

 ةيسدّقلا ثيداحالا حرشب ( ةيفلسلا تا>فنلا ل هيلعو

 (« ىر» زالا ىقشمدلا رينم دمحم ) فيرشلا ملعلا مداخل
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