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 1آ1:717156016 065 80" غ5 هأ 065 1011051165 111ه/5©111071|511 06 |' رك ["ةونبع دعوت[ عدلت" ةهردهنأ عر هده

 13 لعممت قسم مويسانع لخحس ععمسل هانكضممع طتخامسوسع لقصف اعيمعا آطصلخلطقالمادم, ءعأ ةاتاعاتلا هذ

 زادكاعصسعمأ ءفلغطرععر ممعممأع ]!'هسكعتمسع ءأ اعد ؟لعئدزنلعد لع (هدنلع5د 1ع5 صهاتممسك هتانكاتا قط عك.

 18116 دع مرص مودع لع لعتح مهعانعد, لمصغ ]19 مرمعصتغممع معو ععطصع ع5 دمانععد دانس ]ع5 هتطاتخ ةعوطعم

 ةامطاتعد هد 4ىظهونع , عا 5:ةلمصصقسأا خذ 1ه لع دمد730ع: 5 م65 6ز عال عل ع3 م6 ءاعاتا كان"

 ]ع5 معدم]د0ع5 طععطغمع5د (1), طقطتغممسأ ]1غ (ةمتامتسع نت 5'ثاعصل لعونتك طه 1160( عوصسغع

 لاتكون هان م2725 ع5 كاوزعو : لعد همالتمدك 1مم اةصاعد ذانتع ]د عنموضدمطتع لع (هدانع ءعانع "6 عامات ,

 ء(دتصع طاقامتسع (مغمئ-0غاهتل1 نع لع ماسكتعنس5 عمصماععك ندع اعد النكت[ مقسم ز ةكوتعما ![مطلغ5. 0ص

 ومع ةانعر, موسما 0” ةتا*عد لوح مهكأنعد ططمامد اط])0"ةصاعذر, نعال1م5 لعد 0ط علت ع5 هدن آ"ةاتستاعدر

 065 رض عذر !بدسك ةانعععددعتتذر مانتك عال عد لعد قاسم ةحت1 لعد, ءا لعد قلطحماصلعفر ةكعع 1ع "نعاأ

 لع ]وتعد مدعنغأ(ءعو حج ةلمتوتع ءا عم ظككموعمع. (نعالع ممعصتعع مدسانع معرلعنمع انتطع القامات“

 06غمتلامع لع ]د لوجصممأاتع طقلذتلع ءا ماسكت عتسف ءطقزلا" ع5 ةممعاقتتج تان ]عد صك دماممم لع !' خلك ونعم

 مدس 16و (نطسفانعممر ءعوأ ةجعع نص الآ امان" نغ ندع 1ع !ععاعتس مدععماتا"ا 1ع "نعل لع5ذ ع5

 ءلععمدغعد مورس 16د [وعصقمصلك , لقصف ]عد معموتمععد لع اظتصتخ ءا لع لعمال , ةتسقأ نانع !'طلقامألع

 لان ه1غعع لع 'لدصتق مدنع ةدلصأ آمانأة.

 1ع معانأعو م1معامولتأند (مماتكت عما ةتتكذأ !عاتع مادعع لقصف نع ععدصل (ةطاعقتت ب مصع 5

 لمصغ 1" طتقامزبع ع( يدعايمعامز5د رممغصدع ]ع5 ممرتك طماتك ناهلعالأ م1"ع5نتت 1طعماتتطاتق : 120101005 1

 ]عد 1طمحماطقستم , لقصف ]5 م"موزصعع لع 'اادمتك , 1ع5 ظعععوعاطمادمأح عد ل[هينمع, ]ع5 8عمت-ظكذدوص ذ

 (ز داو, 16د عدت -5دامان ذ اواعمانت', 1عد عدت خطأ -عا- خ15 3 '1'عوومانا , ا! ع5 1 عزت -(00ةةذ0هاتأ نات 013(1110-

 10ءور ذ 5ءلز ءاسصعددد, 1عو ظعصت-[آدصصصماد0 ذ '!ةصععع, اع ظعصت-[[دصحصمل ذ آكا-11؟ءلو ءأ ذ

 (1) [.مو 8ظعمطغمعءعور معدماع هدامعط(مدع لعا' لك وسع ءعواعم | كمصقلع, عمصا لذ مغصع مقعع ساوند 051م0

 سددت ماعمدما مدرع لع ممدح لع [منأاءع. (نع مما, نانأ ةزئعصتاتع (ة6ن عم هعمطعر ماه ناغ عصرا 7:6 مانا" 0نةأئص ع“

 ]وو 2و ءدر نعنع لعمدتو ةصكتعمم اعمزو ةزغعلعو. اناماعملمعاتمم لع ءعااع نوما ةءمانمم لنام عمم لمأا

 ةارعع معمطقطا عمصعمأ دااعطسغع هنع 3
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 ظوادعتع, 16د 8ومت- لك طم دعدص ذا نصتق , عد ودمت ءم-ظعصل ذ (ندلكو , 1عذ ظعصتطزونمغ ذ (نهطق ب

 ]هو 8ظعصت -3[هدمخ ذ زكام , 1مم 8من[ صامل ذ 1هدمعم , 1 عد ظعصت-لل[ءاعءلك هذ (نهطو , ء(لع5 ظعصتع

 1طقطنأ ذ هممت

 آد ةععمصلع مدساتع تعدلعنسمع !'طتفامتسع لعع لج صقفاتعم ةمرئاتعد لع له ععدصلف عطا طعنطفع

 لع 7عددتم , ها [هدسصتا ]عد "عمدعزعم عد عماك 1عع ماسق 0ناهئ11ن5 ةدس امد يتمستلعد هد ظعصتحخلطل-ءا-

 ©0050 لع "1 صحعم , ء( دنع اعد 381نتمتلعد لس ة1وعمع. وسم ءعالع مدتسأاتع 56 ا0"1ات5' 2101551 1' طلقأمالع

 لع ماسكتعسو قصت عد نأ هدغ ةيعععم !'ةسامستام ةمتح ع متسع لقصف 1ع مدل ل ةطةضمع. اعف 1ا3-

 نلعم, ]عد 8عصت-7 زك طعصحخلاتح, 1ه5 8ظعدتحخمنل , مكصععد لع عداد 12 عقصغدلمونع لع (هاتكع

 مو (ماطاتخ , ]5 ةيتاع لعد دعاك دع 1عدودعاد ءطقوتم اتطات م 6ثأغ عمتك تقع, "ة90هاغ ع5, طقتمتللعؤر

 ةرصطممددلعد , مجمسة معد , ماعد د ءذأ هدصتق لقصف ءءالع 35[ هاينز

 [,”طاف[مزرعع لعد وربط ود صطعممدع (هاناع 1ذ مفستملع لع اعطصرت5 نتن 5: عدا ثعمادأنع 0عاتتق

 مصوتغأام ةيضطع زدكومخ 15 ذص لص ننمام عمت طرصع ةزقعاع لع هماسع نضع (1). 8601866 مدع نص طمصتس#

 لكس عموسل ععصتع عا لكحس همك متت" رعت ءماصصلاتص , انص طقصتمع ل1 معهلقسضأ 0ع !0هعاتع5 ةططصغ8

 ةهكحوزا تعدصجماا ]مد !مصعامسك لع لآرصت قاع 0:13( , 0*ةطمعل0 ذ 'آنصتق ةمانق 143 11315106قر مانتك ن1"

 هوانك 16د 81ةعصتلعد , ءغ يددتاع ذ 11 عممكعم دماتذ 1عد 8ةدتحخطل-ءاح 020 , ءالع لنءغاع ذ ءطقعتتع

 ممعع مع همدصصقتىددصعع طصاتسع لعك نؤصعسمعمافك مداتاتيمع5 نلاتك هلآ 381غ 06م3 مهيتقز ءأ ةلتخ

 ممالمدع أ م"ةعمعدك نت'ءللع طماتك هللثعع دس 1عو (هطاتق ةضوطعو ءا طعرنتطقععدر ةدتع اعانذ "3 مممساف

 ةحتوع 165 لو صقماتعد ممعصحساعد ءا ىست* 1م مءاجكتممف لع عمو لوصمفاتع5 ةداضع العذر هد "ةعوصصقلا

 اةعللعرصعصأ نن'ماح ه ةمدتك ]عد حعتح 1ع (ههكوتلر رمد -دعان] مرح عدا "نط ةدكتدطتأا 051612[115 , 5

 لختس طمصتتع 31101161 (65[00 1459 85 ناملعما جععءعووزط]عد , هغ (هدتاع5د ]ع5 ةمعال 5

.5 00 

 06( ونحو عمر ه1 [ماةمعددمصأ هم ]طستحسغسع, ةوتقطأ ةعواتتك انصع همان"ءا1ع امحموضامسعم مهن 4

 يدودفأم لع !'للعخمعر 1ع 3[زمتمعع لع له «نعسضتع عج هرنلمصتحم آه مانطا عماتمس , عا مصاف عع اضقح

 ددتا ه1. 1ع طحعمم لع كامصعر نت مقع 0 ناملعد منطات عماتممك , ةكدتخ مخمانك6 ]5 ممامصلع ءمدصق1ة-

 ةدصعم نسا هحدتغ لع ]1ج اةهعدع ةعمطع. 8”ةعنك نم ةصنفاف رهتستفانسعأ , 1ع اعدتع هصدطع ه لذ ةأعع

 سرس ذ 1'آ[سصيحصتسعع ل هاك ععصعسعمأ, ذ ةملوعم , ءأ ]5 تدل تعاتمم ("دصعدتمع , ذ ]'طصدح

 مسسصعسع ظمومتلع لع طوسم. طا]سقت يسد رجهصتت5عظأ15 لمصغ هم لوصصع زع !ةصلت عمانمدر, ؟طصعمأ حلق ذب

 آد ل1ةمموزالمد لع 01. لع تامصع.
 (1) 81 ]خدم مأو (اعمانزع ينع معن لع 0ناهتاو دع اذ لج مدعأتع ةويطاعطأ لع, ءاداتع 1هذ ممعصتعمو ةهتتكق قال

 عماتج يمدتعما !؟ قكتودع ءأ 1'1ءمدعمع هس همست 0ع اكملت ع, هد صع لمتأ مدك عم طةتعم نم ؟عور معطف ذ

 اطم-لعطحل لمنص : دمع ةساعع مدعتع لع دوم ععدمل هنكضدععر مديضاتع فممقدعمنع ذ !'طتقامتتع لع مانقأ عكف

 لومهماتعو لع 018 6معمع مدوور مممكعضمع لعدد ءطق مااععد ةانع هع ةانز نام (نمصصصق 1 (مءاع ةعوطع 06 ءعو

 كممأامعد هد لنزذ ةاغ مسطاتغ دحوم نمع اههلسعاتمم ؟مسودتمع مدع 01. 2[ننا لهو ؟تبوععدر 01. لع ةاقصع
 هوذا ةطواعمات لع ]عود ؟هزعو هماععع لمصف ]'طتقامتعع لعد 8ععطوععد ور طصقتف , ممن ءمرصطاع» ءعانف اهعتصعر ز]

 لممصمعر لهمم اذ (مه0نعاتمم ؟مممعدتمم لع ء؟( هدحدععر نصف طتوامأ»أ لعد مععودأ عمو ةصاعس ءا 0ع ةوال أح

 طزلعدور طعوس عماتم مانتق ةاعملاتع ندع هعا1ع لع سماع 20111
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 0ع رممصسمكءتتأ, ءمدطمم56 لع لعتح ؟هانتصعقر اتا مدتثانع 0ع 1'ءجعسمامتعع لم ععوصل

 هنحرسمفع 0 [طدحلكطم]لهدص يع 31. ظععطستعععم مهمممطأم لع (نهدعامصأتسع. 180 'ةرد"غد ان

 هرملعع ممتصتم(انتعا , !' ءععصماهتسع ءمصماعأ ؟دغ "عاتسف لع آه طتطاتماطغولدع ل419 ءا

 لمدصغ ذ له طتطات هاطغوانع لح 10م1. 11 عدا ةمدعم طاعص ةءملغ , طقتم 11 !هسصصتلاع لع اهدناعع

 (6 مدمستكعت 1 , عج لعانج ؟0]هسصععر ةممدضات عما هانم طعا عععدصمادتعع [ةعءمانك هن( ذل سصتم

 مدع 31. 8ماتكدعدتت, عا م06 مدع انت ةذ]ه طئطاتماطغومع لم ظمأ. 11 ءدأ مانتك مضعءعأ نع

 ]عم هناسعو مدقصت تق عتتأك , ءعمودلقسأ 1ع5 عععتسو لع ءممتنأع جن ةمرحغ هد" طمطحأتا" الق عف.

 (نع ممدصاتكعضأأ, ءم27056 هتتكذأ لع لعد ؟ه]سسصعد , هلأ مدسانع لع ]!' عععص امتع ءمصماعا

 ندع 01. 1ع 8[ متمأعع لع ]5 (دعداتع 2غ ءمراع» ذ (نمصقاحصاتسمم]ع , ىاتل" ان 18111511

 ءمدصقعسر م لقصف دصع 0ع5 طاطا ماطغومدع5د مدطاتواتع5د 0ع ءءانع ؟نلا1ع. ظاعت يبدل دملا ثنا

 جكعع انصع م86ءامز هلم عيان ةددع , 1ع (عداع مأعط وأ موق "0 ططقتتكه 15. 11 2 نام لدصع

 عموسلع نانا.

 (نع مدمس كعستأ ءوأ انصح ؟هاسسصع 0ةاوعاف : 11 دا 1مسأ طتعم ةءععتغ. آتصع همأع دادس 1ع لعضستت عنا

 (مهدنال ع زصلتسعمع يحتل 1غ (”هصخعتخ تس طءاءاماد , هد ]'ةصصغع 1088 لع !'طغعتسع , مه

 11[دصدوسع] طول[ هاحهسس عل-ءاحخمسلز ءان ١ (0*عدأ ذ 1'هطاتععدسعع لع 01. خلتع 18ءدورندت ععقب

 ممم[عددعسس هنت (نم]16عع لع [عمصععر  نن'مد لمزغ 15 ءمصتصاتتت عداتمات 0ع هع لات.

 ا؟كما]سمسمم لفاوعطفغ , ةممدضاغعممسأ ذل1ه طتطاتمااطغودع لحد ظمأ : (”قد-اطساتل, صمتك هللدسأ لع

 طورت عو

 315. ىخ.

 الا 01

115 
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 31. لع كاوصع نأ عمعمع 3 5 015ممدزغمس, معلق نانع]ا لانعك ةعاتتقأ 5, ان 111126]1:0 ةزنمفل“-

 (ةممصأ ذلك آكطقسعممطأ , ةصعتعم ةععننزهتدنع ل'قطل-عا-][3ملع», عار لع ماكر نط ةقدعت عنقصأ همت

 لع ؟[ممعدعسأا5د لع ]!'هدتكنوعع. ظورتس ]و "ةوتكتمس لحد اعدجتع لد ةععمتل ؟هاسسع , 11 ة'ءوأ ةعات لعد

 لعمل نرتعد مدخن عد لعك رممهصاتكعت5(1 لل, 1 ءأ ( , ةتسقأ نانع للت 203115011 1".

 نع ممهسامكعضأ , "عملعسممأ 12 لعدتغمع موسع لع ]'طتكامزسع لعم 8عضطغمءع, هرمدتسات ءضأ

 خذ 1" عععممادتعع م06 مدع 31. 6معطعمع لع [[عصممم خام طئطاتماطغودع لع آعوجلع. ]11 ءوأ

 ةلسصتسمطا دعما ةعملغر ءعا د ءمصوعإطرمعد جلست عمتسكر ءمصطتتع (هانك ]عد هنات'عد يعم ةلظعف

 لع !' هديك سدعع , ءهدععمام 1ع محقصتتمعرنلا ((. 11 ءدا ذ معومعانع» ندع هع مدقصاتفععأ ه'ةثأ

 وسمت ةاغ ىالهنتمدصغر ءءانع مغواتععمعع لع ممتمأع د ناغ ]ه عقلتخع 0' نص عصقسل طمصحطل"؟

 0*هرصتمؤزمدك ع( ل ءممعتسو. (نع مغ لح مسضعع لع 01. لع كامصع , ندع 5. 11. 1ع ظمأ 0ع

 [لهالدصلع , ه"لمصصم ندع نع طجقصاتكءتأ طانأ [اذك 50.

015. 1". 

 قردرنعم نص ا"مكمتا هاستخاع ل' عدكم لتئعطتتتا ططمتفر ةكتعع !'هزلع لع ءعدرصقممفععاكر, 1ع اعدام

 لع [!'هدححمعع مانك ةادثع مةامطأت لمصخ انصع مانت" عأم ينل ]دتكذع معان ذه 0ندزتعم ر ططقتم مما ها( عزضل"ع 0

 ممدملامغ ر هج هل ةيضصصمداع» اعد 0! عءانال( م5 اعد ماسك عنقك عد. ]82 'ةطمعل , ز] ة'ةعتددمتع لع اظلم لأ5-

 مومعمتك»ع عد (ةيناع5د لع ءممتعغع, امتحاعم (عا] وصعتأا صمصتط»ةندعم, (عال]عصعما ناعسحصععمب نسال كلقنانع

 امفافسأ 1ع (مقكدتا لع (ممصخعس ماتمد ةامتك هكر عملت , هلكت لع لغصغا عع 1ع عمت اعجاع لع ]'ةتاعاللا
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 ع دع ظنغ ننع مدع ]' صمامات لكدصع يسكن مع ةنكتقصع , عا لعام مصصقتمقكدصعع نبنع 11. لع ةاقصع

 ةكوتا ةعويتتمع, همد-ةعامل عد عدن لع !'هدتحنمعف , طحقتف لح ةاجناع تا لعف (هاتعصتتسع5 مدتأتعاتأ1 8ع5 اذ

 !؟دسساعت", نانا هن تعصماتم ءءانع مدعاتع لع د اةعطع. آرعق رتمرطق لع (ماطاتخ ءا لع !1عاتج نانت 2 'ة)د-

 وسان دصعسمأ موق ةل]ه اهسعاتع ةضوطعر ةكوتعما نان م"عدومع (0انإ0انظ5 256000165: مدل 145 ءمماقأعم :

 رمت" 1مم ممامطاتت", هن ه ءاب "ععماتت5 3 0'ةدتك"ع5د هانكتاتد معد طلقأم1نانعد , ةلتخ ءمضاعك 200عةررطتع

 ىتعد , امطأ ةئفطعم نان عدظم ]م ةعوصعم, تأ ةنتع "علاه ع5 ؟0زةععتسو. آرعذ لهكعد , لمصأ ماا عانت

 هكولعما ناغ ه1( ممؤعع, هدغ نا نما عد ةكمع 1ع ماسك ععقصل ةملط

 زر معتم" نانع, لقصف امانك 165 طحوساتىعضتلأ5 لع نما هدتكسوععر انس عقم دمصصط"ع ل'ةعطانع5د عغصغوس

 اهعنونعد , "عرصةدءعصاقسأ ]د لعدععملمصعع لعف اكطاتق , 1ه ظلتقغمب ع5 ؟ةصتا] عك ططقتنلاندسأعو , ءأ

 ءمالاع لعم لوصممأ تعم. طاسمت حسو ططمماتلك هدأ مماأغ ذك ممعسصعتت عقد اقطاعن : 0 ةطودتل , ةللعذ طةم-

 ممعمقت عما رتكعمس نمنح دع مصصختغ 03 مدع 1غ (ءداع لح الل"ع , هان ععذ 7262265 ع606910ع165 ةطأ

 ا0انز هاترثك ع2 03665 جعع دمزم . اكصفانتأاع, عد اقهطا عد هلل" هتعمأ مالتقت عانسو ع" ءانانكر, ءا طع 5: ة2ععم70ةتعطأ

 زروق هانز وانلتق ةكتعع 1ع (عداع. طاصتقر 11 ةحيسدتا نا ةصرقمدوتطاع لع مص ممدع# لعد امهطاعذ ةعدحطاق طا ع

 دان دمرت عرج لعد ءمسمعإ غمد ل صحم عع ب 11 ةدتسدتغ اهلل رن عدحر] هون عد" ]5 1!( طم عضم مطلع 01313 1337016 .

 1) 'ةرمزنغم نعد عمتك 06ةأان0مق , هنن 3 كنان لعكتوز# 163 ةانم ماتت ال.

 31دلعنم (هددق 16م ةماصقك ةممما"(م5 م ]له معؤزكامر لعق ةممعانكتعد , ماانو1ةانتتق 1911165 5ع 50101

 هعممجلحسأ عازددنود لمصم !ةاطحرعءعوولمص. 0 عد اهدتحن عنق ]5 اذذاع ذ له الص لن 5ععمدل هانت.

 ملعع», 16 1< همنا 4



55 

 قسوتساو سباقب متراما ناكم كلملا دبع هع ةليأ ىف هنمام هوغلبا نأ ىلإ ممم
 سابعلا .] . اطلرنلا ةماطأو لهو اهعيالري لفتسإو دهرركي, نال سلبرطرما

 ل كي حلا نم قاطلسلا اهييناصي ماقز هريابم كحول يطخو نينرعب
 هناك هوو. قامعتشتؤو نيعنك ةمش كله: ئأ ىلإ فرطلاو ابادبلاب ىيحل داعي اميح

 عيشتلاب اهتم هللا فلخ نب مساق هدئاق ناكو همم هتلافكب ماقو راع هيخا نبأ ىلع
 شحوتف ةترسم نم مراغملا ءاضتقال هوعفدو باتراف ىبحكي ىبا نع ىلخلا ىبصلا

 شحوتسا رف سلبارط ىلآ عي هنامإب هيلا نعب رث ضقتناو ىلع نم ةفيلغل

 ناطلسلا ةصلاخ اهب ىقلو ةيردمكسالا ىلا رجلا بكرو هليبس اول جا بلطو

 كنسي سنوت ىلا نمفسلا ىف اعجار مكو ةمذ همم ذخاف ج ماع لاله يأ نب دمحم

 داعف ةناكم ىلإ هوداعتساو هوفطالو هولسار مب مم الف سلبارط كلمل ناطلسلا

 كلا هعكساو, سسنوعب ناطلسلا قحلو قرفف ةكلسبلاب رذنلا هت هاج ميلا

 راصحل رع صفح ابارهمالا هنبا هعم تعبف ناطلسلا ىلا ربقل غلبو سلبارط

 ىلخ نبا ماقو تبات نبا ىلو ههلع بايد برع قرقفأو اهتحاسب لرفف سلبارط

 لكلا برعلا اليو همز اغملنطولا ةيابج هل مفوو دومحلا ماقملا هتمدخ ىف هللا

 هيلا نوز متجيو تاوقالا منع عنج اعيكالوح اييلع ماقأو هب ٌمفلاقسيو هقعاط

 ناو هطئان ماوعا ةدعل ميلع ىتلا ةبيرضلاب هوعفد ث نايحالا ضعب ملتاقيف

 سج ةلنس هيبا ىلا اعجار افكناو مممعاطب ىضرف ةماقملا لوط نمرجخ دق

 ىلع راع ىب ىلع ماقأو هانمدق ايكس باق اهنم تقفأو سقافص ىلع هالوف نمعستو
 ىف مالكلا رخآ اذه هتمكحب رومالا ربدم هللاو دبعلا اذه ىلا سلبارطب ةترامأ

 راصماب نيدبتسملا نممدقملا رابخا نم ابعبت امو نيدحولا نم ةيصفمل ةلودلا

 لكي اهلامكبو ملودو ةتانز رابخا ىلا عجرنلف ةيقرشلا روغقلاو بازلاو ديره
 ىلاعقبةللا هاش نا ياتكلا

 لوالا تزيل"
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 هتريخذو هلام ةيردنكسالا ىلا لقنو هفرطب كسهمو هو لبخل ىرط هلوأمف ()هركذن

 هتناطب نيل منم راثو هولققف هراد دنع شيرخم نم ةعاجج كلذ ءانثا هلامغأ رث

 بهذلا ةيلحب بوكرلاو سوبللا ىف ةرامالا ىرمب ايرقف تبات هغبأ هدعب ىلوو هعيشو

 ىراصنلا راجت نم لوطسا اهب عقجا ىا ىلا كلذ ىلع ماقإو ةناطملاو باج ذاختاو

 منفس نم اهاشغي ام ةرقكو ةرابلا ليمس ىف مددرتو مقورط ةرغكل مرما اولفغا
 ممدقم رفو ديلاب ميلا ةيماحل لساف اهلها |ورشكو ابمف اوراثو اليل اهب اوردغف
 ىاك مدل أربص هولققف (2) اهئاحنا ىف ىراوجلل ءارمأ مغرم دالوأ ةلبح ىلا تبات

 اراع هاخاأ هعم اولتقو نيفس تس هتدم تناكف هتساير ىف ممم هباصأ

 نوسعأملاو ىترخأو عامملاو ةرميخذلا نم دلبلاب ناكام عيمج ىراصفلا عتكاو

 اناا اهفللاب ارماقإو نودعت م .ةييضانقو لئاععلا نم ىزسالوت اهيلاوقشالا
 نم اهرواج نم عم اوثدحت رث لاجر ابل ناكول ةركلا نم بهرو ةقلق ىلع
 كم نب دجلا :سابعلا وبا: سباق :بحاض:كلذل :ئدنضتف اهاذها قاويلاسلا

 نيملسملا ةعاج نم اهرقكا بهوتسا بهذلا نم ىلا نيسج اهيف مل لدبو
 [ضاهب] ةغس كلذو رفكلا دي نمرغتلا صالخخساب هللا ىلأ افلرت ةيديرجل دالبلاب

 ةراجخلاب نوفرتحي هب ؤمافاف ةيردنكسالا رغتب تباث نبا دلو قحلو نيسهو

 نهيلا دبع هدلو هرمإب ماقو ىنمتشو تس ةنس ىكم نب دجأ كله نأ ىلا

 دفاعم ى ابضلا دوبع ركذو هبا ةساير ىلا تباث نب دمحم نب ركب وبا انوغيف

 ةنس ابلزانو همبا ىلاومو هعئانصب ابنحت انفس ىراصنلا نم ىرتكاف هموق

 يف قرفف برعلا نابود ههلا عقجاو مليطاسأ نم لوطسأ ىف نيعبسو ىدحأ

 جرا بح كغ اهيقفان لولا سافروا اهات الوجع 17 07
 كلذ كوت رسباص نب مغرم دالدا نم برعلا هراجإو ةونع ىكم نب دبا نبا
 (1) آله ةستأم 0ع ءم ءطقوتأمع مع 56 (20ان16 نانق لقصق 16 مق. 8, مهتك عا16 نأ دهلط ءانءةانقعصتعمتا 06-

 عاتمقع مهع 065 1ة65(0 06 0مزدأع زر مماتق عم 27ههق !دتقدؤ ةدطقتقاع# نصع ععدصلف مدعاتع , هم ةةعاطقسا 5

 هودصس علا 14و ممعتوم» ءا د0انمعمممقمأ نان ز] 37 (عماتادت ( 06105 ]3نانه عمق. < (2) رع طق. 6 اهنا
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 ىنكملا دمحم هنبأ اوجرخأ هدوع نم نودحوملا سّميو سنوت ىنامحللا نبا قراق

 همزهف هتتعفادمو ركب با ناطلسلا ءاقلل جرخو هل اوعيابو لاقتعالا نم ةييرمش ىبإ
 دصق ىلع هعم نيذلا بارعالا هلجو [ضايب] ةيحان ىلا ركب وبا ن م

 دوبا كلذب سحا الو هيبا دي نم ةيكولملا رئاخذلاو لاومالا عازمنال سلبارط

 ىلع قلققساو هرمخ ىف روكذم وه اك ةيردنكسالا ىلا سلبارط نم رجلا بكو

 ىلوو اهرماب ماقف صفح ىبأ نب مهاربأ نب رع ىبأ نب دمحم هرهص سلبارط

 منع بجو سلبارط لها ىف هرثأ ءاسف ىسمطبلاب ربشي هلها نم الجر هتباخ
 اوعججا ىتح ملاوما صالخهسإو مترداصم ىلع هلجو هناطلس نم ىضرلا هجو

 هعلطاف هعادول مضعب ضرعت نأ دعب نم ايجان نمفسلا بكرف ناطلسلاب ةروقلا

 لها نم سلبارطب ايضاق اولققو هققول هولققف مب ىسيطبلا تاياعس ىلع

 سلبارط رماب ماقو كله رف ىبرع نب دهحا كلذ ربك ىلوتو كلذ ىلع ىلاي ناك س نوت
 هعم ىناكو دليلا ريما كلمو ىتوزملا رفاط نب ديعس هلققف روبعك نب دمحم

 سلبارط رمإب رهاط نبا لقتساو هفنأ ىقح تامق ايندلا ىبا نب تاكرملا وبا
 ةراوه لئابق نم ىجوكرلا راع نوب :تباث أهرمإب ماقو كله م ةنس ةرشع ىتنث

 هبرات رث دبتساو هلتقف رهاط نب ديعس نب دجأ هتيالو نم رهشأ ةقسل هب راثو

 مجحش نبا ادمحم اولوو جلاب ناذالا دنع هلستغم ىف هولققو ةجوكز ةعاج

 ةنس نيرشع نم اوحن سلبارط رمإب ديتساف نيرشعو ةعبس ماوعا راع نب تبان
 ا كبل كالا ردو اقفل او اناا يطول [كيازسو هضم سيدتح ةلرحلا لال
 طلاخيو هديب هنوعامو هتاجاح لوانتي ةغيدملا ككس ىن الجار ىعسلاو ابتراش

 اوسح هغمرسي عضاوتلاو قلخهلا بهذم كلذ ىف بهذي هتالماعم ىف ةقوسلا

 هدنع ميقي نلبارط ىلع ىناطلسلا همعبيف سنوت نم لماعلا بلطيو ءاغترا ىف

 ناك نأ ىلا ماربالاو ضقنلاو ماكحالا نم ارهاظ هيلا اربي وهو هفيرصت ىن الهقعم
 ام ىلع ةرضحل ىلا نسحلا وبا ناطلسلا لصوو ةيقيرفأ ىلع نيرم ىنب بلغت



 كهذا

 ككلدكالا نم ةيلا عرانلا ةليسملا بسحاص رفغعج ىأ-نودح نبالغ ها

 ىنع ربع رث هملع تعفتماف سباق لزانو ةياجب ىلع لوفلفب ربظتساو اهملا لصوف

 ٍلوفلف ديتساو رصم ىلا عجرف هقبصعب هيلع لوفلف دادبتسا ىارو ةيالولا

 را لحؤو ازخا ايم ارديعشا لاى اةجا بمس عولسم عم ورتفا ةارادوو نشد ل
 ىنب ىديإب لزست مو اهلاعم اوسمطو اهناطوا اوبر ةمقيرفا ىلا نوهلالبلا

 لوطما بحاسم لئئاهجم نب ىرج اهيلع ميلغ نأ ىلا اليف نوررخ
 اهب نيدكسملا ىقباو ةيامسهجو نيعبرا ةنس مثرفالا نم ةيلقص كلم راجر

 رق امايا ىراصنلا ةكلم ىف اوماقاف ةيقبرفا لحاوس ىن لعف ايك يلع ليعتساو
 ختفا ألو مب اوكمفو قمنامعأ نم حورطم نب ىيحي ىبأ ةلخادم نوملسملا مب رات

 لأ هوجوو حورطم نبأ هيلع دفو نيسهو سمح ةغس ةيدبملا نموملا دبع

 رمك نأ ىلا حورطم نبا مهلع ىلوو مدلب ىلا مدرو ةمركم معسواف سلبارط
 نب رع نب ديز ىبأ ديسلا نذإب نينا تس ةنس قرشملا ىلا لحتراو زمعو ةغس
 تبقاعتو ةيردنكسالاب رقتساو ىسوي هع لبق نم ةيقيرفأ لماع ىنموملا دبع

 تراصو هانمدق ام سشقأ قو ةيناغ ىبا رسم نم ناكا رت: يوكون ابيلع

 كلهو نموملا دبع ىنب ىلع ةيقيرفاب صفح ىاونب دبتسا م شقارقل سلبارط

 قا الا هبثوو ءايمكز ىاريمالا لاعا ىف سلبارط لاع مظقناو ةيناغ نباو شقارق

 ضعب ةلودلا مير لشفو ةرضفل نع ةهبرغلا روغخلا تعطتقاو متلود تمهسقنأ

 لزي مو ىروشلا ىلا سلبارط ةساير تراصف ةيصاقلا نع اهلظ صلقتو ءىثلا

 دبتسم ابلها نم اهسيعو ىاالا ةرضملا نم اهيلا ءىبي نيدحوملا نم لماعلا

 اهلزخ م اهيف ةشفانملاو ىروتشلا ةودحلا دليلا: ىف: ةييضعلا نثدحو ابيلع

 نع ناجت نيح ةياعبس ةرشع عبس ةنس ىنايحلا نب ىحي وبا ناطلسلا
 ىلع ةداغتبام ايلا "ةياجج هودبادل نين حبا عانقت نفوس سيار وسل ل

 الو هقمدخب اهقنجشم نم يبرع نب دجا ماقأو اهب ماقاو سلبارط رغث ىلا سنوت
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 اهلاعإو سلبارط ةنيدم ءاسور تبات ىنب ىنع ربخل

 وه ىماعلا نب ورم نآو يالسالا حولا لوال دالبلا اذه ناش امل مدقت دق

 ةيالو هيلع بهتنت ةيقيرفا لاعا ةاهج نم كلد دعب ىقبو هخف ىلوت ىذلا

 لود ىنو هدعب نمو ةبقع ةرامأ ندل نم لاعالا هذهل ارغث لزي ملف اهبحاص

 ىلع دقعو ةرهاقلا ىلا لحترا امل ةعيشلا ءافلخ ىنم هللا نيدل رغملا نأكو ةبلاغالا

 هللا دبعل سابارط ىلع [دقع] ةجاهنص رممأ دان نب ىريز ننولعل ةيقيرفا

 بلط نمتسو عبس ةنس ةفالخل رارن ىلو امل مث ةماتتك تالاجر نم ىنلخي نبأ

 اهيلع ىلوو اهب هل دهعو باجاف هلع ىلا سلبارط لع ىيضي نأ نمكلب هنم

 0١ ا كل مدع مكانا اينلع دقح قر ةملا يمين داالاجوا 60 نيكل
 لوصمي اهلماع ةلخادهب ةيامئالثو نيعست ةنس ىبلقصلا سنايل نمكلب
 ذّمموي ةلويدلا ىلع بلغتملا ىلقصلا ناوجرب كلذ ىلع هناعاو ةجابنص نم

 00 1 دك ينبت رانيا يسكر قل (ى انوملا لجو نتمانل اعيان
 ةحاسب نيموي افحازتو ةجابنص نم ركسع ىف هبرحل بيبج نب رفعج

 اومصتعاف سلبارطب هلف قحلو لمقو تلاغلا ىف سناب ركسع ضفغنأ مم روضضز

 نورم> نب ديمعس نب لوفلف قحزو دداقلا بيمح ىب رفعج ملزانو اهب

 نب رفعج دصق ل اهرصاخل سماك ىلإ ةيقيرفأب هنبأو سبدإاب ىلع رساغلا

 ممرممأو ةسوفنب قحلو رفعج اهنع جرفاف سلبارط راصح نم هناكمب بيبح

 ىلا ديعس نب لوفلف ىفمو ىناوريقلاب قحل ث ميلع عنتماف دمحم نب ىبحي
 ماقو دوكلمف سناي باحصا نم هعم نمو ىلع نب حوتف هيلا حرخل سلبارط

 ىجل اهيلع مكان دقعو اهنطواو ةعيملا ءافلخ نم مكانا ةرعدب اهيف



 ف ند

 قرستملا ىلا كلملا دبع نب ىبحي بهذ رق كلملا كلام هللاو هتوعد ىف تمظتناو

 ناكو كلانه ككل ميرملا ءايحأ ىيب باهولا لمع ماقأو ةبعض ءاضقل

 لا مععيص نسف اهلما.ىاوقأ ءاس دق: باعت ناطلسلا هكردر كفألا نر
 تالق ةنس هولققف ىلاولاب اوراثو اهقيبف دلبلا ىلا ءاجو كلذب باهولا دبع

 د[ رشق: قع قرستثملا نم ىبحي (1) هوهأ ءاجو سباق باهولا دبع كلمو ىنمناجتو

 اهنيب كلذ رقو ءاش ام طرقشيو هنم هنكع نأ ىف باهولا دبع هلخادف ةمخل

 نبإب اديختسم سباق ىم ةلحرم ىلع ةماحلاب قحلو هسبحم نم مف ٌُُق امئاوَخ

 اهلاعاو سقافص ىلع دالوف هيب ىلا عجرو اهنع حرفاف ةبيرضلا اوطعأو ةعاطلا

 اهبتيبف هعم اوراسو هوباجاف سباق كلم ىن ةماحلا لها لخاد رق ابب لقتساف

 ىفم ىأب رمأ ضرقناو هقنع برضف كلملا دبع نب ىيحي ىلع ضبقو اهلخدو
 نيثراولا رمخ وهو دعب نمو لبق نم رمالا هللو سباق نم

 )1١( 11 هانا !ذئ صه هع



 كد ع

 ةفورعم هقفلا ةيلحو نيدلا لها تامسب ماستالا) تمسلاو ريخل بهاذم

 ىلع أصرخ دهرصع لها نيب اطلع هيقفلإاب ىدي امنا نم دحأو ناك ىتح

 ضرقي ناكر بلدإلا: نمن طخ هايجال :ناكو .هقرطو رمح بماذم .ىق:شاغنالا

 ةغالب عاسوو ظح ليسرتلا ىف هلو هنع هللا افع ديجحف رعشلا نم تايبالا

 اهموسر لاكشاو مافورح عاضوا ىف قرشملا لهأ ىخم هلباتك قوخُيو طخنو

 ألو هقفاو هرصع لها ةذبابج هب كراش كلذ نم ظح كلملا دبع هيخالو

 ةيصفحل ةوعدلاب دبتساو هكلم ىف ةيقيرفأ راصما سابعلا وبا ناطلسلا مظتنا

 عافتملا ىف ةضوافلل هيلا أوعزفو عورسلا هنم ديرب لها لخاد هموق ىلع

 منعزجف ةيقيرفا ق.ةهييفرتلاب!نابسطتا:سحاصاىلأ اوراشاو كلذ ىف ملخادف

 ديرجل ىلا كلذ لالخ ناطلينلا الرمز وب ةرادعلا : نع ةفاخ.هبلع اوبل

 بو ةدماقتسالاب: سيبلعلا ىلا ككم: ىبا ودابق.ةطظفنو:رؤوتوب ةصفق كلمف

 لها متأو ةقودصملا نع وه عجرف ةرضعل ىلأ ناطلسلا عجر رق ةعاطلاب ههلا

 دجاو نب ضقتنأو نوضخأ مفو مضعب ىلع ضبقتف ناطلسلا ىلإ :ل فلاب ىلبلا

 ركسعلا ىف ةصفقب ركب ىبا ريمالا ىلا اوتعبو هولزافف بايد نم هيحاوض لها
 نم برعلا ضعب لخادو ةصرفلا زهتنا رث هب اوطاحاو ميلا هقعبف هتلزاغمل

 ربقل غلبو ضفناو هوتمبف لاملا كلذ ىف مل لذبو ركسعملا تييبت ىف ىلع ىنب

 تفاوتو ناورمقلا لزنو ىنيمنامتو ىدحا ةنس هترضح نم جرخ ىاطلسلا ىلا

 رن ةعاطلاب ىكم ىبا مدرف هيدي نمب راذعالل هلسر تسعبو ةفاساحلا ةبللا

 اهلخدف دلبلا ىلا ميسلا ناطلسلا ذغاو برعلا ءامحإب لونو هلحاور لمقحا

 هتناطب نم ميلع لهتساو اهوتاف ةعيبلإب دلبلا لها ذالو اهروصق ىلع ىلوتقساو

 كلهو برعلا ءايحا نمب لئالق مايال كلملا دبع كلهو سنوت ىلا اعجار افكناو
 لا نع (زملالا كليييباج انلظ اك ىدانل|/ 0 هما نيا يحل داع مدعي
 لوزغلا نم تبان نبا معنمف سلبارطب بامولا دبع هدفاحو ىيحي هنبأ قحلو



 ف ىس

 اا بيطخل هسلجم نايعأ نم اهب نفوأ لالا .كتبيب: نم. ننيعلا» بهذا جوع

 ديس نب مع ىلع ىبأ ىلوملا دفاح دمحم هللا ديع ابو قورتم نب هللا دبع
 0 هيخال دقعو اهب لقتساف سلبارط ىلع هك نب دجال .دقغو قداكلا

 نسفاغيص ىلإ اهدعفا دمج دمو () هتوعد ىلع اوماقأو ةبرجو سباق ىلع كلملا

 دقو نانعوبا ناطلسلا كلهو نمسجو عبس ةنس اهيلع بلغتو اهلوانتف

 اقيلع ددرف امهتو ادعب ةرضحلا ىلع بلاغلا نيكارفات نبا ردض قرست

 ةعبرأ ماوسعأ اههيديا نم ةبرج ةريدج صلخسأ ىأ ىلا ارحبو ارب توعبلا
 ماعلا: نا وانيع هيطاكا اب نلهشات» يصف دالولا ايريس في ]7
 ةيلس ةشنسم كلم نب دجأ كلهو هانركذ ايك ةلودلا عئانص نم نومعلا نأ: نأ

 ادعوم امض اهاكف ةرضحلاب نيكارفاف نبا بجاه كلبم ةميفت ىلع نمتسو

 ٍلعلا رفاظ هالوم ةلاغك ىف سلبا طب ىنجرلا دبع هنبأ ىلختو هايفاوتو ةكلبلا

 اهيف هتريس تءاسو سلبارطب نهرلا دبع دبتساف هكلبم رثا رفاظ كلو
 نيتنت ةنس هركذن ايك هليطسأ ىف تبات نب دمحم نب ركب وبأ هزان نأ ىلا

 لهأ هيلع ضقتناف نطولا لها نم برعلاو رباربلاب هيلع بلجاو نمعبسو

 تيب ىلا رفف هوكساو هيلع اهماخقال تباث نب ركب وبا ردابو هب اوراثو دلملا

 هع ةلابو هموق ةلحم نم هغمام هغلبا نا ىلا هراجاف بايد ءارما نم [ضامب]

 اذهل كلملا دبع لزي مو نمعبسو عست ةنس كله ىا ىلا سباقب كلملا دبع

 دبتسم ىبحي هنبأو سباقب هلع ىلع ايلاو نمنامتو ىدحا ةنس وهو دهعلا

 الع ةغالاوجعا «كعمع|)ق .دقو دل (تويذر .انكتم اةعيالا اياز يسم 1
 لعم دجا هيأ دبعل غتلايا ف تناك ىتلا لاعالا مميديأ نم تجرخو تناك

 (© نجلا ناك ىتح تالاجلا نم كلذ ىلإ امو سقافصو ةبرج ةريرجو سلبارط

 ىرختو ةلادعلا نم اعيج اهتريسو هتايحب ىرتقا اهنا نهلاو هيخال ناك امنا

 (1) آم دهقأم لع هه كايممتاتو هه (عسنزم لهم لغو سيوو 8 ء(182. فر امسو 8 منام تحلا

 بع



 ىو

 ممباجاف رزوتي مل كاذ ذا وهو ومع نب مساقلا ابا اولخأادو نيس ةنس سنون

 ابفع هضيوقتو ةيقيرفا نم نسما ىا ناطلسلا ةلحر ىاود نم تناكو

 لقتساو قرشملا نم نيكارفات نب دمحم وبا بجافلل عجر الو انمدق امك
 ىف اهب ةفالخل ىيحي ىبا ناطلسلا نبا قاحصاأ ابأ مامالا بصنو سنوت رمإب

 ةوعد ىلأ اوفرحناو هدادبتسأ نم اوفناو بلغتلا نم هناكم اوصغ ةلافك

 دايخ عم ىكم نب دجا هيلع دفوو ةنيطنسق رغث بحاص ديز ىاريمالا

 هدلقو هوضبنتساف هيلا نهف ةيقيرفإب ودملا ريبك لبلبم نب بلاط نبا
 نيكا فات نب دمحم وبأ بجاحل زوباو هملا هرمأ لعجو هتباج ديز وبا رهمالا

 ناعمجل ىققلاف هموقو ةمسهح نب 0 عم هركحكاسع ىف قاما ابآ هناطلس

 قيسجو تالق. ةنس قاحا ئا ناطلسلا ىلع ةربادلا تناكو ةنجرم

 لالتحاب مربخي حاصلا الا ابنع اوجرفا امو امايأ سنوت اولزانف مرش ىلع اوءاجو

 نانع انآ ناطلسلا نإو ناسملت لاعا رخآ نم ةيدملاب نيرم ىنب ركاسع

 لطأو نمي رغملا رمأ هل ماقتساو ةتانز .ةملك عججو داولا دمع ىنب مسا دق

 نب دمحاو ةنيطنسقب ديز وبا رممالا قحلو معمج قرمفاف ةيقرشلا روغقلا ىلع
 سباق ىف منيب ةرامالا مسر مسقي ىأ ديز ىباريمالا ىم اكلابشو نيباعن كم

 هتيالو. ٍلوادتهناكف كلذ ف.هلب ىذاف -نءابعلا ؛ىا :ناطلسلا :هيخاب ةبرجو

 ركسعلا اهنع عفدو ةبرج ىلا رجلا زاجا رق اهلزنف سباق ىلا ىضمو ةديعسلا
 عجرو سلبارط بحاص تبات نبا لبق نم ليتشقلل ارصاحم ناك ىذلا

 هاخا سابعلا وبا .ناطلسلا .دفواو هانزكذ ام هرما نم ناك ىتح سباق ىلأ

 ىكم نبا دقوأو هناش ىلع اخيرص برغملا كلم نافع ىبا ىلع ءايركز ىبحي ابا

 هرمد ودعلا ةعقاو تناك رث ىضغاو لبقتف هلئاسوب اركذمو اههذتم هلسر

 نانع ىبا ناطلسلا ىلا تعبف هانمدق اك نيسهو عبرا ةنس سلبارطب هللا

 ل جلو ةيدوجح هيلا كقم ليش لا .ىولغلا واجي نمد[ بلدنا: !يتيدو لاس
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 هيف ةطبغ ناكممب هتلود نم لح هبجاحل افيدر هلجو هسفنل هافطصأو

 ةزيبرخ ىلع .ىيجي وبأ ناطلشلا هل. ةيقعو .ىئاوطلا كل ءارما نم فرات
 نم مالا :نب :قلخ ابكيقا' ناك دقو. .هفبأا نيابعلا» يا اتا ينوب ةبرج

 ىت اهريصو هيلا اهمضف داركذ ايك ةيلقص لها ودعلا دي ىم ممعدافص

 سنوتب دهعلا ىلو سابعلا وبا كله نأ ىلا هعم هناش اذه لزي مو هلاعا

 ةاتكذ اكاغيبأ كلهم دعب الحد: ام دنع ربع. عففح نا ةقحاتيا

 ناملكلا فتون ديربل ءاسوو .دفو ىف زاس رث .هدليب: ىكم:ىبهوجا قكي

 نارفوب ٌمعم هيقلو نيعبراو نامت ةنس ةيقيرفأ ىلأ هضوهن دنع نسحلا يأ

 مياقعأ ىلع دفولا عجرو مثمدق قوف ددنع همدق اكو ناسلفقا لاعاولا

 دبع هوخأ هيلع دفوو ةرضحل ىلا هتلجج ىف ىكم نب دجإب كسه نيروبحم
 اهدلب ىلا اعيج اهيلقتم نسحاو هلصوم مكف ناطلسلا ةعاط ايدوم كلملا

 نسل يبا ناطلسلا ةيكن تناك رث ةبرجو سياق لع نم اهديب ناك ام ىلع
 |ددجتم ناو رمقلا نم هصولخ دعب سنوتب دهجأ هيلع دفوف ناورمقلا ىلع

 ممناطلس ينايثلا دحاولا دبعل نانقمالا ىلع ناطلسلا مداراف هقعاط دبعل

 ام هل ةعاطلإب اهرمأو ةبرج هلزناو ةيقرشلا روغتلا كلت ىلع هل دقعو مدقالا

 ةيليطسقو رزوت ىلع نيدحوملا يش وتع نب مساقلا ىبال دقعو هتعاط ىن ماد

 صفح نا ناسطلسلا.ةغقاوناى ةنيلع :ضبعت اان دبعتهعطق ناك لاوددل

 نب دمحم وبأ هيلع ضقتنأ ام دنع هصالخسأ ىف هيار لبيقتسا رع

 هانركذ ابك رزوت ىلع هل دقع سنوت ىلا ناورمقلا نم عجر انو نيكا فات
 هل تصو كف لوبد تالة: ققتلواف ةبرجو سباق ىلع قاما: نب. دحاولا ,دنتعلو

 فراسإل ىنوعاطلا ةلع نم هباصا امم ةبرجب هلو من ىنيمحل ىنايحلا نبا كلهو

 ىلا وعدو نسل ىبا ناطلسلا ىلو ىكم وفي ضقتناف نيعبرإو عست ةنس
 راصتخ ىنع رفا امد نيح لح نا ناطليالاا نبا ءليضفال اوعتابو:هجضلعا كو 1



35 

 كتالث ةنس () ةيابجب رغتثلا ىلا هضوبن دنع ىيخي ابا ناطلسلا ىلاخو

 ركش,ىكلمت خلقت + امايأ اهب تبلو ةرضحلا لهدف هانمدق ايك نيثالثو

 ةلودلاو سباق نم مناكم ىلآ اوفو اعجار افكناف ناطلسلا ىلإ مربخ غلبو

 ىلع نسف وبا ناطلسلا بلغ ىا ىلا رثاودلا مب صبرتو رمشلا مل ظفت

 ديبمت ىلا © مناش نم ةلويدلا تغرفو نسارغي لآ ةلود اغو ناشملت

 ربع نب ةرج .لفقو ابتالو نم ةمهعاطلا نع ىنيفرخملا ميوقتو ابلاعا

 لبقتف هناش ىف يحي ىبا' ناطلسلا ىلا ىسحلل يبا ناطلسلا نم ةعافشب

 م ىتلا ةعاطلا ىلع وه ماقتساو اهدعب نم هسفنل هصلخساو هملهسو

 ةوه ى ىنيحاطلا ةلودلا نم هلاتقأ كلت هليبس كلسو اهنع ةججلو دجت

 الصتتم نسحأ ك ىناطلسلا ىلع دجا هقيقش اذه كلملا دبع دفواف ةقاقشلا

 ىف هاياظح هتمدخ ىم هانمدق امم السوتم هتعاقشب اذئال هبونذ نم

 ةوانعاو هنانث ىف ىبحكااباب ناطلسلا بطاخ ايناجو ابهاذ 3 دلل نبقي رط

 ١٠ ١ ناطلسلا مظتنا اذ هييعاطإل ماقتساو هفلسس عانطصا نم هناكم ىلا

 اه عساطبعلا ىبأ هنبال ابيلع دقعو هكلنم ب ةيديرجل دالبلا رساس عع

 هقع تلفق نأ ىلإ ةصفقو رزوت نيب ام أددرعم ابترامأ راد هلزنأو هدبع

 ةقمخ نتاحتعللا يب .ايفتح ايناعلا جرخو نمعبرأو تس ةنس ِ نم

 ل.حارم ىف اهتباععب مايقلاو اهيقلع .قمعاو دق: ناك ىكما ىف .ددجاب : ايسلع

 هردص ىنع ىنحالا نابعلا وبا ريمالا خمف هلع رخآ ىلا هدلب نم اهرفس

 هرارسا ىوجنو هتلودل هصلخقساو هشحوت نم ىضرلاو نمالا هل لاداو
 (1) هالو هوغ لج ]1هيمص له اهب 1هو سقف, سقتع ما كسا اظعع ةيادحب

 (2) 1عز دم (عصتمع 16 ءطقمأتاعع لهصق 14و مقذ. كل ءا 2. لكم ءعغ عدلعمتأب 16 محق. 8 01[ع انصع ]1قعاتصع 0ه-

 5106مدطام ندع ]عرصق. لك محخف مععسصتو 0ع مسصطاعءع. 11 عدا قذ عومعاأنع» نبع ع لععمتع» مدهمانذعرلأا ملأ ؟عصملا

 لع ؟دتاعد 06 (هدأع مهاات»ع. 182م5 14 م5534 نانأ ةانأأر لأ عه 21 121556 ةانطقلوأع" 00610165 1065 ([116 ]8 6

 ءانأق (2هانا6 03مق !"ةمممووزطأا أ (6 لع ءومعت عقال.
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 ىدحا ةنس ةفالخل ىسك ىلع () ادسج ةراع ىا نبا ىمادلا نقلا“ الو

 قلفلاو .لوغلاو“ ةنالرلا.اتيمف الععبمم! ةرضحلا اةيامللل ةظح ؛هدلق مانو
 هتتيارجو هقزر ىساو هءاطع لاما تهب نم لزجا نأ دعب .نابسحلو ريدقتلاو
 مدق تلقتساو ىادسلا كله انو هيلا رصقلا نم ىراوجل ىدماو

 ىكم نب قحلا دبع قحل ىنينامتو تالث ةنس هانمدق اي اهراقع نم ةفالغل

 هقعاط ىف ضرمو اهلشفو ةلودلا مير دوكر نمح ىلع اهب عنتماو هدلبب
 ثالث ةنس ىناعلخلاب رهاج رث هربانم ىلع ةفيلخل ءاعدلاب ةلودلا لهأ عفادو

 كلو ظكنوالا ءايرتكو احا“ :كوملا ووععلا* باش اول | «هييفاطبأ اهلل عنيول ىللغتستو

 سار ىلع هدعب نموه كله رق نمعستو عبس ةنس هدهع ىلو ده هنبا
 هع نبأ هلفكو ةعفي كللل هوبصنف ايكم هدفاح ىلختو ةعباسلا ةياملا

 ةلافك ىف هفلخو كله نا ىلا هيلع ادبتسم رمالإب ماقو نسح نب ىسوي

 كلهم مرما ثاتلاو ىكم ىغب راهصاو سباق لها تومب نم نرمل نب دج
 ىلا مدر هت امايا ابب اوماقأو ةرضعلا ىلا ىنايدلا نبا ناطلسلا مملقمف ىسوي

 كلذ لالخ كله رم سباق ةيحان ىلا هجورخو سنوت نع همفاجت مايا مدلب

 للا ناريل نب دجا اهلفكف دجاو كلملا دبع : نيعفاب نممبص.. قلذتو نكد

 رظقلا ةماب+ ذا|دبتسالاو تةةلو دخلا: ىلع عانتمالا نم اهلو البتكاو ابش نأ

 لظ صلقتل رتثكاو اهيبال ناك ام لغم ةفيلهلل .ءاعدلا ىلع راصتقالاو

 قع عركاشهو :٠ حسرتي“ ا «ةعفاذم :ناطلشلا+ لغو هرطقبىعمفالملا
 كلم داق :ةرسضل-ةلع تميبلا-لسا نم خئاجمألاب ممبالجأو ةمبرغلا روغغلا

 بابسا لواحي برغملا ىلا دحاولا دبع هغبأ لفق ىنايحلا ىبحي وبا ناطلسلا

 اوبجواو دبعلا اوركذف ميلا هيبا عنص نم ناك ام ىلع متحاسب لزنو كلملا

 هقعاط ىلا سانلا اعدو هرمإب كلملا دبع مريبك ماقو مقعمب هوتاو قحل

 (8) آلم ل63 دصوؤ. ممم(6 أد سح

 هس



 كعم

 نولوي ةداسلا نم ةمقيرفأ الو تناكو نيدحولل اهلعو سباق تراصو عماج

 سباقو سلبارط ىلع: شقارقو .ةمناغ ومب .بلغت نا للا نيدحوملا نم اهيلع

 اهيلع ةيناغ نب ىيكي: نودحوملا بلغ رق مرابخأ ىف هانركذ ام ناكو ابلاعأو

 دعب ةيناثلا ةدوعلا ةيقيرفا ىلا صفح ىباوغب داع الو ملاع اهب اولزناو

 ىبأ هيدا ةيقيرسفأ ىلع لداعلا دقعو دحاولا دبع دمحم ىبأ يملا كلهم

 اريمأ أهل مغف ها ءايمكز ىبأ ريمالل سباق ىلع هعم دقع هللا دبع دمحم

 ام ىنفوملا دبع ىفب ةعاظلو هيحال هعلخو هدادبتسا ناش نم ناك رز

 ملسم وغب معو اهتاتومب نم توين ىن دبعلا كلذل سباق ةهشم ناكو دانركذ

 (0) حارف نب ىكم وهو ةتاول ىن ميسنو ىكم ونبو ميسن وه نهف ىنرضحي 2

 ىتاوللا © نيس يبأ نب هللا ةدايز نب دمحم نب نسل ىبا نب هللا ةدايز نبا
 ةاديتسالا ىلع سوتعا الو ةءاركر+ نيا 'ريمالل .ةنصلاخ الوقف ىكم ونبا ناكو

 ىلع ةعيبلا ذخا هل ىلوتو ىكم نب مساقلا ا نب نامقع مساقلا ابأ لخاد

 0 ملا اقر تايوكر#ى أب لوملا :نمب ناكم" كلذتيب ةموعلو هل: ناكف نانلا

 متيغاصب دلبلا ةساير ىف مُنارظن ملس ىنبب اومرو اهيبسب مناش نم عفرو

 مايا كلذ ىلع اوماقأو مدلب ىرومب اولقةسا ملايذ اودهجاف ةيناغ ..ىبا ىلأ

 قئاولا كلهم نم هافمدق ام ناك رث رصنتسملا هغباو لوالا ءايمكز ىبا ىلوملا

 راها نما#اك اموقاحتا ىبا ناطلسلا .مسنع دي ىلع. هينيو رصتتسملا نبا

 نم ةامحب عولخملا نبأ لضفلاب سانلا ىلع هبش ىمكو .ةزاع ىبا نب ىدلا
 هللا هدارا امل كلذ ىن هتديكم تهتف ملتاق نم اهب راقي نأ مار رهصن مالوم

 ينكر هرتماب لوال بطاخ هتعمتب ىلا :برعلا تلياستو هرمأ ريصن ربظأ 17

 لا رابع لكتب ني نامغع نب كلاما دلع كم# ئقي نم ىبعلا» تالذلا سباق
 هخوسر فورعم ةلودلا ف مدق كلذب هل ةيانانكو اهيلغ نيالا لقجو" هخعاط

 (1) 1عو ص5. كل ءا2 ممءاعضأ جارم ا (2) آنعو مو5ؤ. لل ءا 18 ممءاعصاتعأ ىديسلا



 ل عال

 رن مباقعا ىالأ اهبو ةيردخلو ةمذلا ىلع اولزن ةينادرس ىلا نوبسني ةجينرفلا

 نعظلا نع زمع نم لك مسلس ىنب نم بغزو ديرشلا برع نم مهلع لزن

 ىف سيلو اهلها ةماع دبعلا اذهل مو ةوازغن اورغكو هاهملاو راقعلا اهب اوكللمو
 أذه اهتسايوو رزوت كاع لا: ةتلاغلا جت اهعوجرو اهرغصل ةساير هذه ةوازفن

 نم منال اهيف عرابخا اندروا ةيصفشخلا ةلودلا ىف ديره دالبب نيمدقتل لاح

 رومالا ىلوتم هللاو اهيلاومو اهقيالو دادع ىنو اهعئانص

 اهلاعإو سباق ءاسور ىكم ىنب نع ربخأ .

 نم اهتالو ناكو اهتاللع ىف ةمظتنفمو ةيقيرفأ روغت نم هذه سباق تناك

 لخد الو فلا ندل نم ةجابنصو نميديبعلاو ةملاغالا ماي ناورهقلا

 ىزقنا ىتاوط ةجاهنص ةلودد تمستقاو اهروما برطضاو ةيقبرفا نوملالبلا
 ىبحي نب سفوص هنم لاداو.جاهنصلا دمحم نو وعلا ةحايرم كى 8

 عماربا نب ىضاق هوخا ىلوو كلم ىأ ىلا عهاربا هيخان حاير نئادرم نم, ىيعسلا
 نب زعلا ىب ريسعلا ايفيلو سيدا. نب ممم ماا ةودتتور اسس لإ

 هبلغ رث ةياعبرإو نمنامتو عست ةنس كلذو هيذا ىلع افلاخم ناك سيداب

 ةبغز مسق ىن اهيحاوضو سباق تناكو برعلا ابلغم ناكو مت هوخا اهيلع

 عاج ىب لماك ني. نجيم لويز اهملع جارعشيلم تال
 كتؤكايساف حاير ىنوطب ىدحا ىلع ىغب نم اعم اهو عخداف ةوخا ناهد ىنب نم

 نردجرملا لرعنسا ىلا ىلا عيني هتروإر حماس تم س0
 55 عفادم أهنع رفف سباق ىلا دركاسع نموملا دبع تعبو ةيقيرقأ ىلع

 ىنب كام ضرقناو اهكلمو مرابخا ىن هانركذ امك اهمظتنإو مرخا دير



 ع

 اوبحأو مايالا ضعب مثب باترأو مميلع انيلاو .ناطلملا داق ىؤويدملا ل نيج

 اوقف هسفنب مازغو هتاكرح نكعبر ف ناطلسلا للا اذه !سدق هب ةروعلا

 1 رمالا عجر مث اولققف ميلع ضبقتو ءالوه ىسوي دالوأ نم ةعبس كردأو

 ميلع هتيالو دما لاطو نالع وبا دوخا هدعب ىلو كله الو نسح نب ىبوم

 ددعب ىلوو نمعبراو نمتنث ةخس كلهو ىنلفعلاو ممهل ىلا اوسنم ىاكو
 ددمحم نب مال ع 00 أهدعب هلو فايز وبأ رخالا هئيقار ع هئبأ

 ىلوف كله رق رم ايك ديرهل لفها دقو عم نسنلل با ناطلسلا ىلع دقوو
 نم حاشو نب دمحأ نب دمحم هب راثو سرب نب نأسح مع ىنب نم هدعب
 0 1 ريو قاع ةيسواللاب اهعيالووف :ماقار دلزعف روكذملا فاح دالوا

 ا تينا ايت هيلع |راوو ريمعاعلا لك ىف وعي رددت, ةنمادلب لما
 نب فسوي نب حاج نب كلملا دبع نب ىسوي وهو هلقتعاو ىسوي هب رات رث
 ةيابجل لماعلا ىدقسيو ةفورعم ةعاط يطعي اهمدقم ىالا وهو حاشو

 لمار ةهج لك نم هب طاحا دقو ءاليتسالاو بلغلاو ةقودصملا نع غواريو

 لمات ىب ىن رف كاسوب ىنب ىف ةماحل لها ةدجشم نا ممتباسن ضعب ىلع

 ىنب ىنإو لمات دلو نم احامشو ناو مملع سار نم لوأ لمات نأو كاسوب نبأ

 رعو مالبمو سرع نب ناسخ فسوي وغيو نسح ونب نيتقرف ىلع حاشو

 فسوي ىنغب نم حاشو نب دجا نب دمحم نسح ىنب نم ملك نالع وباو
 ةيليطسق لاعاو ةوازفن اماف مرمأ ىف جصعلاب معا هللاو لوالل ىلاخم اذهو

 ىضرمعي ريسلا ةردقملا ةديدعلا ىرقلا ىفو رزوت ىلا دبعلا اذهل بسنتو

 قاستعالا نم ةعناملا ةروبشملا ةخهسلا ابنع ةلبقلا ىلا رزوت نميو اهنيب

 هعلتبتف اهضّئاخ لضي اهرو كلاسلا اهب ىدتبي بشل نم ةماق ماعم الآ

 كلانه اوقب رمملا ةرباربلا نم ةوارفن اياقب نم موق ىرقلا هذه نكسيو

 نم نودهاعم معمو ربربلا نوطب كاسل برعلا ىمستو مروههجج ضارقنا دعب



 لعد

 توهم ىف ءافتخالا ىلا اوجلو ممل < نم رارشالا ضفناو شهدلا مكردأ هدد

 ىبأ رممالا ىلا رتبخل لصوو ةروعلا ىف غلخاد نه زيقكلا ىلع ضبقتو دلهلا

 ضبقت نم عيج محلتساف ةعيبلا تنكس دقو هناكم ىلأ ردامف رزوتب ركب

 سرك رقعو" همم أورجتف ديز ىبأ نم ةءاربلاب سانلا ىف ىدانو هبجاح هيلع

 هيلا اهداقف ءاسنلا ىز ىف دلبلا باوبا نم ىيجراح هيخحأ ىلعو هيلع

 مر رن نىك لتقل وزؤتم ريصقفمل ا لوم ا ردابو اهب لم نأ دك اهلتقف

 الو ركر "هيلع" طغت م/ ةجرم ليبس رهغ ىف بهذف العمى ةورخأ وز

 افعو ةهشملا راثأ همم ىو دي 3-5 ناطاسلا دبقساو ضرا الو ءامس هنكت

 ةيليطسق تالاع نم ىفو ةماهل دلب امأو ناطلسلا تالاع ىف همظتناو اهيلع

 اهب اوناك نينطوملا اهلها ىلا ةبسن ةطامطم ةماحو سباق ةماحب فرعتو

 نم لئابق ثالث اهيفف ىالا اماو اهوطتخا نيذلا لاقي اهف مو ميربلا نم

 ىف مقسايرو ىسوي دالوأ ىناتقق ف ةيبصعلا ىف مثو () نجايرو ىنبو نجوت
 قالع وتك ىذا" الو حاشو دالؤا لف متسأايرو ©) فاح دالواو عينم ىبأ دالوأ

 احر مدج ىنأ ممموق ىف مقسأير ىع ثتيدحلاف عينم ىبأ ونب اماف نيتقرفل

 هتساير نإو تلالمو دمحيو كاسوب مو دلولا نم ةثالث هل ناك ىفسوي نبأ

 نب نسح هئجأل رن: نقي“ ىم عمذم أ هننأاقو كاسوب ةيبإل تناك

 افيحتل و نسح نب ىوم هيخال رت نسح نب دمحم ةنبال رت عينم ىبا

 دمحم متساير لوأ تناكف ىاججت دالوا امارو ركذن ام ناك نا ىلا (8) نالع قنا

 قفا اجلا انو لك رع ىذضاقلا هلاخ هلبقو حاستو نبدا قبا

 اهرسإب مراغملاو حار ممع ناطلسلا طقسأ نا ىلا ميف نوبقاعتي ةرضل

 نب ىبوم وهو عمفم ىبا دالوا نم ركب ىبا ناطلسلا ةلود لوال ممدقم ناكو

 (1) امو سقف. لل ها 8 مدماعما نجاترو - (4) 0و موس هو ابوح ةيدفت ةنهتا ياك - (ة) 06 همت

 ءهوأ نثعرأ( (ةماقأ ىنالع ءأ (ةمافأ ا

 بل



 4 عع

 ناكو ةطفن نم ىلقل نب ىلخل مدقتساو رزوت ىلع رصتقنملا هنبال دقعو
 نم ةفلاسو لول ىبا ىلع انوبز اهوضقن ىقتم ةعاطلا ىلا هباككأ ىلاخي

 ناطلسلا ىلا رداو شهدلا هكردا مي طيحا اف اهليقتي ناك ةوادعلا

 اهرمغ نع هل ىضغاو هرهاظ ناطلسلا لبقتف هيلع مدقو اهاتاف هتعاطب

 رزوعب هعم هلزنأو رسصتنام ا هنبا ةباج ىلع هل دقعو هحالصتسا ىن اعمط

 ىلا اعجار افكناو اهتيالو ىلع هل دقعو ةطفن هدلب ىلع ىالخقسالاب هرمأو

 لسارف ةكلهلا ىف طروت دق هنأ ىأرو هرمأ ىلع ىنلقل نبأ مدقو ةرضل

 بوقعي ىلا هباتك ىلع ناطلسلا ءايلوا رقعو رزوت نم هناكمم لولي نبا

 ا ولع نما ص كع'هةصرحي مدورخ ردو "حاير. ويت كع ا

 نم ةطفن ىلع اولوو هيلع ضبقلا ىلا اوردابو هتاجادمو هغكن اودعف
 ةصفق ةثداح تناك ىا ىلآ هلاققعا ىن ماقو ناشلإب ناطلسلا اوبطاخو ملبق

 دمى نبا ىإ 'ةسضلفقا دخت نم :ىاكو هاعق: ىلا وظمنملا وهمالا ردابف

 دها نب هللا دبع ىب زيرعلا دبع انبا دجاو دمحم امهر دباعلا نبأ نيبو

 لاهتساو معيلوأ انركذ دقو ديز ىبا نب ربع نب ىلع ىب هللا دمع نب ىلع نبا
 ناطلسلا ىلوقتسا اطف دير ةيابج ىن ىلعالا ءايمكز ىأ ريمالا مايأ مفلس

 عم اههل فاق اهمدق عم هحمال» ىأ اهرادبو اهعيشت اهل أعر ىلا كف

 ربدمو كارتالا ىلآوملا نم هللا دبع هيجاحل فيدر اهريبكو ةصفقب اهنبا

 هسقن هتثدحو هردص ىف ناطيشلا عزن م ناطلسلا ةعاط ىن دلبلا رومال

 هداكف رزوعي هيحا ةرايز ىلا ركب ربا ريمالا بهذو هل نمي ماقإر دادبتسالاب
 ةبصقلا ىلا عب مدقتو قناعزلاو ءاغوغلا نم اباشوأ عجو هنع ىلقخلا ىف

 عرصلا تعبو ةبصقلا باوبا قلغاف كلذب رذنو ىكيرتلا هللا دبعب كتفلا
 ظلغتسا اهلف ددملا هيلا قاو ىتقح رابن نم ةعاس غلتاقو ىرقلا لهأ ىف



 بعرس

 ىف اورقُداو هنم ةسفيقل اوسجوتو اوهوف همازع اهكف ىلا افراص هتوعدب
 هيلا نوقعبيو ةرضحل ىلا هنوقحكسي اوناك نأ دعب ديلا لاصتاو ةرهاظملا

 ةعاطلا ةقودصم ىع اغوارتو ةرضمللا بحاص ىلع انوبز دعبلا ىلع شايخفالإب

 علاوما اويرسو مرسما ىف اوبارتسا ةرعدلاب ىليعلا وبا ناطلسلا ديتسا اذف
 مةيمع متعفادم نولمري بعحلا:ىم ناطلسلا نعي ىمفلالا و

 ضيفو ةرفنلا نم ناطلسلا نمبو مغيب عقو ناك امم لهمللا ىبا دالرا اهل رمشف

 تناك ىتلا نعاوظلا ىلعو ةيقيرفا ياو ىلع ميلغف ناطلسلا ميلا

 رت ممتوق نم كلذب نهواف مهنتكاو هاتلق اك ةزيجنرم نم مل اهتيابج

 هركاسعب ناطلسلا خاناف عافتمالاب اوذالف ديرجل راصما ىلا ةيناغلا ىحز

 موي ضعب وأ اموي اهولتاقف ةصفق ىلع لبلهم دالوا برعلا نم هئاهلوأو
 نم اوربقف مءاعما كلذب عطقي اياحكتق أابعطقي ممليخغ 0 هيناث ىف |دغو

 هيلع ضبقتف ههكح ىلع لزنو ناطلسلا ىلإ ردابف كلذب معشو ممدقم

 رايد ىلع ىلوقساو دلبلا كلمتو نينامث ةنس نم ةدعقلا ىذ رهش هغبا ىلعو

 ةرتاكو ةيالزلا ىف .همايأ :لوطل هننع ربعي ال.اينه ناكو ابيفدانعا اعلا 31

 ديري لح راو ركب ىبأ هنبال ةصفق ىلع ناطلسلا دقعو لاومالل هناهحأ

 ءايحا ىلع ليسو هلفإب اهنع ضوقف رزوت ىف لولي نبال ربخل راطو رزوت
 هتائكت يرام هركسيب قحلو بازلا ىلا هعم اولح ف. لاملا ميف:برسو'نادوم
 ىلع كلانه ماقأو يندم نب فسوي نب دجأ ىلع اهب لزنف هرفم ىقتنمو

 ىف ملاوما ةراسخو ىنرم نبا هراجلو هل ناطلسلا ةبلاطم عقوت نم ةعلق

 دعب رزوت لها رقداو اهوحن وا ةنسل كله ىأ ىلإ ةمغملا وسو برعلا نوبز

 مدقتو هقيرط ءانثا هقيقلف متعيبب ناطلسلا ىلا اومعبو منع هضيوقت
 لها هيلا ربتو هتزيخذ ىلع ىلوتساو لولي نبا روصقب لزنف دلبلا ىلا
 ىناطلسلا ىلأ اهوعف رف ةريخذلا صلاخ نم مدنع هل نيفانكز عدادو ىم يللا



 بع

 ديتسأ امل تيلي لف ىنلقل نب ىلع بغهل هراج اماو ريكذن ام هرمأ نم

 ةلادعلاو ىضرلا قرطو رمقل بهاذم مزتلاو نمتسو عبرأ ةنس 2 ىأ هقساي رب

 كله رم هننس ىلع ايراج دمحم هنبا هناكم ىلوو اهدعب سه ةنس كلهو

 ظقياو هتسايس ىذاف ىلع ىب هللا دبع دوخأ هرمإب ماقو هتيالو نم ةنسل

 نكقساو هفنع اوهسو هتريس هيلع اومقنف هدح سانلل ىفهراو همزح
 هللا ىلخ نب دمحم ىفاقلا دلبلا ةساير ىف مميذاحمو فرشلا ّق معضهانم

 ىف ابيعرل هلجتسا ةهدق ةمدخ ىف هل تناك ةمذب ةرضحلل بحاص نم

 اذه هللا دبعب ىسف ةبدحلاو هنم ىناكلإب هرثاو هترضحب ءاضقلا ةطخ

 ركاسع داتقاو هدلب تاروعب هرصبو هتكلمه نماكم ىلع هلدو ةفيلخل دنع

 ام دشا اهسيءر هللا دبعو دلبلا رهاظب لقحا او همامز ىف هيلا ناطلسلا

 1 ٠ نا نب دل وحلا لامن امرشا تففاو ءاهج ردح: وه .ناض
 هنو دلبلا :تيبيبت ى:ىقاعلا !لاخادو .هّملع مضرحو هنود ةهشملا ةعاج

 لتقق ىن داغوالا ضعب يلا سد ةعيبلا تناك اذا ىتح ابماهقا ىف داصرملاب

 لقتساو منود معتعاو ميلع عنتماو ركسعلاو ىضاقلإب ركمو هللا دبع هيخا
 نع رمثكلا هحراطيو هريس ىنن لولع 'ىبأ .نغاغي. كلذ نع ماقأو هدلب ةسايرب

 نب دجأ امأو هتينث ىلع ىفوأو هتعباغت لل غلب ىدلا وايقلابف ىرجيو هبهاذم

 كلاسم#نكلاس ةصفق هدلبب هدادبتسا ندل نم لزي ملف دباعلا نب رم
 010 ك1 لاو يدل ل دا ةيفاقيم دلفي رركعلا اسر قش اظفتم ةلزمدلا
 هيلع دبتسا معلا نم نش ىلع ىنوأ الف للقتلا ىلا احناج هبكرمو هيزو

 ءاسوسلا ءالوه ةاغانم ىلا ءىتلا ضعب هيبا لاح نع عفرتو دمحم هنبا

 ناطلسلا ىلع دادبتسالا نم لاحلا اذه ى نومدققملا ءالوه اميبف نيف رغما

 وكلا تادقساو وودلو ىسيتلاب اياعرلا ىلع لقاعتلاو "كولا قالخاب قلقلا
 ادبتسم ةرضحلاب ىابعلا وبا ناطلسلا مضحافم ىلع لطا ذا بئارضلاو



 كعا

 ىف هشع نم اذه ىبحي جرد ةرامالا نم ديره الخ املف الفط ركب ىبا هع

 برعكلا نم لبلبم دالوا عم هقلطأو ىندم نب روصغم نب فسوي راوج

 رزوتب هعساير لحم ىلا هولسصواف مءاغبأ هيف نهرتساو مطراثو ملصو نأ دعب

 ةساير ىلا هلك ديره رما عجرو هرمإب اوماقو هيبا ءايلوأو همعيش هبصنو
 ةيقيرفأ ىلا هفحز دنع نسحلل ىبا ناطلسلا ىلع اودفو رف ناك اك هنمدكت

 دعب هتساير لحمو هدلب ىلا الك عجرو ةماكتو ةربم ماقلف نأ هوب هوقلو
 ىلا عجرف بتكلاو كوكصلا ذغنأو عاطقالاو ماهسالا رفوو ةزئاهل ىسا نا

 نب ىلع ةطفن ىلإو القغم ايمص لولي نب دهجحأ نب دمحم نب ىيحي رزوت
 ديحسإو ليتكم كرقاو : ىياعلا نينرتع نم ههجا ةضغق ىو حا نتي
 نب يفاربا نب دوعشمل هلك دير ىلع دقعو ةيماحو الماع راصمالا هذه نم

 هراوج ىف !مهخ ءاسورلا ءالوهبل ىصوقساو هئارزو ةقبط نم ىناينرملا ىسمع
 لحتراو نمعبرو عست ةنس ناورمقلاب ناطلسلا ةبكن تناك اذا ىتح

 ةيماخلو لاعلا نم هعم ىسع برغملا دبيح ميهاربأ نب دوعسم ديرجل لماع

 ضرأ نود هرفس لحارم ضعب ىف هوهصف ةفرك نم بارعالا ىلإ هربخ ىمنو
 مترمخذو متينبا ىلع اولوتساو ةيماحل نم هعم ناك نمو ومحل ساف بازلا
 ضيرقلا نم مهيد ىلا اوداعو مراصماب دالبلا كلت ٌراسور دبتساو معاركو
 ىب ىبحي اماف كلذ ىلع اورقسأو ميباغم ةرضحلل بحاصل ءاعدلاب اونذأو

 تيملاو. ةلالا ذاحتإو: باجلاو ةراشنا ق:كولالا :ةاعانه ىلا عزنف لولي نب دمحم

 ىكعلاو نوجلا عفو ليوقلا باطخو ةكيرالا داعتقاو هالصلل روصقملا

 سارسقفاو ساكلا ةرادا ىف كلملو ةسايسلا عامج نأ ىري الاجم تاذللا ىلع

 هتيعر ىلع كلذ عم حقو سالهلو نامدنلا ىلع هلاقلإو ساقلا نع ةيجلر ىتال

 ممسوفن ىنلتاف ةليغ م ريهاشم تيب اميرو روهلو ىسعلا بإب هقلابأ لهأو

 ناكو ةيقيرفا ىلع سابعلا وبا ناطلسلا ىلوتسا نأ ىلا كلذ ىن هدما دتماو
 4١اا



 كا

 هللاءاهبإ كر مف ةرضعلل ىلا ىلع نب ىبحي ةصفق مدقم لقحاو ديره دالب

 رديعارلا 1 كاع نايعلا كا ريمالا دييغو واو معتز اوي عمرا :ةدس_ كلم نا
 دمحمو هللأ ديعو ركب وبأو عفادم مثو فقلخ ىنب لاققو ةاممرق ا فظفنا كاع

 نب ىلقل نب ىلع نب ىيلقل ميخا نيأو ةعبرأ ةوخا دمحم نب دهجأ هبنأو

 ةوازفن يدب دعنا قديم دج لقتناو برعلا علاوط ىف ناسغ ىف ممسنو عفادم

 نامزا ةعبرالا«ةوخالا, ءالوه:دبتساو تيب اهب هينبل ناكو اهب. لثاتو ةطغن ىلا

 اناا لزنأو ديربجلل كعارككي اوبأ ىناطلسلا ىلوقسا الو هانمزاق اك ىروشلا

 حربسسف أوعفتماف ممتعاط ىضتقأ دراصمأ رئاس ىلع هل دقعو ةصغقب سابعلا

 ركاسعلا هل تزهجو نيدحوملا ةهجشم نم وتع نب مساقلا اب هريزو عملا
 عفادم ىنب اومل ساو ةعاطلإب اهلها ذالف اهلخن عطقو اهلزانو ةرضحلل نم

 تلفاو نيرمتعلل ةيا لفخلا عوذج ىن عيلصو ممقانعا برضف ىنيبلغتلل
 هافزمل ةونعغا> نم مداقلا وبا هل اهدقتعا ةمذل مريغص ايلع ٌمنم فيسلا

 سابعلا وبا رممالا ىلوتساو ةكلهلا نم هقيقاو تناكف ةثداحلل لبق هيلا

 0 ا كا ىو كوس يو فال عال رفا سقساوب ةظعفا كل
 غلا ناكو نمعيرأو سمح ةنس سنوت نم ركب وبا ناطلسلا هيلا ضبينف

 بلجا نا ىلا اهب لزي ملف ةركسبب لولي نب ركب وبا قحلو هانمدق امك
 نبأ ىداو نوصح ىلا لققنأو هدهع ىندم نب ىسوي هملأ ذبنف رزوت ىلع
 0 ل لل ايلا الخ رانا يعتممل نيم | فالقول لوعلا دوو راجلا كوب
 ١ تارا كلا ردا هيدر كابالا قالا .تطياص ةيباطقلا كاييمللا هنتاو
 ةصفق ىلإ دباعلا نب دجا عجرف هومدقم ديرمل نم رصم ةلك للا عجرو

 ىيحكي هع نبأ ناكم ىف هدلب ىلع ىلوتساو ىكم نبأ راوج ىف هناكم نم

 دمحم نب ىبحي عجرو اهب دبتساو ةطفن ىلا ىلفل نب ىلع عجرو ىلع نبا

 عم ابيهلا لترا ةركسبب هبارقغا ىوغم نم رزوت ىلا لولب نب دمحا نبأ



 بوس 4

 حار والطجلا ةوارغم دعو بارعالا نقمعل قى عع اكينلا هدمدق:ةيابحلا عازل

 ردابو ابكتفاف اهتيب رن ميلع بلجإو رهسلا ةردقملا ةرهاظلا ىرقلا ىف اجل

 نم اربتو هرادب هلقتعاف هنم هفكنمإو :هنيحا :كولفا قع عدبعلا ىلا نيالا

 امل كلذ لبق نم ةصفق تناكو هسبعب اقيم ةلاقتعا ةغلاغل عيسصأو همد

 ديع ىب ىلع ىب دمحم نب ىبحي اهب دبتسا دق ىروشلا ىلا ديرب رمأ راص

 ىف معرب ىلح علو ىلب ىف معز ىف عيسنو ابتومب نم دباعلا نم ليلهلل
 ابلهإب اومكلا ىتح ةصفقب ملون ةيهلواب معا هللاو ملس نوطب نم ديرشلا

 ىنب تمبو دهملا دبع ىنب تهب اهب نويبلا تناكو اهتاتوهب ىف اومظتناو
 ىلعالا ءاييسكز ىبا ريمالا دهعل ديز ىبا ىنتب ضعبل هقساير تناكو ديز ىبا
 هبكنف اهنم باصا هنا هب ىس رق ديره لاوما ةيابج ىلع هاعتسي ناك
 تاتوهبلا هذه ىف ةقرفتم ممتساير تماقاو اهاطعاف لاملا نم ىلا ىلع ردوصو

 ةنياعلا ونج:قاكديووشلااىلا ديره رمأ راص مايأ دلبلاب ةيبصعلا تثدح الو

 الف ىكع نب ىتحي ةريبك اهب ديتساو مرداس نم ةيبصع ىوقأ ءالوه

 نا -سملت ىلع نسل وبا ناطلسلا مجو ةتاتزب هلغش نم ناطلسلا غرف

 فأو هروغت حالصأو هكلم ديبم ىف رظنلا ىلع ناطلسلا لبقأو اهرصاخحي

 نيدحوملا نم دركاسع ىن نيثالثو سم ةنس اهبيلا ضبنو ةصفق وزغب هرمأ

 قاضو ءايهليخ عطقو اهوحن وأ أره اهرصاخ برعلا نم ءايلوالاو دنهل تاقبطو

 رييغكلا اوفا قالك طلسلاأ ىلا اهب ارعبتساو ا هعاطلا ى موال ناتست ا

 مكح ىلع دلبلا لها لزنو ىكم نبا روج ىف سباقب اوقحلف دباعلا ىب نم
 بسحاو ميف ةلدعملا طسبو منع زواجلا نسحاو متعاط لبقتف ناطلسلا

 هدلو ىنكسب مرثأ نأ دعب هترضح ىل اعجار افكناو نم باجاجلا عوذ ناك

 ىلع هل دقعو (؛) ممنارهظ ىنيمب هلزنأو سابعلا ىباريمالا هدبعب ذيدعيب صوصخملا

 (1) 0اجماوانفو قف. ممءافهأ مميناربظ



 نإ مسن م

 وعم هئارظن ىلع ءاليتسالاو هرسمأ دبتسيل بابشلا نونف ىف ةاراجمأو رمدلا

 ميلع هفطعت م نامسهلا نمو ا ليتقق نيب كلبملا ةوه ىف اوحراطت

 ةكليطاناكو ةيإباادادتسا نم قواب هقعلاو لو دلما رما نم لقتساو رمالا

 َْى هبرت دمحم هوخأ ددي ىنم ةركلا ىنقلتف نينس سمخل هدادبتسا ىنم ابيرق

 أافعو ةسايرلا ىسرك دعتقاو ةياغلا ىلا ىرجاف اهرامغم ىف هيراجو ةسايرلا

 همع وأ هتخأ ىلع مدج ليللا ىال دجا هوبا هدقع ناك ربصب مملا تاقملاو

 يعو همايأ تدقمأو هواليتسأ مظعو هتيدص دعبف ةلودلا ىم هل ءأدو اوناكف

 بهتو ةركلا دوعت ام لالخ هيلا دالبلا كلت ىف رومالا دانساو هباطخب كولملا

 ةعاطلإب هنم ذالف ىنيعبرأ ىنتس مك نب دمحم دداقلا هيلا فحنو ةلودلا ُ

 هقعاط لبقتو مكحل نبا هيلا هعجرف ىيحي هدلو هنهرو لأملاب ةعناصملاو

 قار زارها بط ةيبأ تحج هيلع هلقن دجأ نب ديز وبا هع هيلع بثوف

 اهعرصم ناكو ةنيحل ةماعلا هب تراقف هل ملستلاو هب ىضرلا ربظا ناك

 اوسأو ةداسم مش تناك رشا ةعبرا دجأ نب لولي هوخا رمالإب ماقو أدحاو

 باصختغأو مرح ةحابتساو ءامدلا كفس نم هتكلم ءوسب سانلا باصأ امل ةيالو

 ىلوعساو عرمأ جربمف ىرخا فكلا ىلآو ةرم ندم لا ةامعلو ناك | ح لاومالا

 رزوت لها هلسارف ةرضحلاب القتعم ركب وبا هوخا ناكو مسوفن ىلع رجفلا

 ةعاطلاب قينئأوملا هيلع فكادفعأ ىأ دعب هسبحكم ىنم ناطلسلا هقلطاو رس



 كاس ب

 ىنطولا فارشأو دلبلا هوجو نم بكانلماب ركأ يو حارلاب هنع عفادي رطقلا

 دمحم صفح ىبا ناطلسلا مايا ركسعلا باقر نيدحوملا يش ىلا هب ىعسو
 لقلا هنكتاكتب لوا تناك ىليلع اهينكما' ننام كو اكسر هامبك ف لمع را
 سطل احتوت" ناطزب فتق لفه طر طوف ينال كلا
 ةصاخلو ءارزولا باوبا ركابي امايأ ابنطواف ةفالخل راد نم هزكرم ةتومتو

 هرشويو ميدل هفلري اهف هلام مارك لذبيو ةيشاحلو ءاملوالا ىفارطا مليو

 ةيابيل ىفسلا اقم لالا دعقم رجلا ناويدب لعتسا ىتح متيانعب

 هعالطضاو ابيف ةتايعيئم 1 ناك» اع لالطتتولا رت برع راد:راجت نم راشعالا

 ترمقسأو ةيابهل رارداو تايارهل ءاضمإب اهعز اهدلقتف ةرضحلل لاعأ رماس

 ةريخذلا صلخساو لاملا نيقحأو ىرثاف هتدّئاف تفعاضتو هلاح كلذ ىلع

 ممعداضب نم 2 ملأ هبلجي ام ىرطب ىاختالاو ةعناصملاب ةياعسلا ةنسلال اعطاق

 جر يح كا نأ درصأ عفرو ةورتلا هنماكلم. نع قال دوا علا درطبأ ىتح

 املا قيس: ىلإ قاظلسلا ىبعل لاما اقصي هيلع قتسلا# ك1
 عابو اهل نكماو ريئاندلا ىلا نم نممم ىلع ردوسمو ةيفاغلا لركمف

 قرم هةبامالا ونعم ةناكلالا لص ىيلعل بسكن ساس ١ ١
 شيعلا ةلالبو ءىدلاو نكلا نم زوعي ام ىلا ناك ام جوحا شايرلا ديقف ميدالا

 هنع نوفكنتسي ام ىلا الملا هعفدو رهدلل اعراض قمرلاب ايجان .هةدهلجب رو ىكي

 كلذ ىف هدجناو متارورض ىن نابتمالاو مياوبا ةركابمو لالا ةمدخ نم

 ةهبرغلا روغتلا ناش ةرضملا لغش كلذ لالخ ىف ناكو هعبدسسب بذج تخب

 دالبلاب اياعرلا تلو ءىثلا ضعب ءالوه نع ةلودلا لظ صلقتف ابمارمأو

 دهجأ كردا الف ليف ابيلع تناك ىتلائزوشلا ىلا :اهرتما راضو”:ةيدوبلا

 جاو هرد لم لش © ءاملا بابح ومس ابل ومسمي ناك ىنلا ىروشلا هذه

 د دعر يع هفلخ ةرسع 5 ماوعأ 5 كلهو رزوت ة جشم ديقسأو هييعس

00 



 نسم 4

 هلصوو ةغوارملا نع لودعلاو ةعاطلا ىف ةماقتسالا ىلآ ردابو هدشر ننس

 ىمكو للف نا «نو اللا ردّبَع قبا :نيدحفملا يسع سابعلا يا ناطلسلا دفاو

 هليقتو هتماقتساو هتقيدبب هدفو هعم تعبو شايخحفنالاو ةصلاخلا عافق هل

 هناهس رومالا ىلوقم هللاو هنع ىضرلا نم لاوحالا نسحا ىلأ هداعاو ناطلسلا

 فلفل ىنيو رزومب لوله ىنب ةساير نع ربقل

 هرصم ىندمتو هدلب عاسنال رزوت بحاص لولمي نبأ ءاسورملا 0 معز

 مميسنو لوسله نب دمحم نب ىيحي وهو هرطق نم ىرقلا مإب اهنم هلالتحاو
 جغلا لوا ذغم عقصلا اذهب هولوأ رقتسا خوفت نم برعلا علاوط ىف معرب

 ىروشلا تاتومب ىف اومظتنا ىتح ارهصو ابسن مقورع هب تجترو اولئاتو اوفعف
 رظنلاو ةفالقل راد نم نيمداقلا لامعلا ىقلتو كولملا ىلع ةدافولل نميمدقتملا

 ىبأ لأو رج نموملا دبع لأو ةعلقلاب تاجا رمايأ ةفاكلا حلاصم 5

 ىف بو ةدرام ىتنسلبو ىاق رف ىنبو ساطاو ىب لغم سنوتب صفح

 ا لالا ىقت قارن ىنال, ىيبعلا للا هينع نايا: عمقا مدنقعلا ناكو..نيوع
 داج لا مايو ناعما مياقلا يأ ىلع مايقلا موي هنأ هب رعش نمح ديري ايأ

 نمكلب لا نع عملا ةنيطنسق لها ةعاطب عزانلا وهو ساطاو .نب ىبجل
 ةسايرلا عب مرمأ قرعفأو ىريز لا ةلود تمسقنا نمح ناو مهقلا كولم

 ةعاطلا هاتاو نموملا دبع ىقتل ىذلا ناك مهمو نيدحوملا ةلود لوال ناق ف ىتبل

 رهف نيدحولل رمآلا راسصو هلصوو هليقتف رزوت هدلب لها نعو هسفن نع
 اذهب ةسايلا ىلا اهمارتم دبل اذه دجأ اشنو داديتسالاو ةفئشملا رانا اهمم



 بسس د

 هك ةيقيرفا ةكحرح نم دوواد نب ناهطس هريزو ىرصنم دنع ساف نم

 لوذ ىف امايأ ماقأو قهق لأ درافو ليدل قامع نم ةيده هبكحأو نيس عست

 نيسجو عست ةهاخ ىناطلسلا كله نأ ىلا عيفر سلجلا نم لجو رك

 ىصوتساأو هلع ىلا هفرصو هتلص ىسأو هترساج هدعب ىنم ةلودلاب ماقلا دغراف

 ىرتنأو ةنتفلا ران تمش نأ بشني مو هقيرط ىف روغتلاو ىجاونلا ءارمأ. هب

 ساب ىلعو ةيانع دعب هيبأ ىلا صلخ ناطلسلا كلهم دعب تابجلاب جراوخل

 دنع داولا دبع ىنب ناطلس وج ىبا ةضبق ىف لصح ىأ دعب ةأبخلا نم

 هنطو ىلا ازاجم عب رم دقو نيرم ىنب عم اهب وهو نأسملت ىلع هئاليتسا
 هيبا ةمذال اهمعر ةبغر نم رماع ىنب يش رماع نب ريغص هيلع هراجاف

 تاذ قمادل لذي نأ دعبو 'ةلاعا قود هيف برعلا ةلشماو كارلا ا ل
 ريغص هعم تعبذ مادانخد نم نيرم وغب هب هلصو ام فرط نمو هدي

 عجرتسساو هناا بئارغلا ىدحا تناكف هنمام هوغلنا هموق نم اباتكر

 رحجاسعلا اهنع اوبعزاو نيرم ىنب دي نم ةفيطنسقو ةياجب مروغت نودحوملا
 ةفو عملا هتعاط روصنم نب ىسوي عجارف هانمدق ايك ملئابق نم اهب ةرمجملا

 طير هيجل 'هتاولا زهاب اقر ءاروسا عاود قيمعيم لاس بسط
 ىف لبقتم هتراما نم ههبأ لحب بازلا ىلع ريمأ دبعلا اذهل وهو هننس ىلع

 قم هيفا اقرنتلعت اذنه قلخو ةيع ناك ةيباز لح نااالا هقيرطو هبهذم

 تنب نم ىيحيوبأ مرممك دلو هلو راتخيو ءاشي ام قلخي كبرو قلذخلا

 لفإب تلح الو هناكمل خرم ديعلا اذهل وهو ىبحي تخا لولمي نب دمحم

 نم ةفيفل سجوت هنطو ىلع موشملا لولي نب ىيحي هب لرنو ةرقافلا دير
 برعلا ىن لاومالا برسف ةفورعملا همعاط رمغ ةعاطب ةبلاطملا عقوتو ناطلسلا

 ماقأو هنع ارصاق هدجوف هب كسقيلء:(اراسلفا حاس  لبح# لهذي 3

 هأرأو هّبلق :ق ةيادبلا رون هللا ىنذق َث ىرخأ دوب الجر هرم اخ مددت



 نإ ممن ع

 ىناطلسلا ىلع دفوأو ةيعاوط اهاتاف هتعاطب روصغم نب فسوي ردإب ىنمهسجو

 ىنيسجو عبرا ةغس ىجاونلا ءاسورو ودبلاو لمابقلا ءارمأ هيلع دفوأو هركذنس

 رئاسو ودبلا ريمأ ىلع نب بوقعيو بازلا رهمأ روصنغم نب فسوي متلهج ىف دفوو

 ىنميب ىنم هموقو هيبال ممصولخ ةمذال امعرو ةهكت ىناطلسلا اعل ةدواودلا

 ةءارزا امو بازلا ىلع ىنرم نب فسويل دقعو مزتاوج ىخسأو ةيقيرفا لهأ

 11 هلل طليق :ناتقو اروي اوني كالقتاو .ةمداع كاع. لسكراوو* ةعيرا هالب نم

 قالا دنع انو نيلي هطاشبب هلا عقوو :ظفم هفطلاخو 'ناطلستلا. ةنيالو
 هاقلت هركذنس ايك نيسهو ىنامت ةنس ةنيطنسق حاتتفال ةيقيرفا ىلأ

 ضقتتنأو هموقلو هل ىنهرلاب ةكبلاطمت نم ذمموي ىلع ىنب بوقعي شحوتسأو

 لعلاو بازسلاب اع.« نب بوقعي : دال برخحو بازلا دالب ىلأ دواهحأ تلفجأو

 مولتف ةركسب رهاظب لقحاو اعجار افكناف ناطلسلا اومبعاو لمرلا هنايحإب

 ةفولعلا نم أبيف ملمت هماقم مايأ هركسع ىرق ق روصنم نب ىنسوي برخغف

 ىانلا اهب تدحتو مهم مانكو مشهيع دغرأ امب مدالاو قامتلاو «ةطنخإو

 لاملا تيهبب هعفد قتفدعلا ىم أاريطاغق هماعل بازلا ةنيابح هيلا عضفرو أرهد



 نإ ريب مب

 هقئاطب ةياعسو هتردإب نيكارفات نب دمحم وبا بجاحل ىتخو رع صفح أ

 رئاشعلاو لسابقلا بوسعي كلامملا ىلع لطملا ابشلا بوه ملأ برغملا كلم قصف

 ةنس ةضيرعلا مثلا ف ضبهنف اهلا هريجساو ةيقيرفأ كلم دارغاو نسل ىبا

 روصغم نب فسوي هملع دفوو لبق نم هلك كلذ انركذ ابك نمعبراو نامت
 هتلج ىن هعيتتساو ابيحرتو ارب هاقلف ىسح ىنب نم هركسعم باولا ريما

 هفرصو ىلكراوو ةغير ىرق نم هءارو امو بازلا ىلع هل دقع رث ةنهطنسق ىلا
 ىنيمداقلا لاعلا عم هيلا ةيابجل عفرب هرمأو سنوت لبقتساو هنعلاعيلا

 نم ملوصوب عمم: اذا .ىتح: كلذ دعتساف لومل نسإر كع ثرغلل, تغقإ لوم
 ىلع ناطلسلا ةيكنب ربقل اعيج كلانه ماج ةنيطنسقب مقحل برغملا

 نب بوقعي هيلع بصوصعأو ددالبب قاحنلا ىلع مزمعاف هانريكذ لك ناورمقلا

 تناك .ريبض ةمذال ةيقيرفا نم ةبيرقلا ةيحانلاب ودبلا ريمآ جحا نب ىلع

 ناطلسلا ءاسيلو[ نم: .ةسيطتسفبا نراك م عملا ويك ةطلاعر تنك
 نم هللا دبع هبا عم ىنيدفاولا نادوسلاو ةيغاطلا لسرو هلاعو هتيشاحو

 ختاهم مافكو هدلبب ملزناو هملا اعيمج روصغم نب ىسوي ماوأ هينب رغاصا

 هب اوقحلو سنوت ىلا ناورمقلا نم ناطلسلا صلخ ىتح رهدلا نم اروهمت
 دنع بوقعي نب فسوي اهذختا ادي كلت نذناكف ىلع نب بوقعي عم

 ىجاوملا ءاسور ةفلافحب كلذ عبتا رق مايالا قاب هينبو نسل ىبا ناطلسلا

 لاومالا برسي 10001 ماقاو هيلع ىضاقمنإلا: ىفااعيج ةيقيرفأ نم

 درك فس مك ةيرجلا ةبكنلا نم اهيلا هصولخ دنع رئازجلابو سنوعب هيلا

 عاجرعسال ىصقالا برغملا ىلا رئارهل نع هضيوقت دعب هرباغم ىلع هل وعديو

 رغما فطتسقا قم :ةباعمط رن بع ىسانا زاواو/ةلا ماسلا مكاله ضارجن سك
 نانع ىبا ناطلسلا هنبال ةينيملا ةلودلا رما ماقتساو نمسهو ىنمقنث ةغس

 هبعومي ىددح اهدار ةوانلم كلم هكلتم: !وماستشا اان ركذلل ةيحل

4 



 ل

 رهكاسعلا مامز هدهب لعجو ةدايقلا ىلع كحل نب دمحم دقعو هانركذ امك

 بلغتو هملود ىف هيكحو هنسر هرجاف ىحاوضلاو ىرقلا رئاس ىف هل ضوفو

 نم ناك ام طهو هودع ةعفادج لغشلا .نم ناطلسلا غرف نيح هرمأ ىلع

 ملقف ىسارغي لا ىلأ نسل وبا ناطلسلا ضسهنو هتلود لهاك ىلع مرصأ

 كحل نب دمحم دُناقلا ىذاف لبق دهانحرش ايك ممازع ابش لفو مئادعأ رافظا

 ةظيفحلل نماك ىاطلسلا نم هل راثاو ةوادعلا ران روصغم نب فسوي عم

 ةعاطلا ىن :ةتهؤارملا نع هنيوقتو ةداهل ىلغ هله ىلا مازعلا هوجو ىرضصو

 هناك فت: هيلا ةياببلا ملسعب اييلك ىف هعفادي انالث تارم رهاسعلاب هضهانو

 ةسفانم ابيلا اعد بورحو ىف ةدواودلا رممك دهحأ نب ىلع نيبو هنيب

 هتلزانم ىلا برعلا اعدو برنمل هعضاوف هنود ةيابهل لا هراقيتسا ىف ىلع
 ٠ ١ ا دفمتعا (سرظتاو ..هلرانوا عااد ضير. .لضأ هفعلو“ ةنلسلا ىلإ ةاعدلاب ؛اصوم
 نب روصغم تغب هتخأ ىف ىنرم نبأ هل رهصاف ةركسب ىلا لخدو بوقعي

 نب ناهلس نع ىنرم نبأ تعبو هنع هعافد نسحل اهيلع هل دقعو لضف
 ةركسبب هدنع ىاكف هلوض..ىف هنجا :ىب نع عيرقو عابس دالوا ومبك كغ

 ىلع .دهجأ نب .ىكعي لخرو ىف مه ىبأ عنتمأ نأ ىلا هحواريو كاعقلا :هيدانغت

 ةيياملا نم نمعبرالا ماوعأ ةندابملاو قافتالا ىلا ىف م نبا عم راصو ةركسب

 ىأ دعب ةيقيرفا نم ضبف هيلا كحل باب نفاقلا ةأرغ فطاك نق: ةفاهاكلا

 رق لوله نبا دلو نهرقساو ممراغمو ممتعاط ىضتقاو ديرجل دالب لزان

 دلب لزنو بارلإاب لفجاف ملس نم برعلا هعمو هدونج ىف بارلا ىلا لحفغرا

 فسوي هعفادو هماما حاير رئاسو ةدواودلا نم برعلا ترفو هارق نم شاموا
 دالب ىلا همع لحتراو شاموا نم هناك وهو هيلا اهعفد همقيدبب ىنرم نبأ

 نموت ىلا عجرو ابلاعا رئاس خودو انهحاتتساو ملقعم ترقت ققفاف خير
 هغبأ ىلوو نمعبراو عبرا ةنس اذه يكل نب دمحم هداق: ناطلسلا بكنو



 كاس

 تق مما خو رازوسعفم عياشو هيلع مدغلا نس عربقف رغ نبأ ىلا رمد غلبو

 هيلع ىسوي هنبأ دفوأو هتوعد ىف لخدو نيفشأت ابا ناسملت بحاص مودع
 ةهقيرفأ دالب رئاسو سنوت كلذ لالخ ناطلسلا كلمو ةيدبلاو ةعاطلاب

 رماس اعنته ىنرسم نب روصنم لزي و ةرشع عست ةنس رغ نبأ كلهو

 ةنس كله ىنأ ىلا هقلزانمل ددرقت ةياجب نم ركاسعلاو ةلودلا ىلع همايأ
 هل ىقعف دحاولا دبع هنبأ هدعب نم هرمأب ماقو ةياعبسو نيرشعو سم

 ةيوارصعلا دالبلا نم هءارو ام هيلا ناضتساو بازلإب ههبا لع ىلع ناطلسلا
 كس دمحم ريغ ىباكلبم دعب رغتلا ىلع دقع دكا ناطلدسلا ناكو نهلكو او ةغير ىرق

 كثتددعف. هيلا |هعفدو ىيح همبا ةلافك هل .لنعجو:نانلا ديس, ادا نيسللولا

 ىن ةسفانملا ليبس ىن رغغلا بحاص ىمبو اذه دحاولا .دبع نيب ةشحولا

 كتعبو رغ نبأ بجاه ةناطبو عُئانص اعيمج اوناك امل ناطلسلا دنع ةبترملا

 ىقناخم ىنايز لال اذه دحاولا دبع لوانو هنصح ةلزانمو هير رحجاسعلا

 لاطو هرسع رخا هيبا بهذم اهيف ليقت هقعاط لبح نم ىرط ةلودلا

 هقنبأ ىلع هل دقع ربسصب دحاولا دبع همم نيحساأ نأ ىلآ هب كمويدا سمت

 ةنس ىسوي هوخا هلاتغا نأ ىلا هرمأ عدوتو ةيابهل ميلستو ةنداهملا طارتعشأو

 مكحا الو ةياوك ىبأ ىنبو طامس ىنب نم ممتناطب ةلخادم نيرشعو عست
 داوشاف هربخخجب هنعطو تاهملا ضعب ىف هعم ىروشلل ءاشع هنذأ متلحادم

 ناطلسلا موسرم هلصصوو بازلا ةرامإب روصغم نب فسوي لقتساو هني كلهو
 ناكو هلع رباتم ىلع هل ءاعدلا ىف منرلا ىرجاو ةداعلا ىلع علقلو ديلقتلاب

 هل ىئوفو هتباج رسغتقلا نم نيانلا ديس ,ني:دمحم .ىدعشا دق« قاطلسلا

 نب قسوي نيبو هنيب ام ةهدقلا ىحالاو ةوادعلا ران تهيلف هكلم روما

 ةلودلل لغاشلا لغشلا نم هقرجت ذخأ ام الول هب مو بارلا لماع روضنم

 وابا ناطلسلا ةبكن ىف نيثالثو نيتنث ةدس نجاحلا :كلهو نايز لا, نيكي
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 فارصنالا ىف ةديكملا لعا اذا ىتح هتلج ىف بجاحل هبكح سنوت ىلا ءاقملا

 ىلا بجاه عجرو هاتمدق ايك تمت ىأ ىلا اًهرتلبديوو ةئكراش ناطلسلا نع

 ةرايرلل ةياجب هملا ددرتي ناكو باولا نم هلع ناكم ىلا هفرصو ةنيطنسق

 هيلع ضبقتو ابيلا هقرط ضعب ىف برعلا هب رذع ىأ ىلا هلاعأ ىن ةعلاطملاو

 نب ناهلسو دوعسم نب دمحم نب رع نب دجأ نب ىلع ةدواودلا ءارمأ نم
 دي نم ةرامالا لبح ابذتجا نمح ىلع دوعسم نب ىبحكي نب عابس نب :ىلع

 ةدواودلا .ةسابرن انسمستقاو“ دمحم ؛نب ىدوم» نب. لبن. :ىب عابس نافع

 دالبب هلع نم هعجرم ىف لضف نب روصنم لماعلا اذه نم انكقساف اهموق

 بهذلا نم رطانق ةسمخب ممنم ىدتفاف هلققب وهو الاقمعا هوقثواو شكيودس

 لضف ىنب روصغم ضبقو اهقافذأ ممساير هوجو ىف اوفرسصو ميوسكمب اوسئاترأو

 فاأكأ برعلا ىنم نه ملا ةهاذ ةعبز#نيياجالا»ى الاء اهدعي مفسلا ىنع هنانع

 لوا ةرشع عبس ةنس سنوت ىلا ىيحي با ناطلسلا انارم ةكرح تناك

 لاومالاب ةياحجب رغتب وهو رغ نب بوقعي هبجاح بلاطو ابهلا هتاكرح

 كرف ىدفاعو راسنمقاو لسعف نب روُصنم:هيلآ. كعبق تايطعالاو تانتفنللا

 رغ نبأ ىلع روصنم اهدقعأو هيكتوش تاهم هيفكيو درمأب موقمل هنباح

 هتكرح نم ناطلسلا افكناو هدو ةغبص تلاحو رن ىبا هل ركنتو هنط ءاسف

 الب .اءاشم دق انيك هركاسعب سنوت رهاظ لزن نأ دعب ىسلا قفخم كلت

 عافتمالا لياخم رغتلا بحاص رغ نب بوقعب نم هل تدب ةنيطنسقب لدتحا

 نب روصنم ىف رغ ىبأ هل ثعبو لسرلا اهنيب تددرتو هب قالا نغ رصقاف

 نب دمحم ذئموي ناطلسلا دئاق بححو هيعاد باجاف رشلاب هنم رذنو لضف

 هللا دنع قيرطلا لودي ناكر ىلا هيلا سات | ىيباتسا خرب يطا ةعبا

 دالوا 5 ريصانلا نب ناقع برعلا نم دوايلوا هراجاف دّناقلا هب ممو هدلب

 ةركسبب قحلو ميوذ نم معم نمو رفنخ دالوأ 2 سيردأ نب بوقعيو ىب رح



 نمو

 هنبا هناكم اولوو ةعباسلا ةياملا سار ىلع طسوالا ءايركز وبآ ىلوملا كلهو

 ني ' ىجيلا ديعوتا ؛ هبجاح.:ةرمإب ماقو هانمدق ايكدلاخ ,ءاعبلا:انا:ريمفالا
 نانتنللاف ماج هيجل قالعتلاو .ةنباعماساطخلاناذيما لدعتا يو اوبس ماكل

 كفل ذل: ةهعضو انرظف ليلع :ناطلشلا كلا ىموجاولشلا امال فار انجل
 ةعالع ىنع درحو هللع ىلآ اهفاضتساف ىداسعتو شكيودس ضرا نم لتقلا دالب

 ىنمبو هنيب تثدح رث ابعباني ترجختو ابهقع لف اهتيابج ىف هتيافك
 ىبأ ناطلسلا نبا دلاح نب يجب ةنيطنسق ىلع بلجإاو ةرفانم ةلودلا

 كرايو.'هتلمعياتممل ةدواودلا |يهلاغساو» هل يضايو« نادت نستماسا ب ناك
 صيرتلا نم هيلع ىولظ امو هيف هردص نماك ىلع علطا رف ةنيطنسق هب

 ارنا :ئىيتفم ىف ةعاطلا عجارو ةركسبب هركسعب قحلو هتدقع لح هب

 لها نيطبا ملا نميو هنيب تناكو نيرشع ةمس كله ىا ىلإ هلقتعاف دلاح

 كرقب هوبلاط بورحو ىقف ركذلا روهشملا ةداعس عابتا برعلا نم ةنسلا

 اهقيرطل نيمزتلم اوناك ىتلا ةفسلاب العو ةمعرلا نع افمفخت سوكملاو مراغملا

 ىلع هسبورح ضعب ىف ةداعس كله رث ارارم ةركسبب كلذ لجا ىنم هولزانو

 ىنرم نب روصنم عجو ةياعبس نيسج ةنس هركذ ىنرسم اهك ىليلم
 عش دجأ نب ىلع عم روصنم نب ىلع هنبأ هدوقي هركسع تعبو ىنيطبارلل

 لقم نيطبارملا تالجر هعمو هوخا دهجا نب ىبحي وبا نيطبارملا ىلعو ةدواودلا

 عابس نب ناهلس نب ةيطعو ركحاسع دالوا يش سيردا نب ىبحي نب ىدمع
 هنبأ اولتقو ىندم ىبا ركسع اومزهف ةعط دالوا يدش ةضالسب حإوا» ىو

 ةركشب ىلا وعجز هوقلظاو أ هيلغد اوهم,وث ىلا« لج. كفا لح اوتسبعمو الح

 نمبو هنهب برخل لزي مو ةقلاثو ةيناث هودواع رف اهليخن اوعطقو اهولزانف
 هسفنل هصلقسا دق رغ نبا بجاحل ناكو همايا رئاس ىنيطبارملا ءالوه

 وبأ :ناطلسلا ضيق ايو :هئافص ىلا ةصاقتسالاو"هتلخب .ةععلا..لحم..هلعتاو
 |*م
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 دالب ىلعو هيلع اوبيلغت دق ةدواودلاو ناطلسلا ىلعو ميلع نيضقتنم

 ىلع نب لضف ىب روصنم ىناكو ةلمسملاو ةرقمو سواقن هّسارو نم ةنضفا
 نامر ونب دبتساو هوبا كله املف هنوش دعب ىن ةرضحلاب هيبا كلبم دنع

 لقتعاو هيلع ضبقتو تداف ةرسضحاب ناطلسلا ىلا هيف تاياعسلا اوم هدعب

 قاحصا ىبا رهمالا نبا ىبحي ءايدكز وبا ىلوملا بلغت الو صفح ىبا ناطلسلا مايا

 صفح ىبا لآ ةليد تمسقناو اهرمإب لقتساو ةنوبو ةنيطغسقو ةياجب ىلع
 صفح ىبأ ىوملا ةرضحلل بحاص ةوعدب بازلا لهأ كسمت امغم كلذ هكلم

 كلهم دعب ةيابجب قحلو سنوتب هسيحم نم ىلع نب لضف نب روصنم رفو
 ءايركو با ناطلستلا ةملوتو ساغلا ديس نب نمسح ىبا رمال ٌماقلا بجادل
 مزالف ةياقسو نمعستو ىدحا ةنس ىبحي ىبا نب مساقلا ابا هبتاك هناكم

 بازلإاب ةوعدلا ليوحت هل نمضو ىكلا هوجوب هعناصو هيلع ىخو هتمدخ

 بازلا ىلع هل دقعف كلذب هلاقساو هيلا هتيابجو هلاومأ بيستو هناطلسل

 ةياجب ناطلسلا ىلع نامر ومب اهلها دفوو ةركسب لزانف ركسعب هدماو

 متيف لوبقب هيلا انعكو زاؤيصْمد مملماع ىلا باقعالا ىلع معج ف متعيبب

 نصحتو هتعيشل رصقلا ءانب ىف مداكو نيعستو ثالث ةنس دلبلا لخدف

 هيف نكقساو دلبلا نع مالجاو مب راتو دهعلا مذبان رث هروسب ركسعلا
 فاضتساف ةلاعلا قاطن هل عستاو ناطلسلا ةيابج ردتساو هترامأ مدق تاترو

 ةرقم ةفضحل ىرقو ىلكراو دالبو ةغير ىرقو ساروا لبج بازلا لع ىلا

 برعلا ةهجازم ىلا هعفدو اهعيج ىلع ناطلسلا هل دقعف ةليسملا» سواقنو

 ىف مهاسف ىاوضلا رماس ىلع اوبلغ دق اوناك ذأ اهموحل شاهتناو اهتيابج ىف
 لاجر عمصو جار ىبمناو ةلودلا لاومأ ريؤوو اهملع مبلغي داك ى تح اهتيابح

 عانطصالا بتارم ىصقا ىلا هعبضب اوبذجو ةبحملإاب هيلع اوقلاف ناطلسلا

 هزع تبانم تدرو ةركسبب هقساير قورع تجتوو لاومألا نههحاو ىرثاف



 بوس

 اك هلكلكب اهيلع خانأو بازلا دالبو ةركسب هب دقعأو ذّمموي ودبلا ريما

 هتوعدب ىنزم نب ىلع نب نسل نب دهحأ نب ىلع نب لضف ذُنموي ماق هاغمدق

 رخاسع متلجاع رق هرك ىلع هرعبتاو هتعاطب دلبلا لها نمب نلعاو
 هليذب كسمتساو هب ىلع نب لضف قلقعاف بازلا نع ممتضهجأو ناطلسلا

 رصنختسملا كله ىنأ ىلأ اهنم هقبرغ وادتو نيلذنالا# ىلا هقيرظ ىف هبككو

 داعتقاو“ هزلم| نق ايكو ءانوتكذا اندست ءاهم اه دهم اش روما عملا كرز امرنا
 دحاولا دبع هيخالو بازلا ىلع ىلع نب لضفل دقع هتفالخ ىسرك نينؤتعب

 نمل ليسلا ىف اهفالثثال اركذو اهتمدخ  ةمذل  ايعز ديرب هلجب كاع
 هتلوصل ىنامر ومب ناكتساو ةركسب لخدو بازلا ىلع اهلاو مدقف ايهتبعتو
 علطضاو هناش ىن ( ةلكب اوبشني ملف هرمأ ىلا ةلودلا ةأمخرم ىف اوداقناو

 كلبمو هسيبلتو ةراع ىبأ نبا ىدلا ناش ناك مق هللا ءاش ام ةيالولا كلقب

 حج رتساأو هيخاب صقح وبا ناطلسلا هنم راث رث هدي ىلع قاحأ ىبا ناطلسلا

 هعيافك ىلع بازلا رما ىف ٍلوعيو هئانغب ققي منم لكو مكلم نم عاض ام
 وظل ا عشا ىيطل نم زيرح دالوا اولخادف هتيالو ماي ىنامر ونب ةوادعأ ميسو

 'وعطلا قع اوم ىنيح ةنيدملا قصلن شاشام ةيرعب اول رن اوناك ميانالا

 لضفب مورغاف رهصلاو بسنلاب معم اوجزتماو ملاوحا ىف دلملا لها اوطلاخو
 اويرخي نإو هدي نم رمالا لراغتو هب كتفلا ىف مل مدقتلا ىوكي نأ كع نبا
 افلح متيالو ىلا اونُممطيو ميلا اوفكسمل ميديإب شاشام ةيرق نم متومب

 ةنس هبوكر مايا ضعب ىن دلبلا رهاظب هب اوعقوا الو مب رككملا ىلع دودقع

 نملوحل نامز ونب مل ركفت هالوقي نأك ام بازلا رما نم ؤولزنو نمناهتو ثالث
 اهب سرسقلا ىواملا اودقفو دلبلا نع اوجرخل دبعلا موذبانو ىلخل كلذ نم

 بازلاو ةرككسب ىروشب ىنامر ومب دبعسإو ةغير دلب ىن |وقرفتف بيرق نم

 (1) [2وردو ]145 ميو. ءعو رصوأق دمهأ ةعصلاق كذصق مماهاق.



 بورن

 جالا بارسعإو ةرارغم نم همرقب ناطلسلا ىلع هبالتجإو قرشملا نم هلوسو

 ةغيرو بازلا ىجاوض هعطقاو ناطلسلا هب ركمف لاله ىنب نم ىدع ىنبو

 كلا زابحا قى ةرطكد انمدق اك لعفف هب كتفلا ىف سو مع كلا سدو ةيقلب

 تدءاجو ةيقيرفأ نم ةجابنص ءارما ضارقنإب ىدنس ىنب ةساير تضرقناو دا

 قئافل نم اقفل قرم وخي ناكو نامر ىنبل تيبلاو ةرغكلاو نيدحوملا ةلود

 ةياملا ىف رماع نب لاله ىنب علاولل افالحا ةيقيرفا ىلا اولصو بارعالا

 ىيطل ىف منا جععلاو ةرازف نم نزام ىف معرب مامسنو ةاغمدق اك ةسمانلا

 نب ةفيلخ نب نأمقل نب دمحم نب نإولع نب ىرج ىغب نم رث ينال نم

 جينالا قييرافا نم ملك بازلا لها ناف نطولا كلذل دهشو نيلالبلا ةباسن

 غلا عيلاوطو ةتانز نم ملبق اهب ناك نم ىلع هارق اولزنو نعظلا نع وربع
 نم بازلاب جفألا لها هملا راض امل ةرازف ىلا بسنلا اذه نع نوعري امئاو

 ناسكو باسنالا بُئارغ ىلا نوبستنيو كلذل نوفكنتسيمف عُئاضولاو مرغملا

 اولثاتو وفع رف سايح ةيرقب ىرعت تناك ةركسب ىرق نم ةيرقب ملزن لوا
 هللا (اوتععنا نم هالو زاععلا عاللعب ىءزتفاو ظحب ةكتسيا لصأ|عنمإ اوداحاو

 0 ابك علاه ولو ولغلا ىناانيلصا ارمئاقوب لالا لخلل .انيدماوداعتاساو
 مودسحو معم مماظتنا نم نامر ونب قكنتسا رث ةدجشملا نم ىروشلا بارا
 ىنحالاو ةوادعلا ران منهب تمم رظماف ممسقنأ ىلع مورذحو هلضف نم هللا ماتا ام

 لالقتسا نيح ىلع سنوتب ناطلسلا ةدس ىلا عفارتلاو مالكلا اهلوا ناك

 3 رصنعسملا ناطلسلا هنباو ءايركز ىا ريمالا دهعلو ةيقيرفاب صفح يا
 قاهر: قبب عم ةلودلا ةيغاص تناكو ةنيدملا ككس اوعقاوتو برسل اورج اخت

 لوال رصنتسملا دمحم هيخا ىلع قاحصاوبا ريمالا حرخ الو دلبلا ىف مهدقل

 طلبلا دوعسم نب دمحم نب ىنوم هل عيابو برعلا نم ةدواودلاب قحلو هقعمب



 كي

 رشق دلل. هدعتر ةيعلا اذهل بارلا ىلو ةدعظر سه مكعرسكت 7
 نام هسنموا ل ضعي قزلعلا .ى .قسداير ةموكقيووننمق :هلل ءاوتعلا وول ل
 ايانث وذ قرمشتملا ىلا برغملا نم رثئاج لبج ةنضعلل هنومسي ىذلا طيسبلا

 للا وس لعل :همدقا| نشا ل كمل نورد نابح ومر ةعصنلا الق نيرا 5
 نم تريع اياقب هيبرغ نم بازلا ةاذاحم ىن لبجل كلذ ضعب رعي ةقرب ةلبق

 كلذ ىف ضرتعملا ةركسب ىلع لطملا ساروا لبجب هيقرش نم لصقيو ةتانز

 نعطي ىلع احل ىلإ وكذلا ومعنا :لبج ومر نحلل كلر ةيعلا ولسا
 اعج ةرواهكم ةددعتم ىرق ىلع لقشي ريبك نطو بازلا اذهو هينكاس

 رن ةقلوط باز م نسودلا باز اهلوأو بارلاب اهنم دحأو لك فرعي اعج

 ىرقلا هذه رمأ ةركسبو شدأب بازو أدوبت بازو ةركسب بازو ىليلم باز

 ةجاهنص دبعل ةعيشلاو ةبلاغالا دعب ريدقلا ىف اهتهشم تناكو ابلك
 ةماع اوكلمو اهنحاس اورمك امب اهلها نم نامر ىنب ىن ةعلقلا كولم

 ةعاطلا اوضقن اهرو ةربشو تمص معنم نامر ىبأ نب مفعجل ناك اهعايض
 ةياحبراو: نيس ىس قى ةعلعلا بحاص داح ىب دمحم .ىنب .نمكلبإ دنع

 شومج متلزانو ةنامر ىبا نب رفعج كلذ ربك ىلوتو اوعنتماو دلبلا اوطبضو
 اهمكقاف ةلودلا عّنانص نم ةرديح ىبا نب ىلخ ريزولا رظن ىلا ةجاهنص

 مدعب نمل ةظع ملعجر اعيمج نيكلب علتقف ةعلقلا ىلإ علقحإو عيلع
 كلذ دعب منم سو رعل ناكو اهلها نم ىدنس ىنبل ىروشلا رما راصاو

 اهحير لشفو اهلظ صلقت نمح ىلع ةلودلا ىلا شامحنإو ةعاطلا ف صولخ

 دنع ىتانتلا نورذخ نب رصتقنملاب كتف ىذلا وهو اهبابشب مرهلا ىولاو
 اها



 دال ع

 ادعس عقار 1 نإ ]اء اعياك اهيدعي ىذلعل ناطلملا كلقو هني اولكوو
 ةفاكلاو نايعالا نم اجاوفا هقمعيب ىلا دلبلا لهأ ءاجو نيعستو تس ةنس

 هرصق ىلا ةرييخذلاو لاومالا نم هع توميب ىف ام لقنب رمأو هقعيب تقف

 ةسايسو هكلم رمبدتب ماقو هسبحم ىف هيلع قيضو اهبعوتسا ىنح
 ا سياسات ةينيرداب مات زيادم لق :ةيارخا.ىدخب كوري هناطلس
 لحاو سنوتب هكلم ىف ليعاملا هاهأ فدرو ةيدبملا ىلع [ضايب] ةسوس
 برطضاف رزوتب رصقفملا همخا ىلا ربخل غلبو ةضوافملاو ىروشلا ل. نيقابلا

 ةوازفن لابجي قحلف ةطفنب ءايركز هوخا كلذكو اهب ماقاف ةماحلاب قحلو هرمأ
 ةنومبب ريم هتافو ليبق هيبا ةيالول ةنيطنسق ىلا راس امل ركب وبا هوا ناكو

 0 ركنا عادا نتا وامام مارك ةنعر ىلا ده ريمالا اهيحابم هيعلف
 مارقاف ابيلع هدهعب ناطلملا باقك ابي نومتاقلا همم بلطف ةفيطغسق افاوو

 اا اا ةسلاخ ناك اهركلا دع لوقسإر لحم تازبالا هل اوضفو داي
 012 افا ث1' ناتظلملا ىلإ ةترم.ليبق: ناطلكسلا  همعي“ ىف لاله نا ىبا

 رفص ىف ماس ىبا نب سايعلا با ناطلسلا همبا ةقو دعب برغلإب ىلوتملا زيرعلا

 0007 ٠ فليح اعسإ والت ااه (يضلاو اناس :ىعانة عر ةيبسلا وويصأ نم
 ماا كا يملا بزر هاشم نا طلنيلا ةاقرب زيف -هعليث ةلاهم ىلا فتا

 رخآ اذه تلانه هدنع رقتساو هتيدبب عجرف هيلا عوجرلاب ةنيطنسق نم
 01 كل ع لاسر ينل مدل مدينم ةييضملا رابهالا |نما اعلا
 اق ىل ههتوب هللا ديب كلملأو دبعأا



 ناب رس

 هيلا لوخدلا دارو ةبرج ىلع هقيرط قرم ىنأك دقو هيلع اوضقتنا ام

 هيبأ ىلا هاكشو كلذ نم ىفناف ىولعملا ىلآوملا نم اهب ههبا لماع هعنيف

 ةريرج ىلا رجلا زاجاو سقافس ىلا وه ر اسف ةبرج ةيالوب هدعوو سقافس ىلع هالوف
 لماعلا روصنم علا عفتمأو لئابقلا نم اهب نم عيه هيلا مضنأو ةبرج

 نييكقي هرماو ناطلسلا بتاك ىتح مثرفلا ناسلب ليتشقلاب ىسملا اهنصحب
 امن رع ريمالا نا رق اهب ديتساف عججا ةريربل ىع هل جارفالاو نصنلل نم هنبا
 كلذ ىن مايالا ىلع اهيلع ةبلجملا اهتراج ةماحل لها لخادف سباق كلم ىلا

 ىلع ضبقو اهكلمو اهتيبف نمعستو تس ةنس هعومجب هعم اوراسو هوباجاو

 ىكم ىنب مما ضرقناو هقنع برضف ىكم نب كلملا دبع نب ىبحي اهسيءر

 .زاوضالا ةيواو.ةللاو هداج ناك اما ىلا ةفايضم نع رممالا ايبود ركل"

 زومع سراف يأ هنبأ ةيالوو سابعلا ىبا ناطلسلا ةافو

 بلاغ ىف ناك ىتح سرقنلا عجو هب نمزأ دق سىابعلا وبا ناطلسلا ناك

 ةهقشس ق فرسثأو هرعرخأ هب دقشأ رث ةفحملا ىف لاغبلا ىلع لمحي هرافسا

 هدعب رملاو كلملا ىف هفيدر ءايركز هوا ناكو.ةكلسلا كد: نليعشتو كك

 ناطلتسلا :نادتكو لبق قم همزامأ عضوم ةنوب ىف اهلاو دمحم هنباو رمالل

 ىنؤستكيو ءايمكز محب نوصغيو مممبأ ناكم ىلا قولواطتي قورمحكك دلو

 نم مقافشأو معزج دتشأ هقيغم ناطلسلا براق الف ميبأ دعب هتلداغ

 راسف ةنئيطنسق ىلع هدبعب ركب ابا مريبك ىناطلسلا تعبو مع

 سراف يبا هدعب مريبك ىلع نوقابلا بضوصعاو هتوم ىديا نمب اهملا

 رج ضسعب ىت هوعدوأو داخأ دوعي لخد دقو ءايركز مع ىلع اوضمقف زورع



 ل

 دهجا ىغلا ىف هبرت ابهلا هعفدو هيلا ىخحل ةركسيب هقافن شع نم لوله

 لزنو رزوت راصحب هارغاف ةلوص ىلا لول نبأ لصوو بازلا بحاص ىنزم نبا

 ىتح مميلع عافتمالاو معافد ىف رصتنملا رممالا ىليخن هموقب ابيلع هعم

 © ليز لدلا ىلإ ةزبصا دعيت قا ةقرعمس | بدعم اور فاو . عقار سني طصاو وسم
 امل نديندلا دمحم ناكو هقءاط لوبق ىف ناطلسلا نم ةبغرلا دواعو هب

 شتوت ىلإ لصو اهلف ةيحانلا كلتب هكرت ةصفق نع ناطلسلا لفجا

 دلبلا لخدو هعايشا ضعب هباجاف ميلا عوجرلا ىن ةصفق لها لسار

 ةهئشمب دبتساو هلققو هب لزن ىذلا هناكم هسبكو دباعلا نب رع هب رذغف
 اومعبف نايصعلا ةبغم ءوسو ناطلسلا ةلماغ نم ةصفق لهأ ىثخو ةصفق

 منع انقلورام رخآ أذهو مدنع لوو اع لورمذ يلع طرستنو متعاطب ىناطلسلا ىلا

 هتمكحب رومالا ىنصي هللاو ارمأ ةلوصل الو مل دقع هنا انغلبي مو

 انا ا يا كل ا يل

 ةبرجج ةريرجو سباق ىلع اهبغم

 ةنيطنسقب أريمأ ناك هكعلا ميهاربأ قيقش وه ناطلسلا ىبا رع ريمالا اذه

 هدم ماقأو هيبأ ناطلسلاب قحل رم انك قونت املف مهاربأ هيخا ةلافك ىف خواكو

 هموق بارطضأو ةانمدق م سلبارط 2 ةيضدات نيركب كَ ةافو نم اكان

 اهرصاخي اتيرك الوح اهيلع ماقاو سلبارط راصحل نيعستو نيتنث ةنس اذه

 ةبيرضلاب هوعفأدف ةماقملا لوط نع رككو ورجخ ىقح أابنع تاوقالا حفعمو

 نمع ةصضصتنقفق ىلع اماك هافأوو ىنيعستو سجح هنس هيبأ ىلأ اعجار افكناو



 كاما

 دلبلاب ناطلسلا داقباو هموق تقرط ايك ةبكنلا هقرطت مف القعم الدع ابمف
 نايعا هلج رت نايصعلا اوربمظأو هولقتعاف هب اوبثوو ميخإب ةوخالا ءالوه ارغاف

 ةعاط أوعجاري نأ عب ةبأ ارتسا ىكيرتلا هللا دبع ىنب ىم ةءارملا ىلع ةلعلا

 ناك اه دلبلا ةسايرب لقتساو مافصتساو مجرخاو مب بوقف قاطلسلا

 ىن اوه دق مو راذدالاو راذعالا لصاويو قربيو دعري كلذ لالخ ىف ناطلسلاو هموق

 ضبنو تايطعالا مل رفوو بارعالا ىلاقساو دشتحاو هدوغج عمج منايغطم

 اوفصحتو اود.عتسا دقو نمعستو سمج فصتنم اهقحاسب لزن ىتقح اهيلا
 ادع رث مقنخم قيضف ةرمملا منع عطقو لاكنلا ماقاذإو لاقعلا عملع.للف
 دتشأ الو اهفافل نمب لاجما مشو اهعوذج عرص ىتح اهعطقف ملخن ىلع

 هعم دقعي ناطلسلا ىلا نديندلا مهش جرخ قئخنأ ٌميلع قاضو راصحلا عب

 ناكو دلملا كلذب كلي نا ءاجر هسبحو هب ردغف هموقو هدلب ىلع احلدم
 متبكن مايا ةصفق نع ذبتنا دق نسحلا نب رع همسا دباعلا ىب ضعب

 ةصفقب نديندلا لقتسا الو بازلا ىارطاب لؤنو عجر رت برغملا ىن دعباو

 ردغ الف هسبحو هيلع ضبقتو هب بارةسا رث امايأ هعم ماقاف هيلع مدق

 برسعلا ىلا اومعبو ةرمالا هل اودقعو ةخشملا هيلع تعقجا ناطلسلا هب

 عافدلل ىدصتف لاومالا ميلا اويرسو ميف متريخذ ىلع منوفطعيو منوهرتسي

 هركتسفم ناطلسلا ىلا عزو ليلا يا دالرا ريما ةرجب قيود
 عاتدال 8 ك.هننلع. ادعت انف: :يرعلا نم كراملوا اكو هيلا 5
 ركذي «لاز امو هوغبتاو لفجلاف, هنموق» ى..هنايارنب' ةلربمإ قالطااالا فيا 17
 مهو سنوت ىلا ريسلا ذغأو ممياقعا ىلع مدر ىتح هصاوخو هيغب ىف ٌميلع

 فويمسلا عقوو انقلا نعط نم ناك ام الا لاقعب هنم اومفظي مو هعابتا ىن

 ناطلسلا لسارو هغم ناك ام ىلع ةلوص مدن ل هترضح ىلآ لصو ىتح

 نبأ ىدتساو نمعستو تس ةنس هيتاشم ىلا ردحناو هلبقي ملف همعاطب
 | داك



 كل

 ء:.ضح ىنمف هيغب رماسو ءايمكز ىبحي وبا ريمالا دوخأ جرخ م مترهاظم ىلأ

 مرمغو بارعالا نم 0 ,مففعساو ودعلا اذه دابجل اوقلطناف ركاسعلا نم

 مورججا ىتح ماهم !| رضنو 0 ةجنرفلا ىلع اوملو م اهتحاسب تعقجاف

 اهيف ىلح ةليج نيمدسملا نمبو منيب ناكف لاققلا ةجنرفلا زمبو مروس ىف

 ىئتلا هللا ةياج الول طروقي نأ مفم سراف وبا رممالا داكو ناطلسلا هانبا

 جرملا قرمحاف دلبلا روس ىم طفنلاو ماهسلاو ةراجلأ مهلع تك |ذدق مث هققو

 اوعلقاو ملوطصأ دغلا نم اوبكر رت هقيرحل اوجوف رجلا ةبج نم اهيلع لطملا

 000 5 ةاخلاب نو مثابقي ةيدبملا لهأ حرخو مدالب ىلا

 هللا افكو اريخ م مظيغب 7 ىنيذلا هللا درو مرصن ىف هودقعأ ام

 بعشت ام مو (ّ ل نم مقت ام مرب ىيحي وبأ رهمالا رماو لاققلا نمنموملا

 مودع ىلع مرهظأو مدصق هللا 42 دقو سنوت ىلأ لفقو اهنم

 اهراس صحو ة صفق ناققنا

 مدج ىلأوم نع ىكيرتلا هللا دبع متلود لاجر نم هتمدخ ىف ماقاو ركب ابا

 اهتراما نع ىناجت مث الوح اهب ماقاو هرما هب مظنتناف ىبحي ىبا ناطلسلا

 ا هللاز ابوي .املاو. كري لو .هعالطسإو: هتانعب ةيعث ءاهيلع .هالووإ ىكيرعلا هلل
 ةوخأ هلاااراكم 5ع هنبأ هَناكم ئاطلدبلا ىيوو ن.يعستو عسرأ ةنس كلف
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 لها ىف فئئاوط تقرقفاو ةسنرفإب متلود زكرم لمحاو ةجنرفلا مير لشف

 الود اوجصاو ةينارصملا ةجنرفلا م نم مرمغو ةقدانبلاو ةونجو ةنولشرب

 ممدالب ورغل ةيقيرفا لحام قيلتملا نمةويعك مارع تببنتف ةددعتم

 نم ةفئاطلاو ءارفغلا عمججف ةنس نيثالث ذغم ةياجب لها كلذ ىف عرستو

 ىلا هنوبكري م لاجرلا لاطبالا هل نورمخحيو لوطصالا نوعنصيو رجلا ةازغ

 هيلع اوردق ام ابنم نوفطخيف ةافغ نمح ىلع عردارجو ةجنرفلا لحاوس
 نودوعيو ابلاغ اهب نورفظمف ةرفكلا ليطاسا نم نوقلي ام نومداصيو

 ةياجب نم ةيبرغلا روغتلا لحاوس تالتما ىتح ىرسالاو ىبسلاو ٌمانغلاب
 ىف نورشتقفي ام دنع لالغالاو لسالسلا بغعب دلبلا قرط رضَت مارسإب

 ةجنرفلا مما ىلع كلذ قشف داكي وأ هعم رذعتي امهم مّدادف ىن نولاغيو متاجاح

 ىلا ىوكشلاب دعبلا ىلع اوهرصو هب راثلا نع اوربعو ةرسحو الذ ميوملق المو

 منيب اسهف ملكتو معب اوحراطتو ابعامس نع معف ةجنرفإب ناطلسلا
 ناطلسلا ىلا مدادعتسا ربخ غلبو منم راغلإب ذخالاو نيطسملا لازغل اوعادتو

 كلامه لوطصالل |ادصر نوكيو ىجاوغلا لها رفنتسي سراف ابأ هنبأ حرسف

 ةينارصنلا مم نم مرواجم وا مثءارو نيو ةنولشربو ةوفنج ليطاسأ تعقجاأو

 نمعستو نى يهتنت قسصتنم ةيدبملا ىسرم اوطخ ةونج ىنم اوعلقأو

 ناسل هناك رجلا ىن لخآد ربلا نم فرط ىلع ىفو ةلفغ نيح ىلع اهوقرطو

 نمبو هنيب بشخل نم اروس ىزطلا لوا دنع اوبرضو اهدنع اوسراف علاد

 ةلتاقملاب اهونحتو جاربالاب هيلع اولاعو ممكح ىف لقعملا اوراصا ىتح ربلا

 م افيصف أاوعنصو نميملسملا ددم ىنم ممامدأب نمو دلبلا لاتق ىنم اونكقيل

 لقا نخر مدياكت مظعمل ل ىعملا نالسإ كعاوشي ملا هنيه نساك
 لا دلبلا ىحاون نم دادمالا ميلا تفاوتو نمبستحم نيرباص معولتاقو دلبلا

 رتضوحاسعلاحرمو :اهرنما همافناطلسلا:اىلا ربت غلبو ةجئرفلا ميو
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 لولتلا ىع معفدو مير ناطلسلا عمج رث ةقس وبا لتققو دومزبف مهاربأ

 ىنع اهدعب أورسعو ميتاشم ىلا اوردحناو كلذ عماع ىيصملا نم معفمو

 ىلا هنم اوردصخناو بازلإاب كلذ مماع مفيصم اوضقو لولتلا ىلا دوعصلا

 ىجاون ىلع ميديا تقلطنأ ةرهملا اودقف دقو ميتاشم نم اوعجر الف ىتاشملا

 يلع مرهاظم ىنرم نبا نمبو منيب ام دسفي نأ داكو هعورز اوفستناف بززلا

 معافدل يهاربأ رممالا عهج دقو لولتلا ىلا نيدعاص اولحترا رت ةنتفلا كلت

 ىنييعستو نمتنك هنس قوق ضرملا نم ىئاط هب مآ كلذ ىنوه أافيبو هنع

 اهب لمحاف ةفيطغسق ىجاون ىلا ريسلا ىسوي نب دمحم ذغاو هعوهجج تقرتفأو

 تعصف ةرامعلاو ىامالإب دالبلا لها ىف ىدانو ىنالخل نم ايريتم ةعاطلل ارهاظم
 ىنيبتعتسم ىنينماتسم سنوتب قاطلسلا ىلا, اومعُتو ةلباسلاو اياعرلا لاوحأ

 نم تعبو [ضاهبإ هبا مهاربا هبا ناكم ةنيطغسقب ماقاو مبتعاو منماف
 اهرمإب ماقف هتلودب مايقلاو هتلافكل ريشب هاليم نبا دمحم هترضح

 ناوتحالا ةبحضو

 ةردو بلغتلا مل راص دق لامثلا ىف ىورلا رجلا ءارو منغلا ةما سناك
 ةقرويمو ةينادرسو ةيناد لغم درشأ مج اوكلمف مورملا ةلود ضأرقنا نعل

 سدقملا تهبو ماشلا لحاوس ىلا اوطخت رث هءاضف مليطاسا تالمو ةيلقصو

 ىنمدسملا ةروس ناك نا دعب رجلا اذه ىن بلغتلا ةروس مل نداعو اهوكلمف

 مميلغف هيبكار ىنارمو هليطاسأ ةرغكب نيدحوملا ةلود رخآ ىلا مواقتي ال همف

 مث امايأ نيرسم ىنب دبعل برغملا ليطاسا متجازو مل ةروسلا تداعو خفلا



 اهرشأ ميهاربأ ريمالا ةافو م ىلع نب بوقعي ةافوو

 مميديإب أمل ةداير مبتارم ىلع برسم مولعم ءاطق يظن عب ةدوأودلل ناك

 تع ل ةلودلا قاطقد قاضو" ىاطلسلا عاطقإب بارلاو لولنعلا» ىفددذلملا» نك

 كلذ لجأ ىنم ءاطعلا ناطلشلاا ماعنمجو ليجدلا قيضيف اهمراغمب نوبستكي 2

 نم برعلا تاكا هيلع واشاو 3 ىم هعجرم ىلع نب بوقعي دءاجو ميلع

 هفتفلاب برعلا ىف ىدانو هكرتو هبهاذم ضعبل لحتراو هنع ضرعاف عبلاطم

 كلتاو  لبدت نق عابس داليا نم ريتكلا هباجاف هّنادعا ىالئتسا موري هعم

 ىلع لزفهف لتةلا نم بوقعي 0 حابر نابوذ نم متيدايو ىيك نب عابس

 فاما نيعلا  ةنييلكشالك لولت ىلع هموق ىديا تقلطناو اهب ماقاف نيواقت

 هقرط و سةحيهطللا ءافجم  قينلا 0 هب اوقحلو الهعماف اوهتحا ىاح عوررلا

 هنتانتكف ماقو اهب هونفدف ةركسب ىلآ هول اولقنو نمعست ةنس كلهف. ضيملا

 ىدحأ قصتنم ىف لتلا ىلا دعصو نايصعلا ىلع رقساو دمحم هغبأ هموق ىف

 ةيدابلا نم مفالخاو ةدواودلا نم هءادعأ مهاربا ريمالا ىفلاقسأو نمعستو

 |اهد



 ماد

 هقحلي امو لالظلا ىثاكتم ىفورهتلا نهب هئافتخال هنوجوتسي اوناك نأ دعب
 هللا نم ةجر كولا كلذ نم ابيف دهعي ناك ام اهنع بهذف نفعتلا نم كلذبب

 مب نيستا الو للعلا ماسجالا تح امبرو ناطلسلا اذه باذع نم مممباصأ

 ناطلسلل بستعتسا هب طيحا دق هنأ ىكم نبأ نظو قنخملا قاضو راصحل

 هنع جرفاو ةبيرضلا ءاداو ةعاطلا ىلع هنبا نهرو هنمأو هبتعاف نماتساو

 بلغت نم ناك ىتح ىكم نبأ ماقتسإو سنوت ىلإ اعجار افكنإو ناطلسلا

 هركذن ام هيلع ىبحكي هع

 ةوازفنو ةطغن ىلع ءايمكز هيحا ةيالوو رزوت ةيالو ىلا رصتنملا عوجر

 هقبحم ىلع اوقفصاو هتريس اودهج دق رزوقب رصقنملا ةيالو مايا برعلا ناك

 ىلوي نأ مقيرط ىف هملا اوبغر سباق نع ناطلسلا عجر املف هل عيشتلاو
 ونب كلذ ىلوتو رزوتب هلع ىلع هدريو ناك اك دير دالب ىلع رصتنملا
 0001 ايا ع زوج تعز جفاربللا قب نعلقلا ماسر يكاو ل يليم
 حلاصملا 86 هضر مقل اللا وزوت ىلا ىصتنملا, ةداعا .ق" هيلع .ءالخد 'تالولوم

 ةطفن ىلا ءايكز هنبا لقنو رزوت ىلا هداعإ»و نيتليسو ناطلسلا لبقف

 عالطضالاو ةيافكلا نم رهظاو هلهحتساو اهملا راسف ةوازفن لع اهلا اأو
 نمعست :ةنس نواب هتيالو :ناكوا هننع نيانلا -هب.: دعت ام



 ىف اهمظتناو نيناهمتو ىدحا ةنس سباق ةغيدم 2 دق .ناطلسلا ناك

 دبع مريبك كلهو سلبارط ىجاون ىلأ اوبهذف كما ىف أهنع درشو هلاعا

 باهولا دبع ماقأو 39 ىلا ىيحي هنبأ بهذو دجأ هيذ نبأ نهيبلا دبعو كلملا

 بوثوب كلذ هل بقتساو ابكلم ىلع لواكي سباق لابج ىلا عجر مث راو نض نب

 جمل ىناطلسلا عبافص ىم رابالا نب ىسوي اهلماعب دلبلا لهأ نم ةعاج

 سباق ىجاوض ىت ىكم ىنب ةعيش نم ةعاهج اولخادف هتريس ءوسو هتلايأ

 اولققو دلبلا بإب اومكقاو معم باهولا دبعو مداعمل اوءاجل مودعاوو اهارقو
 كلمو نينامتو نيتنث ةنس هنكسم ىف هولققف رإبالا نبأ اودصق رث باوبلا

 قرشملا نم ىبحي دوخأ ءاجو هفلس ناك 6 اهب لقمساو دلبلا باهولا دبع

 بنحاص ىلع لونو كلذ هل ايهتي مف هنم دلبلا كلم موري ارارم هيلع بلجاف

 بحاص ىلا باهولا دبع تعبف اهنم دلبلا رما لواحي هدنع ماقأو ةماخل

 رصقب هلاقتعاف هب هيلا تعيف همم هنكع نأ ىلع لامل هل لذبو ةماحل

 ةيحاضلا بارعا ىف هلام لذبيو ةعاطلا نع ناطلسلا غواري ماقو نييسورعلا
 ىاطلسلا أهنودوي اوداك ىتلا ةبيرضلا عفمو هنع ةعفادلإ مرهغو كايقزقم

 ةهقيفاب هلغاوش نم غرف الف همم منع لوغشم ناطلشلاو ممتعاط مايا

 ىقلاتساو هرحاسع ضرتعا نا دعب نينا عست ةنس هيلا ضهن بازلاو
 عججو اهل دعتسا دقو سباق ىلع لزنو هءاطع ممف برسو هءايلوا برعلا نم

 عطقيو اهلتاقي ههحكاسعب اهيلع محو اهيحاون عتكاف اهراصحل تالالا

 رعف اهتحاس ىف ءاوهلا جومو احارب اهفافلا نم رمثكلا داعا ىتح ابليخن
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 كلذو نيناممو تس ةنس بازلا ىلا قاطلسلا ةكرح اهدعب انغلب رث نيناثو

 | ]12 2 ةلقل نإ كس سطو قام نم دعا
 برعلا ةعفادم ىلع الوعم مزاغملا نينسلا رثكأ ىف عنهو ناطلسلا ىلع

 بوقعيب كلذ ىف هقوثو رغكاو هنود لولتلاو بازلا ىاوض اوكلم ىيذلا

 رابخا ىن اتوبقم كلذ ىن هرابحأ نم ىرطرم دقو ةدواودلا هموقو ىلع ىبأ

 ىلع بلجاو دوج ىف ارسكو ذختاو هدلب ىلا ىوا دق لول نبأ ن داكو ةلودلا

 ضبن مم همازع هل هبنو 00 كلذ ظفحاف هقنوعمو هيأرب ارارم رزوت

 قلاتساو دونهلل دقتحإو عومهل عمج نأ دعب بازلا ديري نيناثو تس هنس

 نم حرخ ل ةسبت صخل ىلع رمو اوبعوأو هعم را ماس ىاجإ ند برعلا

 نمو ةدوأودلا بصوصعاو بازلا لاعا نم ادوهت دلب ىلا ساروأ لبج فرط

 ملس ىنب نم ةريغ بازلاو ةركسب نود ةعفادملا ىلع حاير لئابق نم معبت

 ةدواودسلا نم لبش ىنب عابس ىنب الا ميعارم اودري وا مناطوا ارقرطي ىأ
 نم هموق ةلاجرو هفطو ةاج ىنرم ىنبأ رفغتساو قاطلشلا ىلا أو مهدت مناف

 امايأ لامقلا ناطلسلا مشوانو ناقيرفلا تفاوتو معومجب ةركسب تصغف جينالا

 ىلع ةرهاظملا نم هب هعمطي ىاك امل هخخسيو ىلع نب بوقعي لساري وهو

 هبغريو ىنرم نبأ ىلع مفالتُئاو هنع هموق ىارخكإب هعداخي بوقعيو ىف ا

 ىرخأ ةصرف هل نكقت ىتح حاير عم برم رازوا عضوو هقعاط لوبق ىف

 لبقو اهنع حاير روكا يي انفو ايس ىاطسلا لات

 ةنيطنسق ىلا ث ساروا لبجب رمو اعجار افكناو ةمولعملا هتبيرضو هقعاط

 نينامتو تس قصتنم اهملا لصوف سنوت ىلا لحترا ث اهب حاراف



 لع

 ةياجب بحاص هللا جبع يا رممالا .ةافو

 رم امك ادمحم هنبا ةيابنيا ىعا و سكوت جف ىلا راس امل ناطلسلا ناك

 دّناقب دلبلا معز ىدهم يبا نب دمحم ىلا عوجرلاب هاسضوأو ابجاح هل ماقاو
 ماقف متامرو دلبلا لجر ىم ةلوج ملاو ةراطشلا لها ىلع مدقتملا لوطسالا

 نيل عفطضاوا ئامق نيسحا ةئياجي كالا بددتت ىلا هيعمل 7
 ىف هغم هيفكيو هضارغإو هروصق ىف ىربي ناكف عانطصا نسحا ىدبم ىبا
 همفويو كلذب هل ىرعي رممالاو هلاوحا ىف ناطلسلا ةأمضرم بقأ ميو هناطلس

 6 ةراك ام قفا هشأرف ىلع ىقوقف ىنينامتو سم لئاوا ةينملا هتكر دأ نأ ىلا هقح

 دير را تؤكد حب امم هتيعرو همبأ ىضر نم اعبشم أعور نمأو
 دهجأ سابعلا نا هبال ديعلا ذافنإب ردابف سنوتب هيبأ ىلا همعن غلبو

 هيلع ادذبتسم ىدهم ىبا نبال هرمأ ةلافك .لعجو هينا ناكم ةياكعا ةبالبا

 كلذ ىلع رومالا تماقتتساو

 ذمموي انو لولج نبأ دي نم. رزوق عاجترا ىلا باتكلا .قيلاتب نتنا ننك

 ءاضقل قرشلا دالب ىلا نينامتو عبرا نصتنم رجلا تيكر رف سنوتب مقم

 ةنسلا ىلع انغلبت برغملا رابخا تراسصو مصمب رث ةيردنكسالاب تلؤنو ضرفلا

 سج ةنس ةياجحب ناطلسلا نبا رممالا اذه ةافو انغلب ام لوا ىمف نيدرإولا '
 |هع



 كلور

 ديري ضهن رف ةيحان لكى م هدادمأ تفاوت ىتح امايا مب حاراف ةسبت صخ

 ىف رصتقفملا ريمالا هنباو ىبحي !ما ريمالا هاغخأ مدق ةصفقب لتحا الو رزوت

 ىف مرثأ ىلع ناتشو لفللا ىا دالوأ هموقب دلاخ“ ىب ةلوض اهاعمو ركاسعلا

 اماي هيلع اوقيضو اهورصاسخح رزوت ىلا هغباو هوحا ققنتا انو ةيبعتلا

 ءاسملا ىلا اموي اهولتاقو اهبناوج نم ركاسعلا ابيلأ نحزف ناطلسلا لسصو مث

 هسفنب ايجان بهذف دود ضأو هباككأ لولع ىنبا لذخخ لاققلاب أهو ركاب 0

 لح ىلإ هنميا داعاو هيلع ةلوتساو دلبلا .ناطلسلا لفدو برعلا لذدخ 1

 ةدينانو عسرا فصتنم سنوت ىلا م ةصفق ىلا اعجار افكناو هنم هترامأ

 رزوت ىلع ناطلسلا نبا ءايركز ريمالا ةيالو

 ضبقف هلاعفأ جمقو هتلخد ءوس ةيسادلاا هنيلا ققنأو ماوكش عمسف رصتقنلإ

 ىلي ال مسقأو رصنتملا كلذل بضغو سنوت ىلا اديقم هلقحاو ةصفقب هيلع

 5 ءايركز ريمالا رزوت ىلع ىيوو سنوت ىلا ناطلسلا هعم راسو رزوت ىلع



 لا

 ممل انامأ ممادقتسال داخا ىيحي ابا تعبو مع زوابكلا نسحاو مليقتف

 جيلا لاصتاو لوبقلاو ىضرلا بهاذم نم هولمأ ام قوف مل لذبو اسيناتو

 هدحو هلل دمحلو روهظلاو

 هنم اهعاجتراو رزوت ىلع لوله نبأ بلغت

 وبأ همسأ ايبيردولست ةركسبب كله ال لوليع "ني. تك غفأ أيل مدقت ناك دق

 بارعأ ىيفغل عم منار نيتنق ةدس دوق قع بلحا كندا انركذو ىبكي

 ءارهصلاب ميتاشم ىلأ اوردخأو بوعكلا 0 لاله دالوا ىنمبو ىاطلخللا

 لزنو ةركسب نم ىبحي ىبأ ىبصلا اذه نع بلاط نب ىدحكي مريمأ كتعبف

 ىنم ةتعيش هيلع عصقجأو اهراصح ىلأ ىبصلا عفدو رزوت حاسب ةضاليفلاب

 اوشوانو دلملا ىلع اوبلجاو ءارهحلا بار عأ ىنم بتاسهشسوإواةنلعلا فاد

 معيش ىعادت مث انمي مملتاقف ناطلسلا .نبا وضحت اهب ناكو كاععلا انهلها

 جرخو ٌميلع اولخ د رق .نلبلاب موج أو هركاسع اويلغو ةغيدملا بناوج نم

 هغلبأو دراجاف هب مذقسأو تلال نب ىبكي تهب لد هسفنب ايحات رصتنخملا

 ىلع كوبل نبأ ىلوقسأو ىكيرتلا هللأ دسع اهلماع اهبو ةيصخغقب هنمام كلا

 برعلا تايطعا ىف رزوتب مرئاذذ نم هج كسا امو هعم ام دفنتساو رزوت

 ىلا ربخل غلبو ماضر ىلع لصحي مو اهلاهكب دليلا نم ةفسلا ةيابج مدازو
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 رثا ناطلسلا ةعاط ىلا اله ليللا ىبا دالبأ عوجر نم ناك ام انركذ دق

 مرتابك منع افعو مليقتف ةرضحلاب هملع اودفو منأو سباق خف نم هفرصنم

 7 ملا خالا حرخو معناها كلذ ىلع ءافولاب ىضتقأو مءاغبأ ةعاطلا ىلع نه ١ رقسأو

 ا انتب اورثاقسا ىتلا ةراوه نم مراغملا ءاضتقال ركاسعلا ىف ءايركز ئيحي وبأ

 ققوتسأ ىتح ميكح نم ممفالحاو ليللا ىبا دالوا هعم لحتراو نتفلا هذه ةرقف

 ىلع هعم اودفوو ةرضحل ىلا اعجار افكنا رث هلع راطقا ىف لاجو هتيابج

 مممراغم ءاضنقال ديره دالب ىلا ركسعلاب مفاعسا ىف هب نولسوتي ناطلسلا

 اولحتراو سراف ابا كلذل معم ناطلسلا حرسف غتاعاطقا ءافيتساو ةداعلا ىلع

 اريقك ىلع نب بوقعي ىنبأو هلبق نم لول نباو ىتزم نبأ ناكو مئايحإب هعم
 فكانم ةعياشمو فارخالا ىنم هيف اوباك ام لعمل منوعدتسيو منولساري ُ

 هترهاظمو ومح ىبا يرصب اوثو هانركذ ابك ةركسبب ىايز ابا اولقتعا الو ناسملت
 ىلع نب بوقعيب قاحلا ىلا اوعزنو لهللا ىا دالوأ ىف ىالقأ قورع تضمن

 ةدواعم نم اسايو ناسلت بحاصب مرمأ ظالغتسا نم هويشت اهف ءاجر
 نا دعب سراف ابا ريمالا اوقرافف ةيقيرفا ىحاوض ىلع مل ناك ىذلا بلغتلا
 ضرغلا ىلع اوعقي مف بارلا ىلا مئايحإب اوراسو ةصفق نم هنمام هوغلبأ

 دوعقلاب وح ىبا دفاو مءاجح دقو ىنمم نبأو بوقعي اوفاوو ةيغملاب اورفطظ و
 مميديأ ىف طقسف منع هليبسل قلطنا دق نايز وبا رممالاو مترصن ىنع

 ناطلسلا ةعجارم ىلع بوقعي ملجو مرمأ ىنم اوبدتسا ام كاع مدنلا مم دواعو

 لاله ىبا نب دمحم هللا دبع ىبأ ميرعلا دفأو عم كلذ ىف |ادمحم هغبأ دفوأو
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 با لاقتعا مل ضهتف مارا ةييع اوضقنو ايجن اوصلخخ غملا كلذي رولا
 تاعزنلا ضعبب هيلع اوللعتف هعز ىلع وهج ىبأ يرصب مل ليفكلا نايز

 الا معار امف اورظتناو ومح ىبا ىلا رصلاب اوريطو هقمذ رافخا ىن اوطروتو
 اوردابو هدبع اوذبنو هزبع اونيبتف لاملإب ةضاعالاو ممخيرص نع رذعلاب هدفاو

 ةزما نم يلع ركف ناطلخقلا زواك الإ هل راناغلاو,ةناوعللل ليا
 دفوأو ةعاطلإب ذايللا ىلع ىلع نب بوقعي ملجو ةنيطنسقب قحلو منع لحراف

 ىنرم نيبال ىفغاو هقليسوو هقمف ناطلسلا لبقتف اعفاشو احراطتم هع ىبا

 لالف ىبا ني هللا ديع با هس ةصلاخو هقلود ريبكب مفعساو هتانه نع
 ناكر ةفاخملاو بايترالا سجاوه نع عيمتو ةفلالا هل نكهو ةصلاخملا هنم لوانقمل

 ىذ ىف نأطلسلا قهتناو ةرضحل نسع لصفف ةايحل نم ميلا قشا هيقل

 هناطوا لها نم ةعاطلا ءالتياو هلاعا دقفتل نينامتو نيتنث ةنس رخا ةدعقلا

 هدي تاذ ىن همكحو هيلا همامز ىقلا ىنرم نبأ ىلأ قاطلسلا دفاور لطو اذاذب

 ةدابكسا ىلا ردابو ةعاطلاو شايحنالا سوبل دهحساو ةغوأ ملا رشأ ىحمو هلمقو :

 هيلع ىئذلا عم دفاولا باكر دقلة تعفو ىلا فوبيا قل تاب رقما

 ركسعم اولصوو هاياطم روبظو هتانقت داعحألا اليم ةفو عما ةبيرضلا ىنم

 أمل اسولج ناطلسلا مل سلخ نينامتو ثالث متف ةسبت حاسب ىناطلسلا

 نشر. ةماظلاو- نئامكتالا ىنع:اويرغاو. ةيدبهلا ارض رعف .ةما كو البق: عاقل
 ىلع هرماوجو متاماقم ىف ناطلسلا ناسحا ملمثو ناطلسلا نم كلذ عقوم

 ىضرب اورفظو ةمنو اناسحا عرودصص الم اه اوبلناو :مفارصت| ىب تاقيطلا
 بويغلا مهاظمو رومالا ىراصت هللا ديبو ةينما اهب عبسحو ةطبغو ناطلسلا
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 انا لاعتعا عل ضفعف ممتازا ةبيع اوضفنو اين اردمل عملا .كلذت
 تاعزنلا ضعبب هيلع اوللعتف هعز ىلع وج ىبأ :غرصب مل ليمفكلا نايز

 الل مسغار امه ازرطعنإو رنج نبا ىلا يربصلاب اررماو هنمش ناسا قا
 اوردابو هديع اوذبنو هزبع اونهبتف لاملب ةضاعالاو ممخيرص نع رذعلاب هدفأو

 . هرمأ نم يلع ركن ناطلسلا ناك امل هل رذعلاو نايز ىتال ليبسلا ةيلخل

 دفوأو ةعاطلإب ذايللا ىلع ىلع نب بوقعي ملجو ةنيطنسقب قحلو ٌمفع لحاف

 ىفزم ىنال ىضغاو هتليسوو هتف ناطلسلا' لبقتف:اعفاشو:احواطتنم,ةعب بأ

 لاله ىبا نب هللا دبع ىبأ هس ةصلاخو هقلود ريبكب مفعساو هتانه نع

 ناكر ةفاخماو باهترالا سجاوه نع خو ةفلالا هل نكهو ةصلاخما هنم لوانتمل
 ىذ"ق ىناطلسلا قتنأو ةرضحل نسع لصفف ةايحل نم ميلا ىفشا هيقل

 هناطوا لهأ نم ةعاطلا ءالتباو هلاعا دقفتل نينامتو نمتنث ةنس رخآ ةدعقلا

 هادا ت اذ" نةمكحو هيلا :هنمامز. ىقلا ىنرم نبأ ىلا قاطلسلا دفاور لطول

 ةدابقسا ىلا ردابو ةعاطلاو شايحتألا نوبل دبقسإو ةغرامملا رثا ىحو .هلمقو.

 هيلع ىذلا عم دفاولا باكر قى كلذب تعبو ىلا ىونص ىققنأو تاب رقما

 ركسعم اولصوو كاباطم روسبطظو هنافت. اناركأرا اليس ةفو معمل أ ةبيرضلا ىنم

 امل اسولج ناطلسلا مل سلجل نيناقو ثالث متاف ةسبت حاسب ىناطلسلا

 نسحو ةعاطلاو شايحنالا نع اوبرعاو ةيدبلا اوضرعف ةماركو الوبق ماقلو
 ماهو مانجو" مقاماعم»ق ناطلطلا ناشحلا» مالمقوب قاطلتتلا فما كلذ

 ىضرب اورفظو ةمنو اناسحا مرودص السم امم اوبلقناو مفارصنا ىف تاقبطلا

 بويغلا مهاظمو رومالا فراصت هللا ديبو ةينما اهب ممسحو ةطبغو ناطلسلا



 4م

 هببنع درشو دير ع ناطلسلا ميع ذا كلذ ىف ؛مافميو نايز با نم ققتلا
 ةطفنو رزوتو ةصفق ختفاو ةعفادللب هئاسورل اولفكت نيذلا لمللا ىبا دالرا

 . يفرم نبا ىلع لزنف نايز ابا رممالا بسحعتساو ةركسبب لوله نب ىيحي قحلو

 هع يل“ نتي يوفعي ةبأتسا اهدنع تمكحسأو دانركذ أايك لثالق مايا كلهو

 مكسهنو طهرلا ءالوه ناهد هيمو ج لاش ام ناطلسسلا عم درمأب حاير

 نيذلا ةدواودلا ةغيشم ىنم هراظنإب هتريغ رث ممع رذعلا ىف ةغلابملاو هيوقحب

 هنم كلذل ندحل هتيالوب مصتخاو هءاطع ميلع ضافاف ناطلسلا ىلا اوشاحنأ

 00 يلب كاسل يصاب وع ىدكإ ناطليسلا ىلا نليضراب فارطسار رت
 دلع 6 0 د رادبلا ىلا اهب هزبيو طهرلا ءالوهل هشيبكسي ىنينامتو

 تثدح ةرف ذم مل للعتف هنبأ هيلع دفوأو ديوس نم هئايلوأ فيرع ذالوأ

 نم بير 0 ىكم دام ملاب مل هنأو برغم ا بيحان ىنمبو هميب تقولا ىف

 نانزري با, نم قتلا يرسل كلذنب كيب ميلا .نيايعلا , يا ناطلبسلا نيد
 تيغم قو نوهملا تاباميغ ىف هناقلاو هلاقتعا ةطراشم ميلا. سد ايو

 ديرجلاب نود<سفملا هل قجرأ ضرملا نم صيعهت ناطلسلا قرط أذه بوقعي

 00 ب هيل قو ءاننإل نم ضرما ورم كولو رولا ةعيبع نضر
 زاهتنال مييجو هتايلواو دلولا ةيغاص عم اباهذ اهبل تبيقتلا نع ىنزم ىبا

 رزوت ىلا رهسلا ذغاو لالإب بلغم ىن نيطراشملا برعلا عم رزوت ىف ةصرفلا
 عانتمالا قاوواسلولو رصتنملا ىلأ دنهل نم ىخو رهدلا نم ةلفغ نيح ىلع

 فرصنأو مهمصلاخمو رزوت لها ةعاط ءالتبالا اذهب تضكحكتو عافدلا قدبفي

 ةركسبب قئاوو هراكلل عقوتو مدنلا نم لاو ىجسلا نم قافخإب لولي نبا
 2 112 ةيفالملاب مييييبعت ف غلابف برغلا نم هعجرم كف ني يوقعي مودق

 غولب لول ناطلسلا ناكو عقارلا ىلع ىيعملا عستملا قرشل اذه نم هدعب اوثدحا

 ىلا شوهنلا عججا هّنايلوإو هنبا ىلع يندم نبا ةالامتو رزوت ىلع مبالجاب ربخل



 ك4.

 ةعالجلا كغ اوماقتسأو ءاقولا اع ممءاَمِبأ اونهرو مكح 3 ةنومعص وبأ هلبقو

 نينامتو ثالث متاف وهو دبعلا اذهل كلذ ىلع ممالاو روهظلاو جالا لصتاو

 5مم بر ال رومالا كلام هللأو ةياعبسو

 لاوحالا ىوم كلذ ننتكحأ أمو هدايقنأو لمص ىبأ ةماققسا نعال

 تأدحسأ نومو م ةعاطلاب هل ممغوأرمو هعم ملاح ةيغم أوبأتسأو لغاوشلا

 ذخاي هناو رمخالا وم ابا مدهعل ناسملت ناطلس اهل ىنولمويو لغاوشلا

 ةنام ملأو توعتخلا نم روصعلا هذه َّى داولا لمع ىب ىاطلَستب لزن ألي ةثاتشإلا

 اذه ىف ممدقتو مودع ىدياو مثيديإب تاتشلاو كالبلا نم مموق باصأ امو

 ىبا رهمالا لورن كلذ ىنراقو متريصب ىلع اعيمج ماوه اطغو دودلقو هوعمتاف

 3ايام لدهع رزوتب لولي نب ىلع وج فا مع كي عس قاأ ناطلتتالا نبأ ا

 ةغس هفرصو وم ابا عجار ث امايأ هب دراط ناكو هدايا ىبلاعتلا ميهأ بأ نب ماس

 لول نبأ ىلع لزنو ممع بهذملا دعباو ناسملت لاعا نم جر نمعبسو نامت

 ىلا هتباجاو ماتاضرم ىف وجح ىبا لاقعا ىلا ةعيرذ هب مكسمت ناو ىايز ىبا
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 اولاتو اوضفناف موتمبو مل اوعمجل لاملا نم دوضر ام كلذ ىلع عل طرقمشاو هل

 رهاظب ركسعو سباق ىلع ةكرفل عجاو هظفحاف مربح ناطلسلا غلبو ممم

 ضرعتعأو ءاطعلا ىتوقسأ ىتح امايأ مولتو نينامتو ىدحأ ةنس بجر ىف ةرسضمما

 لس راكان نم مدالحتاوت لذبل بم دالوا نم. هماقلوا ءايحا :تفاوتو :رركاسعلا

 ةييبعتلا لمكمسا دقو سباق ديري اهنم لحتراو ناورمقلا ىلا لترا
 قي 'ىم  سننباق بأمسعأ بابد ةهشم هتعاطب ذخالاو هيقل ىلآ ردابو

 نبا هلع هع" نبإو ديماحلا' يش بوقعي نب“ عابس نب دلاخ. ماعم :دافوو علع
 هلسر ردقو ابيلا مسلا ذغاف سباق ةلزانم ىلا هنوتهسي مهلا نهف دشار

 ةعاطلا ىلا دايقنالاو ةبانالاب معج ف هيلا اوهتنأو يا قبال را دظالا هقول نو

 وه: بايد ءايحا نع لزنو ةقلبلا ىم جرخو همداخذ اعود ةلخاو زا لدمح | دق

 نم ”نيدس ذغم كلابلا لكلب امالتفا ىبا باهولا دبع هدفاحو ىبكي هغبأو

 نم"ةدعقلائذ ىف اهلتخدو دلبلا ىلا ودايف.ناطلسلا ىلا ربخل لصتاو لبق

 ىلوو هتعاطب دلبلا لها ذالو هروصقو ىكم نبا لزانم ىلع ىلوتساو هتنس
 10 ك2ب 33+ سلخ ارد تح انط“ نجاح قفا ركب وبا "ناكو: هميصاخ نم اهيلع

 اهتف' لامكتسا .الف: سباق“ نيود هلسر هتفاوو نئايحتالاو ةعاطلاب :ناطلسلا

 ىب كلملا دبع ماقأو ةعاطلاب معجرف ةئالذ#ءاطظتقال :هعيفاخب جم هيلا ىعب

 ىوملا هتغب م لدالق ايلايل برعلا ءايحا" نمب سباق نم مك ادع نك

 اولزنف اهيلا لوخدلا تبات نبأ معنمف سلبارطب هدفاحو هنبأ قحلو: كلهف

 ناطلسلا لمكتسا الو بايد نوطب نم ىراوجل ةلافك ىف اهارق نيرو زك

 مفكر لينا نسيت هتاف اب لخدف ةرضحلا ىلا اعجار افكنأ هنوشو خفلا

 همراغم ءافولا هيف امي عامتملاو قيمر قت ظلباف قرا ةيدهوج سلبا طبى م هلك

 قيعتراطتم ليللا ا دالوا لسر ةرضغلاب ةزارقتسا دعب هيلع دقوو هعرب
 مهش دلاخ نب ةلوص دفوو كلذ ىلا عباجاف ميلع لوبقلاو منع وفعلا يف
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 كان ننإر ال رافتعتالا قمر ايلاجح ىلإ .هرديلا تداعوا ىالبلو .ةيعفلا رس كاع
 ءاسور نم مأوسو ىكم ونب داعف ماغم «ءاشيتالا# فوكو ةرصضعأ نمحاص

 مراغملا عفمو ةعاطلا بابسا عطقو ةلودلا ىلع دادبتسالا نم ملاح ىلا ديرهل

 انالوم ديتسا املف رضع كيطياطم ىلع اكونيو ةيبرغلا بحاص ةعياشمو ةيابجلو

 نم رمثك ىلع ىلوتساو ةطكلا عجو ةيصفخلل ةرعدلاب ىليعلا وبا ناطلسلا
 مضد أهف |أومداحتو ةيديرهل روصقلا هذه لهأ لسارق ةضقتنملا روغتلا

 مدعقا ىكم ىب كلملا دبع نأكو هيلع عافتمالاو هييقلم مالا .هةحو اوبل

 دق هفيدرو هوخأ دجأ ناكر 'ىاوعلا اا :ةهيضايخاو نفلا هسأرم لوطل كلذب

 ناشلا ىف مملسارو هولسارف سباق ةسايرب وه در ناو نيتسو سه ةنس كله

 ةعياشمو مهف لاومالا بيرستو ناطلسلا ىلع برعلا بيبخت ىلع اعيمج اوعمجأو
 ةيحان لك نم كلذل اوبدتتناف ةهقيرفا كلم ىن بيغ رتلإب ناسلتر تحايد

 ةيذاكلا ديعاوملا مللعو هسفن نم معمطاف ناسملت بحاص ىلا ديربلا اوقعبو

 ىنح براغلاو ةورذلا ىن مل لمفي هناش ىلع لبقم سابعلا وبا ناطلسلاو

 رزوتو ةصفق ختفاو منع ةعفادملاب منودعي اوفاكر نيدنلا لالا سام اللا ل

 كلملا دبع ردإب ذمنيخ مخيم نع ناسملت بحاص زجع مل نمبتو ةطفنو

 ىدتسيو ةيابجلاب ءافولاو .ةعاطلا هسفن نم هدعي ناطلسلا ةلسارم ىلا

 عجرو هيلا هدفأو تعبو كلذ ىلا هباجاف هتيدشاح ضعب هنم كلذ ءاضتقال

 برطضا رث دعولاب هدرو ضرغلا ىف ىكم .نيا هلواطف هراطتنا ىف ةراتح اهلا

 اوبكرو بايد نوطب قدخا ذا ونب هتيحاض ليبيا هيلع ضققناو هرمأ

 بحاص ركب اتممالا نم ائالذال ءددجملا او عذاتساو ا هيلع اوعييضتا هو مداخل ههلإ

 لهأ ضعب ىكم نبا متاو راصملا دقشاو هولزانخف اهباقو حسعب مدعأو ةصفق

 هلاح ءاسو ةيعرلا هل تركنتو ملعقو ملزانم ىف مسبكف متلخادمب دلبلا

 نبمصاخحما مكسعلا تييمت ىف ىلع ىنب نم برعلا نم قيدسمملا ضع ىلا وحلا
 اه(“
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 اوعيابو هوباجاف كلذل عمجس ءأ ام دفع هللا دبع دمحم با هيخأ ىلع ضاقتنالا

 ىروشلا ةساير ب مهدرفأو ةيقيرفاب ديتسأ ام دنع لئاسولا هذه ممل اعرف هل

 يم اخ 0 نيل دنلا ليقف ايدي ع اداةيعبالا ىلا اوس رق مدلج
 داديتسالا اذه ىلا نيحتاج اولاري مو كلدإب ةيبرغلا روغتلا دارفذاو نتفلا

 بالحالاو راوثلا ةاخادمو ناطلسلا: كع ىناقتتنالاو نتفلا نامب هنيلا نيحاس

 ديره لها نم ماوس ىنعو مفع لتغش ىف كلذ ءانثأ هل 0 0 ىلع مب
 ةييرغلا روغتلا بحاص حاحلو ةلودلا ماسقنا نم ناك اهب ةلواطتم باقحا ذم

 رداس ىف ةيصفخل ةوعدلاب نيس طلشلا انالوهب ىيعسا( عم ةريغملا) ةنبلاطم لع

 ةدلحالا نانا رح اض عم ةنيفلا لغاش مممع هلغشو ةهقيرفا تدالاع

 داولا دبع ىكب شويج هيبيرسيو ةياجب رعت متلزانمو ه.تويبج حم ةرسخمل ىكع

 ناكر ةيقيرفأ كل برسعلاو صفح ىبا ىنم نم صايعالا عم ىرخأ تعبي

 كليا نابع نربي نجلا نيد ىكسم: وب كاملا دبع , ذوي: نسباق ةسايرل كيوبعملا

 0 اسلم بحاس ىيفتما# ان: ىاليخادي اناكو دجأ هوخأ ابيف هفيدرو

 ناطلسلا اوفلاخ اهرو معم نيمداقلا راوقلاو هشومج عم ةردضشل كع.بالجالا

 دقو ىنايدلا ني. دحارلا دبع عم هل عقو اكابنع هبيغم ىامزأ 3 ضم ىلا

 ىنب رثأ ىهنأو ناسملت ىلع نسحل وبا ناطلسلا ىلوقسا اطف كلذ ركذ مم

 نئاقتنالب# نيدئادلا ديرجلاب ءاسورلا راوغلا ءالهل ركب وبا ناطلسلا غرف نايز
 ناطلسلاب كش جوي ةدنجلا . أو رعدف اهكلمف ةصفق ىلا ىفحزو معمايا رماس

 سباقب مم برغم ا نم وا ' بكللا ن ا نا دعي هبعافشي هزت نسل ىبا

 اومدقو ءامحو ىرق بكرلا رئاسو اهءابح اوعسواف ناطلسلا ٌمارك ضعب هبو
 ا كشكل هتليطو ا ىناطتسلا لعن ست افؤلا جوبي نيب ةلهيسو كلذ

 هقعافش لبقتف رهصلاو ناطلسلا ةمذل غيف اعفاش ركب ىبا ناطلسلا

 ركب وبا ىناطلسلا انالوم كله رث اوربستكا ام غنم ماقتنالا نع زواجتو



 ل

 اكانلكو داغوألا ىنم ةففعز كيز كلا ىو لخحاد ةلعتلا نع نيمالا ىراوت الف

 ىلأ مدقتو ةعاطلا ضقنو ةروثلاب ىداكك هعم قفاهلاو ةنيدملا ككل حى

 دمع علو هيلع ف ماق اهدراحو هنود هللأ دبع دياقلا أهقلغاف ةيصقق

 ةفقمقلاب اك باب نع مملخداف ىرقلا لهأ هيلع حمجأو هيما لبطلا هللا

 ىلا معدواف ةروخلا لهأ ىنم ريتك ركع ضيفتف ةبصقلا نم دئداقلا جرخو

 رمسلا ذغاف رك ىبا ىلوملا ىلا ربقل راطو ةعيبلا نكسو دلبلا ىلع ىلوتسأو

 رمأو 97 نم ىنيلقتعملا قانعا ب م هلوهخد ىن 0-0 ةصفق للا ايلتقنك

 هلوهد ىم مابا هيخأو ديز أ نبأ قف ةءارملاب س | ىف كءِداقف ماكل

 اهيلع أ 0 ءانسللا ىزؤد كو كلابلاب 0 ف نسوتللا ا

 ا 0 وه كلذو اهاندوو ا كد د أو مسخ دقو 2 ئ الا ان

 هلمقف هلاح ؛:ةبغم زذحو قتلح ىباب ذعنيح رزوت' بحانص“ررصقفملا ا قاتزأو

 50 داير ا راصمأ ناطلسلا مظتناو ةهمم ليبس رميغ 3 بهذو هسبكب

 ركذم ام: ناك حا ىلا ةولط#] ضير عال

 هذه ىف غعركذ روبشملا ةكم ىنبل ةيصفحل ةلودلا هذه ىف لزي هنلدلاةلانه

 لوالا ءايكر 55| ريمالا ةمدخب ملاصتا أههف مقسأير لكعأ تاك دعب أهف



 ىو

 قلع ةلوص#عفوو نديعجار اوفكناو هزجع أبنم أونهمتو دعاأوملاب معفادف هفلس

 ميلا عجرو ءاذم اذ هموق ىلع هدأ طرعشاف ةلسفخلا كل قوت نأ دعب ةاطلخختلا

 ىم ءايلوالاو رحاسعلا 5 ةرضعل ىوم ىقناطلبلا سضبنو هط رست أوصضري ملف

 اولفجأ ظ أههف دوفقأو تارص ةدلت مب عقوأو ممعبتاف هشام اولفجأو برعلا

 ءاشي اه هل طارقسقالاو هةعاطلاب# عناطلتسلا نق ممدفو رمدقو ناو ميقللاب اوقحلو

 قاطلاسلا بهأذم 1 لاعالاو 0 ملأ اووانلعو هوفع ممعسوو لبقتف

 ديعلا أذهل كلذ كك و هتاضرمو

 ىلخل ىبا كلبمو ةصفق لها ةروث نع ربغأ

 خلقوا ايفاعوأ ناطلسلا نيا مصتعتملاةباجت قلد نبا كم نب قلقا لععشا ايل
 رق رصتنملا عم رزوتب كلَريتو هزماغ ابيلع ىلقساف ةطغنب هلع ىلع كلذ

 رمعو داصرالاو نومعلا هيلع تيف هلساريو لول نبأ لخادي هنأ هب ىدس

 رهما ىلع نب بوقعي ىلإو لول نبا ىلا فورعملا هبتاك طخ ةباتك ىلع

 ىلا هلاع تعبو ىنهملا هعدواو ههلع ضبقتف ةنتفلا ىلع اهضرحي ةدواودلا

 ىنيمبت قا دعب هابماف هناش ىف هإبأ بطاخو هرتاخ ذو هلاومأ ىلع ىلوقساو ةطفن

 عزض نق ةيطّفقأ ارقق, لذعق ناطلشلا اكو قاله ىف هيعسو ةعاطلل هضقن

 ىلع ىلوتسا الف اهيلا هباكر ىف راسو حيز ىبا نب دجا ابتاتويب نم هيلا

 هتروشم ىلع ىلوقساف ركب ابا همبا هب ىصوأو هيلا هعورن ةمذ هل اعر دلبلا

 تيقاوملا هل نيحتو دادبتسالاب هشفن هتثدح رث ىنلا ىلع ىوطو هدقعو هلحو

 قلخو رزوتب رصتنملا هيخأ ةرايرل ةصفق نم ءايركذ وبأ مهمالا راس ىأ قفناو

 هتباج هالوو هعم هلزنا ناطلسلا ناك مميلاوم ىنم ىكيرتلا هللا دبع دلبلاب
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 ناطلسلا ىلا حرش هلوهذو هريكل هيلع ديتسملا دمحم همباو ممدقم دباعلا نبأ

 ةيرس ىناطلسلا ناكر هيبأ ىلع ديعسملا جنا هنقأ ممقباسف جو مخلب أوضو ضعب

 كنعبف ابتحاس ىن اذه دمحم هيقلف دلبلا ىلا ءايلوالاو ةصاخل ىن ىبحي ابا هاخا

 دهحم ىلع ناطلسلا ضبقتو دلبلا كلهتو ةمصقلا ىلا وه لخدو ناطلسلا ىلإ هب

 هرأد ىلع ىلوةساو هعم لع دلبلا نم هوبأ هيلا قيسو هققول دباعلا ىبا

 حا ل راط دقو رزوت ىلا ريسلا ذغي لصتراو ركب ىبا هنبال ابيلع دقعو
 قحو هتريخذ نم فخ امو هلها لقحاو هنيحل بكرف لولع نبا ىلإ ةضفف

 ىلأ مدقتو هقيرط ءانثا هيقلف ناطلسلا كا ربخلاب رزوت لهأ رمهطو بار لاب

 نم اهب دجوف هروصقب لزنو لولي نبأ ةرميخذ ىلع ىلوتساو اهكلمف دلبلا
 ىنم كلم مظعأل دتعي ل راض ةضفلاو يتلا ةهنأو حالسلاو عامملاو ىنوعاملا

 رهاوجل سيفن نم مدفع قيفاكب عبادو سانلا ضعب رضحاو ضرالا كولم

 هننيال رزوم .كف.«(راتلظلابلا ةاعطو  ىاطلسلا#هلا اينما كر كاع يذلا

 ددلب ىلع هل دقعو هتقعاط هأتأو هيلع مديقف ةطفن فخ اكم ىلخا نب لكل

 ناك دقو ة رسل ىلا لفقو هعم هلزنأو رزوتب هنبأ ةباح () ةيالوو

 ىف لولعلا ىلا هوفلاخ ديرمل راصما ىلع هبلغت دنع برعلا نم فال لهأ

 تاهل ىلا اولفجأو مميرغ نم لفو مب عقواف اهنود هوضرتعا هترضح دصق

 ةمدخ ىلا مب اجاج دق لولع نبأ ناك امل ةرك ابنم نولموي ةيبرغلا

 (1) 1عو موق. كل ء( 8 ممءاعصأ ةيالو ىدلب

 !اهإ
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 كلذب نوتفي قافنلإو ىالخل ةيطم داعتقاو ةنعفلا ران مإشإب مدع هقعفادم ى
 دعولاو ةبراقملاا ىانيالا لاجم مل سفو لابمالا ليط مل وه يجراو هّمازع ىف
 ادانع اودادزاو اوصاف ةداهلل ىلع ةماقتسالاو ةفو عملا ةعاطلا ىلا ةّئيفلا ءاجر

 ةرضعأا نم ضهنو اوس ىلع مدبع ميلا ذبنو همازع ىع مل رمثف اقافنو
 لدابقو ىلاوملاو دنهل تاقبطو نيدحوملا نم هركاسع ىف نمعبسو عبس ةنس
 | لا نإ دالرا ريساطاوب هكحو لالي م دالوا برعلا نه هيلا: قللاتسا قيو ةنتانز
 ٌميلغو هماما اولفجا رث امايا ناطلسلا اوفقاوو ديرب لهأ ىع ةعفادملا ىلع

 ىجاوض اورع نيفي ىنب اياقب نم اوناكو ةريجنرم ماياعر ىلع ناطلسلا

 مراغم ميلع ناطلسلل تناكو ةوأرفنو ةسوفنو ةراوه نعاوطظ عم ةيفيرفا

 ىاعاطقالا ىف اوسفانتو ةيقيرفا انتي لع برعلا الفت االمف ةرفأو تايابجتو

 متيابج تناكف ةرسجج دالوا عاطقا ىف ءالوه ةرهدغرم نعاوط تناك

 ناس فلابو مدالاو عررنلاو عاركلاو لاملاب مل اددم اوراص اهم |مثد ملامو ةروفوم

 مميلع نأطلسلا ىلوقساف مموق عمو ناطلسلا عم مبورح ىف نوربظتسي مانم
 عطقو ةرضحلل نوح ىلا ىرسا ملاجرب ثعبو ملاوما عقكاو ةنسلا هذه ىف
 محانج نم صقو موتمع نم كلذب دمحل مدهت تناك ةدام مظعأ منع اهب

 عزضو هعامشا قرتفاو هترضح ىلا ناطلسلا داع رث اهل اونهوو رهدلا رخآ
 ا وعلا تلا راو عشووم .ليمللا كانادالوا عمو ىلاتف :ةيودعس نبا مدع

 11 دو ردك اقر بحعتإ ف اييلع ىاراعلاة زم هدام اهاس
 الإ ياكل رو اكك نمو دق انو عنج لاو: ةيييسوسب هلا لج ايقوو هالعالم
 عجهجو ةصفق ديري ابنم لحتراو ناورمقلا ىلا عجر م ةنونعص ىبال تناك
 هنع ىنغت ملف لاومالا رزوت بحاص مامف برسو أاهنع ةعفادلل ليللا ىبا دالوا

 عمجل هولتاقو منايصع ىف اوجو اثالث اهلزانف ةصفق ىلا ناطلسلا ىحزو
 دجا اولساو منكام| نم ةيعرلا هيلا تلياستف مليخن عطق ىلع ىديالا
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 هيخا ناطلسلا طابتغاو هبيغم لوط ىبحي وبا خالا نقمتو خفلا ماع ةيقيرفا

 اهنم هرصقب هلزناو دمحم هللا دبع ىاريمالا هنبال هيلع دقع هعم هنوكب

 نيدلا ىفحلاصلا ركذلاو مضرتلا لالخ نم عمبتسا امل اهتراما ىف هملأ نيو
 هللأو ةياحبسو قينانتو تالت ةنس وهو دهعلا ذبل كلذ ىلع لاك ٍمقسأو

 ناطلسلا ةعاط ىن ةيليطسق لاعا ماظتناو رزوتو ةصفق خف نع ربها

 ةلود لبق اهف هراصما ءاسور نمب ىروش راص دق ديرجل اذه رمأ ناك

 هيتس اللف زم امك اهتمامثعما# دش ةلودلا العمال :رككم الزب «نالشلللا
 هرظن ميلا ص لفاوشلا نم غرفو ةيصفحل ةرعدلاب ركب وبا ناطلسلا
 ىبأ هنبال دقعو اهنم ىروشلا رثأ ىقتحف هسفغب ضبن رث هركحاسع ماطوأو

 بلغتو ةيقيرفأ بارطضا نم هكلهم دعب ىناك املف هانلق ايك ابيلع سابعلا

 نيرم ىبو نسل ىبا ناطلسلا ةهره ذنم ناك ام اهيحاون ىلع بارعالا
 دادبتسالاو رمالا ىلع بشوتلا نم نيد ىللأ دير ىف ىروشلا لها داع ناو مهقلاب

 كلملا بهاذم لاختا ىف ةقوس او ناك ىنا دعب مواسور اغانتو 'ناطلسلاكع

 نونيهيو بكاوملا ككسلا نمب ىثملا ف نودقعيو كندارالا نودعتقي هتاراسشو

 لقت ف نب ععل ةليا: مانعا مأيأ ةلالا نوذخخيو ىارشالا لابس مئاويأ ىف

 ارماقإو ةفالخل باقلإب مسفنا متثدح دعل ىتح تامثلا لمال ةككتو رايلا
 ةيقيرذأب سابعلاوبا ناطلسلا دبتسا الف ابئايتلا ىن ةلودلاو الاوحا كلذ ىلع

 هغيرع ىنر داس دسالاو هبقرم نم لطملا ىزابلا ةرضحلاب همم تاو اهتالاعو

 بارعالا ذّئنم> اولخاد مب هبثوتو مملا هبامصنا نوعقوتي هل سمارف اودجصاو
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 هالوم باكر امزالم ناكو كلملا نيواوا ف بلقتلا مايا ابنقل لالخو كداخلو

 ةنحملا نم ةنيطنسق ىلع هحاحلل دنع ىقل اهرو هصيخت ماياو هبارقغأ حراطم ق

 هالوم ىلإ كلملاو زعلا دوعو هيونتلا ليمجب هنع هللا هضاعأ ام لييوطلا لاقتعالاو

 ةينمالا ىلع ةبترلا نم لصحو ةيغبلاب كلذ نم رفظو لاوحالا نسحا ىلع

 اكو: تو 2 ةمدقم ىن هتعبيو ركاسعلا ىن هرظنب قعي ناطلسلا ناكو

 هلزناو ةنيطنسق رسما هالو أهيلا هقيانع ىرصو ةياجب ىلع هئاليتسا دنع

 هرفغتسأ مث هرغصل هتلافك هيلا لعجو قاحتا اا ريمالا هنبأ هعم ل منأو ده

 1 ل هعم دهشو هتلجج ىف ضينف ةيقيرفأ ل اهقاهملا دنع ركسعملا

 هيلأ عفد أمم لري ملف لالقتسالاو ضيوفتلا ديرب ةنيطنسقب هلع ىلا هعجر

 برغملا كلم ىلع قاحا ابا هميأ: حفوا دق: ناطلسلا ناكو كله نأ ىلا كلذ نم

 سارع اهقذم رفظلاب اينهم ناسملت ىلع ىلوتسا ام دنع زيرعلا دبع ناطلسلا
 لبق نم رم دقو لاله ىبأ ىب قاحا انا هاج ىنيدحوملا يش هعم دفقوأو دولا

 نيدحلاب اهعجرو ءافتحالاو ةربملا وجوب برغملا كلم اهأقلتف هيخأ ركدو هركذ

 هتراما راد ةنيطغسقب قاحما وبا ريمالا لرنو نيعبسو ثالث ةنس هنع ليمهل

 رمشب دئاقلاو هيلأ ةفو ,معم هموسرو كلملا باقلاو اهيلع ناطلسلا هل دقعو

 ىمعبسو نامت ةنس يشب كله نأ ىلا ةرغص ناكمل هيلع ديتسم هنبأ ىلوم

 ناطلسلا هل ددج ةرامالل عمبتساو لالخ قاما وبا ريمالا لمكتسا ام ددع
 ماقم نسحا كلذ نم هيلا عفد ام رماقو اهتراما ىف هيلأ شوفو اهيلع هدهع

 تلذ ىتلا لياخملا ةداهشو هيلا ىوت تناك ىنلا نونظلا اقدصم دافكاو

 ىناههيلا اضوفم اهلاعاو ةنيطنسقو ةياجب غغب نآرممألا ناذه لقتساف هيلع

 وبا ريمالا ناكو ةراشلاو ةيكولملا موسما ةماقأو ةلالا ذاختا ىن اهل انوذام ةرامالا

 اهيلع هثاليتسا ذنم اهلعو ةنوبب اضيأ القتسم ريركلا خالا ءايركز ىبحي

 ىلا اولحترا الف هناهس ىف اهراصاو هملا ناطلسيلا اهفاضأ دق [ضايب] ةنس
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 دنهل نم هقناطب ضاصناو ريربلا نم ةريارجل خويش هنع قرقفاو هناردجب
 نطاحا دق ناطلسلا ركاسع ىإو هب مل ةقاط ال ام اوأر الو اهب هعم نيمدخسملا

 ركسعم ىلا اوردابو نصف نم ةونكماو لوطسالا داق ىلإ اولرن ارحيو |مب مب
 ريمالا ةناطب نم هعم نهف لاله ىبا نب هللا دبع وبا ةصاخل معم لبقاف ريمالا

 هنيح نم هولقنو نومعلا بأ نب دمحم ىلع اوضبقتو نصح اومكقاف هتيشاحو

 ناطلسلا ىلا نملفاق اولحتراو ةريرهلل ىلع اولوو هراد ىلع اولوقساو لوطسالا ىلا

 ىلع ةبصقلا ىلا بكراف ناويدلاب لزنو ةرضخل ىلا نومعلا ىبأ نب دمحم لصوو

 هرضحاو هب ةلزاملا هللا ةبوقعل .ارابظأ دلبلا قاوسا ىلع هب :قيطو ل

 ءارما نم ةياوغلا لها هتلخادمو دانعلا ىف هبكترم ىلع هخيف ىناطلسلا

 عست ةنس كله ىا ىلا نهيلا هعدوأو همد نع افاجت رث هنع ىارمنالا ىف ديرجل

 نييك

 كلذل اهلها تاقهسإب ةيقيرفأ ىلا ةاحرلا عمبكسا ام دنع ناطلسلا ناك

 افكالا نع. شيفيو':هلاوحا»ربسي ؛ةينب.ى.ةرايتخا- لاجاو ةيبرغلا روغعلا

 ف هللا ةيانعب صوصخملا هدلو ريبك ىلع الو هرظنف عقوف ٌمنم روغغلا هذه

 اهلاعاو ةياجب ىلع هل دقعف هللا دبع ىباريمالا هيلع هقبحم ءاقلا

 لهعتساو دنهل ناويدو ةيابهل لام ىف هدي قلطاو اهنم كلملا روصقب هلرناو
 «ىتان هب ناهعو هتلود قيس ريشب دماقلا هالومل اهيحاوضو ةيئاطنسف ىلع

 رهدقلاب ةلادو سانبلاو ةمارصلا ىم ةوجغ لجرلا اذهل تينقأذكو هأب م دالتو هرصق

 اه



 ناطلسلا كلم ىت اهماظتناو ةبرج خف ىع ربغل

 انوكذ كسقو اهقراش نيوبلو اهقرطو ةرامالا بهاأذم لاكناو ها دةتعسسالا

 ىلع هالوف هللا دمع ىبا هنبا ةبتاكم قلتقعا هنأو نيكارفات نب دمحم ىبا

 نع دهرسقم دفع دد_صنقفق هنأو (ضايهب] ةئادس اهايا هجحاتعقا لكلع ةبرج

 مرسعمأ دادبتسالاو قاطلسلا 50 عافتمالا 0 وسوم لب 'ىم ةرسيزجلل عوج

 ىلوتسا 05 ددعب ىم هنبأو قاحا لذا وللا ةلود رئاس اعنتم ماقأو دوباجاف

 كتانيقلاو لاقتمالا ءوس ناطلسلا ىداصو هقيدحو ههدقب هرامغم ىف هفلخت

 هنبأ 0 دروغتو لحاسلا راصمأ تف ألو هظفحاف ةندابجلا عضو هةعالطللا

 نب ىلع نب دمح هلودلا هيما هعمو ةبرج ىلا رحاسعلا 3 ركب ابا رهمال

 دقو رصنغتسملا ديعل هناك 22 نيدحوملا ع لاله دفا دلو ىنمع مهاربأ

 قاع درسكسعب ريمالا لزنو اهراصحل رجلا و لوطسالاب ددمأو درك د مدقن

 ىنومعلا منا ىبأ ذال دقو ليععتلا ىنصخب ةفاظإف اهيسرم لأ لصوو اهزاجم
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 اهيحاون ىف تارافغلا نشيو ةسوس ىنم اهيلع بلف ةرضحلا بحاص

 قاحا يبا ناطلسلا ىلوم هحيرس روصنم همايا ضعب ىب عقوا دقل ىتح
 هيلع ىم رق امال ةسوسب هلقتعاو هيلع ضبقتف هركاسع دقكاقو

 ايايرلا ى مل .بناكو عباد ادهم لري مو ةعم ةعاطلا اقلك
 نم مذافنا ىن هللا ىلا نوعرضي ؤلازي مو ةنيس تاكلمو ةجبق راثا

 ريخل الاكيبفاب ةيقيرفأ لما |هللا لاوذات نارا مفسعو مروج ىديأ

 رئاسسو ةرضحلاب سابعلا وبأ ناطلسلا انام ديتساو رمالا لالظ ءىنو

 رسكتتف ىجاونلا عيمج ىف برعلا ىلع زعلا مير تبهو ةيقيرفأ الانع

 منع حجرخو مناركنب سحاو اذه ةنونعص ىبأ ملماعل ةسوس لها

 لرنو موضيجاف هاب اببتماع تراتو دلبلا نع ناطلسلا ىناجتو
 يح با لولا :ةكرس قلد نعبر ص باك د ءايبواشس

 ةيدبملاب ناكو ابلاع ةيابج ىنوتساو ابتاهج خو دو سلبارط ىجاوف ىلأ

 مايا نيكارفات نب دمحم وبأ بجاخل ابيلع هليتسا ؛فاجكيلل .:ىب .ديمحت

 ءايركر ىبحي ىبا ريمالو ىكم ىنب سابعلا ىبا دي نم اهايا هعاجترا
 قلاسكيل .نبا ماقو رم اك رسكي ١ ىبا .قاطلاسلا ناالوم ينام 0
 ةلاطتسالا ةكوش هتزخو اف بجاحلل توم دعب اهب دبتساو ابيلع اريما

 تفر هيلع ءاليتسالا ىم قرف رحاسعلا ماتق دوت علطو ةلودلا نم

 ةمذل كباث نب ركب ىبأ اهبحاص. ىلع .لونو .سلبارط ىلا ةلوطشا

 كتسعبو ةيدبملا لست ىلآ ناطلسلا انالوم ردابو اهنيب تناك ريدق رهص

 ىناكو لاو روهظلا لاوحا تدرورتمطاو هكلم ىف تمظتناو :هلاع اهيلع

 . اخ 0



 دع

 نيكارفات ىب هللا دبع انآ هبجاح نأ ناطلسلا ىلا ىهو امايا دلبلا

 ةفيطنسق ىلا رجلا ىف هصختاو هيلع ضبقتف دلبلا تييبت ىف ملخحاد

 ناطلشلا برس م نينامئو نامت ةنس كله نأ ىلآ القتعم اهب لزي ملف

 ناطلسلا هغوسو هلاح ةبغم ىتخو هموق روصنم ىلع ضقتناف هلاوما

 هدقع معلا ءايركز هناطلس ىلا ذبنو هنبا نهرو ةعاطلا دوعف هتزئاج

 ىلع ةماقتسالا»و ناطلسلا ةعاط مزتلاو ةدواودلا ىلا هبقع ىلع هعجرو

 ةتقيتف هيحأ نبأ دمحم هلتق ىيعستو تس ةنس كله ىأ ىلآ ةرهاظملا

 كافو هتيب ىلا احرج عجرو داوشاف ابل هنعط اهنيب تناك ةرجاشم

 انالوم هل دقعو دلاح هيخأ ىبأ ةلوص هدعب بعك ىخب مماب ماقو هموي خا أهتود

 هركذن ام مرما نم ناك نأ ىلا لال نيقسأو مرمأ ىلع ناطلسلا

05 
 ى

 هيدا ةيرش دف نعزي

 ابغا كع برعلا بلغتو ناورمقلإاب نيرم ىنب ةعقاو ذغم ةسس نناك

 ا 40 نينيكشم ني هللا هي, نإ ةفيلخ نسما وبا ناطلسلا اهعطقا
 اذه ةفيلاخ اهيلع ىلوتساف مل نكي مل امه تاعاطقالاو راصمالا نم برعلا

 ليزي مو ناطلسلا ىلع اهب ديتساو اهماكحاو اهتيابجي لقتساو اهلزنو
 ماين يكسم هع نبا رماع هموق ىف هرمإب ماقو كله نأ ىلا كلذك

 بمهذم البقتم كلذك هل اهبغوسف ىنيكارفأت نيام كا دادتتسما

 هيكل علما "ناجإ هدعب نع يكد رمإب ماتو بعك ونب هلمق رث هلبق نم

 دبتساف نيكسم ىب هللا دبع نب ةفيلخ ىخأ دمحم نب هنوفعص وبأ
 يلع ضنقتني ناك اهرو هترامآ راد اهدعتتقاو ناطلسلا ىلع ةسوسب



 نورس

 ىسلا ابا ناطلسلا اوبلغ ذنم ءالوه ةزج ونب ناكو ةيرملا هموق ىلع

 لصمأ ىم ةيامعالو ةوهسعدلا ةماقأو ةرهاظملا ىلع مل انالعهتشا اهراصمأو

 ةوعدلاب دبتساو ةرس ضخ ىع نابعلا وبا ناطلخسلا“ [دنها لوتشا,! اهلك

 م مميديأ ص ا عزشتناو دادبتسالاو ىئدعتلا ىنع ٌمتدعأ 2 هنندسلا

 ١ ام مل :ادشو# اطلت طلاع البلت ليوان تماك سرا 50 ا
 بلقو ةزهج نب روصخم ركفتو هنأت ممضأو كلذ مظفحاف هنوبستكي اون 5-5

 نييسم نب دللأ دبع ىب دمحم نب دجأ ةنوفعص وبأ ناطلسلا ع

 ىباريمالاب اشيبكسم اخيرص ةدواودلا ىلا هئايحإب لمتراو مكح 9

 ىف ةزمح نبي روطصنم ههقلو سنوت ىلا ريسلا اوذغاو معم لرأو
 لوله نب ٠ ونكي كاع مامهحشم اودفوأو دل أوعيابف ةسمبت ىجاوغب هكايحأ

 اذا ىتح مل ىلماو ديعاومللاب اهيف مل لوس كلذ ىف منيب ساكا

 هلام ةمان هديعأوم ىع مقوس بالجالاو قاففلا ف مميديأ أش

 ةعاطلا ىلا عوجرلا ىلع ذُمموي نع رمزمعأاو هسفذ ىف روصغم اهرساف

 روصخا جيتأو اوفحازتو ركاسعلا ىف ميقلل ءاركزر ىبحي اا ريمالا

 ىلع اوبلجأو هل موكتسي )م هئايلوأو ناطلسللا ركاسشع نع روهطظ هموقو

 عه



 هو

 لهذو مالو () ةرمط ساري هحيرس روصغم يلعلا اجنو لقتعاف دلاح ريمالا

 ةنكير ]نيش ١ ريئاتصولا ناطلتيلا لج دو ةيبحالا نود. لاتعلا ىع
 ليبانلاا ناك اهب .نهتكاف  ةلودلا .لهأ رايد.ىف . ىمعلا .ىديا كتقلطناو

 ران تمر طضاف مملاوما باصتغاو ةيعرلا ىلع ملماحت ٌميلع ىنونغطضي

 ةيفاعلا لهأ ضعب قحلو ىقطنت نا دكت مف مفلخيو مرود ىف ثيعلا

 ك1 ا ءاييشلاا العطا قطر ميصوو ةرهقلا رو تيعل كلذ قم انعم
 ان بي طانسلاو محرلا كلملب هنم سانلا ذالو هرمأ ةداعسو هقين ليجو

 نوراجكو هفارطا نوقلي لابذلا ىلع شارفلا تفابت هيلع اوقفاهتو لداعلا
 لخدو ليمللا ميشغ ىأ ىلا هايحم حاقلا ىف نوسفانتيو هل ءاعدلاب

 دلاخ ريمالا تعبو هئابا كلم نم رفظ امم الخو هروصق ىاطلسلا

 ةنيفسلا تقرختاو ميرلا اهب تفصعف ةنيطنسق ىلا لوطسالا ىف هيخأو

 ريمالا هيخال دقعو هرمإب قاطلسلا دبتسإو. اكلم نانملا جاومالا تفذاأقتو

 هيلا هشايحنأ قح ىنيكارفات ىبال اعرو همباح ىلع ءايركز يي كنا

 ناك ىا ىلإ كلذ ىلع رسمالا ربقساو ةيخأل افيدر هلع هعوزنو

 رجكذن ام

 ءايركز ىبحي ىبا معلاب هبالجأو ةزمح نب روصنم ضاققنأ نع ربخل
 نيكارفات ىبأ ةبكن نم كلذ بقع ناك امو ةرسغشل 6

 (1) 1ع سقف هك ومرع ةرط ء( ]16 سبق 2 هربط
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 هلالجو هسفن ىنشل رمالا قحالا ناكو متلود حامس نم مغت ام مرو
 هتريس ديجو هقفرو هلدع نع ثيدحل عامشو هناطلسو هكلم لاعفتساو

 ككاحاف مميلع هاوس داديتسا وأ مثيف درظن بقعي رظن نم هتكلمم لهأ ىامأو

 كلذ لعمب اوقعب دق ةنيطنسق لها ناكو همزع ضوهنلل ذحتو هفي ردم

 متعاط رابتخال 0 نب دمحم ىبأ بجاحل ىبا هللا دبع ابأ ميلا حرسغ

 ىع ابهلا عراس فو متعاطو متاعيب 00 ميلا راسف قعتلخد ءالتبأو

 بلقناو ةيعاوط اهوتاف ةطفن مدقم ىلخأ نب ىلخلو رزوت مدقم لولمي نبا

 ىف ةياجب نم ىناطلسلا حرخ اهوماقأو ناطلسلا ةوعدب اوذخأ دقو مانع

 ءايبكو نبا رقمالا هنع ندا 'عمارجا اهب ناكو .ةلدتسملا ىلإ رمسعلا ناعرر ككل
 هبارتغا ىوقغم ىم ةدواودلا نم ىلع نب ناهلس دالوا هب اجاج ريخالا

 هللأ دبع ىأ ريمالا هيخا نعي ىف ةياح ىاهعهلا نلطل دوبصنو ناسف

 ةفلخم ةرهاظملا ديعاومو ناسملت بحاص وج ىبا ةلخادم كلذ ناكو
 هنم اوءربهتو هدهع 0 ىلا اوذبن ةلايسملا ىلا ناطلسلا ىقتنا اطف

 ةرضخل ىلا اهغم ضبن ث ةياجب ىلا اعجار افكناو ءاج تيح نم هوعجرو

 امايأ ابمحاسب ممل دليلا ىلا ىققناو ةعاطلاب اعيجج ةيقيرفأ دوفو هققلتو

 اهراوسا ىلا ىنحزو هقتقوردصم نع ىشكح رت ابحواريو لاققلا اهيداغي

 ىتح *ىش مل مقي مف هئايلواو هقناطب نم ريتكلاو دوخأ لجرت دقو

 لخاد ىلأ اورفو ةلتاقملا اهنع لزنف ةيباطلا سار ضايرب راوسالا اوفست
 ىت ةلودلا لهاو ضعب نم مضعب اوءربتو شهدلا سانلا ماخو دلبلا

 مب طيحا منا اوار الف ةبصقلا باوبا نم ردغلا بابب ىفقو مبكرم
 مبءاعيجتافلبلالضا واو ةلاغتا ارسم قاوم اناسقا كسلا و
 معابتا ىف دفهل ىفمو قيرلا بصع دعب دلبلا نم منئاطلس اوصلخ

 ىلع ضيقتو ناطلسلا نما :هسار قيس يرفعت« ععلابلا نيددكلا
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 دوعفدتسأو ءانغ هيف ىناكف مميرحو ديرجلا دالب ىلا ركاسعلا دوق هالو مث

 املف ىناطلسلا ىم ةناكمب (صغي فلابلا ىبأ ءاراكو دركسعمب قاجيالا ىلع

 ىلوعم هللاو اقنخ اهسبحم ىفناهلتقف امهرمأ ىلع مهظو هعم هوربد ىاح

 ةناهاو ملاومأ عازمنأو مب هفسعو يلع دروجو هدانعلا فى 4ترهس هوست ىم

 هتكلم نم مذافنا ىن هللا ىلا اوعرضو هومقن ام غنم هبابب ىاسثالا لابس

 ركذد اكس ابعلا ىبأ ناطلسلا انالوم يرسل و ك5" ناكف

 هدأدبتسأو اهيلع ىناطلسلا ءاليتسأو سننوت - ىع مخ

 ماقو دانمق اك نيعبس ةنس ةرضا بحاص قاحا وبا ناطلسلا كله امل

 ادلاح ميمالا هننبا اوبصنو ىقلابلا هبجاحو هحيرس روصنم دالوم مال

 هناطمللس ةسايس الو هرمأ ممبدت اونسحي ملف ارغ محل زهاني / ايبص ممالل

 ةيحاضلا ىلع نيبلغتملا بعك ىنب ريما ةزج نب روصنم متقول اوطغتأو
 نجمنا مبظ هل اوبلق رق مالا ىف مل هقكاش ىف مريبدت ءوسب هوعمطأ أمب

 علا نم ةبقرمب ميلع لطم وهو سابعلا ىبا ناطلسلاب قحلو مطخغشف

 مما قالت ىلع هضرحو مكلمل هقهساف بثوتلل عمبتسم ةيبرغلا
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 ةقكوتسفو هيارب عفدتسيو هرمأ ىلع هب ربظتسي بعك ىب رمما ةزج ىبأ

 ركسع ىلع دلاخ هنبال نيقسو عست ةنس دقعو همايآ رّئأس هل صلخت

 هنغبا ىلع اديتسم ةوارغم نم دنهل تاقبط نم عفار نب دمحم رظنل
 ةنوب ىحاوض يو دقب ميلا زعوأو هموقو هه وأ روصيم عض حف

 ىبحي وبا مممالا حرسو اههلا اوراسف ابيحاوض ةيابجو اهعن حاستكاو

 م تعفادم ىف اونغاف ةيحاضلا لها عم هركسع ةنوب بحاص ءايركز

 ةرسضمل ىلا اوعجر الو مروهظب دبعلا رخا ناكف مياقعا ىلع اويلقناو
 هموقب قحلو ةرضحل نم رخو ركسعلا دئاق عفار نب دمحم ناطلسلا ركفت

 قنا ذسعب ناك طلسلا همودقتساو سنوت لاعا نم 0) ةقحل ىم ممناكمب

 ناشك“ قلذ رثأ ىلعو نهتلا هعدوأو هيلع ضوقت مدق الف هل بقعتسا

 ىفق ىأ دعب نميعبس ةنس نم [ضايب] ةليل ةءاخ ىناطلسلا كلهم

 هدجو مداخل هظقيا الو مانف هليل رخا رونلا هبلغو رمسلا ةثداحم نم ارطو

 ارعجار رق شهدلا ةناطبلا ىلع بلغو ىسالا مظعو رورسلا لاخساف اقيم
 عما ريمالا هيبال ةعيبلا مرصأ اوفالتتو ممسفنأ ىنع شهدلا أوعفدو مرئاصب

 ىيولعملا نم ةهيرس روصفم هاليم ناثلا ىلع هل اذخاف دلاخ ءاقبلا

 ةفاكلاو ءاهقفلاو نودحوملا اهل رضحو (8) قلابلا مماربا :نب دنجأا هبجاخو

 دبتسأو بارتلا هوراو ىتح هيبأ ةزانج ىلا هرما دقعنا دقو سلجلا ضفناو

 مكحت هل نكي مف مالل بوصنملا ريمالا اذه ىلع قلابلا نباو روصنم

 نب دمحم ىضاقلا ىلع اضبقت ىا امهرما هب اهتفا ام لوا ناكو اهيلع

 ةلطفن هدلب نم ىناطلسلا ىلا عزت ناك ءاهقفلا ةقبط نم هللا ىلخ

 هنيلا هستوزم هل اعرف ؟ تفلح نب. ىلا قياأللا نجع ايمدعل كي دال

1 
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 ةوعدلا مسق نس سيح طسوالا ةارويكو ىبأ ريمالا د دجح كلم فى تناك 3

 هقلوراكةنلابا ناك قات لانو !ةيصفنلا

 سفت ىلا ركاسعلا قفحز نع ربقل

 نع عزن ال ىيخكارفات نب دمحم ىبا بجاحلل نبا هللا دبع وبا ناك
 برسعلا نم لبلهم دالوا لدحب قحل ةرضعأ بحاص قاحا ىبا ناطلسلا

 نيقسو عيابس ةفس تف سابعلا ىبا ناطلسلا ىلع اعيمج اودفوو
 نم هيلع ىناكام مل رذتعاف ابكلم ىف هنومغ ميو ةرضحل ىلإ هنوقكسي

 اوراس خفلا ةكرح ىن اهيلا فحزو ةياجب بحاص هع نبا عم ةنتفلا
 هاييصكر :نيني ابا ىلوملا :هاجا معم حرس ةياجب خف لمكتسا الف هتلج ىف

 اهولزانف هتلجو ىيكأرقات نبأو ةرضسلا ىلا هعم اوراصف ركحاسعلا ىف

 بحاص نيب تىدقعنا ةندابمو مس ىلع اوعلقاف ميلع تعنتمأو امايأ

 قحلو هلع ناكم ىلا هركسعب ىبحي وبا ىلوملا لفقو مفهبو ةرضحل
 نيفوت خف نم ناك قا, ىلإ ةنلجا ىف كوب ملف ناطلشلاب نيك فات فا

 اداب سسوسلل ام

 ددعب نم هنغبأ ةيالوو ةرسضسملا تنك اص قاححا تأ ناطلسلا كلبم نع مح

 ةييعقلاب ف قلتخيو دآن مكذ ام ىلع ةرضح اب قاما ىبا ناطلسلا لاح لزق م

 روصنم هقلودل صلخقساو روطب اروط سابعلا بأ ناطلسلا عم ةندابملاو



 هنأ هربخ نم ناكو متيب صايعاأ نموج ىبأ مع نبأ وهو نهمرلا دفع

 نانغا يا ىاطلسلا كف. لودر. هرايحا مف هركذد ال برغلا .نن مرح ناك
 تيلَع الي هتمارك ىف عسواف هتيب قح بجاه دمحم وبا هل اعرو ةرضحلاب

 نركيو اهيلع هيلويل سنوت نم هيلا تعب سلدت ىلع هللا دبع وبا ريمالا
 ةنيطنسق نطو ىلع بالجالل وه غرفتيو وم ىي نمبو هنيب ءأدر

 قم ةناكمب سابعلا وبا ناطلسلا ممو سنوت نم جرخو ةباجالا ىلا ردابف

 ةياجب ىلع بلغ املف امركم هدنع هلقتعأاو هايبس ىنع هدصف ةنيطغسق

 هقمركت ىف غلبتساو كلذ هلاقتعا نم هقلط اوج ىبا فحزب ريبقل هغلبو

 ريهشب دالوم ركسعم ىف جرخو ةلالا ضعب هل زهجو. كللل هبصنو هئابحو

 هةيكلم» لف اممس ا يع مدنا قعاا لص هارلاؤدبع لك ل

 ارداكو وج ىبا ركسعم ىف طسوالا برغملا برع ةبغز ناكو هفنعو

 ركسعلاب فاجرالا ىف منهب اورمْناو نايز ابا اولسارف معم هرمأ ةبغم نيرذح
 الب سافجلاف كسلا الفار .ةليلا لما .نييويولل بمم نايس 5
 حاسب تاقرطلا قئاضم ىلآ اوسيتقناو ركسعمل ضفناو ةهل ىذ سماخ

 نم ارفلخو عدم ريثكلا كايف اهملع اومكارتو عماحزي تلثكف دليلا
 وجوبا مساو فسولا هب طيحي ال ام عاركلاو حالسملاو لايعلاو لاقثالا
 نبال اببهوف ناطلسلا ىلا هاياظح تيفتخاو ابين تراصف كلاومأو هلايع

 هداوج نع ماحزلا طظيظطك ىف حاط نأ دعب هسفنب وجوبا اجنو هبع

 قحلو هيلع هواجن ناكف هبوكرم نع ىبوم نب نار هدريزو هل لزغف

 يششاز قتلنا ناز ربا خيبر ناسيعت ايل يدنا
 نك سادحيفلا نكا نابطلسلا جو هرامخأ ىف هركذن اك طسوالا برغملا

 نم اهيلع بلغو اهكتفاو سلدت لزانف ةعقاولا هذه ثا ىلع ةياجب

 هكلم ىن اهلك ةيبرغلا روغتلا تمظتناو داولا دبع ىنب لاع نم ابب ناك



 هلياح ىلإ دارلا دنع ىايو وصح نا قحز نع ربحا

 اهدعب ميديأ نم سلدت فو اهيلع معبكنو

 نيبو هنيب ةنتفلا ىدتشا امل ةياجب بحاص هللا دبعؤبا ريمالا. ناك

 داولا دبع ىنب نمبو هنيب ناك ام عم ىابعلا ىبا ناطلسلا هع ىبأ

 ىنيبناهل نم ةوادعلا لج ىنع دءاكت سلدت ىلع ممايأ هبلغ دنع ةنقفلا ىنم

 "000 ٠ نكيا# دج نع علو لودح ا داوقلا هبح ىج ةكدانم ىلا ىو

 رهصاو ناس ملتي وج يبا مئاطلس ىلع هلسر دقوأو اهل رصافلا ركسعلا
 هبلغ املف ابلاقما زابجب هيلا اهفزو ابيلع هل دقعف هتنبأ ىف وجوبا هيلا

 وجوبا عاما هيرح لاجم ىف كامو ةياجب ىلع ىابعلا وبا ناطلسلا
 فنحزو ةياجب ىلع ةكرالل ىلا ةعيرذ اهلعجو رهصلا ىناكمل هل ضاعتمالا

 دنجلاو ركسعلا تاقبطو هموق نم ىالا ىف ددملاو كوشلا ربي ناسملت نم

 ىسوم نب ليللا وبا همامأ لفجاف ةرهجح ىطو ىلا فقتنا ىتح برعلا عجاوتو

 ةرهح اطو ىلع ةلطملا ةواوز لابج ىف اونصحتو ديزي ىنب هموق ىن ىلغز ىبأ

 دفاح ىبحي ميف ناكر افاتك مققواف هتعاط ءاضتقال هلسر هملأ تعبو

 ىلع انيع ناكو ومح ىبا ىلا سابعلا با ناطلسلا نم عود حلاص دمحم ىبا
 دقو. ىف ءاج نيظولا: ىف روتيلو. ىرملا نم انهي اهب اذه ليلا: يبا تارغ
 ةياجب ىلا هسارب تعبو هلققف هيلعو ٌمملع ضبقتف وج ىبا ىنع ةلاسرلا

 اهتحاسب هركسعم لزنو ةياجب ىلا اوزاجاف هركاسعو وج يأ ىلع عفتماو
 سابعلا وبا ناطلسلا ناكو راصحلل تالالا ىلع ةاعفلا عمجو امايأ ابلتاقو

 نيم نافع قنا نالز وبا ممعمو تراركاتب رمشب هالوم عم هركسعو دلبلاب



 ةءايعلا ودا ناطكاسلا معيب ارسم هيا ادا فاسم لسانا ها
 لخدو هدلب ىلا لفقو هفطو ىجاون ُطوو هلع ىن لاجو تراركات ىلا
 هدلب لما نيبو هنيب ةرفنلا تيكشسا دقو ةياجب ىلإ هللا ديعوبا ميمالا
 ماعلا نم مدعوف ميلع رودقلاب ةفيطتسقب سابعلا يبا ناطلسلا ىلا اوسدف

 دالوا ةدواودلا نم هقعيشو هركاسع ىف نمعسو عبس ةمس فحزو لباقلا

 1 ةهدقلا ةقباسلاو راوجلا ةياجب ةعيش عابس دالوا هيلا ىوضناو دمحم

 ليلق عمج ىف وزبلب هللا دبع وبا ريمالا ركسعو معئاطلس لاوحا نم اوركن
 ناطلسلا هقيبف اصلإب هع ىبا ةعفادم وجري اهب ماقاو ءايلوالا نم

 بيهتناو هب طيحاو هعجج ضفناف ءاوعش ةراغ ىف ههصو وزبل نم هركسعمب
 اصعق لققو هيلع ضبقتو قيرطلا ضعب ىف كرداف ةياجب ىلا ممو ركسعملا
 ةالص اهب كرداف ةياجب ىلا رمسلا سامعلا وبا ناطملسلا ذغاو حامرلاب

 ايف: دلسجلاب تفكو نيمسو عبس ةغس نم نابعش رشع عسات ةعمجل

 قسوقسأو عانطسمالإب ىلا راشإو هيونقلاو ةرمملاب ىناقلتو ءالملا ف هيلأ تجرخ

 هممدخ ىن تمقاو ةهبرغلا روغتلا ىن طسوالا ءايركز يبا ريمالا هدج كلم هل

 ىل نذاف قالطنالا ىف هقنذأو ىسفن ىت ةفيخلأ تسجوت رف رهش ضعب

 تلوحت رق ىلع نب بوقعي ىلع تلزنو ةهرو ردص ةعسو الضفو امركت
 ىرمأ نم تلبقتساو وهل افص ىأ ىلا ىنزم نبا ىلع تلؤنو ةركسب ىلا همع

 ليوط ربخ ىف هنع قالطنا نم ةفس ةريشتع كتالقل هتنذاتساو تربدتسا ام

 تقرستاو هتيانع هوجو ىتلباقف هيلع تمدقو ىل ىنذاف ئناش نم هصقن

 دعب نم كلذ ركذن اي هتمخب ةعشا ع

 |معاب
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 دمحم ىبأ بجاحل عنطصم ىقلاهلا مهاربا نب دال هتباج ىلع دقعو هكلم

 ايودصما و ةنلو)ف ةزنطنسا الوله ركنادنعلا كموأ:نانجلا «ةعمل نم
 جارخلل ةابج 03 ىتح هكلم عّئافصو هتلود لاجر نمبو هنيب باجلا عفرو

 ىنيمح ىلا هنيبو منيب طئاسولا تلاو هسفن ىلا علصوأو مثل ءافرعو

 ركذن اك هكلبم

 هع نبا اهبحاص كلبمو ةياجب ىلع سابعلا يبا ناطلسلا ءاليتسا نع رخل

 تءاسو ةيعرلا ركنت اهقرامإاب لسقتساو ةياجب هللا دبع وبا ريمالا كلم امل

 تضرمو رودصلا تلغفف ةصاقل طاغعاو ةفاكلل دحل ىاهرإب مهيف ةتريس

 ىبا ناطلسلا همع ىبا ىلا ةيغاصلا تبجوتو ةرفنلا تهكحساو بولقلا

 فاو لفت روق او, هتاويللا ةبسلنغأو“ هتغم/ ىوسا ناك ةقتيطتشسقب امعلا

 دا عا انتمي نيتلاقعلا وكت .ى.ةسفانملا اهب رج بورحو ةنتف ممنهب كفاكو

 ةريسلا دومحم ماس بأ ناطلسلا ىلع هلورن مايا سابعلا وبا ناطلسلا ناكو ءابال
 نبأ ىلع مقني ناك اهبرو ةنبارقغأ ىوغم.ق ةقيرطلا يقتسم هدنع لالكقأو

 همهصن#ل ققتسيف ةماللل اهيحاصل ةضرعملا تاعزنلا ضعب اذه همع

 رمشو اببشف ةنقفلا ىلا داع ةياجب ىلع ىلوتسا الف هريمخ كلذب لغنو

 ةرهاظملا ف ةمذب ىلع نب بوقعي هنم قلتقعاو ابيف ابلغم ىناكف اهل همئاذع

 زبج هناطلس بوقعي عجارو هنع ىنغي ملف سابعلا فل قاقطسملا ىلع

 ضبنف سابعلا وبا اهضفف ةنيطنسق روخت ةجازمل ةياجب نم ركاسعلا وه

 عجو ىبحي نب عابس دالوا نم برعلا عجارتو ركاسعلا ئف هلشغتب ةئيناتخ هيلا

 ةيحانب ناقيرفلا ىقعلاو ةقانز نم ركسع ىنو ميف ىحزو دمحم دالوا وم
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 دادبتسالل دحل ىهرم هاأءرو نيكارفات نب دمحم وبا هاقلتو نيتسو سه

 عاوناب فلدزاو ةعناصملا ذقن هفراصو قافولا عاصب هلزياكف ةياجهب هفل ئذلا

 ىف رظنلا ىع هل ىناجتو لاومالاو رئاخذلا نم هخمو بئانهل هيلا داقو تايرقلا

 ناطلسلا ىرغار ادلع ها ,دععت ةعيرك ى |ءاطشلا هبل يسوي
 همغبل :ناطلتنلا وفا نمعسو تينا ةدش كلذ يسع هتكليسا ا د
 معلا ةءارقل ابطتخا ىتلا ةسردملا نم هدحاب عضو ىتح هتزانج دهشو

 بارقلا نولوانتي هتيشاحو امكاب هربق ىلع ماقو ةنيدملا وج هراد ءازا

 ددعب نم دبتسأاو سانلا هب ثدحت اه هعم ءافولا ىف برغف هثدج ىلع ايثح

 نع ابّناغ دمحم (!) با نبأ بجاحل هللا دبع وبا ناكو هسفنل هناطلس ماقأو هرمإب

 هسمبأ كلبم ربخ هغلب املف ديبقلاو ةيابجل ركسعلاب اهنم جرخ ةرمضملا

 نم ممكح عم لصحتراو ةرضعل ىلا ركسعلا ىرصفق ةفيخل سجواو ةنظلا هتلخاد

 ةصلاخ ابنا ننظتي داكرولا ةيقيرفأ لقاعم ىلع هسفن ضرعو ملس ىنب

 كاجكهلل نب .دمحمو دي نع هبتاك نومعلا يأ نب دمحم هدصفو مل

 ىامالا .نم: هيو انه .ناطلسلا هيلا تعبو :ةيدفلا نق ممن طيرو 23
 ةدلقو بيحررتلاو رملاب ياطلسلا ةاقلتف .ةرضملا ىلإ دايو روفغلا دعب كيحتاف

 سانلل ناطلسلا ةرشابم وه ركنو هيونتلاو زعلا بتارم ىلع هلزناو هبا
 هنيب وهل ملظاف همبأ دبع ذغم دادبتسالا نم ىلا امل هضري مو باب هعفرو

 ستود نأ ترحتو ٍفتف رمثولا هداهمل ةياعسلا براقع تبدو ناطلسلا نمبو

 كلم ىن هل ابغرم شابعلا لونا جراطلسلا كع,اهت لزنو ةنيطنسقب قحو

 غارفلا دعب ةيقيرفأ ىلا هعم ضوهنلاب هدعوو لون.ريح هلزفاف امدكسأو سنوت

 هركذي اك ةنعفلا ىم انهيحابس» هع ,ننا .قييوهنيج ناكرافل ةياجي ما نم

 ةافاظعا ىنرظنو هنع نمكارفات نبا رفم دعب قاما وبا ناطلسلا دبتساو دعب

 (1) آعو رمخو. 8 ء( 8 ممءاعطأ أ تحادلا ءائ هه !ذ( لدم5 16 طخ. ضل ةيحافا
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 نم اوضفناو هدهع اوذبنو هب اوراثف ميلع افيرع ناك ىذلا حلاص ىنب ىلع
 انأ هع هيلا أوداق مث نكمل ةلكاس ىنم ةسرلاب هللأ لمع ىاريماألا هلأ هلوح

 دبع وبأ ىلوتساو اهب قف هترضح ىلا هليبس ىلخو هيلع نمف قاحأ

 ىضما مث ملاوما فصتساف ةنتفلا لها ءاغرغلا ءافرع نم هعم نمو ماس

 بلغف ةياجب هكلم نم نيربشل سلدت ىلا ضهن مث ملتق ىن هللا مكح

 قى أاهكلمتو ٌمليبق :صايعا كغو داولا لدع ىب لافاغ ىسوم نب رمت ايملع

 ناطلشلا ننع اليرن 407 تما نوتك "سالو نالا نما فقوو نيو ةفنن رخآ

 بلقت ةعواطمو بارقغا ليبس ىت رجالا نب جاب ىبا نب هللا دبع ىبأ

 ىف يب قارلا»و ههيونت ىلإ ىبضب بذابإل ماس ىبا ناطلسلا كلبم ذنم

 ملعأ تنك ولو دولعف م هللا ءاش ولو هلاعتمأ ىلا تردأب هللأ دبع وبأ ريمألا

 نأ ىلا دومحملا ماقملا كلذ ىف تمقو هتكله روما ىلإ عفدو هتقباجح ىندلقو

 رومالا كيزاصت دديبو رمالاو ىلع هللو هتلود عاطقناو هرمأ ضارقنإب هللا ىذا

 ةنناحت كلبم ىنيكشعا :ىقو ةءاكك هملود رخآ قاحاوبا ناطلسلا ناك

 مجنتلا ةعانص لما ناك امل نيكارفات نب دمحم ىبا هيلع دبتسملا
 ايك هيخا نبا ىلا ةياجب لها هنع ضفناو اهملا ةاحرلا عهجاف كلذب هنوثدح

 ةنس ناضمر ىف اهب قحلف هترضح ىلا هقلطا مث هيلع ىلوتساو هانمدق
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 [انكلمق ةدوب ىلا "ىخزو رهاسعلا ىلع هل دقع ةنيطنسقب هيخاآ ىلا ىبحي

 أاهراصأو رحاسعلا عم اهب هلزنأو أاهيلع هل دقعو نمقسو نمتنث ةنس

 جحرخ هيلع تعنتماف هياجي لزانو برغملا ىم هللا دبع وبأ ىناطليشلا مدق ب

 ةيباج نيل اكبلعتم ملاح ىو ممنارهظ قاديب ماقأو اين ءافولا ىف أوبرغف

 دليب هولزنأو همشح ةنومو ةلامع ةقفن اولفكتو ىمصلاو ءامشلا ةلحرب ٠

 ىلع دالوأ ىلا ممع ةسماخل ةنسلا ى لوحتو ارارم اهنم ةنس لكى. ةياجحي

 أدب نأ ىلأ هدالب نم ةرقم هنكساف ىلع نب بوقعي ىلع لؤنو دهحا ىبا

 هةيحاحم كلهم ىم عقوت اهل سنوتب قاحلا ىف هيأر قاحا هدفا هللا لوملا ههل

 عقوو: هستبغم رذحل ىزحلا ضعي هليلا هرسأ نيكارفا ىب دمع با ؟ةلئاك
 مدقالا مرممأ اولسارو () هرمأ جرمو هنع ىارخنأ ةياجب لها سوفن ىن كلذل

 هل ذخأو تايلعا ىن بوقعي كلذ قلاع درهاظو ةرسقم؟ هناكم ىم هللا دبع ابأ

 اهلزانو ةيابجب ىلا هعم اولحتواو. ةيحاضلا لها نتكيودس الاجر: كع دعا

 ةكلم اوهسو منع ضيوقتلا ىلع مناطلس مازقعا ءاغوغلا نقيعسا مق اماب
 (1) اع رصذ. ل ممءاعزعت مرمأ

 اعد



 قولخ ىب زوصنم اهلماع ىلا زهواف هكلم تينمو هزع ىوقمو هترامأ

 بلطل هع نبا هللا دبع ابا ريمالا هعم حرسو ايلا هحرسو اهنع هل لورغلاب

 قب, نم لان انع ًءاَرج قاحا يأ ناطلسلا هع ىلع بالجالاو ةياجب ىف هقح

 ةنس نم ىداج ىف ناسملت ىم اولحترأو ةرعملا نم اهحاتتفا دنع نييرسم

 0000 ل ردا, ناطلسلا افاقو ةيطارما ىلا ريسلا اوذغاو:نيعسو .ىدحا

 ةنيطنسق نع لورنلاب هناطلس باطخ ىلع دلبلا لماع ىفلخ نب روصنم
 ىنمتسو ىدحا ةنس ناضمر ربست اهلخدف ابنم هنكماو هيلا اهلساو لزنف

 ادبم تناكف اهروصق رصاقم هتدوعب ترسابتو ابنم هكلم ريس دعتقأو

 00 ا لا ىلا كد ا يلع ةقلودلا اكل[ هم دامني ظمو ةطاطلطمل
 لها عابس دالوا هيلا عقجاو اهنطو لواب قحلف ةياجحب بحاص هللا دبع

 هيلع تعنتماأو امايأ اهلرانذ ابيلا فحز مث ةدواودلا نم اهرفقو اهتيحاض

 لها نييريرعلاو نسوي نب دمحم دالرأ مدخساو رارواب ىنب ىلا اهنع لحرف

 ىلا حرخل ةياجب هع ةمدخ ىلآ هنع اوعزن رم شكيودس نم اهتيحاض
 هك ايراد دما[ نا ناكتلل] نال ةدرارادللا راس فعلا

 سنوت نم ءايركز ىيح ىبا رممالا خالا لوصو نع ربخل

 ناطلسلا اهلعت ىلا !ناابعلاا وبا: هوخا همعبا دنماءاياكر ىيحوبا رثمالا ناك

 ىبا ناطلسلا ءاليتسا هغلبو سفوقب اهقم لزي م مل احيرص قاما ىبا

 عقوتو هتردإب نمكارفات نب دمحم وبا بجاحل ىتخ ةنيطغسق ىلع ىنانع

 قثوقيو هيخا ىف هحانج رصح ىأ ىارو رمالا ىلع هابأ هبلغو هيلأ هفحز



 يأ ىناطلسلا ءاليقتسأو برغملا ىم ءارمالا ةدوسع سع رسيعل

 بصضو رس نب نسل هرسزو ددعب نم هرمأب مأق ىنانع وبا ناطلسلا كله أمل

 ىاريمالل ىنغطضي واكو هرابخأ َّق هركذن امكرمالل كيفك ديك هفبأ

 هبوتو نم ارذح هلققعأو هرسصمأ لوال هيلع ضبقتف ةياجب بحاص هللا دبع

 روصنلف كلما "ىلع ىزتنا اظف انركذ: امك سرا .هيلعا تقر اهب. نافع اونيأ

 هتعاط ىف لخدو كلملا راد ديدهلل دليلا لزانو مككلم صامعأ نم ناهلس نبا
 ةقبس ىم هاعدهقساو نلاكعلا عبا ىناطلسلا ىف. تعب.لاعالاو كلامملا راس

 ىبا ىناظلسلا ةزاجا كلذ قفاوو ةهخط ىلآ هقيرط ىف قتناو هيلا ضبنفف

 برسغملا لاعا نم ههلع ىلوتسأ ام لوأ ىناكو ةكلم بلطل سلدنالا نم ماس

 0 نأ لأ هرمأ كَ هرهاظو نابعلا وبأ ىناطلسلا هني لصتاف ةقبسو ةيئط

 قسونساف مكلم ىلع ىزتنملا ناهلس نب روصنم نع نيم ونب هليبق هيلا
 لاقتعا ىم هللا دبع اباريمالا حرسو ساف لخدو هب هفالكلب بعةسأو درمأ

 ةهدقلا هقبأوس ةمذ سابعلا يأ ناطلسلل أعوو هم امكارع نب نسا

 أومققسأو هرسسمأ ىلع ةرهاظملاب هدعوو هميارج ىنسأو هتسشلجم عحفرف ةثداحألو

 ملماعب ةيياجب لها ةروث هب لصتاو مرابخا ىف هريكذن ام طسوالا برغم او

 ضفن برغملا ىلا لغق نمحو كلذل ضعتماف مليبق تالاجو نوهم نب ىبحي
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 نم دامكلا نب ىؤلخم دي ىلع ركب ىبا ناطلسلا مايا ابكف ناك نا ىلا

 هلع ىلا سباق بحاص ىكم ىبا اهفاضساو ىنيثالثو: نامت ةنس هتناطب

 هيل ل ياللا مايز رمال لدغ ىف (تراقاطف ايتن ذل دقو هيلا ابيفاضان

 بحاخل تعبو ىكم نبا نيبو نيكارفات نب دمحم ىبا نمب ةفتفلا تلصناو
 رق لاو درفت ا او «ىلكو هللا بع» حربأ هيأ نع نيكارفات نب دمحم وبا

 ناكو ةبرج راصحل رحاسعلا ىف هحرس هيلا لسمو املو هاملق اك ةياجب

 نيكاأ فان نب دمحم ىبا ىلإ اوسدو ميف هتريس ىكم نبا ىلع اومقن دق اهلها

 نب ده نأكو نميتسو ثالث ةنس ركاسعلا ىن هنبا هيلا حرسف كلذ

 اهلعجو ىراصنلا ىديا نم اكلم ذنم اهلزن دق سلبارطب ايئاغ ىكم

 يأ بجاحلا ىبا هللا دبع ىبا رظنل ةرضحلل نم ركسعلا ضبنف هترامال اراد

 ىلا راصح لاب ليقشقلا اوقياضو ةريزجلاب اولزنف رجلا ىف لوطسالا ضهنو دمحم
 دبع وبأ ليتساو ةرضحلل بحاص ةوعد هب اوماقإو هوكلمو هيلع اوبلغ ىأ

 عّبافص نم ناك نومعلا بأ نب مساقلا ىا نب دمحم هبتاك نيكارفات نب هللا

 قري بجاحل زيزعلا دمع ىبا نم ةبارق هيبال تناكو لوالا دبعلا نغم ةلودلا

 ركل لا[ فاظر نبا مناعلا بال الههاشم [نيادوتجا لاعمالا ,ةفالو ىلا ابيب
 اهب وه دبتساف رهاط ىنبا كله نأ ىلا اهيلع هفيدر ناكف ذمموي اهالوتي

 صتخإو ٍبجاحلل نبا ةمدخب اذه دمحم هبا لصتاو دمحم ىبا بجاه مايا دغم
 دل سلال دل ايدل يكف يحس ركع اهي ف لنا نإ تعم |(: كلا هقباطكي

 اهب دبتسا ث اهيلع اهيلاو نومعلا ىبأ نب دمحم كزي ملف ةرضعل ىلا اعجار

 اهيلع هبلغ نأ ىلا ناطلسلا نم هنبا رارقو بجادلل كلهم دعب ناطلسلا ىلع
 ةكتساكا ايفا زي درا ةلمين[وايعلا وبا ىالطتشلا



 ةسايرلاو روبظلاو اهنيب ةاصاف ةبرجو ةيقرشلا ةيحانلاب مو ةراكنلاو نموهم

 تباث نب عفيور دي ىملع مالسالا لوا اهخف ناكو نموهم ىنبيب لكلا ىلع

 دنح ىم راصنالا نم راجخلا نب كلم ىنب نم ةثراح نب ىدع ىب نكس نبأ

 ةبرج فو ةمقيرفأ ازغف نمعيراو تش ةنس. سلبارط ىلع ةيوعم :هالوراصم
 ةقرس ىلا عجرو ىتاعنصلا هللا دبع نب شنح فلا دهشو اهدعب عبس ةنس

 ريرلا ىلا جراوخل نيد لخد نأ ىلا نيدسملا ةكلم ىف لزت مو اهب تامف

 اوذخلاف ةةنياعالكو :نيعقالتو, ىدحلا/ةفيس ديري ىبأ نأش ناك الو هب اوذخاف

 هبلصو () نيدلك نبا ذمموي اهمدقم لققو ةونع اهولخد نأ دعب هتوعدب

 براعلا ةينيلع الرا ديربتم ؛قلا باكا. .لاتقوا لييعامنا نوصل .اطدوعسا 1
 وزحغو ليطاسالا ءاشنأ ىف ةبرج لها ذخا مل تراصو ىاوضلا ىلع ةجاهبنص

 عست ةنمس سيداب نب زعملا نب ممت نب ىيحي نب ىلع مازغ رق لحاوسلا
 بلغت مث لاخل ملصو داسفلا عطق اوفهضو اوداقنا نأ ىلا هلمطاسإب ةيامسهو

 لحاوس ىلع ميلغت دنع ةبامسجو نيرشعو عست ةنس اهيلع ىراصنفلا
 بملع اوبلغت مث نيعبراو نامت ةمس موجرخاو ميلع ابلها رات مت ةيقيرفا

 مو نيلسلل تداع مث فلا لهإو ةمعرلا ىلع اوليحتساو اهلها اوبسو ةينات

 مايا نودحوملا اهيلع بلغ نأ ىلا ىراصنلاو نمدسملا نيب ةددرتم لزت

 قرقفا مث ةيقيرفإب صفح ىببا ونب دبتسا نأ ىلا اهرمأ ماقتساو نوملا دبع

 ةهحانلاب قاحا ىبا ناطلسلا ىنبا ءايركز وبا ىوملا دبتساو نمح دعب مرما

 ةريزجل هذه ىلع بلغتف هانمدق ايك هناشب ةرضحلا بحاص لغشو ةيبرغلا

 عبرم ليتشقلا نصح اهب ونيو ةياقسو نمذامو نامت ةنس ةيلقص لهأ

 رمفح هب روديو حرب نينكرلا لكن يبو حرب هنم نكر لكى ن لكشلا

 مدقت ابك اهيلا ددرتت ةرضفلا ركاسع لزت مو اهناش نيدسملا ماو ناروسو

 (1) هم ]1غ نب حلك لهو 16 متو. 8 ءأ ىنيدلا ىبأ لوصق 16 طق. لل.

 اعد



 ناب

 نم ٌميلع نم نأ املا ةيارجو ةمارسك تحت هنوجت ىيكارفات نب دمحم وبأ

 داما فةباير ةيابع الل ااا ركنا قاطلطماللا لاو .كيرعللا ىلإ ةةعلطاو كلذ دعب
 درصأ ربدي دمت وبا هلفاكو هبجاحو ءادبعسالا ضعب ابن دبقسأو ىنمتسو

 دحاولا دبع كمكح انآ ىناطلسلا ةرازول بدصنو هنبأ مدقتةسأ مت ةرسغملا ىم

 ماقو ةباجأ مسر ممل ميقي ناكف نيدحوملا ةخشم نم ريزامكا ىب دمحم نبأ

 اهداغواو ةياجب ةفيناعز نم حلاص نب ىلع ءاغوغلا نم دلبْلاب لجيلا رماب

 ةلودلا ىلع بلغت اهب هل ناك ةكوش عب هل تجصأو راعدلاو رارشلا هيلع ىتلا

 هةنكذه ام ناك نأ ىلأ

 ناطلسلا ةوعد ىف !اهلوخدو ةبرج 3 نع ربقأ

 ةرضحفلا بحاسص قاحا ىبأ

 قرشلا ىلاو سباق نم ابيرق () ىذلا رجلا اذه ررج نم ةبرج ةريوجل هذه

 ةيحان نم اهضرعو السقم نوتس قرشملا ىلا برغملا نم اهلوط الملق اهنع
 ىنمبو اهفهبو اليم رشع ةسج قرشلا ةمحان نمو الهم نورسشع برغملا
 بغعلاو:ىنوقيرلاو لهخلاو نمتلا اهرجتو المم نوقس برغلا ةيحان ىن ةفقرق

 ةللعملا ةيسكالا هنم نوذخي مسابلال ىؤصلا لو حافتقلاب تكصقخاو

 ممساِبلل سانلا هيقنقيف راطقالا ىلا اهنم بلجتو ىابلل ةطعملا رمغو لاقشالل
 منوطب نم نامغدصو شكيودس ىنالا ىلا ميفو ةمامك نم ربربلا نم اهلهأو

 جراوفل ىار ىلع اهيدق اوناكو ربربلا بوعش رئاسو ةراوهو ةزفن نم اضيأ ميفو

 ىنيب ٌممقسايرو ةيبرغلا ةيحانلاب مو ةيبهولا منم ىناققرف ىالا اهب ىقبو
 )1١( 11 دنا( ههمق 0لمنأع ادعو 1عأ روت ىذا



 ابيلع هل دقعف >يعس هيخأ ةغبأ ىف هيلا رهصأو ىلع نب بوقعي ىلع لزنو

 ماوعالا ضعب شكيودس ىلع هامحتسا ةياجب ىلع قاحنأوبأ دوخأ ىلوتسا املو

 دعب هيكذن ايك نيعبسو تس ةمس كله ىأ ىلا ةدواودلا ىنمب لري و

 ةياجب ىلع قاحمنا ىبا ناطلسلا ءاليتسا نع ربغأ
 اهيلا ةيصفخملا ةوعدلا ةداعأو

 حرسو هقنس حارا برغملا ىلا ةنيطنسق نم ىنانع وبا ناطلسلا عجر ا

 ىن راسف دوواد نب ناهلس هريزو رظفل ةيقيرفأ ىلا لبقملا ماعلا نم هركاسع
 هموق ىلع بوقعي نم هبليدأ دجأ نب ىلع نب نوهم 5

 يم د حو دم عابس دالوأ 2 ناهلس نب ىسوي نب ناققعو ةدواودلا نم
 قيقتاو تاهيل دف كلذ ناطلسلا هيلا زهرا بارلا لساعتويم نا

 ناطلسلا كلهو برغملا ىلا اعجار افكنأ مث مراغملا ىضتقاو ةنوب نطو رخآ ىلا
 ماقتسا مث برغملا رمأ برطضأو نمسمو 3 ةنس هلوفق رثا نانع وبا

 اريقخ دق: ةياجبلقأ واكو هركذتت امك ماس ناطلسلا هيخا ةعاط ىلع

 ةدشو هقكلم ءس ىنانع ىبا ناطلسلا 0 نم نوهم نب ىحي ملماع ىلع

 هب بثوتلا ىف دعبلا ىلع نيكارفات نب دمحم ابأ اولخادف هفسعو هتوطس
 نم نهبنو: ةلالو ركاسعلا نم هيلا ساعي ام :قاا ءابا ناطتخسلا عقلا 2
 مرهاظو ىلع نب بوقعي ماقلتو ركاسعلا ىلع هللا دبع وبا هغبا هعمو سنوت

 ءاغوغلا ترات ةياجب ىلع اولطا املو ممله ىن رانيد وبا هوخا راسو مرمأ ىلع
 لاف لالضع نان ئاطلملا ةهم تبموعلا يداك الكاع: ىو

 معدوأو ةرضحل ىلا نميفسلا اومكراو هموق نم نأك نم ىلعو هيلع ضبقتو هديب



 تال عم

 ةوعد ىن هلوهدو ةيدهملاب ءايركز ىبحي ىبا ريمالا ضاقتنأ نع ربغا

 ركعات ىلإ ةقيامعي قرص, ةرضحلا ىلا هعوجر دنع ةمحم ؤبأ بجانل ناك

 ديتشف هلهأو برغملا نم هعقوتي ام تداح نم ارزو ةليدلل اهدعي ةيدبملا

 ريمالل اهبيلع دقعو اهتاعدومو اهنزاخم ةعلسالاو تاوقالب نحتو اهراوسأ نم
 هتباج ىلع ثعبو اهب هلزناو هيلاعكو ناك قا اونا ناطتسلا ”ئعا١ هاي 7

 وا اليسح كلذ ىلع ماقف هيلع اديتسم هيوذو هئايلوا نم ىلخ نب دجا

 نم قككنتساو هيلع دادبتسالا نم ءايركز ىبحي وبا ريمالا رج مث ابضعب

 انهن نيابعلا ئنأ نع كعبو ةلاققف “ىلح نب دجا تيبف ةناطلس ىف هرج

 ديك همبال ابوانم ياك امم ةباهتأ ميو هل قمل سباقو ةبرج بحاص ىكم ىبأ

 01101 ا رادع ايلا ناطلتلللا لانوبلطلارقاو ابيلمإ ا: هنيلالاضرمر جلي ككارهالم نبا

 ١ لو موتنا هولسفاو» ةسرتملا هوعقساو عتعمبب .هلدلا اوفعبو بلعملا
 "ل لإ روبل ويطالب نلوناج و كسلا املا نامكخاودامب لود دمع
 نب دمحم وبا اهيلع لهتساو ركسعلا اهيلع ىلوتساو سباقب ءايركز
 تعقو ام دنع هعنطصا تباث نبأ ةبارق نم كاجكيلل نب دمحم نيكارفات

 ىلا ربخل لسمو املو ةيدبملا ىلع هلهتتساف هب قحلو سلبارط ىلع ةثداعل

 نمعو لجرلاو ةاتاقملاب هنعتو لوطسالا اهيلا زهج ةيدبملا ناشب نانع ىبأ
 ا نراها ديكور ةراضمل كلاب زق ملا: انعجو لق :اهرعلال» ةلضاقل و ووتطلاولا
 ا كا اا دما نس ناك كالجبال قاب ىشمكا اهبازراقو

 ةدواودلاب هوقعب مث سنوت ىلع ىكم نب سابعلا وبأ هب بلجإو سباقب ءايردز
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 ةيقيرفأ ديري اهنم لحتراو ةفيطنسق ىلا عجر ث اهفستناو اهيرخ ءارصعلاو
 صخخ ىلا اوهتناو هنأقلل برسعلا نم هعم نمي قاحا وبأ ىلومل ضبن دقو

 مييصي ىنأ ارذح هنع عوج لا ىن اورقثاو نيرم ىتب تالاجر تشمت رث ةقبس
 ركسعملا فخ املو برغملا ىلا نيللستم اوضفناف لبق نم عباصأ ام ةيقيرفاب

 ةعم نقي نسسع'نوغلا ىلأ عج ف ةيقيرفأ ىلع مودقلا نع ريصقأ هلهأ نم

 نع هتابخم ناكم نيكارفات نب دمحم :ىيبا ىلا ربخل غلبو هراثتأ برعلا عبتاو
 مدنع ناك ىنمم دلبلا لها راث اهيلع لطأ املو سنوت ىلا راصف. ةيدبملا

 ىنميكارفات نب دمحم وبال هدو ليطاسالا ىلإ اوكف ملماعو نيرم ىنب ركسع نم
 نأ ةعب. قاما وبا, ناطلسلا هي ئملر :ةلودنلا ىف !ىشمط لام اعز نيش

 ةلزانمو نيرم ىنب راتا عابتال برعلاو دومهل ركسع ىن ديز وبا ريمالا مدقت
 امايا ابلتاقو ةنيطنسق ىلا ديز وبا عجرو ملع موخت ىلا هعبتاف ةنيطغسق
 افع كله نأ ىلا اهب اهقم لزي مو ةرضحلل ىلا اعجار افكناف هيلع تعفتماف

 لبق نم سنوتب قحل دق ءايركز ىيحي وبا هوخا ناكو [ضايب] ةنس هنع هللا
 قاف ههياركمم ايباطيحإ جف ةييلطسسق لل غغلو اكن همر رسول
 ريقل بايسا هللا رسي نأ ىلا هعم اوناكف معئانصو ميلاوم نم لفلا هب

 ىلا كلا نسم: عجب نم نيمال ىلإ. ىنايعلا لبا ناطلسلا فاغلوب نطيل اككلا
 لومهثو ىنامالاو لدعلاب اياعرلا ىلع علطف قملدل ىلع هقملايأ دمو رتكذت ايكقابع

 ليلظ للظ ىف هقلود نم سافلا عترو ناودعلا ىديا فكو ناسحالاو ةيفاعلا

 دعب هركذن ايك مج ىرمو

 عع



 كفو

 ىابعلا 11 ف ايسلا ريكو ةئلا ارلاشبر تمعن صقنلا مكرداو دلبلا
 ةمركت هافكف هيلا لزن مسا ديعلاب هسفنل قثرت ىتح اب عدتماف ةجصقلا ىلا

 هدبع ضقنف ني مايا قى هل اذ 1 0 قى كا ذلا هل 3 ايحبو

 دقع ىلوةسأ -_ 0 1 ايل ردو 5 ىق تن اذدف هةذوب "7 كذ

 نيرم ىنب لثادق نم ىلباي ىدب دمت فوالحاا نلو ونعمل ةنيطغسق ىلع
 ىنع لو غلاو هتعاطب نحب 3 ىنيكارفات نب 4-59 كوبا يلا هلسرو كعب مث

 لأ 5 0 يبا دالوأ مم قاما ايأ 000 «ةناطلك حرخأو ممدرف سنوت

 هنوةكحسي لهلوبه دالوأ هيلا دقوو هيلا ضو خلا نافع وبأ عمجأو سنومب وه

 .لطعم نب قم شات نب وحر نب ىبخي رظفل رم 1 ىف اركسع معم حرسف كيلذل

 حرسو هسلجم ىف ىروشلا بحا.و نيرم ىب لدابق نم نيعيبروت ريبك
 رجالا ىنب نم م كبالإ فو عملا ىسوي نب دمحم رظفل لوطسأ 8 رخأ أم.كسع

 اموي اهولتاقو سنوت اوهصو لوطسالا قبسف ديعلا أذهل سنيلدنالاب كولملا ىنم

 قحلو ىنمهس مو را ةنس ىناضمر ىف سنود ع نيم ىعب ركاسع تلوتساأو

 داعد مم ىناطلنسلا رسماوأ ابهق ىغمأو ىلا لخدف هركسعب وحر نب ىبكي

 كلذل محم جر منااءاسو ليذلا ىبا دالوا ةمغاما حورخل ىلا لبلبم دالوا

 مقبلاطمو برعلل د لاك ىاهرأو نافع ىبأ ىاطلسلا ءاركن نم ىنميمت ا! جئالخلاب

 ققدلف ابلبقي مف تارادملاب هفاطعأ امو تاواتالا ىع مميديأ ضمبقو ىهرلاب

 لكلا هلز امو دروصق ىلع اذاطكف هرهعاف ن الطنايلا هعبتأو لمرلاب بوقعي



 نافع ىبا ءاليتساو مهاربا نب ىبوم ةعقاو نع ربغل
 نادحالا نم قالذ "للدلخغ أمو ةحبشلسب فا 1غ اهدحب

 ىنبو ةياجب ركاسع هيلا تفحزو رمالا سابعلا وبا ناطلسلا دبتسا امل

 هيف روهظلا ليام ةيحاضلا لهال نيبتو هدلب نع اهعافد نسحاف نير

 نب ىبوم ورغ ىن ىفسوي نب ىدبملا 57 نم سكيدس : نميتالاخرب!ه] بخ ادق

 سدا قبع كغ نه ىوسويم فلذا |اوعذأ !ازارؤاب :ىباوألةرلوجلا ةيحانكم مهاربا

 كم باجاف مكحانمو نيمحا ىف ريبظ بوقعي هيخأ نع افرخم ىناكو

 عوجسصو ركاسعلا نم هتلج ىف نم معم ءايركز ىتحي ابا هاخأ ناطلتسلا

 لقخاو اوما رث اليلق ارمدقتف ميلا اوبكر موفراش املف ءاوعش ةراغ ىف

 مكلتساو ةحارجلاب يهاربا نب ىوم ركاسعلا دئاق نخناو مب طيحاو مفاصم

 نيرخآ ىف ةمحلم ناسرفو جايه دوسا اوناكو ميلا نمو مساقلا وباو نايز ومب
 اوقحلو ةياجب ىلا ملف اجنو اوهبتسا ىأ ىلا بهنلاو لمقلاب اوعبتتو ملاثمأ نم

 اطعلا' ناويد' مو: دغعقو هبئاكر ىن ماق ربقل هغلب املو نافع ىبا ناطلسلاب

 نب ىوم هل ىكشو للعلا حاذأو دونه ضرمعاو تاهل ىف دشحلل هءارزو ثعبو

 دقعو هبكنو هطخغفف هرصن نع ةياجب بحاص ىلع ىب هللا دبع دوعقب مهاربأ

 سا ىف |ربست| هدعب مولتو دومعمأ* نب نوهم نب ىججل هناكم

 ناطلسلا همعل افيم سنوت ىلا ىبحي انا هاخا سابعلا وبا ناطلسلا
 كبك ةلكامعى قاموا »الراو. هنبلإ ةباالا :نعونمالا هاك لنا

 ةمس عمبر ىف هرشأ ىلع ىحزو راردو نب نوهم نب سراف هريزو هقمدقم ىف

 هلبق راردو نبأ هميزو اهلزان دقو ةنيطنسق ىلا ريسلا ذغاو نيسجو ىامت



 ىلع ءايركز ىبحي ابا هاخا دفوأو ديره لامعا ىلا عجرو مثيلع تعنتماف امايا

 ىنسحاو هتزئاج ىنساو امحرو ةربم هاقلف نيسهتو سه ةنس اخكيرص ناطلسلا
 هارد دنع ومعي كما ندا يباح احلي مو ةئلوز ىلا .هنعن اعجاب اهكداو . ةدعو
 اهيديا تلصتاو ةهقيرفا ةيصاق نم هناكممب هيخاإب قحلو ةنيطنسق نع

 بحاص نيكارفات نب دمحم ىبا نمب ام دسف كلذ لالخ ىفو اهنح للبول

 ىلإ هينغ !لدتنعف .ليمللا ىا .دالوا رمبك ةزهج ني دلاخ نميو سنوتب رمالا

 ناطلسلا ىلإ بلاج وياك, هيلاغ ارلبقاق ةرماظلل عامجعسإز لبلاد دالوإ هلاعقا

 مميلع تعنتمأو نمسهو تس ةنس اهولزانف سنوت ىلآ اوفحزو سابعلا ىبا

 ىنب ركاسع نم هرصنيل كلذ رثأ ديز وبأ دوهأ همدقتساو اهنع أوج مفاف

 ةلاع هيلع مدسقو هباجاف راصحلل هب قاضو هيلع اوفئثاكت ام دنع نيم

 ىلع ىلقخساو سنوت ةلزاغم ىلا دهلاخ عم ديز وبا ريمالا حرخو هموقو
 53 اهب ماقأو أبنم كلملا روصقب لزنو ابلخدف نيابعلا انآ ةاحلا ةييطيسق

 دادبتسالا ىلا ءايلوالا اعدف ةيحاضلا هيلع تالم دق نيرم ىنب ركاسعو

 ميلا ركخاسعلا ىقحز نم نوعقوتي اوناك امل ةيامحلو ةعفادملا ىف غلبأ هنأو

 هرمأ دقعناو نمسؤجو سنح ةنس نم [ضايب] رهش عيوبو باجاف ةيابجب نم

 ةنس ىو هقنس ىن ةفيطنسق ىلا ةياجب بحاص ىلع نب هللا دبع ىحزو

 هانيكذ انيك ىاجرالل ارخا لفجا رق قيناجلا بصنو اهرصاخ اهدعب عبس

 عم بهذ ال هوخا ديز وبا رممالا ناكو ةنيطنسق نع راصملا قنخم سفنتو
 ةنيطنسق رماب هوخا دبتسا دقو عجرو هيلع تعنتما اهلزانو سنوت ىلا دلاخ

 لورنلاو ةرضحمل ىكس ىف نيكارفات نب دمحم ابا لسارو ةنوب ىلا لدعف

 قاحا ىبا ناطلسلا همعل ديز وبا ريمالا اهفع لزنو هباجاف ةنوب نع مل

 هع ةلافك ىف ماقأو زئاوهلو تايآرجل اونساو لزافملا هل اوعسواف سنوت ىلإ لوحتو
 هركذن ام هرمأ نم ناك نأ ىلا



 ةنيطنسقب ديعسلا هرسما خقفمو

 ةيالوب هللا دبع ىبأ رمهمالا هيبأ دعب نم رمالا ىلو دق ديز وبأ ريمالا ناك

 لئامعلاوجأ: ناطلنسلا متون هعرججو اعيج ةيزحاا ناك ركب ىسمير ةعحإل
 ند نوع نيالا ناك ةيصففشل ةوعدلاب د فغملاو دهعلا اذبل ىنينموملا رممأ

 ءايلوالاب كربتلا 0 مفالسا ىنئمسو ممققيرط قع معجاب هترايزل اوءاج دقو روي

 رابقاو رشعلا هذم ىف هللا ءاش نأ ةكربلا لاق مث ءاش ام يشلا مل اعدف

 نوموكو ابلغم نورسهخي اضيا نومخملاو ىزحل ناكو نمعقجم ةوخالا ىلآ
 لياخلاو دهاوشلا ىم هيف نوس رقي امن منيب نم سابعلا حنوبأ كع ممنونظب

 دانمفدق ااه ىنيسممكو تالث ةفس سنوتل ديز عج هيخأ ةلزاغم ىم جواك اليف

 ناطلسلا ناشب ىاجرالل ةنيطنسق ىلأ عوجرلا داراو ةصصغق ىلا اهنع لترا مت

 نسال ديب نب سابعلا و بأ هبجاحو «ةعمشو برعلا نم ةواملوأ لبلبم

 سنوت ةدواعمل ممعم يقي ىنم هتوخأ ىم مميلع ليعتسا أ ةبرجو سباق نه

 هتلج قو كلذ ق معم ىلتخخف سابعلا بأ انالوم هانعا م راضحلاب

 دق تبات نب دم سلبارطب بحاص ىاكو سباقب اماقف ىبحي وبا هقيقش

 عجر مث نصل نع اوجرفاو تبات نبا ركسع لتفجاف رجلا اهملا اوضاخو
 اهو مصاحو سنوت ل هعم لبلبمم دالوأ برعلا قفحزو سباق للا ناطلسلا

 |عوس



 ه4

 نيدحوملا ةوعد ىف تلخدو حورطم نبا اهعجر رث انركذ ايك ةجابفص ةلودو

 ىف هغبأ هدعب نم اهيلوو تباث نبا اهب ديعسا نأ ىلأ مايالا اهيلع ترمو

 راجت ناكو ةوعدلا ممر اهقم ةرضفلل نع اعطقفم ةياعبسو نمسح ماوعا

 اهاسرمل اودعتاو اهورغ ىف اورقيإو اهتاروع ىلع اوعلطاف اهيلا نوددرقي نميونجل
 ةليل تاذ اهودمب مث متاجاح ىف دلبلاب اورشعناو نمسجو سه ةنس هوفاوف
 حالسلا اوسبل دقو برسحلاب عفتاه ىنتهو ميلع اهوكلمو اهراوسأ اودعصف

 مسفناب ةاخلا الا مهمه نكي مل راوسالاب موار الف معجاضم ىنم اوبهو اوعاتراف

 قالا ااقبايد+ نم انيغطو: بارشا“ ىراوبلل ةليح* لا. عمد عم: ىطعا نب تنبات اجو

 ةيردغكسالاب هتوخا قسحلو ممنم هبانصأ ' :ارابك مدل لمقف لس يبو وطب

 لئاقعلاو عاتمإو ىترفلل نم اهب اودجو ام مخفس ىف ارلقحاو ىراصملا اهحابتساو
 اهمادسف ىف سباق بحاص ىكم نب سابعلا وبا ملخادو اهب اوماقأو ىرسألاو

 برغملا كلل اهيف تعبف نمعلا بهذلا نم افلا نيس هيلع اوطرتشاف

 بهوتسأو هدنع ام عمجل هيلع اولجت مث أبمةيوتمب هفرطي قناه يدا قاطلسلا

 ىف ةبغرو ةبسح هل اهوعمج ديرجل دالبو ةماكلو سباق لها نم ىقب ام

 اهسند ام لازاو اهيملع ىلوقساو اهكلمف سلبارط نم ىراصنلا همكمأو ربخأ
 سانفلا ىلع دري ناو هملأ لاملاب نافع وبا ناطلسلا تعبو رفكلا رضو نم

 دفع لاملا عضوو ممنم اليلق الا اوعنتماف اهركذو اهةبوقمب درفغيو هوطعأ ام

 هركذن ايك كله نا ىل ابيلع اريما ىكم ىبا لزي مو كلذل ىكم ىبا

 هراسسحأ و



 كانك ا

 ىثب نم هعم ىنهف بناحاسلا فحزو ةنيطنسق ىلا ىنيعجأر هعم نمو رمع

 هيلع تناكف هعم نه بجاحل ليبن ميقلو شكيودسو ةدواودلاو نيرم

 هيخأ ىلأ هب اوقعبف سوسوملا رنمع ىبأ نم هونك نأ ىلع احلص ىنيقي فلا

 ّى تحاشا راسو سردلا هيلع بترو رم ضعبب هلزناف نافع ف ناطلشلا

 ةياجب ىلا اعجار افكنا مث اهمراغم ىفققاو ةايسملا ىلا ىقققنأو هلامعا ىاون

 دريزول ددعب اهلامعأو ةياجب ىلع ناطلسلا دقعو ىنيسجو تءددب مناف كلهو

 ماعلا نم ىحز مث ةياجب لآ عجرف هيلع تعنتماو اهرصاخل ةنيطنسق ىلا

 ةياجب ىلا عجرو هقيناجم قرحأو اوضفناف ناطلسلا تومب د ىف جيرو

 شكيودس لماع ىقاينريلا مهاربأ ىنب ىبنوم رظنمل رارواي ىنبب بئاتكلا رججو

 ةركذاف َْك هركسعسو هب عاقيالا ىنم تاكا ل

 ىكم نبأ ىلا ابعوجر رق اهيلع ىراصنلا ءاليتساو سلبارط ةثداح نع ربخل

 اهةيامحب ةيانع مل تناكو ةهدقلا لودلا ذنم ارغث هذه سلبارط تناك

 ىراصنلا ناكف لّدابقلا نم أرفق اهيحاوض فاك طيسبلا ىف أهعضو اكاد

 ىكاطنالا ليداجم ناكر ابكلم مسفنا نوثدحي ام اريثك ةيلقص لها

 متلود رخآ ةوارغم نم نورزخ ىنب ىديا نم اهكلمت دق راجر لوطسأ بحاص
 (1) 0م (مماتكع عع ممدس 1610161015 6 عن( ىابإب



 هدب

 يوزر ينفقون روتل ا اان إراب كرتلا ليمزرر هيرعلا ءاربك قيدتساو .ىليرل
 ىلع مءافبا نهرتساف ةدواودلا ةفئشمو بازلا بحاص ىنرم نب ىسوي هيلع

 عماربإ) نم :ىوق, ةياجي ىلع نامع وبا ليصقساو برعملا ىلإ مي: لفقو ةعاطلا
 سلج :ناطلسلا ىلع اودفو الو اهيلا هقعبو ءارزولا ةقبط نم ىناينرملا

 اعاطقاو ءامح معسواو ةرممو ةمركت ماقلو هملا اولصوو امخ اسولج مل

 02 لارا قيال ةوبتارعلا» معفالم الع دضتإو, كالجلاو .كركشلا علا ةفدأو
 برح ىلو اهلامعاو ةياجب ىلع ورمع ىبا هبجاحل دقعو ملهأ ىلآ اوبلقنأو
 ناطلسلا زعوأو هتنس نم بجر ىف ابلخدف بيلا هعجرو ابئارو نم ةنيطمسق

 اهزهج ةبمتك ىف رارواي ىبب لورنلاو شكيودس ىلع ةيالولاب مهاربأ نب ىدوم ىلا
 ناكو ةيابجب بجاحل رظنل كلذ لكو اهنطو ةيابجو ةنيطنسق ةقئاضمل كلامه

 1 ل تا فتقم نايبمل انا ناطلسقلا نفا ىنفتفاف مغوبةعيطقسعا

 ناكو هموق دفع ىنونجلاب افورعم هلقع ىف اسوسم ىناكو اهب نيرم ىتب
 ءافك ةيافحلإو ةربللا نم هولواو هلاقتعا ىف هميارج اونسأ دق ةنيطغسقب ءارمالا

 اونذاو ةياجب لمع رخآ رارواب ىنب ىلأ نيرم ىنب فاك _قحو الق ةشكن

 ( ابا سوسوملا اذه ديز وبأ ىلوملأ بصن راضفلو برح لاب اهب نمو ةفيطنسق

 هل زهجو رارواي ىبو ةياججب ركسعلا لها نيم ىنب تالاجر هب ىجاججل رمع

 ريمالا بتجاح ليبن جرخر منم ريثكلا ميلا عزنف كلذب اوعماستو هلال
 0 ردس نم ةحعد لع, ناك نمور ةيوقا نم ةيحاضلا لفها .ىلا هيقءالوبا

 ةياجب بجاحلاب ربخل لصتاو ةيابب نطو ىلا اعيمج اوفحزو معمجل ةدواودلاو
 دفوو لولتلا اولزن ىتح هيلا اولبقاف ءارعصلاب غيتاشم نم ةدواودلا ىف تعبف

 000 1 ةياطتست .دامزإ كرد ةعيقعالا, نيعلا !ىنب ىلع .لماوانيدا وبا ةءاملع

 وبا ركف نيس ةنس نم عهبر ىن ةياجب نم حرخو مللع حازاو هركاسع
 (1) آبعو 5. مهءا6ه( وبأ



 هال

 كتعبو برسغملا ىلا هتلمج ىن هلقنو لّئالق مايال اهعزقنا رث برغملا لاعأ نم

 دقعو هدلوو هلهإب هيتايل هيلع ناك هبعتشما أحراف هالوم هللا دبع وبأ ريمالا

 نوسبستغي مثو ساطاو ىنب نم ريزولا نب ىلع نب رمعل ةياجب ىلع نانع وبا

 اذه تاتمل اهتيالوب نانع وبا هصتقخاف ةنوقم رممأ ىفسوي نب ىلع ىلا مهعزب

 ةيدملا نم اعمجج اوفرصناو مم اهغفطو لضأ نيبو هنيب ىجابفصلا بسغلا
 تير ىلالاو ةجساهننم عاب ةفئسفتلا ةيععلا ءاملوا مارح اليابان امو
 معز كلذل ىدسصتو نيرم ىب عامشاو ريزولا ىلع نب ربع لعق ىف متالاجر

 اوعز حراف ءالمإب هموق نم نالاجر ىف جامل نب مهاربأ نب روصغم ةجابفص

 هنعطف هيجاني روصنم هيلع بكاف ةبصقلا نم هرادب هيلع اودغو

 ىلع اومهجا رث نيرم ىنبل ةعيش ناك امب ناكرف نبا ىضاقلا منم رخأ نعطو

 اهيلا بكرف حرافب ةعيبلا تلصتاو تامف هراد ىلا ىضاقلا ىفمو ىلع نب رع

 ربخاب هملا اوريطو ديز ىبا نب دمحم ةفيطنسق بحاص ةوعدب فتابلا ىققهو
 ى ةياجج لسا قم: ءالملا ارماوذ : رق مايا: فال. للعب ازنمافأا وز ده وكلا

 مايا دولققو حرافب اوراقف هرداوب نم افوخ برغملا بحاص ةوعدب كسقلا
 كلذ ربك ىلوتو ناسملةب ناطلسلا ىلآ هسارب اوقعبو تالث ةفس نم قيرشتلا

 ىب هللا دمع ىنأ بجانلا نبا دمحو ساملا ديس ىبا ىلاوم نم هبحاف+كالق

 و نا سلدقعب لماعلا اومدقتساو دلبلا ةفيشمو سانلا ىيس

 ناطلسلا حرسو ميلا ردابف نساكتو ىنب نم نموملا دمع نب مع نب ىبحي
 اهلخدف بئئاتكلا قى ورمع يبا نب دمحم هللا دبع ابا ةبجاح اهيلا نافع وبا

 ووذو متواربك قحلف هجو لكى ةجابنص تبهذو نيسجو عبرا ةنس مئاف
 هملخاد امل سانلا ديس نبا ىلوم لاله ىلع ضبقتو سنوتب عنم ةلعفلا

 :انرغ نمو سراعغل ةلعؤص ناك الب رهغ نإ دينك ىداعلا ةفءرخ ةمطلا (46 ةح
 ديهمت ىلا هرظن صو برغملا ىلا نيلقتعم مصختاو ةميدملا لها نم ءافوغلا

 مما“



 هال ع

 نانع كا ىلع ةياك بحاص ةدافو ىع رب

 ةييطنست:هعيلاطمو هذلب لوو. هيقلع. هماليتسأو

 ع لكلا يملا قينرم فان نها هلا | هبغ ىبانريمالا نيب ناك

 ايك همبأ مايأ ةدجوو ةموردني نييصغمل سايعالا لو مضو ناسملتب هتراما

 ربصلا ةقباسو كلملاو بابشلا بسن اهنيب اهيكحا ةصلاخيو لاصتا هانركذ

 اهب دجوأ نيرم ىنب ىلا ةيغاص كلذ لجا نم هللا دبع ىبا ريمالل ناكف
 هلاحترا دنع هلوطسا ىف نسحل وبا ناطلسلا هب رم الو هكلم ىلع ليبسلا

 اهتاهج رئاس نم تاوقالاو ءاملا هعنم هلحاوس لها رمأ هانمدق ايك سنوت نم

 دييشت ىلا احونجو هناش ىف نانع ىبا ريمالا عم اهدقتعا ىتلا ةمذلل امعر

 ىنيسجو ثالث  ةنس داولا:نيع: ىنبب نانعاوبا .ناطلسلا عقوأ لوا 'هناطلطس

 دبع يبا ريمالا ىلا زعوا هياجب ىلا ملف اجنو طسوالا برغملا ىلع ىلوتساو
 0 لدا روكلاد ىلا هلخاجلف ميلع !نضبععلاو هنارج ىف: عضارتقاب. هللا

 نب ناقع ديعس ىبا مناطلس نبا دمحم ىلع ةيابجب ىحاوض ىف اورقعف دسصارملاب
 ىبحي مريزو ىلعو نهرلا دبع نبا معزلا تبات ىبأ هيخأ ىلعو نهجرلا دبع

 7 قاده كلبا: ناطلسلا !ىلا رعي ةهعلو الاقتعال عوقتراف :نكم_لي ادوواداىبا
 نم هيلا سد رث لزن نسحاب هلزناو ةمركتلاو لوبقلاب هاقلتف رشا ىلع ءاج

 ةاكلا نم كلذ ءازا ناطلسلا دنع اهف ةبغر ةياجب نع هل لورفلاب دارغأ

 اهم اقافخاو ةناطبلاو دنهل نوبز نم ةحارلاو برغملا ةسانكمم ابنم ةلادالاو

 ناطلسلا سلجم ديشو هركلاو سايلا ىلع هيلا باجاق هدبعتي مل نأ داوس

 ةسانكم هل تعطقاو هترماج تيخسأو فعساف كلذ ىف ةبغرلاب نيرم ىنب ىف



 ناهس

 ددملاو ةدافوسلا هسفن نم هدعيو سباقب هتيالو ناكم نم ةنيطنسق بحاص

 دقو ءاقشلا لصف مرصنا اذا ىتح:برعلا تايطعاإب مايقلاو بازحالاو لاملاب

 هركاسع عمجو هتباجح ىلع هل دقعو أاعركتو ةرجم هآقلف لبلبم دالوا عم هيلع

 ىف نيسهو ثالث ةنس ةغيطغسق نم لحرو هعبات لدع حازاو هقلا زبجو

 نم هيلا حاتحي ام قاما ابا هناطلس نيكارفات نب دمحم وبأ زهجو رفص
 ةعلبلم نم راوخ ىنأ دبع هللا انبعابا هنبا: هيزح الع لاكجيو ةئلز رك
 ناءرقلا منرقيو ياتكلا (قاظلنيلا:ةاخبأ معي ناك باتكلا ةخشمو ءاهقفلا

 ةنجامرم ناعمجل ىءارت ىتح ةيبعتلا ف سنوت نم لصفو هانمدق امك

 نيمزهنم اولوو هعوجج تقرتفاو قاحتا يا ناطلسلا ىناصم لقخاف اوفحازتو
 نيكارفات نب دمحم ىبا هبجاحب ناطلسلا قحلو مموي ةيشع موقلا معبتاو

 تعنتما ث برحلل اهيلع تلاطو امايا سنوت اولزانف هرشأ ىلع اوءاجو سنوتب
 ىصقالا برغملا كلم ىأ مغلبو ةصفق ىلإ مث ناورمقلا ىلا اولخترإو ميلع
 ةيقرشلا مونخلا ىلا فحز طسوالا برغملا ىلع هماليتسا دعب نانع ابأ ناطلسلا
 ةنيطغسق ىلا عفلاخ دق هللا دبع وبا ةياجب بحاص ىاكو ةيدملا ىلإ ىقتناو

 ةياجب ىلا عجر هنا هغلبف اه طئاسب ىن تاراغلا نشو اهعورز ىسقناو

 رادو هريغت ةردابم ىلع ديز وبا رهمالا مزتعاو نيرم قاب. ىحز نك اشمكنم

 نىلغي نا لش ةالراب وكلمات نلبغلا وفاز ةيلا اسهال هل اا

 أ هاخا ميلع ىلوف هب وميلاد هيلا نوعقجي نم هناوخأ نم نهب

 نم ناك لنا ائلا ءايركز ىبحيوبأ هقيقشو وه مثمف ماقأو هوعيابف سابعلا

 ىلارمسلا ذغي ةصفق ىنم كلذ دنع ديز وبا رهمالا ىنرصناو ركذن ام هناش



 ها

 نم ناك امو سيو ىلا ةئيطبسق تحاص ةكرخ نع ربدل

 ةفالحلاب قاحنأ ىبا ىلولل عيابو سنوت ىلع نيكارفات نب دمحم وبا ىلوقسا الل

 هيل سلا ىكم نيا رمثوأ ةداديتسا نانع .ءازمالا هيلع معد هيلع ديعساو
 101 1 كيلا يلا طقاللا مليا نوعتلا نع ةيهذتقا .اقتنمي عيناك ةسفامم
 ميبذاجمو بوعكلا ةساير ىف لمللا ىبا دالوا ىهعاقم لبلبم دالواب كلذ

 118 لالا مليا دالرا املاء لايصتاز بنان , با !ةينعاس ارارا اهنخ“:ةرامللا: لقب

 ىحاوضلا ىلع اوبلجإو ىالع لئابق نم مكح ىنب اوفلاحو ملو هل اوعمجأ
 11 يظل كان اضل ول كيو عنب ويملا نك اودفرلا ل ةراقلا لسمو
 هيلع دبتسا نمم هنإبإ كلم صالخسإو ةيقيرفا ىلا ضوبنلل منوققسي

 هيلاوم نم لماهل روصنمو نوهم رظنل نيركسع معم حرسف هزاقحأو

 ةدواودلا ريك ىلع نب بوقعي معم لحتراو ةفيطنسق نم اولحتراو ههبا ىلاومو

 مُداقلل ةرضفلل نم نيكارفات نب دمحم وبا حرسو هموق نم هعم ىنمب
 قققلاو ناطلسلا ىلوم نم لتاقم رظنل ةزج نب ليللا ىبا عم اركسع
 ليللا يا دالوا ىلع ةربدلا تناكف نيسخو نيتنث ةنس ةراوه دالبب ناعمجل

 سوقلا دالوأ نم يحي نب بوقعي ديب ةزهح نب ةقيقف لمللا وبا ذّمموي لغقو
 ركاسعو لبلبم دالوا ىديا تدتماف سنوت ىلا ملف عجرو مكح قب ا قون

 اولفق رف ةبا ىلآ اوهقناو ةراوه ناطوا نم لاومالا اوبجو دالبلا ىف ةفيطنسق
 نب دلاخ هوخا ةقيتف ناكم ليللا ىبا دالوا ىلع ىلوو ةنيطنسق ىلا نمعجار

 ديز ابأ ىلوملا بتاكي كلذ ءاتثا ىكم ىب سابعلا وبا ناك مرمأب ماقو ةزج



 هلا

 ربا ةناطلسلا تعي ةيردتكسالا لقحا اك نيكارتات نبا باك 2
 هراجاف :ةيف 'يكشلا ى رغم كرلم بطاخو .قرصملا لهأ ىلا هيت 1
 ءامخقل رصم نم خرخو سوراغبيب 3 ةلودلا ىلع دبتسملا ريمالا هيلع

 دهاشم ىف اعقجاف اضيأ 3 ةضيرف ءاضقل ةزهج ىب رمع داما جرخو هضرف

 اهرما ىلع رهاظتلاو ةيقيرفا ىلأ عوجولا ىلع اودقاعتو نيسج ةنس رخآ جا

 افقاوتو اعقجاف هئادرب رمع راشاف نيقصلا ىلع ةقيتقفو ادلاخ ايفلاف الفقو

 هيلو هيلا ثعبو ناطلسلابركملا ىلع اعيمج اوطاوتو اهرودص نم ىنحالا 2

 نمكأ فان نب دمحت أبا هقباح دلقي نا ىلع اوفقتأو هلبقف ةعجارملاب ةقيتف

 تلزنو تحأ رث ىباف ومع نبأ نم هب ليديو هتلود ريبكو هيبأ بجاح

 هعم كلذ دقع اولمكيل ميلا حورخل ناطلسلا اوغكساو دلبلا رهاظ عوايحا

 نبال اونذاو متومب ىلا هوداتقأ مث هب اوطاحا نأ ىلا دلبلا ةحاشسب نقوو حرخ

 ىدحأ ةنس ىلوالا ىداج نم ةرشع ىدحال اهبلخدف دلبلا لوهد ىف نيكارفات

 ركب نبأ ناطلسلا انالونم نبا :عماربا :قاحا ىبا(كولا رادرملا هير ك7

 ىلا هب ءاجو هقيضر ام قيئاوملا»و دوهبعلا نم همال لذب نأ دعب هجرخساف
 ذُمموي وهو ةماعو ةصاخ سانلا هل عيإبو ةفالخل ىسرك ىلع هدعقاو رصقلا

 هيلا قيسو مقعاط هوتف بعكونب لخدو هتعيب ىدقعناف زهاغم مالغ

 ذالو ضاف ىتح هسبحب ليللا ىؤج ىنم طغو هلقنعاف ذّيتليل لضفلا هوخأ

 هيلع رقعو دلبلا تابامغ ىن ءافتخالاب ذّمموي ومع نب مساقلا وبا هبجاح

 ىلع ةعيبلا ذخإب تابهل ىن لاعلا بطوخو هناهمأ ىف كلهو نكماف لايلا

 ثعبو ةعاطلا ىلع رزوت بحاص لولي نبا ماقتساو هب اوقعبف ٌملبق نم
 بهذو كم با عفلاخرب ةضفق يحاضر اة ا حاس هعبضأو ةيدد اكل
 فرصتلا نع هرجعو ناطلسلا لفك دق ناك اا نيكارفاف نبا ىلع بالجالا ىلإ

 ركذن ام ناك نأ ىلا هيلع ديعساو هرمأ ىف
 اا



 تال

 رصقلاب ءافوغلا تطاحاو ةيصفحلا ةوعدلل عيشتلا قورع تضيبن خا مايا

 هيلع لخدف عربصي امدقم,ةزج ىنب ىلا لضغلا وبا لسرإو ةراملب هرهرو
 ىنب تالاجر نم هل بكرتساو ىلا ىلا هموق نم هعم نمو هجرخاو ليللا وبأ
 ةرضملل ىلا لصفلا لخدو هنطو ىلا ليبسلا هإدهو هتمام هغلبأ نم بعكح

 ةلودلا ماعم نم نيرم وغب هسمط ام ددجو ةفالخل ىنم هنا سلجكيب دعقو

 ا ل ل

 قاحا ىبا ىلوملا هسيخحا ةعيبو لضفلا كلبم نع رمش
 د دا ديعسا , نيكو نيكارفا نيرديع نا ةلافك ىف

 ةتياح ىلع دقع اكلم ديتسأو ةرسضملا كلا لتضفألا سابعلا وبا لاحد مل

 دقعو ديرجلل نم لصي امير مساقلا ىبأ هع نع ابئانوتع نب دمحم نب دجال

 دراطملا هيلو ناكو هقناطب نم شاوشلا [ضايب] نب دمقحل هبرحو هشيج ىلع
 هتابلط ىفاطتشم ةلاوحا رسأس ىن هيلع أدبتسم ةزج نب ةتقيقف ليللا وبا هب

 دلاخ ةيالوب هنتق ليدي ىنأو هل ركذتلا ىلع هولمح كلذ ىنم هقناطب هل فذأو

 درمأ ىف هيلا ضوفو هتباح ددلق دقو وقع نب مساقلا فا نع ثتععبو هيحأ

 ب دلاخ هل لولاغشساو ةسوس نم رجلا هيلا ٍتكرف هديب ةلودلا داقم لعجو

 ةزج نب ليللا وبأ مضرافو ددهع هيلا ذين ىأ دعب هيخأ ىلع ارههظ ةزجح

 ىبا نيب ةنقفلا ران تمرطضاو اهركاسع ىلع ةنوب ىلإ هعفدف شاوشلا
 برسم ران نوشحكي مافيبو د نأ مملمت داكو دلاخ هيخاو ةزهجح ىب ليللا

 ىيكارفات َش هللا لديع ديح وبأو رمع مريبك مدق ذأ بازحالاو عومجم نوعمكيو



 هد

 هللا دبع ىبأ رممالا نباديز وبا ريمالاو هيبا ةرامأ لحم ةياجب ءايركز

 هتراما لحم ةنوبب لضفلا سابعلا وبا ميمالاو هيبأ ةرامأ لحم ةنيطنسقب

 مرمأ نم ناك نأ ىلا سنوتب نسحلل وبا ناطلسلاو () ةرمالا دهع ذنم

 هركذن ام

 نيود قال ناطللا مفدتمار مها نان ووو لكفلا هك
 ىلذ ربك لقو ةيدات هيلع ةرتلخلاو قيكلا با ناطسلا قف
 قرتفاو لبلهم دالوا عم دلاخ هوخا ناطلسلا ىلا ىلاخو ةزهح نب ةتيقف

 لضفلا ريمالا هباعصاو ةقيقف مدقتساو اجاح ةزهح نيرع مريبك حرخو مرما
 لوو مياجاف هُنا كلم عاجرتساو هقح بلطل ةنوبب هتراما ناكم نم
 اهنع ارمجر فا رق :اهملع  اويلجإإو سوم: ارلزانه مس ةمسوما مدككإللا

 ماعدتساو ىمصملا ريخا اهنع اوجرفاو نيس ةنس لوا اهتلزانم اودواعو
 ةعاط ىف لخدف رزوتب هلع ناكم نم ديريل بحاص ومع نب مداقلا وبا
 تضقتناو ىم وغب كلذ ىن هعبتاو اهيلع ملك ديرمل لها لهو لضفلا
 برغملا ىلا ميهطاسا بكرف اهفارطا نم نسحلا ىبا ناطلسلا ىلع ةيقيرفا
 لضفلا وبا اهبو سنوت ىلا لضفلا ىلومل ضهنو نيس ةفس ىنم رطفلا مايا

 برغملا ىلا هليحر دنع اهيلع هل دقع دق هوبا ناك نسف ىبا ناطلسلا نبا

 نم هل دقع ناك امم هيلع نماو متعيه تارعمو ءاغوغلا تاروث نم ايدافت
 سنوت ىلع لضفلا ىوملا تايار تلطا املِف هتتنبا ىن ةزج نب رع عم رهصلا
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 روحا -ادرا مل تكملة قيفازا:هنئألك هتسإو. لاونمالاب هدمإو .هلمع ىلا ءامبالا نم
 ىلا هللا دبع وبا قلطناو هب رم ىتم هيلأ صولخل ىنهبو هنيب لوجو هيمبا

 ير كا الرايب ارا نيترو از ذقن عسانا هعيبش دقو. ةيلع
 دبع ىبا ريمالا ءانبا عم ىجولعملا نم ىلوملا ليبن اهتلزانم نم هناكمب هب قحلو
 لضفلا لبق نم لماع اهبو ةنيطنسق ىلأ مدقتو هدعب نم هينب لفاكو هللا

 "ا ادلب ةزخج اليمن اقارب هللا كلسو  لايبح لسفر: هنيكل قلاعلا :ةبيبواعت
 برغملا ىلا هناوخاو هبسعتسا نانع وبا رممالا ناكو هللا ديع ىبا ريمالا نبا
 ٌميلع ذخا نأ دعب ةنيطنسقب مترامأ قاكف ىلا ممحرس ساقب هلالقحأ دعبو

 اولخدو مالوم ليبن رثأ ىلع اوءاجل مع نبا قثوم لق هيبا نأش ىف ققوملا
 لبق ناك ابك هموق ناطلسو هترامآ ناكمب ابنم ديز وبأ لمحاو دلبلا
 اهقيب نأ ىلا ةياجب لزاني هللا دبع وبا ريمالا لزي مو برغملا ىلإ متلحر

 ملحاد اهتفناعز نم عايشالا ضعب ةلخاده هقنس نم ناضمر ىلايل ضعب

 تلي هل اونقيقو تاهبلل هودعإوو لاؤمالا مي برسق كلذ ىف حراق هلفاكو هالرم
 جرخو هموذ نم ناطلسلا بهف لوبطلا ريده مانو اهمكقاف اهباوبا نم رملا
 حابصلا نو نا ىلا هباعش ىف ابرستم اهيلع لطملا لبهل مسعف هرصق نم

 0 حبك ارب ياعتعلا وزر هيلع ليقا هليغلا» ىبا ىلا :هيدفيوق ةيلاعاوبلو

 نم صايعالا ضعب دجوو نمعبرأو عست ةنس نع لاوش ىف ةنوب هدلب ىلآ

 ريمالا نبا ركب ىبا دلو نم دحاولا دبع نب دمحم وهو اهب اوراث دق هتبارق
 ىلع رظنلا اههنم رمل ناكو ةرضحلاب رع هوخاو وه ناك ربكالا ءايدكز ىبا
 ىلا هرفس دنع ةنوبب مكرتو لضفلاب اوقحل بارطنضالا اذه ناك املف ةبارقلا

 ةماعلاو ةيشاحل مب تراثو مما مل مي ملف ءازقنالاب مسفنا متثدحاف ةياجب

 لخدو مراتا تيحيو ٌمتبايغ تلجنا دقو ةنوب ىلا لضفلا افإوو مثتقول اولتقف

 انا تلي انونمل ا ةللا وجدا روما راانالا ١لتر اةوانتل انج لاقلاوا كيضقا ىلا



 قاتلا وبا ا ناطليسلا نما فمات رهونا عمم ناكور هعيدهو. فيا الا

 نمبو ةيغاطلا نيب ةندابملا تعقوو فيرط ةعقاو موي نم ريسأ ناك
 هعم دفوو همبأ ىلع هعم اومدقو هتقراطب نم اعجج هعم دفوإو هقلطاف همبأ

 ىت ىلام لهأ نم نادوسلا جفو معم انضيا ناكو برغملا نم هللا دبع دوخأ

 قلع ةنتحفارلا نييخ« عب ليضتا نا جقإ ةقيطيلست ملكا اهدا قراعتلا
 قط مكيدما اق 7, ءافرعلا :ىمدءافسلا كيلطقو راق ظيفالا وكي كاطلت
 هلع نم لضفلا سابعلا ابا وعدتساف مسفنا ىلع دلبلا لهأ نم ءالملا

 لاهلاو دوفولا نم كلانه ناك نممب ةماعلا تراث ةنيطنسق ىلع لطا الو ةنومب

 قادوتسلا دوتنقو عمم ناطلتنلا هانا .ضلخوب عبط اوس تسإوبب علاوما ارمجتقتاو
 ةدواودلا رمما ىلع نب بوقعي ةرافح ينو ىنزم نبا عم ةركسب ىلا ةقلالجلو

 سنوتب نسم ىبا ناطلسلاب اوقحل نا ىلا ةمركتو ىرق ىنزم ىنبأ معسواف
 بهذ ام داعأو ةنيطنسق ىلا لضفلا ىلوملا لخدو عست ةنس نم بجر ىف

 ل>رو زئاوهلو عاطقالا غوسو هناسحاو هلدعب ساغلا لهتو هموق ناطلس نم
 اهيلع لطا الف ةيصفخلا ةوعدلا ىلا ابلهأ ةيغاص نم سنا امل .ةياجب ىلأ

 نم اوتلفاو موحابتسا اهب ملزِنا ناطلسلا ناك نيذلا لامعلاب اهلها راث

 ىلع ىلوقساو ةياجب ىلا لضفلا ىلوملا ليخإو ىنقذلا ةعيرجب متبكن ىديا

 ةفالخل باقلا داعاو هكلم ىف ةنوبو ةنيطنسق عم اهبمظنو اهكلم ىس

 تدحي وه اهفيبو ةرضلل ىلا ليحرلا ىلع مزتعاو تناك اك اهتاممشو -
 ناكو برغملا نم ةفيطنسقو ةياجب خم مودقب ربخل لسصو ذا كلذب هسفن

 نيا روصنم ءارمنإو هلمذاب ةعقاولا طخ هيغل ال ناموا ريشالاز ياا عرتذماج
 ةوه نم هيبأ صالخب سحاو مكلم راد ديدهل دلبلاب كلام ىبا هيخا

 ةريكذي' اك هرغملا ابل :لميزاعكشملا اع و ورطالا هلع بكه ارسل بركتلا
 ةياجب بحاص ءايركز ىبا رممالا نبا دمحم هللا دبع ابا ريمالا حرسو هرابخأ ىف

 ع



 ددد

 نمفسلا بكرو هباعحا نم لسلستف سنوقب نمكارفات نبا ىلا ربخل قبسو

 وب طضاف هودقفت دقو اوهصاو نمعبراو عشت ةنس عهبر ىف ةيردنكسالا ىلا

 اوبرخو اهوكلمف ناطلسلا ءايلوا نم ةبصقلا لهأ جرخو سنوت نع اولفجاو

 تلقتساف رخاآلا عمبر ىف هلوطسا نم ابب ةاطلسلا لزنو اهيف ةيشاخا كروان

 هّنانبا ءازتنا نم نأك اهم هنع اببابسأ عطق ام الول ةركلا اجرو راغعلا نم همدق

 ىلع معم سوبد ىبأ نيأو برعلا بلجاو مرابخا ىف هركذن ام ىلع برغملاب

 عل دقعف هتنداهم ىلا اوعجزف مملع تعنتماف ناطلسلا اهي اولزاؤ ةرضنل
 مضجأ نبأ ىكع ضبغفت ىأ ىلا هسبخل ادفاو هيلا رع نب ةزهح لخدو مسلا

 سلدنالاب وه قحلو برغملا ىلا لحر نأ ىلا هسبحم ىن لزي مف هنم هنكمأو سوبد

 ىكم نب دجا هيلع دفوو سنوتب ناطلسلا ماقاو هرابخأ ىف هركذن امك

 .١ ترابا ناز سير العم قرلملا و زعجلا هل يةناببللا موج ةاحازلا ةيعل ة عمم
 فراج نوعاطلا ىف اهملا هلوصو دنع كلهبف ىكم نبا عم هيرو |ةعبوجتو

 ءارغإب هعطق ناك ىذلا وهو نيدحوملا ةخجشم نم ومع نب مساقلا ىبال دقعو
 هل دقعو هناكم ىلا ومع نبا داعأ هفالخ ربط الف نيكارفات نب دمحم ىبا

 هركذن ام ناك نأ ىلا سنوتب وه ماقاو اهيلا هحرسو ةيليطسق دالب ىلع

 لكرخا هيلع لاعلا دوفو برغلات هتلود ىف نسحل وبا ناظلسلا نس ناك

 ةيصاق نم كلذ مماع هيلع اودفوف ملاع| ىلع ةبساحم او مثتيابج داريال ةنس



 نم هيف نيبت امل ناطلسلا نع جورفخل ىف نيكافات نبا لمحت ناورمقلا

 راصح لأ دوس رس مت ممناطلس ةنباح هودلقو ميلا جرخيو هل ىذاف ةعاطلا

 رابك نم ىركسعلا ناهلس نب ىبك اهيلع ىفلخساو هموق دوجوو هتاغباو

 رمد لصتاو. ناورمعلا .ةغعقاون تداك يداه موق .هرجوو هيلع ولا رضتمالا
 ممسفنأ ىلع ناطلسلا ركسشع اييلع ىثتح ةعيم هتابنل تناك سنوتب

 ميلع تعذفتماف ءاغوغلا مب طاحاو اهتيصق ىلا سنوتب معم ناك يم انيلف

 ىيولعملا نم رمشب ءانغ اهيف مظعو لاجرلا ىن لاومالا اوق فو راصمملل لالا اودختاو
 مم ءاجح دق نيس كا ناطلسلا ىوبأ ماس وبا ريمالا هرابكو وكذ هل راطف ىلاوم لأ

 نايف سنوت ىلأ ججرو نركسعم ضفناف ناو ميقلا نيود رمل هافاوف برغم ا

 هب وش ري فلذ ىلا دوعفدف ابماتخ ضفو سنوت ةبصق ىلع ءالهيتسالا ىف

 هسفنل ةابخلا لواحي كلذ ءامثأ وهو امش نغي ملف اهملع قمناجما ومصنو اهب اوناك

 ناو رمقلاب اوطاحا هركاسعب ممعاقيإ دعب برعلا نأ هربخح نم ناك ةسوس ىلآ

 برعلا ىار ىنلقخاو لاومالا كلذ ىلع مل طرتشاو هنع |جارفالا ىف لس ىنب

 هلبقتف ةعاطلل اهعز ناو مهقلا نم هناكمب ةزج نب ةتقيتف هيلع لخدو كلذل

 قع اييلاطي ناديت ةملا لطيف عببلاب عذاري هيرو نسلاظي هسارسس | نال
 سوقلا دالوا نم بوقعي ىب لوهلا وباو ديز وب نب ةفيلخو ل.بلبم دالوأ
 سنوت ىلا هليطاسا ى اهنم بكرو اههصف ةسوس ىلا هركسعب معم ىرساو



 ندع

 دبع هنبأ وغب رقتساو ةبرج ةريرجب كله نأ ىلا سلبارطو سباق تابجب
 ىلا ميرغ مث ركب ىبا ناطلسلا مايا اهب اولقتعاف نمح دعب ةرضحلاب مالسلا
 اولزغف ةريكخك لد انركذ اكو ةلعبتكي :ةناع ميكحل ىوبأ دالوأ عم ةيردنكسالا

 برغملا للا مغيب نم اذه دجأ عجرو ممشاعمل فرس ىلع اولبقأو ةيردمكسالاب

 هتركن ىلع ملد صايعالا برعلا دقفت الو ةطامخلاب ىنقحاو رزوقب رقتساو
 0 الا ا مرقاة و موررنا ذي راو ءانينوب هنا ءارتقظالقماق- .ةضافرا# ااا ولاعب
 مايا سنوت نم هركاسع ىف ناطلسلا ميلا ىنحزو ةتاقسالا ىلع اوعيابتو

 ىلا هماما اولفجاو ميلغف ناورمقلا نود ةينغلاب ميهقلو ىنامت ةنس نم لا
 هفاصم لتخاف عست ةنس مرحم ىناث نمتيقسم اوعجرو اورمادت مث ىنورمقلا

 نأ ىلا هقنخيب اوذخاو هيلع لقشي امم هركسعم اوببتناو ناورمقلا لخدو

 ركذن ايك سنوت ىلا صلخو هنع اوجرفاو اوفلتخا

 قكتلذ ناحل احيمو اسينعو

 |ديتسم ركب ىبأ ناطلسلل هتباخ مايأ نمكارفات نب دمحت وبأ يشلا ناك

 درج ىنسحأل وبا ىناطلسلا دهرزومسأ اللف هنوش رماس 3و هيلا أضوفم دريمأب

 ناكو هناش نم ءارزولل ضيوفتلا سملو هرما ىلع اماق ناك امل هفولام ىلع

 لضنفلا هعم بصنيو ةيقيرفا رمأ هيلا لكيس ىنسحل ابا ناطلسلا نأ نظي

 ىواتكو ضرم ةلودلا نم هبلق ىف ناكف كلذ ىلع هدهاع هنا اومعز اهرو كللإ
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 متالاجر نم رطفلا مايا هيلع دفوو هساب اوعقوتو هقيداع اوشخو هنيبو منيب
 نمكسم ىنم هللا دمع نب ةفيلخو بعك ىنب نم دجأ هوخاو ةزه نب دلاخ

 وسل ناطلسلا ىف مفونظ تءاسو مكح تالاجر نم ديزوب نب ةفملخو

 نم نأكو ناطلسلا ىلع جورخل ىن ىتامحللا نب دحاولا ديع اولخادف ملاعفا

 نيثالثو نيتنث ةنس سنوت نم هلافجا دعب هنا اذه دحاولا دبع ربخ

 ناطلسلا ذخا املو ةمركتو ةربم ىف هدنع ماقاف نيفشات ىباب قحل هانركذ امك

 نيا نإ لكرديإزلا ميج اسافر ايدي دمماو ناس يزتتطوا ل
 ىن لزي مو هيلع لزنف نسل ىبا ناطلسلا حرخو هعدوف جوخ هتيلخت

 اوسقلاو بوعكلا نيبو هنيب ام نشخ املف ةيقيرفإب لمحا نأ ىلا هتلجج

 دبع نم اوسفظي ىأ اوجر مالل منوبصني صفح ىبا ىنب نم سايعالا
 هيلا حف رف ناطلسلا ةردإب ىقحو كلذل باتراو هولخادف ةيغبلاب دحاولا

 اوتهبو أوم كناف هعم مرضحأ ىنأ دعب ممتعبرأ ٌميلع ناطلسلا ضبقتف ربغل

 ,نامطعالا كعبل مولتو معو مغل ةرضعلا ةحاسب ركسعو ملقتمعإو مخبو

 اوعلطتإو متئاجتر“بابسا *ئاقلا عطقم متاح *ىلا ينل مقكو لقشر

 ةايدعو ملاققا لبلبم دالوا نأكو صايعالا كللل نوسقليو بازحالا نوبزحي
 ىلومل ةهصن ىف اوغلب اه ىضرلاو لوبقلا نم ناطلسلا مسايا دق ملج
 ةقيتف ميلا بكرف لامرلا اولخدو رفقلاب اوقحلف هترهاظمو صفح ىببأ

 ةبيصعلاب لبلبم دالوال نيهذتم اهئانبا نعاوظ معمو هماو ةزهح نبأ

 اهب. اورطمادنتول ل ءامدلاو الا" ارمعاوتو::ةملهطسعب  ارعافجاوإ: مويا تفشل
 نم نيدحوملا صايعا نم اودقفتو هساب عقوتو ناطلسلا بهر نم ملهت
 ىنب ءافلخ خا سوبد ىبأ نب ناقع نب دهجا رزوتب ناكو رمالل هنوبصني

 هبالجاو سلبارسط تابجب هجورخو هربخ انركذ دقو شكارم نووملا دبع

 ناقع ىقبو اوضفنا رم ةديصع ىبا ناطلسلا مايا سنوت ىلع برعلا عم
 سو



 د د غ

 ناقبط نم هتتلود تالاجر نم دقو عم هرب ةصلاخو هاروت بجاسصو ةبغز

 هللا دبف وأ هسلجب ايقفلا وهاب مثيف ناكل ارملاو ياتكلاو ءاهقفلا

 ركفعلا هنبأ ةقش ةنورع هتيظح ىلع هل دقعو ناطلسلا ىعساف ىعتلل ربغع

 دبع دمحم وبأ هعمو لضفلا ابيخا عم هكلهم ىدي ىنمب هملا اهفزو

 ناطلسلا كلبم ربخأ مكرداو نيدحوملا ةخهخشم نم (؛) زامكا نب دحاولا

 عضرو نسح لوبقب ملبقت نسحلل يا ناطلسلا ىلع اومدق الف مقيرط ى
 هل ىعر هنا الا كلذ ركذ نع هل ضرعأ اهكلم هل بقتساو لضفلا سلجم

 ىم ليضفلا ىلومل نغفطضإو سنوت ىلأ اهنع لحر ام دنع اهب هلؤناو هيبأ

 درسسصو هتدافو قحلو هنابا كلم ىع هل هيفاحت ىم هوج مي بناكيانإ أديقح كلذ

 ثادحالا نم هلك كلذ يبراق امو يناومقلاب نسم ىبا

 مٌمعنممب برعلا ىقسأ ةيقيرفأ كلم هل قسوتسا امل نسل وبا ناطلسلا ناك

 اوجوف تاواتالا ىف ميديا ىلع برضلاو تاعاطقالاب اهوكلم ىتلا راصمالا نم

 00 تاهو عا اك اهيور رتاردلا ووتر داعين زرواكك سا يلذل
 يالا, نطعبل ةووايعاو ,ممارمك قم. ناطإسلا: اههقعفف_فارلجالا "يف ةيناراغلا نعي

 وهل مظاو اهيعارم ىف ناطلسلل ناك ىذلا ربظلا اوقاتساف سنوبت ىحاوض ىن
 (1) 11 نأ ممطقطاةهمعسا اذه ريزامكا



 ددا

 سيسر سماع #ا لازم يقر هده هيام هلع سس كاريس
 اهتلفي نأ عقوتو لمللا نج اذا ىتح هديق ىن بُئاتكلا دّئاق اههقثواو اههيلع
 ىلا اهسوعرب تعبو اهحبذف هالوم ىلا اهب لصي نا لبق هراسا نم برعلا

 عتبات الا ةعقاولا نما فلا" !صيخت». جانب هتنلا قاموف نو سلال افا كارما
 ءباكلا لا عبق ناك رمل لسا نيفادا كلفدتكام يبيض ل

 اهريغو شكيودس تالاجر نم ىنوم نب رحضو نيدحوملا ةخحشم نم ومع نبأ

 نفر معو وعععا يبل اماقىاظلسالا لا: ىكشس وبا عيدهم ضرما

 ركاسعلا تفيسو نيقابلا لققعاو فالخ نم معطقف روصغم نب ىعو ىبوم
 خفة لافعحالاو ىزلا ىف ةرمخملل لخدو مرشأ ىلع ةاطلبسلاءامتوتم سنوت ىلا

 ىديا تضبقناو ءاهدلا تفكسو تاوصالا تيفخو هتغس نم هرخالا ىداج

 لضفلا ىلولي ابيلع ىقع هناف ةنوب ىنالابذالا نيدحوملا رما ضرقناو داسفلا لها

 رت هيبا كلهم ىدب ىيمب هيلع هتدافوو هرهبص ناكمل ركب يا:انالوم ىبا

 ىقلا ماعملا ىلع ىفوطتو ةيدهملاو ةسوس ىلا مث ناورمقلا ىلا ناطلسلا لترا

 سقلاو ابهنابمو اهعناصم ىن ةجاهفصو ةعيشلا كولم راثا ىلع فقوو اهب
 ءايلوالا» نيعباقلا نم ىلسلاو ةباعصلا ركذت ىقلا روبقلا ةرايز ف ةكرملا

 هقفس نم نابعش رخأ اهلخدو سنوت ىلآ لغقو

 درئاصمو كلذ ةيلوأو ةنوب ىلع لضفلا سابعلا فز ريمالا ةيالو ىع ربخل

 هكلبم ليبق ركب ىبا ناطلسلا ىلا رهصا دق ىنسحل وبا ناطلسلا ناك

 (1) آه مهتع هءنطم ععدمطع 0ع ع ما ءوأ عيهبارملا



 منع قلقي مو سلبارط بحاص تبات نبأ ةعيب اوداو ةبهرو ةبغر متعمب

 روصنم نيب فسوي بازلا بحاص مرثا ىلعو مدعب نم ءاج رث هراد دعبل الا

 دوقلف ىلع نب بوقعي مريبكو ةدواودلا نيدحوملا ةفئشم هعمو ىنزم نبا
 ةالصلا ىنساو ةماركو ءابج لكلا عسواف ةياجب لاعا نم نسح () ىنبب

 ةيابهلل ةالولا رئازجل لها عم تعبو هلعو هدلب ىلع منم لكل دقعو زئاوجلو

 901 لبر هناا هاروت ا ةعيط» نهب ةئاميقوملا :مهازما وف رعسم ر طبل
 اهريمأ جرخو أوبانأ مث عانتمالا ىن اهلها رماوت اهيلع هركاسع تلطا الف

 عم برغملا ىلا هفرصو هتمعاط هاتاف ءايركز ىبا ريمالا نبا دمحم هللا دبع وبا

 دل ديب يكبر زلات ودي وا عكلا هل علققاو .ةموو دم, هلكت هلزاداوا.هياوححا
 ممدقي هللا ديع ئبا ريمالا ءامبا: هيلا جرخل ةنيطنسق ىلا راسو هءافلخو هلاع

 مر اناو وجر سعملا ىلا عفرصوإ عقل لبقأو مععاط هتان ديز وبا ,رممالا مريبخ
 نم ةبارقلا قلطاو هلامعو هءافلخ ةغيطنسقب لزناو اهقيابج معطقاو ةدجوب

 هونبو ركب ىبأ ناطلسلا وخا دمحم هللا دبع وبأ مميفو اهب علاقتعا ناكم

 ىلا مفرص ىتح هتلج ىف مراصاو هونبو هناوخاو دلاخ ريمالا نبأ دمحمو
 رمع نب ةزجونب كلانه هيلع دفوو كلذ دعب نم ةرضخل نم برغملا

 نعاوظ عم سنوت نم صفح ىببأ ىلوملا لافجإب دو ربخاف بوعكلا مموق خياشمو
 ركاسعلا معم حرسو رفقلاب مقاحل لبق مضارمعإب هوقكساو لهلبم دالوأ
 رظنل سنوت ىلا رخا اركسع حرسو هيلاوم نم ىرشعلا وج رظنل هبلط ىف
 ركاسعلا تراسو ىكم نب نابعلا وبأ ةعمو ركسع ىنب نم ناهلس نب ىبحي

 ا هيب راعباو طايح اوم ةلللابلإ نازك هابي رضيع قرا ا ملول بلظل
 ضعب ىف هداوج صفح يباريمالاب ابكو اوضفنا رث ءىثلا ضعب ٌمسفنأ نع

 (1) 0م ]1( 03مؤ ]16 طق. 4وغبز ]و رمدو. 8 ءا 12 ممءاعسأ ىكب



 كلبمو ةمقيرفأ ىلع نسل ىبا ناطلسلا ءاليتسا نع ربغل

 تاديحالا نم تكدحجلد» ةاذخ امو برغملا 1

 فلم ابلبقو ناسملت كام ذنم ةهسفن تدحي ىنسحلا وبا ناطلسلا ناك

 هب قحل املف ءاغترا ىف اوسح هل رسيو ركب ىبا ناطلسلاب صبرتيو ةمقيرفأ

 هقهساو ايناطلس ىف هبغر هكلبم دعب نيكارفات ىب دمحم وبا هبجاح

 كله ربقل لسمو رق همئارع كلذل نهبنتف راوحل هل كرحو اهيلع مودقلل
 هطخو هدبعب هاضر نم ناك امم كلذ هظفحاف ةعقاولا ربخو هيوخاو دبعلا ىلو

 وول وصو :قيلمغلا ا نيسالا هيجان نا فقذو هع ماس سرت ا ها
 ه.مايا رخال ناطلسلا نع رفس ناك نيدحوملا ةجشم نم ومع نب ماقلا

 ناطلسلا هيلع ىنقوف دبعلا لج لهو ةيدبب ىنسحل ىبا ناطلسلا ىلآ

 هفيهب هطخ هلك ىف هطخب كلذ باتكو هاليل هاضما هنم لاسو نسحل وبا

 ام ىلع ىتا ضقنلا ىنإب للعت دبعلا ىلو كلبم هغلي اف هدقع هل مكحاو

 تايطعالا قسفو ناسملت رهاظ ركسعف اهب نمو ةيقيرفا ورغ عجاف همكحا

 تلج اهب ايندلا ربي نمعيراو نامت ةنغس,ىم. مغص ىف لحر م للعلا حاذأو

 ماخا بوعكلا تالاجوو ةيقي مفأب ودبلا ءارما رع نب ةزج ءانبا هيلع دقوأو

 عزضو ممباجاف ةعقاولا موي كلابلا لوبلا ىيا هيخا راغل هخرصمسي ادلاخ

 ىكم ىنبا دحاو دقو ىف اوءاجل متعاطب ةهقيرفإب ةمصاقلا لها اضيا ميلا
 مالرمو ةصفق بحاص دباعلا نبآو رزوت بحاص لولي نباو سباق بحاص

 دوتأو نارهوب هوقملف ةطفن بقلام' كش ' ناو ةمفاق ثحاتما لافع د10 ١

 | مم
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 برعلا هوجو نم دلبلاب تناك نمب ةماعلا تراثو نيربتعلل ةيأ دما ركسعلا

 ىلا متم اريقك اولتو لققلا هيلع بقك نم ةعيبلا كلت ىف اولمقف مئنالاجرو

 ىلع ضبقتو مفمب نم ربع نب ةزمح نب لوبلا ابا لققو ملقتعاف ناطلسلا
 مكلبم هيف ناكو اوعطقف ىالخ نم معطقب رمأو زومعو دلاخ هتوخا

 نب ىلع نب دجا نابغلا ابأ هتياح ىلع ليهتساو ةرضحلاب هكلم قسوتساو

 ريثكلا رفاظ دئاقلل هدعبو بجاحلا ىشغتلل ابتاك ناك باتكلا ةقبط نم نيزر

 00 يا اي الا روم ارا بكت: رتكيت اا: لاطتللاب:لاطسلاو
1 00777 

 مو ةرضعمل ىلا عجر مث هلزن دجاف ديعس ىبا ناطلسلا ىلع لزنو برغملا ىلا

 0 يارب نمش تسل نزعل فتكا ارك (راظل سلا مارأ ا وهقم ل
 نيكا فات نب دمحم ىبا رغم دعب كلملأ هل قسوتسا الف ةلصو هب هل تناكو

 دهركاسعو هبرح ىلع دقعو هتباج ىلع اذه سابعلا ابا هبا ىلو دانركذ امك

 7١ كيم فتم كارت كيلككماو :قادعلاب نيوز هدجوتةنمبا كونم رمال
 تويبلا لها نمو ءاهقفلا ةقبط نم رازن نب ليضفلا نب دمحم هللا دبع وبأ

 اهب مهتراو ناطلسلا رادب لصتاو روكذم ىلس اهب هل ناك سنوتب ةببانلا
 تناكف عنم هيلع |رف نمف صفح وبا ريمالا اذه هيلع ارقو هدلول ابتكم
 ناك هرسماب ديتسا الو هدنع ةيانع ديرمو هب ةيصوصخ كلذ لجأ نم هل

 2 هرم لوم وانك موا: ىلإ: كفانا > مده _كانبلنعلا نرجو هاروشب ادبتسم وه
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 ديرجلاب هترامأ ىناكم نم دهعلا كف سابعلا ف ريمالا قفحز ىنع ربخأ

 نيريمالا هيوخأ لققمو هلققم نم ناك امو ةرضغل ىلا
 دلاخ ءاقبلا ىباو زووع سراف ىبا

 ابغا :نفئاسا للبابعلا يا"ريقالا هسيلت ىلإ ةايع ههاركي رعبا ناطم لك
 نم ناك امو همبا كلبم هغلب اف نيمعبرأو ثالث ةنس هانركذ ايك ديرب

 برعلا اعدو هدببع ضقن ىم هب اوءاج ام ةرضحلل لها ىلع ىن هيخا ةعيب

 هيحأ ةعاط نع هقعاط ىلا اعيجج اوعزنو هوباجاف هرمأ ىلع هترهاظم ىلا

 برعلا نم ةلودلا لها ىديأ ىلع برضلاو داديتسالا ىف هدمت افهم ىاك.ام

 هيقل ةسوس لمع بحاص سراف وبا دوخا هيقلو ةرضخل ىلا ىجزو ماوسو

 هعومج رمع صفح وبا ناطلسلا عججو هتلهج ىف راصو همعاط هاتاف نو هقللاب

 سنوت نع لحترإو نابعش ةرغ حرخاو للعلا حازاو قححةصاو بكرقساو

 بابسأ ىف لقعاو ةكلبلاب هنم رذن دق نيكارفات نب دمحم وبا هبجاحو
 بكرو لغشلا ضعب ى سنوت ىلا بجاملل عجر ناعمه ىءارت اذا ىتح ةابخلا
 هفاصم: لقخاو لفجاف ناطلسلا ىلا هرغم رمخ غلبو برغملا ىلا ايجان ليللا

 سابعلا يا رممالاب اوقحمف ركسعملا لها هنع ىلختو اهب مولقف ةجاب ىلا زمكتو
 نمءاقبلا ابا هاا قلطاو ةيباطلا سار ضايرب لؤنو ناضمر ىنماث ةرضفل كلمو

 صفح وبا ريمالا هنهسو' هكلم نم.لامل عبس ةرضق لا لكما اس
 هنايشغ ىنم ءاغوغلا بولق ىت ةل تناك ةيغاصل دلبلا هيلع مكقاف أبنمات

 هيخآب كقفو هايم ىب هتاذل هاضقو هبابش نوفج مايا علزانم هقورطو مرامسا

 كبانس هولش تسادو ةانقلا ىلع هسار بصن ام ناعرسلو سابعلا ىبا ريمالا
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 بوطقما نم نماو شيعلا نم ليلظ لظو رهدلا نم ةافغ ىف ساغلا امهب
 برشلا ردكتو برسلا عير ذا لدعلا نم ةمقاو ةمدو زعلا نم قدارس تست

 سنئوتتب ركب وبأ ناطلسلا ىعنو كلملا ءامف لطعتو ىنمالاو زعلا لالظ تصلقتو

 ةياعبسو نمعبراو عبس ةغس بجو ىناث ءاعبرالا ةليل ليللا ىنؤج ىنم ةءاج

 عنلا ةةابن نوعقسي رصقلا ىلا نيلياستم معجاضم نم سانلا ببف

 صفح وبا رممألا ردإبو ىراكسب مث امو ىراكس مارت متليمل رئاس هب اوفاطأو

 تفليلا اهوكتملاو هلذاوباا طباع هكلمح وسفغلا لات هزاد قع ناطلشلا' قبا زع
 ناقبطو ىلاوملاو نيدحوملا نم ةدجشملا اوعدو هراد نم نيكارفات نب دمحم انآ

 ةادغلا نم سلج مث صفح ىبأ رهمالل ةعيبلا ميلع بجغانل ”ةفنأو ' دعبل

 هتفرعمل دمحم وبا بجاحلا هيكحا ةلودلا ىف فورمعملا بيترتلا ىلع امل اسولج

 ادغو نيدحوملا نم ةلودلا لهأ ههاعنمأ ىنع هنقل اببيترت ىنمناوقو اهدماوعب

 سلجملا ضفناو منامها ةقفص هوطعاو هل اوعيابف متاقبط ىن ةفاكلا هملع

 ىناطلسلا انالم نب هلاخ ريمالا ةراكو هتفالخ تمكحاو هقعيب ىدقعنأ دقو

 عملا" عنها اه ةراقرلا نم اهلهم ماقاو رهصا نعم ارئاو اهمدق ةرضخل اب امهم
 ةرضحل ىلا هودرو بوعكلا نم ليدنم دالوا هيلع ضبقتو هتليل نم رف

 ضيوفت ةدايزو ناك اك ةباجيا ةطخب نمكأ فات نب دمحم وبأ ماقو اهب لقتعاف
 تن دل ةياعسلا نورتكي اوناك ناطلسلا ةناطب نأ الآ دادبتساو
 هيبأ مايا ريمالاو بجاه نيب ةقباس تاشقافمو تاسفانم مكذب هيلع هردص

 ىف ةليحل لعاف منم كلذب بجاحل رذنو هناكم اصغ معنم كلذ لصتاو

 دعب ركذنت اهك متباعحح نم صالخأ



 هعد

 رظقني هالوم ىبأ حم ماقاف ععمرعلا الباق دوفلاف دوعفطصأ اوناكو سافل كدينع

 ةرضحلاب هعم ناك صفح ىبا ريمألا هنبال ةياجب ىلع دقعف ةفيلخل ىلا

 هعم حرخو هصاصتخا ىلوأو هلاجر عم اهيلا هذفنأو هدلو رغاصأ نم وهو

 ريمالا بثوتلا ىلع ةفاكلا ابيف الامه ةعيه مايالا ضعب ىف تناك مث اورقيأو

 اهناردج اوروست رف مالوم نبا ةرامإب اودانو محالس ىف ةبصقلاب اوفاطف مداقلا
 عمه اوسببتنأ أ دعب ةهقمرب دوج رخحأو هرمأ هيلع اوكلمو هراد اومكقأو

 دعب مالومو مريمأ ىبأ دكدميمحل هللأ دمع نبا رممالا راد ىلأ اولياستو ددوجوم

 كلذ ىف هل نذاو هدج ةفيلحلاب قاحلاو مٌمنع ضيوقتلا ىلع امزمعم ناكل

 ءاربك نم ناهلس ىب هللا دبع ابأ ميلا عبو ةياجب رما ناطلسلا كرادتو

 عم اياهذ ءاييركز ىباريمالا نب دمحي هللا دبع كفا ريمالا ها ابيلع

 اهرياصم ىلا رومالا ترجو مالوم نبا ةيالوب اوسناو مسوفن ننكسف متاضرم

 هركذن ابيك



 عع

 زهجو هناطلس ةببا مظعو هكلم لاوحأ ماقف ةياعبسو نمعبرأ ىس

 أبموخت ىلا ىققنأاو اهدقفتو ابيلع ىاطف هلاعا ىلا هجرخأو هرفسل ركاسعلا

 لما نم ةهجشم هطغع ىتح لوح لمكتسي مو ةرقمو ةاهسملا نع
 ىلوتو ناطلسلا بإب يلع ظلغتسا ىتح بابكو ةبهبالا نم اوركن امل ةياجب

 ىفعاف كلذ نم وه ىتعتساو الالمو اتنعت ىفسوي ىبا نبا ىضاقلا كلذ ربك

 ديعل لوألا ةنبجاح ءايركز وبا رممالا مدقتسا مث ةرضحلاب هناكم ىلأ داعو

 هقعب ناطلسلا ناك دقو نوحرف نب دمحم هللا دبع وبا وهو سانلا ديس نبا

 ىنيلسلا اددم همعب ىذلا لوطسالا ىف برمغملا كلم ىلا ةلاسرلا نفرغ ق

 دئاق نوحرف نب ديز هوخا نأكو قيرط ىلا نسف ىبا ناطلسلا ةزاجأ دفع
 ىنوحرف نب هللا دبع وبا عجر املف ةيابجب رجلا دئاق ناك اه لوطسالا كلذ
 هتباخ ىلع هاهتساو ءايركز ىبارممالا دنع ماقملا ىف هل نذا كلت هترافس نم

 عُئانص نم شامقلا نبأ [ضايبر ةطخل كلت ىن.هدعب ىم ىلوف كلف ىأ ىلأ

 لصتا بتكلا ةقبط نم سانلع ىب مساقلا ابا اهيلع ىلوو هلزع م هتلود

 نب ىلعب هلع م ةباجلأ ةطخ دالو نا ىلا هناويد ىف قرتو رممالا اذه رادب

 اك نالثددالا فلاح عم امدق هعو هوبأ اك ىف ضع كعلاج نيم

 ناكو تاءارقلا ىلع نسل بأ هع نع ةياجب لها ذخاو تاءارقلا القني

 ناكو ناويدلا ىف لهعتساو هيخا نبأ ىلع اشنو ناطلسلا عماجب ابيطخ

 مكه ما ىست ءايركز يبا ىلول تناك ةيظحب لصتاو ةسايرلل احومط
 اهيف هلايحتساو ةباجل ةطخل اذه تملا نب ىلع تخرق هاوه ىلع تبلغ دق

 رجاسعلا هل زبجو هرفس ىف هتماقم لاوحأو ناطلسلا تانوم ملصصأو اهب ماقف

 هتباح ىلع وهو هترافس ىدحا ىن رممالا اذه كلهو هلاعا ىجاون ىف لاجو

 عبس ةمس لوالا عمبر ىف هب نمزا ناك ضرم نم ةياجب لاعا نم تراركاتب
 نبا ىييولعم نم حراف هالوم رج ىف هللا دبع وبا ريمالا هنبا ناكو نمعبراو



 ه عرب

 هولش لجو لققف هسرف هب ابكو هركسعم ضفناف هملع اوبلجاو مايالا ضعب

 كلذك لزي ملف كانتا كل جرخو ىحلشلا محم رهاجو اهب نفدف ةرضعأل ىلا

 امو ءانبالا نم ةياجب بجاص ءايركز ىبا ريمالا كلهم ىنع ربخل
 نأ ريملا هيحا هيا لما رس كا

 ريمألا هنبال ةياجب ىلع دقع رغ نبأ بجاحل كله امل ركب وبا ناطلسلا ناح

 ايك نولاقلا نب دمحم هبجاح عم ابملا هذفناو هدلو ريبك ءايركز ىبا

 نبا هعم لزناف سنوت ىلا نولاقلا عجر رث هرظن تحت هروما لعجو هانركذ

 دبع ابا هقباح ىلع لعج ةرضحلل ةباتك دبتسا ايف كلذك سانلا ديس

 دقو نوحرف نبا ىلعو سانلا ديس نبأ ىلع ضبقت امل مث نوحرف نب هللا

 ىنرمالا هيلا ناطلسلا ضوف هسفن ىلع ماقو هريمأب ءايركز وبا رهمالا دبتسا

 ادناق طسوالا ءايركو ىبا رممالا همبا ىلوم نانسلا رفاظ هيلا ثعبو ةياججب
 ةدلمرهباعل ماقاف هتباخ ىف افرصتم ىنالغ ىنب قاحا ابا بتاكلاو هركسع ىلع

 ىدنزلا ءايركز ىبا نب دهحا سابعلا ابأ هتباجت مدقو ةرضحل ىلا اهفرص مث
 بتكعلاطيو ةالغلا ةيؤصلا بمذم لقني ناكو للعلا لما نم وبا: ناك
 قرتو ناطلسلا ةمدخب لصتاو ةياججب اذه دهنأ اشنو نمعبس ىب قحلا دبع

 فنا دقو كله مث هانلق ايك ءايركز وبا رممالا هلتسا نأ ىلا بتقلا ىف

 نم ممل ذفناف هنبا ةباح ىلع قوسلا ءالوه ءازتنا نم ركب وبا ناطاسلا

 نيكاأ فات نب دمحم ابا ةرافسلا بحاصو نّدموي نيدحوملا يبك هقرضح



 نع

 ةنس ابختفا ناك هفيانص نم دانيكلا .نب نولخم أبنع لزناو هلع ىلا

 هوخا لقتساو ىكم نب دج ابلزنو اهيلع ناطلسلا هل دقعو نينا نامت
 سابعلا ىأ ةيالو ىف اهمازع أدرجو كلذ ىلع اماقأو سباق ةسايرب كلملا دبع

 هركذن م عيمجل رمأ نم ىاك ىا ىلا كلذك الازي ملف ديرهل كانعا كخاض

 نيكارفات نب سابعلا ىبا ريزولا كلهم نع ربحت

 ىلع لهتسا ميكحلل نبا هدئاقل هتبكن دنع ركب وبا ناطلسلا ناك

 اة هيلا نيوفو :هانركذ.-.انيك ىنمكا فات قب 'دمحم ابا ”نيداحوللا يمت هتبناح

 سلج دمحم وبا نأكو دهحا سابعلا ىبا هيخال ةرازولا ىلع دقعو هباب ءارو

 هاخا ةيحاضلا ةراماو ركاسعلا دوقو برشا ىلا عفدف ةباجهلا ناكمل بابلا

 نب ةزمح كلهم دعب ملس ونب ناكو كلذ نم هيلا عفد امب ماقف ىابعلا اا
 ءانبأ نم ناكف دانعلاو ىالقل ىلا اومنو ناعذالا نم هيلع ناك ام اومقن رع

 لف [اطحي نم ميك ناكو ةانيكذ ام ةرضحلل ىلع بالجالا نم كلذ ىن ةزهح

 ىلو دق ناطلسلا ناكو دانعو ىالخ درامو راوغ ةمعب ممكح نم سوقلا دالو

 نم وستع نب. مساقلا ابا ديرجل لاعا ىن ىابعلا ىباريمالا هنبأ ةباج ىلع
 سفنيو ىرشلا ف هعزب نيكارفات ىب ضفاني نأكو نيدحوملا ةنجشم
 هلي !ىكدنم ةنباج دع وبا. .لوءاطف ظقلو ةبترلا نم هللا ماتا ام ميلع

 سابعلا ىبا نم لينلا ىف يوغلا اذه اهح اعز اهف لخادو ةظيفحو ادسح

 اوهماكتو هيلا هادا اه كلذ ىلع هطراشو ركاسعلا بحاص نيكا رفات نبأ

 ل1 يا شعل(. يتم, مند. عاف لات داانم.حتلبجحلا وم علوضوا ظزسأ
 ةصرفلا اودهتنا رم بلطلا ىن هوقياضو هموقو اذه محم هيلع دفوف ةراوه
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 ةركسمب روصنم نب فسوي ىلع لزنو بازلإاب قف ةكلبملاب رذنو ةلودلا نم
 لع ناطلسلا ىلوغسا املو.نانلا هني دا ا ةورلاو .بيحيتلا قمنالاعلاد

 اهب ةلزئلينإر :ىابعلا يا ونمالا هنلال مدع ةوفاياخإ ىاليمطيفاا
 هكلم مايا المتر ازيزع ارهاظ ةرضحل ىلا ناطلسلا عجرو اهقمر نم هنكماو
 دالب ىف سابعلا يا رممالا كلامهتملصتاو ركذن ايك هشارف ىلع كله ىأ ىلا

 ىلا ةكلبملا نم اهلك ىن تلغي ارارم رزوت لولي نب ركب وبا رواسو دير
 ماقاو ركذن امك ناطلسلا كلهم لبق نيعبراو عبس ةنس ةركسبب تام نأ

 ىاكو رارعلا لردعسيو كاوسالا دهم لامر هتراما لل نايس
 كلملا دبع عجر امل هنا هريذ نم ناكو سباقب هيلع عنتمأ دق كم نكد

 ىنايحلا نبأ بهذ هل ابجاح ناك ىذلا ىنايخلا نب دحاولا دبع عم سنون نم

 ضد وصح ناطقا عما وما: لا ةيارجسا ره ليما ير
 نم البصتتتم ناسا ا :ناطلسلا ىلع ىكم ني..دهجا مالا ىقزاو: نارا كلك

 ناطلسلا ةداعاو هل عفشف ركب ىبأ ناطلسلا ىلا هنم ةعافشب اهذقم هبونذ

 ةغقفلاو نامصعلا ننس نع بكنو ةعاطلا ىلع وه ماقتساو هقساير ناكم ىلا

 ورسلاو ةسايرلاب ةفوغشم سفنو تاودالاو لالخل نم طخ ىكم نب دجال ناكو

 هب وكي افينا هباتك طخ ناكو نسف لسريو ديف رعشلا ضرقي ناكو

 سفن ىف هلك كلذل تناكف ءاش ام عمهف ديرب لهأ نامت قرشلا طفل ىخم

 نم ءاش امل ةطلاخلاب ابيرتسم وه ىناكو هملا ةيغاص سابعلا ىبا ريمالا

 ىلا براغلاو ةورذلا ىن هل لمفي سابعلا وبا رممالا لزي مو ةفلاسلا ةراثا
 ىم ةافاق _ناطلسلا .انالومر ته| (). ةذجاولا هيما ةديلطلا سلع ,اهنح ا وأ

 نم لمخ ةهسفنل هعنطصاو هتصلاخم دقع هل مكحاو هردص ىف ناك ام مف ابجي

 اهنايضيسإوب ةيرج هروح لميا املسسلا هل حعمر وردم تنشط ل0
 (1) 11 ها مممطصطاع سنا ظسع انعم تدحاولا

 ,سدإ
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 مساقلا وبا هيجحاح حز همعاط نم نو مبظي امل ارابتخا دالبلا ىلا هثوعب

 عفادم ىنب اهئاسور ةعاطل ءالتبا ةطفن ىلأ ركاسعلاب [ض ءاهب] ] ةغس ومع ىبأ

 ةلودلا لغش ى اهتساير ىف اودبتسا ةعبرا ةوخا اوناكو ىلدل ىتبب نيفو عملا

 ممتعنام اهنا اونطظ ىتلا نوصقل ناردجب اوزالو باذعلا هوس مماسف منع
 اريفجخ ناطلسلا مكح ىلع لورنلا اولاسو شهدلا مكوذاف اياعرلا منم تارمتو
 مريغص ايلع قمسلا تلفاو نيربتعلل ةيا معوذج ىلع اوبلصو معراصم ىلا

 مظتناو ةكلبلا نم ةهقاو ةمذ هل تناكف ةثداحل لبق مسعلا ىلا هعوزنل

 كلهتو هوبا هيلع دقعلا هل ددجو همكلم ىن ةظفن د سابعلا وبا زيمالا

 رزوت كلم ىلآ هقهه تمس ةوأمفنو ةظفن تجبتسا املو ةوأعفن نم ريقكلا

 ةبغم لولي نب دمحم اهمدقم ىقخو قافنلاو ىالفل شعو قاقشلا ةموثرج
 قاكنف, هردض»تاذج مك نو بمحم,:ةلوذنلا «دداق .ةطفاضصطمء للا: بقاذو كلاح

 هوغب بذاوتو رزوت رمأ برطضاو ةدحاو ةنس ىف اهكلبم ناك نا ىلا هنع
 هقلطاف ةرضحلاب القتعم ركب وبا دوخأ ناكو ضعب مضعب لققو هتوخاو

 ىضمو ةيابهلو ةعاطلاب قيثاوملا هيلع ذخأ نأ دعب هسبحم نم ناطلسلا

 ةيليطسق دالبو ةصفق بحاص سابعلا وبا رهمالا هبلاطو اهكلمف رزوت ىلا

 تراصو دادمتسالا نم هسفن ىف ناك ام هعزانف هيلع دهاع ىذلا دايقنالاب
 هأرغاو ركب ابا ناطلسلا هابا بطاخل هترامأ ردص ىن اضرمعم اهت كلذل

 ىبا ىلا ربخل راطو ةصفق ىلا قتقناو نمعبراو سه ةنس هملآ ضيمف هب
 رزوتد

 ءايلوالا هلوح نم ضفناو شهدلا هكرداف ذّمممي اهسيءر لول نب ركب

 ىلع ىلوتسملا هيبا بتاكو هبتاك هنع رفف هناقلو ناطلسلا ةعاطب رهاجو

 فسوي راوج ىف ةركسبب قحلو ةربشلا فورعملا ىدوقلا دمحم نب ىلع هرمأ

 ىقلاو لولي نب ركب وبا هيلا حرخ رزوت ىلا رمسلا ناطلسلا ذختاو ىتزم ىبا

 ءاركذلاب سحاو هرمأ نم طرغ انمي كف مدن مث هقلمجب هسفن طلخو هديب هيلا



 هاني 4

 رماو دقو ةرسفملا ىلا رمسلا ذفأو بكا مث رعنو ىنونظلا نظف هبستكي :

 هيلسع ضبقلل ةناطبلا دعاو هقبكن ىف نيكا فات نب ديت ابأ ناطلشلا

 هيب اوقدحاف ةناطبلا ىلآ راشا هبأب ىلا ققتنأو هءارزو ناطلكملا عمدشو شله

 نماكي نوم اهجرخاف لاومالا حارسا قاذعلا هيلع طسبو هي سمبكع كلبا دولتو

 برغو مايالا ىف الصم بهذو هتفس نم بجر ىف هسبكب قنخ هلام دفنو

 مكحي هللأو لاوحأو رايأ دعب ممرغاصأ ىم نيرخأ 0 ممنم ديبعو ىلع ةرسخملل

 هك كسلا

 ىنب ةتانز ةبلاطم ةلودلا تلغش ذنم ىروشلا ىلا راص دق دير رما ناك

 رت هرمإب دلب لك ةهشم دبتساو بارطضالا نم كلذل ابلان امو داولا دبع

 ماقلاوه رزوت ةهجشم نم لوله نب دمحم نأكو ةسايرلاب ممم داو درفنا
 فهراو داديتسالا ىلا ةلودلا تغرف املو هركذنس ايك اهرمإب دبعسملاو اهيف

 ريمالا هنبال ذقعو ةصفقب ةشملا راثأ ىلع اغعو راوعلل هدح ىناطلسلا

 اددرم هترامال ادبمم اهب ماقف ةصفقب لزنو ةيليطسق دالب ىلع سابعلا ىبا



 ى ممم م

 ناطلسلا يكف ههوركمب مو هناك سانلا ديس نبا بجاحل صغو همايا رماس

 تمسقنا انملو هقيكن نم هردص تاذب هيلا ىضفأ هنأ لاقيو هنع هنانع

 ةاقصمو معيفاثتا كلات ناكو هيار ىلع نولوعيو هيلا نوعجري اوناكو رمبدتلاو

 نىوأ ةبكن رمضأ دق ىناطلسلا قانكو زيرعلا دعا نناسنجلاكا كلهراألو مممارأ

 بجاه رسأو ىناطلسلا لاومأ نم هفهحديو داةبعتسالا ىف مالظانقتم' ناكرامتل ميكحل

 ىبأ نم ريذخلاب هكلبم ىدي ىنمب اومعز ىاطلسلا لبا زيزعلا دبع ل

 ةنس سدنوت حاسب هيلع برعلا بو زن مايا هضواف هنأو هتلخد ءوسو ميك

 ىتب نم ىايعالا :ضعبب ىاطلسلا نم ةلادالا ىن هانمدق ايك نمعبراو نهم

 دوعق نم ارجض هنأسل ىلع ردغلا اهاقلا ةريضحلاب نيلقتعم اوناك سوبد ىبا

 اهدتعاف راصخلل نم هيف وه ام ةماسو برعلا ىلا هسفنغب جو رد ىنع ناطلسلا

 اهنم ىرسبو هتوم دنع ناطلسلا ىلا اهاقلا ىتح زيرعلا هدف ندا ةيلع

 يمت ىلوو كله الف ابيف مك نبأ قخ ناكو ةيعاو انذأ اهعدواف هيلا

 خيودت ىف ةرسغ ا نع ابئاغ مكحل ىنا واكو ةسفاننتلا نم اهنيب ىاك امل هب

 بازسللا ضّوا ىف لسسغوتو همراغم ىفتقاو ساروأ لبج لزن دقو ةيصاقلا

 تبعت لزانو خسيو ىلا مدل اور دلل نا سووا هلماع نم هتيابج ىنوتساو
 ربخ هسب لصتاو عيلحو مبساكم نم هركاسع ىديا تالتماو اههتفاو

 امل كلذ ركذنف ةباجل ىميكارفات نب دمحم نبأ ةيالوو زيرعلا دبع ىو كلبم

 مساقلا () ابا هبتاك ابل عري ىناككو ةنعا انهي ال ناطلدملا ناني نا

 ام هل ادبف هيلع اراقيا اهب زمقي مل هلبق زيزعلا دبع نبأ نأ ىريو نارأو نبأ
 (1) آ.عو مقو قل 68غ 8 ممءاعمأ وبا



 ىو

 لغرأ عرب مممعو نودحوملا مدلتسا الف رمعو دمحمو دهحأ ةيغبو قل
 ةرضخل نم هناكم هلزئاف رصنتسملا ناطلسلا ىلع لزؤنو 2 ايروم قفل دبع

 كذا اخري: ناك ىقو نيه: ادن مسك ةماخلل الا ىمئاخالا ضغبي هسا

 ناطلسلا هالوو لدعلا منجو ىالقل لقا لققو اهيف هوانع نسحل اهتهشم نم

 لو انو اه علطتضاف لالق ىا نب دمحم لصعم دعب: ةياجتاةلغقاكاذوللا

 مناودع كو برعلا رهقل نيدحوملا نم ركسع ىف هحرس ةرامع ىبا نبا ىعدلا
 ىناكو كله نأ ىلا ةلجلاب اقومرم ةسايرلاب افواعم لزي مو ءاش ام ميف ىنخفاف

 اولزنف برغملا نم هرثأ ىلع اوءاج رمعو دمحمو دهجحأ متو زيرعلا دبع هيخاونب

 مريبك دجا ىناكو ابيف هاهلو ةععنلا نابلب اوذغو لزغم ريخ ةرضحلاب
 افعتسا مث ةيدبملا ىلع مث ةصفق ىلع صفح وجسبأ[نالظلتسلاو هالو

 ةرضحل ىلع هفلخسي ةديصع وبأ ناطلسلا» ناكو ىوطعف «ةيالوصشلاا نت

 ةنس ةنماثلا ةياملا لول كله ىا ىلا هيلوال ناك ام ىلع ابنم حرخ اذا

 وجو ةلودلا رجح ىن دجا نابعلا وباو هللا دبع دمحم وبأ هاغبأ اشنو ثالث

 ىف ةلودلا 2 نركو هز قف !يبوقغي ىلا لأ اهنم هللا دبع رسبرصأو اهتيانع

 روتي نب دمحم يأ ىلإ دهحا ةوخا ةدعب نم ريصاو هيلع هل دقعف هقغبأ

 دمحم ابا اهريبك ىنايلا ةبرض وبا ضلخساو اهيلع اضيأ هل دقعف هقنبأ ىف

 حوصمب هيلع ةلعيقوللا كناك-ىا للا دععم' :كزاي ملف هتباحعب هرثأو هللا دبع

 وبا ناطلسلا هيلع نمو متلج ىف ىاكف٠نيدحتوملا نم كو ىلع ضبقتو

 نب دمحم ىبا ٍيشلا دعب ةرازولا هال نأ ىلا هقيانع بتر ىن هاقرو ركب
 نب دمع قبا“ مدون :كلتت> دعي قيدحوملا عا ميسان همس ما طال
 ىبا رممالا هنبا عم برغملا كلم ىلا هقعبو نمعبراو نيتغت ةنس ناقع
 ىناطلسلا نبا ةمدخ ىن ىل داولا دبع ىنب ىلع اخيرص ةياجب بجاص ءايركز

 برغم ا كلم ىلا ةرافسلاب صتخاو هملا اهدعب راثيال هجوتو هترافس نضضرنعو

 مو



 وب 4

 نم سانلا ديس ىبا مدق نأ ىلا مسرلا ميقي زيزعلا دبع نب مساقلا وبا

 هصخقاو اذه زيزعلا دبع نبا ناكم صغف هانمدق اهك ةباجأ دلقتو ةياجب

 دحاولا دبع رهظ ام دنع ابغم مدقتسا مث ةماحلل لاعا هالوو ةرضحلا نع

 ىف ماقاو تكدزرهت ىلا هكرح ىف ناطلسلاب قعحف سباق تابجب ىنايغلا نبا
 انركذ ايك ةرضحلاب ةباج' ىلوو سانلا ديس نبأ بكن ىأ ىلا ناطلسلا ةلمج

 ىلع ناطلسلا دقعف نمعبراو عبرا ةنس متاف كله ىا ىلا لبق نم هلك كلذ

 نيكارفات ونب ناكر نيكارفات نب هللا دبع دمحم ىبا نيدحوملا 0 هتباح

 نمومل دبع ىلوو نيسمخل تيا نمو للفمت ىن نيدحوملا تويب نم ءالوه
 نيعبرا ةنس نودحوملا اهبكلم ام لوا ساف ىلع نيكافات نب رع مريبك

 مايا ابيلع هفلخقخسي نوملا دبع نأكف شكارم اوكف ىأ ىلإ ةيامسجو
 راغموا انبا ىسمعو زيرعلا دبع شكارمب راث الو ةالصلاو ةرامالا ىلع هبيغم

 نيرع اوضرتعا نا متروث لوا ناك نمسهو ىدنحا ةنس ىدبملا مامالا خا
 رث ةماعلا عمحل ساو عصلا مهضفو هولمقف ةالصلل هنادن دنع نيكارفات

 000 سيم نقلنا هملول قالا جزع خيل ادا هرم وتعازي سأل ىنيم اهنبل :ناحج
 لزنا قاحا ىبا ديسلا هيخال ةبطرق ىلع سوملا دمع نب ىسوي ةفيلخل دقع

 ناك نيدحوملا نم ةعاجج عم ةروشلل نيكارفات نب رمع ىب هللا دبع هعم

 نم رمع هنبا ءاجو ميف مدقملا هللا دبع ناكو نيدونأو نب ىسوي منم

 نب رمع نب ديعس وبا ديسلا ىلو الو هتلجت اقومرم هبهذم البققم هدعب
 خو ئحي ابنع هلرغتسا عا“ ىلا اهلامعأو سباق هالو ةيقيرفأ ىلع ىنموملا دبع

 ىف ءامظع كلذ دعب منم ناك مث ةيامسجو نيعستو نيقفت ةنس ةيناغ

 نيدحوملا فلاح نيكارفات نب زيزعلا دبع مرخأ ةهشملا نم ءاربكو ةلوذلا

 ناذالا دنع دجتملا ىلا هقيرط ىت هولاتغاف نوماملا ةعيب اوضقن امل شكارم

 دبع هيخأ ى نوماملا هل هاعرو اضافادلا دوبسش ىلع اظفاحم ناك اع جصلاب
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 هيلع ضبقتف ةياوغلاو قافنلا سار ناكو ةزمح ريزو ىعاطم ىب زعم رفط

 ناطلسلا انالبم نم كلذ عقوو اهب بصغف ةريضحلا ىلإ هسارب تعبو هلققو

 لفحم ىف هتنس رخآ ىف دبعلاب هل عيابف ةرضملل ىلع اهدعب دقو مث عقاوملا نسحا
 هيف ىرق ادوبشم اموي ناكو هكلم ناويإب ةفاكلاو ةصاخل نم ءالملا هدهشا

 ةريجونب عجارو ناطلسلا نمعاد هنم اوضفناو ةفاكلا ىلع دبعلا لج

 هركذن ام ميما نم ناك نا ىلا اهيلع اوماقتسإو اهدعب نم ةعاطلا

 مك ىبأ ةيكن نم كلذ ةّميفت ىلع ناك امو هدعب نم نيكارفات

 وبأ ةتينكز نايبعلا زيرعلا دبع نب فتيعمنا نب ندد همنا لجريلا أذه

 نيدحولا اهب اومدخخساو شكارم ىلا اولقتنأ سلدنالا نم هفلس لصاأو مساقلا

 58 غابدلا نبا ؛بكنو نسنوث ىلا 1ىلاهخ( ءاعبلا ؤبأ قناطلشلا لعيد الو غابدلا

 ةنيطنسق ىلا سنوت نم هعم حرخو رغ نبا بجاحلل ىلا زيرعلا دبع نبا

 اهب ماقف ةرشع تالث ةنس ةنيطنسقب لاغشالا ىلع رغ نبا هلهتسا رن

 ناطلسلا لصو الف ةياججب رغ نبا داديتسا دعب ىنولاقلا ةمدخب قلعتو

 لاغشا ىلع هلهتساو ىولاقلا همدقتسا ةرشع نامت ةنس سنوت ىلا ركب وبا

 ىنولاقلا رف نا ىلا زيرعلا دبع نب راورملا عم نولاقلا ىف هقياعس تناك مث سنوت

 نب مساقلا وبا ناكو زيرعلا دمع ىنب راورملا ةباجم' ىلوو نيرشعو ىدحا ةنس
 ىقب راورملا زيرعلا دبع نبأ كله الو هتاودا ىنعضل افيدر أذه زيزعلا دبع



 ىو ع

 لها نم اهب ىزقنملا رافغلا دبع نب [ضايب] اهيلع بلغو نيئالثو عسن
 نم نودبع نب دمحم اببحاص ىلع ضبقتو ةّسبت ىلع ىلوقساو ١( سيجر
 دعب نم رزوت لزانو هقبكن دعب قلطأ نأ ىلا ةيدهملا نجم هعدواو اهتهجشم
 لزاتو هدلو نسهرتساو ةفعضملا هقعاط ىلع لوله نبأ ماقتسا ىتح كلذ

 نم اهيعدي ةمذب ىنزم نب روصغفم نب ىسوي هعفادي ةرم رهغ ةركسب

 قالتعالا نمدل ناك ام عم دي نع ةيابهل هيطعيو هفلسو ركب ىبا ناطلسلا

 - ء يسأ كنعت( تالنوك يكد نبأ هنع ىناهيف نسل ىبا ناطلسلا ةمدخب

 اهلاوما ىلع ىلوقساو تررقت اهتدعاق حد ةغير دالب ىلا فحزو همراغم

 مير تفصعو هلقاعم نم رمثكلا ختفاف ساروا لمج ىلآ راسو اهترهخذو
 لك لالخ ناطلسلا ركاشع تساجو بناج لك نم ىالخ لهإب ةلودلا

 ىبا دي ىلع نمعبراو نيتنث ةنس رع نب ةزه ىله كلذ .ءانثأ فو ضرا

 اهب هنعط ةنعطب بعك ىنب نوطب دحا رممك ىنب نم ىلع ىبأ نب نوع
 ” لثلا ميلخا دورس نئمويب مويبكو .ةوملا هذغي, نم: هرماب ماقو ةأيشاف..ةلمغ
 لهلبم دالرا ملاققإب اوشابقساو اورمادتو اوبصوصعاف ةلودلا ءالمإب هلتق نا
 دنجلو ةتانز نم ناطلسلا ركاسع ىف ميك نبا ميلا ىنحزو معم اوشيحخ

 دوعبتاو اهب نصخف ةرضعلل ىلا عجرو مهوجو نم اريثك اومحلتساو دولفف
 عزنو اوفلتخا رف لايل عبس ركاسعلا اولتاقر نيثالث ةنس اهتحاسب اولزنف
 ىلع ناطلسلا جحرخو اولفجاف ناطلسلا ةعاط ىلا هموق ىف لبلبم نب فدا

 ةراوهو برعلا نم هبازحاو هركاسع ىن هتنس نم ىداجج ىت كلذ ةيفت

 نم ناضمر رسخا هترضح ىلإ عجرو ىنآورمقلا ىحاوض نم ةداقرب مب عقواف

 ةصفقب سابعلا ىبا ريمالاب مقيرط ىف اورمو رفقلا ىلا نيلولفم اوبهذو هتنس
 ىتح كلذ ىت مل ىلماف ةرضحل ىلع هب اوبلجي نإو هيبا ىلع ىالقل ىن دوبغرف

 (1) نع مق. كل ممراع شيحر



 رسب مسن

 ةدلع فب وما اطلسلا هأ دقعف ىنجيلا دبع ديز وبا ريمالا هينب ريبك

 رخآ لأ كلذ ىلع ملاح ترقسأو هرغص ناحمل مالوم ليبن رظنل هيبأ لع

 دعب هركذن ام مرمأ نم واكو ةلودلا

 نادحالا ىم كلذ ىراق أمو مريزو زعم لققمو مممازهنأو

 كتمجاو نايز لآ رسبأد عطقو اهلامعاو ناسملت نسل وبا ناطلسلا كلم امل

 تنأدو هثاول تحت ابصع ممعبتتساو هتعاط ىلع ةتانز ةللك عجو مٌملصا

 هبغري رمع نب ةزمح هيلع دفوو هبعرل بولقلا تبختو هل دايقنالاب لئابقلا
 فكف هلبق نم نيفشات يأ عم هنديد ابل هتهسيو ةيقيرفأ كلامهم لف

 ةعافشلاب هل جانو هقاقشو ناطلسلا ىلع هفالخ ىع هرجزو هناولغ نم سابلاب :

 اذئاغ ناطلسلا ىلا رج عجرف هتاضرم لعلاو هتقعاط ةدواعم ىلآ اليبس

 برعلا نم ىنالخل داوم عطقو هناعذإب اهعز هبحاص ةعافشب السوتم هلحب

 ةعحانملا ىلع ءازجلو ةبغرلا ىاعساو لويقلاب ناطلسلا هاقلتف هقماقتسإب

 هلابقو هنع ىناطلسلا اناليم ىضر نحل نم رمع نب ةزهح لزي مو ةصلاخناو

 هبرح دكاق ميكحل نوبه ةرهاظمب ايدانم ةيوطلا صلاخ ةعاطلا جحص هيلع

 ابضم داسفلا ءاودأ مدحو ابلاعا ديهمتو ةيقيرفأ يودت ىلع هتلود باهشو

 ىساوطلا عججو اهراطقا ىف ةعجافلا ودبلا نعاوظ عيهج نم تاقدصلا ذخاو

 تناكف ةيابهل لاوما نع فكلاو ةعاطلا ديلا هاقلا ىلع روغتلاب نمصاعتملا

 دادبتسالل نيطاعتملا نونا تغراو ةلودلا نم نكدبم كلذ ىن راثا دداقلا اذهل

 ةنس ةيدبملا ىلع ىلوتساف قاقشلا رثا اكناو رمالا ماقتسا ىح ةميصاعلا

 سلع



 ناني مل

 1 0 كلذ قسح هل ىنوفرعي نماخلاو اك كلملا لالخ نم.دط نك امو

 ودعلا اع اعفادمو ةنيطنسقو ةياجب ةهبرغلا روغتلاب اديتسم ناك رع

 ءايركز ىبا رممالا هنبال ةياجب ىلع دقعف هروغت ىلا هرظن ناطلسلا , ىرص

 ةنيطنسق ىلع دقعو ودعلا ةعفادمل هعم هح سو ىنولاقلا ن هتبا2 ىلع دقعو

 سنوت ىم اع أوج خو ىنئتساي نب دجأ هعمو هللأ دبع بأ رممالا هبال

 ناطلسلا دالوف برغلا نم ريبكلا رفاظ مدقو دادجلب لك لرذو عري مشع هةنس

 ىلع نير تحشعوا حبس هيت كلها ىلا هذ هلونأو 0 هنبيأ 6

 ةنئطماسف ا ناطسلا د ا ا 0 ا 7 ىنمعبرأ ماقا

 ناكو هنانع نم قلطاو ناطلسلا هاع.ىن هلا ضوفف .هدادبتسا قلط ىف ىزجنو

 عبرا ةخس سنوت نم نانسلا فاظ ىىدتسا مث ةباجسا مسر هل يقي ىولعملا

 ماقو عجر مث اهفصنو ةمس ماقو كلذل مدقف برملو ةنعالا ةدامقل نيثالثو

 ةدايقل ةلودلا عُئانص نم [ضايب] نب شيعمل عفدو ناك ابك هتبات ليبن
 ةلودلا بتزو ةمدخل مسام كلذل همياقن ناطوالا ةياجر ركاسعلا

 لتجالا هقاتعاو هتياغ نود طبتغا ىأ ىلا اهشرتو الالخ :هبسكت ةيكولملا

 ددعب ىنم درسمأب ماقو ىنمثالثو حبس رخآ هيلع هللأ ىناوضر كلبف هأذكف ىع



 كا وم

 ناطلسلا غرفت مودع نم() ىسارهتي لزن ام كلذ نراقو ءايركز ىاريمالا هغبا

 دقعف هُيانبا ءابجخب هلاعأ دعاوق ىسبي ىنأو هلاوحأ ديبمتو هدكلت ىف رظنلا

 نمو ةلودلا عُئانص نم رهاط نب دمحم اهعم لزناو ةسوسب اههلزناو رمالا

 كلذك اماقاف ةرضحلاب لاغسشالا بحاص مداقلا وبا هوخا ناكو ىئاوطلا رابخأ ىف

 ةقث ةياجب نم نوحرف نب دمحم ناطلسلا مدقتساف رهاط نب دمحم كله نت

 نيذه عم نوحرف نبا لزناو هقباج ىلع ءامش نم ىلوي نإو هغبا دادبتساب

 نب دمحم هدئاق ناطلسلا بكن اذا ىتح ةسوسب ناريمالا ناذه ماقاو هيلا

 نبا اهب هلخأ ناك ةيدبملا نم كاركرلا نب دمع هني لزفتساو ميكحل

 دبع ىبأب ىرعيو سيجر لهأ نم ابيلع تلفتليا كي نم اهكتفا امل ميكحل

 ابنحتأاو اذه هبيرق أدب لزناو ةهسفخل انصح اهذختاو [ضاهب] ةنس رافغلا

 كلذك اماقاف ةسوس ةيالوب سراف ابأ ريممالا درفأو ءاقبلا ابأ ريمالا هنبا اهيلع

 هركذن ام اهكلبم ربح نم ناك نا ىلا

 نددعب ىم ةينب ةيحتالوو ءانيبالا م

 (1) 11 عهدنا ددصق لهدأع اذه ىسأر عيب



 نشل

 رئاس ىنم قاقشلا وكخو هكلم ىاطعأ َُى درظن ىناطلسلا فرصصو ابكلام 8

 (ضبفف أبتالف بارعأو اهراصما ءاعز ةيداعلا بالكلاو ةيواعلا ةدافذللا ىديأ

 امايأ اهلزامف أبتاتومب ىم ىديرشلا نيالا قيد لدليل ادفع "قب ناك "ىف

 مث اوعنتمف قيناجملا اهبيلع بصنو لاققلا عاونب اهيلع رلت ركاسعلاو

 جرو ممنماف نامالا اودانقف مئارجت عالقأو مليخغ عطق ئخ ئدحيالا عنج

 اهب هلزناو ةرصضملل ىلا هصختاف هتنس نم رخآلا عيبر ىن ليله دبع نبأ هيلا

 ىكم نبا راوج ىف لزنف سباق ىلإ مرئاس رفو دباعلا ىب هموق نم تالاجرو
 هالك فلملا ىم نمحاض اضاكب قا دعب اويفتو همكح ىف دلبلا لهأ لخدو

 كسب مرشأ رد ةيناطلكملا ىايوتكملا ىنم مميديأب ام ديدحتو عاطقالاو ماهسمالاب

 ءاقبلا باو زودع نب سراف ىبا ريمالا ةيالو نع ربغل
 اهغيلا ةيدبملا ةفاضا مث ةسوس ىلع دلاح

 ةباجح ىلع نوح ف نيج لوو سافل ديس ىف هبجاح ىناطلسلا مكن



 م8

 ىقتنا اف قناكم رهو ناطلسلا ىلا سانلا ديس نبأ ىىدتساو () ةيباطلا

 نواعبفل هدعلا_سربتلاب هنسبعاىلا هويت اناعح :هودعر اهب بكم مل
 كله ىأ ىلا ةانركذ ام هباذعو هناكمأ نم مك نبا ىلوتو ةبصقلاب هلغم

 اهف هيلا ضوفو هططخ نم رهبدتلاو برحلا ىلع هناكم ناطلسلا هل دقعو

 دبع نبال رماوالا ىلع باتكلاو لاومالا ذيفنت لعجو دانلق ايك ة "ضخ ءارو

 ناك دا هيف هييعا ناك يكفل ىفأ.:ىأ الا :ةلودلا: له ىن.هلدعل لاكن زيرعلا

 مقلا ىلع ىيسلا ةسايرل ةباتكلا ىلع نيسيءرلا برحلو رمبدتلا نم هيلا

 ةلودلا ربخو هربخ نم ناك ىأ ىلإ ةياولاو انغلا نسحاو هتسايرب علطشاف
 رجكذنن ام

 ىنمب كلمل ماسقنا دنع. ةلودلا" لط منع صلقت ذغم دير لفا ناك

 الإ ةهمملا ىنمب ىروشلا ىلإ هربا واسر ايضلا امويقرضيلوهتيسرسل
 ءاج دىقف نيدحوملا لمق/نم هيلع اوناكراك دادبعسالا  نولموم]ندياحللا

 ىلع ساطاو ىنبأو ةيليطسقو ةصفق ىلع دنرلا ونبو ةيقيرفأ ىلا نموملا دبع

 منع ركب ابا ناطلسلا انالوم لغشو اهلقم اولماف سلبارط ىلع حورطم ىبأو رزوت
 نسارتي لا عم ةنقفلا ناش ةيصفحلا ةوعدلاب هدارفنأو رمالإب هلالقتسأ دعب

 ذخأ اذا ىتح هناطوا ىلع رع نب زج عم مركحاسع بالجاو نايز نبأ
 دعب مراكوا ىلا اوداعف هبقارم نم غيلع لطأو مترجك ىنسحأل وبا ىناطلسلا

 ةلودلا لهاك نع لازو مراصح نم ةيبرغلا روغتلا قمخم سفمتو اوفسا ىأ
 (1) 1م سقق. ل هغ » ممءاهمغ ةيغاطلا

 | سب مني
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 مرمأ ىفقنملاو ةقيسب ىنييفزعلا ءاسور رخا ىنزعلا بلاط ىبأ نب ىبحي
 نب نهجيلا دبع هع نبأ نيسح اضيا اهب ىنثدحو هتساير ءاضقنإب ابب

 اهبسلاو اتاك بأ .اهلع ا نإا عضاربا نع" ةععلا:انضيا اهب ىتدخوت بلاط يا
 هسفن ىلع افرسم واكو مهاربأ ىسي خأ هل ياك" قزدعلا مساقلا ابا نأ اعيج

 رايدب قحلو رفف هنم ندتقيل مساقلا وبا هوخأ قلحو ةقبس ىف امد باصأو

 اذه لها نع ربخل ةيقبو هينب نم اذه دمحم ىنإو مربخ رخآ اذه قرشملا

 ةرهج بجنأ مث ةزج دمحم بجناو ادمحم بجنأ مهاربأ نأ ماوس نم تيبلا

 ءايركز ىبأ ناطلسلا ةلايا ىف رقتساو بطلا ملع رهظتساو ةءارقلإب ىلكف ايلع

 هل عمجل هواود امعاو هنامزا ضعب ىف عجو ناطلسلا باصأو ةيبرغلا روغتلاب

 نم عيقوف ةاوادملا نسحاو ضرملا ىلع سدحل اذه ىلع ميف جاكو “ءابلكألا

 هتولخ لفهاو هتصاخب هطلخو هسفنل هصلخساو عقاومل نسحا ناطلسلا

 ميححلاب ةلودلا ىف اعدي ناكو هيف دحا هيراجي ال ناكم ةلودلا نم هل راو

 طلخو ١( هوجورف ةفيطنسق تومب ىدحأ ىلا رهصأو هدعب نم هغبأ ع هبو

 ركب ىبارهمالا عم عضرو هرضقب هنبأ دمحم هل دلوو ناطلسلا مرحب هلها
 1 لا بقع ىف ويعولا وضحا “كافر ابعلافكو ةلووالا بج نق انمفز ذكيا
 ىناككف هصاصتخاو هلابقا هجو رغ نب بوقعي ةلودلا سيءر هيلا فرص هدشا

 ناطلسلا ةصاوخ نمب نم دعب اهف ةساي لا اهشرت هبسكا ىناكم هنم هل

 ضعب ةدايق هدلق ةيقيرفا ىلا يحي وبا ناطلسلا ضهن املو هئاصلخو

 نبا قر نمح ةجإاب لع ىلع رغ ىبا كلبم دعب هل دقع مث ركاسعلا
 علطضاف ةلودلا ىن تايالولا مظعا نم ةجاب لع ناكو ةياجب ىلا اهنع سانلا ديس

 ىكيوف كلذل هعفد سانلا ديس ىبا ةبكن ىف هقناطب ناطلسلا رماو امل مث 1

 نمار ضاير نم رجلا ضعب ىف ةناطبلا نم. ةبصع ىف هل نيكو هيلع ضبقلا
 (1) 1.ع مق. كف مدمعاع دوجزف ]1ع ص. 8 دوج ؤف ءا ]16 سصع.م 2 دوجحو نم



 هؤنوب

 ع روع كر نالطنسلا لحوم نمر نانلسلا ا هكر
 هيلع دادتبسالا قلط ىف ىرجخ لالقتسالا ضيوفت هناطلس روما هيلأ ضوفو

 كداك: اه عم ةلادلا تاتلف هيلع دتعأو لابمالا (0) لبط ناطلسلا هل راو

 هإبماو مظالغتساب هالوم ىلع نوبرلاو ودعلا ناش ىف ةنهادملاب هيف جرت نونظلا

 تلج اذا ىتح هنود هب لالقتسالاو ةياجب رغتلا ةياج نم هناكمل ناطلسلا

 ةياجب ىلا ركب وبا ناطلسلا ضهنو هبقرم نم ميلع نسحل وبا لطاو متبايغ
 نابلا ديس ني ةيحم بيجاملاب ,دئييح ةناطبلا مارفاف تكورز تل
 دذه نم هعجرم هيلع ضبقتو ةاداديعشا كل ةلكففكاف ناطلاولا هل هبنتو

 كاذكلا عاوسسناب هنتما مت هلقتمعأو ىنيثالثو تالث ةنس عمبر ىف ةكرملل

 هقباوسب لدهتيو تيمغتسي لاز امف ةرطقب سبي ملف هنم لاملا حارخسال
 لانو شحلاف باذعلا هعذل ىتح هفلس دنع همبأ قباوسو ىبمملاو عاضرلا نم

 ةرضملا جراخ قرخاف هولش رجو ىصعلاب اخدش لتقف عذقأو ناطلسلا نم

 نبا ىلع ناطلسلا ضبقت الو رومالا ةبقاع هللا ىلاو نكي مل ناك همسر افعو

 تدع نإ مساقلا ابا بتاكلا هتنباجح دلق هدادبتسا رثا ابو سانلا ديس

 دحاولا دبعل ىكم نبا ةعيابم دنع ةمحل نم مدق ناك دقو زيرعلا

 ىنأ ىلا هعم لزي مف تكذززهت ىلا هقيرط ىف ناطلسلاب قحف ىنامدلا نبا
 ال انعضت ناكر سا هالوف ع شافلا| كس نا وتلك و ضياعمو هترضح لخد

 هتناطب ريبكو هتعينصل ريبدتلاو برا ىلع ناطلسلا ىقعف برح لاب رموقي

 دمحم نب ىلع نب دمحم وشو ةرضنلل ءارو اهف هل ضوفو مكحل نب دمحم ذمموي
 ةعبسب ءاسورلا ىزعلا ىب ىف هبسنو ىحتلا دهجحا نب مهاربأ نب ةزمح نبا

 ةسايرب لقتسللا مماقلا ىبا دلإو نيدلإو لعلاب روكذللا نيايعلاوباوم دمت ةدجو
 نب دمحم هب ىنثدح اهف هتيلوا ربخ نم ناكو نيدحوملا دعب نم ةتببس

 (1) 11 ةسدنأ معهطوطا عصعمأ !ذعع لبح



 نارع ل

 بلا دايشإ نب ةييمح يجامل ةنكن نع ريدا

 هدعب نم مكحل نبأو زيرعلا دبع نبأ ةيالوو

 ىا ريمالل ابجاح ناك ىيسح ابأ هبا نإو لجرلا اذه ةيلوا انمدق دق

 ىف اذه دمحم هنبأ ىلخ ةياقسو نيعست ةنس كله الو ةياجب ءايركز
 >1 ند حي للا دارو هيلك عرضت  لفما» هيعبب يرو ناطلسلا ةلافح
 120 هينا دعي ىف ةلودلا باع ناكر. هفتك قباشنو هينب نم ريثكلا عم

 ةلاهكلا ىف هنو ثويو هقح نوفرعي اوناكف هيبال عئامص ىاخرلاو ىبج ىبأ نبأ

 رمغ نبأ مايا الا دجملا ىن ىعسلاو ةيلوجرلا نس ىن كردي مو مسفنأ ىلع

 ١ لشق ىلا ىتحي وبا: ناطلسلا لحترا اذا: ىتح ناكم, هنم هل ناكف .غرجا

 داوقلاو ءارزولاو باج هل ماقاو ركاسعلاو تالالا رمت نبا هل زهجو سنوت بلطل
 هركاسع نم ركسع ىلع ادئاق سانلا ديس نب دمحم هعم حرس نيف ناك

 دعب نم هل دقعو صاصتخاو ةرثأ هدنع هل تناكف ناطلسلل ارّمظ ناكو

 اهب دبيتساف هانمدق ايك ىنولاقلا اهبنع لزع امل ةياجب ىلع رمغ ىبا كلهم

 ناكو اهنع مرودص ىف عفدو ةتانز ركاسع ىود اهاجو ناطلسلا ىلع

 نإ ىرم, ةنانزي دكا نيب هفيكب تباكو ةروكذيمم تاماقم. هديك كلذ. ىدل

 7 تالت كك مرح اجي راج عجم ديفا لي وتو قانا ههيبأم
 امو هرابخا ىف هركذن ايك ىلع نب ىبوم بكنف نيفشات وبا اماف اههرمال

 هقياجج هدلقو هاعدتسا مث اهنع سانلا ديس نبال ىضغاف ركب وبا ناطلسلا

 005 بع ةياحي هناكم ىلع قلقشاو, هانمدق ابك نيرشعو عبس ةنس

 ريمالا ةلافكو ودعلا ةعفادم نم هالوتي ناك امب مايقلل ديرملا نب دجأو نوحرف



 هان

 اهنع لفقو اهراتأ نسنو اهتحلساو ابلاوما بهتناو اهبرخ ىتح ابملع خاناف

 ةدواودلا نم ىبسحي نب عابس دالوا نطومو ىتلا ىن اهتتخا ةليسملا دلب ىلا

 مممع عابس نب نامتعو عابس نب ىلع انبا ىبحيو ناهلس قتهشم تناك

 اوجهتنو ميموق ابيلع اولجو نيفشات ىبا ةعاطب اوكسمت دق ديعس هنباو
 اهلبح ةبذاجيو اهيف تيعلاو نيدحوملا دالب *ىطو ىلا ليبسلا ةركاسعلا

 ضايع لبجو ةغوناوو نافتم ليبجو ةلايسملا دلب نيفشات وبا معطقاو
 مرغت مدهو ةياجب نع ميحاسع ىناطلسلا درش الف ابلامعا نم اهوراصأف

 عجرتسيل نطولا اذه ىلا هعرجج ىف راس اهيلا ةيابب لامعا عجرتتساو اهيلع
 دمحم دالوا ريبك ده نب ىلع كلذب هّنارغا ىق دازو هتوعد اهب ددجيو هلاعأ

 ةاهسملا ىلا ايزاغ لحتراف علوخدو مراتوا لهاو مئارظنو ءالوه عابس دالوأ لاتقا

 دبع نامت ابنم هناكم هغلبو اهراوسا برخو اهيعن مطصاو اهلزن ىتح
 نم مدق هنأ هربخ نم نأكو سنوت ىلع هبالجاو ىنامدلا ناطلسلا ىبا دتحاولا

 لزنف نيرشعو عست ةنس ءايركز ىبحي ىبا ناطلسلا هيبا كلهم دعب قرشملا

 هب عماستو سباقب ةخشملا سيءر ىكم ىب كلملا دبع هل عيابو فايد وزع

 ختغاف ناطلسلا عم مضوبنل ركاسعلاو ةيماحل نم ةرغاش ةيقيرفأو نياكتلا

 لزنف ةرضفل ىلا هب لحرو هل عيابف همدقتساو ةصرفلا رع نب ةزمح
 اوماقاف دليلا ىلا ئكم نبا هبجاحو ىنايفلا نب دحاولا دبع لجدو"انيتحتاتب

 هقمدقم ىف تعبو ةرضحلا ىلا لفقف ىناطلسلا ىلا ربخل غلب ام امير اهب

 هعوجو ىنايحلا نبأ لفجاف كلذل مراتخا ركسع ىن هتناطب نم ىوطبلا دمحم

 ناطلسلا ءاجو اهيلا يوطبلا لخدو ملورن نم ةليل 6 سمكدلا سنوت نم

 ىنيثالثو نيتنث ةنس رطفلا ديع مايأ درشأ ىلع

 يوب



 هر ؟

 افلا ىلإ ناطكطلسلا ةحكرتم ندع ربشا

 0 ةناطايفلاا نم الاقج فلا ةكييمتا نط طديفحت "انا لاطتسلا تالأبكخ ناك

 ىنيفشات نبأ ىلا تعبف هدعب نم نسل وبا ناطلسلا ىلوو نيثالثو ىدحا

 راف ابيلع هنايغطو ىنيدحوملا دالب ىف هقيع نانع نع ضغلا ىف هبطاخي

 اولظ ديا ىاطعقا انس عز ووصل ]تبعت .ةنيلا ههنح درلاةاسأو نيتكعسإو
 مناطلس ىلا ةياجب نع مركاسع تجرفاو ناسملت ىلا ايط دالبلا ىوطو

 ودعلا ةر# ذخالاو ةياجب لاوحا ةفراشمل ناسملت نع ناطلسلا مدقتو

 ىوطبملا دمحم غيلع دقع اهل اددم هموق نم اركسع تعبو اهل رصاحخلا

 ةماركلا نم عبساني امم اولبوقو اهولخدف نارهو لحاوس نم هليطاسا ميكرأو
 هعم ناسملت راصحل ركب ابا ناطلسلا نسل وبا ناطلسلا ضيفتساو ةيأ جلو
 ناطقا عرشف ءايمكز يا ريمالا هنبا نمبو هيبا نيب طرسشلا ناك امك

 5 ةكلاساعب يمد وقالوا طلشلا| راق ردع ةحازإز*ةسكرح داكجل ع
 0 للكل هاهنا بأ قلما نوما هاكتتاعتج هعلاوو اعسلا لاف "وردطأتا كح" اوه
 دعب اهب هلماع لققف ةعرد ىلا جرخو كدت ةكيان تال لع“ اي

 هناكم هنع ىاهلاو ةندابملا ىلع () هيبا دعب هل دقعو هلماد ناكل

 ىاكو هنا حالسصال برغملا ىلا اعجار رك ربخل اذه هغلب املف ةساملجم نم

 قتناف ةيبعتلاو دشحلل ف لفتحاو سئوت نم حرخ دق ركب وبا ناطلسلا
 اومزهف ةياجب ةطيحلا داولا دبع ىنب روغث ىلا هتامدقم تعبو ةياجب ىلأ

 اهب ةرمجملا بناتكلا اهنع ترو تاكدز مهت نا ملكجع نك ثاارباعح

 (1) 1.ع5 م55. ممءاعمأ ابهبا



 نب ريب

 ةبلاطم ىلع عيعاود كلذب تعبيل ىنحالاو راتوالا نم داولا دبع ىب دنع غل

 ابا ريمالا هنبا هيلع ةدافولا نمع رت هنع مترج ذخايف داولا دبع ىنب
 نيدحوملا ةخهيشم ىنم نيكأ رفات ىب هللا دبع دمحم ابا . هعم تعبو ءايركز

 ةةيبابع ىسس مب اولزنف ةياجب نم رجلا بكرو هاروشل ايجنو هباطخل اناسل

 باجاو ةراجالاو ىرقلا ىف غلبتساو هتدافو مركو همودقل برغملا بحاص زتهاو
 ةافومو ابيهلع دهلا عامجا ةطيرش ىلع هودعو مودع ةيراحم ىلا مءاعد

 دوب مخ دعومل ناسملت اهرحاسعب ىبحي ىبا ناطلسلاو ديعس ىبا ناطلسلا

 0) ىجادنزلا ىيك نيرشعو ىدحا ةنس نعب ديعس وبأ ىناظليسلا ناكز كللخل
 ىدحا ىلع رابصالا ىف ركب ىبا ناطلسلا انالوم ىلا ةقيسب لوطسالا داق

 هيلع دفو اف نارمع يا نبا ناش نم عقو اه كلذ نع لغش هّمارك

 ةبطقل ىف هنع ةباهنلل نمعو كلذ ىن تيدحل داعا هواملواو ناطلسلا ىبا

 ناطلسلا اوفاوف دقولا عم هفرصو ىنرعلا رقاح ىبا نب مهاربا ناطلسلا نم
 نم هقينماي هوءاجل هسفن افشو هودع دربط دقو ىنمثالث ةنس رخآ سنون

 نسل ىبا ريمالل مهاربا هنم بطخو ناسملت ىلع برغملا بحاسص ةكرح
 ىبا ريمالا ةقيقش ةمطاق هتقغبا ىلع هل دقعف ديعس ىبا ناطلسلا عودا

 مدقتو نيثالثو ىدحا ةنس هليطاسا ىف هيلا اهفزو ممملا رمفسلا .ءازركر

 كسانلا ناهلس نب دمحمو ومع نب مساقلا وبا نيدحوملا ةنجشم نم اهفاقزل
 اهرهم ىف ناشلا ناكو زعلاو ةطيغلا نم رمثو لحم ىلع تلزفف هركذ رم دقو

 نيقلودلا رخافملا نم هلك اهزابجو اهمالوو اهسارعا دهاشمو اهفاقزو

 مايالا. ىلع اروكذم لؤي. مو

 (1) (زم (عماتكع هلأ] عاتق عع ممصت ةءعتأ حمامك ىادنرلا



 قويت

 هملاومو هتريشعو همينب نم هتلج ىف نم نامقع نب قحل دبع معماعطفو

 فحزف سنوت ىلا اعيمج اوضهنف ةبيرك نايتفو برح سالحا اوناكو هقيشاحو
 نيس لبر ىلا. روما كرت قي نال اغتسل ةمارمو مفاعل قاطلملا

 الل 2 ان عدل |ايطترءار اطلاسلاب لوارمسي لاخا وش هواك, نواعم
 لققو اهل نهو ةحارج برحل ةموح ىف هقباصأو قيرلا بصع دعب تلفاف

 ركسعملا برتناو ىنويدملا دمحم مربسشا نم ناكو هقيشاحو هتناطب نم ريتك

 اهقلطا ىتح ىناسملت ىلا القحاف ناطلسلا ىنبارعو دهجا ىلع ضبقتو

 اهيف هحتاف ناطلسلا نمبو هغمب تعقو ةلسارم ىف كلذ دعب نمفشات وبأ

 كلذ دغيا نم لصلا ىنانق مي و نيتبالا قلطإو مسلا "ا

 ىنيثالث ةنس رفص ى د سنوت ىلا ةعقاولا دعب نار ىبا نبأ مدقتو

 ىف فرصقلا هيلع رخو داولا دبع ىنب دئاق ىسوم نب ىبحي هيلع دبتساو
 | 11 ةياطيسلا ل ضيزو هماطلاتت لا ىوتمل بد يك داق رمان: مب هيف

 يأ نبأ لفجاف ةيبعتلاو دشحل لمكتسا نأ دعب سنوت ىلا ةنيطنسق نم
 هيكذن انيداكوا ىلا هقفس نم بجر ىف مييطلسلا اهيل لخدو اهنع نأرلع

 ةرهاصملا ىم كلذ عبت امو داولا ديع ىنب ىلع

 يوب ةبفرع املا اكن ىلليرلا» .ةغاقاو» نم. نصلخت ا ركاب ون[ :ناظلتسلا لقاك

 زمهجتو هكلام ىلع داولا دبع حاحلاب ةعرد قاض دقو ةياجب ىلا رجلا اهنم
 كلم ىلع ةدافولا ىف هرظن لعاف هنطو ىلا توعبلا ديدرتو هرغث ىلع بئاتكلا

 ام عم ةقباسلا نم عفلسو هفلس ىنمب ام هركذمل ديعس ىبا ناطلسلا ىرغملا



 هاا

 ىف هب ربظتسي ناكو قدتسيو بكرتسي نأ هل لعجو عاطقالاو تايارهل
 قداديع»- ناخ انمب ةرسيوس..نم هناكم دهاشملا ف لمجيو هةيررج فقاوم

 ةفناو ةظلغ هيف تناكو هنطو لها ىلع ةعيب هل ندقعنا دق ناكو هموق

 ردغلاب نذالا هاقلتف سانلا ديس نبا بجاحل ىلع همايا ضعب ىن |ادغو ءابأو

 جورخل نم هردص تاذ ىلع هلم سراف يبا ريمالا رادب مو امضاغم بهذف

 ءايحا ضعبب أورصو ىيرضعلا عجز هيعمل اهموي نم اجرخو ةروغلاو

 بهذو ىباف قمل دبع اماف لورغلا اهيلع ضرعف لئلا رثمما اههض معاق برعلا

 ربخلاب رمطو لؤنو باجاف سراف وبا رممالا امو ناسملتب قحل نأ ىلا هبجول

 ةفئاط ىن هقلود داوقو هعئانص ىم مكحل نب دمحم هققول حرسف ناطلسلا ىلا

 ءاقلالا نم عفتماف هلرن تيبب اوطاحاو ىحلل ىن هوهصو ىراصنلاو ركسعلا نم

 ىلا هولشبب اوءاجنو حام ملإب ا صعق هولققف اتيقسم هسفن نع عفادو ديلإب

 لزن زييتيح ىنمفشاف ىبأ ىلع ةايبع نب ىلا ودع لؤنو ابب ىفدف ةرسضل

 اركلام ريو دست ةيصفخل ةلودلا ةبلاطم نم هايبسب ناك اهف هبغرو

 وبا باجاف متداع ىلع اخيرص ملس تالاجرو رع نب ةزمح هرثأ ىلع دفوو

 هكرت هنأ هربخ نم ىناكو نارع ىبأ نب دمحم مل بصنو مكرص نمفسات

 هرمأ لدفتأو ةي همغ وبا مزهنا الف سلبارط ىلع الماع ىنامحلا ناطلسلا

 ةس كليف ني سشعو ئدتلا ةنس ةرسغملا ىلع هب اوبلجأو برعلا هلم قسما

 قا دجللا سلبا طب قىكتلو املا ناطلسلا عوجر دنع اهنع لفجا رق رهستا

 برسعلاب قحللف هوجرخاو هب اوراتو نيرشعو عبرا ةنس اهلها هيلع ضقتنا

 ناسملعب قحل مث اهلك ىف همع نومزبني ارارم ناطاسلا ىلع هب اوبلجأو

 لصو نأ ىلإ ةيارجو ةمارك هراوج ريخ ىف نمفسات ىبا دنع اهب رققساو

 مدمأو ةميقيفاب رمالل هيصنخقإ نيرشعلاو عست ةنس هيلا دفولا اذه

 هيبأ عدافصو هقناطب وو يوم ندا وهنل ميلع دقع ةتانز نم ركاسعلاب

 | ا



 ىناكو ناكم بورحل سارمو ةظلغلا نم ناكو اهتيالوب علطضاو اهرمإب ماقف
 كلا أوبهذو مد. طضاف [قيمامبا] هلئشب ةصابلو كلا حرخو ارابج اموشغ كلذل

 ةنوب ىلع دقعف ىناطلسلا ىلآ هكلبم ربخ غلبو ميرا ملاومأ ىنع هتعفادم

 هركسع ةدايقو هتباج ىلع ىلوو اكييلا :هعفبو لبضفلا (سافغلا# نإ:هئبال

 نم ابلبق ناك امو سايرلا ةعقاو نع ربخأ
 ااا ل ل ديا كم

 دمحم ةثالقلا هتوخا هعم مدق سنوت ىلآ مدق امل ركب وبا ناطلسلا ناك

 لظ ىف اناكو نارخالا قبو منم نهرلا دبع كلهو نهحرلا دبعو ميرعلا دبعو

 ىبا ريمالا سفن ىن ناكو هاهل ىن ةهاسملا نم ريبك ظحو ةهعنلا نم ليلظ

 نب نامثع نب قحل دبع ناكو ةلودلاب صبرتو ةبقرملا لهن ىلا قوشت سراف

 ةرضعل ىملع مدق مكلم صايعاو نيرم ىنب لوح نم قحل دبع نب دمحم
 نامت ةنس هكلبم ليبق ةياججب رمع نبا ىلع لزغف سلدنالا نم ابيملا اعزان

 نم هتيشاح ظحو هظح رفوو اب>رو ةربم هاقلف ناطلسلاإب قحل مث ةرشع



 ه4

 مرح ىف مدقف سانا نيس: ىب نمسلا -نا هيبا بجاح ىبا دمحم هتضلاخ

 ةباجو ةياجب ىلع دقعلا هل ددجو اهب علطضاف هتباخت هالوو ني مشعو نامت متاف

 نوسحرف نب دمحم هتعينص ةباجنأ ىف هنع ةبايملل ابيلا عفدف اهب هنبا

 ركحاسعو ةياجهب كلذ ىلع لاهل ىرجو ديرما ْش مساقلا وبا هبتاك هعمو

 نبا مدقم نيود ىنولاقلا مدقو اهقنفتب ذخات ملقاعمو اهلالخ سوجت ةتانز
 ىلا هدوع ىف عمطو ةدواودلا ديس دجأ نب ىلع هليرن نم ةعافشب ساغلا ديس

 ى نيا :ةمدخ..ف' سنوتب ناطلشلا نع .ىلخت اهنا ةربعب نهي ناك هلتألا
 حرخو كلذ نع ىناطلسلا مليعاف سلدنالا ىلا نيفسلا بوكر دارا نارع

 عم ءاج رث ناسملتتب قحلو ارارم ةرضفل ىلع هعم بلجاف نارمع نأ نبأ عم

 نم ةدواودلاب وه قحلو ديهشلا نبا مما لحنا مث لمعافالا لعفو دمهصلا نبا
 نم ةعلوطب هلرداو ةةراجناف 'ننهعلا فلذل مسيعر دحلا نييك نك كروي تالا
 ىلع دفوو ىوعسا ىتح ىامالا هل ىغتقأو هناش ىف ناطلسلا بطاخو تارثلا ذو

 نبا هقبسو ةطخل ىف عمط نولاقلا سفن ىنو دهجحأ نب ىدوم هيخا عم ةرضحل
 ناطلسلا هلضواف دعب نم نولأقلا ءاجو اهب لقتساف نأطلسلا ىلا سانلا ديس

 ىلاوم بحصو ابيلاراسف ةصفق ىلع هل دقعو هدعوو هيلا رذععاو هسفن ىلإ

 ةصقق ةهشم ىلا سافلا ديس نبا زعوأو حرافو ريشب ىولعملا نم ناطلحألا

 لخد دلبلا ةحاسب لزن الف هغم ىلاوملا نكقيل هتيماح ىلع اوضبقتي نأ

 ريظتسي ناكو هقباج مايا ذغم هتلجج ىن ناك ةقرترملا كرقلا دنج نم ىلشك

 عماست ةعهه هلتقمل نناكف اهككس ىف لتق دلبلا ىلا لخد اف هناكمب

 بعرلا كج دقو هطاطسف نم ىنولاقلا زريو دلبلا حراخ نم اهطغل سانلا

 هللاو كله نأ ىلا رجانخلاب امعط هولوانتو هعم اوءاج ىنيذلا ىلاوملا هملأ مدقتف

 اهيلع نمو ضرالا ثراو
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 مالجا مايا برغملا كولم ىلع مواسور دفو نيذلا داركالا نم ىدرك هنا

 نيسهجو تس ةنس دادغب ىلع مبلغت دفع روز شب مناطوا نع رططلا

 ىضتملا ىلع اولزنف برغملا ىلآ مدقت نم منمو سنوتب ماقأ نم مفمف ةياقسو

 دبع ىاب ىلا نورخأو نيرم ىنب ىلأ ٌمنم موق راصو مراوج نسحاف شكارم

 دبع نبا قلس ناك ةرضحلاب نيهقملا نيو مرابخا ىف ركذن اهسح داولا
 روغتلا بحاص طسوالا ءايدكر ىبا ريمالا ةلود ىنوه اشن نأ ىلا اذه زيرعلا

 هنبأ ةلجج ىن مدقو هُمانبإب طلتخاو ههعانطصا نم ىنك تحتو ةيبرغلا

 نيممسملا ةيصاحل ىلع اسيءوو هضناطببق امدقم .سنوت .ىلا ركب نا واططسلا

 ةلودلا ىف هلو انيدتم اروقو اههش ىناكو راورملاب كلذل ىرعي ناكو ةلخدلاب
 ىتح نولاقلا نبا بجاحل ىف ةياعسلا ربك ىلوت ىذلا وهو روهظلا نم ظح

 نال و. .داعتم دقءاك نب .مشعو ىدحأ ةنس نارع ىبأ نبأ ىلإ رفو هناكمب باترا

 1 1 نها علا وول« يناكلاااميعتسمار ابني راعف/ ةناكما .ةياهلا .ناطلتسلا
 كله ىا ىلا كلذ ىلع لري مو ةهمب اعاجت ناك اهناو تاودالا نموه هوللخل زيرعلا

 1 الخ نونه ةبامل كمن ناطلسلا :دازإو نيرشعو عبس ةفس ىنابعش ىف

 ىدنلا يعد[ عبسو ناك اذ“ اهونج“ ىجاذ :ةلاقألا: ى باغوو ىناف.ثرقالا اندج

 تيار ةطارع وللا ىايراربعلاو اانوكتسلا لو ةبغيلاو :لؤدلا كا. ةيغاصلا نم
 دع اننا لة نيدو نا نب دمع وفعلا بحاصب ناطلسلا
 عالطضالا ىف ةتهكش»:ةوقورل هةعيشاحو هعنات ةرئاكو ىاطلسلا فلس عم هفلس

 روصنم نب دمحم انبحاصو هللا هجر ىبا ربقل اذهب ىنربخا هيلا عفدي امي

 موي ةجابب ناطلسلا مكسعم ىلا مكدج ءاعدتسال ترضح ىل لاق ىندم نبا
 ضافقسا دقو حرخ م ايلم باغو هقاور ىلا ناطلسلا هلخداو راورملا كلهم

 ذئموي ناطلسلا ماقاو اهركفتساف ةطفل ىلا ىىد هنا ةيشاخلو ةناطبلا نمب
 مدقتساو ممريسلا مقي زيرعلا دمع نب مساقلا ابا بتاكلا ةباج' ةطخ ى



 ها

 ةنيدملا هذه اونحتو هرابخا ىف هانركذ ايك همهلع كلهو هلزانو ديعسلا ىلع

 قفخخب تذخاو لُابقلاو ناسرفلاو لجرلا نم ةلتاقملاب اهورعو ددملاو تاوقالإ

 نم هتالامع باححاو هركاسع داوق ىلا زعواف اهبناكم ناطلسلا قلقو دلبلا

 ديس نب دمحم رغتلا بحاص ىلا مركاسعب اورفني ىأ هعدانصو هيلاوم

 لظلمف :هبيرخت . نود اوديمسكو بورخمأ دلبلا اذه ىلا هعم اوفحريو قاعلا

 نم ىنافسلا رفاظو ةراوه نم لقاعلا هللا دبعو ةفيطنسق ىنم رمبكلا رفاظ

 رفغتساف مربخ ىلع نب ىوم غلبو نيرشعو عبس ةنس ةياجب اوفاوتو ةنوب
 ةياجب نم اعيج ركاسعلا تجرخو داولا دبع ىنب ركاسع ىم هءارو نم

 تكاناكفإو ف ةلكيت ىف مهب ودعلا لبا ىقحززو. سانلا همس ناار ءاول لانك

 تنخر ةليالع ىلا ملف عجرو ريبكلا رفاظ لققف هباحكا ىلعو هيلع ةربدلا

 لك نوبزلا ف ىسمع نب ىبوم لخادي ناك ا ةفظلا ميف سانلا ديس ىبا

 أوتو ذمتلهل دلبلا لوهد .نم مٌثعنمف هناطلس ىلع هيحاصل اهفم دحأو

 زيرعلا دبع ىوب مساقلا نال ةنيطنسق ىلع ىاطلسلا دقعو ملاعأ 0 ىنيلفاق

 ىف راومملا زيرعلا دبع نب يحم هب نيعمشلل ةرصضحلل لأ: هقموفتمسما 12 رامالا

 ىلع دقعي ةباج اهيلا ماتت .ىتلا تاودالا نم الفغ ناك اه هتباج ,ةطخ
 اك نا ىلا نانسلا رفاظ دالومل ةنيطنسقب هللا دبع ىبا ريمالا هنبا ةباج

 دركذن ام هنانب ليوحت نم

9. 
 ات

 ةيالوو راومملا نيفتحالا كلبم نسع ربشل

 نم رثكأ هتهلوا نم ىزدا ال راومملاب فو عم ا نولاقلا نب دمحم لجرلا اذه
2 



 دا

 تح هزيم داهم ةياجب راصح نع ربخ

 ةياجب ىلع لي مدقلا هنم رمالا ف تنكوتو وهيل هل الخ ذنم نميفشات وبأ ناك

 ىالاجر نم اهقيامل عفدي ركب وبا ناطلسلاو راصعلا ةلواطمو توعبلا ديدرتب

 امن عالطضالاو ةيافكلا لما ىم لوالاف لوالا هئارزو ءامظعو هنتلود

 دبهعتو دوغلو ةحلصالاو لاومالا نم ددملا ميلا برسو كلذ نم هيلا عفدي

 النك نئيفشات وبا. ناكو كلذ ءاوو نم هرظنو :ىطاوملا ىف تابعلاو ربصلاب عيلا

 ومغ ىلع مدع وأء.اهنع ةنعفادملا كلا ضوهني وكب ىبا ناطلسلا نم سحا

 هشطب نانع كسهو همزع نع نهوي لغاشب هامر ابيلع ةرمجملا هيئاتك

 كورعلا ببني ناكيامب كادوا عاووغلاة هدا نسور ني وج ةيفق تداكو

 ممعمطي ىايعالا بصخيو ةرضعلا رم ف لحمل بازحالا عمبكو ةعالملا 0

 دل للجرا قامزا الصم اتديد كلذ : ناكوي ةفالدللا ليف. ىم مل سيل اهف

 ديبشلا نب مهاربا عم نيرمعوأ سه ةنئئس ركاسعلا نيفشات وبأ حرس الو

 قع ىلع لا ىنوط م , انيلع داقعو ةيقيرفأ لها نم مئايلوأو رع نب ةزهو

 نيشعو نامت ةنس اهراصح دواعو اهنع علقا مث ةغيطنسق لزانف هتالاجر

 ةفيدم طتخاف ةياجب ىداو ىلا عجرو لاومالا مدكاو اينحاوم» ىاوراتغلا" ونهو

 قرشلا ىلا برغلا نم عراشلا قيرطلا ةعراق ىلعو اهبنم ةلاحرم ىلع تالكيتب

 اهوديشو ةنيدملا كلت اوطتخاف رجلا ىلإ هنع ةغُئاز ةياجب تناك اميو

 اموي نمعبرال تقتساف مشويج ىلع تافاسم اهومسقو اهيلع ىديالا اوعجو

 ىنسارتي عفتما نيح ةدجو ةلابق لباب مدقالا منصح ماب تكدززهت اهومسو



 هز

 خفر ةشيعورفا ىا ادعرو يدركلا ىله ني قوم رطل ركاسعلا عش
 نيرشعو عسبرأ ةنس نم ةدعقلا اذ مقعفادمل سنوت نم ركب وبا ناطلسلا

 ايتحاسب اولزاغف ةيبعتلا لامكتسا لبق هولجاعو ةنيطنسق ىلا ىقشقناو

 هاربا مدسقتو داولا دبع ىب ركاسعب اهتلزانم ىلع ىلع نب ىبوم ماقأو

 نيرشعو سه ةنس بجو ق اهلخدف سنوت ىلآ رع نب ةزهو ديبشلا نبأ

 راتو نيدحوملا ةهيشم نم دوواد نب دمحم ةجإب ىلع دقعو اهنم نكقساو
 تابايغ ىف ىلبلاب اوناك ناطلسلا .ةناظب ضعب ناضمر ىلامل- ضعب هيلع

 نب قحل دبع ىخا نباوهو ناققع نب رماع نب ىفسوي مغم ناكو ءافتخالا
 ةقرت ملا كرقلا هوجو نم طالب دئاقلا ميفو نيرم ىب صايع: نم نابع

 اوفتهو ليللا ىؤجح نم اوعقجاو اودقعاف ءافرشلا بمقن راسج- نو ةرضاب
 نم ىلشك راد ىلا اوديعف ميلع تعنتماف ةبصقلاب اوفاطو ناطلسلا. ةوعدب

 ملا رث ميلع تعفتماو اهولتاقف ىنولاقلا نيل ةنالغب ىاكو ةقرقرملا كرملا

 ىلع نب ىنوم ىناكو مئاش نم عرش لمقلاب اوعبتتو ممارم ىع حابصلا
 ماقأ ةغيطغسق راصحل ديبشلا نيا: نع اوفلخت امل ركاسعلا نم هعم. نمو
 هبحاص ىلآ عجرو هتلزانم ىم ةليل ةرسشع سمخ اهنع علقا مث امايا ابيلع

 نتبنو ةيبعتلاو ده -ليكتساف»ةفيظسبق, وع ناطلمبلا حرموا

 ىف ناطلسلا ابيلخدو ىنولاقلا نياو ديهشلا نبا اهنم لبفجاف سنوت ىلا

 نم ناك نأ ىلإ اهب ماقاو هككلم راد ىلع ىلوقساو نبرشعو سه ةمس لاوش
 هريكذتخ اه..هرتمأ



 ها ع

 جر [ض ايب] نب محبو رمثك نب ىلع وب نب رماع مربخب مهلا ق قبسو ىصفشأ

 اهدئاقو 1 و د تمل نم يك و ةمرب سب عئاقلا
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 قحل داولا دبع ىنب ركاسعو رمع نب ةزهجو ىنامدلا نب ةبرض وبا موهضأ :
 ام ىناطلسلا عم بو رد نم هدعب ةزهج ىقلو اهب كلبف ىناسلقب ةبرض وبأ

 دفوف هيلع بالجالاو هتنتفل اوممادتو هبالغ نم بوعكلا سّميو ىقل
 هموق ىف هنرق لسلبم نب بلاط هعمو يس ولاطما دب كايتو ةرج

 000 ا ل ا م اؤيكسمل جود ديل

 ةبيتك ناطلسلا عل بتكف مخي رصل هركاشم :اوهقشاف ىولاقلا نبا بجاد
 نم سنوت كلمل مل بصنو معم ةداعاو ىدركلا ىلع نب ىبومل اهيلع دقع

 نب ركب وباوه ديبشلا هوباو منم ديبشلا نب مهاربا صفح ىبا صايعا
 ةديصع ىأ ناطلسلا كلم دنع رمالل بصن ىذلا نهرلا دبع باطقل ىبا

 برعلاب قحل دق اذه هاربا ناكو هانركذ امك دلاخ ءاقبلا وبا ناطلسلا ةلمقو
 ركاسعلا ميلا تزربو سهفر ةعقار رثأ سن سنوت ىلع هب اوبلجإو ريمالل دومصنو
 ناطلسلا هبصنف هرثا ىلع دفولا اذه ءاجو ناسملتب قحلو هانركذ ايك اومزهناف

 ثعبو ىنولاقلا نب ىيحي نب دمحم هتباح ىلع لمتساو ممل نمفششات وبا



 ةتانزو ىنايحللا نبا عم سيغر ةعقاو نع ربخأ
 نارمع ا ا عم ةقشلا ةعقاوو

 ىارو ىرخأ دعب ةرم سنوت نع ىنارمع ىبأ ىنباو رمع نب ةزجح مزهنأ 8

 سلبارطب هلمع ناكم ىلإ هف مصدق هنع نغم رمغ نارمع ىبأ نبأ نأ ةزه

 هلخادف ةييدبملا نم هناك ىنايحلا ناطلسلا نبا ةبرض ىبأ ىلآ تعبو

 ةبرض وبأ هعم لحرف داولا دمع ىنب ناطلس ىلع دوفولاو ةتانزب هيرصلا ىف

 لغشي ىنإو ةيابجب رفظلا ىف هومغرو ناسملت بحاص ىنمفشات ىبأ ىلع اودفوو
 حرسمف هيلا ركاسعلا زيبجتو توعبلا دندرتب اهددم نع سنوت بحاص

 كيحانس» ئدرتكلا ىلع نب نما اهله دفع ركاسملا ماقال ماو لطي
 ربهسلا نوذغي ناسملت نم اولحتراو تالاجرلاو ةيشاحلا رمقكو تكدز ,مهقب رغقلا

 هركاسع ىف سنوت نم مّساقلل زرق ناسملت نم ملوصف ربخ ناطلسلا غلبو

 ةتانز ركاسع .نلطا الو ةنهطنشقو :ةفوب:ىنمب سينغر ىلإ قنا مق

 قدصو بلقلا ىف تبثو تابنهلا تمزبناو ناطلسلا قاصم لتتخأ برعلاو

 نيرشعو تالت ةنس نابعش ىف اومزهناو مفاصم لتخاف ءاقللاو ةهرعلا

 ناطلتلا نلعب نطور ةفانز: ىاكلق يوم مبالسا نم ركاسعلا ىديا تالتمأاو

 داعو ناسملت ىلا ملف ىن ىدركلا ىلع نب ىنومو ةبرض وبا عجرو نيقلطاو
 برعلا عامجإب هقيرط قربا .هيقلو مقهره نم مايال هنرضح ىلا :ناطلسلا

 عيقواو. ةعشلاب .عيعلو عملا ةزلتضتللب طقم ,مقاوزمعلا - ىاودم: نرجس لجل |10
 هعم نمو ةزهح هعبتاف نيرسنعو عبرأ ةمخس نم لاوش ىف سنوت ىلا عجرو معب

 كتبا خم, دمهشلا ىب ميهاربأ هعمو ركجاسملا تقرتفأ ام دنع نسنوتمللا

 م



 هز

 بوعكلا نم هبامساو رمع نب ماليم لققم نع ربخل

 خنصو جتا ام مب رفظلاو هعابتاو نارمع نبأ ىلع روهظلا نم ناطلسلل جتا 5

 داسفب تاينا تاك هباععا نم ترهظو رمع نب مالوم فنا مغر ميف هل

 هيبيبرو روصنم هنبأ هب كتقفلا ىف لخاد مالوم نأ ناطلسلل ىن رث متلخد

 نم عماج ىنب ناهلسو بعك نب دجأ نب هللا دبع ىنبأ نادعمو نادعز

 نأ دعب دجأ نب هللا دبع نب نوع ممع نبأ ممع كلذب ىثو ةراوه خوه

 مقعبو ميلع ضبقت ناطلسلا ىلع اودع املف ناطلسلا بب هنو اهيف هولخاد

 هتنس نم ىداج ىف اهبلخدف ةرضحل ىلا وه عجرو اهب اولققعاف سنوت ىلا
 دلبلا رهاظب اولزن ىتح هعابتا ىف برعلا تفحزو سانلا ىلع ةعيبلا ددجو

 مسيعحتب اولققف ملتق ناطلسلا ذفناف هباعحاو مالوم قالطا هيلع أوط سنو

 أو ممادتو هموق ىف خرسمو نرحل أذه عقوم هدنع مظعف ةزهح ىلآ مئالشإب تعبو

 ىنمح ىلع معم نارمع ىبأ نبأو مضل ىلا رمسلا اودغاو ممحاصب أورميقي ىأ

 حر ةصرفلا نوتفي منأ اوفظو ناطلسلا ةحاراو رحاسعلا قارقفا

 نبا لخدو ةنيطنسقب قحلو هلوهد نم اموي نيعبرال سنوت نع ناطلسلا
 ناطلسلا + قحا ام لالخ ربشأ ةمس اهب ماقف سنوت ىلا نارمع ىبا

 نارمع ىببا نبا هملا فحزو ةنيطنسق نم ضبنو هقيبعت لمكتساو هعوج

 ىجاونلا ىف مدرستو ممف ىنختاو مب ناطلسلا عقواف معومج ىف رمع نب ةزجهحو

 هسبجول ةزه ىفمو نيرشعو تالث ةنس رفص ىف اهلخدف سنوت ىلآ داعو

 هركذن ام هرما نم. ناك نأ ىلأ



 هاا

 هيوكر دنع سلبارط ىلع هفلدقسا رث اهنع هجورخ دنع سنوت ىلع هغلتقسإو
 مهتعأ هعوج قارستفأو همازبنأ دعب ةبرض وبأ ىانقو ةيردنكسالا ىلا نيفسلا

 مس ىلع ابنع علقاف هيلع تعنتماف ركب وبا ناطلسلا اهب هلزانو ةيدبملاب

 بلقتيو ناطلسلا ىلع هفالخ ليبس ىف رمع ىب ةزهح ماقأو ةبرض ىبال ددقع

 نم ريثكلا هيلا عودت ناطلسلا ىلع هنوبز مظع ىتح ةهقيرفأ ىجاون ىف

 رغغب هقيالو ناكم نم نارع ىبأ نب دمحم مدقتساف هعومج ترثكو بارعالا

 لاقو هركاسع عامجا لبق ناطلسللا اضراعم سنوت ىلا فحزو سلبارط

 نيرشعو ىدحا ةنس ناضمر ىف سنوت نم ركب وبا ناطلسلا جرخل هقيبعت

 ىبحي نب دمحم بجاحل ناكو رمع نب مالوم ابيلا هبححو ةنيطنسقب قححو

 ىنيمبتو ناطلسلا دنع هيف ةياعسلاب ةيضاحلاو ةناطبلا هتصغ دق ىولاقلا نبأ

 بحاصو رع نب ةرمح هريزو ىرازفلا نعاطم نب زعم ناكو هنع هفارحتأ :هل

 حرخ اللف ةاردسع نبإب بالجالا ىف هلخادف اصلاخمو ىنولاقلل اقيدص هاروش

 ايدانتتم + تليللا»نف فاعلا نم ايكو نضوتام يولع نير فعن يايا
 ناطلسلا حورس ةيناث نارمع ىبأ نب دمحم لخدو نارع ىبأ نبأ ةوعدب

 ناطلسلا قحلو ىرخالا نم ردصو هقفس ةيقب اهب ماقاو ةرضحل ىلع ىلوقساو
 ةيبعتلا لمكتساو للعلا حازاو هعرج دشتحإو هركاسع عمج ةنيطنسقي

 هّناقلل نارمع ىبا نبا جرخو نيرشعو نمتنث ةنس رفص ىف اهبنم فحزو
 ") ةلجرلاب ةيناثو ىلوا ناطلسلا ميقلف برعلا عومج ىف رمع نب ةزمح عم

 ٌمتمدقم ىلع ناكو ركب ىبا نب هللا دمع ابأ نيدحوملا يدش لققو مب عقوأو

 ناكو ارساو القق ميف ركاسعلا تنختاو مرمغو ىندم نب روصنم نب دمحم
 نم ناكف رمع نب اليم ىلع ضيقت رق هل ءافك ال روبظ اهيف ناطلسلا
 دركذن ام هربخ

 4١( ]1 كسا معدا-غاعم انعم ةلهدلاب



 هو

 ناطلسلا انالؤج اهدعب قحل م هلك كلذ انركذ ايك هملع اورضبقتو هوضفف

 ىف هصختاف ناطلسلا هب ىارغأاو رمغ نبأ هب صغ رث ةرشع ثالث ةنس

 اهرمإب ماقو اهمدقف هللا دبع بأ ريمالا ةييلنسقت هنبأ ةناغ ىلع اذه

 ىم كلانه اك نم فرسصو اهتمدخ دوجو ىف هبيصاحو هيوذ ليهتسأو

 ةيابجل لاغشأ تاع غايدلا نب ءاي ك وبأ نياكلاو هللأ دبع ىبارهمالا ىدعب

 هيلا نولاقلا ىنببأ رأمفو نارع ىبأ نبا روبظ نع رمش

 11 مالا تم نابع با يلمع قع انف نارا نبا: قيد لاح

 هع نبأ هللا دبع دمحم ىتبا نع ابُئان ةيقيفأ ىلو ىذلا وهو صفح ىبا هلا

 اهيلع اهلاو ماقاف هميالو لوال شكأرم نم اهب هل بتك د حاولا دبع دمحم ىبا يشلا

 نارمع وبأ ماقأو ةياققسو نيرشعو ثالث ةنس رخآ مدق نا ىلا ربضا ةينامت

 وبا هبقع نم نأك ىأ ىلإ متلود لظ ىف هونب اشنو كله نأ ىلإ متلجج ىن اذه

 ءايركز ىبحي وبا ناطلسلا ناكو ركذو تيص هل ناكف اذه دمحم دلإو ركب

 هتنبأ ىلع دمحم هنبال هدقع رهصب هلصوو هتبارق ةمذ هل اعر دق ىنايدلا نبا



 هيي نا ييحلا د ةحاك ف

 ناظلسلا همي الغر! ةياصن لإ نولاقلاو نب يجن هللا وس ملا د يل
 لئاوغلا هل اويبصنو هقاساغسلا يف اوعب ةياجب هتيالو دنع هندئاطتلا هت

 زيرعلا دبع نب معاقلا يبا ةلخادمب زيرعلا نييعسكدأ راورملا كااذ نيبكذيا رت

 ةنيف .نلخاد ىسح ناطلسلا تنع.هيف .ةلياعسلا كيظعولاغصالا فحلاع

 ةسجاإب هلع نم ابههلا هلقن ةياجب ىلع سانلا ديس ىب دمحم دقعو ةنظملا

 رمغت دقو مدقف ىنولاقلا ىب :ديحت :هبمئناص ودعقتنلاو ؛هطخااهدالر علل, ةهللاكو

 اهرهما ةباجو اهراصح رمإب ماقو ةياجب ىسانلا ديس ىبا لخدو هل عاطلبللا

 ةنيطنسقب ىنولاقلا نبا رمو هركذن ام هرمأ نم ناكو ةبابُك مدقتسا ىأ ىلا

 كلذ ىت ابتهشم لخادو اهب عافقمالإ هسفن هتثدحل ةرضحأ ىلا هقيرط 8

 ناطلسلا ىلا كلذب ربقل ىنو عب الاكن ةرمخدل ىلا معصختاف هيلع |وباف

 نيش نبال ةييطيوسم .ةياطكبو اطعم تك مزعو نولاقلا نبال اهرساف

 هيخأ ىنباو هبيرق نممالا نبأ نأ هوراو كلذ نم اهتخيشم ىفعتساف اعل

 رميبكلا رفاظ هالوم ىلا همازقعا فرصو كلذ نع رصقاف همبأ ةروش دو كذو

 يا ريمالا ىلاوم نم ناك هنأ دربخ نم ىنأاكو برغملا نم همودق دنع كلذو

 قظير# فدلا ودعوا وقط فاعبلا فيانزو ا طلملا هما تسلا هو كلا
 ماقاقن ركب باب ناطلسلا) ةنيدياتكاهبلا وبا 'ايلاطليسلا لئارتسا نا ندعو وسلللا
 مهلا فحنزف ىنايدلا نبأ ةمدقم ىف سنوت ىلأ برعلاو ىرودؤملا ءاجو ةجابت

 (1) [.6و متقن. ف هأ 8 ممءاعسأ مزعأو

 مه “|١



 هولاتغاف هلققب لالهو ماجن هالوم ىلا زعوا سنوت ىلإ داع املف هودع ةيالوب

 هيخاو ةنيطنسق ىلع هللا دبع ىبا ريمالا ةرامأ نع ربغأ

 هتباجت ىلع نولاقلا ةملوتو ةياجب ىلع ءايركز ىباريمالا

 راضفلل ناش نم هيلع تناك اهب ةياجب ناش ناطلسلا ما رمغ ىبا كله ام

 لزنغيو ةهيرغلا روغتلاب ةيماحل ىثكي نأ ىأوف امل داولا دبع ىب ةبلاطمو

 هللا دبع ىبا ريمالا هنبال ةنيطنسق ىلع دقعف ةيامحللو ةعفادلل هءانبا اهب

 دنع ئبال ابتباخ لعجو ءايركز ىبا ريمالا رخآلا هنبال ةياجب ىلع دقعو

 رماقملاب هرماو دنهل هل نتكاو اهرغص ىناكمل اهيلع اديتسم ىولاقلا ىب هللا

 ةنس َتاف سنوت ىم اولحتراو اهراصح ىلع رلملا ودعلا نم اهقعناممل ةيابجب

 اولخ ةباج' ةطخ ىقباو ةببالاو باصعلاو ركسعلا نم لافتحا ىف نيرشع

 تالاجر نم رومالا ىف ىرصتلل ىقبو ىنولاقلا نب ىلع ىقباو اهب موقي نم

 ناكو راوزملا بقلملا ىدركلا زيرعلا دبع ىنب دمحم هللا دبع وبا ناطلسلا

 ويا انداتكلا ناعالا لو: ةلخدلاب:قمقو علا ناطلسلا ةاطب“ ىلع :امدقتم

 قادس: هيا ىلإ فوساو+ ذخن.اهقيلوا ركز ريزعللا كابع "نب  مئاقلا
 ركذك ابهر ما ناك ىلإ“ ا هكوتتلاو زغلا الدح



 ةياجب هروصق ىيبي سانلا ديس نب نسا ىبا همبا بجاح. نبأ, دمحم

 هب ردايف ددمل ف ناطلسلا هبلاطو مكفتو رغ نبا هدرف ابيلا لوخلل

 هلك كلذ نك ايك ةنيطنسقو ةياجب ىلع هل دقعو ىضرلا بتاج ةعلطخا

 ىناطلسلا ركذ ىلع ارصتققم لاعالا نم هيلا امو رغتلاب رغ نبا دبتساف لبق

 سنوت ناطلسلا كلم ىا ىلا كلذ ىلع ماقاو ةكسلا ىف همساو ةبطخل ىف

 ديع وبأ ةععف رش ني دمع هنغا ناب هيلا تعبو ايتام
 عفادي هلك كلذ لالخ ىب وهو ابهلا هئظين :ةييطتسق يلد يونالا نجهبيلا

 هروبظ دعب ناسملت بحاص وج وبا ناك دقو ةياجب نع ةتانز ركاسع

 دانمدق ايك هدي نم نيجوقو ةوارغم دالب هعاجرتساو قسوم. ىبا دمحم ؛لع

 كف نقيل اهنم نينطرسر لعب هجدارلاب ييئا اهراس وكلا
 نم نيفشات وبا هنبأ ىلوو وجوبا كله رث اهراصحل بئاتكلا اهب رمجل

 تناك اقير ةياجب نع راصملل قنكم سفنتف ةرشع نامت ةنس هدعب

 ديهتل ناسلت نم نيف ربا جرح ف اهقذو نييرع ةكااواطالال 151
 مرامخا ىن هانركذ ايك سيرشناو لبج نه هلقعم ىسوي نب دمحم لققو هلاعا
 ادبو ةرشع عست ةنس ىف ابيلع لطاف ةياجب ىلآ ايزاغ كلافه نم لحتراف

 ىلا اعجار افكناف بستحي م ام اهعانتماو اهتلتاقم ةرثكو اهنصح نم هل

 هلع نأكم نم هع نبا ىلع نبع تعبف .ضرملا رمغ نبا :باصاوبناسلل

 ناطلسلا رما لصي نا ىلا ةياجب ةيالوب مايقلاو هرمإب هيلا دهبعو ةفيطنسقب

 ربع نوب ىلع ماقو ةرشع عست ةنس نم لاوش ىن هشارف ىلع مايال كلهو

 نياعبلا ؟ةيدسا ىدا رهطو رغغلا ناش ههاف ناطلسلاب ريع ليضتقإو قياع رماب

 نم ىفنوتساف هتريحذ نع تجلاو هثارت ليصخل دراد ةنامربق عم هيلا

 مدقتسأو ىاظلسلا كح هب مدقو ةريخذلاو تماتقللا قف ةرمكلا قوف كلذ

 ةرضحلاب ماقإو هلمأ بسحا ام هاضر نم ناطلسلا هالواف رمغ نب ىلع هعم
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 ارلحتراو علحاور تدرشو معرجج تضفنان ماعنلا  نأاكم ركاسعلا يلع
 ىلا هلف ىف ةبدرخه وبا اجنو هذخام عمم ذخاي ببنلاو لمقلاو نممزبنم

 ام هناش نم ناك نأ ىلا اهب عفتماف هيبا ةوعد ىلع نيهقم اوناكو ةيدبملا

 كثعبو هركسعم برطضاف سلبارط نم هناكم هيبا ىلا ربقل عغلبو هرك انس

 لّممحاف ليطاس| ةتسب هوفاوف ةيردنكسالا ىلا هلامكي لوطسأ ىف ىراصغلا ىلأ

 ةيردنكسالا ىلا بوقعي نب ءايركز وبا هبجاح هعمو رجلا بكرو هدلوو هلها

 هرهسمو ةعبارق ىوذ نم نارع ىبأ نب هللا دبع ابأ سلبارط ىلع ىنملقساو

 ناطلسلا ىلع هب اويلجاو رمالل هوبصنو بوقكلا هاعدتسا نأ ىلا اهب لزي ملف
 ةيردنكسالا ىلا رجلا ىنامدلا نب ىيحي وبا ناطلسلا بكرو دعب هركذن اك ارارم
 را عاللؤ ينط «كارتلا فولص خوه ؛ىؤالق. نب: دمحم .ناطلسلا نع اهي كوعف

 أو هسلجم نم هونو هنأقلل زتهأو همدقم نم مظعف رصم ىلا همدقتساو

 وبا ناطلسلا عجرو نيس نعو نامت ةنس كله ىأ ىلا هعاطقأو هتيارج نم

 ىف اهلخدف ماعنلا غب هموقو ةيرض ىبا ىلع ةعقاولا دعب سفوت ىلا ركب
 اهروغتو اهراصمأ تمظتناو همقاط مق ةيقيرفأ تماقتتساو هقنس ىنم لاوش

 اكد كاءالام ناك نأ ىلإ :هانوكذ اك نيلمارطو:ةيدعيملا الا !ابتونعد# ف

 بتحلاللا ةيالوو ةياجب رغ نبأ نيالا كلبم ىبع ارب

 ندخل كك نوتات هةنم ةلادألا م اهيلع نولاقلا نب دمحم

 ناطلسلا لقتناو ةرشع سه ةنس ةياجب دبتسا امل رغ نبا بجاحل ناك

 ةنس هتاكرح ةيناث سنوت نم عجر امل رف دعب اهعجاري إو ةفيطنسق ىلا
 هللا دبع ابأ هدّداق هرثأ يف كثعبو لضف نب روصغخم هننلإ فرص ةرشع عج



 لخدو قالغلا نبا لمقو اهضايرأ ةماع يبتساو هيلع اهومخقا رث راهنلا نم
 مدقو ةدماعلا! [ةدقعتا "ام .لذلخ ماقاف هقنس نم عيبر ىف ةريضخل ىلا ناطلسلا

 ىبأ عابتا ىف لحرو دلبلا ىلع هفلخخساو ديز ىبا نب نوهم ةطرشلا ىلع
 لققو ةراوه دالب تابج نم () حوصمب مب عقواف هعوججو ىنايحلا نب ةيرض

 وبأو ههمفتلا تيا لدا قم ةيئرسلا نفل ىبعاوبا نينا ا 7

 ىلع'ضيقتو ( ىاجلا لضنفلا وبا«ياتكلا تاقنبط ضواقيشالا لووااهللا ةيع

 ههونو هنع افعف ناطلسلا ىلا ديقو روغي ىب هللا دبع دمحم ىبأ ةلودلا حس

 بجر ىف سنوت ىلا ناطلسلا عجرو كلذ دعب هتطخ ىلا هداعا رث همومل

 قوما ربع :هعلج كتل: ضايشلا نبيهم ويا ناظنا ياسر
 ةعيب نم ناك امو ةرشع عبس ةنس ةيناثلا هتكرح سنوت ىلا ناطلسلا

 ىجاون ىلا سباقب هقماقم نم لحترا ةبرض ىبأ هغبال برعلاو نيدحوملا

 ادعقم ىف سلبارط نطواف ةفيطنسق ىلا ناطلسلا عوجر هغلب رق سلبارط
 تايهل ىف لاعلا تعبو ةمراطلا هاهم رجلا ىلي امم دلبلا روسب“ هكلمل

 بيرق بوقعي ىب هللا دبع اب سلبارط لابج ىلع تعبو لاومالا ةيابجل
 فو هالبجلا خودف بفايذب نما ئراوتبلا يا مغرم نب سربك هعمو هنهحاش

 برع نم ناهلس لاو ماس لا مدقتساو ةقرب ىلا ىتنإو لاومالا قو لخافلا
 تعبف هنبأ ةبرض ىبأ مازبنإب يبخل هافاوو سلبارطب هناطلس ىلا عجرو باد
 داشتحال لاومالاب نمساي ىب هللا دبع ابا دريزوو بوقعي نب ءايركز اا "ةبجاح

 ىلا رمخل غليو ناورمقلا ىلا ةبرض وبا ىندزو بابدو قالع ىن اهوقرفف برعلا
 لفجاف ةرشع نامت ةنس نابعش رخآ سنوت نم حرخ ركب ىبا ناطلشلا

 تلطا ىتح مهزب نيتيقسم ملحاور اولقعو اومادت ف ناورمقلا نع
 )١( 00 ذأ حرص لوسو او سو. ١ لم سو. 8 ورام سويصم - (8) ام سو 8 مما ىناكلا

 هلع سن وف اهلا
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 هعاقياو ةرضحلا ىلع ركب ىبا ناطلسلا ديس نعمل

 قرشملا ىلا سلبارط نم همبأ رارفو ةيرض ىباب

 ىفغاو ناطلسلا كلذب رعشو هل ركفتو هلوصوب رغ باتراف ةياجب ىلا هيدي نمب

 ةعبس هيلا تعبو ةينبالاو ةلالو دشحلل ف لفتحاف ددملا ىف هبلطو ابنع هل

 دمدو ينويدملا دمحلو طسوالا ءايمكز نإ ريمالا ىلاوم ب ىوخأو نانسلا رفاظو

 نم معم ناك نم ىن داولا دبع ىنب صامعأ نم ىسوي نب دمحم نب ديشر

 ىلع مرتعاف ةنيطنسقب ىناطلسلا دنع مركاسعب اوفاوتو متيشاحو ٌمموق

 نب هللا دبع ابأ هتباج ىلع لعتساو ةرسع نامت ةنس نم رفص ىف حرخل

 ىهلس مرهبكو ةراوه دفو سبرالب هافاوو رع نب نسل وبا هفدارمو نولاقلا

 اهلزن نأ دعب ةجاب نم لفجا ىنايثلا نب ةبرض ابا نب هوربخاو عماج نب
 عجارف رع نب مالوم هيقلو اذغم ىناطلسلا انالوم لحتراف ءاقللا ىلع امزتعم

 ههلا جرخ ىاورمقلا اوفراش ىتح هعوهجو ةبرض ىبا عابتا ىف اولحتراو ةعاطلا
 اعجاو ناطلسلا لحتراو ةعاطلا اوطعاو ديلاب هيلا اوقلاف ابتخخشمو ابلماع

 هتباطب ىم ىنايدلا نب ةبرض وبأ ابب كرت دقو ةرضملا ىلا هودع عابتا نع

 ةعاس ركاسعلا لتاقو اهقتحاس ىلا ةامرلا حرخاف اهنود عناهل قالفلا نب دمحم



 وس

 لاومالا نم هلبق اه ىنايحلا مل رذتعاف ةعفادملا ىلا حامحم هناو سنوت ىلا ركب

 اردرخأو ناريملا ارسمكرو ارغمتساو اريكراف لامار نمل ىف مدي ىلا

 ناطلسلا ىلأ مفلاخو سنوت نم اع أوج خخ ةجاب ىلع ركب تا ىناطلشلا

 ا أبيب اصبرتم ةلودلا ىلع انغطضم ناك علا تأ ..ىها ودع ندا دالوم

 هتقفص هاطعاف ةنجحاب نيود ىناطلسلا دل ةزهج هاخأ هيلع رثوي نايحلا

 لضدنعي ةعئبلا نى اودؤرتوءاللا هبلآ جرخو ةردشع عبس ةنس ىنم ناتعت

 اي ناعطلبللا نأ مربخ نم ناكو هباكتاو ةبرض ىا ناشل اراظتنا ءىفلا

 سنوتب هتايلواو ىنايحلا ةناطب ىلا رع نب ةزج ردإب ةجاب نم ريسلا ذغا

 ىنايذلا ناطلسلا ىبأ ةيرتخ ف ةعيبب يلع راشاف اهنع اوجرخ دقو مميقلف

 هيخأ ىلأ دزهح سدو ناطلسلا ءاقل هنأ اوفحزو دوعيابف هب روقلا ةجازمو

 ةباهجب رغ نبا ىلا زم نب روصنم حرسو هنو موخت نم مالم همع عجرو

 هقنس نم نابعش ىصتنم سنوت ىلا نودحوملاو ىتايحلا نب ةبرض وبأ لخدو
 ةرادأ ىلع سنوت لهأ دادأو ريصغتسملاب بقلتو ةماعلا ةعيبلا ةرضخحلاب حبوبو

 برعلا هقفرأو هيف عرشو كلذ ىلا وباجاف اهيلع اجايس نوكي ضايرالاب روس
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 نم عمجل منيكاكدب تعيبف نيهقارولل تجرخا اهنيواودو اهلوصا دابتساو

 ردا افي 2 2 را نمسا راق بفدلا نم رمطانق ارو كلذ

 ةرشع عبس متاف ابلع ةفراشم ايروم سباق ىلا سنوت نم جرخو نوقاملاو
 نسم ابا ةرضخلاب فلقساو تامامحلو ةجابو ةرضخحلاب ةيماخل بتر ىأ دعب

 ناك نا ىلا اهتاهج ىف لامعلا ىرصو اهب ماقف سباق ىلا ىقتناو نيدوناو نبا
 ةرتكاذات ام سنوتتب هدلو ةعيب نم

 غلبتسا هانمدق ايك ةرشع تس ةنس ةنيطنسق ىلأ ةراوه قم ناظيوملا جرخ أمل

 ضرتعاو للعلا حازإو اطعلا منقو دشتحاف سنرت ىلا ىرخا ةكرح زابج ىف
 1 طلع هنا ؟نتكيوذابو ا هيرعلاو تناوب وقر مناقل نع ويدل
 ند نيجلا ىبع ىبأ مظعالا هنيساح لا فعبو 'نولاعلا عت دمع بتحلادلا

 هيلا تقف كتايطعالاو تاقعتلا ى لالا هدم ى.ةياجب .ةرامآ نم هناكجرمغ

 هتيافك نم ىار امل رمغ نبا ناكو بازلا لماع ىنرم نب لضف نب روصنم
 ىضايعو شكيودسو ةنضحلو ساروا لبج لع هل ىاضتسا لاذل ةعامج هناو
 نابسح ىق اهلاوماو هرظنل ابلك ةيابجلل لاعا تناكف ةيحاضلا لاعا رمامشو

 ةطخ ىلع هفلخقساو ىناطلسلا قافنا يقيل رمغ نبأ تعبف هجرخو هلخد

 ىيوطي ةرشع عبس ةنس اداب نر ةيباينتك نهب ناظلسلا,[تراورهخباخ

 ىلا اهتيماح تضفناف ةجاب ىلا قتناو برعلا دوفو هقيرط ىن همقلو لدحارملا

 هانمدق ايك سباق ىلإ اهغع جرخ دق ىنايحللا ىيحي وبا ناطلسلا نأكو سنوت
 ١ ناتكلشلا ويني هيلا تعبو نيدوداو' نثا نيشللا اناا اهملع نولقسأو



 ىنتايفلا ىيحي . ىبا ناطلسلاب فس ىع ربها

 ارهصتي ناكو ىشلا قى نعل ىقب املا نن نىمك وبا: ناطلشلا اد رك

 ابقاقهساو ةفاله لج ىع زجيلا هسفن نم ىري نا رومالل ابرج ةسايسلاب

 روغتلا بحاص لامتتسا كلذ عم معو رمكالا ءايركز ىبا رممالا ءابا عم

 ىف مستراو ١( هكلم ىف مظتنا نمم هرمأ ظالغتساو ركب ىبا ريمالا ةيبرغلا

 دبع ىنبو ةوأرغمو نيجوت نم ملوش لوو ةنانز صامعا نم هدنج ناويد

 ممسفنا ىلع ةيشخ مكولم ىع مايالا عم هملا نوعزني اوناكا نيم ىخبو داولا

 ممفمو لولا ةيلوخو ليبقلا ةيبوسعي ىف موهاسو بسنلا ىف عومساق ام

 شحيلمو نيجوت ىنبو ةوارغم لغم ميلع اهوكلمو منطاوم ىلع اوبلغ نم
 ةغس ضبنو كولملا هباهو هعوهج ترقكو ناطلسلا دنج كلذب ىقكتساف

 هأنركذ اك أايهعيابج ةعحناو ةراوه دالب ىف لاجو ةيقيرفأ ىلا ةرشع تس

 ةبرطضم ةيقيرفا تناكو سنوتب هيلا هفحز ىنامحللا نبأ ناطلسلا عقوتف

 منم ىلوست برعلا نم هئايلوا ىلع ةعفادملا» ةيامحل ىف هليوعت ناكو هيلع
 هدرفأو هناطلس ىف هكرشاو هرما ىف همك ليللا ىبأ نب رع ىلع نب ةزجح

 بريسعلا نوبز كلذب رثكو لاومالا .هملا برسو .ىسرلا هرجاو بوعلاا ةسايوب

 ةفالخل نم ديلا ضفنو ةيقيرفا نع ضيوقتلا ىلع مزتعاف هيلع مفالتخاو

 قرفلو 'سرعبشلاو. ةينألا» ىف متاعدوج ناك ام عابو ةريخذلاو لاومالا عمج

 اهعج ربحالا ءايركز وبا ريمالا ناك ىتلا بتكلا ىتح عامملاو ىوعاملاو

 (1) ظدمق 1ع دق. كل هه اثنا هملهج

 اريل



 ةياحب رمغ ىبأ دان يتسأ 0ع رمح

 هديب همامز نأ ىري هنفنتناحتلاو ا لاطلسلا» نع ادبتسم رمغ نبأ لزي م

 ناك اهيرو ماب رغيو مملتقمف ةتناطمبب هيرغي راضو هذافنأ ىلع فقوتم هرمأو

 اندلد ةنقب ا ةنيطعتسق لها قفعي هز اذوةييلعاهدادبتسا ىم:قوناي ناطلسلا

 مب عقواف رمغ نبا ابل نطفف مي مو كلذب اوهف رمغ ىبا هلايتغا ىف ةرشع

 تالث ةفس ةياجب ىلا ناطلسلا عجر رث اقرف باذعلاو لاكنلا نيب ممسقو

 ىلا دادبتسالا نم وخلا كلذ ىلع هعم هلاح تلصتاو هراصح مها امل ةرشع

 ةولخ ى.ةلتقفإ لدثضف ىب .نمكب اطسو هدح ىهرأو هدشأ ناطلسلا خلب أ

 ناطلسلا بايب هدعقم رهف قول رجابو بجاحلل ةرماوم ريغ ىنم هترقاعم

 هب لاطس ناطلادعلا نأ ربخأو هبايث ىف اجرضم قيرطلا نر داعلمر وولف نكووق

 عقوتو هرداوب ىثشخو هدح ىاهرأو ناطلسلا داديتسا نم بيرلا هلخادف

 هنود رغتلاب هداديتساو هنع هدعب ىف لمحتو ةولخل ىجنو ةناطبلا ةياعس

 طيطاسفلاو ةلالا نم هحااصي امم هزبجو ىنامدلا نبأ دي نم ةيقيرفا بلطب هارغاف

 ةنس ةفئيطنسق ىلا ناطلسلا لحتراو بتارملا هل بقرو مادخلو ركاسعلاو

 ئاعت () نم ارفاظ اهنع لفجاو ةراوه دالب ىلأ ايزاغ مدقت رث ةرشع سمج

 ةرشع كس ةنس ةهويطنسق ىلا لغقو ةراوه ةيابج ىوتساف ميلاوم نم اهدُناق

 قلقساو ابنع .ةتانز نهودعلا ةعفادتمو ةياجب رمغ نبا دبتساو

 نم لموي ناك اب هنيع ترقو نولاقلا نب دمحم ناطلسلا هتباخ ىلع

 كدي اما ءدكمأ نما ناك را الإ هكا دعت

 (1) اع سنو. ]) موعاع 1



 ع

 نع هفيصنم ذنم ىبج ىبأ نبا هدنفع رقتساو همف هدبعو هقمذ رافخاو
 ركاسعلا حرسف ةياجب بلطل هوقححساو كلذ ىف هوبغرف 3 نم هعوجرو هناك

 رماع ىبا هع نبا دوعسمو نساربغي نب ىفسوي هع نبا دمحم رظنل اهملا
 اوليضفف بجاملا ىح ىلا ني ماعلا انا: انهعمو تغير اتم هالتمو 1
 ىازلا لبجب ىبج ىبا ىبا كلهو ريسلا اوذغاف ىنلشب هتماقم .رأد نم هنع

 نبا ليج اولخدو اهيف اونختاف ةيقرشلا تابجل ىلا اهوزواج رق دلبلا اولزانو
 ىت ةيماهأل ممنم تلانو ةرشع ثالث ةنس دوحابتساو هيلع اولوتساو تبات

 انصح اودهيهشف ىنيعجار اولفقو لينلا مظعأ ةحارجلو لمقلاب ةعفادملا

 فقفوطو اهخيو حماسمو فسوي نب دمحم لصو املو تاوقالب دوهكتو نوفصإب
 يتلو فاو عملاق كساب راطلتلا تعمر الرمز وجلاو روما 5
 دبع ىنب نصح مديل ةرشع عبرأ ةنس ةفيطنسق نم هعوجر دعب رجلا

 راصحل اركسع وجوبا حرسو هددعو هتاوقأ تبهتنأو برخ نوفصاب داولا

 اهولزانف نسارمغي نب مهاربا رماع .ىبا هع نبا دوعسشمل هيلع دفع ةنياجب

 ىنبو نسارتي نب ىسوي نب دمحم جورخ مب لصتأو ةرششع سه ةنس

 دركسعم ىلع اولوقساو دهوصمزهو هب اوعقوأ مناو ومح ىببأ ىلع هعم نمجوت

 اهرثا ىلع لصوو ةيابب نع اوجرفاو هركسعو رماع ىبأ نب دوعسم لفجاف
 هتعيتتمه يلا ناطلسلا كعبف قايكالاو ةعاسطلاب ىسوي يريح الطف

 ىتلا مابسالا غيوستو ةرهاظملاب هدعوو ةلالاو ةيدبلاب لضف حاحل نب دمحم

 ناطلسلا جرخو ةيابب نع داولا دبع ودب لغمشو ةمقيرفاق لس
 هركذن امن ناك نا :ىلإ:هنطو ىلهي هفارسثالا ركاسفا ى



 عمم

 ناكو هقبكن رسششابي ناطلسلا نإو نطقلا ىداوب هولتقن شكيودس تالاجرو

 هيلع اوعنتما هانمدق ايك برعلا رسأ ىف هلوضحو همازبنا دعب ريبكلا رفاظ

 ىلع هالوو هيخال ناك ايك هصلخخساو ةرثاق ركب ىبا ناطلسلاب قحلو ةوقلطأو

 هرلخلل زيرعلا دبع نب مناقلا ابا هل بتكتساو تباث نيا ةبكن دنع ةنيطنسق
 ةياجب ىلا ناطلسلا همدقتسا ف ةنيطنسقي ايلاو ارفاظ ماقاف تاودالا نم

 ى هصخقاو هنيلعغ ضبقتف ناطلسلا هب ىرغاف هناكم رمغ نبأ صغ دقو

 نمد ايا ؟قيفنملا

 ةياجب داولا نينعتعاا ىب رحاسع ةلزانم نحع رحل

 ةءادححالا ئم ففشل يعد ناك امو

 نب ديعس عبو مشع ةنس ةياجب نع همازهنأ دعب ىبحي وبأ ناطلسلا ناك

 جنا دق ناكو نسارمغي نب نامع نب ىوم وج ىبأ ىلا هيلاوم نم ىلخي
 نيرم ىنب ىديا نم هراصنما كلهتو زازتعاو رفظ ظسوالا برغملا ةتانز ىف هل

 لانعا ىلع ىلوقساو هتابج خودو ناسللت نا بوقعي"جوب قسشسوي كلهم دعب

 كلمو اهترشاقلا نالع ىا ابنم لزنتساو رّسازهل كلمو نمجوتو ةوأارغم

 لوبا ةرصفاظللاو | ةلدمارملا» فو عجراطلسالا ةفيلا -كستيق قول“ نبأ ني <ىق سدت

 كلم , ىف :ناسمعما ني“ ىدوم»- فنلذل عمطف ةدنحأو ىولخ نبأ ىلع اهدي نوكت

 ىلع رقساف هرغث ىلع ناطلسلا ءاليتساو ىولخ نبا كلبم هغلب مث ةياجب

 دنع هيلا ةجابنص قاحل كلذ ىنراقو هطرسش ىن هل ةياجب نا اعداو ةبلاطملا

 نب نامتع مدق رث اهرما هل اونمضو ةيابب كلم ىن هوبغرف عيحاص كلهم
 ىولخ نبأ ىن هيلع هتايتفا ىم 0 ال ناطلسلل ايتفاقما ديك ل عابس



 عم

 ناكو اهدعيو صفح ىبا ناطلسلا ةلود ىف روهظ ممل نأكو هبراقأ نم دمحمو
 ةياعبسو نيتنث ةنس رزوتب كلهو دير ةنايح خيساص ممنم دحاولا دبع

 مايأ ىبكي ءايركز انآ ماك تتكشف قايد ندي ئكخاروبا ىناطلسلا ناكل

 ةفالخل ىلو الف هعم 2 همزالو هضتخاو هدنع ظحل نيدحوملا ىلع هعسايو

 ابأ بجاحلا داعا رمالا هل قسوتساو سنوتب رقتسا املو هتباح هالوو هاظحا

 هعم دبعلا قثو نا دعب ىيك ىا ناطلسلا هلسرم ىلا رمغا نيءنهيلا دمع

 ئلع هع باب .كشيتو هيضو انه: كلذ .نم رجع نبا هل نمفو ةندانلا ع

 ركذن ام ريمالا نم ناك نا ىل ماهسالاو ةيارهل عستم امركم هدنع ماقاف رن نبا

 ةياجب ىاطلكملا ىلع ريمغ ىبأ مودق ىع رم

 ريبكلا رفاظو تابت ىبأ ةبكنو

 هلوصو مويهلو ناك اهك هقلافكو هتباتك ديتسا ةياجب ىلع رمغ نبا مدق امل

 ةيمازع رمغ ندا نمثوي ناسي قحلو ىودحت قباعيتاك كالها ىب هللإ

 حزحزتي مف ةبت لأ .ىع تباث نب مهاربأ نب نسح عفدو درمأب عالطنضالل

 ةفيطنسقب هدادبتسا نم هرذحو ناطلسلا هب ىرغأ رث نطولا ةيابجل جرخو هل

 هناكمل لوبقلا تفداص ىتح ابب صنت تاياعسو ابل رواجملا هلقعم ناكمل

 هةفس ةنيطنسق ىلإ ةياكز ىم ركاسملا ىف ىناطلسلا حرخو هحئابصتم قودزألا

 تياثب ىب هللا دبع هيل دويج رف ىلا ىققتنا اف ابلاوحا رظعل ةرشع كتالث

 اهلتقو ةمشع كتالث ةنس بجاخل نبا نسح هيخأ ىلعو هيلع ضبقتف

 كاف ملا كاتو نع جورخ دعب هنا لاقفو اهلاوما ىقصتسا نأ دعب

 ليدتم نب محلا قنيع ىلآ معم زعوأو هةيلازم ضعب هرثأ ىف ثعب هيل ف

“| 



 عود

 نب ايك ٠ 200007 2 يريح يملا هيلا اوهجو هلاوخأ بزطسا دق

 نب دحاولا نبع دمحم ,ىبأ نب ىنايدلا دمحم نب دجأ نب ءايركز ىبحي وبأ

 دشو هتدقع ىنم كلذ مكحاف ةننافت لع هرهاظمو ددمح هنأو ركب, كيإ

 دوعيأبف مرهغو لكحل د دالوا بوعكحلا تالاجر هيلا تفاوتو هرمأ وم

 ميمو ليللا ىبا دالوا هتمدقم ىت تعبو اهملا لىةراف ةرضخل هوقحساو

 ةرسضمأ ىلا رهسلا أوذغاف ىرودزملا دهيكت نب كيك هللأ دبع وبأ هتلود ع

 لبق لا اك م ةهلإ ىم هناكم 3 ب أ قاظليسلا تعدو

 ىنايذلا نب ءايرسكز ىنكي وبأ ىناطلسلا ءاح مث هلاقتعا نم ىنكفساف رصقلا

 دلبلا ىلا لليخدو افهرهاظب ةماعلا ةعيبلا عيوبف بجر ىناث هرثأ ىلع

 بوقعي نب ىلع نب ىبحي ءايركز ابا هبتاك هتباخت ىلع ىلوو أه هلع ىلوتساو

 ىناكو ةيلاجل عم ةرضعلا .ىلا اومدق ءاضقلاو معلا تومب نم ةبطاشب تيب

 ىيحيو دحاولا دبع ءالوه ىلع ونب ناكو رصم كولم ىلا همع رفسو ةرضعل



 ٠ع

 ةعيطنسق ىلع لطملا لمهلل لهأ سيءر تباث نب ركب ىبأ نب مهاربأ نب نسح
 لبق نم:هعنطصا دق ناكو (1 ىناليلن ىنبب :هموق قرعيو ةماتك نم :لغلاو

 دبع ةنيطنسق ىلع ىفلهساو ةرشع ىتنث ةنس ةياجب ىلا ركسعلاب لحتراو

 هطختو رمغ نبال ركفت ناطلسلا نأ تاهجلاب عيشاو بجاحلا اها تباث ىب هللا

 ىولخ نبا كلذ غلبو ةرضنلا ىلع هشاقساو ىتايحللا نبأ ىلا بهذ هنأو

 يبا ناطلسلا ةباجم ىف عمطق سنوعب دلاخ' ناطلسلا لاج بارطضا نقيتساو

 ءابس نب نامتعو لبش نب نامتع ةاخادمم دبعلاب هنم هسفنل قثوتو ركب

 ذنغاو:ةعيطتسق خحاوط مإ ىزدلبلا :بيوفسيو ىولاو#هداودالاكالاجيرأ ما يك 1
 ةزدم نانلف ,شكيز كم .ةالج م دوهج قب ناطلسلا ىقلو .ةياجي ىم ريسلا

 ىيولعملا ةيلاولم.. م برست ىءلةقاور» كلا ”نامنلا انو نمةداهحعشا يقابل
 دولوانتف عذقأو بضغف ىاعزنلا ضعبب هويضغتسإو لمت نأ ىلا رمق مرقاعف

 ىلع ضبقتو طمطاسفلا نمب دوح طف هولست أو جو هوملتق نأ ىلا رجافخلاب امعط

 لدكعتواو برغم اب قحلف لاله ىب هللا دبع هبتاك رفو هتيشاحو هموق رئاس

 هنيا. كلم. نقع ىلوحتساأو ةلغه نيحت لع اهلك ةياك لئاءاذعم ناطلكاللا

 كابالا رهغ ب ىوبا نجاح راظتنأ 5 ماقأو اهرما هل قسوتسأو ةهبرغلا ةيكلاعلاب

 هدركذن م رسفمالا نم نص

 ةرضملا ىلع ىتايحلا نب يحي ىبا

 (1) لع دق. كل مم ناليض , ع( 1ع مق. 2 ىاليت



 كن

 ةملا ىدتسا راك ةيرملا لفها نم ريغ نبأ تال عفطصم ولالا! لوكي+ عربا

 دافاكف ةياجب ةبترلا ىلع ىلوقسأ ام دنع هيلا لحرو افو رعم هب: هزايتحا دنع

 ةيابجهل لاعا ىف هفرصو بترلا ىلآ هاقرو هتبحم هيلا ىقلاو هعنطصاو هفورعم نع

 0 لا الو واقل نام 1 يكب هنباج نزوح ةيالقو
 0 لا لدفار املاح ءانيالاهلا' قاظتسالا رعدملاب دمار ئانلا عج
 0 ور لاا ا دوم 106 5 لطم فاعلا "و عيسم نس ركب
 ربغ ىبا ةلع ناطلسلا ىلق' ىولخل نبأ طرشو هموي ةماع سانلا لتتقاو

 ىنم مالعالا ا ءايركز رك كرولا اكو كلذ" منيب لسرلا تددرتو

 دحر: ىردتل نبأ عم رسلا قم هل: ناك ام حالصالا اذه ىف ,نيعاسلا

 . هسبحو ميلا عوجرلا نم هعنم هطرش ىنع ىناطلسلا عافتمإب هيلا عجر

 معم نمو ةجابنص ءاقل ىع اوماخو ناطلسلاب ركسعملا لها فجراو هدنع

 2 فكل متع ف ووعلاو ر نق اعلا د يملا ةكرعللا اها هو عمدا وم
 ىانلا طالخا نم ركسعملا ىن ناك قم تلترإا#هلعلا# تدك او ةيدرعناف ةركشمعم

 ىنأ فولخ نبا تعبو هركسع نم لف ىف ةنيطنسق ىلا ناطلسلا لخدو

 اهوَحلتاقف ةميطنسق ىلإ اءلصو رث ةونع اهولخدف ةليم ىلآ اولصوف هعابتا

 هيلا رفاظ فحز حقوتو درمأ بطسضأو ناطلسلا ماقأو ةياجب ىلا اوعجرو امايا

 هنأو قرشملا نم لفق ىنايدلا دهحا نب ءايركز ىبحي ابأ نأ هب لصتاو ةجإب نم
 عيوبف بار طسخالا نم ةمقي ذاب دجو امل هسفنل اعد سلبارط ىلأ ىقتنأ أمل

 تعبي نأ مزمل بماذم نم ناطلسلا ىإرف ةهج لك نم برعلا هملا تفاوتو
 لقا ليعشيو»هناطلس نم يميل ريغ نب نهرا تبع ىا نبا بجاحلاب هيلا

 ىولخ ىباب مكمل :ىلع هعم اطوتو ناطلسلا نع رارقلاب ىروف هع ةرضحل

 ادغو رمالا هيلع نوهو سنوت كلمل هقهحساو ىنايحلاب ريغ نبأ قحلو كلذ ىف

 هتباج ىلوو هتيشاحب اطسو اهبسنكف هلزانم عر نبا لوصف دنع ناطلسلا



 م 4 مهل

 ةرهاجما لأ رغ ىلإ ردابو هركذن ام درمأ ىم نك يا ىلأ اهب حارا ةجاب ليل

 ناغلا ىلع ةعيبلا هل ذخاو هباجاف هيلا ركب ابا ناطلسلا انالوم اعدو ناعلخلاب

 ةييطتومق رهاظب ركسعو لكوتملاب بقلتو ةياعبسو ةرشع ىدحأ ةنس تقف

 ةركذن ام ناكف ممفالخب ىفلقل نبأ ةرهاجم هغلب نأ ىلا

 ا ىوؤلخ نبا لمقمو ةياجب ىلع ناطلسلا ءاليتسا نع ربخل

 ناظنبالا هع ةجابفص ربك ىهحلا نبع انأب كيو ؛ىولخلا ننا:وععم ناك

 عافدو مايورخ قف ءانغو ةلودلا ىف ناكم هل ناكو ةياجي ىاونب نينطوملا

 بوقعي نب ىبحي ىبأ عم ةياجب ىلع نيرم ىنب ركاسع تلزن الو مودع
 ةروكذم تكتافانيعمو مهبو مح ىف هل ةياكإ ةياعبسو ثالث ةنس قلل .دبع ىوبأ

 مرفس ىنامزا ةياججب هنوفلخخسي هنباو ءايدكز وبا رممالا نأكو ةفورعم راثاو

 نمرلا دبع هنبا كلت هليبس ىف هفلخ كله الو راوزملب بقلي ناكو اهنع

 سنوت ىلا ضن ام دفع ةيابجب ىلع دلاخ ءاقيلا وبأ ناطاسلا هفلغسأو

 ةلودلا نم هناكمو هموقو هسابب الدم اجوجل احومط ناكو اهب هلزناو عسق ةغس

 دبع وبأ هل ذخاو همحا ةعاط علخو هسفنل ركب وبا ناطلسلا اعد املف

 هيلي نم ىلع هل ةعيبلا ذخإب هويطاخو سانلا ىلع ةعيبلا رغ نب نهيلا

 لصحت ام زغ نيا ىلع سفنو هبحاص ةوعدب كسه اهنم يباف اهلاعاو ةباجب
 كاغشالا بحانم ىلع ضياقتو ددتاتحاو عجو منالخب رهاج ظل نم كلذب هل

 دمحم ناويدلا بحاص ىلعو ىراغلا سابعلا يا ىضاقلا نبا دحاولا دبع

 (41) 09ه 5 لغزذ عمن ءءف مدمس نعنأ ةكوع ] ةعاتنع

 مع



 عوو

 ا رممالا هيخال ابجاح هلعجو راورملا نعلي ناك ابمع مرفس دنع ابيلع

 هفادلا لب ناكر الا وجا .قاطنسسلا وكفر ايرعلا افق اذا هلي طططسق ىلع كب

 شكيودس تالاجر نب ىدبملا نب ناودع لققف هشطب مظعو هدح فضرأو

 اويمحو هطاص# ق-ةلودلا# لاجر «ضوافتق جيانالا تالاجر نم () زيرح ىب راعدو

 ةايدأل 0 لماع لضف ىنب روصنم هبحاصو رغ نبأ بجاحلا لعاو هتردإب

 عزف ى ناك ةوارغم ريما دمحم نب دشار (4 بضغتساو هملايا نم صلقلا ىف

 هبساني اه ةماركلا نم هوقلتف هنطو ىلع داولا دبع ىنب ءاليتسا دمع ميلا

 هبهصتساو مهبورح احر رودت تناك هموق ىلعو هيلعو ٌمتلهج ىن رقتساو

 ىلا همتح ضعب عفرف ةتانز ىلع ارمما ةرضحل ىلا دلاخ ءاقملا وبا ناطلسلا

 هنيحل هلققب رماف مدشل ضعب هيلع ىدعتسا دقو هيكح دعقم ىف بجاحأ

 هنوف هما ضوقو همازع اهل كرف دمحم نب داو ريمالا كلذ ظفحأو

 هبحاص ةلايحو هتليح تمتو هدصق ىلا اليبس كلذب بجاخل دجوف ابضاغم

 اقيدص ناك اه دشار نم اهيلع ىقخو اهمحاونو ةياجب ناش ناطلسلا ماو
 000 طا نزلا اهو بحمل سورا( والا لزان ىصرسلا هبل اهليطمب
 اهعفد ىتح امايأ اهعفادتو بجاحلاب روصنم راشأو ىنرم نب روصنمب ا

 هك طك ىلع ركب ىبأ هيك نقعلا نانلوعلا ىنم ريغ ىبأ لطي املا اعيمج

 ةرضحلا ق#لصفو هنع ابئان سنوتب ةباجل ىلع هع نبا ايلع ىلوو هل دقعف

 هدللخت نم ىاكفأ قارلإب هلدع ىلا لاضف نب ووضتنم ةمدصو ةنيطنسقب قحلو

 هلخاد مث هتباج ىف ىصتف ركب با ناطلسلا ةمدخب رهن نبأ ماقو ركذي ام

 ءاقبلا وبا ناطلسلا مل باتراف يلع كلذ لياخم تدبو هيخا ىلع ضاقتنالا ىف

 ءاقبلا وبا ناطلسلا زبجو ةنيطتسقب قعلف هبايترإب رغ نب ىلع سحاو

 ىققناف ةنيطنسق ىلإ هح .مسو رهبكلاب فورعملا دالوم رفاظل اهيلع دقعو اركسع

 (!) انعو طقق. ل ءا 2 ممءاعمأ ريرج ب (9) آ[ع مق. كل ممراع نوصتسأ



 ع1ا

 نب روصنمي قو رفو ةردابلا ىشنخ نافرغلا ضعبل ةلودلا هأ تركشتو دلاخ

 فاجاف درسمأب مايقلا ىلا ةاعدف رغ ىوهأ 05 شحدوتسأ دق روصنم ناتي قزم

 داغوالا 0م هدف دلاك نب ىديل نعمحأ| نق اكو يعط ىوأ دعم

 علطأو هرفظ نهح ىلا مدعوف ىتزم ىبإب دو مغأو ميلع لقشاأو هيلع اولقشأو

 هع فرسصضأو هةقعانلم نم دكي ضبقف ممتلخدو هتلخد ءوس ىلع ىنزم ىأ

 انميعشم ناقتي ولاه نق مسا دعا دولبقتف هبجاحو هتناطب ةصلاخمو

 0 مايال كابف نسارتي نب ناقع نب دمحم نايز ىبا اهريما ىلع لزنو

 ةبراحم ل قفحزو هدماف ةزاه ع نب ىوم وح وبأ دوخأ ددعب كىيوو همدقم

 د ماقاف ةركسب كلا, ىزيم نبا ةاع5تسم] مث ةيلع:تيعنتماف ةخلطننق

 نيربعو فدخل ةنس هدنع

 كلذ ةهلوأو رسغ نأ تكا داب ىلع

 يد وصولا نووعل ةياجب ىلع دقع ةرضعلل ىلا ءاقبلا وبا ناطلسلا ضبن امل

 هابا نوفلخخسي اوناك ايك هموق ىلع هتساير ىلا افاضم (1) ىولخلل نب بوقعي

 )1١( طاتو 1هزم هد اممات؟ع عع ممتد 6ءعأ( ةدصف ةا1 1



 عَ

 ددعب نيدحوملا ةعيبو ةديصع فا ىناطلسلا كلبمب ربع درو هيلأ هغولب

 اهبنغطضاف ءايدكنز ىبا ريمالا نب ركب ىبا نب نهرلا دبع نب ركب ىبال

 ممناطاس اوقوو ءاقلل ركاسعلا ىف نكيز مي ىب هللا دبع وبأ ريزولاو ىتودزي ىبأ

 لخدو رفقلا ىلا برعلا ءايحا تلفجاو نكيزري نبا ريزولا لمقو ركسعملا

 ايععلارب نيدسولا ةعتفم نم ,ةرصنلا لما ناطلشلا كمر ادقو: تاراقلا

 نم ناطلسلا لخدو نيدحوملا يش هيركز نب ىبحي ءايركز وبا هع نبأ هلتق
 مث روصخملا هللا نيخلل رصانلا بقلتو ةفالخلاب لقتساو ةرضحلا ىلا دغلا

 هركذتن ام ناك نا ىلا كلذ ىلع لاخلا تيجو. قرم نب لضف. نب روصنم ةرضحلاب

 هرومأ رئاصمو دلاخ شكل ىنزم نبا ةعيب نع ربه



4 

 مايا ةكايلما م ىف صفح ىبأ هقيقش ربخ ىن هتافو انركذ ىذلا هنغبا ركب

 ءاعجلا وا ناطلكتلا اكو لقت مو ةديصع وبا ناطلسلا كله املف همن

 هبغرف هسب< نم هيخأ جورخح نم هسايا دنع رع ىب ةزج هملا عزض دق: قلاهح

 ناطلتلا نغمف قيجك نب نلعاوبا لككو مث اهيلع هعهساو ةرمهقلل كلم ف

 اذبل طعيابف مسفنا ىلع هوفاخو هتكرح ناشب سنوتب نودحوملا بارقساو
 ةاّيل ةرسع عبسل هلمق ىم ناك اه ديبلاب فرع عونا ءايركز يأ ردكالا

 غابدلا نب دمحم حزحزو هترازو ىلع نكيز مي نب هللا دبع ابأ ىقباو هقعيب نم

 ةتناطلنس مايا هب

 اكو لان ايداع: ىلإ عاطتطنللا: ةدديغللا اسس فايس رز وراسل كرك
 ةضقتلا نم هييلع دفخكي ناكعامل ددعوتو ةباجلا ةبتر نع

 ةيصفخلا ةوعدلاب هدارفناو ةرضعل ىلع ءاقبلا با ناطلسلا ءاليتسا نع ربغل

 ناطلسلا ضر ربقل .اهلاعاو ةياجب نم هناكمب ءاقبلا انآ ناطلسلا غلب امل

 عمج هبحاص لبق نم تام نم نإب اهنييءةقعلا نم ناكدم حم 009
 طرشلا اذه ةرضفل لصأ ضقني نأ ةفظلا هتلخاد رخالل هدعب نم رمالا

 هبغرف منع انهران“ رع نو ةزج هيلا لصوو ةرضخل ةفراتتمل نيوكمللا ع مزتعاف

 نع ناك امل رئازجلل ىلا ةكرحلاب ىروو هركاسع ىف ةياجب نم جرخو هقهساو
 دعو رباج رصق ىلا لصترا مث اهب نالع ىنبا دادبتساو همبا ىلع مضاقتنا

 ا



 عمد

 داعو ديره ةيابج قوتساف اهههشنم ىم لومللع نب دمحم نبا نجأ هممدخ

 هنع ىرو امم 2 هرأدب 0 نب امم نب فللملا دبع هلزنأو سباق كل

 رمبدتو نيدنحوملا ةساير ددعب ىلوو ةرضمأل مل ركاسعملا فريصو هه ىنم

 نع ايفاجت اهلابج ضعب ىلا سباق نع لوحتو نتودزي نب بوقعي وبا ةلودلا

 نم كرتلا دفو لسصو ىنأ ىلإ هفصنو اماع اهب ماقإو سلبارط ىلآ هنع

 كفوو ةركذاا ناك ام ةفالإلل تصنم ىلع هثاليعساو :ةناشإ نم ناكف داغو

 ركاسعملا فرصنم دعب ا ةكس ةبربنج لمتشق ىلآ ةينارصنلا 5 نم

 3 ةرسيربل لها ملتاقف ةيلقص بحاص ةيغاطلا ىب كيردف مميفو مانع

 ىبأ هعمو نيدحوملا ةحشم نم نسل ىب هللا دبع تا رظنفل نيراحتلا

 حم ةريرجل هذه 0 لزي 2 مب هللأ مر فظاف ةبرج لهأ نم هموق ف راغموأ

 كاكا ناك نا ىلا ئرانضنلاب' اهدي :ىينفداطلا 'ىدحجا. لاصتق ةزاكنلا

 ةزاكبحتا خف درك

 ديبسشلا ركب ىفأ ةعيبو ةديصع تا ناطلسلا كلبم ىلع ربك

 ضرم هقرط هكلم ديبهتو هناطلس ىلم دعب ةديصع وبا ناطلسلا ناك

 لي و عست ةنس رخالا عمبر ىف هضارف ىلع تام مث هنم نمزاف ءاقتسالا



 عما

 221 ةنداهم ىنم اوميدتسأ ام ىلع مدخلا ةرضسل لهأ كردأ ناعلا كلذ نم

 ناطلسلا عيلع طرششو اومشلو اودساف هملا كلذ ىف مدقو اوقعيو لسلا ىلا اوه
 ري جل ددعب ىم رمالاف 0000 لبق 4 كله 5 : 0

 «-- نة دبصع ع 00 كلبم دنع ا 15

 خا ىلآ ابغنم همضمو ةبرج راصحل

 نإ ابرك ,ىعي وبا ةردلا سيئ ل عضفساو: لبصلا اد يما لا ١
 عوجر لمي ناكي ةملكوسما نم سالى هركف لعاو هسفنل :هرظن ىنامحللا

 بوقعي نب فسوي ىلا ةيرسصملا رايدلا ءارمأ نم ةيدبملاب نمبرغملا دفولا

 هتكرحب ىروو هدصق ىلع مزتعاف مناش هيلع اطباو هضرف ءاضقل ميعحيف
 كلذ دعب نم أبمع عوجرلاو ىراصنلا ىديأ ىم ابعاجرتسال ةبرج ةرسب رجح ىلأ

 هل نذاف ناطلسلا عم هرمأ نم رهاظلا ىف ىارلا لوانتو هلاوحا ديبقل ديربلل ىلا

 مو ةبرج ىلا ايزاغ تس ةنس ىداهجج ىف سنوت نم حر رحاسعلا هعم حرسو

 ئرانقفلا قاكو ةريرجل ىلا هنم ربع مث اهزاجم ىلا ىقتنا ىتح رمسلا ذغي كزي

 ةعماسا ماصتعال اتضح اهب اودمصس نمئامثو نامث هس ابيلك_اربلخت

 ةيابجلل هلاع ىبحي وبأ ريشلا ذفنأو هيلع ركاسعلا ىف لزنف ليتشقلاب دوهب

 ةلواطملاب الا نصل ىععتساو تاوقالا تعطقنا رق نيربش هتلزانم ىب ماقأو



 عمد

 هفطالف تاقساو هراد فرغ نم ةفرغب نصخساو سانلا هنع ضفنأ دقو

 ندرمتعلل ةيأ يضاو: هول: بنصنو لققف

 ىوبأ داديتسأو ءايركز ياريمالا ىلع رسازجلل ضاقتتنا ريخ ىم ناكلام انموق نق

 لاوحالا هل تديهتو ومالا ىلع ءاقبلا وبا ناطلسلا ىلوتسأ الف أبيب ىنالع

 ناطلسلا لعا ناسملت نع بوقعي نب فسوي كلهم دعب نيرم وغب علقاو

 نب دشار هيلا الو هموق عيجو شكيلم يش دمحم نب روصنم هتعاط ىف

 للا هأواف داولا دبع ىكب مامأ اراه ةوأ غم رممأ ليدنم نب اناث نب كدمحي

 لدابقلا نم ىجاونلا كلت ىن نم عمهج دشتحاو هتعياج حانج هيلع ىقلاو هلظ

 هترضح ىلأ اعجار افكناو هيلع تعنتماف امايأ ابيلع ماقأو رتازجلا ىلا :نكنإو

 نم ناك نأ ىلا لاتقلاب رمازهل هقلواطمو هتعاط ىلع شكيلم ماقاو ةياجب

 ىبب دشأر ه4ئعم)ء - مرابخأ ىف هركذت م ابيلع داولا دمع ىثب بلغتو اهرمأ

 اك لح نب ىهجيلا ةبع هلثف نأ ىلا هتمدخ اهمذعم :ةيابع ىلإ دمح

 ةياجب بحاصو سنوت بحاص ىمب هطورشو مسلا نع ربقل

 م ىنيمالا ىبأ لتقو 4ئيطنبسف ةلاح ءاقبلا رعبا ناطلسلا خمفا انيخل



 عمم

 صالخ ىب ىلع ىبا مايا ةيصفخل ةوعدلاب ممايق ةلايسو ناطلسلا مل اعرو

 ةربم ماقلف هرابخا ىن ركذن ايك ىنزعلا اهبيلع مبلغ نأ ىلا افدعبو ةتبسب

 مريبك ناكو ةيانعو ةهحنو ةيارج تحت لزن ريخ ةرضملل نم اولزنو اهركتو
 ناك عيلع ءاقبالا نأ الا افسع كلذل ةلودلا نم ىقل اهرف امظاعتم اقمقم
 تب رطضأو ناطلسلا كله مث معنلا كلذ لظ ىف موفي انشنو مداهبطضا نم اعنام

 يأ نبأ عم هل ىدكأت ىرغلا رغعلاب منم ىلع قحلو هنايرمم رهدلا برضو رومالا

 ىبح ىبا نبا لقتسأ الف ابقورع اهنيب تحتو ربص ةمذو بسن ةمحل ىبج
 هقيقرتو نيمالا نب ىلع ةكراشم ىن ادبج لاي مءايركز ىبا ريمالا ةبابت

 نبأ ركب ىبأ ناطلسلل ابجاحو ابب القتسم ةنيطنسق رغث هالو نأ ىلأ لزاغملا

 ىتح همزحو هءانغ اهيف رهبظأو هنتباك ماقف هعم هلزنأو ءايركز بأ يدل

 نب نسل وبا ركنت هقباح نع هفرصو ىبج ىبا نبا ناطلسلا طخ اذأ

 هيلأ رتيطو ةرضنلل بحاض' ىلا :ةوعدلا لوخ ناطلسلا رداوب ىتحي 01

 ىيحي وبا ةلودلاو نيدحوملا سيءر هلصوف بئانلاو ددملا ىدتسإاو ةعيبلاب
 ةياعبسو عبرا ةنس هناطلسل ةعيبلا دقعو ىنايخلا دمحم نبا دا ىبأ ءايركر

 ةنس رخآ ركاسعلاب هيلا ضينف ةياجب ءاقبلا ىبا ناطلسلا ىلا ربخا خلبو

 لجر لخاد مث هنع جارفالا مو هيلع عنتماف امايا هلزان»و ةياعبسو عبرأ

 ةهشم نم نامتع نب نسل ابا ةزوم نباب ىنعي نيمالا نبا ةناطب .نم

 فقتنا ىح كلام نم يرحل مرِجاتف ئدارلا بابي .هركسكم لاكد 0-0
 ىف ناطلسلا بكرو هنعإ عل ةرومأ نزا ءانضعإت ةلطاعلا همس 007
 هنم هوايلوا نكقسا دقو دليلا بإب ىلع ققوو ةمدصلا دنع ركاسعلا

 ةونع دلبلا مهقاف دلبلا ةخشمو سيدإب وغبو ( لفنغلا ونب هيلا جرخ

 اين: هيمععم نيمالا قنااراد ىلا لاتتشلا نادك ىاافادكلا معزا
 (1) آه س5. ف مم2ا6 ىذفنفلا

 ,لمرم



 عمم

 ىنيسحو ىلع عم مدقو همدقتساف هتمدخ لّئاسوب عفشتو هيبأ كلهم دعب

 نع ىثصح أ ىبأ بيغم ىف ةياجب 2 رجلا اهعم 50 ىادنرلا ىنبأ

 دلقف هانركذ اك ىح نك نع فريصو كلذ نم دارأ امد كلا و أ للا ىناجرم

 آر مالا دلع ناعمالا غلق مدتقرب اعلا نور بوقعتلا هسيانخ ناطلسلا
 صخو رع نذل افيدو جيصاف همودخت عم اهترشابمل ةباجأ رومأ فى انضم

 ردوصو 5200 هقوأدعو هتروث ىماكم ع هلدو ىناطلسلا هب ىرغاف هناكم

 نيرم ىب ناطلس بوقعي نب قىسوي هدأدتفأ ىقأح ةقرويم لكأ برغو ىنكمأو

 ماقأو كلذ ىم لمأ م نود بوقعي نب فىسوي كلبف هرابخأ َّى ةييكانف كح

 هلعطخ "ابغا ريغ نب بوقعي لقتساو هكلبم ا اهبو ناسملتب ىاخرلا

 ةرصظعب بتارملا لوح ضقنلاو ماربالا ىف ناطلسلا هيلأ ضوفو أبب علطضأو

 نوح همقتلي رجلا ىن ىقلاو هيلع ضبقتف هتبغم هرذحو هيلع ناطلسلا

 هركذن م درمأ ىم قاكو ةرسضملأ ىلع ءاقملا

 ةتييشعا بأ ناطلبلا ةعيزت ةييطتسقلا نممالا| ندا ةزووقب نع ربا

 هلققو ابل دلاخ ءاقبلا ىبا ناطلسلا خف مث

 نب ىحي ىبأ هانبا ةبخطب هلقق نا دعب ىتادهلا نيمالا نب نسي ناك

 رصنتسملا مايأ سنوت ىلا هوغب لققنا مرابخا ىف ىتأي ابك نيرم ىنب نم قدا دبع



 عورس

 هروما رثاسصمو رغ نب نملا ديع يتأ ةباجح نع ربقل

 ىنمرلا دبع وبا هقينكو ىلسلا رغ نب دمحم نب ركب ىبا نب بوقعي وم
 ةيلاهل عم حرخو ةيلطافك اييماق ممتمب لما ىتتدح اعف دنتخ 67 ناك

 لقتناو ةديهصع ىبا ناطلسلا مايأ ىنوجل ضيرلاب لزنو سنوت ىلا ودعلا مايأ

 نم ابيلع لماعلا نامقوا نبا ىلع الزذو ةنيطنسق ىلا دمحمو ركب وبأ هوانبأ

 لي ةهركتو ةيانع اهعسواف طسوالا ءايركز ىاريمالا دبعل نبدحوملا ةخيشم

 ةرضخلا ىلا درتي ناكو هسفنل هصلخساو لقلاب نإويدلا ىلع ركب ابأ

 صاوخو ءايركز ىاريمالا ىلإوم نم ىعقأ ناج مب لصتاف هنوش ىن ةياجب

 مدنع ظل ىاطلسلا مارك عقم هماو دلاه ريمالل هدي ىلع مدخخسأو هراد

 اوفلعاو ةيانعلا كلت وج ىن اشنو هلوخو رصقلا تاهبر نم بوقعي هنبأ جوزف

 همايا رئاس هل مدخساف هتصاخو ىناطلسلا راد نامربق لضف جامل ةبححب

 بايثلا بالقسال سلدنالا ىلا ددرتي ام اريثك لضف جاهلا ناكو كله نا لإ

 أاهنم باهثلا ةدابخسال سنوت ىلا كلذكو اهفانصا ءاقغتأو كلانه نم ةيريرل

 لضف جامل كلهو رغ نبا بهحتساف سلدنالا ىلا هرمأ رخآ ىناطلسلا هقعبو

 هرمافق رغ ىبأ باطخ ىلا دمحم هنبا باطخ نع ناطلسلا لدعف كلاغه

 اهلع قا اهلئاسو اك جاهل ناو وه مدقف هب مودقلاو لهلا كلذ ماهتأب

 نم ةنمذب قلئطغعأو' هتيلع حو ةعيعب' لخ ةبكاما نم ىوار تع للا ناكف

 كاع هلق مث ةفايكلا ف لد كاف هتقرو ناطلسلا دنع هتظحأ هتمدخ

 قاطيسلا أو مغاف هانا دعو ىاخرلا دلل [ ندعو ار سجل عجبا نبأ كازو لاتولا

 ءاقبلا ابا ناطلسلا ىنطعتساو كلامه ماقف سلدنالا ىلا هصخقاو هتبكنب



 عمو

 ممعم ةلودلا لاح هتهأو ممناشب هعرذ قاضف هتباج ىن ةلودلا ىلع |ادبتسم

 ةرشابم ىلع مرعف ميرغ نع فكي اهم ةرضحل بحاصب ديلا لاصتا نأ ىارو
 مدقو ةياعبسو سج ةنس ةياجب نم رخل هناطلس نم هقوثول هسفنب كلذ
 هلسرللو هل بجي اه ىقلتو ةلودلا هل تزتهاف هناطلس نع اليسر ةرضحل ىلع

 هرادب ىنامحللا نب ءايركز ىيحي وبا ةلودلا ربدمو نيدحوملا يدش هلزناو رملا نم
 ةناطب ناكو هردص ةجاح ةلاسرلا كلت رمأ نم ىضقو ههركت ف عالنت

 هيلا رعنتلا ىلع اوتفابت هنم مئاطلس هجو مل الخ امل دلاخ ءاقبلا با ريما
 هعبات) هيف الجو ريغ نب بوقعي كلذل رمثو هدنع ىبج ىبا نبإب ةياعسلاو
 لدمعطل' نبا نياك#انب هقيدصو ىبج ىبأ نبأ بتاك ىاخرلا هللا دبع هيلع

 ةوادعلا هل حلاق مب دريقحتو هاك مرودص هل ريغويو ناملا ةيلاك طفي هبيرق

 ىلومف هلاخادمو هقيدص اكو ىاخرلا هللا دبع ىلع هطخأو ةطكاحتاا لك ىف

 ا اا ندا را هكامك ع نوقع هوم ةقمق ةئياعلابلا نم
 ناك امم ةياجبو ةفيطنسق رغث نم هنيكمت ىف ةرضهلل بحاص لخاد ىبح

 اهيلع هالو ىذلا وهو ىبج ىبا نبال ارهبص ةنيطنسقب لماعلا نيمالا نب ىلع

 اهنم دحاو لك ىشتخو سنوت نم هدوع دعب هل ركنتو هب ناطلسلا بارتساف

 هيلا هايبس :ةيلختو هضرف ءافشح نرتاح لا با تعز“ هنبحاص ةردإن

 ةفيطنسق ئحاوض نم لّئابقلاب قحلو لا ىلا ابهاذ ةياجب نم جرخو فعساف

 كابم نمح ىلا اهب ماقو سنوتب قحل رق ةدم ممنهب ماقاو ميلع لزغف ةياجبو
 ىبا ريمالا لوخد رضحو ديبشلا ركب ىبأ ةعيبو ةديصع ىبأ ناطلسلا

 ىفقو قرم قحلف هيلا كلك رامث نم صلخو سنوتب هيلع ءافسلا

 ةكرحلاب وج أبا ىربغو ناسملتب قحلو ةيقي رفاب 0 برغم ا ىلا داع 0



 عما

 رسقسأاو ىعفهلا تيبلا لها نم ءايركز نب ىبحي ءايركز ابأ نيدحوملا ةساير

 سنوت بحاص ةلخاده ةياجب ىلا نيرم ىنب ىحز نم ىاكا ام امهد قادت

 رممك ىيربغلا سابعلا ابا ىضاقلا ةهعم تناععبو ةنيبو ةنيب ةلصاوملا 5 مكحل

 ناطلسلا ةناطب دجوو ةياجب ىلا اوبلقناو معلاسر اوداف اهاروش بحاصو ةيابك

 تدوخلا ف ةرسضعما بحلاص لكنا د هيفا اونعادماو هل دو رغأف ىنيربغلا ىن ليمطلا

 ا ىف ةغم نقاكأ مو درصأ رج ةركذو ريبكلا وفاط كلذ كا ىلوذو ىناطلشتلاب

 كلت هتنس هسبكب ىلققف هلتقب دو رغأ م ةياحبشو عبرا ةنس هيلع ضبقتو

 هرمأ ىلع بلاغ هللاو ىرتلا روصنم هلقق ىلوتو

 هلمعو مد هل ناطلسلا يكد

 ىج عئجأ نبأ ناكو ابيحاوذ أوخودف دانركذ 0 سنوت نكلاش ةلخادمب

 لارمل



 مم

 نم نالع نبا ناكو كلذ لالخ  ةافولا هتكرداف مهو نسأ دق ريزامكا

 رهض هعسم هل ناك لاعيو هنماثأ رداس وكاردلا لهأ ىلع ةسايرلا كلذب هل

 انذاشنم جيصأو مقانعا برضو هرهما كاله ةلمل هئارظن نم ةعكرسلا!:لطا

 يرتم ىنكب ةلزانم ىم ناك ام هنع ءايركز وبأ ريمالا لغو دادخبتسالاب

 1ك رهدلا رخآ نيدخملا : ىلع اب ضاقتنا قى تهيقسو كله نال ةياجب

 هركذن ايك داولا دبع ونب اهكلمت

 ةياجحي كان ءايركز ها ريمالا كلهم ىنع ربع

 نلاك ءاعملا 0 هنبأ ةعيبو

 نم ابعطتقاو دانلق اك ةيبرغلا روغتلا ىلع لوتسا دق ءايركز وبا ريمالا ناك
 رمزا نم ةشياع لعب ناكو .نيتلودنب ةيصقخل .ةروعالا مسقو ةرضنلا لاعا

 ةرسابملاو هفطو ىلع ىارستالا رمقك ىناكو هاوس ابغلبي م ةمارصلاو ظقيتلاو

 ةئاملا شار ىلع كله ىنأ ىلا كلذ ىلع لزي مو هدلخ دسو هسفنب هلاعال

 ىيعستو نامت ةنس دلاخ ءاقبلا يا ريمالا:هنبال رمال دبع دق ناكو ةعباسلا

 عج ءايركر وبا رممالا كله الف ابب هلزناو ةنيطنسق ىلع هل دبعو اهلبق

 اكل ديل كابل نيوجكالا ةيقم ىكع ةطما نا تاعلا وترا .اهبجادلل
 همنا عيوبو مدقف همدقتسأو ربخلاب هل ريطو ءاقبلا ىبا ريمالل مقعمب

 مدقو مالعالا ىبا نب ىبحي رزوتساو هقباجح ىلع ىج ىبا نبأ ىقباو ةماعلا

 دلقو راوزملا ىستو ممنم ىؤلخ نب بوقعي ىنجرلا دبع ابأ ةيججابغص ىلع



 مه

 بوعكلا رمإب ماقو نامث ةنس هسبعب دجا كله ىا ىل نيلقتعم الازي ملف

 حرخ رق هل نمفيدر رع هيخأ ءاغتبأ_مالومو دراج هعمو لمللا نبا: ندع

 هيلع :ضينعتو رسم يب مالوم ةفوتساو عبس ةندبا ةينات ركاسعلاب 0
 هعبتاو قافنلاب ةرهح دوخأ رهاجو دهجا هع عم لقتعاف رضا ىلا هب تعيو

 اوطغلو ةماعلا نم ةياكشلا تركو اياعرلاب اورضاو مقمع رقكف هموق هيلع

 دسف ةروغلا نوديري ةيصخقلا فاووسا أور فن ُِش اوكيأاشتو قاوسالا ىف اهب

 نبأ بجاحلا نم مب لون ام نودتعي كلذ ىف مو ةراجتأب اومرف منود بابلا

 مماحلتساو [ضامب] ىلا مرمأ عفرو هلققب مرودص ءاغفش ىنوبلطيو غابدلا
 رت متعيف تفكس ىنأ ىلا متفطاله رماو ناطلسلا كلذ نم ىباف اعيج

 نم ناضمر ىف كلذ جناكو ءادنلا مدختأو ٌمنم كلذ را ىلوت نم باقعلا عبقت

 ام ناكف ىناطلسلا كله نأ ىل مداولغ ىف برعلا رق ساو ناك هن

 هر.هكذ ىناو

 اهب نالع نبأ داديتسأو رسامه لما ضاقختا نع ربعأ

 ركاسع .لوخدو رصنتسملا مايأ رخازجل لها ضاقتنا نم ناك ام.انمدك ..

 هكلبم نع اوقلطأ ىتح سنوتب ممتدجشم لاقتعأو ةوهع يلع نيدحوملا

 ل ردابف نيدحوملا ةخشم نم () ريزامحا نبأ رشأمهلل ىلع ىلإولا ىناكو

 ايتتيال 5 ريزامحا 0 5 هيلع أودفوو رمازجلا ةهجشم ىم قافتإب هقعاط

 نبا ناكو ةياجب ىلا مفحزو نيرم ىنب ناش ناك نأ ىلا يلع اهلاو لزي ملف
 (1) 1.عو سوو, ممءاعصأ 1عأ رامكا



 عبد

 ةيامثالث اهتلهج نم ناك وقعي نب ىسوي نم ةمخغ ةيدبب اعجرو نكيز ب

 ير نا ا الابل ر تار اضل از تابلو انقلا بندتتاو# لاعبلا نم

 20 ةياج ىجحاون هلأ نيم ىب ركاسع تددرتو اكيرصت ىنايذلا نب ىبكي بأ

 سوبد و ماتعمبو بوعكلا ةفقفو حاده لتقم نعود

 متبكن نم كلذ دعب ناك امو

 دعا رهمالا رماب ممايق ذنم ممقعنطصأو ةلودلا مقرا دق بوعكلا ءالوه ناك

 ةاباسلاب مرارضا لاطو مداسفو مقيع رغكو ةعنلا اورطبو وهو |ورتعاف صفح

 ٍطو هنإب هيلع اونهكجف ةعمجلل ةالصل دهتملا رضحو ةماعلا هب تهو ىنوهعلا

 اوراتف ناطلسلا نيلجم هب لهدا ىنأ كلذ هيلع ركن ىمل لاقو هنفخب دهتملا

 مبالجاو مقيع دازف ةنيدملا ككس ىن هولش اورجو دولتقو ةالصلا بقع هب

 ينامثع دبعلا كلذل بوعكلا يدش لكفللا بأ نب داع مدقتسأو ناطلتسلا كح

 ركاسعلا َْى نكيز مب نب هللا هكتبفاوفا ريزولا ميلا حرخو أبلزانو رك

 ده هيلع دقرف برعلا رئت نيكستو تانيا. ديهقل ركسعلاب راسو ممعهف
 ةعاطلا عجار قا دعب ةراوه تالاجر م عماج نب ىناهلس هعمو ليللا خهجأ ىبأ



 عربا

 نيجوت ىلع اوبلغتو هنارو نم داولا دبع ىنبو نسارمخي نب ناقع رما لعفتساو

 متوعدب اكسقم ناكامب ةرسضشلا بحاصل ةعيش ناكو شكيلمو ةوارغمو
 كلذل ةديصع ىبا ناطلسلا متارغ تيوقف متعيب ىف هيبأ بهذم البقتتمو

 ةنيطنسق لاعأ ىلآ هلع مويدح زواكتو نميعستو سه ةنس ةرمضشلل نم ضبنو

 ىلإ هبلقنم ناك ابنمو ةلامم ىلا ىشتقناو لئابقلاو اياعرلا همامأ تلفجاأو

 وبا ريمالا لعا دو مغمب ةياجحب لع قياض الو هقنس نم ناضمر ىف هترضح

 ناطلسلا ةعفادم ىلأ ابنع غرفمل ةهيرغلا ةيحانلا نيكست ىف هرظن هرظن ءايركز

 ربصلا يدق هعم دكاو نسارمغي نب نامقعب هدي لصف ةرضفل بحاص
 قب ناطلس بوقعي' نب قسوي 'ىكحو“ كلذ'“لالخآقو ؟ةلضاوملاو دولا كا

 ريمالاب نسارغي نب نامقع شابخساو هلكلكب اهيلع ىقلاو ناسملت ىلا نيم

 ةيحانب نيرم ىنب نم ركسع ٌميقل نيدحوملا نم ركسعب هدماف ءايركز با

 نب فسوي حرسو ةياجب ىلا علف عجرو التق ميف اونختاو مومزبف سلدت

 نا دعب ىبحي ىبا هيخال ابيلع دقعو ةياجب ىلا نيرم ىنب ركاسع بيقعي
 هل ابغرمو هملا ةياجب بحاص ىع اعزان اهبملع دفو عابس نب نامتع ناك

 قتناف ركسعلا اذه هعم تعبو ءادش ام ةماركلاو ابحل ىف هل عسواف اهكلم ىف

 ىف اوتاهب شكيودس دالبو تراركات ىلا اهوزواج رث اهوقباضو ةياجب ىلا

 دركسعمب بوقعي نب فسوي ناطلسلا ىلا نيعجار اوبلقناو اهوودو تاهجلل كلت
 رممالا دادمإب مع امل ةرضعل بحابم ةكايصتع وبا ناطلسلا لاكو

 هضرحو مودع بوقعي نب فسوي ىلا تعب نسارمغي نب نامقعل ءايركز يأ

 نيا:هللا ىبعب وبا :نيدكوملاب سيدو: كلذا ف اه م فسو ابيحاونو ةيادك قع

 ةمخخ ةيدبب ةياعبسو تالث ةنس ةيناث رفس رث هتارافس ىلوا ريزامكا

 ءابصح ىنم رخافلاب ىلا ةعنمرم بهذلا نم زماهمو قيسو جرسب ابهف بوتغا

 نب هللا دبع وبا ةلودلا ريزو ةيناغلا ةرافسلا هذه ىن .هقفاوو رهوجلو كتوقايلا
0 



 عال

 ناكو ديعلا هللا دبع ةنبا ةيالو ىلع اصيرح ناكو ةعمشو ةصلاخ هل اكو

 قسوتسا الو ةديصع وبا ناطلسلا هل اهرساف كلذ ىن نيدحوملا ريكن عفادي

 ىف هلقتعاو ناهلس نب دمحم ىبا ىلع ضبقت هسبكب هللا دبع لققو رمالا د

 سار ىلع هسيحيب لستق ىأ ىلأ القتعم لزي إو نمعستو سه ةغس رفص
 قحل ف هللا دبع اماف هللا دبعو دمحم ةانهبأ هتييكداىتع رو هعفاجتلاةفاملا

 ىبا ناطلسلا هغبا عم سنوت لخد ىأ ىلا هتلجج ىنراصو ءايركز ىا ريمالا

 نب فسوي ىلع لزنو ىعقالا برغملاب قحلو رفملا دعباف دمحم اماو دلاخ ءاقبلا

 ههركت ىف غلبتساف ناسملت راصح نم هركسعمب نيم ئب ناطلس بوقعي

 ىؤصلا سبلو كسنلا ىلا هقيرط نع عزضو هظاطوا# واله زها ة دما هكمعا هاو

 ةفاكلا نونظ هيف تنسحو درع دقسأو 34 ةضيرف ىفقو نيحلاصلا بككو

 هل بجواو هنم ةكربلا ساقلال هتيشاغ ترمكو هئاعد ىو هيف اودقتعأو

 بهاذم ىف ةرم دعب ةرم ةتانز كولم ىلع هودفواو ىرخا ةلجت كلذ ءازا ءافلخأ

 ركاسع هتلزان ام دنع جهلا لبجب دابجل اهضعب ىف رضحو رمكل دوصقو دولا

 [ ضراطيلاةرراقاطنلا] قل كلط#ب )ىلإ هلباذ* اهتم 1“ ]و قشسنللا قا قاطظدطسلا
 ةنيماعلا] ةئيادلا»حوقفتنم

 هتاداهبمو نيرم ىنب ناطلس بوقعي نب فسوي ةلسارم نع ربغل

 ثدح هكام قسوتساو هرما لحفةسا امل ةديصع وببا ىناطلسلا ناك

 ناكو ءايركز ىبا ريمالا دي نم افروغت عاجترإو ةيبرغلا ةيحانلا ورغب هسفن

 نم اهيلع هلماع كلهم دعب رازجل لها هيلع ضقتنا دق ءايركز وبا ريمالا
 اهتهشم نم نالع نب دمحم هدعب اهب ىربناو ريزامكلا ىنب نم نيدحوملا



 عاد :

 دبع هيف هقياضو كلذ نم هيلا عفد امب ماقف ةفالخل همانتساو ةعيبلل هنبا

 ىلع وه دبتسا كلهو بكن اذا ىتح هلبق نيدحوملا سيءر ناهلس نب قف
 هل افيدر غابدلا نب مهاربا نب دمحم ىناكو'هتباكك ىئهضتلا لفعتاو ةلودلا

 ةملاج ىف سنوت ىلع دفو هابا مهاربا نأ اذه غابدلا نبا ربخ نم ىناكو اهيف
 ناويدلا ةعافص دافاو اهب اشنو سنوتب وه دلوف نمعيراو تس ةنس ةيليبشا

 ريهصاو دفاجم ىنبا مكحلل باو نسل ىبا هيف اناك نيزربملا نم هنابسحو
 وبا لقتسا الو لاعالا ناويد ىلع ةنامالل هاحترو هاحكتاف نسحلا با هنبا ىناهعملا

 ةفيلخل ىلع افعضتشم اشايط ناكو هبتكتسا ةسايرلاب ىزازافلا هللا دبع

 بجاحلا هيلا ابسد اذا ةفيلهأ نيارعال هضو مي غابدلا نب دمك هيداك ا

 ةديصع وبا ناطلسلا ىلو الو عقاوملا نسحا ةفيلخل نم كلذ عقمف يشلا نبا

 تاودا نم الفغ هب ىشتقتلا هبجاح ىناكو اهاعر ةقباس هدنع هل تناكو

 سه ةنس هتمالع باتك ىلا هاقر رف غابدلا نيا ناطلسلا بتكتساف باتكلا

 روما ترجو هتباح ىف ىففققلل افيدر جيصاف ابيف ف رصقي ناكو نمعستو

 ناطلسلا هدلقو نمعستو عبس ةنس ىقفتلا كله ىأ ىلا كلذ ىلع ةلودلا

 دل فو صم برساو رميدعلا نأ نم انمدق ام ىلع ابب لقتساف هتباخت

 نيدحوملا ةخجشم

 هدعب نم هينب ربخو ناهلس نب قمل دبع ةبكن نع ربل

 ىبا ناطلسلا دبعل نيدحوملا سيءر ناملس نب قمل دبع دمحم وبا ناك
 ةئفلسلو هلي تيناكوةلودلا لوا ص قتيريتك نئينطوملا لدققمت نم هاو نم

 ناطلسلا اذه مايا ةرضحلاب ةفاك نيدحوملا ةساير هيلا تراصو مملع ةسايرلا



 عاب

 1 منع لدعو هطختاف ناكلسلا#ىلا رمش ىضفاو كلذ ىف اوثدحتو مقغي م

 احلاص هب هغظو اليمج همف هيار نأكو ىتاجرملا دمحم ىبا ىلولا عم ىروشلا
 دقو هيراوج ىدحا ترف مسبب هونب وه لقق امل رصنتسملا نب قئاولا ناكو
 يمقن هأاهمسف ةتيب ىف هتعضوف ىلولا اذه طابر ىلإ هنم لج ىلع تلقنتا

 ةديصع يباب بقلف ةطنخحل ةديصع ذُئموي ءارقفلا معطاو هيلع قعو أدمحم

 ءافلقل لظ ىف هاشنو مروصق ىلا همعاودو ءافتخالا دعب راص مث رهدلا رخا

 008 لكرباثي ةمذ دمحم ىبأ ىلولا عم هل تهقبو بش ىتح هموق نم

 هيلع صقو دهبعلا نامه ىف صفح وبا ناطلسلا هضواف املف اهب ءافولا
 قئاولا نب دمحم ىلا ديعلا ىرصي يشلا ةملع راقا هدلول نيدحوملا رثكت
 ةهيشمو المل رضعب ههبع كلذب ذفنأو ههشرت ملعو ةتراشا لبقتف

 رمضملا هللا ىلإو نيعستو عبرا ةنس ةجأ ىذ حا كامو نيدحوملا

 هللأ دبع د ناطلسلا هدبع لول هما ةعبيب اوعيابف هينعحقلا ل ةفاكلاو

 نيرشعلاو عبارلا ىف قئاولا ناطلسلا ىبا ةديصع يباب هانركذ اك نعلكو نقع

 ةفاكلا هتيضرو رودصلا هتعيبل تح مناف ىنيعستو عبرأ ةفس ةجلا نئذ ىم

 ناكل صفح ىبا ناطلسلا نيا هللا دبع لققي هرما قتفاو هلاب رصنتسملا بقلتو
 دمحم ىقباو نيدحوملا ةهيشم نم نكيزريرب نب دمحم هترازو دلقو هجشرت

 ضرعت دنع رصنتسملا ناطلسلا لمتق ىنايدلا دمحم نب دهجأ نب ءايركز ىبكي



 عابس

 نب كب ىبإت هجازو همسر ىف هماقاف قاحا ىبا ناطلسلا ةلود تءاج مث

 سراف ىبا هينبل هدبع ىلع ىربكلا ةسايرلا كتناتكو» هلانغشا بطحاطم ةرودلك

 ىعدلا ةلضم تناك رم هدعب نم دحاولا دبع دمحم ىأو ءايركز ىبأ مث

 ةطخ ىلا هل قادضغتسساو ملا ىب مساقلا انا صلخساف مكلم ىلع ىلوتسأو

 صفح وبا ىناطلسلا عجترا الذ تالهتلا متاوف ىن ةمالعلا باتك ذيفنتلا

 ىعوللا»ىنتكسعال جيفري مد ناكااكلل جملا نبأ هفاخ ىعدلا لققو هكلم

 هلر ارضتتع هرجاف فني ممفيب تلصو ةدابعلاو ؤيخا“ نم.:ةراثال ءادل ىتنلاا ةاقلد

 هتباح هدلقو هلاعسا ىلا ةجاحلل ىف هسفن تاذ مل رهظاو ناطلسلا ابلبقتو

 مف ةلودلا ةقبط نم رمغ ىلا ةمالعلا ىنصو جرخل ذيفنت ىلا ةعومجم
 ةدععت ومر ةباعأا مسأ ققبو ىنيعستو عبرا ةفس كله نأ: ىلا كلذ ىلع لوي

 ةهشم ىلا عجار اهتسايرو برحلو ريبدتلا رسماو كتالقلا ططخل هذه ىف

 ءاوقأ تيفاني انك مفعونف ابضعب ليداو لاوحالا تفرصتت ىنأ ىلا نيددوملا

 نم () ىحلا هللا ديع ىتال هتباح حملا نبا دعب نم ناطلسلا دلقو رابخالا

 اهيلع نمو ضرالا ترإو هللاو ةلودلا رخآ ىلا اهب ماقف دفهلل ةقبط

 هدعب نم رمالإب هددبعو صفح ىبأ ناطلسلا كليم نع ربل

 هب دتشا مث نيعشتو عبرأ ةنس نم ةج ىذ لوأ هعجو هباصأو هةدم

 هلا ديعر ةئيننال دبعف مهتدبع ىنم هودلق امو نيدلسملا رما هضأو عجولا

 هنو هرغصب بذا ملا نع هفلخل نودحوملا دركنو قيرشتلا مايأ ىناث ةفالخلاب

 (1) 123م5 (هاتق ]عد مدور ءع صممت عوأ 6عمتا هدهد مملمأف لز5عتانودعد 0م لذا ك ةممغو ىشثفتلا
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 نيدحوملا يحلم ىزازاغلا هللا دبع ىبا كلهم ىنع ربغا
 ةرضحلاب ةلودلا ءاسور يلا ف مناقلا انهت جادلا

 ةاطلملا "ةسلاخ ناكودنيذحولا ةقوشتم- نم :ىيوازاغلا هللا :ىنبعا ونا ناك

 فيراصت ا-مهشمو ديرب ةذلجاا وان روكا واما :كالذن«ىتفل تاكو جارد

 0 رزوت لها نم ةهشملا ةياعسب لول نب دجا نهمأ ىذلا وهو لاوحأو

 ىلا ةيناد هدلب نم مدق هنا هتيلوأ ربخ نم اكو يشلا نب مماقلا ىبا

 قوصو ىف ىنمساي ىوبأ ةيغطاق: هيلع فكيو ةففاشكل هحري ىم اناطلطشلا

 مث هفرصو هضري ملف ناطلسلا: هالتقباو هالحو يملا نب مناقلا ىبا هبتاك

 هنيقلتب نيسفل ىبا نبا رماو هقتمدخ ىف همسو هنسكساو همف هيار عجار

 ةفخو ءانغ كلذ 5 هل قاكف اهبهاذمو ةمدقل دوجو ىف 2 تاكل

 افوقوم ناطلسلا رادب جرفل ناكو نمسفلل ىبا نبا كله نأ ىلا همودخم ىلع

 نإ ادع هقمارللا*:لإو انو رضمعسللا ناظلسلا:ءايااوعا ىلا هتكلتم دعب
 هتلهج ىف هجردو هسفنل هصتخاو هتطخ ىلع هاقباف هانلق ايك هيلع رببخا



 عالا

 نم هك هللا أهنع معفدف دلبلاب ؛ذادبتنالا اولمأو هركذن اك نياك تالت

 ةرضمل بحاص صفح ىبأا ريمالل اوعياو مدلب رمإب اولقتساو نامر ىنب

 ناكو ىنزم نب لضف نب روصغم ةيداع اوعقوتو ننسلا ىلع هقعاطب اونادو
 ىاودلاب دومرو صفح نأ لكاطلخلا هيف اوبطاخ هيدا كلم. تدع ةرضح اب سَ

 ءايحا نم ةفركب قحلو هنم رف نأ ىلا نينس عبس ىنميتلا عدوإو هلاقتعاب رماف

 نم هبشلا ىلع لزنو ساروأ لبج رما ىنولوتملا برعلا مو رماع نب لاله

 ياني بح ننشر قينصتةيسةياضبىيردوتايكتاو ا 00
 رقفبلا عاوداب ىبح ىبأ نبا بجاحلا عناصو بازلا كلم ىت هبغرو ناطلسلا

 هتيابح كيدرسااو ءايركز هبا ريمالا هناطلسل بازلإب ةوعدلا ليوكن هل نمضو

 تعنتماف ةركسب لزانو ركسعلاب هدماو بازلا ىلع هل دقعو كلذب هلاقساف هيلا

 ووصتخمر ودع حامل سيو فردح نعام نامر ونب اهتئشم ىارو هملع

 مدفوو مهتعيب ههلا اوغعبو ءايركز ىبا ريمالا ةعاطب اونلعاف ميلع لاضف نبأ

 مماكحا نوكت ناو لوبقلا نم هولمأ امم معجرفو منع ىنزم نبأ ةيداع عفرو

 ىلا دفولا لصصو الو طقف ةيابهل ىلإ افورصم ىنرم نبا رظنو هركسع دّناق ىلا

 ةعاطلاب اونادو دلبلا اشولهداف ىنرم نب روصنمو دداقلا ىلا اوجرح ةركسب

 دركذن ام ىنزم نب روصنم رمأ نم ناك نأ ىلا كلذ ىلع رومالا تفرصتو

 نأ ىلا ههنبو ءايركز ىبأ ريمالا ةوعد ىف بازلا لوي 2 هرابخا ىف

 ءانج .قاردتخي رابخألا ٍظ دأرت انك دبعلا اذهل هدعبو ةرضمأ ىلع ىلوقسأ

 ليد ع رقللا
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 غلبا هتباجم ىن اذه ةساير تناك لب هيمارم ىلا نوعزنيو هقرط نوماقتي
 نيدحوملا ةهحصم نم ةياجب ةلودلا وج ءالخل نيسحلل ىبا نبأ ةساير نم

 نب نيسحل وبا ىلوتساف مب اجزم نيسحلا ىبا نبا ناك اك هنوهازي نيذلا
 لدلملا راضو مايق نسحأ همودخم رمأب ماقو ةياجب ةلودلا ىلع نانلا ديس

 ةنس كله ىأ ىلا مامزلا هدي ىن نكمتو هوجولا هيلا تفرصناو دقعلاو

 ريمالا ماقاف رسو اناكم هبحاص نم برقاو ةساير ناك ام مظعا نمعبست

 هعيلوا نم .ىردا ال ىبج ىبا ىبا مساقلا ابا هبتاك هناكم ءايركز وبأ

 ايلاعا ىن ىيصتو ةلودلا ىلع درو سلدنالا ةيلاج نم هنا نم رتكا

 0 ا ا اك ا اال اناس نورا 3 ديلا باير ليصملو
 () ربطم دي ىف اهداقف سانلا ديس ىبا دي ىم ةلودلا مامز لواغتو هنسرو هّجأو

 هعالطضا ىلع ناطلسلا علطيفاو ةصاخل هلماو هوجولا هيلأ تنع ىتح هتمدخ

 ناطلسلا ههترف سانلا ديس نب نيسحلا وبا كلهو همودخم رومأ ىف هتيافكو

 أم هرمأ نم ناقك ع هانا تاردعألا هبا مايا زماس اهني ماقف هتطخب

 دعب د ذن

 نم ىنرم نب ىلع نب لضفل بازلا ىلع دقع دق قاحتا وبا ىناطلسلا_ ناك

 (_ضعب هيلع أدع ناطلسلا كله الو درمأب ماقف ةانمدق ايك ةركسب هةدشم

 (1) آ.6ع سك. مد:ا6 رهظم



 عم

 نب مغرم هل قلطا نا ةيغاطلا دنع هتمارك طوظح نم ناكو سلبارط

 نيلي ءايتعتر ل دلاضالا "احن يري عم ءانط نك حف اعيح كاد دعل
 راناجو نان ش قبال الز هلا رار د لدلك كرخالاو داس

 ئرافمتلا لاه ف كييف مرثأ ءاسو انالث اهو مما ةينارصنلا نم هدنج حمو

 نا مهما وعد ىبأ نبأ لقفتو دلبلا ىلأ لملسلا برقاب اوسرأو ملوطسإب

 نبا ماقو ملوطساب اوبلقناو مطر ىف ىراصنلل هوعفد الام عئاضولاو مراغملا
 هبشي (1) هنال كلذ دعب نم ىكم ىبا هاعدتساو برعلا عم بلعيد ماعلا

 ثرأو هللأو [ [ضايهب] ةنس ةبرجب كله نأ ىلا هرمأ مي مف هدادبتسأ ىف هب

 تف ضردلا

 هناك :) ىيجج ىبا ىبا ةيالوو

 ناسهتب ءايدكز ىبا ريمالب قحل هناو هتيلواو لجرلا اذه لس د

 هقساير ىف هارجاو هباب ءارو اهف هيلا شوفو هتباسجم ىلع ىاغلا

 (1) آنعو سدد. 8 ءا 2 مدءاءصأ 5 ب (9) 8ومو 16و دقو, ءع ممس ءقأ 6ءملا اةهافأ ىبنح

 ءا ادصالأ دج

 م١١



 عدم

 أوفحزو ةوازفن لها ٌمدماف لبقي مف لاملا لذبو ىنهرلا ءاطعإب ذالو مدلب ىن

 اب عسل ت1 رز. ناإر دلع عالق ارامسفاوو فوج تمول دات همللا
 ىلع املس مل دقع مث هيلع (؛) اوخلبف كلذ بقع عورغ دواع رث نينا

 ممنم ةوازقن ءاسور ىإو ماوس ىف مملع مكح ال نا اوطرتشاو ممراغج ءافولا

 ركذن ايكد ير دادبتسا لوا تناكو مطرش ىفماف

 00 ا

 نيتسو نامت ةنس لتق ال شكارم سوملا دبع ىنب ءافلخ رخا سبدوبا ناك

 لزؤنو سلدنالا 0 نامثع منم قحل ضرالا ىن اوبلقتو دوغب قرتفأو ةيافسو

 يا ديسلا هع باقعا كلانه دجوو ههركت نسحاف ةنولشرب ةيغاط ىلع

 ناكم كلانه مل ىناكو ودعلا ةلايا نم ماوتم ىف سوبد ىبأ ىجا رصقفملا ديز

 ةهاسم ىن اوغلبتساف منيد ىلا هنيد نع ديز ىبا ديسلا يبا عورخل ةأو

 مغرم لوصح كلذ قفاوو اطخ ةيغاطلا نم هل اوبطخو دفاولا اذه مبيرق

 هرسأ دق ناكو هرسأ ةضبق ىف بابد ىنب نم ىراوهل 2 ركسع نبرباص نبأ

 هوعإبو نينامثو نمتنث ةنس سلبارط ىاونب ةيلقص لها نم (© ىدعلا
 هيلا عزن نا ىلا اريسا هدقع ماقو ةيغاطلا هارتشاف ةنولشرب لها نم
 تتلف :هرئاونلا :اؤسافمع اوال ع وو دا كت دانك اعم» قيزجأت العراب نافع
 ىلا رجلا ربعف ةيماحخل نع اهدعبل ةيصاقلا ىف رفظلا لماو تناك تيح

 )1١( (06 سحمأ عدوا ثعتأ 0نمع مهماغعع ل[ 6ععماع لهصف ءطقوالف 38135081[. لع (2) آ.عو مسقؤ. ىل ءا ان
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 عاب

 نوتساو رثآ اهلاتق ىف هل ناكو اهرصاحو سباق لزافف سنوت زاوحا نع
 قرمحاو اهضبر مدهو ارساو التق مف نختاف موي تاذ اهلتاقم ىلع ةهربلا

 هعاطاو ضيبالا ىلإ ققتناو ةتارسم ىلا لحتراو لخلاو اهتباغ ىف لزانملا

 نامقع نأ ةتارسم نم هناكمب هغلبو ةقرب برعو ماس لاو ديماحملاو ىراوجل

 ل ءايركز ابا رهمالا نا هربخ نم نأكو ةياجب ةلزانم ىلا فسا ىساربغي نبا

 ىلاظمع نم دوواد ةراجت عيسماو ابهر ةرك نع ةفكلم كالاطلا ناسك ©: ا
 للَع اهب دكفوأو سنوت نخاف ةدكنلا ددجو افارحغأو ةوادع هل العمأ هدر نم

 ىنمجوت ىب ىلع روهظ كلذ ءانثأ هل نأكو هعئانص نم ىناسارفل دمحم نبا
 نم ءايركر با رممالا ناكمب ةرضفلل لها عرذ قاصو طسوالا برغللاب ةوارغمو
 هاقعم ةلزانم ىف نسارعغي نب نامقع اولخادف متيصاقل هخيودتو متبلاطم

 اهلزان» نمنامثو تس ةنس ةياجب ىلا فحزف منع هبقع ىلا هودرهل ةياجب رغت

 اههلع لالملالا .نمرومجا ودطي مو اهردتوسرئانس هيلع
 نم ناك نا ىلا نينامثو تس ةنس ةياجب ىلا اعجار ءايركر وبا ميمالا افكناو
 ركام اهلا

 اهيف لتق ةنتف سويقت لع نم ةموثكو ةداتس ىنمب مايالا ضعب ىف ناك

 رزوت لماع ناكو هسفن ةمونك يشب هيف نراقيل مسقاو ةدادس عل ىبب
 ةمونك يش مذقف نيدحوملا ةدجشم نم ىللفيتلا ركب ىبأ نب ىبحي نب دمحم

 لفا فالخب نلعإو ةرضألل بتاكف هودع نم هرصنخ ىلع الام هل لدبو هب

 مازغ رزوت لهأ دشح ىنوه جرخو سومقتو ةطفن لها مل دشتحاو ةدادس



 عابد

 ةدواودلا ءاسور نم عابس نب ناهلس نب ةيطع ىلع لزنو ةمغز دالب رخآ ىلا
 نسشكاكيو دسو برعلا لخدف ةنيطنسق ىحارض ىلا اعيجج اولحتراو ةعاطلإب هاقلتمف

 نم نايقوي نبا دمموي اهلماعو نمناو ثالث ةنس دلبلا لزنو هقعاط ىف
 نم هل ناك ليفط نب نسحل وبا اهب ةيابهل بحاص ىناكو نيدحوملا ةدجشم

 ىفماف هربصو هسفنل طرشو دلبلا نا ءايركز ابا ريمالا لخادف لماعلا

 داعب لا لحتراو هتوعد ا-بب اوماقاو دلبلا نم دوهفكمأو مطر ىناطلسلا

 اومَحساو نيابتلاو ىالقل ىلا ىدا ابلفأ نيب بارطضا اهيف كدح دق تناكو

 7 نو كين عبرا ةعنب انهو عيل ريسلا نياق هايركو ايا رمقالا
 ىنم هانعمس اهف محالا وهو ةنيطنسقل هكلم ىلع اقباس ناك ةياجل هكلم

 ل دم بطي لوتجشاو عتماظرا سلالور ردوا لطان هملا/ عيوب امحويم
 عم ايدا نينموملا ريما ركذ لفغأو هللا نيد ءايحال بكنملا بقلتو ةميرغلا
 ةعامبلل نم دقعلاو لح لهأ نيدحوملا ءالم تيح ةرضح اب ةفيلقل هع

 ههغب كلمو هكلم مترو اهب ماقف سانلا ديس نب نيسحل ابا ةبابك بصنو
 نمي كوللإ رمالا :صلخ .نا ىلا ةلودلا هي تمسقناو ةهبرغلا ةيحانلا هذبب

 رك وةك ل يلوا ركييعم

 سليارط ةيحان ىلا ءاركز ىبارهمالا ةكح ىع ربخل
 هبيغم ىف ةياجحب نسارغي ىنب ىنامع ةلرانمو

 نيمنامثو سه ةنس هركاسع ىن اهيلا ضهنف سنوت ىلع ةكرحل ىف لقعا

 ىزازافلا هعنامو بابد ةخجشم نم دومحم نب باحر نب هللا دبع هيلع دفوو



 علو

 ناسرفلا ميف ناكو ةيدبملا ةنيدم ودعلا لوطسا لزان اهدعب عست ةنس ىنوأ

 لهأ ددم ءاج مث اهلك ىنوملسملا مب رفطظ اثالث ابيملا أوفحزف ابلاتقل

 ةياجب ىرعلا غقلا ىلع ءايركز نيا رضمالا ءاليتقسأ ىنع رمش

 ٠ ةيتايصتمو يئالذ ةيلواونةنيطعمتقو يدر

 هيدبب رمالل جشرتلا نم قاحا'ىبا ناطلتتلا نبا ءايركر ىباؤيماللااواك

 هلاح ةبغج هل دبش ام معلا لثها هتطلاخو هتتكلم نسحوا هتف فرو

 انموعل .داننكتسا ياك صورك ىروقالا راد ءازإب معلا ةسردملا طقخا ىذلا وهو

 ةربص ىلع لون ةياجب هيبا كلبم نم هتاخم دعب ناسملتب قحل امو

 د محب ىبأ نب نيسحل وبا هرثآ ىن ءاجو ناسملعب نساربتي نب ناقع

 م ضعت »يلا # نان طلدانلا عم -صلخلا ىآنللب اهيحياو هينا همي كالا
 نيسعل وبا ىار كلملا لئاخم تدبو برعلا هل عيإب الف ةنجامرم ىلا ةعقاولا

 نال ءايركز ىبا رممالب قحلو هنع بكنف ميلع ىزازافلل ناطلسلا راغيا

 ةماقا ىن هقفنا الام كلانه ةياجب راجت نم ضرقتساو هكلم بلطل هققساأو

 كلذ ىم همومي ع مقل انهقو ءانيلوإلا عفطصأو لاَجيلا حجو هل .كلملا ةهبا

 صفح ىببأ ناطلسلا ةعاط نم دلفت ناك امل هنع نسارخغي ىب ناممع هدصف

 جحرخحو هنا لع ءايركز وبا ريمالا مزتعاف هلبق ةرضحملاب ءافلغأ عم ممننس ىلع

 دووادب قحلو منيب هماقم مايا هلخني ناك ىدللا قنيعطتلابا اهروط اسلي 6

 نامقع زعواو ةبغز نم رماع ىنب ةفاكو بوقعي ىب مما ىاطع نب لاله نبأ

 هموقب هعم لحتراو هتمذ رافخا نم ىباف هيلا هدرب دوواد ىلآ ىنسأ يخي نبأ
 ااا



 عالم

 © راغما ني ىلخيو ةيبهولا يش () نوهس نب دمحم نم ذمموي أهتسايرو
 ةيلقص بحاص ةيكارملا ابيلا نيا جراوشل اتقرف اهو ةراكذلا 3

 ةيرجلا هايطاسا ىف ةنولشرب كلم نوكاديرلا نب ١ كيردفلا ىع ابان

 اوبلغت مث ارارم مقياضو ىناوشو ىإب مغ نم اليطسا نيعبس لهق اهف اوناكو

 ةينايث ارغلب منا لاقي ايبسر ىرسأ اهلها اولمحإو اهلاومأ اوبهتناف اهيلع
 ىحجتا نم ةعقاولا هذه تناحف بوبهل ىف عضرلاب ومر نأ دعب ىالا

 + دل اتالم ونكرر 80و انهلقج اهدهاسب اوديو و هسا عازل
 ايكارملا كلاهو كلذ ىلع اوماقأو ةفس ىف رانيد ىلا ةيام مرغما مميلع ضرفو

 ىف هللا اهداعا نأ ىلا ىراصملا ةكلم ىف ةريرجل ةناققر» نيالا ؟نئار "1002

 ودعلا رفظ نينامثو سه ةنس ىنو ركذن اهك ةياعبسلاو نمعبرالا رخاوأ
 نم افلا نيرشع ىف هليطاسا ىف ةنولشرب ةيغاط ابيلا بكر ةقرومم ةريزجب

 نب رسع يأ نم اوبلطو راهخلا نمرفس مدكحاكا ةقرويمب اورو ةاتاقملا لاج لا

 برحلاب اهلها اونذا اولحاست املف مل نذاف ءاقتسالل لورنلا ابسيءر مكح

 ىالالا اورهاني اب ةحارجو القق أابلك ىن نوردلسملا ميف ني اثالث اوفحازتف

 تلوعتسإو ثلاعلا ميلا ىف ناك اذف قحزلا نع دعاق هتقراطب ىف ةيفاطلاو
 معلق ىلا قحلو نوملسملا مزهناف ركسعلا ىف ةمغاطلا ىنحز هموق ىلع ةهمبلا

 000 00 2 يما وياطا ى ةمد كح قال ودعوا اهب طر صقل
 اهيف ام ىلع ىلوتساو ؛8 ةقروغم متراج ىلا مزاجاف ودعلا مكح ىلع ىنوقابلا
 ىراصملا ردغ اهدعب نينامثو تس ةنس ىتو هللا ديب رمالاو ددعلاو ةرميخدلا نم

 ' ارسل ابلجام ز هع مرارا“ الع نر ااتكو اهويققان زا رم
 اههفو مدالب ىلا اوفيصناو سنوت ىسرمب اورم مث اران اهتومب اومرضأو ىرسا
 (ا) لم دلو هل رمتام وهس تال سكب موهس )8(  طاف هزم نو همس تا نعل راغموا -

 (3) هدو دوو مصدق ممزاءمأ ةقرويم



 اد سس

 دلبلا رهاظب ىعدلا ركسعو ابنم ابيرق موهيب لزغف سنوت ىلا ضهنو صفح

 ىعدلا ءبخ نوكضوةسي موي لكى سانلاو امايا برحل اهنيب تلاطو ههاجت

 ءافتخالاب ذالو هركسعم ناكم نم لخدو هودساو هنم اوءربت نأ ىلأ هركمو

 ريرس ىلع ىبوتسأو نينامثو تالث هنسرخالا عيبر ىف دلبلا ناطلسلا لخدو
 ةجل ىف صاغو سنوتب ىعدلا ىنتخاو هيعدو هكفاف سند نم هربطو هكلم

 ضعب رودي ناطلسلا لهم نم نايل يلع سعت بسلا هبال |
 نايطيسلا: لا لوز ءايبعح هقمذمم مىتاطرعلا تاعبإ ل

 هلتققو هناخمإب رماف ممتيب ىف هئاعداب فرمعاف هاداسو هلكيوو ءالملا هل رضحاف

 نب هللا دبع ناكو هسار بصنو ولشب قيطو ةجرم ليبس رمغ ىف بهذو

 بفلتو كلج ناطلسلا ةبيسإو ىالقلا سيوربحت ناكر متعلا 0
 مدغيب ةيسافلا لما تعبو هنفاط ى لوححلا,ىلا اعلا و يوصل 0
 ىلع ىزازافلا هللا دبع ىبأ حل دقعو اهنيب امو ناسملتو سلبارط نم

 ةمذل ايعر برعلل مراغملاو دالبلا عطقاو ةيحاضلاو بورخل ىلع هركسع

 كلذ نع نوماخي هلبق ءافلخل ناكو عاطقا اهلبق مل نكي مو هرمإب ممايق
 نا ىلا هترضح ىف اعداو هكلم ايلقم ماقأو ابإب مسفنا ىلع هيف نوفي الو

 ركذن ام ناك

 هتلزانمو ةقروممو ةبرج ةريرج ىلع ودعلا ءاليتسا نع ربخل
 لحاإوسلا ىلع هبالجاو ةيدبملا

 ةيرجلا رربلل ىلءودعلا بلاكت ىاطلسلا اذه ما ىف تداودلا مظعا نم ناك
 قينامشو تالق ةنس نم بجو قى ةبرج ةرسي رجح ىلع ممليطاسع تلوتساف



 عدو

 ىلع هنولقانتي اوناك اهرو برقالا ىلوملا دج وهو نودلخ نب ركب ىبأ نبأ
 عاشو نانلاب هك وا نامت ةعلما ىلإ اج الو كالكلا يهباتفأ .اذأ مروهطظ

 ناكام ميلع هتاطو تملقثو برعلا نسا دق ىدلا ناكو اهملا هتابخم ربخ

 ةثالث ىلع ضبقتف مثيع سافلا هيلا ىكش هلوخد مويلف ميف ةكلملا ءىسي

 مللع مم نيكارفات نب قمل دبع نيدحوملا يش حرس رث ميلصو ملعقو منم
 ىنب نياشم ىلع ضبقت مث منم ىقل نم محلتساف عيف ىناخالب هملا زعوأو
 افاعمعأ اويلطتو مميف درشأ ءالنف انيضاجت يلع افين ممنم هنوج عدوأو قالع

 اولخدف نانس هعلق نم هناكم صفح ىبا ريمالا ربخب اوعماستو تيبلا

 ةلالا نم امش هل اوعجو نينامثو تالث ةنس عيبر ىف متعمب هوتاو هملأ

 هتلخادف ىدلا ىلا ربقأ خلبو مريمأ دهحأ ىب () ليللا وبا درمأب ماقو ةيبخالاو

 ىبأ ىلعو هتلود يدش ىنمساي نب نارع ىبا ىلع ضبقتو هتلود لهأ ىف ةنللا

 ةتانز بوسعي نهرلا دبع نب نمسح ىلو نيدوناو نيو نمساي نب نسل

 ريمأ بريطضاو سانلا مل عجوتو ارخا ملتق رث ملاومأ فصتساو منخماف

 تاما اك قلل عدلا

 [ناطلسلا ءاليتقسأو هعوجرو ىعدلا 0-2 نوما ربا

 ىجراف هلأقق ديري سنوت نم حرخو دوتقمف ةلودلا لهإاب ىعدلا عقوأو اعلا

 ا ناكظتسلا ةعاط قى دالبلا تلخدو امزهنم عجرو هركسعم لهأ هب

 (1) 0م (عمانكع يتعاون ع1مزو ع ممدد ةءمأ ليلا وبأ



 عالا

 دلاحَو رعو هديب ىدلا هإتق دحاولا دبع أريص اعيج هتاوخا لتققو دركسعم

 حامرلا ىلع" اهب قيطف سنوت ىلا مسوءرسب تعبو دحاولا دبع نب دمختو

 قى ركف ىدلا ةيمءاطب ميف اهاق )1( ىنمعرسأ نب نيك مميلع ةّياحي لهأ

 ريمالا اجنو هيلع ضيقتف ةواوز نم نيربغ ىب لبجب هكرداف ناطلسلا عابتا
 غلب اير القتعم ةياجب قاحتا وبا ناطلسلا ىقبو ناسملت ىلا ءايركز 5

 عيبر رخأ هلققف دوواد نب ىسيع نب دمحم ىىدلا لسرإو سنوت ىلإ ربخلأ

 ةنجامرم ىعدلا عم هيخا ىنب ةعقاو رضح صفح ابا ريمالا نأ انركذ دق

 نم بيرقلا ةراوه لقعم نانس ةعلق ىلا اجنو الجار ةحرعملا نم ضلخ

 ىنيسحل وبا معّنانص نم ةثالث هتابخم ىلا هباهذ ىف هب ذالو :ةهحللا ناكيم

 دمحمو ىزازافلا © سيردا نب مساقلا نب دمحيو ىانلا ديس نب ركب ىببأ نبا
 (1) آنع مق. 8 ممراع ىنيغرسأ

 (9) 0عو لعرندع مطماق دوما !دتووذو عم طادمع لدمؤ 1عو تذؤ لل ءا آ])
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 ةيابجي ورغ ىلا همه رو ةودلا لاجر نمب ططقل مدقو كلملا باقلا

 اديرط هتنس ىنم ةدعقلا ىذ رب هناح 1| قاحتإ وبا ناكلسلا لضو ال

 سراف وبا ريمالا هنبأ هيلع ضقتنا هناطلس ىلح ىنع الطاع هكلم نع

 هل علخغاف حلخأ ىلع هدارأو عيفرلا ضو مب لزنف هرصق ىلا لوهدلا نم هعنمو

 اعدو بكُوكلا رصق هلزناو كلذب ةياجب ةهجشمو نيدحوملا نم ءالملا دهشاو
 ىف ىدانو هللا ىلع دقتعمل بقلتو هوعيابف ةدعقلا ىذ رخآ هتعيب ىلإ ىانلا

 ىلقساو ىدلا ىلا افحاز ةياجب نم حرخو شكيودسو حابر نم هنايلوا

 ناكف هتوخاو صفح وبا ريمالا هع هعم جرخو ءايبكز ابا ريمالا داخا ابيلع

 ركذن رام مرما نم

 هدادعتساو هيبا ىلع سراف ىباريمالا دادبتساب ىدلا ىلا ربخل غلب امل

 نم حرخو ملتقب م نأ دعب ملقتعاف ىصفخل تيبلا لها ىلع ضبقت هئاقلا

 نيناقو نيتنث ةنس رفص ىف دنهل تاقبطو نيدحوملا نم هركاسع ىف سنوت
 مموي ةياكع اولقتقاف لوالا عمبر دل ام نانتوبلا ىعءارقو ةنجامرم ىلا قتناف



 م14

 هيلا افحاز نإوممقلا نم ىهدلا لحتراو للعلا ةحازال اهب مولتو ةيدبملاب

 قئاولا لان امل ةجرو مميملع ةيالولا دما ليوطلا متفيلخ رصنتسملا ىنب

 هركَدَف اي ةياجي ىلا رظو هكلم

 لوحدو ةفاحتب ناعا وبا اهيطلسلا قاطع

 ل

 نينا ىذا ةئش نم: لاوض رخآ قاحا با ناطلسلا ركسعم ند 5

 فدنع فقوف سنوتب رمو ةياجب ىلا ابهاذ هدونج ضعبو هتصاخ ىف بكر
 تاوقالا ةلق نم ىناعي ىاكف دربلا بلك ىف راسو هدلوو هلسأ لقحا ىتح

 رت هلم لذيب هقيرط ىن لئابقلا عناصي ناكو ةدش يلغلاو رطملا رواعتو

 برقو اهلوخد نم ىتربلا () نايقوي نب هللا دبع اهلماع هعفمف ةنيطنسقبرم
 لخدو ركذي ام هربما نم ناكف ةياج ىلا لحتراو ,تاوقالا نم_.عرقلا ندي ه1

 هترازو نمساي نب ىوم دلقو ةرضحل ىلا ةراسع ىبا نيا ىعدلا

 ركب ىبا لاغشالا بحاص ىلع ضيقتو هتباخ يملا ىنب دهأ مياقلا اباو

 هاتق ف هيلع ةنقما لامر هلع ةقدانمو هافيصتسات نودله نين نشل ل

 )1١( آه ممدعاسدأ(نمص 06 2م طمصه ؟2516 لهمقو ]عق 233.



 عدم

 ىتاتنبلا ىسيع ىب دمحم ذّمموي اهبو سلبارط اولزانو برعلا هل عجو بابد
 ا نينلوم ا سي رجح ىلا اولحرو مميلع تعفتماف ةضفلا قنعب رهشيو

 ةيامل هقيابج ىنوتساو ىجاونلا كملت ىف راس رف مب اوعقواف ةراوه نم اهتابجو

 معمزلا عئاضو ةراوه نوطب نم ريسقمو ىنايسغو ةسوفن مرغاو ةغاوزو ةراوزو

 كك ين كلنا نال ل ا راكان عوعو قل افافوتساو اهيا
 هوقوط اهف هناا قحب دافو ةيعاول هتقفص هاطعأو ىنينامثو ىدحا ةنس

 مدخخساو هموق ىف ىدانو هتفالخب نلعاو هلموي ناك ئذلا لالقتسالا ىلا ةعيرذ

 نب نجرلا دبعل ةجش ىنب ىف كاذ ذا متسايرو ملس نم بعك ىنب هل

 00 ل هتامدم الل ارباب ةييظاماءارقامام حاط ند ( نمامن

 رق هوعاطاف ةيليطسق دالبو رزوت ىلا فحز مث ةوازفن ىرقو ةماحلو ةبرج
 ناطلسلا هيلا مهجخ هتيم العو هرما مظعو اهلها هل عيابف ةصفق ىلا عجر
 هركذن ايك سنوت نم ركاسعلا قاحا وبا

 هتعاط ىن واصمالا لها نمريثكلا لخدو سلبارط ىجاونب ىدلا رمأ مقافت أمل
 نم جرخل هبرح ىلع ءايركز هبا وييغألا هنبال دقعو هركاسع ناطلسلا زبج

 لاومإب اهنم رئاقساو عّداضوو تامارغ اهنم ىضتقاو ناورمقلا لزنو سنوت
 ءاليتسا نم ناك ام كلانه هغلبو ةدومت ىلإ ىقشقناو ىدلا ءاقل ىلا لحترا مث

 سنوت ىلا عجرو هلوح نم اوضفناو ركسعملا هب ىجراف ةصفق ىلع ىدلا
 ةصفق ىنم هرثا ىلع ىدلا لحتراو هقتنس نم ناضمر نم موي رخآ ابلخدف

 ةسوسو سقافصو ةيدبملا لها مهب ىدتقاو اهلها هل عيابف ناو مهقلاب لدحاأو



 عوا/

 اوفرصنأو تاناقلم ىدلا نيفات ممادقا ىنم ربظو امايأ ةرضخلاب اوماقأو ٌمتبلط

 نمحل ناقع ابيب قىقباو نيروبحم نيوبحم نمناقو ىدحا ةنس منيعظب

 مايالا رخا مموقلو مل اركذو متلود رخافمو مروصق لُداقع نم تناكف !بلوصو

 هرصأ ىف بيرغلا نم عقو امو هو ةراع ىبأ نبا ىدلا روهظ نع ربقل

 نع ابيلع نيراطلا ةياجب تاتومب نم ةراع ىبا نب قوزرم نب دجاوه

 تيدا نانو أردغ ارد هنانايكا  ةيعان قف افرتحم اهسو ةياجنباهنو تملا

 هيريف طخب وه ناكو كلذب هنو مبخي معز وفزاعلا ناك_انمل فلل

 برعب طلتخاو يما ءارصحكب قحلو هدلب نع برتغا رق كلذ هطخ

 هناو راغالا دنع رظتنملا ىطافلا هنأ ىداو تيبلا لهأ ىلا ىقناو لقعملا

 ىنربخأ امايا هناشب اوثدحتو هيلع اولقشاف ةعانصلاب بهذلا ىلا مدح ليك

 هروهظ مايا د-ار هنأ لقعملا نوطب ىدحا ةيراعلا خومش نمر فظم نب ةحاط

 دسل هييف:اودمر افلا فاوجتلا هضم يش وفدا فاد انيس

 باتد خلع لزقو. سلبارط تاج ىلا لصصو. ىتح ضرالا ني بلقعي 2 095

 دءار الو ىبون بقلتو رصنتسملا نب قئاولا ىلوم ريصن ىتفلا منيب بهو

 لاقف هيمدق. ليقيو .ىكبي :قفطظف. مالوم نبا. لسصتفلا نما ابش رهن ىلع

 ىوعدلا هذه ىن ىنقدص هل لاقف ربقل هيلع صقف كناش ام ةراع ىبا ىبا هل

 ناب ر ومسلاب انذاك برعلا ءارما ىلع ريصن لبقاو ملتاق نم, كرمثأ انأو

 تعقو تارواحم نم ةراع نبا ىلا سد ام سيل رت ميلع ليخ ىتح هالوم

 هرماب بي دمسلا ايفن ةراع ىبا ىنبا غيلع اهبصق قئاولا نمبو برعلا نيب

 ريما 0 نب رباص نب مغرم هرمإب ماقو مقمعبب هوتاو اونامطأو قدس
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 كاوا رز كك داعلا» ناطلدملا !ءانثبا ية ذايقني قطا رفا

 مب افغش هناطلس ططخ مملودو هكلم بتارم ى2اقنك| خدم ناطلسلا ناك

 ركسع ىلع ءايركز ىبا هبال نمناتو ىدحا ةنس بجر ىن دقعف مل اهشرتو

 اهيباجم مضو اهتاهج ىلع فارشالل ةصفق ىلا هقعبو دنجتو ايكيا نم

 نم ناضمر ىف سنوت ىلا نصناو هقكرح نم هناش ىفقو اهيلا حرش
 ىلا! هذقتأو درككسع ىلع دحاولا دبع دمحم ىبأ رخالا هانا كه را فاعتمم

 دبع هعم نتعتو مماضسأ فو مميدأربف هطئابمنو ممراغم ءادوتمإل اةرامم' ىو

 0 0 ا ل نيكس در تاو دانا فاعل داكلا دقاق نبا دهب
 ريخلاب ريطف سلبارط ىجاوتب بابد ىف هروهظو ىعدلاا نامت هغلبو ىن ناوممقلا

 قود نبا اعجاز :افكافىدتلا را ةرمنا وق دهنناشإ ىلع . ليقاو 0 1

 ىنسارغي نب نانمع عم ناطلسلا رهص ىنع ربعل

 ىنسارغي ةيحع لزنو هكلم لك دل الا نم رجلا زاجا ان ناطلسلا ناك

 00 هتعميب هأتأو هةفاعلل مردانعلا تعكر همودقل لفتحاف هانم قد واقر ىبا

 ةرزاوملاو هودع نم ةرصنلا دعوو رمالاب قحأ هنا مع امل هفلس ىم هتداع

 012 راطلسلا .كوتسأ املو هني ىاعسالا هالوخبهنم.هبطخب افيرقك. نافع

 ايا كلا هاربا هغبا نسارهغي تعب هكلم لاوحإب ديتقساو هترضح

 قفعساو متربم ناطلسلا دقعاف دقعلا كلذ ماهتال هموق نم فو ىف رماع



 عود

 ىبأ ناطلسلا ىلا مرما اوعفرف اهلها ىن هرشا ءاسو ةلودلا ىلع دادبتسالاو

 وه كك ةعاطلا نع هفارحغأ لماع نك ىأر 0 مدعي ملف هودعتساو قاحأ

 ريمالا هب رم اك ةنانف ىع هل ىضغأو لبقتف هب اوءاج ل ريكنلاو راذتعا إب

 ءافك كلذ نم هخكمف ىناطعتسالاو ريذاعملاا ءاميصلا نم اع هيلع دفواو

 كا ىلع ورغلا مب ددري درغت ىب دهكعم نوحي ىراصنلا شيجح ىف ىنوغرأ كلم

 نوعا رماجخ هيلا لوطسالا تاعيب هدعوو هباجاف هل ةيعاد أوعز أاهف وك

 ف كا لئابقلا نأسرفو بارعالا دشتحاأو هركاسع 2 ا ىم سراف وبأ

 نخل ةمس عمبر لوأ ىف ةنيطنسق جو منع ضرتعأف رجزو ىوبأ اهب ماقعب

 ةامرلا ىءاقم برقو قيداجلا يبضقو اهرابصح ىلع ىديالا عجو ابلزامف قيمفاف

 لومملا اكو هتابج ضعب ىم لقعملا يلع روستو م ضعب وأ اموي ابلتاقو 5

 همدندلا كضع رجزو ىوأ لكقاو نودلخ ىب ركب ىبأ نب ني ةيكلاخك هروسمل

 دلبلا روسب مسوءعر تيصنو اهعايشاو هوخاو وه لققو هب طيحأ ىتح
 راوسالا نم ملعت ام مرب ريمأو اسنومو انكسم دلبلا ككس ىت ريمالا ىشمتو



 عم

 هنإب كلذ ىنع هوبا دازعف نرحل سوبل ىف هيبأ ىلأ نيكد نسر ايوا نليمالا

 هناا مسر ىف هعم ذفنأو القتسكم اريمأ ابهيلا هذفنأو اهلاعأو ةياحي ل

 هلققمو ةنيطنسقب () ريزولا نبأ ةروش نع رمخأ

 تومب نم ةيموك ىن هتبسنو ىسمع نب ىسوم نب ركب وبأ لاجرلا اذه مسا

 "ايلا نا نحل يل ل نشل دل نذل ايهم ناك قيححولا
 ماقأو ةرضضحلا ىلع نسادلك نبأ دفوو: رصنتسملا مايا نيدحوملا ةهحشم ىنم

 اظفاح ناطلسلا هالوو ةمارصو انغ هل نأكف ةنيطنسقب هنع ابئان ريزو نبا

 دالو م لاوحالا تب أو رصختسملا كلهو هتقيالو تلصتاو ةنيطنسق ىلع

 معو لمالا حوجج احومط اذه ريزو نبا ناكو قاككا وبا ناطلاسلا او كاولا

 اهب عافتمالإب هسفن هتثدحل هنصحو رطقلا كلذ لقعم ةفيطنسق يأ

 (1) طوءامانأ هتااعتتعو ءع همس ءقا نتا ريزو نإ



 عورس

 ىف ملط مل ناطلسلا ىخراو لاجرلا نم قياوسلا لها اوعنطصاو زعلا ىلع

 ناكو ديعلا ةيالول اكرم ناك اه سراف وبا عريبك ابين ىلجلا ناكو كلذ

 نب ارحب نتا نب نجا هنقيانقو نقلا اى ةتبتع ءا3ر”ةليلغ قتلارنةعنطللا 2

 اهنإبا نأ كلذو اهل اهاعر ةقباسل نيسحل وبا هوحاو ىرعيلا ساقلا كيس

 هل ةيوار تيدحلاب اظفاح ةيليبشا توُمب نم ناك سانلا كيس قب ركب ان

 اصوصخ ةيليبشا لهال تناكو هباكحأو دوواد بهذم ىلع ههقف ىف ايرهاظ

 صفح ىبا نب دحاولا دبتع نب ءايركز ىبا رممالا ةلصو سلدنالا نمب نم

 متلاو ةودعلا ىلع ةيغاطلا بلاكت الف .سادنالا ع هنتيالز نيم ا

 لفاو مالعالا زاجا اهراصماو اهدعاوق ىلا فساو اهطئاسب ميعكاو اهروغت
 لامنتسال رفكا سنوت ىلا مدصق ىناكو ةيقيرفأو نمي رغملا ضرا ىلا نومجلا

 جيدقو سلدنالا لاوحا لالتخا محيوبا ظفاحل ىار الف اهب ةيصفخل ةلودلا

 هققباس نم سنوتب ناك ام ىلا ابنع ةاحرلا عججا اهنكاس ةفخو اهرئاصم

 لعجو ةمركت ناطلسلا هاقملف سنوتب لزنو رجلا زاجاف ءافلقل ءالوه دنع

 نئالقلا ما هما اهسسا ىقلا اوبلا ماه دنع ةسردملاب ماعلا نيردك هّملا

 ىدللا» قءانع سكاف اهتلافك رخو ةلودلا وج ىف نمسح وبأو دجأ هوغب 5

 بدارم ىلأ اوفوشتو ايندلا بلط ىلا معلا بلط نع اولدعو اهب ميمبال ناك
 ثيح رصقلا رك نم مئاكم قاحا:ىبأ ناطلسلا ءامواب اولككتاو ١ ناطلطلا

 ناطلسلا ىلوتسا املو مل اومدخخساو عوطلاخ ميبا بهذم دعب مَع لزنا

 دا عفطصاف ةرازولا ننس ىلع دارجأاو ديعلل سراف انآ هنبأ ترو رمالا ىلع

 بقلب هصتخاو هقمارك سوبل هيلع علخو ههاب هونو سانلا ديس نبأ

 اهغيلع ١ كاملذ/نيقنو اةاذقع «تاديلذا, ىف .هتمماتي قويت رانا ةوركلاو اهدنالل

 سانلا ديس نب دجا نإو هتانث ةوفوخو هتباب قاحصا ابا ناطلسلا اورغاف ةناطبلا

 هداق نيت تاففيلا نوف .ةفاعتنلا نك ربك ىلوتو ةلودلاب بثوقلا ىف هلخاد
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 عووت

 نم هنم عقوتي ناك امل نمعبسو تس ةنس هتبكن نيحل هلمقو لاله

 ةنتفلا ىف ىاسملا نم هب ىرع امو ةلودلا ىف دوركملا

 هدلوو قئاولا لققم ىنع رمخأ

 ىراصنلا ءاسور ضعب كلذ ىن لخاد هنأو ةروثغلا مو مي هنأ قاحا يأ ناطلسال

 نموه هينب كاقتعا ناكمي هلقمعأو ههشرت ناكم ىناطلسلا قلقاف نوكا

 ره احيج وهكذا هعلكلل ميلا تعب مث رصنتسملا هيخأ مايا هيفا

 هدلول ةرامالا نانع نم قلطاو رسمالا هل قسوتساو نيعبسو عست ةغفس رفص

 كد ام مناش ىنم نكد ىلأ

 كلذ .ىن ببسلاو هيبا دبعب ةياجب ىلع

 ناكو ميدعلا دبع نيراقوبا ةس ءانبالا نم قاما ىبا ناطلسللا ناك

 ناطلسلا ناكو رعو دلاخو ىبحي ءايركز وباو حاولا دبع دمحم وباو مربكا
 رصقلا رج ضعبب همايأ ىف حاير ىلا ممِب رارف دفع مسيح دق رصغتسملا

 موبأ ىلوسصسا نا ىلا هقزر مهجو هتلافك لظ ىن اوشنف اقزر مهلع ىرجأو
 اولقشأو هحود ىن معو رف تلاطو هقافإب اوعلطف كلملا ىلع قاحا وبا ناطلسلا



 ةرضعأ نك قاما ف ىناطلسلا ءاليتقسأ ىع ربك

 عوف عماج ىنبأو صفح ىبا ريمالا هيخا امك قاكتا 1" ىاطنخلا غلب ام

 اولحتراف سنوتب هيخا ىبا قئاولا عالخا ربخ هافاو مث عملا اذغم ردإب ةجاب

 لخدو متعاط هوتاو هناقل ىلا متاقبط ىلع ةرضحل لها لياستو اعيهج

 يش لاله ىبا نب دمحمو نيعيسو نامت ةنش رخآلا عيبر ىصتنم ةرضعأ

 فلوو قس ! طة قو بتاك ويشلا نب مدأقلا ىبال هتباح ىلع دقعو هقلود

 نسل هيبا عم دقو نأك نودلخ نب نسل نب ركب ىبا نبال لاغشالا ةطخ

 ما هدلو ما تناك امم مل اهاعر ةمذل ةيليبشا نم ءايركز ىبا رممالا ىلع

 قرستملا ىلا ىنسملل ليحرو ملحم ءايركز ىبأ بستحملا ىبا اياده نم قئالخل

 كوالا ناك وسبا ريمالا هإيعتساف ةرضخلاب ركب رشا ةنضااقتر كلانه تامو

 ليحل ةقعوامانلتق 5 نودحولا الا اهيلي قدي و لاغشالا ةطخ ىف هلوهد

 ىر نكل نودحيملا الا اهيلي اضياأ نكي مو بازلا ىلع ىنزم نب ىلع نبأ

 .هيخالو بازلا ىلع هل دقعف سلدنالا ىلا هعم هبارتغا ةمذ ىنزم نب لضفل

 هلاقتعإب رمأو رببخل نبأ ىلع ضيقت مث ةيليطصق دالب ىلع دحاولا دبع

 ناكم دجوو ناكمالاو ةرداصلل نمساي نب دمحم نب ىويم ىلا هعفدو

 اوعز اهف اهب رمي روصلاو لاكشالا ةفلتخ تامسلطو عباوط هيلع مماقلا

 كالجلاو قالح ةتشالاو ناكمالا ىف هنا ناكو اهلاير هب ناك ل

 كله ىن ىلأ هتلود مايا هب ودكم نيسللا نا نب ىيعس ناش كاذعلا

 ناطلسلا دعتقا املو ةرذ لاقغم مظي ال هللاو هتنس نم ىلوالا ىداج رهش

 ىبأ نب دمحم ىلع ضبقت هتفالخ ىرع تقثوتسأاو هكلم يسرك قاكتإ رذإ



 عد

 هوتأو قاحصتا ابا ناطلسلا اويطاخ ةرضحلاب ناطلسلا رداوب اوشخو متملعف

 ةدعقلا ىذ رخآ ابملا لخدو معباجاف كللل هنوقكسي مدقو اوثعبو متعمب

 عبار هع او داب ماقو ةياجب لها نم ءالملو نودحوملا هعيابف هتنس نم

 زيرعلا دبع اببو ابلزانف ةنيطنسق ىلا هركاسع ىف ىحز مث لاله

 هرمأ نم ناك ىأ ىلا اهنع علقاف هيلع تعنتماف دواد نب ىسيع ىبأ

 دركذان 5

 قئاولا علخو همعاط ىف هلوهخد مث قاحأ

 ىناطلسلا لوخدب رببحل نبأ هيلع دبتسملا هريزوو قئاولا ىلا ربخل غلب انهن

 صفح ىبا ههعل ابيلع دقعو هبرح ىلا ركاسعلا حرس ةياج قاعات ذأ

 ةياجب هردكسعم برطضأو سنوت نم جر عماج نب ديز ابأ هل رزوتساو

 رهص ةمذل دواد نب ىسمع نب زيرعلا دبعل ةنيطنسق ىلع قئاولا دقعو

 قاما ابا رهمالا ابنع عنامو ةنيطنسق ىلأ مدقتف رببخا نبأ نم هل تناك

 داراو صفح “ىبا ريمالا جو مخح ىف ريب نبأ ىار برطضأ مث هانركذ كَ

 لك ىرغي عماج نأ هريزوو صفخ ْيأ' ىلا قئاولا بتكف ةركسفق ضاضفنا

 اوه قاما ىبا ريمالل ءاعدلاو ع اقفتاو اضوافتف هبحاصب اهنم دايخ

 ةناطبلاو ةيماحل نع اذيتنم سنوتب وشهو قئاولاب ريبقل لصتاو كلذب هيلا

 يا ناطلسلا هعل رمالا نع علخناو ءالمل ديشاو هكلم باهذ نقيتساف

 امن ةنس قم: لوالا عمبر ةرغ قاحما

 هدحو هلل ءاقيلاو هرماو هقلود تضرقناو ىروقالا راد ىلا ةبصقلاب



 عع

 هنفدم فرعي م تيحب هولش ىنفدو هقنس نم ةكبئداق كلم نا لا تكاد

 كع ايلاو ىلُعلا ابأ هاخأ تعبو ناطلسلاو ةلودلا ىلع رّببما نسل وبا دبتساو

 ةركابم نم هنوهثكي امو هدادبتسأو هوقعب ةناطبلاو ةهشملا قسأو ةياجب

 هرتكذتت ايك ةلودلا ىلع كلذ لابو داع نأ ىلا هباب

 هقمالح ى ةيافص لما لروحف

 لذلك" بالا "ينس هنن "ةياع قلاع 0ع كف رصنتسملا ناطلسلا ناك

 ايلاو ماقاف صفح ىبا ريمالا هيأ نم هب لاداو ىتاتنبلا ديعس ىب دايع

 ابيلع دقعو هانركذ ايك نميعبسو تالث ةنس ارو ىنبب كله نا ىلا ابيلع

 كله نأ ىلأ هريمإب علطضاو ةنتيالو !ى ءامعه هل. ناكفا معا هنابالا دك

 ممتعبب ةياجب دفو تعبو هتقعاط ءاقيا ىلإ ردابف قثاولا هنبأ ىلوو رصنتسملا

 ةياجب لاغشالا ةيالو سيردا هاها ةلودلاب ماقلا رمبحل نسلل وبا نلق مث

 نم لاله ىبأ نب دمحم فناو ةهجشملا ىن مكحتو لاومالا ىنتقاو اهب ماقف

 لخدو هتردإب لاله يأ نب دمحم ىتخحل هتبكنفب سيردأ مف هيلع هدادبتسا

 ةنس ةدعقلا ىذ لوال هيلع اودعف هيف كلملا-نضوافو هلق ىنةعناطب شي

 ءاغرسعلا لا :هسارج اضرو ولطف ناظليملا فان وما موسم ل
 ناكو ناسملتب قاحا ىبا ناطلسلا .لولح .كلذ قفاوو. هب اوقبعق قئاعزلاو

 ةيلطل» ةراجالا/ ع درمأ عجأ رصنختسملا هيخأ كلهم هيلا ربخل غولب 0

 نسر يقلق لركن لإ نا مزقعأ مث ةهرب ددرت ام دعت ةكش

 لالف ىبأ نباو ةياجب لها لعفر هترمم ىن لفتقحاو هدرومل ماقف ىنايز نبا

 |( م



 ععم

 نم دوأد نب ىسيمع قطاف مزمأوجح ىئساف ءارعتشلا هحدتمأو تالا 0

 هرمأب مايقلاو نامل دع ةهعكبلا دال اوقملا ناكف هلاح ىلآ هدرو هلاقتعا

 ةرسهضلا 0 ه4هخوسرو ةلودلا 0 هناك ىمسفأ ا نب 2 نب دكيعس

 ةلودلا ىلع رببحأ نبأ داديتساو ىيستلا كك ىبأ ةبكن نع نبع

 الدنا نشا يدك فاعلا فلنا داع نبا نكي فنا لجرلا اذه ناك

 ىناكوودعلا ءاليعسأ مايأ ليلوفالا قرست نم ةيلالا عم دفو ةيسرم 2

 را" مك ناعالا و فرسصف اهاوس لالخ نم هل نكي مو باتكلا نسحي

 تمظعف ىناويدلا ةيالو ىلإ هاقر مث هبتكتساف نمسح ىبا نبا ةمدخ ىلا

 ةقباس هل اهدتعا ناطلسلا" نبا'قئاولل ةلهخادم: كلذ ءانثأ هل تناكو هلاخ

 باك هدلقو ىروشلاب هصضصتخاو هتلزنم عفر قئاولل ومالا قسوتمسا الف

 هنم قما ناكا ا ايفانم هلا اجارم نيس با نب ديعسا ناكو هتمالع

 ىبأ نب ديعس ىلع ضبقتف هلام ىف هبغرو ناطلسلا هب ىرغاف هميدقب

 كيما ركل 0 0 نك د يما سلا دل
 لاغشالا اع مدقو مرمغو ةلاجرلا تاي ناو نم سام نبأ هلق ف ضبقتو

 نيدحوملا نم مالسعالا ىبا نب ديز وبا لكوو ىولعلا ىلاوملا نم عفادم
 قتح هنم حرخخسي لزي مو «بامتماو كاملا لق" شل را "نبا ةرداصمب

 2 لمعلا نم ايموم' قاف ' يرض مث" ىلا ىقلاهتلاو ' قالمألا "عدا

 حرفخخساف ةنيفد هرادب ةريخذ ىلع هيلاوم ضعب لد مث هوداف هنع اوفشكتسا

 هيلع طسبو هلاقم اهدعب لبقي ملف رهئاندلا نم ىلا ةياقس ءاهز ابنم



 عع

 كلمو ميم ماعو غيلب بتاكو قلفم رعاش نم سلدنالا اصوصخو همبأ ىلع

 راتماطل هير دايللا با يعاني هكاللا اان نيكسماانكتفا عاجتو عورا

 ناك دقف هناويأ ىن الا كلملا نوص كوفخو هدبع ىلع ابرغو اقردش ةفالخ ماعم

 #0 ةبطرق اخاف انيربغو لوما قرشب كليلا دعاوق عملا ةيغعاللا

 نمعيراو تس ةنس ةيليبشأو اهدعب تس ةنس ةيسنلبو ىنيئالثو تالث

 ةعبش مالسالا ةرضاحو قرشملاب برعلا ةفالخ راد دادغب ىلع رططلا ىلوتساو

 ةرسضح ىلع اولوةساو نموملا دبع ىنب كلم نمو عزدناو نيسهو تس

 دهعو هدبع ىلع كلذ لك نمتسو نامت ةنس ىنيدحوملا ةفالخ راد شكارم

 ةباصعو اليبق وفوأو ةيابحو ةيهافر مظعأو ةوق تفاك اما ةكتإ ممتلودو همبا

 هيوقحب كاسمالا ىلا اوملفجأو ةركلل ماعلا لهأ هلماف أدنجو رهاسع رغكأو

 همايا فو ةروهشم راتا حوتفلاو بو رح ىفو رابخا لالهلو ةهبالا ىف هل تناكو

 نكارملاو سبالملا ف ساغلا قئاتو اهنكاس فرق رمكو :سنوت ةراضخ نِوظَع

 نأ ىلا امئاقتناو اهذاختا ىف اوغانتو اهوداكساف ةينبالاو نوعاملاو ىنابملاو

 اهفوصمو رومالا كلام هللاو اهجاردأ هدعب نم تعجر مث اهتياغ تغلب

 رصنتسملا نب يحي قئاولا ةعيب ىنع ربخأ

 هلوحأ ركذو عولخغإب روهشملا وهو

 عقجأ هانمدق ايك نيعبسس سج ةنس رصنتسملا ناطلسلا تالم ناكل

 كلهم تاكل هوعيابف ئكي هحئاردلا ممتاقبط كلك ىفاكلا رماسو نودحوملا

 نوعلا لهأ ميرستو ماظملا عفرب هرمأ ختفأو قئاولا بقلتو اهدغ ىو هيبأ

 فئاظولا نم ريغك ةلازاو دجاسملا حال.صاو ناويدلا ,لهاو دنهل ىف اطعلا ةضافأو



 ريح

 هيلع تعنتتمأو لوح خدم ابلزانو ىنميعجبسو 23 ةهكنس ىنيدحوملا رحاسع قى

 نسم عبسو تالث 0ك أرو ىمبب درس عم كلهو ةياجحي للا ممر اهنع علقاف

 ميلا 0 ىنمعبسو عبرأ ةنس متلزاغم كلل همزع فرص ناطليملا ا مم

 ميف ركساو ةونع تمحقأ مث ا اكل هلم ازا نفاق الك جم اهب تطاحاو

 ةهشم ىلع ضبقتو ىنمهراكبا ىن ماركلا مضقفاو لزانملا تببتناو لققلا

 اطدارلا موتا را ننال لا دوور هطلاظم ل فرقا ؟وتندا هللا

 هلاوحأ نم ءىث قصوو رصنختسملا ناطلعسلا كلبم نعيم

 تالاجلا ةعفتو ىيضنلل سنوت قم حرخ دق 0 قف دعب 'ناطلقللا ناك

 هتومب ىاجرألا رثكو هتلع ىندتثأو هراد لأ 6 ضرم هرفس ف هباصاف

 ا هالجرو ىنيلجو نيب ىدابني نيعبسو سمج ةنس ىحالا روب اي

 هقليلل كلهو هقيب لخد مث ادليقم ربنم ىف سانلل سلجو ضرالا ناطخي

 اهظع صفح كب لا كولم ق رصنختسملا اذه 0 را هيلع هللا ىناوضر

 ةيصاقلا روغث هنملا ىتدمو هناطلس دمأ جفنا ام مكالل ةرداط هترهستو

 نيدفاولا سانلا مالعا نم هترضعب عقجا امو هب ماصتعالا دي نيتردعلا نم



 عه

 دبع وبا سيءرلا نآكو الانم ةرضملا نم لانو أاهسج الام ىنفا دق نأكو ةرضع

 ديجحف لسريو نسف رعشلا ضرقي ةغللا ىن |اذيجم مولعلا ىف اننفعم هللا

 ىرهوبلل حاصعلا قسن ع ةدايس ع مكحلا بهترت اك فيلاوتلا ىنم هلو

 ىلاع ةهكشلا ىوق ىارلا بيلص هتسأاير ىف ىناكو ةضالدلا هاوي هراضتخلاو

 نمو هرمغو ناجبلا هن لقن رعش هلو ةمدقل ىن مزحللو ةبقارملا ديدش ةهلا

 ىور ع ىرخأ ابلبق نك ءاملا عوز لع" ضؤي «ةيفاع ا عمتأو ىلا

 مث ةيناطلسلا بتارملا هيبا ةامح ىف قرتو ديعس همسا دلو هل ناكو لادلا

 نب اع ديعس ىبأ يضلا كلهم ناكهكلاو ةقلات ف ةيدئاع نود ظيقعأ

 ىبأ ىنبب برغملاب هتيب لهأ فرعيو بطلا دوعلاب قورعملا قاتنبلا محم

 برغملا نم رف ل لاعسألا ىحابف# فورعملا زيرعلا دبع متانم نكت ديز

 ىلأ ةللأ نقي دزاجاف ءايركز ىا ريمالل عيابو ىررملا ةهلاأ ندع اهب ىزمنأ

 لهاو نيدحوملا ةخجيشم تاقمط ىف همظنو ءايركز ىبأ ريمالا ىلع لزنو سنوت
 ها[ ةوظح ناجل ىنب ةبكن دعي رصختسملا هفيأ لافع لح مث هسلخحت

 عمشف ىي-عبسو كتالثك ةفس كله قا هلأ رمهبدتلاو ىارلا ىلع ىليوقسأو اهل

 رومالا كلام هللاو ةفاكلاو ةصاقل نم ناوضرلاب افحلم ركذلا بيط

 افقي اها يس سلا

 ممقافعا نم ةعاطلا ةقبر علخو ميما ىلع مايقلاو دادبتسالب مسفنأ |وثدح
١١ 



 عع

 ةمعساوقللا كا عككلس قرتفا نأ ىلا فعمضو صقانت ىف اولازي مو لاعفتمالإو

 ضال كتراو هللاو نهولاو ليتفلا نم ةتباق دع ديعلا اذبل مدقالا مكلم

 ىنيمثراولا ريخ وهو هيلع نمو

 بطرلا دوعلا ديعس ىبأو نيس

 ريغك ناكك هل امل ةرواجما "اقرت قنا ةفعسب هني اروبي :لااجرللاب اذه لالا
 دنيعس نيسحلا وبأ هدج ناكو ىنيتودعلاب نيدحوملا م اكان اولجتسا دق

 نيل ل اع هيا رعنو ناو م كافمالا تجلس
 ىلا دمحم هدفاح عجرو ةياقسو عبرا :ةنس ةنوبب كله برغملا ىلا لفقو

 قلتعان دبعلا كلذل ةيقيرفا بحاص صفح. ىبا نب دمحم وبا نيشلاو نوت
 هأوف ىلع اذه دمحم بلغ ههبا ةافو دعب رمألا ىلو املو ديز ىبأ هنبأ ةمدخب

 شكارم ىلا ديز وبا لحراو ةيقيرفا ىلع شكارم نم ىلهوبا ديسلا ءاج رث

 هلو ل لال ا ابا يملا اصفار فرع زال يييمشلا اعنا, يدلك

 ىلع هارجأ رضغتسملا ىلو املو كولملا ةباكح ىف اتهم ناكو داوه ىلع بلغف

 نم هئادعا ةياعس تمظعو ىنايخلا ةنئاك ثا هل ركنت مث ةهرب هنغس

 نبأ 0 نب ديز ىبأ همرودخم نبا مداقلا ىال هتلخاده اوعاشاو ةناطبلا

 ىلا هداعأو هجرس مث رهن تا ةعست هرادب هلنقتعاو ناطلسلا هيكنف دمحم

 ىدحا .ةنس كله ىنأ ىلا ناطلسلا روما ىلع ىلوتساو هنادعا نم راثو هناكم

 كاتكعتفا 151130 نسا ل ند ىقسدسوي نب ديعرس ةهةع ىأ تاكو ىنميعمسو



 عع

 ىدعخلا عست ةنس مرح قصقنم ىف اوقتلاو برحل تملصتأو شئفلا وخإو

 ىلع اومجتو قلخ نيقيرغلا نم تامف نورجحو حلاص نب ىبحي ذمموي ىحازت

 لتق ىأ دعب هيلع أوبلغ مث هدنع نومدسملا ريمادتو اياشعلا ضغب مكسعملا

 هسفنب ديعس وبأ ريشلا هيف رفتحاو ةكدمإلا هقز واعتف ركسعملا ىلع قدنحملاب

 ىلا سنوت نع لوخلاب ناطلسلا مو نوفظلا اوفظو سنوتب نوملسملا ىلعيأو

 ضرمم هباصا لاقيو هقبثاف فقاوملا ضعب ىف برغ مس هباصا لاقيو هفنا

 يجالدلا مارج نب ناملع مه هيلا ك٠دعر ناطلسلا ىأ د.يعي وشفو لافير اولا

 عجرتو متكرح ةنوم ىف دو مسخ م أت لذبي ىنأ رصنتسملا نلسارف ةحاعلا

 ميتاشم ىلا فارصنالا ىلع اوممتعأ برعلا كاك ان ناطسللا اهفعساف اهموقب

 ىنب ميما ىوقلا دبع نب دمحم نب نايزو زامغلا نب دجاو ورع بأ نب ىلع

 اقينؤهم ىيعست ةنجاطرقب ىراصنلا كرتو لاملا نم لامحا ةشع هنا

 نيمللسملا ىنع هعافدو مي ىجاونلا كولمو برغملا بحاص ىناطلسلا بطاخو

 روهظلاب مدهع رخا ناكف متودع ىلا منرفلا عجرو ةسماط ابابي أه هيحف



 عع

 رابخالا لها نم ةماعلا ميهستو رمبكلا ربلا بحاصو ةنيرلا ىستو ةيغاطلا

 اهناو كلذك سملو سنوت هود هع اومهاظ ذآ نونيابتم منا نوفعيو اكولم

 لجل 2 ةيفراطيو هتوخأو ةجنرغلا ه0 تكيفاط وقمر: اذذحاو: اكلم ناك

 ةهدقلا ةنيدملاب مركاسع اولزناف هساب ةدشو هتوق لضفل اكلم ممم دحأو

 ام اولصوو ابلخادب ركسعلا اوبرطضاو ىاردجل ةلثام ةهتفاكو ةنجاطرق نم

 0000 11و ارفاق ارددضتو تشمل حازنلاب اهراوينسا م باردلا هلت
 معافدوا اهبيرخت ىف مزح ةعاضا ىلع ناطلسلا مدنو اوفصخحتو ىوبملأ ديعب

 ددملاو ربستا ةتس سنوتب نميسرمم هموقو ةجينرفلا كلم ماقأو انبلا دايو

 تاوقالاو ةحاسالاو لجرلاب ةودعلاو ةيلقص نم رجلا نم هليطاسا ىف هيتاب

 نم ةرغ اوباصاف برسعلا ممعبتاو ةريجلا ىف اقيرط ىمدلسملا ضعب كلسو

 اهيف اوقعبو ةريجلا ةسارحب اوفلكف مناكم أورعستو اوهغو أومفظف ودعلا

 هتفاوف امرشاح هكلام ىف ناطلسلا تعبو مملا قيرطلا اوعنمو ةام لاب تاو

 برعلا عوج تءاجو ةياجب بحاص لاله وبا لصوو ةيحان لك نم دادمالا

 ملا حرسو ةتانز نم برغملا كرلم هدما ىتح ةراوهو ةصابلوو شكيودسو

 ناطلسلا جرخاو نايز همبا رظنل نيجوت ىنب ركسع ىوقلا دبع نب دمحم
 ةعوطلملاو ةقزتملا نم دمهل رئاس ىلع نيدحوملا نم ةعبسل دقعو هتينغبا

 ىبحيو ركب ىبا نب ىبحيو دواد نب ىسمعو نسادلك ىبا نب ليعمسأ مو

 ومع نب دمحيو نمسح ىبا نب دمحمو ةياجب بحاص داهع لاله و باو ملاص ىبا

 نيملسملا نم عمتجاو ممم ركب ىبا نب ىيحيو ملاص نب ىنججل عجار هلك مرماو
 ممسفنإب دابهل ةرشابمل نوطبارملاو ءاحلصلاو ءابقفلا حرخو ىعحي ذل ثدي

 وبا خلا مو هصاصتخا لهاو هتناطب عم هناويإب دوعقلا ناطلسلا مزعلاو

 !'ارملا نبا مساقلاوبا هيضاقو نيس بأ نب دمحيو بطلا دوعلاب ىو عملا ديعس
 (1) [ه مق. 2 م01 اربلا
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 ليل نجلا جمس ىقاوطلابو ةيردنكسالإب هلاقتعا عضوم نامقل ىنبارادب ىنعي

 : هداشنا لمكتسا الف ىعخل وه رصم لهأ فرع ىف ىقاوطلاو هب ناك

 سنوت ورنغ ىف دبعلا ضقن ىع رذقعاو اراّبمكتساو اوقع الا ةيغاطلا كلذ دزي

 ىتش نم لسرلا رئاس فرص هب معفاد ارذع تافلاخملا نم منع هعمسي امي

 هدشح ةيغاطلا عججو مناشب نيرذنم ناطلسلا لسر دفوف همومل قافالا

 اوعتقجافلا ريع نام ةفس اةدععلا ععذ رخآ سنوت ىلا هايطاسأ بكرو

 ناطلسلا ىدانو اوعلقاو سنوت ىمرم مدعاو رث ةملقصب لاقيو ةينادرسب

 عئاوشلا ىلعتو قارالا فرقا: كلا ريقفنلاو هل <داديعتسالاو ووجلابودقسلا كل
 ليطاسالا تفاوت رث ( هرارف هممع ناك رق امأيا عيتساو ربقل عالطتسال

 نيدحوملاو سلدنالا نم ىروشلا لهأ عم ناطتسلا ضوافتو ةنجاطرق ىنرسم

 مدصب ضعب راشاق هنع مدصوأ ليفاسلاب لوزنلا نم مناسشو متيلخت ىف

 أذأ نورخأ لاقو عالقالا ىلآ نو طضمف ءاملاو دازلا نم متريجذ ذفغت ,ىتح

 اهاوس روفغتلا ضعب اوجص ددعلاو ةيماحلل تاذ ةرضالل ىسرسم نم اوعلقا

 اذه ىلع ناطلسلا قفاوف هيلع متبلاغم تبعصتساو دوحابتساو دوكلمف

 لحاوس تمم نأ دعي ةنجاطرق لحاسب اولزنف لورغلا نم مناشو اولخو

 ههيعر رطعلا نيزافب الأ ةيعبزا اهو 'ةعوطللو (لدلادفلا :هيبلل قماةلمإ ل ا
 ةتس ءاهز اوناكو لحاسلاب ئراصنلا. لرد الو ةلودلا .سيءو نيستا, ان ندأ

 لاق هللا هجر ههبأ نع ىباىنثدح اهف لجرلا نم افلا: ىيتالثو. نسوان ىحلإ

 ميف ناك بيساعي ةعبس اوناكو راغصو رابك نيب ةيامئالث غليطاس| تناكو

 جوز ةجكعلاو رسل بحاسصو ةهلقسص بحاص (#) نو رجح دوخاو سمسنرفلا

 (1) 1)نم5 (هانذ 10و رجؤذ. اع طمأ ةممعا نأ لكممع ( نوصل 08 معانا 211551 ]16 أذ[ ) , هنأ نعتتا 5ةهك

 ممامأو لأدعمانلسعد. طع سصقخ .٠) ممداع هرارق» ء( ]1ع تك ]1) هظدعا !ع سصقأ 5 ب 2١( 11 دنا !!:ع
 ا كك
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 كلمو 01( انسوكسا كلمو راتكنا كلم ةينارصنلا كولم ىنم ىنيملسملا

 مثرفلا كولم نم نورخأ ةعاجو نوكار دير همءاو ةنولشرب كلمو كروت
 رو ا ار مئاقرزتت لكيت نئلسلاا غاونمتالا نيا ركذ .اذكم
 راوشالا حالصإبو كلذب ر وغثلا ىف لسرإو ةدعلا نم راثكتسالاب هتالاع رماس

 قكي ام ىلع هتطراشمو هلاح رابتخال سيسنرفلا ىلع هلسر ىناطلسلا

 يمر انا اكتم هللاددلجا

 ممم ىريسي ال افلا نوعبس

 ايعمإ ىلإ ا هللا ,فاعحملا

 ايضاو اذب ابابلا نحي نا

 ةدوع اوعمزأ نأ مهل لقو

 جسما ىراصف دابع لدق نع

 لبط اي ممزلا نأ بسحت

 2 كيرطان ىنع هب قاض

 ميرضلا ىطب كرمبدت ءوسب

 مرج رهجسا وا لفتقيالا

 ميرتسي مكغفم ىسيع لعل

 عصاي ىتأ دق رسع برف

 جطس وا مكل قشر م رعذأ

 جبق لكتمععل راارات كهل

 (1) ١١ هس ان ايسركسأ



 عم 4

 ىصقالا دهتملا ىلع اولوتسإو اهنم ريثكلا اوكلمو اهملا اوفحزو اهروغتو ماشلا
 ىتح ارارم ةرهاقلاو رصم اولرنو دهتمل لدب ىظعلا ةسينكلا ههف اوغبو

 ماغلاو وصنم بجاض' ىداكلا وا نب «قرخلا' سالتمائم نالساللاال
 ىلباف ابوبصم رفكلا لها ىلع اباذعو ةمقاو ةنج ةسداسلا ةياملا طساوأ ىف

 كلهو مرفكو مكفا نم ىصقالا دهتمل ربطو هوكلم ام عجتراو مداهج ىف

 ةياملا ىف رصم اولزانو ةركلا اودواع مث دابجلو ومغلا نم لع ريخ ىلع
 ءايركر با ريمالا ماياو ماشلاو رصم بحاص حاصلا كلملا دبع ىلع ةعباسلا

 كامو رسصم ىرق ىن اولقنتو اهوكتفاو طايمدب متينبأ أوبر يضف سنوتب

 ةصرف ورغلا ىف نيطسملا تنكماو مظعملا هغبا لوو كلذ لالخ حلاصلا كلمل
 ميكسعب طاحاف ءاملا ددس اولازاو © ضارفلا اوههفف لينلا () ضيفم رمايأ

 هاقتعاف ناطلسلا ىلا ةكرعملا نم ارهسا م ناطلس ديقو ماع منم كلهو

 اوتكمي نا كم. هقلطاو رمدلا نث نيح دعي ةيلغ» نق نحت ةيردقكا اذ

 ةدمل ضقنف دعب اهف ةلاسملا طرش ىلع مث هب اوفوف طايمد نم نملسملا

 راجت ىدا لام اوعز اهف ميلع اينهم سنفوت ىلا ةكرفل ىلع مرقعأو ةبيرق

 وهو كاما كلذ: وبلاط ناطلطسلا+ هيكف اكق»قايللا طرف مشا 017
 ىلا اوكشو كلذل اوبضغف هيلا نودنتسي بجوم رمغب رانيد ىلا ةيامالت

 ةعاجملا نم ابيف ناك امل سنوت ورغ ىب هومغرو مل ضعتماف ممقيغاط

 بقليو سيول نب سيول هماو مثرفالا ةيغاط سيسنرفالا لسراف ىاقوملاو
 ىراصنلا كولم ىلا لسراف سنرفا كلم هانعمو سنرفأ دير خفلا ةغلب

 كولم ىلآأ زعواف مهعزب جسما ةفيلخ هبابلا ىلا لسرأو اهورنغ ىلا مرفنتسي

 ربخ عاشو هل ادم سئانكلا لاومأ ىت هدي قلطأو هترهاظمب ةينارصنلا

 دالب ورغل هوباجا نيذلا ناكر مدالب رئاس ىنورغلل ىراصنلا دادعتسا
 (1) ]بوو سقؤ. 8 ءا 2 ممءاعتا ضبقم - (2) 0م ]ز6 لومك !عو مق. 8 ع( 0 ضارقلا



 عرمسم

 هتيذارصن لها ىف سذؤت هتلزانمو ةجنرفالا ةيغاط نع ربل

 نم دلب ىلإ ةبسن ىسنارفالاب ةماعلا [مىوهستو ةجنرفالاب ةفورعملا ةمالا هذه

 ةيلامشلا ةودعلاب مو" حرذ نب ثفاد ىلا ممسنو ةسارفا ىست ملاعأ تاهما

 جاخو قسلاتالا 2 ىميد م ىبرسغأل ىور كلا رجلا أذه قودع موف

 برغلا قداح وم ةقلالجلو قرسشلا فاح ىنم ردو ملا قورواجي ةهينيظنطسملا

 لحفتساو ميد اونقل مغمو رمورأ ا عم ةونارصنلا نيدب اوذخأ دق اوناكو

 لثم ةيدحجلا روجلو ةيقرشلا ةودعلاو ةمقيرفأ راصما رئاس مميديأ ىم

 جلخ اوزاجا مث مودع ىلأ موعجرو ةقروممو ةيلقصو ةطلامو شطيرقا
 اوجرخو سلدنالا ةريرخح اوكللمو سنفكشبلاو ةقلالهلو طوقلا اويلغو ةبخط

 لل 1 دا اعلام ةيرتفلاب ليسن اتاشيم رى انفوو دو امايانكا نم

 لزت مف معتقودع طئاسب ىف ملزانو ةيرجلا رول ىلع موبلغ ىتح ةودعلا
 وبلغ ام عاجترا ىف عيمطلا اهجلاخي تارتو ساغض كلذ نم مسوفن ى

 كلذ ناكي كالو :ةجئرقلا كلم لمفتنناو ةمورو ةينيطنطسفلاب ملا رقا
 لقاعم ىلع بلغتلا ىلإ ذّمنيح اورهسف قرستملاب ةفالخل طوقس ةميفت ىلع



 عرب

 تببتناو ةفرك خومش نم ريزات نب ديرد ىلعو منيل ميلع ضبقتف دوخأو
 مداقلا ينال متعيب تناك ثيح ايار ,مب موالشأ تيصتو مقانعا تيرمضو معيالسا

 ىلا ايزاغ ريسلا ذغاو اهب تبصقغف ةركسب ىلآ سو رب نتعبو ديز ىبأ نبأ

 اركرتو اولفجاف كلانه مجسو بارلا ايانث نم اهبناكم مللحو مئايدا
 اوجنو ابنم شكيودسو ركاسعلا ىديا تالةماف ةينبالاو عاركلاو ربطلا

 ىدش ىداو اوزاجا نأ ىلا مءابتا ىف ركاسعلاو باتقالا ىلع دلولاو لايعلاب

 برغملا ةلبق دشار لسبج ىم .هلصأ جرخك ىذلا ىداولا وهو بازلا ةلبق

 ةوازفن ةهجس ىف بصي ىأ ىلأ بارلإب ازاتجم قرشلا ةيحان ىلا رهو طسموالا

 ضرالاو ةشطعملا ةزافملا ىلأ اورحصا ىداولا ملف زاجا املف دير دالب نم

 بلقناو غنع ركخاسعلا تعجرف ةدامحلاب ةامسملا ةرجتاسملا دوسلا ةردلل

 لق قحلو ةينبتلا ىن ءرعشلا هدشتاو ارهاظ ارفاظ هتازغ نم ناطلسلا

 نايز نب نسارغي ىلع ديرد نب ىجحيونب لوخذ ةتانز كول ةدواودلا
 ءابح موعسوأو موراجاف قمل دبع نب بوقعي ىلع دوعسم نب دمحم وغبو

 منطاوم ىلا اوعجرو لبالإب مءايحاو ليخلاب مطبارمو تالصلاب ميديا اولمو

 ىلا اوفحز مث ىناطلسلا ةلايا نم اهوعطتقاو ةغير روصقو الكراو ىلع |وبلغتف

 ىلع ميقلو ةرقم انطوم ناكو وتع نبا [ضايب] هلماع مل عمجل بازلا
 اولاطتساو اهدنع هولققف ةواطق ىلا هوعبتأو هومزهف بازلا ضرأ دودح

 نمااانمانا"ةلوؤستلاةعيطتقا نا ىلإ ةبصخلط اليوان سارزا لجل
 مل اكلم تراصف كلذ دعب



 عرس

 لها ىلع البقم البس اببحم أاريخ اداوج اعاجتن لاك ىناطلسلل ادالت ناك اهم

 هكحلبملل _ناطلسلا

 ةدواودلا ةهجهشم لققم ىنع ربخأ

 0000 0 لف دنا ةرردلا نم" هوقو كرم نب ليغ ناخ
 00000 1 كانت ىلا تفبلا اذه ليفأ نمي عيب قمل نم بنتو ةعاطلا
 ناطلسلا مهملا ترخيونيزاعبا هنع نيا مماعلا كال هدغو ف هايركذا اك قمعا
 ةعاطب دعبلا ىلع هوعفادو ءارصصلاب اوقحلو ممناطوأ خودو نمتسو عبرأ ةغس
 لاله يبا ىلا زعواف سنوت ىلا عجرو اغثنلا ىلع مل ىوطو اهلبقتف ةضرمم

 نوكتل مفاليتساو معانطصإب نيدحوملا ةخشم ىنم ةياجب لماع دامع

 ملس ىنب بوعك نم هفالحا ناطلسلا عجو دبع ريغ نم هيلع متدافو

 ركاسع ىف نمتسو تس ةغس سنوت نم حرخو لاله ىب قيرافأو بابدو

 دوعسم ىب ةوخأ ناطلس نب ركحاسع ونغب هافاوو دنهل تاقبطو نيدحوملا

 نم مرمغو هموق ةرامآ ىلع رحاسع ىب ىدبمل دقعف ةدواودلا نم ناطلس نبأ

 سواقن لزن ىتح مرتأ ىف نيرععم ناطلس نب دوعسم وغب رفو حاير

 نع ةعجارلل اسانيا للم ىبا ىلا ىنلتخت ملسرو بارلا ايانعب اوركسعو
 نم هدصقب ءافو ناطلسلا ىلع ةدافولاب ميلع راشاف ةقباسلا ةلهدلل هديب

 دوعسم نب دمحم نب ىبوم نب ليش مريمأ دقوو ةتراشا اولبقتف كلذ

 ديرد نب ىيحي نب عابس دوعسم نب ديز دالوأ اههع وغبو ىبحي هوخأو
 دوعسم نب رفنخ نب متالرم نب دادحو ديرد نب نوهم نب ةحلطو هنغباو



 عمو

 يزعم ى فما نبل ياسا نإ وممالا بكر 'سلدنالا كا اهتم وجا ايا
 هيلع ريكذفلا اشفو هراتبتسا ملعو هلاعفا تءاس ل سلدنالاب اههبأ مغأ

 اناماالببو .ناسلك هللا عمو ف ةدبم للميعي ماناودرعللب قلق ةردلا
 رضا .نم» ناك نا ىلا ردجألا  ىبا راو نه هناكم قاعات ويمالا ماقو

 هكزرض 5#

 ةايسلا ىلا ناطلسلا جورخن نع ربدل

 برغم ىلآ حاير نع هلاصفو ديز ىبا هع نبا مساق ناش ناطلسلاب لصتا امل

 عبرأ ةنس سنوت ىم جرخ هعم دالبلا ىلع ممبالجأو هقعيمب مدقع دعب

 داسفلا راتا وحيو نطولا ديبقل دنهل تاقبطو نيدحوملا ركاسع ىف نمتسو
 حاير دالب لصو نأ ىلا تاههل ىن لقنتو ةعاطلا ىلع برعلا ريوقتو هنم

 لمحاو رفقلا ىلا ةدواودلا هموقو ىنوم نب لبش رفو اهءاجرأ دبمو اههودف

 رممأ ىوقلا دبع نم دمحم كلانه هافاوو حاير نطو رخآ ةايسلإب ناطلسلا

 روربلا نم هاقلتف هترايزب اكربتمو هتعاطل |ددجم ةتانز نم نيجوت ىب

 بخكارملاب تابرقملا دايهل هل بنجو مداوجمو ءابحلاب هلهاك لفثاو هلاغما ىقلت

 نم ءاجرالا ةجسفلا طيطاسفلا هل برضو تالحملا مهللاو بهذلاب ةلقثللا

 عاركلاو ربظلاو لاملا نم كلذ عبقي ام ىلا نطقلا لدجو ناتكلا بايث

 هنع بلقناو بازلا لع نم شاموا دلبو ةرقم ةميدم هل عطقاو ةحلاسالاو

 نأ ىلا نغض حاير نم هسفن ىنو سنوت ىلا ناطلسلا عجرو هفطو ىلا

 سه ةنس ةرضحلاب هلالتحا ةيناغلو مركذت اهك هريبدت هجو ممملا ىرص

 ناكم ةلودلا ىف هل ناكو دئاقلا ىرعيو لاله هالوم كليم ناك نيتسو



 مس ع

 يشلا نبا ديز ىبا ني مساقلا ىبا رارف نع ربخل
 حاير دادس بح ىبأ

 هتيارج تكنو ةفيلقخل هع ىوبأ ةإج ىن اذه ديز كا نب مداقلا وبا ناك

 ءاجو برغلإاب قحلو دمحم ىبا يشلا هيبأ دعب رمالب ماقلا وه ديز وبأ هوباو

 ىكاح ةضفلا نم همهق ىلع ةردقم ساخلا نم ةكس تدحسا ىناطلسلا

 أريسهتو اهفارسإب فكقلطاحملا ع باكا كغ الهرست قرسشملاب قيولعتلا كم اهب

 0 ا ا ةماعلا قالا ةنككن مم اهل اًههؤضل

 اهلوانت 2 ةبير تراضو نكطتمو ابعطقف انيلع ةبوقعلا 5 قانحطلسلا

 ىو رثكو اهعطق ىف ناطلسلاب اودانتو ابنأش ىن ريكنلاب سانلا نلعأو

 ىدحأ ةنس ةرضحلا نم رفف جور نم هسفن ثدحي ىناك ام ىلا بعيلا

 سيءر دمحم نب ىبوم نب لبش مريمأ ىلع لزنو حايرب قحلو نمتسو
 01 (نوسملا الع ناطلتسلا) مازععأز هشلب متم رشات زءاقو# هلا كاع اة دراؤدلا

 ناسلعب قحلو منع لوح اهعربلع ناطلشلا مدارأ أذأ دولسي ىأ ىتثخمو



 موني

 تناكو () بيساعيلا لئابقلا ناك بوزحو نتف تاهيل كلعب ةنانز نيت

 لظ صلفتو ةيدإب لها اوناكو نافيسرو ىب ةوارغم ةمسق نم ةنايلم

 ةهسم نم ناكللاىابعلا وبا .ناكو هللا صعب تاويل كايا
 همع علو مالقالا"ةنيلا لستر نيدو تمرر هيا هعق بيحانملا

 نم اولخ ىلع وبا هنبأ اشنو هدلبب ىروشلا ةساير هيلا تسيّتناو ءاطعلا

 للظ صلقت ىأر الف ةبيبشلا ةياوغ اعبتم ةسايرلا ىف اكمابرتم لالقل

 دا اا ا ولا مل هقجازمو نساربغي عم ةوارغم ىنمفو ةلودلا

 غلبو هسفنل اهعاد. ابنا ىرمقاو متوعد ذينو صفح ىبأ لا ةعاط حاخ

 ديز وبأ ريمالا هعمو صفح ابا ريمالا هاخا هيلا حرسف ىناطلسلا ىلإ ربقل

 ةنس سنوت نم جرح دنهل تاقبطو شنفلا وخا كنرلا ندو عماج نبا
 ىتح اهراصح دو ةدم ابلزانف ةنايلم ىلا ريسلا ذغاو نمسهو عست
 دكا فالععلا نا" قف بوقعي ىنبب قحلو ايلا منغ وبأ رفو ابالغ اهومحقا

 هركذن ام هربخ نم ناك نأ ىلا ىدقالا برغملا ىلا هوزاجاو ةوراجاف ةبغز بوعش

 [ضامب] اهيلع دقعو اهيحاون دهمو ةنايلم صفح وبا رممالا لخدو دعب

 اهريغ ناش ناطلسلا ةوعدل اهيف اهقم اهكلمف ةوارغم ريما ليدنم ىبا
 امك" هقيرطب هيقلو سنوت ىلا صفح وبأ ريمالا لفقو ةوارغم منالاغوو#

 ناطلسلا راوجب ةطبغ كلذ هرككف ابتراماو ةياجب ىلع هل دقعلاب ناطلسلا

 ديعس ىب دايع لاله ىبا يشقلاب اهنم ليداف هتبغر كلذ ىف تددرتو

 ناك نأ ىلإ ةرضحلاب صفح وبا رممالا قحلو ةياجب ىلع هل دقعو ىقتاتنبلا

 . هايكو ىبا ريمالا ني ركب وبا ةقيعم كلمو دخب ركذد ام هقفالخ .نم
 ةبارقلاو ةفيلخل هل عهنتف نيتسو ىدحأ ةنس سنوت ىلا همدقم ةهنات

 ةدكنو هللا ءامملار هوا ىاطلسلا يسر 0
 4 [فق دصفوم ىل ها 8 نوذامم6 ةاسسا عينا : هد اثا ةومق او ضف. 2> تاغبلا

4 



 مرعب

 ءاي هك يا ىلع هقفتو ىناسللا مولع ىف قذح ىتح باتكلاو ةءارقلا لني

 ةرامل ا ل ناسف هع داملاهاذط علاذتا مه ىوملا
 هتبكن نم صلختو داطغأ هلام نع هتيالو قا ردوص مت ةيابجلا لاعا لكيوف

 ا مسخ اكو منم' ليدأو موا مم

 108 هب ىرغأو كلذب هفساف ةمدخ ةمذب ةلودلا سي*و ىميسحأأ ل ىبأ

 ةيدملاب ةروثلا مورب هنأو ناطلسلا دمع هب اوعس ىتح هيلاومو ناطلسلا

 ا ندا طلاع رونلا قل هلزق ىف يناظلملا اقسا

 ىبأ دودع ىلعو هيلع ,شضبقتني 4 رماف ؟فاملللاب ءارغأ اك 13 ىرهوجل ماع

 700 ا ننال جالو الك فاعلا هب كلذ سر ملاو اعئابما

 نأ ىلإ ةيرضف ىولعملا نم. ىلاوملا ريبك لاله ىلا عفدف هيلع رقاف كلذ

 دووذو هبراقأ عبتت مث هسار اوعطقو هب اوقبعف ءاغوغلا ىلإ هولشب ىبرو هلقق

 صفح ىبا ريمألا دي ىلع ةنايله ىنايلملا ىلع يأ ضابقنأ نع ربقلا

 ناطلسلا ةعاط ىف ةياجب ىلا اهلاعأو ناسملت نم طسوالا برغملا ناك

 ناكو نسارغي هعاطاو "ناسملت فو هيلع ءاركر وبا رهمالا ةوبا بلغت ندم



 . عاسا

 هقحابم ىف رصنتسملا ىلع ىر مب ناكف قيلخ قيمضو وايو ةفنا رابالا

 ناطلسلا هب طفي ناك ام عم هردص هل نشخل هكرادم ىف هرصقتسيو

 ةياعبم هيف'نيسلا ىأ نبال تناكو :ةملع ايتيالوؤ .سلدتالا ليصتت

 لزن ةيسنلب نم لوطسالا ىف مدق امل رإبالا نبا نأ هببس ريدق دقحل

 نإوفع ىف هأبنأ فسجوو هعلاسر ضرتغب نمسح ىبأ نبأ بطاخو ترف

 ىم كن انكي فرعت ال ابا نأ لاقو ككحضتساف كلذ ىلع هبنو موحرملاب هبوتكم

 ىلا هل بصنو هسفن ىف اهرساف نيسحل ىبا ىبا ىلا تيمهو لماح بال هتوم

 هعجرو همدقتساو همع ىضر رث :ةياجب نم هصاختا ىلع ناطلسلا لج نأ

 ىرج ىأ ىلا هتاعزنب ناطلسلا ةءاسم ىلا وه داعو سلجلا نم هناكم ىلأ

 هيلع ادعف ميتساف ناطلسلا .ةيعتزداسوزىفارلا دلل 5 مايالا ضعب ىف

 اهب صيرتلاو ةلودلل دوركملا عقوتب مناف ابعلاطو ةدالولا يراعب دابا نبأ

 هيلع ضبقتف مىهخلا ىت رظفي ناك امل هيلع نوعنشي هوادعا ناك اح

 اوعز اهف اهءافثا ىقلاو عسمجا هبتك ههلا تعفرف هراد ىلا ناطلسلا تعبو

 طابغشتساف ىو ةفيله الك ةومث .نلخ. سشنوتم يطا ونابلوا, تاينإلا هكم

 ةنس نم مرسحم طسو حامرلاب اصعف هلتقب رث هناهمإب رماو ناطل»لا اهل

 هنيواودو هعامس قارواو هبتك تادلجم تقمسو هول قرحا رت ىيسجو نامت
 ه4بعم تقرح ف

 ةلارعيا نير اتغير ادئملوأو تاس ةرجتم لك

 ىلوالا ماللا ةموفغم ةيدبملا ىرق نم ةيرق ةنايلإ نم لجرلا اذه لصا
 97 سابعلا وبأ هيأ 0 اسدو 0 كل دوسأ 00 ةيناثلا ةروسكم



 عما

 . ةينارصنلا نيد ىلا عزن نمح برأ راد هعم لخد رق ديز يأ ديسلا هنبأ

 ىلو ايل يتلو نبا نع كلحح مث هب: دحابا#وأ لبق همع: عجرو

 يا ريمالا ىلا متعيبو ةمساب دفوب نايز تعب ابلزات) ةيسنلب ىلا ةيغاطلا
 هتديصق دشنأو ناطلسلا سلجم رضخ ظفاحل . اذه رابالا نبأ ميف ناكو ءايركو

 ددملا ليطاسالا نكتو متئاغإب ناطلسلا ردابف هخرستسي نيسلا ىور فكع

 ةيغاطلا بلغت نا ىلا راصملل ةوه ىن مدجوف ىنكلاو تاوقالاو لاملا نم مهلإ

 هيلع ناطلسلا لابقإب ةطبغ سنوت ىلآ هلهإب رابالا نبأ عجرو ةيسنلب ىلع

 هتايوتكمو هلكاسر رودص ىف هتمالع بتكل هكترو ناكم ريخب هنم لزنف

 10 01 ناتاعلا" ىابعلا قالا ايفرسك.دارا :ناطلسلاىنأ مث ةدم اهبتكف

 نبأ طغف ىبرسغملا طق . نمو ودفع ربثا ناكو قرسثملا انما ايدنابك ودع

 ابك ف أبعضو قا ناطلسلا !لف كاقفاو ةيبللغ هرمغ راثيا نم ةفنأ رآمالا

 ناككم ققبي' ناو هيللع ةرضلل ىف ذمموي  ليسرتلا روصقل .هئاشنإب رما

 ىلع بتوعو ةفناو اذادهبتسا اهعضوو درلاب رهاج ابعضاول هنم ةمالعلا

 الغقم ديشنأو ملقلاب قوو' ابضقع .طاشتساف كلذ

 0 ودل رانج ى ناكولو . لذلا ردو ىلغلا ىف زعلا بلطاو

 ايلا ىاطلشلا رتعتسا ف هتيب همورلب رماف :ىاطلسلا ىلإ كلذ ىئفق

 باتكلا باتعا هاميو بقعاو باتكلا نم بتوع نم هيف دع هيلا هعفر

 ىلا هداعاو هقرشا لاقاو هل ناطلسلا رفغف رصنتسملا هبنإب هيف عفشتساو

 000 2 سما همر دارك ريا رمل كلف الو ةيانكلا
 00 3 ناكو سنوت لهاو سلدتالا لقا نم هنو مضي اوناك ىنيذلا ةقبطلا

 (1) 06 ع5 , نانأ ءوأ لس مغاعع ممدصصتغ مدكمتأ# , عدا امعمر"ععاورسعلا 0وصمد6 0دص5 مآانوزةاتتق 9

 مدقمانقءمتا5 ندع ز'ةكدتك قمقن]ا65 0'جطمسعل , معملدماأ ندع زع 6013 ىعمتو 1ع (ءرياع لع عا هانكند عع 187ءماتتك

 ]معمر دنع رممصماتةعمأ ءمصفعمالم لحصع نمع لعف طئطاتماطغونعد مانطاأ لنتع5 0ع (هصدامحماتممواع دمص'عص ه

 [هانعسأ 12 ؟هنع !عويوص.



 عام 4

 ىنب ةخشم اهب دفواو ساف لها ةعيب قحل دبع نب ىيحي وبأ ريمالا تعبو

 دقوأ رمالب بوقعي هوخا لقتساو قحل دبع نب ىبحي وبا كله الو ملسرم

 ا نقف مثبأد لري و ابكف دنع هل ةوعدلا اهب اوهقي نأ ىلع شكارم

 مظع دبرشم سنوخب 0 اك )1( 57 قدحلا  رفانملا قلدل يرعلا ممل

 0 هس ف هبدشب ىناويح ل قم | هتوعن هن ىو ىو أذه 0

 2 كولملا ءامظعو 5 1 هذ قلي 1 م ءابخلو 2 م ا سنوتب

 ةلودلا كداب داننعتت : اهت تادفاولا دذه 55 عواشو هاك 2 0 نم

 هتيلوأ ةقايسو رإبالا ىبأ لمقم ىنئع ردا

 ناكر يلوا تما فكم قدير لا ىو كلا 0 اذه ناك

 ىنع م ةيسنلبنت 0 6-0 نب صنح قا نب ىب هللا لمع ىبأ تيا

 (1) [11 ؟دمغ معمطوطا عسصعمأ !ذ؟ع تاكيشللا
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 عون

 لوالا نامزسلا ىف مداخل ناكو ناءرقلاو جبستلا عم كلذ ناكف نونكملا

 وحن نمابسفن دجو ىالاو برغملاو قارع وحن نم ةفطقل رظنتي بهاذلا نو
 ةاماع ةطبغو ةاماك ةعاط هلك اذه ىلع له ىذلاو برعلاو بارعالا ملقا هلا

 ديحوتلا ةوعد رابظأ ىف هنافا د ناعللا دوك, ىف ههصعي هلضفب ىلاعت هللأو

 ىلعو عفنالا رقملاو عفرالا ماقملا ىلع ةيكلا داعمو دباكملاو سىتماخلاك

 هتاكربو ىلاعت هتجر عاوناو ةيلهل هتوعد بابراو ةيلعلا هترضح مادخ

 ىنيلاعلا بر هلل دمحأو فيرستلا مرد نم ىبرغلا كيناشلا“ىدةييطظعيلا ةيئكلا

 تسرقو ةفاكلاو ءالبيملا ىناطلسلا ابل رضخسا ةعيبلا هذه تلصو املو

 اههظعت ىن رفنحتاف لفحملا كلذ ىن ءاربلا وبا ىضاقلا عييطخ ماقو معمجب

 نم ناكف عمجل ضفناو ناطلسلا ءاعدلاب راج مث هتوعد ىف ملوخدو مرو

 ةلودلا ىف ةدوبشملا مايالأ

 عدلا ناذرسلاو نيم يب نم دفلا نعربتل

 ارلخدو ءايكز ىبا رممالا ةعاطب اوكسمت دق هانمدق ايك نيرم ونب ناك

 لها لغم اياعرلا نم ميديا تحت ىنم ابيلع اولجو ةيصفحل ةوعدلا ىف

 كله الو عوضتلو ٠١ ليوقلاب ناطلسلا اوبطاخو رصقلاو ىزاتو ةسانكم

 ناك رف شكحارم ىفترملا ةيالو كلذ نراقو رصغتسملا هنبا ىلوو ناطلسلا
 منيب كلذ لصتاف هركذنو هانركذ ام برخلو ةفتفلا نم ىفترملا نمبو منه

 ١١( آم سف. 8 مدان ليوبعلاب



 عناب

 ف نراك تالامكلا رفاوج كع ؛4) عاوحو ملماعملا خنيو فارغ الا نومع

 ترغصو نر رف تناك ىلا .ىرخالاو نتربكو .تليك ىلا ةلملا ركذ» كلذ

 وهو ومهسلا ءامهع ىلأ حرسسعو بيطقل ىلع هتبطخ  بطخ دعص ىذلا رمغملاو

 2 هجرح رمالا هردص قاضو هبيطخ هنع جرد ىذلا رخالاو هجرد ىلع

 (3 ىب مهعتسملا فرحب ال رصبتسملا دكتسملا ىرحب مامالا ةروس ترق

 تانإ ىدلا «ضيق ام ةعب هللا دبع ةهرق :قلطاو كرملا طيس ا
 نما قالؤإ ناكو, يحي نان دمع يامال, عدو هضاعبما كيج 1
 ضيا كلذ نمو رابتعالاو تايالا ةليل ىف مث رابتخالا ةبيصمب ربقل لوصو

 ىذلا دايقنإو فيرشلا محل ىف لوبقملاو وقلا رماظلا ءاغدلاو دمحل ةعب
 ىلع مالعالا ملع دوعص كلذ نمو فيرشلاو دمسلاو قفل ةفئاط. كع رسل

 تناك نم ماقم ىف مكقملا هب فقوو حاحل قوفو رقمو خا مظعم لبج
 هنأ كلامه ىرعو كلام مامالا نقوم ىن بجي اه بيحي ابكر كذو جاهل ةياقس هل

 ةيصصخ صيصخب ديحوتلا ةوعد ةرككن تفرعتو كلام لكل كلاملاو مامالا

 ةفرعملاو ىراعتلا معنو كانه هعم ىراعت نم اهب ىراعتو هفرعب سوصخلا

 همسأ مظعو مارحل دهملا مرح دودح تاهج ىفو مارملل رعشملا دنع ركذ رث
 نينكخاسلا نيدهل ىلا بيكرتلاب ركاذلا علطو نيدلاولا ركذو هللا ركذ دعب

 . لولا عبسلا عم ركذ تارمهل ةبقع ىلا مج لصو الف نيدلاخلو دلقل ىف
 مكلإب هديهت تاملك لكو قيفل دهم ىف عوكرلا دنع كلذكو تارم عبس

 يتاتك ى:ةرؤكدولا:ةفايأ ترق رفنغلا مويو كانه نم هجوتلا دفعو ىمكلاو

 معلا! لتيو: الف ركملاو ,دمخلا! قيععلاتيقلا عرس رك لإ كلا
 ىققل رهظا ناضمر ربش ىف دادغب نم ناطلسلاو كلملا تيب لاقتنإب

 (1) لع مذ. ل ممءع دمكت - (2) 0م از( لوه5 1ع طك. هجرح 0 الا ب (3) آظع 20غ نب
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 ماب

 رقتحي ال ىذلا هماقم هيلع ظفحو نيدجخلا ىلع هب كلسي ىذلا دج هل هللا مادا

 ةرصخلا بيصن ىف هل كرابو ةردقلاو معلا ىن هل طسبو ىنيدقنلا رهوج الأ هيف

 همزتعي ام لكى ف هفرعو ةركلا نتفلاو كرشلا ىلع هب درو ةرسعلا هب زبجو

 ايكنيرشلا () ريخو ضحلا رشلا هافكو اليلج ايفخ أفطلو اليجج اعنص

 ةريرسلاو رسلا ىف همم حورب هديأو نيرسلا معو ضيا بقا :نع هل نفك

 ةبلاغ هتك لعجو ةريبكلاو ةريغصلا نم هتانكسو هتاكرح ىف هظفحو

 هكلم دلخو دنبلاو دنسلا ىلا قري مملاو رمازجل هتقيص غلبو دنهلو دضلا

 نم ودع طيفاو ضيرعلا ليوطلا هدحب دهلا وأ ىلع ةعقرو هكلف سو
 - دعب برغملاو قرسشملا ىف غلا ناب هي دللا - رداواربا ىلا كلغالا: ىرشلا

 نم رئامفلا هتطبنتسا امو رودصلا طاسوا هعفو هرصغب حرشو روغتلا

 نا سالاب نم عطقنا أم هب لصوو رفظلا د هب ربجو (9 رودصملا تاقفف

 كك ورا تاهل م درب ىلا درو انقنإلا نيدحلار بم نم هدنجت مصعو
 سرعملاو ليقملا ف لبسلا كلاسم هب كلسو سدقملا تيبلا ىف نيمرحلا دعب

 املئاسو هذه لب انلئاسم دذهو انتيدوا هذه لب انتمعدأ هذبف اذه دعبو

 ةعيبط اهب ركفي ةمدخ هذهو ةيمسلا ةرطفلا وذ اهايح ةيكت هذهو

 بجوملاو باوهل اهيف تبقتساو“ باتكلا اهيف تبنتساو ةهلعلا (6) سفنلا

 قوش () قازفاح اهيلع زفحو ىلعلا ىن ابعيفو تبات اهبلصا ةبحم اهرادصال

 اهطسوا نم رومالا ريخ ىفنوه ىذلا رمالا لب ىلوالو ةرخآلا ةياعرو ميدق
 هناف ابطسو ىن نوكي ةباطخل هذبل ةبجوملا بابسالا دقع ىف مظن أذأو

 مرخ ىف 2 لصح ىذلا هللا هديأ ماقملا معيو ةصقلاو ناشلا ماكحا ىكحي

 ظحلتو ظافلالا بهذت نأ تبني هيفو ةصخلو بيصنلا نم هيبن مرحو هللا

 (1) 0هلثإ لمم 16 سف. ط زيح - (8) آم مق. 4ك ممءام رودصلا -(3) ةم سو. ه ممماو نميقملا

 ل 02 111 ه0 6 نارفاح ملع رفحو



 عنو

 ثيددل مولع امأو رمكت نآو لوألا ريغ () ديريو كلذ ىف عوفيو رخآت ىو

 ةقارولاو ابطعي ءاملعللا ابتلمجب هتعانصو اههلعب وهف ةعبسلا اهعاوناو
 اهلك ةعيرشلا مولع رمالا هله اهتياغ هنبم هيلع تفقو طقلو طبضلاو

 ىلع اهلاجرو ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا لوو اهتياعر قح اهاعرو اهاعوو اهفرع
 ةيولعلا تالزنتسمل ةينسلا تاماقملاو نايسنلا سند نم رهاطلا هنهذ

 لوقلا قالطا نع لدعيو هحدمب نأ دارأ نمف © ىنايبتلا دعب ابكردا

 ا ضني اي داطب ىف كالذج ةذلعت و ةركذ ىمو نيضذتلا مظعأ فرتقأ 500

 ةظوفحم هلالج ةرضحو لصتملا رون ابركاردا نع عني اهبلاج توعنو ببقل

 كلام مللا لق ءاشي نم هيتوي هللا لضف كلذ لصفنملا اهعطاقو اهدجو اهدجب

 هللا ةعن اودعت ىنإو ةعبارلاو هتايآ اهلك هذه هتالاسر لعبجي نيح معا هللا كلملا

 نئلتض هللا .لوسر لاق: لوفي همركب دنملا تدح نانا دان 1
 رصنو هدعي الو لاملا مسقي ةفيلخ ىنامرلا رخآ ىف نوكي مسو هيلع هللا

 ركذتي خروملاو هدصي ديعسلا نع ىذلا اذ نم ههفو هدري ال ءاج اذا هللا

 ىلع مامالا نع لّمس دقو لاق ذأ بلاطملا تيح نم ىلذبلا تادكلا هركذتب

 هيبشتلا عفر ف ىتح اهدحاو وهو ةعبرا همفو مامالا وه بلاط ىبا نبا
 اهب طبتغيو هقمكحب رسي بسحلا لضفو ةعاجهتلاو محو معلا بيسلا عطقو

 ملعلا رعاشلا هتوعن غصت أذا هرعشب رعشي الو ممكحل ثحابلا هتلهج عبتي ىتم

 ةزههلا حراخم نم ورحل جرخيو ةزحلو تقولاو نمحل ىف هعبط دشفيو

 دوجو زعو دوجوم © رف دقل ةيجم كنم بيغلا ىف تبلط ولو

 (1) 1نعو مطقذ. لل ع( 2 مماعصأ ديرو ب (2) 0م از( قانيلعلا لوم5 ]1؟و مطصوؤ 4 عا 2. - (3) ]1

 رمو. ][) 06 ريق

٠)007/ 



 عم

 قى عقاو وه هنع ردصي ىدكتلاو كلذ قى ربتعي فعلا هناف رودصلا ىلع

 رعش هرعش ىع رخاتقي رودصلا سوفن ىو ةرببملأ عابط ىف لعفأو رودصلا

 دلولاو ىلبيلو (1)' ببحلأو دجحن ءارعش ِ ةقبطلا ركذن ددعبو ىنيلجرلا

 رضح ول وخلا ليلخو هسفن دنع ىم ددأز اهعباسو اهسداسو ابملع هك

 ددعب رخال ان ها ىسرافلاو هسنجو ةهعون ل يشك قى هايلخ ناك هدنع

 ماقأو بم4يصنب هزتم َى لبق 00 ممل براض ع رمغصلا م ريبكلا نتنفخالاو

 ىنوك لكو بيصملاك نوكي ال مث هوك رك دوخي وخب دوك وخت وخلا ةمأ

 اهملع بجي اهك هلوصاو ابلصحو اهبذه ةثالغلا هقفلا ةسيقا فتكا هوكخب

 نمي بعصلا ليسو اهلمجحو اهلصفم ىلع ملكت ةيلوبطلا لّداسملاو اهلصفو

 حرش ىف عرش ىاو هزابجياو 2 هراصتخا ىن ب كلا ربظا هظافلا ضراوعل ضرعت نأو

 هيف رطانلا رصبي هلتقمو هبيهرتو هبيغرت ريسفت ىو هل دجو هصصق

 ةرطنق ىلع هليمكتو هلايك مدقب كلس هناف وصبي / امو عمسي / ا عقسملاو

 هبباشتما ىلع مكت نآو ىرخأالا ىن هللأ ىأو ىلوالا ىف هيلا هنايب قى رقتفي

 ىلع لوقلا كلذكو همككحبو هب مهبدلل عونلا نايف مث حالطصالا مع هليكشتو

 اا

 ىذلاو بستكي ىذلا سنج ىنم ال هنا لاقي ىذلاو هقئاقحو هروس جحتاوفو

 اهب رهبشأو اهل حراشلا وهف بستنت لاوحألا هيلأو دري هعشلا ىم مظعأ وه

 )١( آم مق 2 ممراع نسبا - (2) نع رمق. 82 06 هرايتخا



 عويس

 دجما ؛ةاءرمو ةيهالالا ةيانعلا ربظم هناف دضلاب الا رومالا بعص هدنع الو

 ددرعو معلا مسالاك هلولدم ىف دحوتم همسأ محل لحب وه مث معلا معوه دلو

 ىبركلا ىف هب عميو ءامسلا ىف بتك ملقلا موسر ىلع الو ىناسللا ىلع قودي ال

 وه شرفلا ىف ناك نإو ىلعالا وبف كلانه انوه اهنا انه امو شرعلا كلذكو

 نأ مع هيلع ربط اهوه رف شطبلا ديدش لضفلا رهاظ ردقلا خباش

 نم لقفيف معلا رحب اذه لاقي الو دسالا. ىلا ناسنالا نم لفنعت م ةعاهقلا

 فو هيلعو هبو لمكأ هجوب همف هلك كلذ نال دلخلا ركب ىلا ةعيبطلا

 لصحو ةيلاعلا بلاطملاب ةسوصخما ةيابنلا ةورذ غلب لضفأ عونب هيدي
 ددهجح غيلبت ىف خلبو ةيلافأل مايالا ىف درفلا هلصح ام درفلا نامزلا ىف

 ةيايعلا رد فنعم نكتيرت ناويعتالا ةجاعلالاو درع دشالا غلب انه ةناعشس

 ماكحال هدجم ةللك هعلاطمو هدلوم ىلع هدوعس تعلط هرمأ درسيو درع

 سلطالا قوف نموه ليق هناش مفو هيف لوقلا رمح نأ هعلاطو كلفلا

 بكرملا عم طيسبلاك ناك .ةثالعلا تالامكلاب هدعس, نسيق نارا يكيركلل

 هديب دمحل هل هقعاضب عم رظنت ةراجت نياو هقعاط دعب بلطت ةياغ نيا

 لب ال ةمالسلا, دصقملا هيفو هللا لضفب لكلا هل لب ةنامالاو كلملا

 ةمالعلاو ةرامالا هيفو ةنيكسلا رونو ةيادبلاو ةمعنلا مقتو نهبملا 0 هل

 لطي ةقيسمعلا بهذ ىذلاو :هتبطخب بطخ ةكب. نيب .ءازإب :ةكمرر

 تادنمملاو هركذيب تعمس اذا ريطت رسلا ( ةدفا هتبطخ ىن هفعسي 0

 تدحوت ديحوتلا ةلود هركشب اهبابرا عابط لوقيو هدعاس سابل نملق رمبلا

 ديضرالا افيبكم رفا هل تيكح هييسنلاا هيلو اموال را < ركل
 نيداصلاو خفلا رق حفلا سمت تروكو نيداصلا تيم تلهقا هعتباتك اذه عمو
 زابعالا در ىف بيبح بيدالا هعم (9) اكدت ال ملبق نم ىنيذلا ةثالعلا كلذكو

 (1) ]نع مؤ. ف 6 ةديفأ ب (9) 0م ا ركذي لومو ]ع دق لل.



 عون

 نوضصتلاووهضتعتلا جحص ىف هلمنا كك مكو ليرنتلا هيلع لزنا ىذلا دمحم

 هبعجو هلآ ىلو سوصرملا ناينبلاب مهبش ىنيذلا هتما ةمايو هب هللأ ىنو
 ةرجغلا ةرفكلا نم ضرالا اومهطف مديا رف مرهطو مافطصا نيذلا ةررملا مركلا
 ليبسلا رث ليبسلا ميرسيو مربظأ نيدلاب متايرذ مروهظ نم جرخأو
 مرتكا نكالو سانلا ىلع لضفملا هللب ديختسملا ةفيلخل منمو مرسي

 دعيو هنمو ممم () ممادلا باوثلا بكلا ىقعاضو هنعو منع هللا ىضرو

 لوبق ىلع ةلادلا ةلودلل ءاعدلاو ةيلصتلاو دمحل دعب اهيف (2 مدقتي همدخ

 ةرضح ابحر ةضورو ةمتوكلم اهبلكو ةيكم اهضعب ةيحت ةيلصأ ةوعدلا

 هبتشت نأ نع ربكتو سدقلا حور تفغلا ةبحح هيف كردي اهرشنو سدقلا

 رمغل قرافم ةدالل قرافملا نال ضايرلأو ىلا راهزاو درولاو دفلاو ريغعلاب

 ةبذع دصقلا ةبجاو اذه عم ىف م ضايبلل داوسلا ةقرافم اهل قراغملا

 در لعدلاو تلدل  ةنهب تاكردملا ىذلا انيفرعت ىذلا ركاذلا ركذت درولا
 اهنال معفلا ةذل ةسيفنلا سفنلا كردتو نوسفانتملا سان عرلف ةانئفا لدن

 كلف رادمو ناطلسلاو كلملا ةرضح ىلع ةفقأو ةبيص ةمب كو ةبيط ةرهاظ

 رادو ةلاصالا لصاو ةلالدلاو ةيادبلا لقعمو ةلالهلو ةمامالا رقتسمو كسنلا

 نيدحوملا ىلعم مظعالا اهناسناو نيقملا برحو ةلادعلا تيبو نيقتملا
 ةوعدلاب رلاقلا همدقمو مالسالا رقمو ههقو نيدلا زماقو, نيكولا كغ

 صيصخب متوأ مرع اذا ىذلا ةمالا رث رمتلاو دجلا مامأ هيبأ دعب ةماعلا

 قيرط ىف هل ضرعي نإو ةوقلإب وه ام عم لعفلاب وه ام هدلخ ىن ذختا لغم

 ' ا ا وعلا اوكا وسر هاك اكل وكان ةذطارشا

 09 اكدايءال ةردعلا رق ةوبالا دع نعي هلاصخلا :ةسضاحن (4) هليدحل ةهجا ف

 (1) مو سقف. 8 ه8 موءاعما ردأجلأ - (2) آم سعب قل ممتاع مدقتت ةمدخ - (3) 0د انا

 لومذ 1ع طق. كلانحع



 عونا

 ةاملا ةفيلخ اذهو دعلا هيف ىقوتي الو دحل هنع زكي ىذلا همرك سيدك

 هل ةدهاش هلاصخ هذهو مع ىلع ران نم ختوأ ىف هلمالد هذهو كلذك

 زجتو بلاطلا بلغت هنئازح هذهو ملفقلاو كقيسلا لدا ل

 ةصهبار هللا ىلع هليوعت ر فكم دذهو هدوعص ىف هدوعس دذشهو عفادلا واع

 هججرت ىنيزاوم هذه رث ةجحان هقياعس هذهو ةحلاص ةيلكلاب هلاوحأ هذهو

 +. قلع هللا ؛يلتمو :هللا دمع نماالا وتلا اهو! انككشللا ل200
 هنأو محرلا يمرلا هالأ مسي هناو قحلل هناو ةكب نم هنأ هللأ دبع نب دمحم

 محرلا قوكرلا ةئيبا ل ظفاحيو 0 ردنلا ابيفردحيو رصقل رص ا رضخ ىلأ

 ماقج ىسحا ىذلا هلل دمحل هدققا مادببف دعب اما مسو هيلع هللا نك

 ةيكفل مكحا نمل مكحو قاجبلا 0 نيبت نمل نمبو ةعفلا مهتي ناسحالا

 ركذ دعب هباتك ىف ةيادبلا ركذو ةهرلا ةفص هلاعفا تافص ىف تقبسو

 نضاملا :رماعلا ومو“ ةقفتخملاب دلو محرلا ومو ةليرتلاب وزال اود ١
 ئذلا نكملالامكلاب هل درت ةييسملا ئذعو طسبيو ضبقي ىذلا ةييشملا

 لعتسا ىذلا وه هصلخو كلذل درسي نم نذل هفرتعو هصصخو هز مبأ

 هل لسوت نم ابلها نم ىعاو ضرفلاو ةلفاغلا ةماقال هراتخا نم اهيلع

 هب مهتتسي نم ةعاطب باقعلا لهاو باقعلا رسو باقعلا قمعاو ضرعلا ةينب

 هلاصخ رب ىف نجلا ارتكب 0 قرالا ف نيفعضتسملا نع معنأو روهملا عبرلا

 هتلالسو ةيولع هتريرسو ةيركب هتريسو ةيدمحم هتنس نضعبلا نضع خلا

 رخص اموطمج «ةاذاف “ل دكب# ندعم ما!( طخ انواع عاوضاو ةيرذ هذهف ةيرع

 ةسافنلاب ىصو ةيلاعلا ةسسايلاب فرع ضرعلا لقم اهمف لوطلا

 ىمو .سفملا هيرنلا صئاقنلا نم هزنو ماعلاو ىصاقلل كلذب هل دبسو ةيلافقلللا

 انديس ىنينموملاب ىفوءرلا ةوسالا ىلع هللا ىلص ماعلا هلع تاتا ههرف

 (ا) آم سف. هل ممماع رذنلا < معز لم سو. 2 ممماف هيلا
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 علا

 لاق لاق ةقبطلاو ماسم ددللو دعلا هلاصخ تريعأ ىذلا ىلع هللا ىلصو محرلا

 لاما ىتحي ةفيلخ ىتمأ رخآ ىف نوككي مسو هملع هللا ىلص هللا لوس
 ةفيلخ نامرلا رخا ىف نوكي مسو هيلع هللا ىلص لاقو ادع هدعي ال ايتح

 6-05 برغم ا ذل دقي نىاطإزو فا ةاضعلا 7 ساجعلا رجا داو: دعي“ الو: ”نااثا مسقي

 رابخالا نم ابيف تبقيال هنأ معز ىتلا هتمحلام ىن ىزيربتلا نيدلا ءاهب

 امبالا ةئيلجلا عُئامسلا ىلا ةييوسنملا ماكحالا نم ركتيالو هنقياوو هتههص ام:الا
 لاق هقياده هقكردا ام ىلا: ةينيدلا مالعالا نم ربتعي الو: هقيارد هتز بأ

 كلم مقتسيو دادغب ةفيلخ لتقي زاجتأ ران تجر اذا ىلوالا ةجرتلا ىف

 شابعلا ىنب ءافلخ ربانم ىلع هل بطخيو راطقالا ىن هتللك طسبتو برغم ا

 هنا هللا هديا ماقملا معيل اذه تركذ دنبلا دالب نم ربعلإب ردلا رغكيو

 نمو هيلع هللا لوجب ىسف ام حالصا ىف لوعي ىذلا هنأو هيلا راشملا وه

 هل نيبت سيد ىنامرلا رخآ ىف نوكي مَسو هيلع هللا ىلص هلوق لمات
 | هيو كسلا زر كحل: ةيفيلملا»ىا',ابهدت. وجو عقم راو ظنيا كلذوت؛ماثاوا' ام

 () هانلقاو هب لوقلا انددرل ركذ ولو ةيضاملا لودلا ىف ركذ الو مدقت
 رؤهظ هب داري ىنذلا نامرلا نخل نا« ناعلاو«ىنامرلا خان *ةحّييقت لجال

 كتلاثلا هنيعب اذه وه ةعاسلاب ةرذنملا تامالعلا رغكاو ةطسوتملا طورشلا
 ةلملا راطقا هذهو هاندصق ىذلا ريغ اذه انتقو ىف ةلملا لهال ةفيلخ ال

 ىف همياقيو مسالا ىف ةتكزاتمي ئقنلاو, تاكيفلا» 4ك نم' انعنل+ ةمولتعتمو ةرصخم

 | لا لم داك داقر دما نما سعاد بوق د٠ هيلع ىديضتج الناطعف# قذلملا

 مصف بارتلا نم سبيا اذه عم هديو باردسلا تالا لطم عتق نم رقفأو ةلمر

 هنأ توعنلاو بتارملاو لودلاو نامزالاو تادوجوملا حخصتبو مسقتلاو رمسلاب
 لولدم هيلع قبطنيو قدصي ىذلاو دلك فالق حاصملاو أبيف هلأ كيرش ال وه

 (1) 1م مق. 8 مومام هانلهأو



 ع3

 اهصفشب بلطت ةماما نقوأ رود لكى و بلغي الب لغي قحب اق ةلك اهيفوا

 ةملكو ةلفاء بكن ههف نامعالا قفا ىلع تعلتط اذا رفكلا بكاوكو بلطتالو

 ظوقحملا ركذلا يعي كلذ بكت زايماو كفا يبيض اع كت مسا دروع لك
 ةاصتعمهللا ةئاك .ىاوموم لك معيلو ةرهاقلا تايالا ىلا ةرهاظلا تايالا ركذتمل

 () لاجر ىنأو بقحاو نامزالا عم ءامشالا :ت ةلماعو. ببسلاو تاكتسالا

 تا لذالا نوعرف عون. ىف لوقت كلذلو بترلاو لزانملا ىلعا ةيفنهل ةلملا

 ليق ىقو ةرما ىلع بلاغ هللاو.ةدهم  اهناوكاو, ةددعتم:اببماغتال حالا كرو

 ةيرسص ةقسملا ةيدمحملا ةيرهلا ةريسلا أهرصنت 48 ةيرضملا ةيفنحل ةلملا نأ

 برغملا نم هربجي هنم هفلتأو قرسضتملا ىنم هعلطاو ىيدلا ماقأ ىذلا لعلو

 اك بجي اهو هلوسرو هبتكو هتكئالمو هللإب نمأ نمل ىتينهف هنع هلقني الو
 ىنديق دقف هدج ىاكليملا عامس دنع فقوتي الو هدصق رمغتي ال نأ بجي

 . ديك 6 عكو كرتلا ةعاطب كلبلا ىلا رجغلا ملهو كرشلا كرشب موق مادقا

 ,لعجو ضرعلاب لذلا بوش مل سبلو هتريصب رصب لكو ناعنك كله دونكلا

 نيخترملا 4) ناماه اماو ضرفلإو ةنسلا ناطلسل هدوحب عم هتّئفت نيدلا ةبيصم

 سضرالا ف نمفعضتسملا ىلع نم هللاو ضرالا ىف مثلا نوعرف العو نينموملاب م دقف
 برضن نأ بجي وأ ىتمنيو هدفر نم دنهب نيدسفملا كلبيو هدنع نم رصخب

 ةحاس ىلا حورلا لمحتو عبطلا لزلزت اهناف مالسلا ةنيدم ةنئاكركذ نع

 مالستسالاب مكلستلا هلأ أهرو رس "سمت ىوسك البف ف عزفت وأ ماشلا

 () ربظتنيو مالسو دعو دعب عدوبو سنالا ىلع تاريبكت عبرا (ة) رجكنو

 ىهرلا هللا منب لاح لكىلع هلل دمحلو مالسالاو نيدلا ىيحم رما مايقب همايق

 (1) كم سد. ث موجان لاأجر - (8) امو معن. حل ها 8 ممماعما ةي ,رسصملا (3) آنه مك. هَ مورق مكر

 لب (4) 1ع (0ان5 ]ع5 دطعق. مما عالأ ىناهام بع (5) آنع طلق. ل 0 ربكيو ءا 1ع و م ربحن

 ب (6) 0م ]ز( لههؤ ]ع طق. 4 رظتغتو



 عام

 هانلزنا انأ نيبملا باتكلاو ري دمحم مدا دلو ديس ىلع هللإ ىلصو محرلا

 اندنع نم ارمأ ميكح رمأ لك قرفي اهيف نيرذغم اماكيلان ةكراتم اهزنقل

 ةايللا هذه نأ مم دق يلعلا عيمسلا وه هنا كبر نم ةجهر نملسرم انك انا

 ماكحاو ةنكمملا اياضقلا صيصخت اههفو تانهملا بقترتو تايالا لزغت اههف

 هينا فعمج حاورالا ضبقب لكوملا كلملا () رسفيو رمالا قرسغيو نارك

 ىبو كلبلإب ةنامالا ضوقتو كلملاو ةمامالا ةطخ ررقت اههفو نامزالا ىف لاجالا

 ىت درو ابك هنم نيرشعلاو عباسلا فو روهشلا لضفا ىف ربطالا لوقلا ىف

 معيو ناز ردقب ردقت اهمرح فو ىرقلا مآ ىف ىف رث روهشملا تيدحل
 يعي[ ىئ قو. قم معيل هممسرو اذه تلق أممأو دئاغلا ع نكاطلل الإ ابلضف

 بلاطملا لضفا نم ابنأ انتارق ابيف ىتلا ةايللاو اهتبضتقا ىتلا ةبطقأ

 ” ل يدع قدا وا ديار دابقح  تنععشا محلا قاتقلا» قاعه علا
 هماما دجم دعيو ماما نع مامأ دج ايف زخات“ انهياو تدر ايلجالا ىتلا

 تمظعو بقلتو تربع ةفيلخ سفن اهيف تجرو مامالا ءارو وه مامأ ءارو
 رقي نأ يبني ةكرب ةعن هذبف تفلس ىتلا ىحت ةفيلخ تاذ ابيف

 دنمحلو اهردق ةليل ردق ةليل أبناف أاهردق ردقي الو اهدجم ققكحيو اهدح

 هتقيامع ىت هللا .دحاو ىلع هللا ئلضو محرلا ىنجيلا هللا مب لصأو دج هلل

 نورذحي آوناك ام مغم هلوق ىلا نيبملا باتكلا تايأ كلت منط دمحم انديس

 اي خا علا دال ةييلوو اوت هدايه متم يملىزفعللاةهساععلا :دمانعلا قبلا
 نأ لدعت الو لدعت ىتلا هتيكحب ابطبر ىتلا هتداع نم ىراعتملاو لدبت الو

 هدول تاو لك عمو ءايلوالا ىف لاهل |ةدكو ةينوعرف ةلالض ةيوبن ةياده لكل

 ا ا هيجاةنوخبت ةيدتنم ال هلاك نافعا: ىنربمالا نيكمسنللزب جرد
 ةرصقف لك ب قع ىو لسضفملا قحملا دصق رهظي لطبملا رفظ روهظ دفعو

 (1) لع مون. 2 ممراع سفنو - (2) 011 لاو 03م3 ]ع5 مقق. ل ءا 8



 عزاب

 ىجيلا هللا مسي اهصنو ةركلل اليماتو ةفاكلاو ناطلسلا دنع هركذب ابيوغت

 نأ اهلست مسو هبحجو هلا« كلعو ده كا ايوه زاتخلا ةوسالا ىلع هللا ىلدَم محرلا

 كيلع هتيعن ميو رخآت امو كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل انيبم اهف كل امدف

 ةنيكسلا لزنا ىذلا وه أ ازيرع امصن هللا كرصنخيو انيهععحمس العا أرص كيدبيو

 راكم كير ال نال" ورمل ممناها عم اناا اودادزمل نينموملا بولق ىف

 لخاد تاهل لك نموه نيبملا ىنعا قفلا نم عرنلا اذه اهكح اهلع هللا
 رهدلا مايا ىنردن ََ مظعأ وهو ةكم هب تصخ ىذلا و هو هجراخو نهذلا

 8 ميقتسيو ةجتنلا مت هبو ربشلا مايا نم ريح هنم درفلا نامزلاو

 نو زيرعلا رصنلا لصحيو ةيادبلا بونذ رفغتو ةيابغلا ظفحتو ةيادعلا

 تنسكب كادوجؤملا ى'ةلماعةللا: ةلظكو "“ةنيدملاو ةكم+ىعاوت «قكتووادختكلللا

 ناكم نود ناكم ىن الو ءىش ىلع ةفقوتم اهنا لاقي ال نامزلا ةمسق

 هدول عوبتلل ندكالا ردقلاو للا: ناعم علان ناك دق فلا أذشو

 مسو هيلع هللا ىلص ةوسالا وه هناف ناقملا عبسلاك ىناغلا لامكلا دافأ

 هتقيساخ ىلع تربط )"خلالنا ةلبلا عجرت ديعس ىلع ربظت ةجاتد جك

 ئتقت هتعلاسوو مسو هيلع هللا ىلع هدلوم ةبصن كناك :جاو» عيدنا ولو

 نمف ءايلوالا مه وه هيف انيك امارة ةيعح اربت انخلا نوقلا اذهب ءايبنالا تح

 ةجرلا هيلع تفضو ةجردلا هل تعفرو ةمنلا هل نمت د هيلع ََض

 نازهم هع هطارص ىلإو دشرلا ىده دقف ابيلا هناطلس لصو نمو

 اذكه رمالاو كلذ رميح دقف اذه مرح نمو هطاهراو هنارقأ ىلع هججرت

 ام دعب هتنيدم ىم دجلا علطا ىذلا هلوسر ىلع هللا ىلتصو  كلذك هللا“ةئفتسو

 رع ةفيلح رصنع نم بهنملا هةفيله ىنع هللا ىضرو هدلب نم هعلطا

 نميلا هللا مب هين ىلع هلل دمملو ةيلوو ةهبيحاص رع نم رث ههبذ بحاص

 (1) 16و رصقد. ل ع( 8 ممءاعمأ عووملا

٠6 



 عاد

 اهاغ ارفاط سنوت كا عمفو ابقبطم

 ةيصفخل ةوعدلا ىن اهلها لوخدو ةكم ةرعد نع ربل

 0 ا اا لإ ااه دان شالات درع ةكني ىحاش نا

 فاض فيرشلا ىنمبو منهب ترجو دبعلا أذه ىلا ددعب ىم هيلاومو هيب

 اهب ةفالخل ممر موحمو دادغب ىكع رططلا ءاليتسا ابقفأو ةبضاغم ةكم

 اضاترم اكلاسو ةيلقعلاو ةيعرشلا مولعلل اظفاح نأكو سنوت ىلا ةهسرم هدلب

 ايكةدحولا ىاربلوقيو اهنم ةبيرغ بهاذمب مكتيو ةيفوصلا ةقيرط ىلع هعزب

 - هل ةبلاطملاو هيلع ريكنلاب نلعأو هقاندكرو قسفلاوا رفكلاب ىرو هدقع ىف

 قحلف تانيبلا هرسأت نأ ىقخو هقلاح اوطغتو ةنسلا ةاجو ايتفلا لهأ نم

 اهبيحاص فيرشلاب هدي لصوو نممالا مرح راوجب مذتو ةكم لزنو قرسشملاب
 قافلة كأد ةيقيرفا لكاخي رصنتسلإ ةعيبلا ىلع هرمأ قيرشلا عججأ ايلف

 هطخ اييعكو متعيب ةلاسو ىلمأو هيلع هضرحو ىنميعبس ىب قا نبع كلذ
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 رجلا نب دمحم ناطلسلا ىلع لوذو سلنسالا للا ابنم زاجاو ناسملتب قحلف

 مو داههل ىف ىباو عّاقولا كلانه دهشو ةيارجل هل ىنساو همبا دبع هل ىرف
 ةفشم هيلع دفويو هيدابيو رهألا نبأ ىنداتي رصنتسملا ناطلسلا لزي

 نم ناكو كله قارىلا هلال ءالجهنساو هيحا ناش, ةعداصم ىيدحال

 لأ نيطتداللا نم رفاظ زاجا هكلهم 0 كذا 8 قاحا ىأ هيخأ ةيالو

 ىلوتسملا قلقو 4 ىلا ليبسلا ىن ابغارو ابقعتسم قئاولا ىلع هدلو دفوأو ةياجب
 ىتاتنهلا ىمحم نب :() دايع. لاله.ءابا:نيدحوملا م لسارو هناكمم ةلودلا ىلع

 دنع هدنلو. ىتبو ارده :همد بهذف:هدصق. نع هلاهمعا,ىيةياج يلاتك

 بارلا لإ امرا ركز ميكي ناجسلا سبا

 رممالا ةلردر ىزعل ناك مئاسررو ,ةناعتض همم مس ناس

 اهيلع نولعتسي مل ةنيطنسق ةيالو تصلخو ناكمو روبط ءايركو ىبا
 هولتو ىلع وبا مريبك ناكو رصنتسملا ةلود لوا كلذ مل لصتاو معبارق نم

 ناطلسلل قسوتسا [املف] رثا ىنامهلا ةاخادم ىن مل ناكو دحاولا دبعو نوهم

 ىلع ابا صختاف نيسجو ىدحا ةنس ميلع ضبقتو مبكن هتلود تدبهتو هرمأ

 جراخ بازلاب كلذ رثا ربظو مرمأ ضرقناو نوهم لمقو ةيردنكسالا ىلأ
 هعومجيو هب عقواف بازلاب هدصقو سنوت نم قاطاععلا جرخ ةراج يإب ىسبت

 بصنخف سفوت ىل هسارب تعبو هلققف ناطلسلا ىلا قيسو هيلع ضبقتو
 نياددمي نم ملس سامردر انخيرام سريه وعسل صاطيتللا لل

 (1) 1عو موو. ل عا 2 مم(ءدغأ تانع



 عام

 كينصتلا# قم أبفقس تعفرو دجملا ماخرلاب ابيناوج ةديشم رمرملا ةدعأ

 ضايرلا هذه هيلع لقشأ ام ىلا ةقفملا لاكشالاو ةمكحملا عئافصلاب ودقملا

 ىرجت ةينبم فرغ اهقوف نم افرغ روصقلاو زئاوحللو نيواوالاو رمصاقملا نم
 هفلس عناصم ىنع لدعو غلبتساو هذه ةيينابما#ىفب قناتو رابنالا اهتكحت ىم

 اهل راطو لافتحالا ىن ةياغلا اهيف غلبف هذه نم هتاهزنتم ىلا مضايرو

 قافالا ىنركد

 هدأ حاير ةعيبو قاحا تأ هيخأ رارف نع ربما

 كتادحالا نم كلذ ىراق امو

 هتكلمو هقلخ نم ىناعي ناكو رصغتسملا هيخأ ةلايأ ىن قاحتنا وبا ريمالا ناك

 ضعبل ىنميسجو 2 ةهتئتس ع درمأ ىلع هفاخي ناطلوللا 0 ةداس هيلع

 ىم ةدواودلاب ودا هرتككسعم ىم قاحا وبأ ريمالا رفف ةنيئاافلابقكلا هوجولا

 ىلوم رفاظ هل عيابو هرما ىلع اوعقجاو سواقن ىجاون نم اياورب دوعيابف حاير

 اهورصأ دو ةركسب أودصقو ةبترلاو ةمذلا كه4ينم دقتعأو ميلا عزانلا هيبأ

 0 3 نم 1 نب نسل نب ىلع نب لضف 00 ىدانو

 ىنم مثب 0 سوو م ةيورل 0 ناكعبلا مأو

 6 9-0 ىبأ 57 ىنميب م فاسق 3 ةاايغلا -- تا 0 - 1

 قاحما 5 2 ميم قرتفأو 0 7-1 م ها ا هقرافو 0



 عورس

 هامل 11 ورا ا ا ةضيرع اهيلع روبظلل تصن دق جراعم للا

 نا ماج قكراناقلا قمم ترك رن را كاسة زهاني ناويالا ضرعب

 سلبي ءروقلا ةحاس ىلا نافطعني رث ءاروقلا طياح ىلا نايبتني نهقيرط

 دهاشمو (') دوفلاو ضرعلا مايا لخادلا لباقم هتكيرا ىلع ابيف ناطلسلا

 كلملا ةببإاب دبشت ىلا عناصملا لكشف قفار مخخأ نم تءاح دايعألا

 فورعملا ركذلا رئاطلا ناكقملا هترضح حج :راخ اضيأ انكقاوت ةلوادألا ةلالجو

 نم ابهف سرتتغأ تأسثو عم رهغو ت أشورعم نانج 5 لقشي رهف ىباب

 بانعالاو ليخخلاو ىامرلاو نوتيرلاو ىنمتلا ىانصأ نم ةبكاف لك

 دقل ىتح ةحود ىف ابنم ىنص لك دضنو رهقلا ىانصاو هكاوفلا رئاسو

 ذفتأو ءارعشلاب هذه حود ىدسو ىربلا رهقلاو مل لطلاو ردسلا نم سرتغأ

 يللا نم هزغلاو رونلا رجتو (2) زئاوخلو عنا اعلا :ءا فز 1 نيتاسبلا اهطسو

 لعجو هلاقمأو رفوملهفلاو ىرهشلو نمهباملا رجتو ناحيرلاو ورسلاو خراشلاو

 دادع نم ازئاح ءالل هيف عنو ةحاسلا جسف اضوو ىنايرلا هذه طسو

 ةنبط قو نازتغر قوليع نيت" نداك 'هليذتقلا ةائاقنلا 5 تانيردلل ا روجلا

 ةركاملا لحايبلا 5337 اسلاك كرو نكامأ ىف ضرالا ىطب كلست

 برقا نم ءانقلا هذه ىنطعف ىرخا ىف ةمضفلا لجرالا ىلع ةمئاقلا ىسقلاو

 نم كتغبتي ىد اًهنيَب "ام لتكو 'اطماخ "اهاظماو ناسا ق1 كرتقفلا

 انقلا عيرم راطقالا دعابتم ءانبلا ىنيصر ىوبملا قمع بج ىلا ةهظع ةفوف

 ا هناا ةبيرق ىرخا ةانق ىف هاسرمف ءاملا هغمقي نأ ىلأ نسكن

 ىسلا ىنع اياظفل هفرقت هجاوما برطضضتو هضوح قبفي نا ىلا عرهصلا ىف
 يح ىرابتهف 4 يا راوجلا ىف نابككإيَف هادم نتكبتل"دياطا لكي

 ىلع ارغصو اربك ناتلباقتم 3 مرهملا اذه ىنطب تلغمو ل خهراجت

 (1) 11 كسا مهداة اذعع دوقلا حس (ق) آم سك ونام قمادفل هلو سو هع 8 رساوملل

 و



 ما

 هناكم هل لعقف دالوم لاله ةياعبتللا هذه ركل لوعملا فانك ةدواودلاب قحلو

 هاكبلم درمأ نم فاك 5 ىلأ اديرط برعلا را راوج رفاظ ريفغقسأو

 00 كل 1 ا ل را بلا

 تر مغب هد كا نعمل ابلوأو ةيكولملا عناصملا طاطتخا ىف هعو مش اغمق

 جورب دق ا قَد 2 لع اكان راداف نمسح ةئش هيلا دذختأ

 ىلع اهنولسريف ادوهفو ةيقولس ابالكوو اروقسو ةازب حراوجل نم معم اب
 | ١ نعيش ماما ماابي ادملا كطارتماب لرقثو دقو ءاروعلا كلك, ىف نضحيلا
 رف ابلثم ىف لع ام محلا نم كلذ ىناكف هموي رئاس صينقلا كلذ نم

 نازوجي نيدتم نيطساحب () ةبئاطلا سار ضايرو هروصق نمب ام لصو

 5- 6 ىلعو اهنيب ام اكلاس اقيرط اهوحنوأ عرذأ ةرشعلا ضرع

 1 ا يا يعزكم اهسيرط كب د |

 0 وحل 0 ا 0 50 ءاروقلا وه ىدومصملا

 (1) آه مق. كل ممءاع 2 تالا



 عاا

 لماف هموق ىن اهظع ناكو ىتاتنبلا ىدهم ىبا نب دمحم رزوتساو مصغتسملا
 بعصتساو اهوحنو نيرشعلا نس ىف نأك ذأ هرغص ناكمل هيلع ديتسي ىأ

 ا
 نيدحوملا اورتك أدنج بترو الاجو نم عنطصا دوبأ ناك دقف سلدنالا

 ناطلسلا ىوخأ ىدبم يأ نبأ لهدف ةلودلا نم مركارم ىف موجازو

 نمي ليما ام لفدنع دع ملف رمألا نم اهتاف ام ىلع فسالا اهدنع كعبو

 ىدبم ىبأ نبأ هعيإبو كلذ ىلإ هباجاف ىنايحلا دمحم نبا ىلا عجرف كلذ

 عيابشلا دي هنعال وت عاطلسلا املا كلذب دل ىكنو ةرهاظملا هدعوو رس

 اكعتنم ىرزوتلا ديز وبأ ىضاقلا اضيا كلذ هغلباو هنبأ ةلذاغ نم هرذحو

 ىداج نم نيرشعل ناطلسلا بابب ةرازولل هدعقم ىدهم ىأ نبأ ركابو

 ةهئشمو حرخو عماج نب ديز ىبا ريزولا ىلع ضبقتو نمعبرأو نامت ةغس

 هامل ناطلسلا بكرتساو هراجب ىايملا دمحم نيل اوعباتت هكا ل

 نيدحوملا ىقلو ءايلوالاو دنهل ىف جرح ميرح ىلع رفاظ دئاقلل دقعو

 راسو ندلكزاو نيو ىدهم ىبا نيا لققو معجج ضفف دلبلا حراخ ىلصملاب
 بحاص هنياو هلققف ناطلسلا مع ىناهحللا راد ىلا ناطلسلا ىلوم رفاظ

 همياو مهاربا ابا هاخا هقيرط ىف لققو ناطلسلا ىلا اهسوءر لهو ةعيبلا

 قطعو ةزماعلا تاذهو :ةعهبلا تنكس ه2 :تيرحو نيدحوملا كرافت كاب

 مدقفت لسموو مثقازرا رداف عانطصالا لهاو ءايلوالاو دنهل ىلع ناطلسلا
 ةلودلا لوا رجت ناك نا دعب هناكم ىلا نيسملل ىبا نب هللأ دبع داعأو
 هلاح ىلأ عجرف هتلاطتسال لءاضتو هتبتر نع ىدبم ىبا نبال حزحزتو

 هدنع أوجقو رفاظلا هالوم ناطلسلا دنع ىعس رف كلذ ىلع رومالا تماقتساو

 ةردابلا . ىشخل كلذب رذنو مرج رمغ نم هبع لمق ىن نايتفإلا نم .هاتأ ام



 فلو

 ةيلقص ىلع ةيغاطلا ىلوتساو غناوخاإب خقحلاو اهب اوناك نيذلا نمدسملا جرخاف

 هرمأ ىلع بلاغ هللاو هرفك ةلكب مالسالا ةملك اهنم احمو اهرئازجو

 تداوفأ م تتطفطحسل اكل 0

 هانمدق ايك نيعبراو عبس ةنس ةنوب رهاظب ءايكز وبا رممالا كله ام

 ىنايحلا دمحم هع ةعيبلا هل ذخاو هللا دبع يأ ريمالا هنبأ ىلع سانلا عقتجأ

 بجر كتلاث ةرضحلا لخدف سنوت ىلا لحتراو ركسعملا لهأ رئاسو ةصاقل ىلع

 ةعيبلا ددح رق هللأب رصنتسملا بقلتو هلوصو موي هتعميب ددجل ةنسلا نم

 هكلم ءابعإب ماقو هلل ركشلاو هلل دمحل هتمالع عشضول راتخاو نمح دعب
 اا 1 هيدا راد راب كرد ناك ررفأك ىدقا ةيبأ ةيماخ ىلع ضبقتو
 بناج لك نم ١( تقرادتف تالاعلا لها ىلع ةعيبلا ذخإب تاب ىل زعوأو

 ىرزوتلا ديز ابا ءاضقلا ىلع لهعتساو ىدهبم ىبا نبا هللا دبع وبأ رزوتساو
 هدكد5 اكءةيلعازداتلا ىايحلا ديحم هع دلو معي 0

 هيبأ لمقمو هلققمو ىنايلا دمحم هع نبا ةروث نع ربل

 ف دو هنم سمأ اكو ديك قانا ةوخالا نم ءايركز ا ريمالل ناك

 (1) 11 ؟منأ معمطتطا ءمعمأ ]أع تفداأرتف
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 اقم عنا للي مي هل وقح وراق وعينا نام ووورتول

 طسوالا برغملا بحاص ىنايز نب نسارمتي اهب كسقو ةيصفخل ةوعدلا نم
 ايك ناسملت راصح ىف تعطقنا نأ ىلا رهدلا نم انيح ابيلع اولاي ملف

 ةييعلا نع وتراسع اكفنا ناك دس
 ىافغش دئاعلاو. .دلاختنبا ورع وبار وكذب ايه ءايكر هضإ معا ليت

 قصف نيعلاب ندا أودمسلطو فقافشو دلانح نا. نياولمقو. ةماعلا تزاتن

 قزسعلا مساقلا ىبا لخادم ىحادنرلا نوبت ةروغلا هذه رمك ىلوتو سنوعب
 عبس ةفس كلذو ىفترلل ةوعدلا اولوحو ىندعلا ةيالو ىلع ءالملا قفتأو
 نب فسوي وهو رهمألا نبأ اهب ديتساو ةوعدلا ىن ةبخط لها معبتو نمعبراو

 ىلع نبأ ليبق .نم ابيلع ايلاورناك «نادمبلا ىجاىب هللا دع

 ىلا وه مفلاخ ىادنرلا نوب دداقلاو ىعلا رمالا راض اميف سالك نا

 ىفاريلعما سكك كرشاو ىنابعلا بطخ مث ميلع دبتساو ةيصفخل ةوعدلا

 ممعمو سنوت ىلا دوغب لقتنأو مك ايك اردغ نيم وغب هللمق ىأ ىلا ءاعدلا

 لافتنا ةيطاص ةيلاجب نم بوقعي نب ىعرلا دبع يعلاووبإ نا 07
 ارلحتراو ريمالا ونب ميلا رهصأو اهب أولم غف ءالهلل مايا ةبخط ىلآ هموقو وه

 ماكتحإلاب /ةعقرعمو ها ضقوب:مساعلا_ ىتإ ىداعلا نيذ فرع ووسكت !انإ 0
 / اهيف هل ناكو ناطلسلا مايا ةرضح اب ءاضقلا ةطخ ىن لمعتتساو قماتولاو

 نودلسملا ناكو اضيأ ةيلقص ىلا ءايركز ىبا رهمالا كلهم ربخل غلب الو

 كارستالا ىلع ةريرهلل بحاص عم ىناطلسلا مل دقع دق مرلب ةنيدم ىف ابيب

 ىراضنلا داب نا طلتنلا كليف عفلب ادا ماما وبك ةيساسسا)
 سبع ىنب نم ارسات عيلع اوبصنو راعوالاو نوصل ىلإ اوجأف عيف ثيعلا ىلأ
 مزاجأو ملرنتسا ىتح مب طاحاو ليهل نم ملقعم ةيلقص ةيغاط مرصاحو

 ةطلام :ةرسيرجع ىلا ئدعت ىف :اهرئانع م هراجوببسلايرماو, هنقودعلاةلاورا ١
 0 رد
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 كلعبي هللاو هلوطو هلوحو هللا نم كيلا الأ كنع حربي ال امزالم ادهياتو كيدي

 ةباجالاب وهربت عا" لاك“ لع. هنا ئد# ذأ دشرلا ىاد ىبلو ىيوف عمن نم

 تمت ي ليكولا معنو هللا انبسحو مظعلا ىلعلا هللإب الا ةوقال» لوحالو ريدج

 د ةاكل»او تلمع كلود خي قاممالا جضرت مظعف ةكحرابملا ةيسولا

 نيدلل حونهللو معلا ىف رظنلا نم ةلاحب وهو هليمات ةفاكلا دبع ىوقو هبعك

 اك ىساورعملا لطتعار أ واطتدالا هاديكساف نميز او# هم ةنس كله نأ* لا
 دبعلا دقعو هنزرح ىنوقعبيو ناطلسلا وجت كلذب نو مهقي اوناكف هنيباتو

 ةصاخل عاديإو ءالملا روضحب دمحم هللا دبع يبا ريمالا هيخال هدعب نم
 دعب هركذن ام هتفالخ نم ناك نأ ىلا لهتلا ىف كلذب غباتك

 ناك امو ءايركز ىبا ناطلسلا كليم نع ربقل

 فارستالل ةنيطنسق ةبج ىلا سنوت نم 00 ءايركز وبا ناطلسلا ناك

 ةدواودلا كلانه هتفاوو اهب ركاسعلا ضرعف ةياغإب ىلآ لصوو ابلاوحا ىلع

 باصاو ماتقتساف ةعاطلا ىف بارطضأ هنم نأكو دمحم نب ىدوم مستو
 لسصوو هضرم نم لبا مث ةنيطتسق ىلا عجرف ىنملا كلانه ناطلسلا
 كلهو هضم هب دمشأ ةنوب مهاظب لوف ذو ضرملا هعجارف ةنوب ىلآ اهنم

 ةنس ني شعو نيقنتل نيعبرأو عبس ةهس ةرخآلا ىداج نم نمقب عبسل

 تس ةنس ةغفيطنسق ىلا كلذ دعب هولش لقن رث ةنوب عماجب نفدو هميالو نم

 لو هنبا هكلبم رثا عيوبو سنوت ىراصنلا راصح ىدي نيب نهتسو
 ضنقتناف قافالا ف هكلبم ربخ راطو هركذن ايك دمحم هللا دبع وبا هدبع



 عال

 قمل نع لدع اذا اريغص الو اريبك ميف عارت الو منع ابفهكاف ةملم
 هور جحنازب نان الحور ميدو الز فسة:الر الاسامي زالواووهلا: ك١
 كسفنل ذختاو ملاوحا ىف هدارم دنع ىقت الو نيدظتملاو ةيعرلا لاسم عفر

 لئاسم عفر ىنو بهصن رفوا هللا بناج ىن مل نيقدصم ىنيقداص ةأقث

 ىلع برصتققا ىتم كناف ذاذفا مل كلاوس نكيلو بيجم عرس كيلا هقلخ

 بنج ىلإ ةيمحل هقعدو لهملا ىلع ىوهلا هلهج ههحنو هلقن ىف. دحأو صخ#

 هعداف قيرط ىلع تناو ةملظم دحا كهلا عفر اذاو قدصلا لوق كرتو قدل

 هلوق ىلا خصم قفشم باوج هبواجو كل همصق خوي ىتح هلسو كيلا
 ةسايسلاو سيئات ريكا هيلع كونحو هل كقخاصا ىفف هلقنو هقلزان ىلا يم

 ءامد نأ معاو سيهسات مظعا روبمهلو ةماعلاو ةصاقل سوفن ىف ةسايرلاو
 هيئجيرأ ودل الا وخألا (نمولملاو» هللاب .نمولم كك كعيمارح ملا

 تاقرط ىف تياع دسفم ىنوأ ةيو ةيعرشلا ليواقا هتدضعو ةنسلاو باتكلا

 فيسلا الا سيلف علاوحاو محالص داسف ىن هيغ ىلع راج ملاوماو نيدسملا

 ىلع دوسح ةريثع لقت الو ءاود ةدسافلا ةغمدالا ءادل هعقوو ءافع هرثأ ناف

 لعفلا ىلع هلمحي لوقلاو لوقلا ىلع هلمحت هتلاقأ ناف ىعسلا نع زجاع معنلا

 هراهظا لبق هرمأ كرادتو هراشتنا لبق هءاد ممحاف كيلع دّداع هلع لابوو

 بلقنت ال كيدي ىف تناك ىنإو اهندلاب رمغت الو كينيع بصن نوملا لعجأو

 راقيالا نأ معاو ميار هتاضرم ىن ربتمو ملاص لع نم هعمدق امم الا كبو ىلإ
 نيرسفملا ضعب لاق دقو دفني ال. لام ةعافقلاو بلاطملا جاو بساكملا جرا

 ايندلا ف نسحلا ابنلا هنأ نيرخالا ىف هيلع انكرتو لاق نم زع هلوق ىف
 هروكدملا: بفلايعلا هضلعمكلاب ءرريكملا اكسال نمل اجت كا
 كب وجراو هدابع نع هب بذت سرفو هسبلت بوش كايذد نم كيفكيلف

 ىلع هرسمي اهف كبر نم مدعت م( كينيع بصن هذه ىتيصو تلعج ىتم



 عد

 هللا كددس ملعأ ج انضعنو همالك نم#هنانلا ابلوادت ىتلا ةيصولاب هيلا

 نوسمام ه ةرمسلا دومحم كلعجو ى كدعساو هيضري امل كادهو نه كدترأو
 الوسم هلعجو وه هقلخ قى هللا هاعرتسا نم ىلع بجي ام لوأ نأ و ةريرسلا

 هلراحيرما لكى لجو زع هللا ىضر مّدقي نأ وه هقدو مرمأ لج ىف هتيعر نع

 نع هبذو هيعس هلع نوكبو و هلل هتوقو هليحو هرمأ لكم نأب و
 لولا نم ةءاربلاو ى هيلع ةااك ايداع نوير هنووللو هكاهجو هبرحو ىديلكتلا

 نميرنج و«قهرم ابن كيلع درووا ه قلقم رما كءاخ ىتمو ن هيلا ةوقلاو
 هيلع درت نأ لبق هلواحو و همتات رمأ بقاوع عراو ه كنماح «نكلسواا ور كان

 ملعأو 1[ ناكل قرخالا ماجا مج الويوب لهاا مادقأ مدقت الزر هديلشختو

 ربصلا هحاتفمف و هلاجر هقمواقم نع رصقو و هلاجم قاضا اذا رمالا نأ

 ث و مداببن نم براخلا ىذو و متاسورو شيل ءالقع عم ذخالاو ةمارعلو

 كشيج ريبكل ىناسحالاو جه هيدل اهف هللا ىلع لكوتلاو وه هيلع مادقالا

 ريبكلاب ريقما قحلت الو م هردق ىلع ريغصلاو جه هردق ىلع رمتكلا هريغصو

 )١( هرثوتو ريبكلا ةين دسفتو هسفن ىف هلع كسفن ىلع رميقحل ىرجكف

 كناسجحأ حعيضو نميجولا الك ىف ةدسفم هيلا كناسحا نوكيف كيلع

 حامج مل ضفخو اند مهر هغمصو بأ مرمبك فكختأو نعلم ىمو ققوفاد تهتف

 بسحي هللا ىناويدللا .كع لكوتف تام نع أذاف نتمالا ق مروأشو ةجبلا نم لذلا

 عقست الو كروما رقحو و ةرهقح كتاذو وه ةريغص كسفن ذختاو نم كولا

 الذب مرتكاو و اردق سانلا مظعا كنإب وه نيطلغملا و نيطلاغلا لاوقا

 عضاوت نم ىأ معاو زوزو نانتهبو ررغ كاذف م اربص ملجاو ةرهس منسحأاو

 ىع لاوسلاو ملاع نع تحلاو كتيعر لاوحا دقفتب كيلعو هللا هعفر هلل

 قىشكل تيعد اهمو ممف ادحا حماستالو محلاصم نع مت الو ميف متاضق ريس

 (1) 1ع مؤ. 2 مما درصوت



 عام

 ا مريمأ نم كلذ ىف ءايركز ىاريمالا نيبو منهب تابطاخم ا لرت 2

 ىرخا دعب ةرم كلذب هيلع دفت ملسرو هدعب نم دمحم هيخاو قحلل دبع

 5 رار كتسللاف ءايركز وبا ريمالا ىلوتسا دقو ديشرلا كله ىأ ىلا

 ىنيتودعلا نم راصمالا لها ىنشتساو طسوالا برغملاب ةتانز لئابق هتوعد

 دبع نب ىبحي ىأ ريمالا ةلصوب اوهصتعا دق ةسانكم لها ىناكو هتلايا ىلا

 اوقعبو هولققو هب اوبثوتف ةريسلا ميف ءاساو شكارم نم لاو: مءاجو قلل
 أهو ذفناف ءايمكز ىا ريمالا ةعيب ىلع ملم قا :دبع: نب ىنك ياويكالا ىلا

 وبا نمفو نمعبراو ثالث ةنس ةريع نب فرطملا ىبا مهمضاق ءاشنا ىنم

 هددمو سنوت نم ىناطلسلا رما ميتا ام لالخ متياج قمل دبع نب ىيك

 بعرلا عماخ ميلا ضوينلا ىلع مزتعاو هدح ىهراف ديعسلا ىلا ربخل خابو

 لبقتف ةرسي بلل رافتغاو ةلاقالا ىن مءاجعو مءاحلص اودفواو هقعاط اوعجارو

 فورعم وه ام هكلهمو كلذ دعب هتكرح نم ناك نإ لاا فاد

 ناكم دبعلا ىو ءايركز ىبحي ىبارهمالا كلبم نع ربغل
 دمحم هيخأ ىلا دبعلا رييصتو ةياجب نم هتراما

 ةنياجي رغت كد ىيحي يأ هنبال دقع دق ءايركز وبا ريمالا ناك

 ةنيطنسقو رمازجلا نم ابلاعأ رئاس ىن رظنلا هيلأ لعجو داه ىنب كلم ةدعاق

 ىاكم: ناكر كلذ لهيسا_خاروك اي ىيسلؤر نسق ةمومامل 110
 نيدلاو معلا لها كلس ىف هماظتناو هلالجو هسفنب ةفالخل ٍيشعلا نم
 ءالملا رضحاو نيثالثو نامت ةنس هدبع ءاي هك وبا ريمالا هالوف لدعلا سانُئاو

 بتكو هركذ عم ربانملا ىلع ةبطخل ىف هركذب زعواو هباتك ى مدهشأو كلذل
 ا



 عدع

 هيلا فحزو ةسادهحب هعم ديز وبا ماقو سنوتب قدلف بطرلا دوعلا

 ناك هركسعم نيو نيعبرأ ةنس لمقو نمعبرأو ىدحا ةنس ديعسلا

 0 وبا علخادو ةساجحي لما ديعسلا بطاخو ةهشملا كلوا رغم

 قو اهلسإو ةسادلجم نم جرخل هب اوراثو ىجررسملاب اوردغف ىويمدكلا
 0 هقلعف هل ركشف ديعسلا ىلا ربخلاب ريطو ىويمدكلا ديز وبأ اهرمإب

 تيعسلا هننم  ىكمأاو بارعالا ضعب رمل هللا دبع ىلع ضبقتو هتفلاس

 شحارم ىلا هقيرط نم عجرو اهب بصنف ةساملجح ىلا هسارب ثعبو هلققف

 هركذن ام اهربخ نم ناك نأ ىلا نسوملا دبع ةوعد ىلع ةساملخ تماقأو

 هعضوم ىف

 رافقلا ىف غبلقتو متيلوأ ذنم نيرم ىنب نمبو داولا دبع ىنب نيب ناك

 ىنب ةلود تثاتلا املف عايشاو ةرصافملا ىف ىالحا اهنم لكلو بورحو نقف

 ىنبل كلذ ىت ةفقباسلا تناكو هنطوم ىلع اهتم لك بلغ نوملا دبع

 بوسعيو ٌركاسعلا رشحم تيح شكارم ةرضح ىنع مدعبل داولا دبع

 طسوالا برغملا خودو ةمقيرفا رمإب ءايركز وبا ريمالا دبتسا املو لدابقلا

 اوفاخو متلداغ ذئنيح نيرم ومب رذح داولا دبع ونب هعاطأو ناسملت قختفأو
 دعبلا ىلع هوفطالو لوقلا ىف هل اونالق ميلع ءايركر وبا ريمالا مرمهاظي ىا
 اراصنا اونوكي نا دودعوو ةفالخل قح هل اوبجواو ليوقلاب هوبطاخو ةعاطلاب

 نم اولجو هفحزو شكارم ىلإ هركسع ىن ةمدقمو هرما ىف اناوعاو هتوعدل

 مقتعيبب ماصتعالاو متعاط ىلع هراصماو برغملا لّدابق نم ميديا حن



 ريك

 نايج كلمتو ةنوجرأ هدلبب دوه ىبأ ىلع ىزتنأ دق رهدلا نبدوكي نارك

 ةعفاط عجارو دوه نبأ عم هقنقف كالاطو نيضلوفالا برغو ةيليبشاو ةبطرقو

 لها هعيإب ام دنع ىنيتالثو تس ةنس ديشرلا عيابو هملع ضقتنا رن

 لاعهثتسا نيج ىلع ديشرلا كله نأ ىلا كلذ ىلع لري مف ةتبسو ةيليبشأ

 هيلارجالا نبا لوخ ةركلاو ةرصنلل هلهماتو ةمقيرفإب ءايركز با اركمالا نلناف

 ءايركر وبا رممالا معجرف ةقلام ةخخشم نم شايع نبك ابا اهب دقوأو ةوعدلا

 كله ىأ ىلا كلذ دعب نم مل اهلصاوي لري مو ةيداهل تاقفنلل لاومالاب

 دبتساو ةعاطلا لاقع نم هسفن رجالا نبأ قلطاف نيعبرأو عبس ةنس

 هناك

 اهضاقتناو ةسالعح ةعيب نع ربغأ

 ىمعبرأ تكفل نكييعشللا دوخأ 00 ديشرلا كله ايو نموملا لمع ىنل

 يوفر .اهاختإو :ةسافمع اى ماير كو: ىلا تلمالابذل'ةيععر هطعفباا هيلع ها
 هللأ دبع هل بطخو اهرمانفلع ركسعلاو لاملا نم هولي هدعوو أهرمأ 0 هيلا



 منار

 فلطعلا اذه ةيقت ىلع هانمدق ايك ةيليبشا نم لوطسالا عجر الو هعالقا

 رغيرغلا نب عميرلا ىبأ هدئاق نم بغر هنبأ ىلع صالخ نب ىلع ىبأ ندحو
 لوطسالا رم املو هتريخذ لقحاو هلهإب لقتناف ةرضحل ىلا هتلمجب هامحي نأ

 ىف صغم هباصاف هلكاف نيت هل رضحأو حاراف الحاسب لزن نارشو ىسرمب

 ىبال ةنتبس ىلع ناظلسلا ىقعو نمعبراو تس ةنس ةءاج هنم كله هاعم

 كعبو صفح ىبأ يشلا نب ديهشلا ىبحي ىبأ هع نبا ءايدكز نب ىحي
 7 د تاما اعيد ناك ةؤسمالا ةلاغلا عينا قيوعاانا ةثياببلا كم هعم

 ةقبس لاغشا ءايركر وبا رممالا هالوف ةرضحلاب قحل ىافش لعق املو دل نبال

 هركذن امس ىزعلا داديتسأ ىم اكوا انما ترقسأو

 هريزو دبتساو دانركذ ابك نمثالثو سمح ةنس ةيرلإب دوه نب دمحم كله 8

 كنعبف رجألا نبأ هقياضو هسفنل ابطبضو اهب ىهمرلا نب دمحم هللا دبع وبا

 قرست لسا قاطعا يتيح ءانبطسكو 1ك ةيطتقوالا ىلا نيعبرأ ةنس هتعيبب

 ةش هيلأك بلغت نا ىلا هاتي رجالا نبا لوي مو هتعاطب سلددال
 هتريخذو هاهإب ةقبس ىلا ابنم جرخو هرابخأ ىف هانركذ ايك [نمعبراو تالثز

 نمتاسب ىن ةنيدملا حراخ هلرناو ةمركتلاو ربلا لحم صالخ نب ىلءوبا هلحاو
 نم لوطسالا عجر املف هل ريغتو هب رذنف صالخ ىباب ةروغلا عمجاو شنوهنب
 نم لاحو ءاي ركز ىبا ريمالا ىلع لرغف سنوتب قحلو ىيمرلا هبكر ةيليبسغا

 زا وطلال قابضلا: ارب كلو قرم «انوعتاو» ةفركدلا ل هدرصح
 هدحو هلل ءاقبلاو [ضايب] ةنس كله نأ ىلا روصقلا



 ما

 ىنايبلا دمحم يا نب قمل دبع ابيب نحدلا لها ىلع ةيغاطلا مدقو هتريمو

 هلل رمالاو نموملا دبع لآ نم

 دوه نبال ابنع ىنوم هيخأ لورنو مع قواك عالقا دعب ةتبس لهأ ناك

 دجأ ميلع أومدقو دوه كيا كنور /(1) فيتم مانع اوجرخأو أاوضقمنأ دق

 ةيليبشا لها هعيإب ام دنع ديشرلا ةعاط ىلإ اوعجر ف قفوملب ىستو ىتشنيلا

 سابعلا ابا ديسلا اولخدأو هنبأو ىتشنيلا ىلع اوضبقتو نميثالثو سه ةئس

 ىلع ديشرلا دقع ث غملع هولوف ةاريخب اهلاو ناك دمعس سا ديتسلا] ندا

 ةيمددتب لكفتاو. ةلهسعلبا لها خم ناك :نمالحت ندا لءأ عينا

 ىيوو اهب لقتساف ةقبس هالوف ابطبضف لاعالا ىلا هعفدو ابيف ىلخ ديشرلا

 اهكتبصقل |طباضو قمل نافالا لحرلا 2 هقراق ريمالا نبأ ىسوي ةيخط ىلع

 ءايسكز ىبا ريمالا رمأ لمفتسا دقو نيعبرا ةفس ديشرلا كله اذا ىتح

 فريصق سأدنالا راصمأ نم ريثكلا هعيابو ناسملت ىلع ىلوقساو ةيقيرفإب

 ىف لخدف لاجرلا عنطصاو كاومالا «ئتقا دق. ناكووهيلا :ةنهطو ىتلكت نأ

 ميركلا دبع ىبأ رصق لهأ كلذ ىف هب ىدتقأو هتعيبب دفولا تعبو هتوعد

 ابيلا انو ةتبس ىلع صالسخ نبال دقعو ءايمكز ىبا رممالل متمعيب اوقعبف

 انإ:همفتما تاكراز قومشلا هأمس كلذل هاشنا لوطسأ ىن هيلا ةيدبلاب تعبف

 دفع بطعق ليس ىه عفاربا بيدالا هعمو ناطلسلا ىلع ادفاو هيف مساقلا
 (1) آه سو. 2 ممما6 ىنيتشفلا

 لال



 ع

 ىف اذه دمحم ىبرف سلدنالا ىلإ ه لو" تعبو هلقتعاو ابيلع هبلغ ءايركز

 مسفنا ىلع هومدق ديشرلل ةيليبشا لها عيإب الو ةيليبشإب هما ةلافك

 دبع ابا ديسلا رقاف ةرضحل ىلا مدخو اوقعبو دهل نب ومعوبأ كلذ ربك ىلوتو

 كلم دقو نمعبرا ةنس كله نا ىلا ديشرلا ةوعد ىف نرقساو متميالو ىلع هللا

 اكل دعا قلهياوةنماقإ يزقعلا:نالغا د2 نيزفشاز ناسف ءايركو ونا رمغلا
 نب ءايركز ىاريمالل اوعيابو ةيسرمو ةيسنلبب سلدنالا ىنرشت لهأ نم هتعيب

 مدقو هيلا اوغعبو قفيرطو شير لهأ مب ىدتقاو صفح ىبأ نب دمحم ىب
 101 يالا جرم ابةنالوةدعم اولاد" عيرازب ىدحأ ٠ ةدنس :هععتسم
 راقو ةيليبصأ مدقف صفح ىبأ خيمملا نب سنوي هع نبأ سراف ابا ميلع

 تالث ةنس هيلع ضقتنا رف اهماربأو ابضقن ىن دبل ىبا هل مسو اهرمإب

 هدي لصوو ةيليبشا رمإب دبتساو ةتبس ىلا دلبلا نم هدرطو نمعبرأو

 مطقساو دفهلل نم ةرواغملا لها ىديا ىلع برضو مسلا هل دقعو ةيغاطلاب
 5 عجرو ةيليبشأا رماب لقتساو () قافش مدئاق ءالمإب هولققف هناويد نم

 كلذل ةيغاطلا مطغف ءايركز ىبارممالا ةوعدب هالو صفح ىبأ نب سراف

 مكملا هولاسو مرصح ىلا ىقحز رق ةناشرمو ةنومرق كلمو ميلع ضقتناو

 نب ىبحيو بيعش ىنباو ىافص دّناقلا نيب ىروش دلبلا رما راسو عنتماف

 يشلا ىلا ارغلا مرمأ ىف نوعجريو ميت نب ركب ىاو رامخ نب دوعسمو نودلخ
 ىف رجلا نبا علزاتز) نمتنس راصفلل اذه ىت اوماقو صفح ىبا نب سراف ىبا
 رظنل لوطسالا هل زبجو ددملا ءايركو وبا ريمالا ميلا تعبو ةيغاطلا ةامج
 هعم ملوطسا زيبهب ةقبس ىلا هل زعوإو للفيتلا رغيرغلا نب عيبرلا ىبإ
 0 ا قيوم الزل وام | غ اهني هللا نارامقتل عبلقو ةنيفليبنقا تدار. ىلا: لتقوم
 اا رالبألا لراطفاتنافل ارإذ دعب دوا يراور ثيلمأ ةخاب املس اكيهلع و دعلا

 (1) 8دصق 148 مصفف. هد اممان96 ن106/0]06أ15 عع همس ةءمأأ ىاقش
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 اهراصما نم ريثكو ةيليبشأ ةعيب لوصوو

 نب ومع وباو ديلولا با باقعا نم ىجابلا دهجا ناورم وبا ةيلمبعإب ناك

 مورجاو هدج نع ةلجلا اوثروو ركذلا رماطلا ركب ىبا ظفاحل باقعا نم دبل

 نيمعاطم اهدلب لها نم نيعوبتم نيروقو نيتمسم اناكو مننس ىلع ءافلغل
 اهرصم ىف اهاروش ىلع نولوعي نموملا ديع ىنب نم ةداسلا ناكو اهقفأ ىف

 اهب ىزقناو رصنتسملا ةافو ذنم كلملا ىف تايتلا سلدنالا ةودعب ناكو

 اهبرغبو شيمئدرم نب نايزو دوه نبا سلدنالا قعمك راثو اوقرتفاو ةداسلا

 ةيليبشأ دوه ىنبا كلمو اهبنع مجرخاو نيدحوملا دوه نبا بلغو رجالا نبا
 هيلع اوضقتنا ث نيدحوملا نم اهب نأك نم لقتعأو نيرشعو تس ةنس
 ىهستو ىجابلا اوعيابو الاس ةاجخلا بأ هاخأ اوجرخاو اهدعب عست ةنس

 هرصاحو ةنومرق هتعيب ف نلخدو درلا بحاص ىنيركب ابا رزوتساو دضتعللا
 الو دعا ةانحو ةنوجرإب رداتلا رجالا نب دمكب هدي ىجابلا لصوف دوه نبأ

 لخدف نيرهاظ اوعجرو هومزهو هوقلف ميلا دوه نبا فنحزو ةبطرق كلم

 نعبو ةبليبشأ ىت هقصرف زبتنا رث ابجراخب ركسعو ةيليبشا ىلا ىجابلا

 اوضبقتف ىجابلا طاطسف ىلا ىراصغلاو ةنوجرا لها عم ةوليقشا نبا هبيرق

 ةيليبشا رجالا نبأ لخدو نيثالثو ىدحا ةنس اههولتقو هريزو ىلعو هيلع

 مميلع ىلوو دوه نبا ةعاط ىلا اوعجرو اهلها هيلع رات ابيلا هلوخد نم رهشلو
 فرسص ىنيثالثو سه ةنس دوه نب دمحم كله املو املس ةاجخلا ابا هاخا

 نب ديحم مسفبا كمن ارلوو, قكارم دمضرلا الا يعغاط ,ةنليسسا ل
 ابا ريمالا نإو ةفيطنسقب ايلاو ناك هنأ انمدق ىذلا نارع ىبا ديسلا



 سلم

 هلزغيو طسوالا برغملاو ناسملت رمأ هدلقي نهف درظن ءايركز وبا ريمالا معنأو

 أابنع ةعفادملاو نموملا دبع ىنب ةوعد نم ةلئادلا هتوعد ةماقال اهرغتب

 ىنسارغي ةمواقم نع افعض ةتانز ءارمأ ارمتو هوعفادتو مفارشأ كلذ ربكتساو

 هقسيرف نع دصي الو هليغ قرطي الو هفنأ عرقي ال ىذلا لك لارمناب ادلع

 اوعلطاو هلوح نم ىاقلا قطتخاف ركسعملا ىجاون ىف تاراغلا نسارتي حرسو
 قافنتالاو ةمالملا ف ناطلسلا ىلع نيحراطتم هدفو ثعب هت هيلع بقارملا نم

 نإو ةمقيرفاو ناسملت ىف رتولا بلاط شكارم بحاسص ىلع دهلا لاصتاو
 00 1 1 رم كر دورس واجمل مي اهياف ةليد كرجل( ةره دلني مدؤفب

 سو اهبلقنمو اهتدافو نسحاو اهتزداج ىنساو ابلصوم مركاف لوبقلاو

 هقيابج ىلع هلاع ىديا قلطاو ةيقيرفإب لاعالا ضعب ةطرش ىف نسارغيل

 هيلا سوسو هقيرط ءانثأ ىفو هلورن نم ةلهل ةرشع عبسل هترضح ىلا لحترأو

 ا 1 ابا رماو ةنايز قوزع هيصايما قلعة ار امتاز نحارب خت دادابعسا, نرودخوحلا
 00 ا الرمل الر فعلا بلا ةمارم نمر ا درطعم) ةوديش ى اك طيمالا

 نب سايعلاو ىنيجوتلا ةيطع نب يوقلا دبع نم لك دلقو مباجاف هيزو

 كلذب ميلا دهعو هنطوو هموق مما ىقكيلملا روصنمو ىوارغملا ليدنم
 دوذختاف ممعيرق نساربغي ندس ىلع ةيناطلسلا مسارملاو ةلالا ذاختا ىف مل نذاو

 ىلاريسلا ةةغإو هبابب اهمسارم اوماتوب نيدحوملا ءالم نم دهشمو هترضحب
 هنمعاطل برغملا ناعذأ ىلع ىارشالاو هربطو خولبو كلم ءاداتماب نيعلاريرق سنوت

 ةرضحل لخدف هتوعدب هيف سوملا دبع ىنب ةوعد ةلاداو همكحل هدايقناو
 هيلا تلواطتو مزئاوج ىنساو َخفلا ىف ءارعشلا هدشنإو هتكيرا دعتقاو
 هركذن ايك قافالا قانعأ



 رسول

 نساري ىلع اخيرص ةوارغم ءارمأ نهرلا دبع نب ليدنم دلو ضعبو
 دادتعأو ةتانز ةللك عجو ناسيلت ىكع :دادبعسالا هل اولوسو هريمأ هل اولبسف

 درصأ ىف هماظتناو شحارم نيدحوملا كلم ءاطتتما نم همو ري أمل اباكر كلذ

 هيك هلا الفا ثرعأل فولوا ماوي هكلما ضم هبل رك مساع امي زلياق
 ركاسعلاو ءايلوالا رماسو نيدحوملاب باهأاو ممخيرص ةرعنلا ىلأ دزهو معوالمأ

 قى نيثالثو عست ةنس ضبنو هيعادل اوعطهاف منعظب حايرو ملس ىنب نم
 سابعلا نب ىوقلا لليبع هتكرح مامأ كن ةرفأو شويجو ةمخخ ركاسع

 ملئابق ىن ابوذو ةتانز ءايحا نم مناطوإب نم دشحل دمحم نب ليدنم دالوأو

 مدالب موخع ىف ٍة متافاومل - عم برضو برعلا نم ٌمفالحأ ةبغز ءايحاو

 برغملا نم لس ىبو حاير ىالاجم قتنم ىرطيت ةلبق رغاز ءاادص لزن 1

 قىطلاف 0 3 اعل د ىف 3 يع سم لقاغت

 ةعاطلا ىلا ءاعدلاو راذعالاب ل ىنسارمتي ىلا مدق نأك نأ دعب

 كاوادسحلاب اوذالو: اوهفشكناف لبغلاب ناطلسلا ةبشان ممتعضن ءاقلل هعوجو

 هيوذ ىف افتلم ناسملت باوبا نم ةبقعلا بإب ىصقف دلبلاب طيحأ دق نأ

 ملاطبا ضعب لدجو عون مهعت نيدحوملا رحاسع هضرعأو هتتصاخو

 دومكقاف بدح لبكي ىع ىلكلا ىلا شوههللا تلسنو ءارصصلاب قحلو هل اوجرفاف

 كليق ىهغ لك الما لاوسألا حاستكأو نايبصلاو ءاسنلا لمقب همف اوتاعو

 رم د دمك نودحوملا عجار برد ران تدجو هةمدعلا رايث رسحو ةعيبلا
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 هيلع ىرشوبلا دادبتسا نم فنأو دعقو ابل ماقف ءايركز ا ريمالا | عال

 وبا ريمالا هب اطسف لوقلا هيلع قح ىتح هيلع دعت ابلاقمأو هذه لرت مو

 نبا هئادعا ىلا هناقما لكوو نيناميو عست ةنس هيلع ضبقتو ءايركز

 هسبكب اتيم همايا ضعب ىف يضصأو باذعلا ىلع دلتف ىبوردغلاو () ناعرب

 قى ةطاطتتلا »لها ققتتفتف قيرطلا ةعزاعتب ةولتمه نقلاو هسفن قنح"لانقيو

 ريصملا هللا .ىلاو هب ثيعلا

 ا! داولا #لانع ىني لوخدو ناسملت ناو عرولا

 دبع ىب نع اهبعطتقاو ةيقيرفا رمإب لقتسا ذنم ايركز وبا ريمالا ناك
 ىتياكك نع ءاليتسالاو شحارم ةرضفل كلم ىلأ الواطتم هانركذ ايك قفؤللا

 نم هيلا وقس: ام..هلبةي هناق. ىلع هل :ةقانزن ةرهاظم نا ىري اكو :ةوهدلا
 نايحالا ىلع كلذب ملساريو مبغريو هيف ةتانز ءارما لخادي ناكف كلذ

 دلقت ذغم نسارتي ناكو ةوارغمو نمجوتو داولا دمع ىنبو نيرم ىنب نم
 ىلع ايرحو ميلول الس ميلا ازيكم هلعب متوعد ماقأ نموملا دبع لآ ةعاط

 ديزم هغم بطخو صولقلو ربلا هل ىعاض دق منم يع اكو و مثودع

 هتارسلت 8 انيغت ايادهلإو فاطلالا عاونإب ىامتالا هدواعو دك ةيالولا
 ربكتساف ةلودلاو برغملا ىلع نيبلجملا نيم ىنب هلاتقأ بذاج ىع هيلا الممو
 لحملاب هراوج مو هلاو نسارغيب اذه ديشرلا لاصتا ءايركز وبا ناطلسلا

 نيجوت ىنب رمهما ىوقلا دبع هيلع دفو ذا كلذ ىلع وه امهبو بيرقلا

 (1) آف دقو. 8 عما نامرف 6غ 16 سف ه رايب - (9) آم سو. » مم:(6 انهضت



 مس

 درمأ لامو هتيلوأو ىرهوجلل نع ربخل

 ريزامكا ىبا ةمدخب |ربتشم ناكو ىرهوجل دمحم نب دمحم لجرلا اذه مسا

 ايمارعم طبضلا نسح ىناكو برغملا لاعأ نم ةراهنو ةقبس ىلاو ىتاقبلا

 لاعلا ةاكام ابنا ىلع هبخف ىنإويد ىف ةلصحت الو ةطبضنم رمغ بارعالا

 ىبا نوم كلذ قفاوو هصاصتخاب هرثآو هقهصن ىلع ٍلوعو هعبضب ءايركز

 لهتساف ةرضخلاب نافتالاو كيسان رغيرخ ا نبي فو معمل ا ىتيننكلا عمبرلا

 هتينمأا ىلا ةعيرذ اهدقعاو هسفن ةجاحب أهم رفظف هنانعو هتيافكل اغيل

 هضايكفمم ةلهانغ هأرذحو ناطلسلا هب ايرغأو هل اب اهل عوضملل مدعو ىنسحلأ

 اهدتعاو ناطلسلا هنع ضعف ملاغمأ نم ءاشت نم ابب ىرأ دوغهلا نم

 نبا قسوتيا' نب دا نبع هنع مدق ذو هعيش ارا اقادصم ابلعجو هيلع



 قع

 00 ةيطخوأ نين الدش أدرج اهتحاس نيكقلا فل اميدما قلما

 ماعطلا ددم انرعتم هلوطسا مهلا تعبو متمعاد ءايركز وبا ريمالا باجاذ

 صفح ىبأ نب قاحا ىبا ديهشلا نب ىبحي نب ىيحي ىبا عم لاملو ةعلسالاو
 اذه ىف مو ددملاب لوطسالا مءاجو رانيد ىلا ةيام كلذ ةهق نداكو

 صلخي م ذا ضانلإاب عجرو اهب ددملا غرفقساو ةيناد ىسرمب, لوف رانضفأ

 7 0 يلا هل لع ناضل دعمإو م طستيا نما دوام نبا دلتق نم: هملا

 دلبلا مالسا ىلع ةضوارملا تعقوف عوبل نم كالبلا رغكو تاوقالا تمدعو

 نبا اهنع حرخو نيثالثو تس ةنس رفص ىف نوغرا كلم ةمقاج اهملستف
 عجرو ءايركز ىبا ريمالل اهلها ىلع ةعيبلا ذخاف رقش ةريزج ىلا شيهندرم

 ىلع ودعلا لاو هقلجج ىف راصو ناطلسلا ىلع لرغف سنوت ىلا رإبالا نبا

 بجر ى اهلخدف ةيناد ىلا اهنع هبعزاو رقش ةريزجب شيندرم نبا راصح

 ةيسرم لها لخاد م ءايركز ىباريمالل ةعيبلا ميلع ذخاو هتنس نم
 معتم. ى باطخ ىب كلملأ دبع نب زيدع ركب وبأ اهب عيوب نقاكيدقو

 ىلا متعيبب تعبو هلتقو هتنس نم ناضمر ىن هيلع اهكتفاف ةنسلا

 نبا دفو ٍتلقناو هتقعاط ين ةيقرشلا دالبلا تمظتناو ءايركز ىب ريمالا

 لزي مو نهئالثو عبس ةنس هلع ىلع هقيالوب سنوت نم هيلا شيندرم
 ةنس نوصل تنقل ىلا اهنع حرخو ةيسرم ىلع دوه نبا هبلغ نأ ىلآ اهب

 نيعسرإو عبرا ةنس هدي نم ةنولشرب ةيغاط اهذخا ىأ ىلا نمثالثو نامت

 هلل ءاقبلاو سنوت ىلا زاجاو

 (1) 11 ؟هدنا معمطدطا عصعمأ ]ع الهأ



 اك ةادعلاءابنم تطل يلم

 كييك سا
 أرصتنم هللا رمال أابيف تمقو

 ملظ نم مسجلا تعك ىذلا وكت

 كي نو كوعدت ابلئاسر ىذاه

 ةيجار جلاب ةيراج كقفاو
 اهضفخيو اهولعي ةراضخ تضاخ
 ةيتاع ميرسلاو تدهش: اننعوو

 ىبا نب دحاولا دبع نب ىبحي روت
 هقعاط كالمالا ندلقت..كلم

 اتسم, هانت كاع ىاتع لك نم

 هقبثالامجن ىرول دوم
 اهعيار رادعلا» ليج ةراثما

 ابنه هُّيوض نم اهب راهنلا ىدبي
 هيلاج:ءاسينمعتلاو ودقلا هناكا

 الف ناتطخ ءايرقلاو ىرغلا هل

 انلرتنان ووصل وتاكل 7
 ىنميكنا, ءاينالا كيساما دك

 سجن مهنا منم كدالب رهط

 مضرا راريل قديفلا فعوأو
 تقرش ابقرش ىمصقاب اديمع مصنأو
 تكبن دق رادلا ىهورمالا ةعيش م

 مس وس

 اان م ىدسملا ةوعد ىم تين

 اسبتقم ىدبلا كاذ رون نم تبو

 اسلغلا رونا ةمحام يصلاو
 اسمي نمل وجرم لضفأ تناو
 أسدتلا ديسلاو ىضرلا رممالا كنم

 اسرشلاو نيللا ىناعتف هبابع

 اسرفلا هدش ىصقاإب تبلط ايك

 اسدقلا هبيرت نم ةلابقم صفح

 اي ىضرلا اناتتف ايندو ايد

 0 ا

 اسيا ررامو يبل باعفإ ب ع ءارزلاو

 أسعقلا بححتسي اهزع ةلودو

 اسعل هئاملظ .نم ليللا علطيو

 اسرح انقلا ببش هلوح نم فحت

 أسوو اندية نم زعأ

 اسعت ىدبلا ءادعأ عسوت ءايلع

 اسلدنأ رفصلا كولم لقب ىبحي

 اسهخلا لسغت م ام ةراهط الو

 اسار نم لك سار طاطي ىتح
 اسهحو احرز ىبت اعمدا منوع

 اسكتنا همسح رشابت م ىتم ءاد
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 اسلدنا هللا ليخ كليفب كردأ

 تينيقجلا ام سصقألا ووزع نم اهلاجاقو
 اهتشاشح هدد" الكا

 روج ابلهأ ىخحضا ة يرسل ب

 ةقماب يمرعل ةقراش نيك

 تاصخا ةبراغ لكر

 0 كلانا رمورسلا مساقت

 ةبطرقو ابنم ةيسنلب ىنو
 اهستيم كارشالا ابلح نادم

 اهب تاقئاع ىدارعلا اهتريصو

 اعيب ىدعلل تداع دجاسلل ام

 اهتناف عاجرتسا ىلا اهيلع اغبل
 اهب عهبرلا ىديأ تفغ اعيراو

 هعلمدو «٠ واول" قحادتلا كاناك

 بيع رظنم نم اهلوح ام لاحو
 ارحاو فكل شيج كثأع ام ناعرس

 اهفيحت امم اهتدعب زهباو
 ارضخح اهب ةانينج شيع ىياف

 اهيكل جتنا غاط انيسهاسلا اك

 انهن طانفتا امل اهءاجنا َخرو

 ىلا هادي تدتماو وه هل الخ

 ادرفنم نتيلغتلاب معرلا رغكاو

 امف محرلا ىلوملا اهي اهلبح لمص

 سون

 انسرد.«انهداجم للا لديبسلا ىا

 اسقلم رصنلا زع كنم لزي 2

 اقيم حابص ىولبلا تقاذ امن لاطف

 ايفو |اانقاؤي_ خلان و او ننايتاولل

 اسرع ىدعلا دفع ابيهتام دوعي

 اعنا رو سسلاو أاراذح ىنامالا ىنغت

 اهاتضالا ب ةفيوحلا اهنيطاشتع الا

 اسفنلا ىرغي اموأ سفنلا بهذي ام

 ايفو نامالا لكسر او" قالدج

 اسنأ ام وعض اهغم قرطلا شحوتسي
 اهيووح اا دف دانننا ئرسي ءاععتللو

 اهلرد:تحجصا ىقانصعلل اسزاذم

 اندكو ةيشوم علخ نم تيان

 مكر اةليازابا مؤسملا وس

 اسلهل بكرتسيوا بكرلا ىقوتسي

 اسيبك ىتلا اهيناغم ىابدلا كيع

 اسرعفا 1 ىراضلا دّسالا ىّمحت

 اسلس اهب هانيفح نصغ نيإو
 اسعن امو 255 اههمهه نع مان أكو

 اسنخ اهمالعا نم مثلا رداغف

 الرع هايج «ليطسع:إل ام فازدأ

 ل اللول .ةياوا ةعاراوا
 أسرم الو البح انل سارسملا ىقبأ



 مدقوو سلدنالا قرش لهاو ةيسرمو ةيسنلب ةعيب نع ربخأ

 دعس نب جاجا ىبأ نب عفادم تالمحل ىبا نب نايز ليج وبا لقتسا امل
 ديهسلا ىب ديز اا ديسلا ابيلع بلغو ةيسنلب كله شيندرم نب
 دوه نبأ جورخو سلدنالاب نوومل دبع ىب مير دوه دنع كلذو صفح ىبا

 بارطضاو ةنوجراب رجألا نبأ ةروثو دوه نبأ عم وه هقنتف رف ىنوماملا ىلع
 قىجوو :بداج لدك-م سلدتالا نوعغت ىلإ ةمعاطلابوشإو بفضعملا يا

 عبس ىنيثالثو ثالث ةنس ودعلا تناكو اهرصاحخل ةيسنلب ىلا نوغرا كلم

 ةبطاشو رقش ةريرجو ةيسنلب ىلع ابنم ناقنثا نمدسملا راصحخل تالخحم

 ءارو نع ةوغج لهاو ةابلب ةلحمو ةيسرم ةلحمو ةرهبطب ةلحمو نامجب ةلحمو

 نوغرا ةيغاط رفظو ةبطرق ةنيدم ةلاتشق ةيغاط كلمت رت ةقبس ىلع كلذ
 ةيسنلب راصحل ةبقتينأ نصح يبو ةريرجلو ةمسنلب نوصح ىم رمقكلاب

 اهب ىقب صورغ ىلع شيندرم نب نايز موتعاف ىرصناو هركسع اهب كلزناو
 نولسملا قشكتاف ميلا قحزو رقشو ةبطاش لها رفغتساو هركسع ىم

 كش ويظالابب( سفوكملا عينم ماس ف عيبرلا وبأ دبشتساو منم رثكأ بيهصأو

 اياد سركلعب كادكرتتب ما ارماط, ةمسيلاب نجا كمسانومعتاا لإ
 اهرصاخ نيثالثو سج ةنس ناضمر ىف نوغرا ةيغاط اهيلا ىحز رق ودعلا

 رماربظو محير لشف دق شكارم سوملا دبع ونب نآأكو اهتياكن ىف غلبتساو
 ريهمالا سلدنالا قرش لاو شيندرم نبا لماف ةيقيرفاب صفح ىبأ ىب
 همقفلا هبتاك شيندرم نبا هيلع دفوإو متعمب هيلا اوقعبو ةركلل ءايركز ابا

 ديشناو ةيضح لاب دوهشم موي ىف مقعيب ىدأو دفوف اخي رلص رابالا نيا هللا دبع ابا
 مذه ىو نيملسلإ ابيف هخرصتسي ىنيسلا يور ىلع هتديصق لفحملا كلذ ىف



 مس

 ىلعو هيلع أاوضبقتف هرمأ قت برعلا هتلخادم لبق هولجاعي نا ىنوفاخي

 ةرسضنلا ىلإ رمح اب أو يطو اهبحاص ىن ةروغلا .اوعجا ةليل اهعابتا ىلعو هيخا

 موالشأ تيقدتو ناطلسلا تالا ممسوءرب ثعبو اولققف ملتقب رمالا ذفنف

 مي ةينبقلا ىن ءارعشلا دشناو نيربتعلل ةربع اوهصاو سلبارط راوساب
 ىضاق نبا دمحم هعم لتقق نم ىناكو متنئاكل قوس رئاشبلل تماقو
 ددصقو سنوت ىلإ () اقلع لصو نارع نب نارع يا شكارم ةاضقلا

 ةعيبلا مويل ةبطخ اشنأ هنا هنع ىنو غربلا اذبب لصتاف سلبارط

 8) ءارج يباب ىرعي ةاعدلا نم لجر ةيدبملب ناكو هفتح ةقئاس تناكف

 ىزغلا هباه ىتح ورغلا ددرف لوطسالا ىلع مدقو رجلا ورغ ىف ةدهخلاب ربتشا

 افادوب ركذ,اهمق. هل ءواطو: مقوويلسي نم نيطشللا::لاحاوس تنطاورقكلا ما. نم

 011 تيد !اهتع احر ايو يار وانو مارا دال دم: ناك دما
 نب ىلع ىبا اهب ىلإولل ىناطاسلا رمالا ذفنف كلذ ىف متسمسد ىلع علطأ

 01 1 تاهل قياسا رجالا ل مات ناس جنبا فكل نبأ خيب قيوم ها
 هناش نع ناطلسلا صخ سنوت ىلا قربلا لسصو املو هدبع ىغفماف القتعم

 نم رخآ لجر ةرضح لاب لتقو هدلب ىلأ دداعأو هحرسف متلخأدم نم ىربف

 دومحم نب باحرب قلعت هل ناكو ممايق ىن هقياعسو متلخادمج تأ دنهل

 ردها رت ةليغ هلققف ةتانز نم راغدلا ضعي لا ناطلسلا زعواف ا ريما

 بئاوست اسمو ءادلا منح ىتح لتقلاب ةنئاقل هذه لها عبتتو همد

 ةنبتغلا

 (1) 82م5 ]1عو مصقؤ. ءع ممسد ءوأ ةءمثأ ةدصق ممامأو 01دعماتلانع5و. ب (2 )0ع]1نمعد !ئعمعد مآانق طدعر ءعااع

 مدغمدع معرومممع هدأ ممهمطط(ع رجالا كا ىبأ



 مسد

 ىف متراسشو مراعشو برعلا بهذمم لفلا اذه دخا يلع اوبلغتو ابنكاس

 ارعطر وف مجملها هلامعلا مامعلا اووصر اذ ترسل وكانو ومطار طنا
 شايحنا مل ناك رث هبلاغب ءادتقالا ىف بولغملا ناش مل نكت ١ ناك

 ءايبكز وبا رممالا دبتسا املف هموقو نموملا دبع بلغب ةعاطلا ىلا ةلودلا لوأ

 عافقمأو ةعاطلا ىف تايتلا منم ربظ صفح ىبا ىنب ىلا ةلودلا تبلقناو

 سنوت نم جرخو مرمأ ىف ناطلسلا لقعاف ةاباسلاب رارضأو مرغملا نع
 أودفاوتف ممداشتحا ىف تعبو ساروا لهأ ىلا ومغلإب ايروم» نشتالكوب ببكي ةنل

 التقق مب كتفف برعلاو نيدحوملا نم هركسع ىف مجحص رث هركسعم ىف

 نم تلافاو#ضانحم و (ةزحو بيلا باو /عريبتك' لصفر: راما تسل
 مدح نم ةشطبلا هذه تنالف هبسك ىم ايراع هسفنب ايجان ممم تلفا

 دعب ةعاطلا ىلع اوماقتساو متكوش نم ىدضخو

 دمحم نب ىفسوي نب بوقعي وهو نيدحوملا ةخشم نم لجرلا اذه ناك

 ىلع هل دقع دق ءايركز وبا رممالا ناكو نهرلا دبع ىبإب ىكيو ىضربلا
 ايد بارعإ قم انيطياملم دحؤلاباومزكسم سم وولي جا 5

 ردربلاو برعلا مدخخساو اهاياعر ةيابجج علطضاو اهرمإب ماقف ملس ىب نم
 ىرماوجل لمق الف دو ةقودصم ىرهاوبل نمبو هنيب ناكو اهتحاصب نيذلا

 همدقتساو ىنربلا بوقعي ابل شحوتسا هانمدق ايك نيثالثو عت ةئنس

 هتثدحو هرافن دادزاف بوقعي ىبا نبا هاخا هنع تعبو اكلتف ناطلسلا

 و اوقلطناف دلبلا لها ابل رعشو ةيابهل نم ىرشأ راك" ال دادعتنالاب هنانح
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 رس مم

 هبقع عطقنأو ةياقسو نيثالثو ىدحا ةنس كله ىأ ىلآ الجل !و ديرشتلا نم

 ايلف و كل يكمل ءادسازل ىضرالا نقي هع متعب زقاق 7 0 عطقناف
 ضرا هيودت ىلآ هّمارع تضبنو كلملا قاطن عاستاو ءاليتسالا قورسع اكتم

 ةتانز دالب روي نمثالثو نيهتنث ةفس سنوت نم حرخل برغملا
 اههتفاف رّمازهلل ىلا لحترا رق اهب روولتف ةياجب ىلا ريسلا ذغاو طسوالا برغملاب

 01 وامس رص ها ناوردلا ]قيودا لا كاع نوف دسم هبرمسللو
 ىلع ضيقتو مب عقواو ءاطبلا لزنف هفالخب نمجوت ونب رهاجو نهرلا

 برغملا خودو سنوت ىلا هب ثعبو هلقتعاف سابعلا نب ىوقلا دبع مسير
 ىلا تريحعلا قم .هفجتم» يعنعوهكتهضح :ىلإ أعجاو لفقو طسوالا

 نب حلاص نب ىمحي هل رزوتساو اهب هلزناو ةياجب ىلع ءايركز ىهحي ىبأ رهمالا

 0 ا ديلا حاتم يمال« ةهاماوزوما:ليشر | نامحجلل) مئمإرا
 عماوج ىلع ةاقشم هتيصوب هملا بتكو ةتاتنه نم ملكو نمساي نب قفل
 ةبارغو اهازعم فرشل اهتابثأ ببي ةسايسلاو كلملاو نيدلا ىن لاله

 اهصنو اهانعم

 ةراوبب ىناطلسلا ةوطس ىنع ربقأ

 دا كك اك كو فلا دبع ذنم ددعو روبظ ةيقيرفأب ءالوه ةراوهل ىن مح

 ديري ىبأ ةنتف ىف منم ناك امل ابلكلكب ميلع ترج دق 5 ىنييديبعلا

 ةيقيرفأ دالب نم هدعب امو ساروا لبجب لف منم ىقبو عرابخأ ىف ا

 ةجاهنص كلم ضرقنأ اهيلو قسربتو ةبيبسو ةنجامرمو ةبأ ىلآ اهطئاسبو

 اورقكو ةمقيرفاب ىاوخلا رماس ىلع ملسو لاله نم بارعالا بلغتو نيدحوملاب



 رس ما

 ةيدبملا ىلا رجلا ىف نيلقتعم اهريصو ىتاضرل هللا دبع ىبأ ديسلا ىبا

 فؤع سادرم خومش نم عماج نب نوع نب رباج هيخا نباو هنباو عماج
 ةيدسمملا قبطمب اولقتعاف ةدواودلا ع نم ركحاسع نب محلا نبا ىودأو

 دالوو هتلجج ىف راصف ةياجب لاغشا بحاص يىنايخلا هللا دبع وبأ هوخأ الكي

 سباق ىلا هصخمتاو هلاومأ ىفصتساو ىبوم نب نوهم هريزو ىلع ضبقت
 نتا ئكي بأ هناكم رزوتسأو ةيردنكسالا ىلأ هبرغ هدوجد حم اهب لقتعاف

 كلمت قالا ةيخ

 ةيح دل يسل حس 0
 اهيلع ءايركز ىبحي ىباريمالا هغبأ ةيالوو

 فرص نموملا دبع ىنب ةعاط علخو ةيقيفأب ءايركز وباريمالا لقتسا امل

 كلذ ىف هل تناكف هلاعا ىحاون نبع ةيناغ نب ىمحي ةعفادم ىلآ الوأ همزع

 الكروب طتخاو الكراوو باعلاو سلبارط تابج نع هدرستو ةروكذم تاماقم
 مو هنود اهعنمل هلاعو هركاسع ىنارطالاب لزناو هعابتا ىف اهلزن امل دهتملا

 ملاح ىلع مريغو لالهو ميلس قيرافأ نم برعلا نم هعابتاو ةيناغ نبا لزي

 (1) آف رصف. 8 مورا ريزاموأ



 مسموم

 ا اوبل نمر مامإلا منا طمس ار تاو دلال اليم: كدنو ةرعجلا/ قشر

 ةهلوتب سنوت ىلا لامعلا ضعب ٍلوصو كلذب بقل غولب قفاوو هنعلب نلعأو

 كلذ دعب هب لصتا مم ةركاسبلا لابجي .هيلع ىيزتنملا رصانلا هيحأ ىبأ

 ركبمالاب بقلتو ىدسملا مامالا 5 ىلع رصققأو ه]فغاف هلالقتساو ىكي زج

 ةنس هسفنل ةعيبلا ددج رم هتابوتكم رودص ىف هب هتمالع مسرو

 حفر ىتح كلذ ف هتلود ءايلوأ نكح نينموملا رممأ ىلأ هزواجك م ريمالا

 اهب هحدم ةملك ختفم ىف هئارعش ضعب هلا

 هتلود رخآ ىلا كلذ ىلع لزي مو هنع ىبأاو كلذ نع محزحزف

 ىلا ضين نسوملا دبع ىنب علخو سنوتب رمالإب ءايركز وبا رممالا لقتسا امل
 نبا هلخاد مث امايأ أهرصأحو اهمحاسب لزنف ني مشعو تس هنا ةنيطسا قف

 ديسلا اهيلاو ىلع ضبقتو اهلخدف اهترغ نم هنكماو اهنأش ىف سانلع
 اهيلع ىيوو ىرشعلا نسوي نب () ىتاضرفلل هللا دبع ىبا ديسلا نبا [ضامب]

 (ا) آم سو. 8 مدما6 ىناصرفلل



 هعيادبو كلذ ةملواو كلملاب مل ةيارلا عفارو ةيقي رفا

 تعب سلدنالاب نوماملا عيوبو نيس عبرا ةنس شكارمم لداعلا لدق امل

 ىنيدحوملا نم 5 نم قف ةيقتلا "5 نقلا نسنوعب "هلا دبع ناك

 نم ىلع ةعيبلا هل ذخاف ةيقيرفا ىلع هل دقعو سباق ةيالو نم هناكمب وهو

 يفك كلذ لصتاأو نسَباَعَب دا علا ريثك كك ىبأ اهناش ىن هلخادو هيلا

 نودحوملا هيلع ركن ناوريقلا ىلا ىقتنا املو عملا سنوت نم جرخ دمحم

 ىف هيخأ ىل ربها ريطو هولزعو هيلع اوضقتناو هيخأ برح ىلا هضوبن

 دوعيأبف سلبارط بارعأو دمحم نب باحرب قاهللا ىف المحم هوفلاف مانم كفو

 هبتكتساو سلدنالا نم أرط ورع ا هناك لع ضبقتو رخاف نبأ رصقب

 هيلع ءايركز وبا رهمالا طسبف هيخاب هيرغي ناكو داوه ىلع بلغف دمحم وبا
 ىكركللاو قلل رجلا قى همح* ابا ةاكلا نعي“ رث كلش ن1 فاكفلا

 هرومأ تماقتساو ىتاتنهلا ىبوم نب نوهم رزوتساو هكلمي
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 سمع

 نبا ابمعت كل و لالالا تاطالا لقا ىحيب ةياجع :كع لوو :هتحاولا دبع
 نبا:ىلا هللا دبع دمحم وبأ 2 مودقلاب دحر نإ نيعلا ىلا ا زوجي

 ماا كتلك نع ةباينلاب عمفحيتم تأ ل نب مهربأ نب ىبوم هع

 نارع وبأ لقتساو نيرشعو تالث ةنس رخآلا عمبر ىف ديز وبا ديسلا حرش

 دمحم وبأ جرخو ربا ةينامث ءاهز اهيلع هتباين ترقسأو ةمقيرفأ رمإب ىدوم
 لكل هليدي نحب مدق ةياجي ىلا قتنا انف ةيقيرفا ىلا شكارم نم هللا دبع

 نابعش ىف سنوت ىلا لصوف هُناقلل سانلا تاقبط هضرتعمل ءايركز ابارممالا

 مواسور دادش دالوأ ناكو ةضاخلوبب هعيرط ق عقوأ نأ دعب ةنسلا هده نم

 جور مداد محل ءايركز ابا ريمالا داخأ حرسف ةنوب ةيحانب هضارتعال اوعجج دق

 هتنس نم ناضمر ىف جربخو كلذك ىناكف هئاقلل ةرضحلا لهأ نم تاقبطلا

 ىذ ىف ةرضعلا ىلا لصوو قيطسب هوقلف عتاقبط ىلع سانلا هعم جرخو

 كلل نم هقمل ف ةيبابنلا ىلا ناز اونا وديرتو ةمسلا رخا, نم, ةدععلا
 ه2 ]مك نق دالي قلع هل ةقعق نيب رسشعو عبرأ ةنس رفص ىف ميهربأ وبأ دوخأ

 هذه نم ىداهج ىف كلذو اهيلا امو سباق ىلع ءايركز يا ريمالا هيخال دقعو

 رت ةونع ةياجب لخد ةيناغ نبأ نأ هغلب سنوتب هرارقتسا دعبو ةغسلا

 دقعو سنوت نم لحرف تاب كلق ىف ثاع هناو سلدت ىلإ كلذك اطخت

 ناك دق ةراره هب عصف ةبا صخ ىلا ريسلا دغإو هازركذ اك هيوخلل
 مخاشم لقتعاو هركسع ىديا ٌميف قلطاف داسفلا ىف ىسلا منع هغلب

 اهلاوحا نكسو ةياجب ىلا ىفتناف ةيناغ نبأ عابتا ىف رم رث ةيدبملا ىلا مذفناو

 افكناف ةسائجحم دصق ةيناغ نبا نا ربخل هكرداف ةنايلمو ةبحتم ىلأآ رف

 ادبتسم لزي مو 1ر2 مهيعو عبرا ةنس ناضمر ىف ابلخدو سنوت ىلا اعجار

 ركذن ايكرمالا ىلع هبلغو ءايركز وبا ريمالا هوخا هيلع راث نأ ىلا هترامإب



 مسي مم

 قيسلا ةدصقف. ستوت+ىلأ'' ةيناغ# نبأ. هفلاخو نو مهقلاب لزنو ركاسعلا .ىف

 ىدحأ متاف لودجحب اوفحازتو ممشأومو مشساعظب ةراوهو برعلا هعمو ديز وبا

 ةرعب مخحشو ةراوه ىلبأو برحل نودحومل تضعو لاققلا دقشأو نب مدف

 ةكفيناع نبأ باححأا نم ىلتقلا نم ديصح نع ةكرعملا تلجفناو ىنوقلملا

 كلبرم ربخ ديز ١ ةيسلا خلب اكو مريكسعم ىلع نودحوملا ىلوتساو

 ةعقاوم نم غرف الف نيرتع ةنس نابعش ىف سفوتب العلا يا ديسلا هيبأ

 كاهمم رصنتسملا بطاخو هقعباتم نع رصقاو سنوت ىلا عجر ةيناغ نبا

 نب ىنسوي ىبأ عولخما دحأولا دبع ىبوو نيرسع ةنس كلاك رثا رصنختسملا

 قلع يءاضعمالا ديز ىبأ ديسلا ىلأ ط0 ةدقعلا كلت ضقنفف ىنموملا دبع

 طسبو ةيالولا ىف هنانع لسراف هتلزع نم رصنتسملا ردصأ ام ضقنو هلع

 اوناك ام ننانلا هنع .ىرخناو هوجولا هل.تركنتو :ههوركمم سانلا ىددي

 ةرضحماب قحلف هلهأو هرئاخذب رجلا نكيَو هركذت ايك عب

 ثتادحالا نم ابيف ناك امو صفح ىبا



 مسمع

 مادقدةساو لصي ا لةلخحج هنعد قطفح عئبأ مشل نب ليعمسأ نب ميهربأ

 ىنامت ةنس نم لوالا عمبر رهش بانكلا ىرقو ةرضحلل ىلإ دمحم ىبا مهلا ءانبأ

 بلغو هترازو ف بطشملا دجا لمتساو هرما ىن ةباينلاب م ماقف ةرشع

 هنميعب وع عتبأ ىلا ءانبا صتخاو هتبارقل ةالاوملا ىت ءاساو هتناطب هيلع

 000010 ديلا وو كا ومش قلع ربا ديسللا لد ورمل ةلوددلا داعم نلت
 ا لا را قب نسال ار اإل اعلا هناي يلزدإو .ةييصخلاب لوتم
 ةلا بتاك ليخغ نب دمحم ىلع ضبقت هلوصو نم رهشلو ننسلا هنو رومالا
 0 زامحاو ملاوما ىنصتساو ىيحكو ركب ىبا هيوخا ىلوو دمحم ىبا

 نم ناتلفب هفسأ ناك امل كلذب هيلآ دبع رصفتسملا نأكو معاهضو

 ةدسلا مملقتعاف دمحم يأ ةمدخ ىن هتساير مايأ هيلا ىنت باتكلاو لوقلا

 هج :نم رف ناادعي افلاقتعا نم ربشل ىبكي داخأو هلمق رث العلا وبا

 ويلا 5 هب عدراف ةيدبملا قبطم ىلا ركب وبأ لقنو لمقف ضبقتو

 0 ىاون ىلا نيدحوملا ركاسع ىف ةرشع عست ةغس سنوت نم العلا وبا

 "ثلا هدلو سو .نممسورعلا رق لوتق اهنم. ةهناغ نبأ بابسا عطقل
 000 1. سلا نال هوم نمسا دقو سر د لا» نت داحوللا وم وكدنعا ىلإ دايودألا
 مدسعأوو نآدوب ةيناغ ىبا ةلزانمل رخآ 0 هدي نمب مدقو اهتةيابجو

 ىنبا ةلخادمه مقيرط ىف برعلا مب مب ىجراف سمادغ نم هفرصنم كافه

 اال لدم نيت ان سور ار كسطللو نكاد .تالك ىو هذ ناو قفا
 ىف ىلجلاب هربخاو هيباب قحلف مرفم ربخ هيقلف ميلا سمادغ ىف ديز وبا
 ىلا عجرف ضرملا العلا ابا دهسلا قرطو هلققب مو ركسعلا داق طغفف مرمأ

 ةركسب لها ناو بازلا ىلا نادو نم ضبن ةيناغ نبأ نأ هغلبو سنوت
 ةيناغ ىبا لخدو هيلا نيدحوملا رحكاسع ىف ديز ابا ديسلا حرسف هوعاطا

 ببذلا نم هباقع ب لزناف ةركسب ىلا ديز وبا ديسلا عجرو مزبعاف لمرلا



 صفح ىبأ جيفلا نب نيخ د جهلا كل ا

 يكلف ]وددرتف صفح دا 2 ىبأ ليعمسأ هع ىوبأ مهرسأو دمك ىف

 اطعلا ضافاو هُمازع رمالإب مايقلل رمثو رداعلا نكسف ةرامالا ف هيبا سلجب

 ةرضحلاب قحلو نيسحلا ىبا نبا هبتاكو هناوخا هعمو برغملا ىلا

 نما دير ىنبا 'هخباو' ةمعيرفا'كلع العلايا دنيسلا' ةيالوبا نمارابال

 العلا وبا وهو اطوغيم ةرضلل ىلا هلوصوو ةيليبشا نم العلا ىبا ديسلا ةلزع

 دحاولا دبعو روصنملا بوقعيوخا نموملا دمع نب فسوي نب سيردأ

 هلاح ربج قاعولا با زورونا ىلع لوعو كلذ دعب هل عيابملا عولخما

 ةباينو هتيالوب باطخل لصوو ةيقيرفأ ىلع هل دقعو ةفيلخل دنع هل ىعسف
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 مد

 برسعلا نم هايلوإو نمقلملا لف هب قحالتو سلبارط تاهج ىلا صلخ

 دوعسم نب دمحم عريبكو حاير نم ةدوودلا ةفقاوم ىن هعم ىلجملا ناكو
 طعن | ءاشلل طز يقاس يجتل ةدراعم لع ايمزعمإو رسما دسد
 ميف ناك مأ كلذ نم ميلا عقجأ ىتح ةيحان لك نم بارعالا نوفلاتسي

 اوعجاو داشتحالا ىف اوفلتخاو تافنو بابدو ىؤعو ديرشلاو بغزو حاير نم

 ةنس سنوت نم حرخو ابملا ملوصو لبق دمحم وبا مردابف ةيقيرفأ لوخد
 ىجاملو برمل ندتشاو ةسوفن لبج دفع اوفحازتو ملا رمسلا ذغأو تس

 نم قرفلا ضعب هيلا زيحتو هطيطاسفو هقيغبا دمحم وبا برض سيلطولا
 نأ ىلا نودحوملا ةعبتاو ةيناغ نبأ فاصم لقحاو ملس نب ىفع ىب
 نياعظ تقيسو ٌمانغلاو ىرسالا ميديا تالتمأو ليللا تابايغ ىف لخد

 214 يسيل ىتكلا ىف دانيل تظيفلا هيلي مب اموهدق ارياك حقو برعلا

 نيقلملا نم قلخ ةكرعملا ىن كلهو ايبس مرودخ تابرو نيدحولل افغم
 يمت ناطلس نب طلبلا دوعسم نب دمحم نب هللا دبع ميف نأك برعلاو ةتانزو

 حش [ضايب] و ناطلس نب ركاسع ىب يش ىبا نب تاكرح هع نياو ةدواودلا
 ىف ةيناغ نب ىزاغلا نب دمحيو ةوارغم رممك نرغيو نب رارجو ةرق ىب
 اقيفحم دف لولفم حانجل ضمبف ةيناغ نبأ ىرصناو ملاتمأ نم نيرخأ

 نيمفاظ ةرعا نودحوملاو دمحم وبا بلقناو هتابج عيمجج نم سابلإب
 اهتيابج ىنوتساو اهنم داسفلا للع مس>و ةيقيرفإب دم ىبأ رمأ لمفتسإو

 فسوي هنبا ىلوو رصاغلا كلهو ةيار اهمف هل مدهت مو هبورح فقاوم تلاطو
 نير ىنب ةنتفب اولغشو هرغص ىناكمل ةخشملا هيلع دبتساو رصغتسملا

 هنانغ ىلع لوعو ةيقيرفا ىف دمحم ىبأ يشلاب ىنكتساب برغملاب مروهظو
 اك ا ل ايل لد داق بكي ابكلم باكر يلرجالا هظيسضو واريد
 ةرشع ىنامث ةنس كله نأ ىلا اهب لري مو اهتايطعأو اهتاقفنل



 ممم اب 4

 هناو هتلادا نع برغملا نامه رذعلاو ركشلاب هبطاخ ةيالولا نع لوخلا ىف

 اطعلاو قافنالل هاسكلاو ليخلو لاملإ هيلا تعبو كلذ ىن رظنلا ىناتسي

 ةيامئالثو ةوسك ةيام ىنامتو ىلاو ناقنث رانيد ىلا اتيام ابغلبم ناك
 ةدايزلاب .هدعوو ةياجبو ةتبس ىنم هيلا ذفنأ ناك ام رمغ سرف ةيامو نيس

 عئاقولا تفدارتو هناش ىلع دمحم وبا رقساف سه ةنس بتكلا ديرات ناك

 هركذن ابك قرومملا ىبحي نمبو هنهب

 اهمانغ ذاقنتساو ابيفالت ىف دمحم يأ نم ناك امو ترهات ةغيقو

 دالب ندصقيل هل أدب وربش ةعمقو نم تلفا ابل ةيناغ .,ى««يكراواش

 نب ىنوم ىنب ىنارع ىبا ديسلا لوصو كلذ نراقو ناسملت ىجاوفب ةتانز

 ةتانز دالب ىلا هجورخو شكارم نم اهيلع اهلاو نيوملا دمع نب فسوي
 هناي اريذن ديحموبا يشلا هملا بتكو عمراغم ةيابجر مئاحنا ديبقل
 اهب ههضو ترهات ىلا لحتراو كلذ نم ىباف هعابتا ىف هناو هل ضرعي ال نإو

 نارع وبا ديسلا لققو اهنوصح ىف ةتانز ترفو هركسعم ضفناف ةيناغ ىبا

 رات عغلا نم مٌميديأ تالتمأو اهنارعب دبعلا خأ ىناكف ترهات تهبتساو

 عقراف [ضايب] عضوم دمحم وبا يملا مضرتعاف ةيقيرفا ىلا اربلقنإو ىبسلاو
 ريغك ابيف لتقر عبافم رئاس ععإو ميديا .نم .ىرمالا ةفتتسإو عب
 هرسكذن ام مرمأ نم ناك نا ىلا سلبارط ةيحانب ملف قحلو نمقلملا نم

 اهب نمقلملاو برعلا كلبمو ةسوفن ةعقأو

 هدي م ترس فأت نهم أ حاتفتساو وربش ةعقاأو دعب ةيناغ ىبأ ناك
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 رمالا لل ةيقيرفأ ىلع ءافأ دقو برغم ا ىلا ةلحرلا ىلع رصافلا مزمعأو مستو

 ارا ا هيدا قبال :اهيرا ةنيامبلا ةودازش امله برضو
 ةعمدرإلا (نلاشم ابيف دسي لجر نقوم هنأو يرصلا نع ديعي نتحارم

 قديفحأ نا ريشلا نب دمحم ىبأ ىلع هراهتخا فقوف كلملا قوس اهب مقيو

 رسما ناو ةلالهجل نم متلود ىف هوياووه هيلع ناك امل هودعبيل نكي مو

 روصنللا دابا نإو هترماظمو صقح ىبا يشلا قاقوب رق اما نيوملا دمع ىنب
 اذا يصلا ةالسم هماوي ناكو هتوخابو هب دمحم ابا يشلا ىموأ دق لح

 هبفاشو عفتماف () دم# ىبا ىلا كلذب ربخل ىرسو كلذ لاقمأو لغش رضح

 ع كاتجاو؟ هل تصوم مركحاف فسوي هنبأ هيلا تعيف رذتعاف هب رصانلا

 1 ةنيحينس هالك ىف ةيقيرفأ تاههم ءاضق دعب برغملاب قاحللا ةطيرست

 لزع الو ةيلوت ىن هيلع بقعتي ال نإو نيدحوملا تاللجر نم ٌميلع راتخي
 هسعيار «:نيدكحيولا .نامب. تعفرو هتيالوب شاملا ىف يىدوخف هطرش لبقف

 دعقم دعقف ةجإب نم دمحم وبأ يشلا هنع عجرو برغملا ىلا رص انلا لصترأو

 ذفناو ةياقسو تالث ةنس لاوش نمرشاعلا تبسلا ىف سنوت ةبصقب ةرامالا
 ىلا ةيناغ نبا عجرو ليخغ نب دمحا نم دمحم هللا دبع ابأ بتكتساو هرمأوا
 مٌميف ناكو لالهو لس نم برعلا نم هعابتاو هبازحأ عمجل سلبأ ط ىجاون

 ميلا رخو مقمع اودواعو ةدوودلا نم هموق ىن طلبلا دوعسم نب دمحم
 ىؤع ونب هيلا زيحتو نيدحوملا رخاسع ىف ةياقسو عبرا ةنس دمحم وبا

 ممموي ةماع اوبرتحاو اوعقاوتيو وربشب ميقلف قالعو سادرم مو ملس نم

 نودحوملا معبتاو راهنلا رخآ ةينأغ نبأ ركسع ضفنا رث 0 كزضو

 عجرو هرفم ىصقاأ ىلا احيرج ةيناغ نبا تلفاو ملاوما اوهيتكاو برعلاو
 هدعو زابختساو تيغلاب رصانلا بطاخو ةهنغلاو رفظلاب سنوت ىلا دمحم وبا

 (1) 1.عو متقؤ, ل ءا 2 ممءاعصأ مع يأ



 مس اب 1

 هرسساو سنوتب ناك ىلاولا نموملا دبع نب فسوي نب ديز ابا ديسلا منم
 ىف ايبس تناكف ةيدبملا راصح نم هناكمب رصانلا ىلا عجرو ةيناغ ىبأ

 الع ةهقيرفاب هيت 1 يلا ةيالو ىلع رصاغلا لج اهم كلذ ناكو اهككتق

 هللا ءامش نأ هركذي

 ةيقيرفأب سفح ىبأ علا نب ديك نأ ةرامأ نع ومما

 أبب مرمأ ةيلوأ قو

 رصاحو اهراصما ىلع ىلوتساو ةيقيرفأ ىلع هعابتاو ةيناع نبا"

 هع برمغملا ىنم رصاعلا ضبنو اهريمأ دايز أيأ ديسلا رسأو ابكلمو سنوت

 مخو ابيحاون نع ممدرشو ميديأ نم اهعجرتساف هانركذ ايك ةياقسو ىدتحا

 ىف بلجأو أبب هدلوو هتريخذ ا ىبأ لزضأ دقو أهرصاخي ةيدبملا ىلع

 0 يا ملا هيلا رصانلا حرسف نيباق ىلع كلذ لالخ هعوج

 ىلع ىلوتساو ممزبف سباق تاهج نم ارجاتب ميلا ىفحزو نيدحوملا ركاسع
 ديز ابأ ديسلا ذقنتساو ىبسلاو لققلاب ميف نختاو ميديإب ناك امو مركسعم

 نياقر رفا “"ارقانم يع بتيلا اراض نلا كسب مماغلا ا توا
 اولاسو ميديا ىف طقسو اوتهبف ىرسالاو مانغلاب همدقم روي ةيدبهملا لها

 اليح اهب ماقاف سنوت ىلا رممانلا عجرو ةيدبملا خف لو ىنامالا ىلع لورغلا
 قات نا ىثيسألا ةانحا 232 ءانلقا حرسو ةياقسو تالث ةنس قصتقنم ىلا

 ىنب ىف نخناو سلبارط ءارو ام خودف متيع عقاوم وكهيو نيدسفملا عبتتل

 نبأ ةقيوس ىلا ىققناو ةقربو ترس صرا فراشو ةسوفنو ةطامطمو رمذ
 ىلا اعجار ديسلا افكناو هربخ عطقناو ةقرب ءاركك ىلأ ةيناغ نبأ رفو روكذم
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 ساب د

 نلعاو هفيه ةقفص هاطعاف هاضفب بجعاو هناطلس دقعمب هاضمأ مكح

 ابل ىستو رّئاشبلا مظعا نم هموقو فسوي دنع تناكف هتفالخب ىضرلاب

 تكرحتو نموملا دبع نب فسوي ىلو الو نمتسو تالث ةنس نمنموملا رممإب
 ةنسدافغنم ىنب عبس اهربك ىلوت ىتلا ةجابنصو ةراغ لابجب ةنتفلا

 ١ ةدفر كلذ ى لغم عسيرسب كع صفح با عقلا ا دقع :نيتيو..نمتنك
 نيتسو عبرا ةخفس هغلب انيلو هانركذ ايك فلا نك مميف ىنخناف هسفنب

 ىلع مزتعأو سويلطب ةفغيدمه هردغو نيلدنالا ىلع ةيغاطلا بلاكت

 لزنو صفح ىبا جشلا رظنل ابملا نيدحوملا ركاسع مدق اهتيامحل ةزاجالا
 ذقنتساف هشار ىلا اوعجري نأ ةداسلا نم سلدنالاب ناك نم رماو ةبطرق

 املو ةروكذم تاماقم كلانه دابهل ىف هل تناكو راصلا ةوه نم سويلطب

 ىف هقع هللا افع كله نيعبسو ىدحأ ةنس ةرضعلل ىلآ ةبطرق نم فرصنأ

 سلدنالاب ةرامالا نولوادتي هدعب نم هوانبا ناكو اهب نفدو السب هقيرط

 ديعس بأ هنبأ روصنملا لوف نموملا دبع ىنب نم ةداسلا عم ةمقيرفأو برغملاو
 ةيدبلإب ىزتنمل ميركلا دبع عم هربخ نم ىناكو هتيالو لوال ةيقيرفأ ىلع

 هقمدقم ىف نأكو دحاولا دبع ىنب دمحم بأ نب ىيحي ابا رزوتساو هانركذ ام
 كلذ ىف هل ناكو نيدسملا نع ىلخ نيعستو ىدحا ةنس ةكرالا موي

 برعو قتلا كالذي ةف,دييضتساو ريكذ هن دل .رامم ام تايعلاو ريصلا نم فقولل
 رصانلا ضبن املو سنوتب دبعلا اذهل مو رهدلا رخاآ ديهشلا ىنبب هباقعأ

 سنوت ىلع ةيناغ نبأ بلغت نم هغلب امل ةياقسو ىدحا ةنس ةيقيرفأ ىلأ

 ةيناغ نبأ معجو بارعالا بايذ هيلع تواعتف ةيدبملا لزان م ابعجرتساف

 صفح ىبأ يشلا نب دحاولا دبع دمحم ابا ميلا رصانلا حرسف سباق لزِنو

 ةنفس سباق ىجاون نم ارجاتب ةيناغ ىنباب عقواف نيدحوملا نم ركسع ىف
 ذقنتساو ايبسو القق ميف نخثاو ةيناغ نباوخأ ةرابج لمقو ةياقسو ىنيتنت



 مسايا

 هتعيبب نلعأ م دقعنم هرمأ نأ ملعاف تلمادكعي مامالا ن اك اي كنمةقف لوكفكا

 قلتخع ملف هتعاط ىلع ةدماصملا لجو همهدقتب مامالا دبع ىضمأو

 ةكاياو امور هتك ةزئايا وكاس هنبثلا تاهل! ىيقحشلاو لكل ناكر نافيا

 همدقي نموملا دبع ناكو ابغم مافكف ةوعدلا بّئاون هب اوفكتساو ىسوي

 لبق طسوالا برغملا ىلا فحز نيح هتمدقم ىلع هقعبو ممف ىلهف ىقاوملا

 برحل سادنهم نوعقجم ملك ةتانزو نيئالث عبس ةنس شكارم خف
 نيجوت ىنبو نافمسرو ىبو داولا دبع ىنبو اوناموم ىب لثم نيدحوملا

 نموملا دبع لوخد لوالو ميف نخنا نأ دعب ةوعدلا ىلع ةتانز لمحل مرمغو
 ترمشتنأو ءاغوغلا هوجو هيلا تفرصناو ةسام رماغلا هيلع جرخ شخارمل

 ءاد مسخل صفح بأ يملا هبرح عفدف هرمأ مقافتو ىجاونلا ىف هتلالض

 والا هتكرح ةيقيرفأ ىلا ةاحرلا ىلع نموملا دبع مزتعأ اهلو :هعياوغ رثأ اععو

 دمحم ةنبأ ىلا هبعو اهبنم عجر املو صفح ىبا ةراشتسا ىلء امش مدقي م
 سنلدنالاب هناكم نم صفح ابا اعدتساف هغبأ ةيالو أوكنو نودحتوملا 'ةعفلاخت

 ىنيفلاخلا سار ىفربلا ىتالصي لتقب راشأو هل ةعيبلا ىلع نيدحوملا لهو

 ةاحرلا ىلع نموملا دبع مزتعأ الو دمحم هنبال دبعلا رمأ رقو هلققف هناش ىف

 عملا قلقا ةيذجملا وفل هيناقلا هقكرح نيسهو عبرا ةنس ةيقي قا ىلا

 قبي مل هنأ هينبل نموملا دبع ةأصو نم لقنيو برغملا ىلع صفح ابا
 مكتاينلوا قم هنا ردع اماف نانهلعت نتا قسؤيو نيكي نفرح الا فلا مجاذل

 لحب لعفاف كلذكو هنم حرةست سلدنالا ىلا ةركسعب هزهجل فسوي امأو

 بير هب صبرتو ككرت ام هكرتاف شيندرم ىبا امو ةدماصملا نم ههركت نم

 نبأ برسل مرخذأو برغملا دالب ىلا ملجاو برعلا نم ةيقيرفا لخاو ىونملا

 يمنا فىلخت نموملا دبع نب ىصوي ىلو الو كلذ ىلا تيقحا نأ شيندرم

 ىف هضرغ لينتسا ىتح هفلخل نودحولا روو هتعيب نع صفح وبأ
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 ةريمزهو ةكيروو ةجررهو ةوممدكو ةويسكسو ةسيفنكو ةغرهو للفمتو

 منم ناكو ىمحي ال نمم مريغو ةوالكو سغام ىنبو ةحاحو ةكاركرو
 اهرقكاو ملئابق مظعا نم ءالوه ةتاتنهو كولمو ءاسور هدعبو مالسالا لبق

 هرمال نودهمملاو ىدبملا مامالا ةوعدب مايقلل نوقباسلا ممو ةوق اهداو اعمج
 ناسلب مدج هما شم مسأو هرابخأ 8 هانركذ اك دعب ىنم نموملا دبع رمأو

 يظن يدعوا ييغلا ىدايلا ملمالا هيغل ريتك اكو .ىتني ةدماسلا
 هدج مسأ هنأ نولوقي دبعلا اذهل ةتاتنهو تاكصاف مناسلب همسا نأ قذيبلا

 نم ىدلا مامالل عياب نم لواوهو عفادم ريغ عويتمر مذ اهظع ىناكو

 ممنم مريغو روتي نيو تمكب نب ىيحي وبأو نيدوناو نب فسوي ءاجل هموق
 هقوعد ىلا نمقباسلا ةرشعلا ىف مظتناف ىدبملا ةباصعب صتخاو هرثأ ىلع
 ثيح ىنسم الا هيلع نموملا دبع ةيرم نكي مو مميف نموملا دبع ولت ناكو

 نمل ست ناكو عفادم رمغ عشك ناكف :نماضملاىءاماو ىديهملا  ةباك

 تاهس ةفيلخحلاب نموملا ديعو رمامالا ىسي ىدسملا لاك ايك يملا نيدحوملا

 ادار ةلالتسإل ى. مكارتما ىلع لد: ةوعالا لضا ىنيب نم ةثالغلا ءالوبل

 لالاو نب دجأ نب ىلع نب نيدونأو نب دمحم نب ىبحي نيرع ويف هبسن
 نب دمحم نب نتفاو نب رع نب نادلا نب عسملا ني دلاخ نيب سيردأ نب
 اذكه باطخل نيرع ىب هللا دبع نب ماس نب دمحم نب بعك نب ةيحن

 ىثرقلا بسنلا اذه ىنأ هفم رهظيو نيدحوملا نم هريغو ليخغ نبأ هبسن

 ىتلا باسنالا ناش متيمصع هيلع تلقشاو مب مهلاو ةدماصملا ىف عقو

 مامالا كله املو باتكلا لوا هانلق اك مب مهلتو موق ىلا موق نم عقت

 نك الا :ةاكماضملا“ ةيرشع ىف“ اذاهكلب نانكو نموملا دبع ىلأ درمأب دبعو

 ءالتبأ نموملا دبع دبعو ىدبملا نوم تكف هصاصتخاو ىدبملا ةرشأ نم هل

 اا 0 7 فب تدلل كلذ ينافس لل ىلا لاى عمالسلا . ةئاطل



 مب ايم

 لبهل نم ىداولا اذه بصم دنعو ركسلا بصق ابيف نوذخي ابلهأو

 بصمو رجلا ىف ىداولا اذه بصم ىنيبو تندورات ةفيدم طيسبلا ىف

 ةسام طابر كلانهو رجلا لحاس ىلع بونهل ةيحان ىلا ناتلحرم ةسام ىدأو

 ىطافلا جورخ نأ ةماعلا معزتو متدابعو ءاملوالا درتي فورعلل ريهبعلا

 ىلع كلذك بونهل ىف ناتلحرم نامعن وب دالوأ اياوز ىلا اضيأ هنمو هنم

 ققتنم ىهو ءارمجل ةيقاسلا بصم لحارم ىلع اهدعبو رجلا لحاس

 لبج ةلبق ردفكز لبج سوسلا ىداو سار ىنو ميتاشم ىف لقعملا تالاجم

 فرعيو ةعرد لابج ىلا قتنت ةسيكن لابج نرد لابج ةلبق ينو ىوالكلا

 لوحت قداو ةيييكت» نابع م بصيو ىدمج ىبإب قرشلا ىف اهنم رخالا

 طحم تصواخات دلب ىداولا اذه ىلعو رجلا ىف بصي ىأ ىلآ ام غم 6

 رثظلا هديقعيا ةطينلا ىمدحلو زوي ىو اهيورةيسلاب اسس
 لسبج غسب ىرفيا دلبو ناكم دبعلا اذهل ةرهشلا نم وهو قافالا نم

 ةلوروكل تالاجم نيوسلا ضراو ناتلحرم تيصواكات نمبو اهنيب ةسيكن

 بلغت املو رفقلاو لمرلا ىلي امم ةلرركو نرد ىلي ام منم ةطملف ةطلو
 قرد نابع ىلا موقا ةنانابعلا :ناكفر ىطارم امرهم ضهديئانإ عرس 0
 ناسح يوذ فالحا نم ةلودك تراصو مفالحا نم ةطمل لئابق تراصو

 رومالا نييراضم:هللا“ .دميو هييعلا اذهل كال قا

 نيدحوملا نم ةيقيرفأ كولم صفح ىبأ ىنب ةلود نعول

 ملوح فيراصتو مرا ادبمو
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 ناطلسلا نب ىلعوبا راص الو ردي نب نسل نب ىلع هوخأ مرمإب ماقو
 مرابخأ :ىن ركذت ايك هيبا عم هدقع ملصب ةساملجم كلم ىلا ديعس ىبأ

 كلم ىف ويغرف لقعملا برع ةفاك مدختساو اهب هكلم ديشو ابلزنف

 هماما ردي نبا رفو ةسامل## ىم هازغف ردي نبا لاومأ ىف هوعمطاو سوسلا
 رئاسو تصاصنات هنصح ىلع ىلعوبا ناطلسلا ىلوتساو ةسيكن لابج ىلأ

 ىوتسا رث ةسامل# ىلا عجرو هلوماو هتريجذ ىفصتساو سوسلا راصما

 هب قحلو ردي ىنب كلم شضرتناو هيلع كلذ دعب نم نسحل وبا ناطلسلا

 ضرإب ناطلسلا لزناو هتلمج ىف راصو نسل نب ىلع نب نهمرلا دبع
 دقعو هئارزو ةقبط نم «) ىناينريلا ىسمع نب مهاربا نب دوعسم سوسلا

 ننال هدعب "نم. :نوتسح هيحإل#هفعو كلم نأ ىلإ ةلاجلا: كلت ىلع هل

 بلغتو كلانه نم ركسعلا ضفنأو نوسح كلهو نأو مقل ةبكن تناك

 بئارضلاو تاواتالا هاّنابق ىلع اوعضوو تانابشلاو: ناسح ىنب نم برعلا هيلع
 نوسلا هركاسع ازغأ هيبا دعب نم برغملا كلم نانعوبا ديتسا املو

 لئابقلا مدهخساو هكلمف نيسهو تس ةئغس راردو نب سراف هريزو رطغل

 تضفناف هترازو ناكم ىلا لفقو هراصمإب حلاسملا بترو هلهأ نم برعلاو

 دنبعلا اذبل كلملا لظ نم ايحاض سوسلا لع ىقبو هب تقحلو حلاسملا

 ندل نم ةاصتقملا اهتاوشو ةيديرجل دالبلا ضرع لقم ىف رفبك نطو وهو
 ١ | كيلا ىف ءارلمطالا ةاكيش مااطولي عيان طعما لطب ىلا: طيدخا يمك

 ندفو عرازمو ىرقو رئثاعوذ نرد لابج ةلبق نطولا اذهو ةيردنكسالا

 لبيه نطإب نم بصني سوسلا ىداو هقرقخي نوصحو لابجو راصمأو
 بصني ىأ ىلا ابرغم ره م هطيسب ىلإ عفديو ةويسكسو ةوالك نيب ام ىلآ

 عرازسملاو ندفلا تاذ ىداولا اذه قافح ةاصتم رئاعلاو طيح رجلا ى

 (1) هه ائ؛ همهم ٠١ سو. 8 ىتايترملا
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 بدلقناو ايلم اهنيب برم ترادو هملا ىنحزف تيكب نب ديز ىبا هرييزول
 نم بارعالا مدهساو سوسلا دالبب ردي نبأ رمأ لمختساو رفظ ريغ نم

 نم سخلو نكزو ةطملو ةلورك نم لدابقلا هقعاطاو ناسح يوذو تانابشلا

 هدب. ناك كافر لايقرلا تقم ةيلارملا يدل حياد درر ةلمنلل ودك
 ىوذب اهرقكأ ىف ربظتسي بورحو ىنمف ةلورك نمبو هنيح ناكمل واذ لالالا

 نم غرفو نيتسو سه ةنس شكارم ىلع سوبدوبأ ىلوتسا املو نأسح

 مدقو شكارم نم لحرو سوسلا ىلا ةكرحل ىلع مزتعا ابب هكلم ديبمت

 نم ليسا رث لبجلاب رمو لئابقلا داشتحال نيدوناو نب ىبحي هيدي نيب
 ىلع ردي نبا ةايبق سادإب ىكب ىلع لزنو سوسلا طيسب ىلأ طوركسمات

 ىذلا بارهل رثا نياعو تندوراقب مو تخزمت دصقو ...نسومينومت نم نيقكرف

 اهأ رشحو هقحاسب مح تخزمت نصح غلب املو ردي نبأ تمع نم اهب

 امايا رمال جي نون ىلع مع نيا نيج هن ناكر راض لكاس
 ناك نيرم ئي. ةجشم نم زادكر ' نب ىلع لخاد:رايصنلا هيله ناعما ال

 لورغلا ىلع هتعاط ناطلسلا لبقتو ةعاطلا ىف هلخادف سوبد ىبأ ةلمجج ىف

 نيهعب رن ضل ىلإ ارك لمبل رميلخ قعر مورا كاع ممن
 ىلع ناطلسلا ىلوتساو :هلاققعإب ناطلسلا درمأف زادك نف قلعت [تلص لل

 ىلع ةيصاخم ىلا سوبد وبا لحتراو هتيالول تاداسلا ضعب هب لزناو نصل

 بغر راصقلل هيلع دتشا املو قيناجلا هيلع بصنو امايأ هرصأخ ودي قنا

 ىلا لفقو هراصح ىع ىناطلسلا علقاو لبقتف ةعاطلا ةدواعمو ةلاقالا ىف

 دبتسا نيتسو نات ةنس شكارم ىلع نيرم ومب ىلوتسا اهلو هترضح

 هدعاوقو هراصما رّياسو ىرفيأو تندورات ىلع ىلوقساو سوسلا كلم ردي نب ىلع

 ةنس لمقو ةربدلا هيلع تناكو هيلا ارفحرف بارعالل هدح ىهرإو هلقاعمو

 كله م ةدم نسفل نب نهرلا دبع هيخا نبا ىلع هرمإب ماقو نمتسو نامت



 ملاوحأ فيراصتو نوملا دبع ىئب

 ناكو ةتاتنه نم نيدحوملا ءارززو ةيلع نم سنوي نب دمحم وبا ناك

 هراد همزلاو ةياقسو نيسج ةنس هلزعو هطخم رث هرزوتسا دق ىغترملا

 نب ىلع هقبارق لها نم ناكو هقبارقو هتيشاحو هموق هنع رفو تحاصماتب
 نيسجو ىدحأ ةنس ىالحلاب رهاجو سوسلا ىلا رفف سادإب ىنب نم ردي

 نرد نم نوسسلا ىدأو عقدي تيح لبي ف تصاصنات نصب لؤنو

 هدسينقو ةجاهبنص ىديأ نم تفغايت نصح ىلع بلغتو هنصحو هدهشو
 ناسح ىنبب اجاجو سوسلا طيسب ىلع بلغت مث نيدمح هع نبا هيف لزناو

 هيلا اولحتراف قيرلا دالب ىلإ ةيولم حان نم منطاوم نم لقعملا بارعا نم

 بلجإو متيابج ىنيتساف هلئابق نم ريقك هل عاطو سوسلا ىجاون ىف مهب تاعو

 ممتاو هرمأ مقاغتو كلاسملا هيلع قيضو تندوراتب نيدحوملا لماع ىلع

 رفات دكا نب كفو ىلا باعك نى رععز هملخادع 'سنوي نبا'ذمح وبا ريزولا

 كلا (0) كانضأ نب دمحم ابأ |مغاو نيسهو نيتنث ةنس هلتقو هلاقتعإب ىفترملا

 ١ در نطدررإب از دل اييبلظالل هين دعو قدحوبلا ركسع ى قوملا ذالك
 نبأ همزبف ةركسع ىفإ كانصأ نبأ هيلأ قحزو (© نيوينويتب ردي نب ىلع

 ىلع ردي ىب ىلع ماقاو اليلفغم شكارم ىلا عجرو منم اريقك لققو ردي
 نيدحوملا نم ركسع 8 ظاكلزا قلع نوي ىضترملا هازغأو قالا ىم هلاح

 نيوسلا ىلع هدعب نم ىضترملا دقعف طاملزا نبأ لمقو ممزهف نيتس ةنس
 (1) 166 سقف. قل ها 8 مدءاعمأ لأصأ - (2) 02 ائ( لدصف 16 سو نيومنوفتب 0( لدهؤ16 55.1

 نيومنونمت
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 ىف فالخ سانلا نيبو ممنوطب نم ركام ىبب ىفرمملا ىفسأ طاير كانهو
 طيتسب ىف برغلا بتاج نم مرواجيو ةجابنصوا ةدماصملا ىف ٌمباستنا

 سوسلا ىلا ىففي كانه طيسب ىف نرد لبجو رجلا لحاس نيب ام قفطعنم

 فورعملا رهثلا نم ءابعشلا رج ىف مرثكأ قلخ ءاليه ةحاح نم هرعي

 اهرامت م ممادال تيرلأ ىنومصخعيو اهحاودأو اهفتلمب نوفصخي ناكرإ

 كاملا راد ىلا نامعلا ةنعم كعبي معطلاو ةضارلاو ىوللا بملع قير
 الضف عرتكاو ةدماقلا ربكا ىم ءالوه ةحاحو هب ىنوفرطمف ماياده َْى

 مناسرر دنع معلا لهاو هكلاسم ديبتو هقفلا ظفحب نمتوعنم امدلعو ةدجنو
 ةابقلا ىنو سوسلا ضرا ىلي امم عنطاوم رخابو ةيارجو مارتحاو ةوظح ىف
 غراس انهازني ةارعملا هذه مطعم اهيو تتلكألت هلم دلال

 متخايش ملاص ىنب مهاربأ دالوأ ىنو ( ةرازقم نوفرعي منم نطب ىن مقسايرو
 م يا ىناطلملا ديعل ماهجش ناكو هوخأ دمحم م نيسح هدلو رق

 نيسح نب مهاربأ نب دمحم ةدعيو مللاص نب مهاربأ نب نمسح نب مقاربأ
 ماوعأ ىلا ميلع هقساير نرقسأو داهح ىب دلاخت نب قينيع. هع نبا انا

 وما نع يملا هلع قاطشلا ةةليهسا زرار "ةنياوك و ل

 ىنجاترولا ربع نب ىلع نيرم ىب هه هةلمعف تكارم لمان

 ةلاكدو ميو دمحم دعب نم متساير تراص ىمل ىردا امو منم نالغيو ىب نم

 رمخ وهو رمالاو قلقل هلإو انملع اهف ةروفيم ةيابجو عساو مرغم لهأ اعيمج '

 نيثراولا

 (1) 1ع مق. 2 م6 درارتمع (2) 1رعو رصؤؤ. ل ء( 12 مم(عطأ نسوطي

 هةر



 ساب

 رماعب هللا دبع قحلو هرمأ ىلع هبلغف دسالا دان هو رمزيإب مقغل ىف ىفورعملا

 شاهكساف عيلع ناطلسلا لماعو هدهعل ةدماضملا ريبك ىتاتنبلا دمحم نبا

 يال ل فرب قمم فيلل امك اند ياو ةريصنلا وماع هدو و. هب
 لضا ةيطاختو: نيانلا هل عمج دودع نم درصن ىلع عججأ رف كلذ ىف بهوتسأو

 قنخعب ذخاو ةرهاقلاب لزن ىتح هللا دبع فحزو ادي هعم اونوكي نأ هتيالو

 اهنم مقا ةاروعلا ضعب ىلع هولدو هتناطب ضعب هلخاد رث هعايشاو هنبا

 كرداف همامأ دمحم رفو هموقو هللا دبع ههجصف مزيا هئبإب اوراثو لبهل

 همدق تلقتساو هكلم هللا دبع عجرتسأو لققو لبجل ىجاون نم فسالتب

 ريزولا دادبتسا ماياودح نب ناهلس نب ىيحي هع نبا هب ركم ىأ ىلا
 شحارم ةيالوب دمحم نب رماع دادبتساو برغملا ناطلس ىلع هللا دبع نب رع
 هتراما مايا هلتق ناك هللا دبع مع وشو ناهلس هيبإب اذه ىيحي هنم رأثو

 وبا هيلع راتف نيعبسو سه ىنس ىلا ةويسكس ىلع احله ماقأو ىلوالا

 نمو ةييسكس رماب لقتساو هللا دبع هيخإب هلتقف ودح نبرع نب ركب
 لاقتي ما ةيعيب لما. نم هل مع نبا: كالقتسا- نم زاوعال هيلع مرح مق ميلا
 ةيناثلا ىتلحر دعب تناك: هتروت 5 ىنجيلا دبع. همسأ نأ الأ هفيرعت نم ىل

 نوردكاب ىباب مفظ هنأو هرمإب ةقثلا ىنربخاف نيعبسو كس ةنس برغملا نم

 نمعبسو عست ةنس وهو معز اهف دبعلا هذه ىلأ ليج مب ديتسأو هلققو ربع

 نب ديز ىبإاب ىرعيو اذه نهرلا دبع نأ نينا نامت ةنس ىنغلب
 لبهل اذه رمإب دبتساو رع ىب هللأ دبع نب ىبحي هلتق ديلجا رع نب ىنلخم

 ج اهملع نمو ضرالا تراو هللاو هللا دمع نب مزيا وخاوهو هكلام ىالا وشو
 طل يو هامل ادام عسل: ءالإما جوع نما ةديماصللا/ ليان | طعم اذإز
 ممنم ةلاكدو رصخت ال ما مف هتحاسو:لابخل باضه نطوا نمم عرمغو ةلاكدو

 برغلا بذاج نم رجلا ىلا شكارم ىلي ام ىفبا بناج نم لبهل ةحاس ىف



 اسلم

 غرف الو ايهكلا ةعنص ىلا ىارشتسالاو رهلا لانا ىف اصوصخو كلذ

 هراطقا خودو برغملا ةنتف نكسو رع هيخا ناش نم نسل وبا ناطلسلا
| 1210101110111 
 متعاطل هئاضققاو مدالب ىلع هبلغت نم ناك اهم هّنارو سوسلا بارعأ نم

 ةفورعم ةعاطب ىويسكسلا هللا دبع هنم ذالف منيب رحاسعلاب هلاع لازضأو

 بناج هخمو هنم لبقتف ةفحاتملاو ةيدبلا طرتشاو همبأ اهيف نهر

 وج الخو ةنتف برغملا برطضاو ناو ممقلاب ناطلسلا ةبكن تناك الو ىضرلا

 لورسملا ىلع ةدنماضتملا نم.ءاللاا ىو عمجأ ياشملا نم ةيشكاأرملا دالبلا

 اراد بناك امم اهبيرخت اوعججاو منيب قافولا دقع اومكحاو شكارم ىلأ
 ذافنإب اذه ىويسكسلا هللا دبع معزو ةرمجملا بداتكلا ةماقملو ةرامالل

 ىلع ةروكذم تناكف ابنع ميفناخل دجاسملا بيرت وه نمضو ابيف كلذ

 ةلودلا ةماقتسا نم ناك ام متلكو متعاج تقرتفاو ممزع لأ رق مايالا
 لكزهماف دعب ركذن ايك نانع ىبأ ناطلسلا ىلع نيرم ىنب عامجأو نياتفي

 طسوالا برغملا ىلع ىلوتساو همبا ناش نم نافع وبا خر املو هراجوب نم

 يف هيازيتما نظم نم لصضفلااويا نغا قلو داللا هيه يبتلع 17
 نييشفسلا هيكراف هقح بلطل برغملا لا :ةزاجالا زي ةنيعاطلا للا ١
 ىلع هرهاظو هاواف ىومسكسلا هلاا دبعب قحلو هب لزنف سوسلا لحاوس ىلا
 ىلع راردو نب نوهم نب سراف هريزول دقعو ميلا مازغلا نامع وبأ درج هرما
 طتخاو نيسجو عبرا ةنس هقحاسب خاناو هملا برغملا شويج ركسأو ميرح
 اببحانم نهازو هقنذب تذخاو ةرهاقلا اهامس هراصحل ةنيدم لبجل سب

 لضفلا يبا ىلا ديعلا ديني نأ طرتشاو مسلاب ذال ىتح هلقعم ناكرا
 هتداع ىلع الس هل دقعو هنم لبقتف ءاش تيح بهذي هدنع ىزقغملا

 دمحم هنبأ ماس ىبا ناطلسلا مايال يويسكسلا هللا دنع ىلع حرخو هنع حرفأو



 مسبب

 فيمؤوعلا حايرلا ىواو هطورم ىف باهتلاب عفلتو هقرغم ىن موخلا مظنو هديب
 ربدتساو هخيرامهتب رضخالا رجلا ىلع لطأو هنذإب ءامسلا ربخ ىقلاو هوج ىلا

 ضرقنا الو هرجح ىف نرد لابج رئاس مانو هربظب سوسلا دالب نم رفقلا
 قىسكفل ةطخ عوماسو عجأ ةدماصملا ىلع نيرم ونب بلغتو نيدحوملا رما

 ةيعاوطلا دي موطعاو مزعل اوناكتساف ميلع مراغملاو بُدارضلا عضو ىف

 متمدخ ىف اوسخخي مف مقعنم همف |ورقعاو ملقعم ءالوه ةومسكس معتعأو
 عادتمأو مرمال ةذبانم ه اهنأ ةيار ممتوعدب |اوعفر الو اداقم عوطعا الو د

 ةعاطب موعفد ركاسعلا مب تسهو دوشحلل تفحز اذاف مايالا رئاس عيلع

 هسفنل متيابحج صلخقسي كلذ عم ٌمسيءرو ةمرتلم رمغ ةواتأو ةفورعم

 هبراق نو لبجل لابق ضعب ىلأ ماطخت ارو ةيتيامح قئاسفلا ىف مثعفديو

 ةسيفنكو ةويسكس هموق نم لجرلاب كلذل ركسعي سوسلا طيسب لهأ نم

 نمو ثراحل نطب مو نايفس نم سوسلا ضرإب نمفطوملا بارعالا نم دشح ابو

 نموملا دبع ضارفنأ دعب انركذ ىف ممسيءر نواتكو تانابدتلا ىطنب ممو لقعملا

 ىف هل ناكو دحاولا دبع وه نييميعالا ناسلب وكحو فسوي نب ودح

 دبع نب بوقعي مايأ ةياقسو ىنينات ةنس كلهو نك ةمارصلاو دادبتسالا

 ىناطلسلا مناسلب هانعمو ديلجأ بقلي ا درثأ ىلع مع هنبأ ءاجو قلل

 ركاسع ةقلزانو هلقعم مملع عنتماو هلمغ نود نيرم ىنب لولم بلاغف

 معلا القنم ناكر عنتماف هدعب نم ديعس ىبا همخاو بوقعي نب فسوي
 ةقمزداللا»ىإ لافي .ةيقفلا عورفل اظفاح هنيواودو هبتكل ةعاّمج هل ةيعاو

 اهكباتن ىلع اصيرح اهبتكل اعلاطم ةفسلفلا ىن ابحم هتاظوفحم نم تناك

 بتكلاو ةهدقلا عئارشلا ىلع اعلطم ةذوعشلا رهيلاو ايهسلاو ايهكلا ملع نم

 ىرو هدقع ىف ٌمتأ دقل ىتح دوبهلا رابحا سلاجيو ةيروتلا بقكب ةلزغملا

 الل ا مز اكو دلل هيبه هنأ «ناعتم هولا يؤرق هه يينم يدع ةيجفرلا



 مالو

 قكن ةودلمدك لع كوتساو :ةلعتو ةةونع هاذقعم ةيلع خفاف هرظنل شكارم

 ىلا رجلا ماس وبأ ناطلسلا فاحت اذا( اهب اوماقاف سافب هللا دعسونب

 هللا دعس نب قفسوي هيلا 3 ةرايغب لزنو نافع فا هيخأ دعب هكلف

 لمساو ديد .دلتلا .كع لوعسا الف كلم هتقباسي .ةمذ همم ةنعتما

 ناطلسلا ةدم هتيالو ىف ماقاف هتليسول ايعر هموق ىلع هل دقع هناطلسب

 قاطاقلا فاح نا لعلا ١ تادجرو ا هديعت شكارم لماع راكو ماس يأ

 ماس وبا :ناطلسلا كلم :انون:هترماظم. كم اهييخ العم ةيوعلا هلرإا 1
 رماعل ةقعلاب هتروذ ودولاب ددعب كولملا نلع هلل لع نبرع ديتسأو

 شكارم ىلا لوفف كلذب باتكلا هملا رمطو هب مبظتسيل شحارم لاعا ىع

 امأو ةكيرو © رومالا فقيراصت دديبو ءاشي أم ىلع رداق هللأو هللا لاععدب

 ءامدو ةلصتقم بورحو ةهدق ةنمف منيبو ةتاتنبل نورواجم مف ةكيرو
 ةتاتنه مبلغ ىأ ىلآ مأ ىنيقيرغلا نم ابيف كلهو الاجم منيب تناك ةلولطم

 ضرالا ثراو هللاو ةلمجلل ىف مموراصأو ةكوعلا نم اودضخ ةيالولاب مزاز عاب

 ةلودلا متقفناف ةسيفنك نوطب ىم ماوس امأو ةويسكس ىنطب معسوا ةريتك

 زاززعقعاو ناكم نيدحوملا نيب مل ناكف ةويسكس اماو ملود ىف ملبق مثل

 اوسهتنا الو مفرت ىف موطلاخي مو ودب لها اوداك عنا الا () عيلغو مترتكب

 ةورذلاو اهغم ةبقلا وه نرد ةلابج نم هونطوا ىتلا ملبج ناكو مهعش ىف

 (1) 1.ع5و طمذذ. لل ها 23 022غ ممنلع

0 



 ساب ع

 رابتحإب ههتا رث هموق ىلع هل دقعف رماع نب ىيحي وبا ههلا عزنو ىلع ىبا
 قحلف رماع نبأ هب رذنو هتافصتسا ىلا هريشو همبأ دبع ذنم لاومالا

 كلش ناكويهييلع كرو ”نوسلا فاؤطات مدارمج :ةدماضملا لئابق - ضعبب
 اماو ةييمدك ج اهيلع نمو ضرالا ثراو هللو ةياعبسو نينامت ماوعا مين

 ةتاتنه لبج قصل ملبجو رمالا ىف للفيتو ةناتنبل اعبت اوناكو ةريمدك
 ىلع ىنيرم وغب بلغت املو هللا دعس ونب نيدحوملا دبعل مواسور ناكو
 ءىثتلا ضعب هللا دعس نب ىبحي عفتمأ بدارضلا مٌميمللع اوعضوو ةةمانفملا

 هاو قو ئسيعم ىف 8 دبع هفلاخو مليج نم تفيتو اكرفات نصح

 دعس ىب ىبحكي كله نأ ىل ركاشعلا ميلا تفلتخاو نيرم ىنب ةعاط ىلآ

 ىلع ةربجم بوقعي نب فسوي ركاسهعو ةياقسو نيعستو عبرا ةنس هللا

 نب فسوي ناطلسلا صلخساو هموق نم اولذاو هنوصح اومدهف هراصح
 هطلت رن ميلع هل دقعف هيبأ دبع ذنم ىسيع ىب ميركلا دبع بوقعي

 ىناململا نبا لعف اذا ىتح منم لققعا ىنهف هلقتعاو ةدماصملا ءارمأ ىلع

 ناطلسلا ناسل ىلع باتكلا سيبلقب هع ةوادعل مكالبتسا ىن هتلع

 ىسيع هونب هعم لدقو ممم لتق نهف ري ركلا دبع لدقف شكارم مهمأ ىلع هئبال

 كلذل ناطلسلا ضعتمأو دمحم نب زيرعلا دبع هيخا نباو روصنمو ىلعو
 ةويمدكر ماب ماق مث ابلخدف ناسملت راصحل هركسع 0 نبأ تلفاو

 هعباو نسل نا ناطلسلا .مايا هللا نحعتسز قات كينب؟ىم [ضافب] نيرو تبغ

 ناش ةلاعلا قصل اهرج ةنقف دمحم نب رماع نمبو 1 قاطعا

 ركماهيرعما :لمفاتسا 9 قلشلاة ويمر اديعلاةوباجقزع: لمابعلا» قمل نيووبخلا

 ىالقا هلحنو ديعلا قحلل دبع ىلا ذبن ةدماصملا 6 شحكارم ىلع ةيالولاب

 هيلا دمصف ةلودلا لوأ ذنم ىصعتسملا ةنيفلاو وم : ىويسكسلال ةلخادملاو

 تناك ىتلا ناطلسلا اسمو هموق ىف 9 نيسجو عبس ةنس
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 زيرعلا دبع ديب هللا دبع نبرع كله اذا ىتح ابلاعاو شكارم ةيحانب رماع

 ماس ىبا ناطلسلا نب لضفلا انآ تثدح هركذن ايك نسم با ناطلسلا نبا

 كلذب رذنو هللا ديع نب رمعب هع كتف اك دمحم نب رماعب كتبلإب هسفن

 نبأ نموملا دبعب لضفلا وبا كمفف لبجلاب هراد ىلا دعصو همارك لقحاف

 رباعي نيكو زدتتي ةيدلا داخل .ةييكفشا,. يحارب بدماساكول
 ةيس هعوهت د ناف نم نديتف زيرعلا دبع ناطلسلا ىلإ تعبو دمحم

 ناطلسلا هع هيلع ضبقتو الداتب قداف لضفلا وبأ رفو نمتسو عست

 ىلع هيشحل ةدافولا ىف ارماع بلطو هرابخأ ىن ركذن ايكهلمقو زيرعلا دبع

 نتجارمم ىلع دهعو..همارع غمقساو هثريصستملا غجرت.هلمفعم معيعار ارادت
 هعفادف رماع ةلزانم هملا معوأو مقلود عمافص نم اناجا نب ىلعل ابلاعاو

 خدافصو نيرم ىب نم ةفّنأط ىلع ضبقتو هب عقواو همعتعم نع هموقو رماع
 هيلا ضيفو ناطلسلا ٌمازع اهب كرحخل هنجم قعدوا ةكرعملا ىف ناطلسلا

 رت اقيرك الوح هلزانو هب طاحاو برغملا ركاسعو نيرم ىب نم هموق ىف
 دنع ههلع ضبقتو هعوج تضفنأو نمعبسو ىدحا ةنس هيلع بلغت

 ىفق املو ةرضحلا ىلا هب لفقو هديقف ناطلسلا ىلا ارهسا قيسف لبهلا ماهقا

 نحمأو هعرصم ىلإ لقف هب رمأ رث هخبوو هرضحأ هقنس ىنم رطفلا كسن

 ىع ناطلسلا ىقعو.. همع هللا قع نما. ىتح عراقللاب اب مضو طايسلاب |ادلج

 هع كلهم ىدي ىنيمب هيلا عزض ناك زيرعلا دبع هيخأ نبأ سرافل هموق

 ميلع لبهل ماهقا ليبق ةعاطلا ىلإ هتقباسب ىيحي ىبا هنبا نع افعو

 ىف ناطلسلا هراصاو ظب ةمالسلا نم رفظف هل ارظن هوبا كلدب هيلع راشا

 ةفتف برغملا مبطضاو زيرعلا دبع نب سراف كلذ دعب كله م هتاج

 شكارم لاعا تراصو نمعبسو عبرا ةنس زيرعلا دبع ىناطلسلا كليم دعب

 يناطلسلا نب نسولفيى بإب بقلملا ىلع نب نهنلا دبع ىناطلسلا ةلايآ ىف



 مس نول

 ناك ام هيلع سفني ناكو ىدودوفلا رع نب نسحل هريزو ديعسلا هنبا

 مكارم نم حرخو هتردإب ىتخ ءانعت كلذ ىن اهنيبو ةبترلل جشرتلا ىم هل

 بقلم نانع يأ ناطلسلا نبا هعم لنجو ةتاتنه لبج نم هلقعم ىلآ

 صلخ ماع رظنل شكارم ىلع هتافو ليبق اعفاي هل دقع هوبا ناكو دقعملاب

 0 يي دو مالا ردع ناس فان ما ططجلا مفك يوعملاا اد| مح ليما للا هلل
 دفوأو ههلأ هلسر عم دمحم نب رماع هيلع كفو نيتس ةفغس برغملا كلم

 هبابب ماقأو هءافو ركشو هتدافو ناطلسلا لبقنف دقعملا دمحم هيخأ نبأ

 هنبابب اهقم لزي مو ىاسلت ىلإ ةلعم هرفنتسأ رث هموق ىلع هل دقع رن ةدم

 دبتساو ماس وبا ناطلسلا كله املو هتراما ناكمل هذفناف هتافو ليبق ىلا

 نمبو هنهب تناكو هركذن ام ىلع ىلع نب هللا دمع نب رع هدعب برغملاب
 هعم دبعلا دكاو هديب هدي لصو ةفطالمو ةقادص ىناطلسلا بايب رماع

 | البذل ناز ةييدهك بلا قابل [ليمزعتول نيام جلرعو ةطوفلا اناا مس ىلع
 ىلا ابيلا امو ةيشكارملا لاعالا ىلع هل دقعو كلذب اهعز ىناكو هلبق نم

 () ةملبالا قش برغملا اهستققاو ةيحانلا كلت رمأ هيلا ضوفو عمبر مأ ىدأو

 ناطلسلا نب لضفلاوبا ديعس ىبا ناطلسلا دلو نم صايعالا هيلا صلخو

 نكماو نوملا دبع لقتعاف ىلع ىبا ناطلسلا نب نوملا دبعو ماس ىبا
 ربع نقبو هنيب لاح تءاسو دعب كذا ام ىلع هترامأ نم لضفلا ابا

 هموقو هلبجب مدتعاو ركسعلا ةفاكو نيرم ىنب عومجب ساف نم هملأ ضبنو

 ىنب هب ىجاجحي هلقتعم نم نموملا دبع لحو هدنع ىنيريمالا ىلع دبتساو

 ممولمل ءارزولا رج نم مفسا امل هدادبتساو هتيالو نم نولموي اوناك امل نيرم
 | 11 ]يور ايمدبا يدلل ددعيإر هابسوإ رع هيلع رباع نامت :ااوااجق
 لقتساو عجرو برغملا لاما ىف داي هتمساقم نم هيلع ياك ام ىلع هللا دبع

 (1) ع5 ميقق ممءاعمأ ةلبالا



 ساإ

 قزرلا ةعسو ةطقخل هيونت نم نيدحوملا مسر ىلع سفوتب ةطرشلا ىلع هل دقع

 ناطلسلاب لوطسالا قر اذا ىتح اذه رماع رظنل ىنفسلا هاياطخو همرح

 هيلا نبمالسأ ىنم عنتماف برغملا كلم .هيبا كعا دبتشلا نانع وبأ هنبأ

 ةيرجلا ةبكنلا دعب نسل وبا ناطلسلا صلخو متمدخ ىف هقناماب ءافو

 ىلا اهبنع جرخل نافع وبأ هدصقف ةسامل#4ب لرن ىتح رفقلا هيلا كلسو

 ىنانع ايأ هنبأ قلو دشتحاف مثج برعو ةدماصملا هتوعدب ماقو شحارم

 هلزناف هعم صلخو هتلج ىن ناكو رماع بيغم ذنم يلع اههش دمحم نبأ

 دعب هركذن ايك نسما وبا ناطلسلا كله ىتح ارهشا مراصحل دشتحاو

 ةايهسو ممل اعرو ممركف نانع ىبا مكح ىلع اولزنو داوعالا ىلع هولمجحل

 ةدماصملا رئاس ىلع نيسهو عبرا ةفس رماعل ناطلسلا دقع رم ابْئان

 2 ةيشحارملا لاعالا ممم دافكو اهلالطتخش اهب ماقف ممتيابجل هليحتساو

 ىلع دبتساو ىناغع وبا ناطلسلا كلهمو هتيافك هل ركشو ابيف:هوانغغ فرع
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 سا

 ىلع زارععالاو مامالا ةباحص نم ىيحي نبرع صفح ىبأ مخهش ناكمو

 ماوع منم ىناتلودلا تقفناف هركذنت ايك ةلود ةمقيرفأب مل ةظاكر ةوماتتللا

 ىكع نيرم ونب بلغت املو شكارم ىلع هلالطاو ملقعم عانتمإب ناكل

 قاشيدا نيقوثي دالوأ مناسو ل ناك ةوعدلا بابسا منع اوعطقو ةدماصملا

 ةرسثالاب موصتخاف نسوملا دبع ىنب ةلود رخا ىف نيطوغم اوناك اه غيلا

 بوقعب نب فسوي ناطلسلا دبعل مايبك دمحم نب ىلع ناكو ةصلاخاو
 ع )١( نيعبسو عبس ةنس كلهو هموق نيب ىنم هل ةصلاخ قحلل دبع ىبأ

 ىلع ٌمنم ىناك هلاقتعا ىف ةدماصملا ةههشم نم طهر لتقب شكا م ريما

 تالفأ ىف درمأ ىنم طرف ام' ىلع مدنو ةبئاكر 8 ابل ناطلسلا ماقف دمحم ىبأ

 نب فنسوي ناطلسلا رابخأ ف ةعقاولا دذه رمأ نم ركذن َّظ ىلع قابلجلا ىبأ

 ىم مل احكام ةدكماخجونلا ىع عطقناو ديعس وبأ ىناطلسلا ىو انيلو بوقعي

 نم ميلع ةيلوقلا ىلا نيرم ونب عجر ةلودلا اوداقنأو ناطلسلاو كلملا رثأ

 قيحاقا هلزنأو هل نقعف متيابجو ةدمانقتيلا حولك ةيالولل دمحم نب ىلع ىبأ

 ىبوم كله الو ةرازولل اوحترتو ةيالولا ىف هب اومظتنا ناكم ةلودلا ىف اهب

 ليهتساف كله نأ ىلا هننس ىلع ةأرجأو دمحم هيحال هدعب نم ناظلسلا نقع

 ةدماصملا ءارما نم هبكح نهفرماع ةبعكح ةيقيرفأ ىلا نسهل وبا ناطلاتلا

 (1) 11 دنا ]16 ىنيعستو مست



 سس ن4

 رمبك نوملا دبع ةايبق ةيموك نيدحوملا لئابق ةيناي [ةكيروو] ةويمدكو
 نموملا دبع ةقباسب ةيرملا مل تناكف جتغلا لبق هتوعد ىف اولخد هتباكح

 اولهو ممالإب اوماقو اهمسإو ةقباسلا هذه ةيزه لئابقلا ءالره صتخاف مققباسو

 نم ٌميرق ةبسن ىلع راطقالا رساس ىن هكلاممو هبهاذم ىن اوقفنأو هرمي سس

 ترجو فتح ةيقب ملقاعمو ملابجب منم ىقب نم ىقبو مدعبو رمالا بحاص
 تاواتالب موقلا ىتح رهقلاو بلغلا لايذا كلملا دعب نم ةتانز ليذ ميلع

 نو ةتانز نم ميلع ىنولوي اوراصو اياعرلا نم نيمراغلا دادع ىف اومظتناو
 نم هبيتوي هلل كلجلاو بابلالا لوال كدي ةربع كلذ ىنو ىرخا متالاجر

 اوقفتناو اوشالتو اورثد دق ىدبملا مامالا ليبق مو ةغره اماف ةغره جي ءاشي

 مالصاو ةوعدلاب مايقلا ىن ءالب مىقلا دا اوناك امل هجو لك نم ةيصاقلا ىف

 طالخا الا مغم قبي مو هرمأ ىلع عبصعتو اهبحاص نم متبارقب اهرانل

 ي ايش هنم ميلع نوكله ال ةدماصملا تالاجر نم مرمغ ىلا مرمأ باشوأو

 هيلع لاعمالارائدرملا قعد قع يسفحعلا ف. مداوشلا دعنا هك
 ءانفلا نم مظح ناكف منيب هدعتمو هراد ىنبو ميلا زمهت ىتح هرمإب مايقلاو

 ٌمتالاجر ضرقناف اهتالاعو ةلودلا كلامهم ىف اودعباو ءاليتسالا نم مظح رادقمب

 هلاح ىلع ديعلا اذبل منيب مامالا ربقو ميلع مرمأ ةدماصملا نم مريغ كلمو

 ةرايزلاب هدهاعتو ىقعلاو ودغلاب ابازحا هيلع ناءرقلا ةءارقو ميطعتلاو ةلكلا نم
 ميدفتو ةببالا راع,شتساو نذالا ليبستل ءابرغلا نم نيرئازلا نود باجل مابقو

 مو ةلودلا لافتحا ىف فورسعمل مدسلا ىلع هترايز ىديا نيب تاقدصلا

 ىلع نير ظعسر ةلردلا ناو ةرعمس رسالا نا ةؤتايضلا ةماك روز

 الو كلذ ىف نوكشي ال ىدبملا مدعو ايك ضرالا المت برغملاو قرشملا لها

 للكو رمالا ف نيتليبقلا ولت مو ةتاتنه امإو ةتاتنه جي هيف نوبيرتسي

 سابلاو ةرفكلا ىنم هيلع اوناك امي مل أاعبتو مرثأ ىلع هاج اهناف مدعب ند



 مسد

 هرسظتني ناسلطتب لارطق نبا ماقاف ةنايلم ةبحب هوفلاف هيبأ ىلا لقعملا

 ىتب شيجب شكارم ىلا ضبن كلذ هغلب امل قمل دبع نب بوقعي ناكو

 ضسينو ىجاونلا لها هعاطاو شكارم ىجاوضب لزنو برغملا ركسعو نيرم

 رت وفغأ ىداو ىلا بوقعي هربجساف نيدحوملا ركاسع ىف سوبد وبا هيلا

 ىف مقلاو شكارم ديري مزهناو هركسع رفو هفاصم لتخاف برها هزجان
 مما ف شكارم لخدف قمل دبع نب بوقعيردابو لمقو كرداف هعابتا

 ىنأ دعب ملقاعم ىلا نيدجوملا نم ةخشملا ةيقب رفو نهقسو 5 ةئس 4

 مايا ةسهخ نم ةدم مصتعملا هوميو سوبد ىبا نب دحاولا دبع اوعيإب اوناك

 هدحو هلل ءاقبلاو نوملا دبع ىنب رمأ ضرقناو متلجج ىف حرخو

 نرد لاكي ةكماصلا ىم نيدحوملا لئابق اناقك ىجغ وب

 هتوعد لحضأ نك ترد هلابك هدانا ىم هموق ف درمأ لأ ىدسملا نعد مل

 ىف ليواقلا كرت مداقعإب برغملا لها بهذم هيلا ىذلا مسجلا 58

 يناغ شكارم جف لبق ةقباسلا كلت لها ناكو خفلا كلذ لبق ةقباسلا

 للفيتو ةتاتنهو ىدبملا مامالا ةايبق مو ةغره ةدماصملا نم ةعبس لئابق

 ةجر وو ةسيففكو ةيامحلو ةراجالا ىلع ةغره عم هوعيإب نيذلا مو



 مسد

 ابلبقف ةيدبب ىروكسبلا نول نب ىديهج هيلع :دفواف امينا كوك

 قئاولا ىلا ىديج عجرو هنطو ىلإ اعجار افكناو دبعلا اهنيب دكاو

 عجرف نسادلك نب دوعسم ةعاطب شوطع نب زيرعلا دبع لوصو قفاوو

 ةحاح دالب ىلع زورع نب ىبوم ىبال دقع نأ دعب شكارم ىلا سوبدوبا
 فلانا يمس سس يك ني عمان ةجستفلا نب زيرعلا دبع ىنع هقيرط ىن هغلبو

 ابآ ىيسلا كلذ .نيع لماسو, كلذ« ى.ةولخاد قسادلكا نياوافنكما نااطلاو

 هيلع ضبقلاب هرماو عمم اه هربخاو هتفيلخ نارع ىبا ديسلا نب ديز

 هبيفاودج نبارلالع محو هديبقل سوسلا ىلا لحترا رت كلذ ذفناف هلعقو

 ةسيففكو ةطلو ةلورك نم سوسلا لّئابق رافنتسال نيدونأو نب ىيحي مدقو

 تندوراتب رمو لدابقلا رفنتسيو لزانملا ىرقتي راسو مريغو ةكانسو
 وسيم ىديج .كع كردو: ابجراخكا واحلا نم: لكؤلق,الا هال ارفق اهدجوف

 بح اقنع . نادك نتوسللا لاو فا نكسب رودس هبيرقو ردي نب ىلع

 انينيف ؛ووفو اامايإ هويضاختاب سوبددوتبا :هلواعق هكلضو, واه ىوأ ةظلع مميلغف

 ىلا نمعبس ىلع سوبد ىبا حارفا ىف زادكز نب ىلع ىديج لخادو هعوج

 بلوطو ةهميب ىلإ هئامديإاعتو كلذ وع تفل هلبعاف هيلا ابيدوي رانيد

 عاما م, بصخب ودي وأ عنقمأو ناهكو نبأ دنع القتعم ىقبو لاملاب

 سج ةنس اهلخدو هترضح ىلا قثاولا نصناف هقعاطب هلسر تلصوو

 ظ200100111111
 لوسر ىناقع ىبا نياو لارطق نب نسحلل ىبا ةبعح ناسملت ىلا هتيدبب

 اليلد © ىنساكسلا نويدم ىبا نبا شكارم نم مب حرخو نساربغي
 ضعب عم مقعبف نسارغي نب ىبحي اهبو ةسادج ىلا رفقلا ىلع عب كلسو

 (1) 11 7 ه ةزعأ نص هم( 0'نيصتو. ى (2) 8دصق 1 مق. لل هم آثأ قاتلا ع( لوهد 1ع محق. 5

 ىساحكنولا



 مهل هذ

 ىبا نا نع لفاغ شكارم ىضترملاو نمتسو سم ةنس بلخدو

 تاغا باب سوبد وبا دصقف ةيماخلو سارح نم ةيلاخ راوسالاو سوبد
 ابلخدف ةبصقلا دصقو ةلفغ نيح ىلع ابلخدو كلامه نم دلبلا روستف

 ىبوكلا ولعي نب ديز وبأ ناريزولا هعمو ىضترملا رفو ٍلوبطلا باب نم

 مقعاطب اوقعب دق عوفلاو ةتاتنبب اوقع ف ىتاتنبلا زودع نب ىدوم وبأو
 هيلا عزن ناك ىناكنولا زادكز نب ىلعب هقيرط ىنرمو ةويمدك ىلا لحرف
 نم ىلع هعم لحرو ىضترملا هب لزنف دعب هيلع دفي مو هموق نع
 مركلا دبع نب نهرلا دبع ديز وبا هريزو ابيف نأكو ةويمدك ىلا هعم
 ب كلاش كو نام ىلا راس هللا انتعسىبإ عمت هتيلتع 'لوؤتلا ذازاق

 ةحاح نم هركسمم نيدونأو نبأ ىلا بتكو زادكز نب ىلع اهخمف رهظلا نم
 بطاخو ةرضشلا ىلا اعلقاف هب قاحللاب ةحاكر نم هركسعمب يورط فا 'كآَو

 كلذل ىضترملا باتراف هيلع رودقلا ىف هبغري زادكز نب ىلع سوبد وبا

 هلاقتعاو «) هرهصا ناأكو شوطع نبا اهملاو هملع ضبقتف رومزإب قحلو

 ىمك ىن هبتاكي نأ ىبوم ابأ ديسلا هريزو رماف سوبد ىبأ ىلا ربخلاب رمطو

 قلد خلك قلالو مدخع 507 رخذ نوكي نأ راكنإب هباجاف ةريهذلا نكامأ

 ديسلا هريزو تعبو ءاقبالا ىلا خجو هيلع سوبد وبأ فطعف ركرلاب ملاسو
 ةراشإب همايهكسا ىن هل ادب مد هجلا ةقفاعوا اة وداك نفاووغسمو قوش اب

 سوبدوبأ لقتساو هلققب ىبوم ىببا ديسلا ىلإ هطخ بتكف تاداسلا ضعب
 هاخاو ىسوم ابا ديسلا رزومساو هللا ىلع دققعملاو هللاب قثاولا بقلتو رمالاب

 ةيعرلا نع سكملا عفرو تايالولا ىف رظنو ءاطعلا لذبو ديز ابا ديسلا

 مدقو اهتلازال هيلا لحتراف هشحو نسادلك نب دوعسم نيبو هنيب ثدحو

 قحل دبع نب بوقعي نأ هغلبو كلذ ىن هيلا اريفس شوطع ىنبريرعلا دبع

 (1) 1مم سفك. حل نأ 8 مدراعمأ 1 هرهص اذكو



 هنا نى

 داق ةرضحل نمرف يهنأ كلبم دعب شكارم نع ىنيرم ونب لمغعرأ الل
 ديحم هللا هيع ىبأ ديسلا نب نوبد ىإب بعلملا ىعلا ويا هيتنلا هيوزح
 ىضترملا دمع هيف تنكمم ةياعسل نموملا دبع نب صفح يأ ديسلا ىبأ

 اقحل ف ةفيلقل ىب هللا دبع نب نارع ىسوم وبا ديسلا هع نبأ هبكعو

 قفل دبع نب بوقعيب قمل رق هراجاف ةروكسه ريبك نسادلك نب دوعسم
 هدماف ةريخذلاو ةلاهلا ىف ةهساقملا هل طرتشاو هناش ىلع هب اخص ساغفب

 طلق ىلع ىبأ نب ىلع ىلا زعواو ةيرشع رانيد ىالا ةسهج لاقي لاملاب

 مث ةسوفب جمان "طلال كك ىبا يلع ىلا عجوواشللاندالعا
 لئابق هعاطاف نسادلك نب دوعسم هبحاص ىلع لزنو ةروكسه ىلا راس

 رومزا ةيحان ىف ةجاهنص رمبك كروبي نبزورع هملا نعبو ةجروهو ةروكسه

 ههلع دفوو قحل دبع نب بوقعي ةلمج ىلا ىضترملا ةعاط نع افرخم ىاكو
 نب دوعسم ىضترملا باتراو ىراصفلاو دفهلو نيدحوملاو ةداسلا نم ةعاجج
 اهيلع ضبقتف رباج ىب 2 نوطمق نب ليعامنإبو نامفس 2 نوناك

 نوطمق نب ليعامسا لققو سوبد ىبا ىلا اهموق نمرمتكلا راصو اههلقتعاو

 ابيلقم ىنوناك نب شولع رذحو مب قحلو ارْثات هوخا ضقتناف هلقتعم ىف

 اهب دجو ناغغا غلب املو شكارم ىلإ ىلعلا وبا ىقحزو معبتاف هيخأ ىلع

 نبأ مزيهناف برحل هزجانف اهتيامحل ركسع ىن تمكب نب ديز ابا ريزولا
 نب شلع راغاو شكارم ىلا سبدوبا راسو هباحا ةماع لتقو تيكب
 ه«هعارصم هحمر زكرو ةعمجهل ةالص ين سافلاو ةعيرشلا بإب ىلع نوناك



 ساو ع

 نكن مث ةاباسلا عطقل ىدصتو هتاذلب لغو )١( ناولع نب بوقعيو كنزرأو

 ىباب ىكيو نومرج ىب هللا ديبع هع هناكم ىلوف نيرم ىنمب قححلو ةعاطلا
 ىلع دفوو هزيكل دوعسم هيخإب هنم لادأ مث ىضتوملا هل ىقعو مامز

 نيرم ىنبل اقرافمو همعاط ىلآ اعزان طلقل ءارمأ نم لاله نب حاوع ىضترملا

 نب بوقعي نب نهيلا دبع هرثأ ىلع ءاجو شكارم هباعكأ عم لزناف

 ناكو هلققف ىلع ىبأ نب ىلع ىلآ هعفدو جاوع ىلع ضبقتف نومرج

 ديتساو اعيجج اولتقف هيريزوو بوقعي نب نهرلا دبع ىلع هعم ضبقت

 بوقعي نب ليعامسا رباج ىنب ةسايربو نوناك نب دوعسم نايفس ةسايرب

 ما ةعقأو نم نيدونأو نب ىمحي عوجر دنع نيتس ةغس ىنو نوطمق نبأ
 طاملزا ىلع نب دممم رظنل سوسلا ىلا نيدحوملا نم ركسع جرخ ىنيلجرلا

 برح ىلع هدعب نم ىضترملا دقعو هلققو هعوجج مزهف ردي نب ىلع همقلو

 ناكو دنهل نم اركسع هعم حرسو تهكي نب ديز ىبا ريزولل ردي نب ىلع

 | و وخلا نقب نوبل ىادع ةليبوشنلا داموا ى ةيلقلا عنف
 نع مب دعق مئالب نسحو مدلج ةرقو مترغك ىلع روهظ اهيف نيدحومل

 ىضترلل كلذب بقكو ريزولا ةعاط نع هجورخو بلتذ لساكت كلذ
 ىفو هلققو هقيرط ىف هضارمعإب ىويمدكلا ىيحي نب ديز ابا رمأو همدقتساف

 اولزانف نيرم ىنب عوهج ىف قحلل دبغ نب بوقعي لبقأ نيتسو نيتغت ةغس
 ايهف كله امايا اهرهاطب نيدحوملا نمبو منيب برحل تلصتاو شكارم

 برضو هفطالو ةيزعتلاب هيبأ ىلأ ىضترم أ تعبف بوقعي نب بوعنأ هللا دبع

 منع لحتراو ىضرف ماع لك ىن هيلا اهب عبي ةواتآ هل

 (1) آ8.ع ربت. 8 ممء(ع ناونلع



 مب هريس

 نب ىيحي وبأ ىلومسا ةنسلا هذه ىفو سوسلا ىن هرمإب دبتساو ٌممزهو ردي

 دج ادي تكس ف١ قلن نينخ اهنلازب ءلب ىعيقتو ةساطك لع قليلا
 هل سادت ىارطعلا 8 1| تاندوونا ناك زر طعلا هبكب ايفر ةلرايرعكا
 هتمدخ للهأ نمب نم هبرقو هنهبم ىف اذه دمحم هنبا قحل دبع ىرصف

 دنع متجاح ىف ةكراشلاب الوا لدقعملا برع لاقساف ةروثلاب هسفن هتثدحو

 قل دبع نب ىبحي ابا لخاد مث هملع اولقشا ىتح مهلا ناسحالاو همودخم

 ضعب ىف السر دلبلا ىلإ هدفو مدقو هتلمجب ءاجخ دلبلا نم هنيكمت ىف

 ىبحي ىبأ ىلا هجرخاو وكصا نب قحل دبع ىلع ىنارطقلا دم# ضبقتف تيد

 ىبا ىلع طرش ىتارطقلا ناكر شكارم ىلا هحرسو هداقف قحل دبع ىوبا

 تالاجر نم اهب هعم لزنإو هطرم هل ىضماف ةساملج ىلإو نوكي نأ ىمحي
 ققارطقلا دمحم مِجرحأ قحل دبع نب ىيي وبا كله اذا ىتح نيرم ىنب

 هيلع طرتشاو هيلا رذقعاو ىضترملا ةرعد عجارو ةساملج رمإب دبتساو

 حاج ني ورعب تعبو ةيعرشلا ماكحالا ىفالا هطرش هل ىضماف دادبتسالا
 ىراصمفلا ىم |دداقو ةيصقلا قف ىكتسلل :كاداشلا ضعبو ةرسضملا ىنم ايضاق

 نراتقملا ثان هالرتز تزرطعلا لشق ى ملل عاج ىزيرجم ةياجشا
 ءامثأ نيرم ىب رمأ لمفتساو ىضقوملا ةوعدب ةسادلج رمإب ديسلا دبتساو

 ركسع ىضترملا ميلا حرسف انسمإب طئاسب قحلل دبع نب بوقعي لؤنو كلذ

 نودحوملا معبتاو عمبر مأ ىداو ىلا اولفجاف نيدوناو نب ىمحي رطنل نيدحوملا
 1س قحلو نملجرلا مب نودحوملا مزهناف رباج ونب مب ردغو ميلا اوعجرف

 مدق ىضقرملا نأكو مدالوا ىلا اولخترإو نيرم ىنبب كع ىبأ نب ىلع طلدل
 نوناك هيخا نبا بوقعي ناكو نايفس لئابق ىلع نومرج نب بوقعي

 دعب ىلعو دوعسم هاوخا هب راثو هلققف هب صغو هموق ةساير ىف هضهاني
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 ريب ىو

 هوخاو ىساكنولا ىنايز نب ىنوم ىفترملا ىلع دفو نيعبرأو عست ةفس ىنو

 املو ميلا حرخل قحلل دمع ىنب لاققب هورغاو نيرم ىتب لئابق نم ىلع
 اوهجصاف اهنيب اصلا ةيضق نومرخ نب بوقعي عاشا ىنلولع نامأ ىلا قتنا

 ريغ نم ةهزهنلا تعقوو اوضفناف مبولق ىلع عزه ىلوتسا دقو نملحار

 11و ارلا يفت قيدؤا 6 دفا كرما ةرضملل ىلا ىدحملا .لسيوو لاق
 ىلا ردي نب ىلع هتللج نم رفو هتيشاح عم هلبججب هنكساو هنع هغلب

 اركسع ىناطلسلا هيلا حرسو داقعلاب رفاجو نيسهو ىدحا ةنس سوسلا

 نيسجو نمقنث ةنس هرمأ مقافتو هب اورفظي مو هنع اوعجرف دنهل نم

 نم رصاحل تندورات لزان» لاومأ لهو ناسح ىنبو تانايشلا بارعأ عمجو

 عجر هت ابنع جرفاف نيدحوملا نم اركسع هيلا ىفقرملا حرسو اهب ناك

 سنوي نبأ باتكو سنوي نبأ ةبيرقل هباطخ ىلع رغعو هلاح ىلا ملوفق دعب
 ةفشم اعدتسا :ةنسلا هذه ىنو- لتقق مث هدالواو وه لقتعاف هطخب هيلا

 |. نطق ايوا هيعستلا كايت ق :مم ناكنام لعتو رسل ىلإ ظل
 برعلا لاوحا ىشكيل انسمات ىلا نيدحوملا نمركسع ىنولعي نب نسل

 دمحم نب بوقعي ىلع ضبقلاب ىضترملا هيلا دبعو نومرج نب بوقعي هعمو

 اهب ريطو مسم نبا هريزو ىلو هيلع ضبقتف رباج ىنب يش ىنوطمق نبأ

 شكارم نم ىفترملا حرخ نيسجهو تالث ةنس ىنو نيملقتعم ةرضحأ ىلأ

 لوف اهيلع نيبلغتملا نيرم ىنب ىديأ نم ابيحاونو ساف عاجرتسال
 كيلا قاما يعج زكا خويما## نرش اومفا هذا نكسر لوهنبك قاب ىلا
 ويا ووضريسمرأ ةلردداج ىشوزملا عقرو طلادلالا هلكت, ىكقوملا كن
 ريمالا نباو ةتبسب ىزعلا دبتساو همايا ماس كلذ دعب نم نيرم ىنب

 ىلا ىفترملا نعب نيسهو سه ةنس ىفو مرابخا ىف هركذن ايك ةبخطب



 سو

 اهسح ىنمعبراو تس ةفس رفص ىن داولا دبع ىنب دي ىلع تكدْزَرُماعب

 ةاهلا ىلع اولوتساف طلخل نم ةلخادمج 353 كلذ. نأ كاقمو مرابخا ىف حرشن

 هللا دبع ىلا اوعمتجأ دقو برغم ا ىلا ركسعلا ضفناو نوناك مودع اولققو

 ديعسلا ىب هللا دبع اولققف ىزاق تابجب نيرم ونب مٌمضرتعاو ديعسلا نبا

 هركذن ابك ىفترلل اوعيابف شكارم لفلا قحلو

 روصنملا ىخأ نبأ ىغترملا ةلود نع رمخل

 ىلع نودحوملا عقجا شحارم ديعسلا كلبم دعبدكسعلا لف قحل امل

 رويستبلا عا قا مهاربا ىإ همسلا نوع نيس إي
 خايشا هعمو هقيرط نم انسماتب مدفأو هيقلف الس نم اهل هومدقتساو
 رباج ىنب ىلع نوناك نب بوقعمل دقعو ىغترملا بقلتو هوعيابف برعلا
 دومدق هموق ناك نأ دعب نايفس برع ىلع نومرج نب بوقعي ههعلو

 ديعسلا ةيمشاح ىلع ضبقتو سنوي نب دمحم ابأ رزوتساف ةرضحل لخدو مملع
 هرزوغساف ةساطجت قيرط قع اذخا لفلا نم قاحاوبا هيسلا ةركا

 ديعسلا كلهم رثآ نيرموغبو قمل دبع نب ىبحي وبا ىلوتساو هيلع دبتساو
 قمحملف هوجرخاو سبد ىبا ىخا ىلع ىبا ديسلا دي ىنم :ىزأت طابو .ىع

 هركذن ايك نهعبراو عبس ةنس ساف ةنيدم ىلع اهدعب اولوتسا مث شحام

 نبأ حرخاو ىفزعلا مساقلا وبا ةقبسب راث ةنسلا هذه ىنو دعب مرابخأ ىف

 ةيقبرفاأ بحاص ءايركز ىبارهمالا ةبارق نم ةقبس ىلع ىلاولا ديبشلا

 ( ىزغلا ىبرابخاو ةيصفحلا ةلو دلا رابخا ىنركذن اهسح ىفترلا ةوعدلا لوح

 (1) آه طوصمع 1ععود مدكدتأ ن8 ىنزعلا
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 قمل دبع نب ىبحي وبا هل عججو [عنلا ىف ضايب انه] ةنس شكارم نم لصفو
 نوناك ىنلاخ ءاقلل ناقيرغلا ىءارق اذا ىتح نامفسو ارو ىنبو دشأر ىنب 2

 ىف هجاردا ديعسلا عجرو اهيلع ىلوتساو رومزا ىلا نيدحوملا نومرج نبا
 نايفس نم اريغك محلتساو هب عقواف ديعسلا هضرقعاو نوناك رفف هعابتا
 نيرم ىنبب هلف ىف نوناك قحلو ةيشامو لام نم هل ام ىلع ىلوتساو هموق
 ةسانكم ةماعلا تراث نمعبراو ثالث ةفس ىنو ةرضحلا ىلإ ديعسلا عجرو

 ةوعدلا اولوخ هترطس نم اهتنجشم رذحو هولققف ديعسلا لبق نم اههلاو ىلع
 ممتعيب هيلا اومعبو ةيقيرفأ بحاص صفح ىبأ ىب ءايركز نا ريمألا ىلا

 دبع نب ىبك ىبأ ةلخادجم كلذو ةريع نب ىرطملا ىبأ ءاشنأ ىم تدار

 لامم قل دبع نب ىبحي ابا اوطراشو كلذ ىلع مل هقافوو نيرم ىنب ريما قفل

 ىضرف متعمبب مءاحلص اودفوأو ميار اوعجار مث ةيامحل ىلع هيلا دوعفد
 0 السا تسلنيشا لاما فاعلا ةديثللا هاله ىو. ةنع اوسوو دمعسلا .قنع

 7 ديدين نبا تلو ةيقمولا بعنابم :ازكو نا ريسالل عملظب
 تبس ةنس ىو ىسرملا نم هعالقأ دنع قرغف كلذل هاشنا لوطسا ىف هغبا

 ناضمر نم نيرشعو عبسل ةيليبشأ ىلع ةيغاطلا ءاليتسا ناك نمعبرأو
 ام ىلا ءايركز ىبا ريمالل ةقبسو ةيليبسا لها ةعيب ديعسلا غلب املو

 نم نابك ام مث هتوعدب نسارغغي ذخاو ناسملت ىلع هبلغت نم ناك
 ناسمللت ىل. ةكحرحلا ىف هرظن لعا هل ةسادجم لهاو ةسانكم لهأ ةعيب

 نيعبراو سه ةنس نم ةج ىذ ىف شكارم نم جرخو ةمقيرفأ ىلآ مث

 ةاج ىف ءاجو نايفس دشقهساو ةعاطلا دواعف نومرج ىنب نوناك هافاوو

 دبفو هافأو ىزاتب ديعسلا لقحا املو متج نم لّئابقلا رئاس عم ديعسلا

 هعم اوقعبو ةعاطلا هوطعاف قحل دبع نب ىبحي ىبا مريمأ نع نيرم ىنب
 هكلبم ناكف ناسملت ىل ديعسلا راس مت هل اددم مموق نم اركسع



 مس عو

 هيلع ضقتنا هقعيب لوا هسلجم ريبك نومرج نب نونأك نايفس يش
 نتعلم لم شلك فيدو مكاو وسبل دلاطج طي دال
 هللا دبع ةسامل4ب هيلع ضقتنأ رث ةيقيرفأ بحاص ءايركز ىياريهمالل اعيج

 عيايف هل اهرسا ديشرلا ةعيب موي هنم تناك ةلاقمل ىروبلا ءايركز نبا

 نايز نب نسارغي ةيده ةنسلا هذه ىف هقتلصو م ءايركز يبا رميمالل

 ىلا كلذ ببسب ةيقيرفا بحاص ءايركز وبا رممالا ضبنف ناسلت بحاص

 هرابخا ىف ركذن اهسح ىنسارغيل اهبيلع دقع م اهبيلع ىوتسأاو ناسملت

 نيعبرإو نيتنث ةنس برغملا دالب ديبقل شكارم نم ديعسلا حرخو
 تفسناتب هركسعم ىف هيلع ضبقتف ىيويمدكلا ءايركز ىنب ديعسل رمغتو

 ىفصتساف ةسامهيب اوقحلو بطرلا دوعلا ديعس وبا هعمو ديز وبأ هوخأ رفو

 يرزملا هللا دبع ابملاو ذخأو هسا ىلمعف لحتراو سا ملاومأ

 لقا ؟لملدو :ىيشاكلا ءايركز نري هةر ربا" هاو دعت عافتمللا ةيانبقفا

 لققو ل.ف ابل ديعسلا ىعدتساو دلبلا كلمو هيلع ةروغلا ىف ةسائج

 برغملا ىلا ديعسلا عجر مث سنوت ىلا بطرلا دوعلا ديعس وبأ رفو ىيروبلا

 ىوبادم ةندابملا دقعو ساف زاوحا نم ةدمرقملا لزنو ءايركز نب ديعس لدقو

 رومزإب هلقتعاو نيدوناو نب دمحم ىبا ىلع ضبقتف شكارم ىلإ لفقو نيرم
 ىف ةايدل لعاف نسكام ىنبارظنل شوطع نب ىو ركازم نب ىبحي هعم لقتعأو

 هعم ثعبو هبكراف نومرج ىنب نوناك ىلإ اليل صلخو هلقتعم نم رارفلا
 اهرثا ىلع ديعسلا هلسارو ةتاتفه هموق ىلا هلصوأ نم ىنامغتس بوغا نم

 هدلوو هلفإب هليج نوصح نم توّيفات ىنكسب هفعساو هل رذقعاو هنكسو

 طلقلو رباجونب هيلا مفلاخو نايفسو نومرج نب نوناك د يعسلا ىلع ضقتنا رق

 ىخا قاما مهاربا ىبا ديسلا نب قاحصأ ابأ ديسلا رزوتساو شكارم نم جرخو
 الس ىلع رع صفح ابا افاخآاو شكارم ىلع ديز ابأ هاخأ قلققسأو روصنملا

 م مي



 مساع

 دوه نبأ ىلع سلدنالا رثاقلا رجالا نب رصف نب ىفسوي نب دمحم ةعيب

 ىف نيم ونب رشقناو برغملاب ةنتفلا تدتشا ىنيئالثو عبس ةنس ىنو
 عولتقو نيرم ونب ممزبف رصن نب ناقع مهحشو راغزإب حاير ملتاقو هطئاسب
 ةنس ةسالج نم ىنيدوناو نب. دمحم ابأ مدقتسأ ديشرلا ناكو اعيرذ القق

 برغملا ضرا نم اههحاوفو ةراغو ةسائجيتو ساف ىلع هل دقعو نيثالثو سه

 ا ا
 ناودع دتنتأاو ةرضل ىلا عجرو نيتعس مقبراحم ىف ماقأو هومزبف ةئلاثو ةمنات
 مدت ةماح اعقل ةيلثلا اوظعا ئتح ةبباتكم كحول وعلل رم ىب

 نيثالثو عست ةنس ىفو ابيحاون ىف مقويع لصتاو كلذب ركسع ىنب اوفساف
 رع وهو ةداسلا ضعب عم هل ةاخادمل () ىتانموملا نبأ هبتاك ديشرلا لقق

 لوسيلا طلغو هطخب هيلا هباتك ىلع ىفقو روصنخلملا ىخا زيزعلا دبع ىبأ

 ديشرلا ةافو تناك اهدعب نيعبرا ةقس ىنو ةفهلهل رادب اهعفدف ابب

 هالعيلا نجوي ءاملا» نم حرخأ هنأ لاقيو رصقلا (8) زئاوح ضعب ىن اوعز افيرغ

20 
 اين

 ماا و نييعوتلا ةلودا نعرمدل

 نيدوناو نب دمحم ىبأ نممعتب ديعسلا نسحل وبأ دوحا عيوب دهشرلا كله امل
 ىبحيو مههاربأ يبا دمسلا ىنب قاحما ابا ديسلا رزوقساو هللاب دضتعملا بقلتو

 ملاوما ىفنصتساو نيدحوملا ةديشم نم ةاهج ىملع ضبقتو شوطع نبا

 ناكو درمأ ىلع معومجب مهظتساو مقج نم برعلا ءاسور هسفنل صلقخساو
 (1) 1ع رصك. 18 ممعاع ىنوماملا- (2) 1.« م35. مهمام رمازج 1 سو. ريأوح ء«ا 16 صدق, 7 ساوح



 مع

 ةنس هترضح ىلا اعجار افكناو ملتقف رباج ىنب انجيش رماع انبأ دئافو
 ىلع نيدوسناو نب دمحم ىبا ةعرد بحاص ءاليتسا هغلبو نمئالثو عبرا
 نوي انيلق ىتقتتا هتلاذك م لداقف اد ةينورلا اا كاوا

 وهو شيندرم ىنب نم هتلاخ نبأ ليعتساف ىللفبتلا فسوي نب ىلع ىبأ

 هلققو ةجابنص ىم ربات هيلع راثف شيندرم نب دمحم نب مقرا نب ىبحي
 هقئثدح رث دارا ام هنم غلبو راثلا بلطي مقرا هغبأ ماقو هئابخ ىف

 ديشرلا هيلا ضبنو ضقتناف هيأ ديشرلا ةلرع ىم افوخ ضصاغقتتالا هش

 اهصالخخسا ىت ةايحل لمعي نيدونأو نب دمحم وبا لزي ملف نيثالث نهتنث ةنس

 نبأ ىل الصف امل طيراقو نبا ناكر مقرأ نع ىنعو ابنم نكمت ىتح

 اهبو الس دصقو دوه نبأ لوطسا ىف رجلا بكر نيثالثو عبرأ ةنس دوه
 سج ةنس قو ابيلع بلغي نأ داكف ديشرلا ربص ىلعلا وبا ديسلا

 ربك ىلوتو دوه نبأ ةعاط اوضقنو ديشرلل ةيليبشا لها عيا ىنيثالثو

 ةرضعل ىلإ مدفو لصوو ةقبس ىلا حاجح ىنب صخعاو ده نب رع وبا كلذ

 مرسأ ارعلخو هنسرلا ةعيب ىا عي ابنها ىدعتان" ةديعب مكي
 ديشرلا ميلع ىلوو ةرضحل ىلع اومدقو دوه ىبا ىلع اهب رّئاقلا 0 ىتشنايلا
 نم القتعم طيراقو نب رع لصو ممدقم نم مايالو منم صالخ ىب ىلع ابأ
 هجيوت ناك ىنانموملا هللا دبع وبا ىضاقلا هيلع ضبقلإب مارغا ةيليبشا

 ديشرلا ىلا هقعبو طيراقو نبا نم مفمكماف ديشللا نع دوه ىبا ىل اليسر

 نأ دعب ةروكسه طابرب بلصو لققو رومزإب هلقتعاف هلسر نم دفو ىف

 ءاسور ديشرلا مدقتساو ةتبسو ةيليبشا دفو ىرصناو لج ىلع هب قيط

 لمقب مما م مءايحاو مللح اوحابتساف هركاسع نعبو مميلع ضبقتف طلخأ

 تلصو نيثالثو تس ةنس ىفو مرباد عطقو طيراقو نبأ معم لققو متهشم
 (4) ةم سو. 8 مممام ىتشنابلا



 مسعد

 دعب ذمتعاس اولتقو هباككأ ىلعو هيلع ضيقتف تيدحلل ىنالخل سلجملا ىلا

 دركاسعو هريزو مدقتساو مميف هسفن ةجاح ديشرلا ىفقو ةعيهو ةلوج

 نب بحي غيلع امدق مموق ىلإ ملتتم ربخ غلب املو امدقف ةحاح نم
 000000014 نطيل رذتا) يلودلا رئاسر كم اريطحإو نادمعي ىف لالم
 راصحل اوفحزو طيراقو نب رع كلذ ىن ملخادو ءارصصلا ةيصافب هناككم نم
 نبأ عمرف نالولي نيب دمعلا دبع معمو ملاتقل ركاسعلا تجرخو ةرضعأ

 مقافتو اولتقف ىراصملا دنجي طيحاو اومزهناف ركاسعلا نم هعوجج ىف طيراقو
 0 ييكيعلا لايك جوخ ىلأ ديشرلا مزقعأو تاوقالا تمدعو ةرضحلاب رمالا

 شحارم ىلءراصحل دقشاو اهكلمف ةسادج ىلإ اهبنم راسو اهيلا حر
 اهيف مرثأ ءاسو طلخقلو ةروكسه نم هموقو رصاعلا نب ىيحي ابكتفاو

 7007 يدا ةمازب ارنا ديسلا ىاطلنيلا »كغ بيعت ةقالن# لاوحا تريغت
 دصقب ةسامل# نم ديشرلا جرخ نيثالث تالث ةنس ىو ةفاح ىبإب بقعلملا

 ما ىداو زاجاف نامفس نم هموقو ىسمع نب نومرج بطاخو شكا رم

 ىمحي عومج تمزبناف ناقيرفلا ىقتلاو هعوجج ىف ىمحي هملا زربو عمبر
 طيراقو نب ىمحي راشاو ارفاظ ةرضحل ىلا دهشرلا لخدو ميف لمقلا رقسأو
 اوقكنف هتوعدب ذخالاو سلدنالا بحاص دوه ىنبإب خارصتسالاب طلخل ىلع

 كلانه رقتساف طيراقو نبرع ةبدح دوه ىنبا ىلا مدقو اوةعبو ىيحي ةعيب
 ديسلا هريزو حرسو ساف ىلا راسو هماما طلخل رفو شكارم نم ديشرلا جرخو

 يكف امل ةماعلا: نبا نيك ناك ملاوما ةيابجل زازافو ةراغ ىلا دمحم ابا

 ىف هيلع اوطتشاو ةرصنلا هودعوو هوراجاف لقعملا برعب قحل هتعيب طلغل

 31 لالا قيد ران تاكيمت ىدلاعفلط يملا عي شفار ثلاطملا
 د دلع قسطا دنا اهب هبثان” كاروعرإر نيوكاسل هيضيق لاعب
 داو مءاعلا نيش ديز نب نسح مو هلاقتعا ىف ارناك نيذلا برعلا لعقب



 مسعد

 هيلا دوعي ال نأ ادقتعمو نوماملا نم ارذح طيراقو نبأ نآكو ةروكسبب أورصو

 نم ةاسووب قلتعاو هلبقتف ديشرلا ىلع مدقو دلولا ءالوه ةباهحب مثقف

 ديسلا كله الو طلقل ريبك ناديه نب دوعسمل ةباككو دعس دمحم ىبا ديسلا

 ةوعدب ذخأو قالقل هجو قشكو :همغتعمو ههوعي طقراقو نبأ قمل دنمتم وجا

 ةفس ديشلا ميلا ضهنو نيدحوملا لئابق هل رفنتساو رصانلا نب ىبحي

 ميلا دعصو :سيردا ىلعلا ابأ هرهص ةرضحل ىلع ىلققساو نمثالثو ىدحا

 قحو مركسعم ىلع ىلوتساو ةجروه نم مناكم هعوجو ىبجب عقواف لبهل
 نم ريثك هل نماتساو هترضح ىلا اعجار ديشرلا افكناو ةسائعنب ىيح

 نابكو هترضحكب اوقحلو ممنماف رصانلا نب ىبدي عم اوناك دل“ نيتفخسإلل]

 هرثأ ىلع نوقابلا ءاجو يويمدكلا ءايركز نب ديعس ناقع وبا عريبك

 ىدبملا رموسر نم ىنوماملا هلازا نأك ام ةداعا هيلع اوطرش نأ دعب هيعسبو

 فسوي نبىلع نب نسوي نع الوعر ىلا وعلا ىزعي نب ركب وبأ ميف مدقو تديعاف

 با اهضوو زومع. نب ىلع ىبأ نع الوسر ىتاقغبلا نكابز مي نب دمحتو للفيت يش

 ىبيكي وخأ رصانلا نب ىبوم قعم مدقو ةرسخملل رض ىلع امدقف لوبقلإاب اهيلسرم

 ةوعدلا موسر ةداعال اوسنأو ءايركز بأ نين ديت وبا مرثأ ىلع ءاجو هرمبكو

 ىالملاب طيراقو نب رع هارغأ دق ىطلقل ناديه نب دوعسم ىناكر» ةنيدكرمللا

 ذميوي اوناك طلقل نا لاقي هعوج ةرثكو هشنابب الدم ناكر ااهغي ةشكل

 ةعاطلا ق راه كوتكتمشلاو عابنالاو لجرلا ىوس افلا رشع ىنثا نوم هاغي

 انيككمت ملتقو ممضأ معا عججا نيدحوملا مدقمب ملع املو ةدافولا نع لقاغتو

 فرصو هنادعدتسا ىف ةايحل ديشرلا لعاف ةلودلا ىف تاقملاو ةقرفلل

 ناني قالت داع نقع ايما رانا ونيل ة ىليرو رلسلا ةميانا هب اروكنالا
 ةيوعم هعم مدقو ةرضحلاب قاحملا عرساف همدقتساو بيرلا هنع بهذو وهل

 ناديه نب دوعدسم ىدتسأو هيف لفمقو هيلع ضمبقنف طيراقو نباردع مع

 ما



 رس عع

 نوماملا حرخل ديوملاب ىكستو ةنتبسب هسفنل أعدو ىبوم وبأ دوخأ ىنوماملا

 نم عم نا نيدونأو نب و ديعسوبا ع ىبيع نإ نومرج مح نكايدم

 ابغم هلاداف ةميس ىم هنكمأو دوه قل ةعاظ

 نوماملا نب ديشرلا ةليد نع ربخل

 هيبأ توم اوقكو ديشرلاب بقلو دحاولا دبع هغبا حيوب ىنوماملا كله امل

 نأ دعب ٌمقيرط ىف رسمانلا نب ىبيح ميقلو شكحارم ىلا ريسلا أوذغأو

 هعم نم رغكا لققو هومزهف نيدوناو نب ديعس ابا شكارم ىلقسا
 ارماقتسإز هيلا ارجرخ ف ةعاس هيلع اوعدتما# كارم ديشرلا مص
 نم لحل دعس دمحم وبأ ديسلا هع هتبعكح ىف لصو ناكو هقعيب ىلع

 يضلل داعقرلا رات عير .دنععلاور لكل يبون هيلا .ىاكو ىاككيوةلر لا

 ' الامال طخنما ةاكا وم حابس يوكو طل ان عض ءارسملا لد

 7 فيي زيمر عناب رلطاا وق نيم ة يدش نار ماج ةصوشإر / هيلا
 ةقبس ىلع دوه نبا ءاليتسا دفع ةرضحل ىلإ ابنمو ىنوم ىبأ مع دنع

 (1) 11 كغ ةدمف ةهسغم انعم اهللع



 معا

 عنتماف هرصاحو ىنوماملا هيلا ىحزو هرابخا ىف هانركذ ايك سلدنالا قرسش

 امل شكارم ىلا نيرشعو تس ةنس حرخ رف ةيليبشأ ىلا عجرف هيلع

 لاله هيلا تعبو متاعيب هيلا اوقغبو برغملا لها داعدتسأ

 نم ارجكسع ةيفاطلا دقسو هيعدتسي طلخا ريما ناديج ىب

 لها ردابو ةودعلا ىلا زاجاو نوماملا هنم اهلبقت طور : ىلع: هدفاق«:ىرادضنلا

 نوتمافلا ةمويف ريتايلا ني نبح هضرقعأو دوه 2 ةعيبلاب ةيليبشأ

 ةتاتنه ليجي ىمح قحلو برعلإو نيدحوملا نم هعم ناك نم مسمتساو
 متالعف يلع ددعو نيدحوملا ةخحشم رضحاو ةرضحل نوماملا لخد مث

 مسا وحتب ىنادلبلا ىلآ هباتك ردصأإو مثلمقف منايعا نم ةيام ىلع ضبقتو

 ةيربربلا ةغللإب ةالصلل ءادنلا ىف هيلع ينلاو ةبطخإو ةكسلا نم ىدبملا

 ىتلا ننسلا نم كلذ ريغو دمحل هللو عصا وهو رجلا عولطل ءادنلا ةدايزو

 نع ققنلاب زعواف هوانبا اهننس ىلع ىرجو نيوملا ديعو ىدبملا اهب صتخا
 كلذ ىف داعأو روصعملاب ىديملا مامالا مفصو ىف ميلع عمشو هلك كلذ

 ىلع شكحارم ةفينكلا ءانب ىف هعم نيمداقلا ىراصنلل نذاو ىدباو
 جرخاو سلدنالا ىلع هدعب دوه نبا ىلوتساو مسيقاون اهب اوبرضف مطرش
 عسيبرلاوبا ديسلا لققو رطق لكى ةماعلا علتقو نيدحوملا رئاس اهغم

 ءايركر ويازممالا ىبعسإو ةيلمرغب املاوبهكرت' ىومالا ناكروضتتلا 007
 عبس ةنس هقعاط ملهي هنت نكح ىلا يملا نييديح تارا

 عم ةياجب ىلع () ىاضرخل دمحم هع نبأ نارع 55 ديسللا دقعف نيرشعو

 رمانلا نب ىيحي هيلا فحزو ءايركز ىبا ريمالا خا ىناحلا هللا دبع ىبا

 راوسلب ميسور تيصنو هعم ناك نم محلتساو كلذك ةيناث مث مزيناف
 ىلع صقتنا مث ةساملل#و ةعرد دالبب رصانلا نب ىيحي قحلو ةرضحأإ

 (1) 0م آذ؛ لدصو ]6 صو. 8 نانصرملا



 رسب عرب

 هل رصانلا نب ىبحي ةجازمو روصفملا نب نوماملا ةلود نع رمخل

 هرمأ ىقالتو هيخا ىلع برعلاو نيدحوملا ضاقتنا هغلب امل نومامل ناك

 ةيسلإ هل عيابو سلدنالا لفا رتكا هباجاو حيوبف ةيليبصاب ةشفنل ا اعد

 ضاقتنا نم هانمدق ام ناكر نيلددالا قرشو ةيسنلب بحاص ديز وبا

 بتاكف رصانلا هيخا نبا ىيجل متعيبو رصقلاب هلققو لداعلا ىلع نيدحوملا

 ةراغلا ىف برععلاو ةروكسه لخادف ةلودلا داسفا ىلع لعو ارس ىناجوي ىبأ

 نبا ريبدتل ديبشلا نبا نطفو نيدحوملا ركاسع اومزهو شكارم ىلع
 علخ هأنركذ 5 هلومتغم ىلا و كماعلا- نب .ىيح جرخو ةرادب هلتعف ناحوي

 دبع وبا نسحل كلذ ربك ىلوتو نوماملا ىلا متعيبب اوقعبو () لداعلا نودحوملا

 نب ىيحي ىلا مربح غلبف صفح ىبأ ني صفحوبا ديسلاو رغيرغلا هللا

 عيابو مولتقو نيرشعو تس ةنس شكارم ىلا اولزنف ديهشلا نباو رصانلا
 بحاصو ناجوي نب ديز ىبأ نب دمحم ناسملت بحاسصو ساف بحاص ىومال

 عنتمأو ساطالا نبا هيخا نبأ ةياجب بحاصو روصنملا نب ىسوم وبأ ةقبس

 ركذنام ىلع ءايركز ىباريمالا دادبتسال ايبس كلذ ناكو ةيقيرفا بحاص

 ىبايبلا فحزو ةساهجيو ةيقيرفا الا رصانلا نب ىبحي ةوعد ىلع قبي مو

 ةيغاطلاو ىنوماملا اهب لزانف ةيليبشأ ىلا ىحز رق اهكلمف ةبطرق ىلا

 0 كا افلا اوريكم فردا ها ابق لامع ها ةيوسبلا هتكشخل

 نصح ىلا اجنو هب اوراقف ةبطرقب ىسايبلا قحلو ةيليبشا ىحاونب ىنوماملا
 ةيليبشإب نومأملا ىلا هسارب ءاجو © كروبي وبا هريزو هب ردغف رودملا

 نم ريقكلا ىلع ىلوتساو ةيسرم كلمو دوه نب فسوي نب دمحم رات رث
 (1) 36 تمنع سا طش اذن يصأنلا نب ىيكي - (2) ند لإ لدمو لو سقف. 8 كرويم



 رس عا

 نيب ةهقصاخ هارغاو ةطايلط ىلع نيدحوملا شومج تمزبناو اهب مقم وشو

 دنشناق كلاح :قيكي هل

 ابيات اهنم هيلا نامزلا ءهج اهب روصغم ىبا ملع ىتم لاح

 مودقلاب هع نبأ ديز ىبا دديسلل بتكو ةيقيرفا هالوو كلذ نسحساف

 ةيانع ناجوي نبال ناكو مثح نومش, نع .تعبو اهب ماقأو الس ىلآ لسصوو

 نومرج نبأ لقاقتف طلقل ريمأ مدقم نب ناديه نب لالبب صاصتخاو

 شحارم ىلا لداعلا ردابو نامفسو طلقل لقتقاو لوصولا نع نايفس رهما

 نبال ريغتو صفح ىبا يملا نبا دمحم ىبأ نب ديز ابا زروتساو اهلخدف
 انهم ىلع ىب (فيسيمو هييعلا ىبا ةلردلا نلف بلغتو هملطاب ديدك نا

 حرخو شكارم ىاون ىن اوئاعو طلخلو ةروكسه تفلاخ رف كافهتو ةتاتنه
 |كسع لداعلا ميلا ذفناف ةلاكذ دالب اوبرخل امش نغي ملف ناجوي نبأ مملإ

 ناك ىذلا وهو صفح ىبا يشلا نبا لمعامسا نب مماربا رظنل نيدحوملا نم

 نبأ حرخو لتقو مزيناف هركذن ايك ةيقيرفإب دمحم ىبأ يملا دالوا عزان

 اقفتاف ةروكسه ةعفادمو دشحلل اهلئابق ىلا ىلع نب ىسيو ديبشلا

 حزم ادعت ما بفلوس ضمن ميسا مدام 0
 عسيرأ ةفيمرطغلا , مايا اهي كداعلا ليققو وتبو نيميعلا سيل[

 نيرشعو

 م



 مس ع

 د ا الا ناكو رس

 ىبا نب عميلا ىبأ همب عولخم ا هلزعو نامج بحاص ىايبلإب فورعملا

 وهو ةبطرق بحاص ىلعلا ىبأ عم فحزو ل عيابو ضقتناف صفح

 ىف لخدف عولخملاو روصنملا وخا زيرعلا ديع اهيو ةيليبشا ىلا لداعلا وخا
 ةعيب ىنع ىنايبلا ىخأ هللا دبع ىبأ نب ديز وبأ ديسلا عنتمأو ممتوعد

 اهلخدف ةيليبشا ىلا ةيسرم نم لداعلا حرخو عولخم ا ةعاطب كسهتو لداعلا

 ىلع نودحوملا تانيا نكرم ىلا ربقأ خلبو ناجوي ىنبأ ديز ىبأ عجم

 وبا ةتاتنه رمإب ماقو ةروكسه ىلا هبيرغتو عماج نبأ لزعب اوردابو عولخما
 نب فسوي للفيت رمابو صفح ىبا نب ديبشلا ىبحي ىبأ نب ىبحي ءايركز
 قاقزلا نم زاوهلل عنمل هذفناو عماج نب قاحا ابا رجلا لوطسأ ىلع تعبو ىلع

 001 هلع كرات نأ ةرركمما ىلا رح :قتيح عماج ىبا ىلارشا ناك
 كتسعببو نب سعو ىدحأ ةنس عيبر ىنخ ناكمب لققو درمأ م تي ملف “9

 لداكلا؟ ىلإ ممتعيب نودحوملا

 ةصقب ديبشلا نب ءايركز () نبأ باتكو لداعلل نيدحوملا ةعيب تغلب امل

 ةسايبب هسفنل اعدو هيلع يعش ىنايبلل هريمغت كلذ ىرأ اق عولخما

 هيلع عنقماف هراصحل ىعلا انآ هاخا تعبو هناشب- لغشو رفاظلا بقلتو

 تفلتخاو اضيأ هيلع عنتماف صفح ىبأ يملا نب ديعس بأ هدعب نتنعبو

 ةيسرمو ةيليبشأ ىلع ىراصنلا ةراغا ترقكو لداعلا ىلع سلدنالاب لاوحالا

 () 36 انو بأ



 مسام و

 نايطلسلا « واخ ىعم نا ةباعس ةيقيرفأ ىلع ىلوو لزعف ةيليبشاب

 لجر ساف ةيحانب حرخو صفح ىبا ىنب رابخا ىف ركذن امك ابملا هجوتف
 ميهاربأ وبأ نيسلا (ىرعقف ىدبملاب ىحستو ةماعلا يسم ىنيميديبعلا ىنم

 ةيتاسو هيلع رضيت لالا غل .لذيو هععين ىلا نان هتاز ووصملا 0
 ىورسملا يهم نإ ةعل رصيتسلا دفع ومع ع ةيبل وليمة
 تكامل دقو نيمسشع ةنس كلهو 4 نع هلؤعو ةيسرم ىلع كداعلا

 ركذن ام: .ناكف روهالا

 روصنملا ىخأ عولخملا ةلود نع ربقل

 نودحوملاو عماج ىبأ عقجأ نيرشع ةنس نم ىحفالا ف رصختسملا كله ال

 ةبلاطمب رماو رمالاب ماقف روصنملا ىخا دحاولا دبع دمحم ىبأ ديسلل اوعيابو

 ةيقيرفأ ىلع ةيالولا ديدبتب ىلعلا ىبا هيخال بتكو لاملإب ىرشأ نبا

 هنبأ اهب دبتساف اتيم ةيالولا هتكرداف هلزرعب زعوا رصنتسملا ناك نأ دعب

 ىلع ل اك سمسم

 5 هيلا ىتصاف روصنفملا ومب ملك سلدنالا ةالوو عماج ىبأ درك

 دوعيابف ةقلام بحاص ىبوم وباو ةطانزرغ بحاص نسحل وباو ةبطرق بحاص



 مب رس م

 أهي بصغف

 رككصاتعلا نب رصنتسملا ةلود

 تس نبأ وهو ةرشع ىدحا ةنس فسوي هغبأ عيوب رصانلا دمحم كله امل
 نيدحوملا ةخجيشمو عماج نبا هيلع بلغو هللاب رصنتسملا بقلو ةنس ةرشع

 ةيقيرفا نم صفح ىبأ ريشلا نب دمحم ىبأ ةعيب ترخاتو هرماب اوماقف

 011 بح اسوا عئاجت نيانريزولا نم'ةلراحملا تخقو رق صقتسللا نس غصن
 رهبدتلا نع رصنتسملا لغتشأو هتعيب تلصوف ديز ىبا نب زيرعلا دبع

 0| ةديسلا ىقعف هكلم“ ىآلاغ' لع ةداشلل دقعو بابشلا هيضتقي ام

 ىلع دقعو يفترملا وبا وهو ساف ىلع رهاظلاب بقلتو روصنفملا ىخا مهاربأ
 ةدتاللا كح صقعلا ىوتشاو لوحألا قاحتأ ىبا ديسلا هعل ةيليبشا

 اال اهلا ىلا هدب دقو سلدنالا ةيماعخ مرمر ىنودحوتلا امذدخا ىلا
 كلبم دعب ةرازولا نع عماج نبأ فرص مث هدقعف مسلا ىن عماج ىبأ

 ىلوو ىرربلا ىبحي ابا رزوتساو ناجوي نب ديز ىبأ ةياعسب ديز ىبأ نبا
 انآ لزعو دداعأو عماج نبأ نع ىدر مث فرشن نب ىلع ابأ لاغشالا ىلع

 ةيضم ىلإ ةقعيو روضتنملا نبا ديعس قاب" ناسلت ةيالو نم ناجويا نب دنيز

 رغب رهظ نأ ىلا ةعداومو ةنده ىف رصنتسملا مايا ترقساو اهب لقتعاف
 ى مهاربأ وبا ديسلا اهيلإو ميلا حرخ ةرشع ثالث ةمس ساف تابجب نيرم
 نب دمحم بأ كابر بغل لصو رق هوقلطاو هوفرع ث دو سوا هومزهف نيدحوملا عومج
 املاو نأكو روصنملا اخا ىلعلا ابا ديسلا اهيلع ىلوف ةيقيرفأ بحاص صفح يبا



 رييربباب

 دلع واشنو هلققف مالا ىلا لصوو لورغلا ىلع هحلاصق هقنفتب ذخاو

 ةيغاط هءاجو ةيغاطلا هل دعتسا دقو باقعلاب فورعملا عيضوملا ىلإ ةيبعتلا

 ءالب موي ىف اوفشكناو نمدسملا ىلع ةربدلا تناكف هسفنب اددم ةنولشرب

 كابف شكارم ىلا اعجار افكناو ةياقسو عست ةنس رفص رخاوأ صيمتتو
 حوببلا هع نبأ نطإاب دق شنوفذا نبا ناكو اهدعب ةنسلا نم نابعش ىف

 كلذ لعفف نيمسملا ىلع ةهربلا ربو مدانلل اوم نأ قاورتل تحلتت

 ميهقلف نيمللسملا دالب ىلع ةراغالل ةنئاكلا دعب سلدنالا ىلا اوعجر رث

 ممزبف ةيليبشأ نم ابيرق ىنموملا دبع نب صفح ىتبأ نب ءايركز وبأ ديسلا

 كلذ ىلع لاحل تلصتاو اهب نولسملا ,نشعتنأو

 سرفلا نبأ ةروث

 سلدنالاب ءالعلا ةقبط نم سرفلا نب نحل دبع نب ميحرلا دمع ناك

 ىتخهح ىتح اهب مككتو مايالا ضعب ىف روصنملا سلجم رضحو ربملاب ىنعيو

 ىلص هلوق ىف دارملا ىتاطعقلا هنا ىىداو ةمامالا لكناو ةلورك دالب ىف ربظ

 للقل تداحلل عوقول اوبهات 2 ىلع نب نووملا دبع ءانبال اولوق
 لودلا بالغلاو لوقلا ىاشتنمو اهلماعو ناطخ ديس ءاج دق
 لدخعلاون اغلا نسيم فافلاو ومالا, هو دارا: مفتاللمو لمع اكرام لعلي
 لفيلاو خليتلا لطل «لذاح زنازلوب | اةمكرخلإل اهلل اونتما اروبا



 سيري 3

 ىكسف اهيلأ ساف نم ءايركر وبا ديسلا عرسأو ناسملت لهأ عاتدأو نارع وبأ

 ىف هحرسو ناسملت ىلع ناجوي نب ديز ىبال رصانلا دقع ام لالخ مسوفن

 هعمو ةيقيرفا ةيصاق نم هناكم ىلا ةيناغ نبأ رفو اهب لزنف ركاسعلا

 حاير بارعا نم هرمغو حاير نم ةدواودلا 2 طلبلا دوعسم نب دمحم

 ىلع نودحوملا ىلوتساو اوفشكناف صفح ىبأ نب دمحم وبا مضرتعأو ملسو

 قاحا نب ريس منع عجرو سلبارط تايجب اوقحلو مميديإب امو متالحم
 ةقرويم ةريرج ىلع رصانلا دقع ةنملا هذه ىنو نيدحوملا ةوعدب اذخأ

 نييعبا لعبا هيلا نمر هيلادآ نارع ىبأ نبا نسل .ىبأ نبى .ىبال

 نارع ىبال ةيسرم ىلع دقعو ةيسنلب ىلع هل دقعو صفح ىبأ ىب هللا
 لا ا ا نشل كلبا نما هني لاداب ناعتولا | ودامسالا ىفا
 دقعو صفح ىبأ نب ىنوم ىبا نم هب لادأ نامج ةروك ىلع ديز ىبا

 ىبحي ىبأ ىنب هللا دبع ىبالو ةيليبشأ ىلع ىسوي نب مهاربأ ىبا ديسلل

 كذبت اًنيياكت نا املا ةطانرغ ىلع صفح ىبأ يشل 5

 داب ُ هرابخأ

 كلذ ههنا ةيسنلب نوصح ىنم ريتك ىلع ودعلا بلغت رصانلا غلب الل

 ىباف ورغلا ىف هرهشتسي صفح ىبا نب دمحم ىبا يشلا ىلا بتكو هقلقاو
 اهي رقتساو ةيليبشا لصوو () عست ةغفس شكارم نم حرخو هفلاخ هيلع

 ةعلق دفا شنوفذأ نبأ دالب دصقو ةيليبشأ نم حرخ مث ورغلا دععسأو

 سداق نب فسوي اهبو حابر ةعلق ةيغاطلا لزانو هقيرط ىف (8) يلشأو ةرطبلم#

 (1) ]جه طوصمع !ععمم سمع مدعدتا ناعم عج ب (2) ]6 05, ف حلا 1ع صو. 8 جلدأ ءا 16 مق. 5 ملا



 مي ممن

 هطرش لبقف هع ىنيإاب قعي نأ ىلع ىناكلا جاحلاب ىفرعملا ىزاغلا نب ىلع
 ةمزركلا نياملوز .ليعم ةيكيلا راتحإو هيل نم حربا هيسرلم

 ىننع رصاعلا ضوق مث هركذ ىتالا باقعلا موي ىف كلهو هقوف ال ام بيرقتلاو

 هللا دبع سلبارط ىلوو ىضربلا روغي نب دمحم اهيلع لهتساو ةيدبملا
 هاخأ حرسو ةياقسو تالث ةنس ىلا ماقاف سنوت ىلا عجرو عماج نب هاربا نبأ

 ءارو ام اوخودف ودعلا عابنال نيدحوملا نم ركسع ىف قاحا يا ديسلا

 ةقيوس ىلا اهوزواجتو ةسوفن لابجو ةطامطمو رمد ىنب اولصاتساو سلبارط

 لك دقو سنوتب رصانلا هيخا ىلا مب قاحصاوبا ديسلا لفقو روكذم ىنب
 دمحم يأ ةيلوت ىلع هيار عمو برغملا ىلا لمحرلا ىلع مزتعا مث جفلا
 كعب ىأ ىلإ عنتماف هيأر بحاسصو هتلود جيش ناكو صفح ىبأ يشلا نب
 قي نأ ىلع كلذل باناو هيد ربكاف ىسوي همبإاب كلذ ىن رصانلا هيلا

 نهف مكحي نو اهحالص مكقسي ام لالخ ةصاخ نينس تالث ةيقيرفأب
 ابلخدف شحارم ىلا رصانلا عجرو هطرش لبقتف ركسعلا نم هعم مقي

 لاغشالا ىلع ىتاتنهلا ديز ىبا نبازيرعلا دبع مدقو ةياقسو عبرا ةمس عمبر ىف

 دبع نبال اقيدص ىناكو عماج نب ديعس وبا ةرازولا ىلع ناكو نمتوذعلاب
 نب هللا ندع ند عمبرلا وبا ديسلا ىنوت ةيقيرفأ نم هعجرم دنعو زيرعلا

 صفح ىبا نب نسل وبا ديسلاو ةسا##و ناسملت بحاص نسوملا دبع

 لبق نم ةياجب ىلو اذه عمبرلا وبا ناك دقو ةياح هايس ىنموملا دبع ىبأ

 نم اهوديش داج ونب ناكو اهضاير نم عيدبلاو عيفرلا ددج ىذلا وهو
 |اهدعب .نشم ةهساقو عيبرلا وبا ديسلا اضددجو بارخل اهباصاف لبق

 هب لادا ناسملت ىلع نيوملا دمع نب فسوي نب نارع ىبا ديسلا يقع
 ىؤطتو نيدحوملا ركاسع ىف ناسملت ىلا لصوف نسحل ىبا ديسلا نم

 ديسلا لتقو. نودحوفلا' ضغتاف ؛كلانه ةيباغ نبا هملا: ىحزو:اهواظنال



 ا ردن ع

 نبا رابخأ ىن هرامخا ترم دقو سلبارط لع بحاص ىزغلا شقارق ىلعو ةيدبملا

 نيعستو عست ةنس سنوت لزان رم ديره دالب ىلع بلغت رث ةيناغ

 قفنا ىتلا ةقفنلاب سنوت لها بلاطو ديز ىبا ديسلا ىلع ضبقتو ةونع ابهتفأو
 ىف كله ىتح روفصضع ىوا هبتاك غيف كلذ ىلوتو باذعلا يلع طسبو

 ةيرانبقشو ترزنبو ةنوب لهأ هتوعد ىف لخد م متاتومب نم ريثك ناخكمالا

 هل تيمظتناو سلبارطو سباقو سقافسوو ةسجتو ىناوميمقلاو صبرالاو
 ىلو مث هرابخا ىف هانززكذ اك ىدابعلل بطخو لالا قرفو ةيقيرفا لاعأ

 راغيد ىلا ىلا ممرغاف سلبارط لابج ىلا ضبنو ىزاغلا هاخأ سنوت ىلع

 ءالهتساو ةيقيرفإب حربلا ةرقك رصانلاب لصتاو سنوت ىلا عجرو ؛نمترم ةرركم

 نيدحوملا رواشف هتضبق ىف ديز ىبا ديسلا لوصحو اهيلع ةيناغ نبأ
 ضصقخ ىبا يسقلا ني دمحتوبا راشإو ةيناغ ىبا ةملاسم اورشاف هرما ىف

 ةنس شكارم نم ضبنو هيار ىلع لمف اهنع ةعفادملاو اهملا شوبغلاب
 ل ا و تال معسل رصتلا لبن كراشسلا كعيو» ةئاجنو: قدح
 ىزاغلا نب ىلع عم ةيدبملا ىلا همرحو هتريخذ ةيناغ نبأ تعبف ىيررسهلا

 ملماع اوجرخاو ةيناغ نبأ ىلع سلبارط لهأ ضقتناو ىلع نب دمحم نبأ

 ابمكقاف ةيناغ نبا مدصقو ةيناغ نب ىلع نب دمحم نب ىزاغلا نب نيفشات
 نم اهب ناك نم اولتقو اهولخدف سنوت ىلا رصانلا لوطسا_ لسصوو أبيرخو

 ةيدبملا لزانو هزجعاف ةيناغ ىبأ عابتا ىف زكضاشلا» نكيضو. ةيناغ قفا عايشا

 ارجاقب هيقلف ةيناغ ىبا ءاقلل صفح ىبا يشلا نب ديما |[ هناغبو

 ةاادكع انبااوعلا هلماعو ىطللا نبا هبتاكو ةرايح داخا لمقو هب عقواف
 لاها نم افلا رشع ةينامث ذمموي هركسع ىنم مانغلا تناكو ليخغ نبا

 لاقتعالا ديز وبا ديسلا قلطأو هدلوو هلهاب اجنو ةلالو ىثرفلو عاتملاو لاملا
 دي ىنم ةيدبملا رصاغلا مست مث ةهربلا دنع هلمقب هسرح م نأ دعب



 ميبابب ب

 ةيامقسو“ خرب مك

 دمحم يأ ةيالوو ابيلع ةيناغ نبا بلغتو ةيقيرفا ربخ

 صئفقعشص دوفأ حكما نب

 ديز ابا ديسلا رصانلا ىلوو ةيقيرفاب ةيناغ نبأ رمأ ىوق روصنملا كله امل

 ةيقيرفإب حربلا رثكو اههالو روصنملا نأ لاقيو صفح ىبا نب ديعس اب ييشلاو

 عزانو هدك نكمل أعدو ىكاركرلا مركلا دبع نب دمحن ةيدبملاب راثو

 هيركلا دبع: نب مع وقالا هنيه نفاس فس وتالا لدمماإ 0

 سباقب ةيناغ ىنبا لزاز» نمعستو تس ةنس اهارق ىن تاعو سنوت لزانو
 ضقتناف هعامشا نم حاير يدش طلبلا دوعسم نب دمحم ناكو هيلع عفتماف

 مركلا دكتبع نب نتيتع قع روكيشلا كا ةيناغ نبأ عجارو هيلع

 ىلا تعبو ابب هلزانف ةيدبملا ىلا هعبتاو همزبف ةصفق ىلع وهو هدصقو

 لاشف :رهزكلا هيع نيا نان تقانلطف اهدماف:ةلرطساب ددملا ى:شرع
 ةيدبملا ىلع ىلوقساو هيلع ضبقتف هيلا حرخو هنماف ةيناغ نبا نم ىنامالا

 ىلعلا با هع عم رجلا ىب هليطسا رصانلا تعبو هلمققو نمعستو عست ةنس
 نيوملا دبع نب صفح ىبأ نب نسل ىبا ديسلا عم نيدحوملا ركاسعو
 دبع نيا رذتعاف اهيلع ةيناغ ىبا ءاليتسا لبق ريركلا دبع نبا اولزان
 ديسلا ىرضناو ةفيلقلا ةقعل الا هنكم الو ودعلا نم :نتضعلل ظفاح هنإب ريزكلا
 ديسلا هيخأ نيبو هنيب ركسعلا مسقو هلع عضوم ةياجب ىلا نسحلا وبا

 لع بلغت ال ةنينانع“ حولا عاق +كاوتتالا اكاد لضوأ [نشنوق بحاتضا اقر للا
0 



 ريب ب

 ةصفق ىباب فرعي ةلورك نم رثا نمعستو نامت ةنس سوسلاب راتوإ ةيدبملا
 ناك همايأ ىنو لمقو هعوجج اودصقف نيدحوملا رجاسع هيلا رصانلا حرسف

 اهريخ نم ولقن ام ىلع ةقرومم خف

 ةيقيرفا ىلا ىبحيو ىلع هناوخا لصف امل قاحأ نب دمحم نأ اهربخ نم ناكو
 لاقتعالا نم حرخو ةيضال ندعي ةيعارخ ادا ةحامط ماخأ ةقرومم ىلع اولوو

 تعبف رمتربرلا نبأ عم اهب كعبو روصنملا ةوعدب ماقو ريتربلا نبأو وه
 كلذ نع دمحم اف ةقرويم كلهل عماج نب كعلا نا عم هلوطسأ روصمملا

 هباجاف غمدخهسي ىراصنلا نم دفجب ددملا ىف ةنولشرب ةيغاط لساوو

 0007 | رلت رويمتلا ةيداع رقي كلذل ةقزوينم لما هيلع نطعتناو
 نعبف ةنيطنسق ىلع وهو ايلع كلذ غلبو نيفشات داخا ميلع اولوو قاحأ

 ىلوو نيفشات اولزعو دلبلا لهأ ضعب اولخادف ىزغلاو هللا دبع هيوخأ
 ىبحي عم رث عماج ىب ىلعلا ىبأ عم ارارم هلوطسا روصنملا تعبو هللا دبع

 ىوقو اريثك اقلخ ممغم اولتقو منم |وعنتماف رولا مهاربأ ىبأ ريشلا نبأ
 هليطسا رصانلا تعب روصنملا كله امل رت نينامثو ثالث ةنس كلذو هرمأ

 لزخناو هولزانف صفح ىبا نب دمعس ىبا يشلاو ىلعلا ىبا ديسلا هع عم

 فرصناو لققو تخفتساو ةونع دلبلا لخدو سانلاب نيفشات دوخأ هنع
 رسانلا ىو ث ىركلا هللا عاط نب هللا دبع وو شكارم ىلإ ديسلا
 ىبا ديسلا دعبو رجلا ةدايق ىلع هللا عاط ىنبا لعجو ديز انا ديسلا اهيلع

 ىبحي وبا م نموملا دبع نب صفح ىبا نب هللا دبع وبا ديسلا اهبيلو ديز



 ملي رس |

 هيلع دفوو سلبارطو روصو اكع ةلزانمل ليطاسالاب هقناعا بلطي ىنينامتو

 ماقتسا اهلف ةيديبعلا ةلودلا لالتخا دنع هب اودبتسا اوناك

 لمشت ةيدبب برغملاب روصنملا ىلا هذه ىن همعبو ممتقبأس مل اعرو ءالوه

 ناشي للا ىهد ىم مرد ةيام نزوو ىنميبوسنم نمو رك نميفصعم ىلع

 ةلايقث ةدع ور ةيدنبلا لوصملا ىنم نيرشتعو أهراتوإب ةيبارعأ أسوق

 ةشا انطق :ىردضماو ؛قكوطشالا نع هل ىذقعاف ةلسرلا هيلا

 هللا :نياقل ويضاخلا بعلو .هداترع لو فهتفا هبا .نرمار مات قونصتلا لل
 ابا رزوتسا مث صفح ىبا يشلا ىخا نبا وهو ناجوي نب ديز اب رزوتساو
 ىبأ ديسلا نب نسل ىبا ديسلل دقعو صفح ىبا يلا ,نب .دمحم

 نفاقكا ةليعسستو انيب اةكس هغلبو ابنوش ىف هيلأ ضوفو ةياجب ىلع صفح

 نع نسل ىبا ديسلا عوجرو اهيحاون ىف بارعالا داسفو ةيقيرفإب ودعلا
 صفح ىببأ نب ديز ابا ديسلا ذفناف ةيناغ نبا ماما امزبنم ةنيطنسق

 نب ديعس ابا ذفناو اهروغث دسل نيدحوملا نم ركسع ىف سنوت ىلأ
 ندصِبح ىلع :كلذ 'كلالعح., ةيناغ: نبا بلغتو ,ةل افيدو ..صغج :ىَيأ يشلا



 ييانم»

 در نب ديلولا ىبا ىضاقلا ىف هملا عفرف نيعستو تالث ةنس ةيلهبشا
 هطخ ىف ابضعب ىفلا اهرو هدقعو هنيد ىف ضرما ىلا اهيف بسن تالاقم

 نم روصنملا حرخ هتافو تناك اهبو ةرضحل ىلا صختاو قلطأ رق سبخ

 هئلير ةاطيلذ- . ةحاسيإ لاتحا ! ىتحت .شنوفذا ىبأ دالب ىلا ايزاغ ةيليبشا

 طيرجحم صني اعيمج منو هركاسعب شنوفذا نبا دما ةنولسرب بحاص ىأ
 كلاتعلا١ ليق ىف شتوفذا نبا عوج تضفنأ يلع لطارالو ميلا ضبفف

 ملسلا ىف ةينارصنلا كولملا هيلا بغر رث ةيليبشا ىلا اعجار روصنملا افكناو
 ه يدم: كعو, ةفيلتلا يأ ديز نبأ ديسلا ةيليبشأ ىلع دقعو مل هأذبف

 ىبا ديسلل برغملا ىلوو صفح ىبا ديسلا نب عيبرلا يأ ديسلا سويلطب
 نيعستو عبرا ةنس هترضح ىلا زاجاو صفح ىبا ديسلا نب هللا دبع

 اعلا ايلقاقق ىتلا هتينكون ىفواو هما هنم .ناك .ىذلا نئرملا هقرطف

 سج ةنس هللا هجر كلهو صفح ىبأ يشلا نبأ ىديع هتقيصول رضحو

 اهبعيبر رخأ نمعستو

 ةيدهلاإب ذقنم نبا ٍلوصو ىنع ربغل

 ىنيعست ذنم ةيديبعلا ةلودلا رخا ىف ماشلا لحاوس اوكلم دق خرغلا ناك

 رايد ىلع بويا نب نيدلا حالص ىلوتسا الف سدقملا تيب اوكلمو ةنس

 دحاو دعب ادحاو اهنيصح ختفي ناكو مداهج ىلع مزتعا ماشلاو رصم

 مدهو نينا تالث ةنس سدقملا تيب ختفاو اهبعيجج ىلع ىتأ ىتح
 اوضرتعاو ةهج لكىم ةينارصنلا مأ تضعتمأو اهملع اهونب ىتلا ةسينكلا
 نيتح .هتاوويفملا ىلا هخيررم كنعبف رجلا ىف نيدلا حالمص لوطسا



 من إل 4

 لدن ةئس رخو دايجلل'نياخلا رعتعتا كلذ ةيليبما بحاص ضعت يآ
 اهنم رمسلا ذغاو ىيرط ىلا زاجا مت هب حاراف ةدومعم رصق ىلا نينا
 نصح ىلا قخو اهراصحل مكرتف سلدنالا دوشح اهب هتفاوو بلش ىلا

 عبس ةنس بلش ةلزانم ىلا عجر مث ةيليبشا ىلا عجرو هقتفاف شوط
 هيلا هقيرط ىف ختفا ناك نأ دعي ريزو نبأ هيلع مدقو هكتفاف نينا

 هدبعب بتكو هتازغ لامكتسا دعب هترضح ىلا لفق مث ىرخأ انيصح

 بحاسم ديز وبا ديسلا نينا نامت ةنس هيلع مدقو رصانلا هنبال

 بلقناو اهركتو ةربم ماقلف ملسو لاله نم برعلا ةخجشم هعمو ةيقيرفأ

 ةهقيرفاب ةيناغ ىبأ لاحختسا نيعست ةمس هغلب مث مدالب ىلإ مدخو

 ةعاكم ذل لدور 0 نضونرملا ىلع: وعما .انزلب ةاسعلاو اكشن 3
 ةنس ةبطرق لصوو ابيلا هبجو ىرصق هضا ام سلدنالا رمأ نم هغلبف

 ةنيحان لك نع هني قحالعت دوفدلل دادماو انالث اهب واف نمعتشتو ا فاك

 ردعلا هيلا قحزو سويلطب ىاون نم كرالب لزنو ودعلا ءاقلل لحترأ من

 اكو جويبلاو كذرلا نبا, شنوفذا نبا ةثالث ذّمموي موارماو ىراصنلا نم
 ىلع قدمو صفح عينان هني وبار: ىقعستوا ا عووتها ةلكس اذككا موي ءاقللا

 ةروبسشملا ةهربلا تناكف نيدحوملاو ركاسعلا ىلع ىبحيوبأ دوهاو ةعوطملا

 نصح ملف معتعاو ىقيسلاب افلا نوثالث منم محلتساو ىراصنلا ىلع

 ىدوفو همكح ىلع ووصقلملا مملزنتساف ماعز نم ىلا ةسج اوناكو كارالا

 ىبا يشلا نب ىبحي وبا رولا اذه ىت دههتسإو نيكسملا نم مددع عب

 افكناو ديبشلا ىنيب اهدعب هونب ىرعو انسح ءالب ىلبأ نأ دعب صفح

 - ىنمعستو نيتنث ةنس ابنم جرخ مث ةيليبشأ ىلأ اعجار روصنللا

 :يبلليو ةلجرت اهنم ناك ابيرخو اندمو انهصح جعفاف وجل دالج كلا
 ىلا لفقو ابحراسم متكاو اهطئاسب برخ ةاطيلط ىحاون ىلع لطاو

 مع



 ممر

 لقنو اههتفاف سباق روصنملا سو مريتك ىلع لدققلا ىتو شقارق هليلخ

 ىلا نانعلا ىنثو سنوت ىلا رجلا ىف هيوذو ةمناغ نبا مرح نم اهب نأك نم

 اولزن ىتح امايا اهلزانف ةصفق ىلأ رق اهب دجو نم لدتقو اهكتفاف رزوت
 ننيقلملا رئاس لققو شقارق باحتا زازغالاو دلبلا لهأ نماو همكح ىلع

 دقعف سنوت ىلا اعجار افكناو اهراوسا مدهو دوشحلل نم معم ناك نمو

 رمو نينامتو عبرأ ةنس برغملا ىلا لصفو ديز ىبا ديسلل ةيقيرفا ىلع

 نيجوت ىنب ريما ةيطع نب سابعلاو ترهات قيرط () ىلع رححاو ةيدبللب
 هنغ هغلي ءىثل قاحا اا ديسلا هع ابيب بكنف ناسلت ىلإ هلنلد

 صفح ابا ديسلا هاخأ نأ هيلا عفرو شكارم ىلا لحترا رف هظفحاو

 مغلي .ام دنع الدات ىلإو عيبرلا أ ديسلا هو ديسولاب بعلملا ةيسرم ىلإو
 هيلع اومدق املف ةفالخل ىلع بثوتلاب مسفنا اوثدح ةريغب ةعيقولاربخ

 اهلتق رت اهرما ىلقسا ام لالخ جفلا طايرب] اهلاقتعإب رمأ ةينبتلا

 ىيحي دصقو ةياجب ىلع صفح ىبا ديسلا نب نسل ىبا ديسلل دقعو
 ةهعمزبف ةياجب نم نسل وبا ديسلا هيلا فحزف ةنيطنسق ةيناغ ىبا

 0000[ الح عطف ةركسب ىلا ةمداع با لكتراو ةبيطنسق لجدو
 رثكو اهرصاحو ةياجب ىلا لحتراف هيلع تعنتماو ةنيطنسق رصاح رث ةوغع

 هركذن ام, هربخ#ىنم ناك نأ ىلإ هغيع

 هايج 5 هرابخا

 تددرتو ةيليبشا ركسعب عقوأ هنأو بلش ةدعاق ىلع ودعلا بلغت هغلب امل

 فسوي وبا ديسلا هبطاخو اهنيصح ىم ارمثك ختفاو اهيحاون ىلع مايرس
 (1) طع رصق. 82 مم ىنع



 مسبب

 ' نب ىلع ءاليتسإب كلذ ءانثأ ربقل غلبو ةرضحل ىلا ىنصناو هللا دبع

 نيومل دبع نب ىدوي ريمالا نأ هربخ نم ناكو ةقرومم ىلع ريتربرلا
 هبطاخ دمحم عوخأ ناك امل هرما ىلإ ةيناغ ىنب ءاعدل ةقرويم ىلإ هقعب

 هنود اوعقجاو ميخأ ىلع هناش اوركن ملا ريتربرلا نبا لمصو املف كلذب
 ليطاسالا اوبكرو ايلع هاخأ ميلع اومدقو رمتربرلا نبا ىلوو هيلع اوضمقتو

 نم ميلارم لخادو هرما ىف ريقيرلا نيا ربد منمويل الخ اف ةياجب ىلا
 ميلهإب مليبس ىلخي نأ ىلع هلقتعم نم هليبس ةييلخت ىف () جولعلا

 قاحصأ نب دمحم ذقنتساو ةبصقلاب راثو ممم هدارم هل مف مضرا ىلا مدلوو

 هناكم ةيناغ نب ىلع ربخل غلبو ةرضحلاب اعيج اوقحلو هلاقتعا ناكم نم

 ةقرويم ىلا ابنم بكرو ةيلقص ىلا هللا دبع هاخا تعبف سلبارط نم

 موسطضأو هيلع ىلوقساف دلبلا كلمت ىن ةليحل لعو اهارق ضعب ىف لزنو

 اهنم ريثكلا ىلع بلغتو ديرجل دالب ةيناغ نب ىلع لزانو ةيقيرفإب ةنتفلا ران

 ةنس شكارم ىنم هملا روصفملا حر ةصفق ىلع هثاليتسإب ربخل غلبو

 ىلع راس رث ىزات طابز ىلا راسو ابب حاراف ساف لصوو نيناو نيتنث

 ءاجو بارسعالاو نيقلملا نم هيلا نم ةيناغ نبا عجو سنوت ىلا ةيبعتلا
 رظنل هركاسع روصنملا ميلا حرسف سلبارط بحاص ىزغلا شقارق هعم

 عوج تضفناف ةريغب ميقلو صفح ىبا ديسلا نب ىسي ىبا ديسلا

 روتي نب ىلع ىباو رمتربرلا نب ىلع لقق نع ةكرعملا تلجاو نيدحوملا
 اجنو التقق ميف اونختاف ةصفقب ملف مقحلو ديز ىبا نب رع ريزولا دقفو
 عُناقولا هذه ىن لاح ربج ايفالتم روصنملا) حرخو”سنوت ىلا نوقابلا

 تناكف اوفحازتو ىناقي فلا رواغتف ةّماحل ىلا ريسلا ذغأو ناوريقلا لزنو

 هعمو هسفن ءامذب ةكرعملا نم تلفاو هبازحإو ةيناغ ىنبا ىلع ةربدلا

 (1) [نعو رصؤؤ. كل ع( 8 ممءاءعصغا ىجولعلا
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 ىلوو اهخقفاف رئازقل ىلا ىغمو ةياجب ىلع ىيحي هاخا لهتساو ازاتجم اهب
 ةقفثئئاع ىب ردي ابيلع ىلوف ةنايلم ىلا مث ةحلط هيخا نبا ىبحي اهيلع
 وهو روصنلاب رمخل لصتاو اهلرافف ةفيطنسق ىلا مث ةعلقلا ىلا ضهنو
 صفح ىأ ديسلا هع نبأ ديز ابأ ديسلا حرسف وزغلا نم هعجرم ةتبعب

 ىلع عماج نب قاحا ىبا نب دمحم دقعو ةيناغ نبأ برح ىلع هل دقعو
 ا لإ كفار لعطلا هاو نيرطع نب دي وبا هرظن لاو ليطاملا

 ٍظنلا معنا دقو ابملاو نسحل وبا ديسلا ذّمموي دوخاو ناسملت ىلا ديز وبا
 ةيهعرلا ىنوفعلاب ىدان» ناسملت نم هركاسعب لمحضرا مث اهنيصحت ىف
 رخارجل ىلا ليطاسالا تقبسو هوجرخاف ةيناغ نبأ ىملع ةنايلم لهأ راتف

 ما نم ةشئاع نبا ردي قيسو ةحاط نب ىيحي ىلع اوضبقو اهوكلمف
 ةياجب ىلا هلوطسإب ىلقصلا دجا ذّئاقلا مدقتو ىلشب اعيج اولققف ولعلا

 ةنيطنسق راصح نم هناكم ىلع هيخإب ةيناغ نب ىبحي قلو اهكلمف
 نم ىبوموبأ ديسلا حرخو ( تالكتب ديز وبا ديسلا لزنو اهنع علقاف

 جرخو ةييطنسق' نع جرفاف ودعلا بلط ىن لحترأ مث كلانه هيقلف هلاقتعا

 رقتساو ةياجب ىلا اولفق مث سواقنو ةرقم ىلا نودحوملا هعبتاو ءارصعلا ىلا

 رزوت لزانو اهكلمف ةصفق ةيناغ نب ىلع دصقو اهب ديز وبا ديسلا
 ةيناغ ىبأ 0 ىجابنصلا ىزغ جرخو سلبارطب قحلو هيلع تعفتماف

 هنبا ديز وبا ديسلا ميلا حرسو ريشا ىلع بلغتف برعلا ءايحأ :ضعب ف

 لققو مللح ىلع اولوتساو مب اوعقواف شيندرم نب مفاغ هعمو رع صفح ابا

 برسغو هوخا هللا دنع هب قلو اهب بصنو ةيابب ىلا هسار قيسو ىزغ
 مدقتتساو ةيماغ ىبأ رمأ ف لوخدلاب مممابنال الش لا ةفاحت نم نودهج وغب

 [) طل اع ةداكم حقو :ةنيانوتب هتاكمرا م, دايور للا: ديسلاو ةميلدلا
 (4) 1ع موو. 8 عا 2 ممءاعمأ تالاكع هد آذ( لههو 16 صو. 4 تالس
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 دبع هدالوا هعمو ةبطرق نم ابميلا لحتراف ةقروهم ةيالو ىلا دمحم هيخا

 ةهيرست ىف قاحصاو هللا دبع ناكو ةحلدو مهارباو رمبرلاو قاحتاو ىلعو هلل
 يرو دارا هما مح قاد لير ب رابع تلامك يل
 كامو ارشع كلذ ىلع ماقو شكارم ىلإ ادفصم هقعبو روناو ىلع ضبق
 قاما ةاخأو ةطانرغ ىلع دمحم هيحا نبا هللا دبع ىلو: دقو ةيناغ :نب. يخي

 مميلع ربظو ةنوتملرمأ ىعضو ىسوي نب ىلع كلف رق ةنومرق ىلع دمحم نبا
 ٍلولطسالا ىن هيلا الصوف قاحتاو هللا دبع هينبأ نع دمحم تعبيف نودحوملا

 قاكحإ ردا ةهنيفاقف ةللا دنع -هنيإ لإ دمع دبع م ةنوتمل كلم ضقنأو

 كقفلا اوعمجا مث دمحم دابا اولققو دولتقف هلتق ىن ةنوتمل نم ةعاهج لخادو

 ىف ْمسيكف مرمأ ىف رجلا دداق نوهم نب بل لخأدو مب باتراف هب

 اميما ىقبو ةيامسجو ىنمعبراو تس ةنس هقعيب تهتو ملققو غلزانم
 هتكلم ءوسل سانلا هنم رجتو ةسارغلاو ءامبلاب هرمأ لوأ لغتشاو ةقروممل

 تعبي نآكو ورغلا ىلأ ارخآ عجر م نيدحوملا ىلا نوهم نب بل هنع رفو

 نينامت ةنفس هكلبم ليبق كله نأ ىلا بوقعي نا :ةفيلشا جولعلاو ىرسالاب

 روصنللاو رمسو ىزاغلاو هللا ديعو ىيحيو ايلعو ادمحم دلولا نم ىلخو

 ىلا تعبو دمحم هنبا ىلوف نسحلو فسويو رعو ةحلدو نيفشاتو ةرايحو
 هنم كلذ رابتخال رهترب ملا نب ىلع وه تعبف هتعاطب بوقعي ىبأ ةفيلقأ

 كلبم مغلبو نم ايلع اومدقو هيلع اوضمقتو هو كذف هتوخأ كلدب سحأو

 ملوطسا ىف رجلا اوبكرو رمتربرلا نبا اولقتعاف روصنملا همبا ةيالوو ةفملشل
 نمح ىلع هلوطسا ىف ةياجب قطو ةحلط هاخا ةقرومم ىلع ىلوو ةياجب ىلا

 ايجزاح مناك ىنموملا دمع ىب هللا دبع ىب عهبرلا وبأ ةيسللا ابيلعو ةلفغ

 ديسلا ىلع اوضبقتو نينا ىدحا ةنس اهيلع اولوتساف هبهاذم ضعب ىف

 ناك ةيقيرفا بحاص نموملا دبع نب نارع ىنوم ىبا ديسلاو عمبرلا ىبا
 م(



 مب مب ع

 روصمنملا بوقعي هعبأ ةلود

 هنبأ عيوب نمتامت ةنس نيرتنش نصح ىلع بوقعي وبا ةفيلخل كله ال

 انآ محد رزوقسأو ةعيبلا لمكتساو ةيليبشأ ىلآ نانلاب عجرو بوقعي

 ديسلا هيخا عم ورغلال سانلا رفنتساو صفح يبا نب دحاولا دبع دمحم
 ةرضعلل ىلا رجلا زاجا رق رافكلا دالب ىف نختأو نوصخل ضعب ذخاف ىيحي ىبأ

 نك امذأت صحح ىاديسلا نب ءايركز وبا ديسلا ةدوععم رصقب هيقلو

 لدعلا طسبو رحكانما عطقف شكارم ىلإ ىغمو ةبغز ةهجشم عم ناسملت

 ةنيناع ىلا نا ةملود نق .كتادحالا لوأ نم ناكو ماكحالا رسقابو

 ةيناغ ىنبا ناش نع ربخل

 كلهو ةقرويم ةريرج ىلع ودعلا بلغت ال نيفشات نب فسي نب ىلع ناك

 كنعب رشبم نأك دقو ىضوف اهلها ىقبو رشبم وهو دهاجم ىلإوم نم ابهلاو

 كسعبو علقأو قرحأو غو ودعلا اهذخا املف هل رصاحم ودعلاو ديراب هيلا

 تسعبو ةنوتمل تالاجر نم ركب ىبأ نب روناو اههلع اهلاو قسوي نب ىلع
 ةنيدم ءانب ىلع مداراو هدح مل فهراف هركسع نم سراف ةيامسج هعم

 اوضمو هوسبحو هب اوراقف مممدقم لققو اوعنتماف رجلا نم ةديعب ىرخأ

 قوسملا يحي نب ىلع نب دمحم مميلع ىلوو هنم مافعاف قسوي ىنب ىلع ىلا

 ةيليبشاب هلمن عاكود قيل ودإلا برغ ىلع ىيحي هوخا ناكو ةينئاغ ىباب فورعملا

 فرصب هرماي ىسوي ىب ىلع هيلا بتكف ةبطرق ىلع هاخأ دمحم ليعتساو



 يب ب مي

 ضرأ ىل ةيليبشأ نم نيدحوملاب ارغ نيدونأو نب فسوي نب دمحم نأ هب

 ىلا عجرو اهبنهصح ضعب قعفأو اهلوح ام معو ةرباب ةنيدم لزانفودعلا
 ىقتلا ةيليبشإب لوطسالا دماق عماج نب قحصا ىب هللا دبع ىنأو ةيليبشا

 ىبسلا عم معْداطق نم نيرشع اوذخاو ممزهف رجلا ىف ةنوبشا لها لوطسإب

 ىلع تاراغلا نششو ةبطرق لزان ةجناش نب سنوفذا ىنإب ربخل غلب رف مانغلاو
 نكسو ةلايغنش نصح ىلع بلغتو ةجا لزان رف ةطانرغو ةدنرو ةقلام ةبج

 [افكتناق هددل ةطيلط ىنم شذوفذأ جوخ هغلب َْث اموي ىنيعبرأ وحن نص

 نيدحوملا عوج ىف ةيليبشأ نم نيدوناو نب فسوي نب دمحم جرخو اعجار

 داشتحالل مممدقو هءأنبأ سلدنالا ىلع ىليوو دايبلل ةدواعم ىلع فسوي وبأ

 هما ةهليسلا هنبالو ىاك 5 ةيلينشا كع قحأ ئبأ ديسلا ةنبال دود

 ديسلا هنبالو ةطانرغ ىلع ىناضرحلا ديز ىبأ ديسلا هنبالو ةبطرق ىلع ىبحي

 ساف ىلا راسو برعلا دوشحب ةيقيرفا نم عماج نب قا ىبا نب دمحم وبا

 هةيظيفارف ةيليبقا كلا راس فلا لبجب لتحاف نينامث ةنس نم رفص ىف

 لحرو قفاغ نصح ىلا هبرغو نيدونأو نب دمحم طخمو سلدنالا دوشح اهب

 ةفيلقل موملا كلذ ىف كلهو 3 ليد ةلوج دعب أوفرصنأو هرضح نموره دايهل

 هنع هللا افع هقرط ضرم نم ليقو لاققلا ةموح ين هباصا مس ىم لاقي



 رييإم م

 ندخأو داك ىلع موقعأو ةيغاطلا ضاقتنإب ةفيله أربخأو سلدنالا نم هانبا

 ةيقيرفا نم برعلا ءاعدتسا ىف

 ابعاجرتساو ةعقفك .تاققنأ ىنع ربع

 هربخ ةفيلهأ خلبو 6 فى 00 0 ىنيهعبسو سه ةنس ا دو

 رصتقتنملا نب ىلعب هدنع ىىسو ةياجب 0 شكارم نم هيلا ضبغف
 اهي رتاعلا هبميرق لصاوي هنأ ةصفق ىنم هلزنتسا نموملا دبع ناك ىلا

 ةهجشم هيلع تدفوو ابلزانو ةصفق ىلإ لحترأو هديب ناك ام ىفصتسأو

 0ع رح ىأ ىلأ ه2 مقل أرصاخحم لزه و (2) ملبقتف ةعاطلاب حاير ىم برعلا

 نلقعو برغملا 1 برعلا ركاسم ذفنأو سنوت ىلآ اعجار افكناو زعلا ىبأ

 ىبوم ىبأ ديسلال ةياجب ىلعو هيحأ ىلع ا ديسلل بازلاو ةمقيرفأ ىلع

 ةرضملا ىلا لفقف

 هابل ةدواعم

 نيدحوملا ةفاكو ةيسرم نم بوقعي نجرلا دبع وبا ديسلاو ةيليبشأ نم

 (1) آع مق. 8 ممر(ع ىنيسجو حبس -- (9) آم وذ. ل ءا 2 ممءاعسأ مملققف
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 كتفقف باترأ راصعأل ةيلغتقالخ:' ايل شيندرم ىبأ ناكر هتأرغ ىم افرصغم

 لخدو ةنسلا هذه ىم بجر ىنوه كلهو ةعاطلا ىلأ حاجا وبأ هوخأ ردأبو مب

 جرخو اهلخدف ةيسام ىلا صفح وبا ديسلا ردابو ةعاطلا ىن لاله هنبأ

 دالب ىلا ايزاغ ةفملخل لحترا مث ةيليبشإب ةفيلقل ىلإ هقعبو هتلجج ىف لاله

 ك1 هيلا ىلأ حجج مث ةيسرم ىلا ابيع لحترأو امايأ ةدبو لزانف ودعلا

 هع ىلوو هتغبأ ىف هملا ربصأو شيندرم نب لاله بهحعتساو نمتسو نامت

 هغلب مث ةطانرغ ىلع ديعس ىبا ديسلا هيحال دقعو ةيسنلب ىلع ىسوي

 عقوأو مناقلل 0 ا سموقلا جم 0 ضرأ ىلا ودعلا 2

 ءارمأ ىم هللا دبع 51 كايد 0 00 ةرومب 2 نب بيك

 ةفيلقل دشتحاف نيدلسملا دالب ىلع راغأو شنوفذأ نبأ ضقتنا ث ةيمأ ئب

 0-7 - سلا ةرطنق تيتفأو هرادر بقعب دأزغف هيلا صفخنح نأ ديسلا ردي

 شحكارم ىلأ اعجار ةيليبشأ ىؤم ةفيلغأ لحترأ مت ةبج ل ى هعوج

 ىلع ديقععو سلدنالا ىلأ هتزاجا نم نينس 200 ىنيعبسو ىدحا هن

 نوعاطلا شكارم باصاو ىلع هيخال ةيليبشا ىلعع نسحلا هيحأل ةبطرق

 صفح وبأ علا مدقو ءايركز وبأو لكليعدس وبأو نارع وبأ ةداسلا يم كلبف

 نيديسلا ل ةفيلخأ ىدتسإو الاتبب ىفدو 50 ْط 0 0 ىم

 ا 0 ع 0 ديز 00 صفح 5 ديسلا هيكل 7 دقعو

 عماج ىب هنارزوب اطس نمعبسو تالث ةنس ىفو همن ام قاع هللا 5ع

 شيندرم نب دمحم نب فاق دقع ىنميعبسو سمج ةنس قو ةدرام ىأ مباغو

 «هسيخحأ ذافو عوف أبهفو حجرو ممغف ةبوبدشالا هةفيدم دازغأو هلوطسا ىلع

 ىلإ



 ما“

 مُناقتنا ف لفتحا نيدحوملا نم ركاسع ىف صفح | يشلا حرسف سويلطب
 ىلا لصو املف راصخلل ةوه نم سوهلطب ذاقنتسال نمتسو عبرا ةنس رخو

 مرصاحي ناك ىذلا (1) كنرلا نبا ومده سويلطبب نيدحوملا نأ هغلب ةيليبشا

 ةدنأ مج رفو اريسا متضبق ىف لصحت كنرلا نبأ نأو شنوفذا) نبا ةناعإب

 هيلا تعبو ةبطرق ةنيدم صفح وبأ ا ىسسقن ةئيضقم لأ قلللا

 نإ هلحبحاسشما هتقرافمو ةةايحوتو هتعاطب نايح نم كشه ىف ميهأ بأ

 شيندرم نبأ هيلع لاف ةنقفلاو ءانعتلا نم اهنيب ثدح امل شيندرم

 يشلا بتكو هتعاطب صفح ىبأ يملا ىلا تعبفورغلا ههلا ددرو برح اب

 نال دنالا ناوجب ىراصنلا ثيع نم ناك اهو ةفيلخ ىلا كلذب صفج وبا

 شكارم نم ضبنف نيدحوملا ركاسع ىف صفح اما هريزوو هاخا جرسك

 ةيليبشا لصوف هوخأ ديعس وبا ديسلا هتلمجج ينو نيتسو سه ةنس
 فرمسصنأو ةيغاطلا عم ملصلا دقعف نوهلطب ىلإ ديعس ابأ هاخأ تعبو

 لها راثو شيندرم نبا اورصاخ كشف نبا معمو ةيسرم ىلإ اعيمج اوضيهنو
 هلو ةعيدنم جفا م صفح وبا ديسلا ابكلمف نيدحوملا ةوعدب ةقرول

 هج ادجكا فالك صخب ةيرملا بحاص شيندرم نب دمحم © هع ىبأ عاطو

 ةيقي فأ نم برعلا عوهج هدنع تفاوت دقو شحارم ةفيلحلاب ربها لصتاو

 ناكو ناسملت بحاص نارع ىبا ديسلاو ةياجي بحاص ايركز ىبا ديسلا ةبعص

 ىلا ضيبنو هركاسمع رئاس مضرتعاف ادوبشم اموي هيلع ممودق موب
 ةنس ةبطرقب لقحاف داخأ نارع ابا ديسلا شكارم ىلع ىلقساو سلدنالا

 كلانه صفح وبا ديسلا هيقلو ةيليبشأ ىلا اهدعب لحترا مث نيقسو عبس

 (1) آم مق. هك مورام كيرلا 16 مق. 8. كترلا ه( 16 سك كنزلا - (9) 11 هنأ 3106(660-

 مد( !ذمء ذو مع نبأ هد ةع نبأ
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 تاوكيسلا هيخإب هنم لادأ ث ميهاربأ ىب هللا دبع ىأ يشل ةيليبصأ

 قاحأ ىأ ديسلل ةبطرق ىلع دقعو هترازو ىلع هللا دبع بأ يملا رفأز مهاربأ

 ىف ةمالعلا عضو ىف نودحوملا رظن مث ةطانرغ ىلع ديعس ابا دمسلا رقاو

 ممتلود رخل لبا متمالع تناكف ةتابطا# ضعب ىف ىدبملا

 ةراغ ةنتف

 ناك امل ةواهغ لابج ىلا بوقعي وبا زيمألا كرحت ىمتسو نمتنت هن

 ةنقفلا ىف ماغانو منم دافغنم نب عبس اهربك ىلوت ىتلا ةنتفلا نم اهب ربظ

 ميسشلا رظنل نيدحوملا ركاسع بوقعي وبا ريمالا كعبف مناريج ةجابنص
 عقوأو هسفنب ميلا جرخل ةجابنسو ةراغ نتف تيظاعت مث صفح ىبا
 ىبا ديسلا هيخأل دقعو مواد ميحنإو دافغنم نب عبس لققو ملصاتساو عب
 نودحوملا عقجا نيتسو ثالث ةنس ىنو مدالب رئاسو ةتبس ىلع نسل ىلع

 ىنمب ةروهبشم ةلاسرو ةديصق كلذ ىف ميلا بتكو مضرخيو ورغلا "0

 فورعم ره ام هيلع مدوفوو متباجأ نم ناكو سانلا

 ةيملدكإلا رايخا

 سلدنالا ىلا هرظن فرصو ةودعلاب بوقعي ىأ ةفيلحنل رمالا قسوتسا امل

 مث ةلاجّرُت ةنيدمب هللا هرمد ودعلا ردغ نم ناك ام هب لصتاو دابجلو



 سا

 رخالا ىداهج ىف السب ةينملا هتكرداو دابجلل ضبن امل سوملا دبع ةفملفل
 ىو لا بداح 'ىلإ لالميعيا ةبقو .ةعسلا هذاه .ىم

 ىنموملا دبع نإ فسوي ةفيلهأل د ةلود

 دلل سكش وبا ديشلا# اغلا نم ةحيبلا دحا نوولا دي فلها اذ
 هقيفاح نصفك ىلا يلا نم ىضرو ةفاك نيدحوملا نم قافصإب بوقعي

 صفح وبا ديسلا ناكو شكارم ىلا اوعجرو هترازو ةبتر ىف لقتساو
 ىرحلا مالسلا ديع ةبكن دنع هرزوتسا نوملا دبع هيبال اريزو اذه

 افاصعم عماج ىنب ىلعلا وبأ ن اكو نيس سمح ةنس ةيقيرفا نم هعجرف

 ةعمبلا صفح وبا ذخاف نموملا دبع كله ىأ ىلأ ةرازولا مسر ىن هيدي نمب
 نسحل وبا ديسلا هنبأ نموملا دبع ةافو رثأ كله مث بوقعي ىبا هميخال

 مث ةرضحل ىلا هقيرط ىن ةياجب بحاص دمحم وبا ديسلاو ساف بحاص

 هيقلو مدقف نمتس ةنس ةطانرغ نم ديعس ابا ديسلا بوقعي وبا مدقتسا

 0 اد هم يدب ربا ةقيلتل نيس مق ةنيسي صيقحوتا ديسلا
 55 حاحل نم هغلب امل نيدحوملا ركاسع ىف سلدنالا ىلا صفح بأ

 حايرو ةبغز نم برعلا لئابق هعم دشتحا نأ دعب ةبطرق ىلع شيندرم

 ىراصنلا نم هءايلوأو هعوجج عمج دقو شيندرم نبا دصقو رجلا زاجاف جينالاو

 هباحصأو شيندم نوفا مزه نأف ةيسرم صخب نيدحوملا رهاسع ممتيقلو

 وبا ديسلا ىرصنأو هيحاون اوخودو أهب نودحوملا هلزانو ةمسرم ىلا رفو
 انك | دج صا م لا ينسي ىلعا ةين ةليغس وبا وتلا قدفح
 ىلعو ءايركو ىإ ديسلا هيخال 56 ةفيلقل دقعو شيندرم نبأ نم



 سلدنالا نر رساعلا شيندرم نبا رابخأ

 دال رماعلا صيت دم نيودمع وأ ةيقيرفأب وهو نموملا دبع خلب ناك

 ىبوكلا ىلع نب دمحم اهيلاو هعاطاو نايج لزانو ةيسرم نم جرح سلدنالا
 ىلا عجر رت اهبكلمو ةنومرقب ردغو اهنع لحرو ةبطرق اهدعب لزان رث
 سيلددالا هلاع ىلا .بقكت هلعتو همزهد هيرخل تنكس ساجدا 1
 لها هيلا عقجأو فلا لبج ىلا رجلا ربعو ميلا لصاو هناو ةيقيرفأ جفب

 ىلأ درت ادع تعبو شكارم ىلا عجر رق نيدحوملا نم اهب نمو سلدنالا

 دي نم ةنومرق ىلع بوقعي وبأ ديسلا بلغتو دوص مسه ةيغاطلا ميقلو داههل

 ةيليبشا بحاص بوقعيوبا ناديسلا نأكو شيندرم نبا رهص كم نبأ

 كش نبا ىلاخ شكارم ةفيلقل ةرايمل الحترا ةطانرغ بحاص ديعس وبأو

 اهيلع ىلوتساو ابلهأ ضعب نم ةلخادمم اليل اهب ردغو ةطانرغ ةنيدم ىلأ

 افذاقنتسال شكارم نم نموملا دبع جرخو اهتبصقب ىنودحوم ا رصخغأو

 لدفاع هيقلو رجلا زاجاف دييعصسا انا ضدك رمدقو الس ىلأ لصوف

 ضبنف ةطانرغ لع اوضيقو اح عون :نضفح نبا 7 هللا دبع ةيليبشأ

 نيوملا ديع ةقدرو ةقلام ىلا ديعس وبا ديسلا عجرو ممرهو كقمم نبا عملا
 ا ةطانرغ ىلا اوضيبنو نيدحوملا رحاسع ىن بوقعي ىبأ ديسلا هيخاب

 ٌميقلف كش ىبال اددم ىراصنلا نم عوج ىف شمندرم نا رابلضوا دق

 قرسستنلا نم هناكم ىلا شيندرم ىبأ رفو ثوم مشو ةطانرغ صخنب نودحوملا

 اماقاف: ةبطرق: ىلإ ناديسلا .لسراو ينودعولا ةلرانق ناك كشف, ىاا دك
 ةيالرل نيس نامث ةبس شحارم ىلا بوقعي وبا ديسلا ىدتسأ ىأ ىلآ اهب

 هيبا باكر ىف حرخر شكارم قحلف دمحم هيحا نم هب ةلادالاو دبعلا
 م,
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 دبع هدعب نموملا دبع رزوتساو هلتقمو هتبكن تناكف شكارم ىلا ةيطع

 هترازو ىلع لزي مفرهص ةمذب هيلا نم ناك ىبوكلا مالسلا

 هنباب ةيغاطلا عاقيا نم ناك ام نيسهو ثالث ةنس نموملا دبع غلب امل

 0 دحفملا خامشا نم ديشتسأ نمو ةيليبشأ رهاظب بوقعي ىبا ديسلا

 لقحأاو داب ديري ضبن ماهتأ نيأو نومع نبأ لقم راوغلا نمو ممظافحو

 تفاوت املف ةيدبملاب ىراصنلا ناش هاو ةيقيرفا ضاقتنا هغلبف الس

 نب ىسويمل دقعو برغملا ىلع صفح بأ يملا نلقسا السب ركاسعلا

 اهب نمو ةيدبملا لزان ىتح ريسلا ذغي ضهنو ساف ةنيدم ىلع ناهلس
 :قنتساو نيسجو سمج ةنس اعلص اهكتفاف ةيلقص لهأ ىراصن نم
 تعبو ودعلا ىديأ نم سلبارطو سقافص لقم ةيلحاسلا دالبلا عيج

 ىنب دي نم اهصلخساف سباق ىلا ةيدبلل هراصح ناكم نم هللا دبع هنبا

 ةصفق ضلغساو حاير نوطب ضعب ناهد نم ابيلع نيبلغتملا لماك

 () لالع نبادب نم ةقربطو نسكو مب ىنب دي نم ةعرزو درولا ىب دي نم
 نإ دايع ىني ني قف ةيرانبقشو (2) ةفيلخ ىب داج ىنب دي نم ناوغز لبجو

 اردد كلذ اعشخ برعلا نم ابكلم دي نم صبرالا ةنيدمو هللأ رصف ىو

 ىلا هنانع: ىنثو غلا لهمكتسا الو ةجابنص ةلود ىف راوثلا ءالوه رابخأ ىف

 عجرف هيلع اوضقتنا ةيقيرفإب بارعالا نأ هغلب نيسهنو تس ةنس برغملا

 مريبك لمقو برعلاب اوعقوأو ناورمقلا ىلا وضبنف نيدحوملا نم اركسع ميلا

 حاير نوطب ىدحا ىلع ىنب نم ىغراغلا دايز نم زم
 (1) آ8نعو سدد. ل ءا 2 مم( عدأ لالغ ب (2) 0م 11غ ةفلخ 0383 163 طلقو. ف ه(183.-- (3) آنع8 55.

 28 ها( 15 هتموأ ننع ءءاسأ 151'0-]عطدعمانطأ ممءاعمأ دابع



 مادو

 ىدبملا اوخا لققو ةروثلا كلت ران افطف هرثأ ىلع نوملا دبعو ةيطع نبا

 سلدنالا - ةيقب

 ةيليبشأ بحاص روتي نب ىمحي نأ نمعبرأو عست ةنس شكارمب هغلبو
 كلذ ىن مترذعم لبقي مو ابل ىبهولا ردغ نم ناك امم ةلبل لها لقق

 صفح ىبأ نب هللا دبع دمحم ىبإب ةيليبشأ نع هلدعو رومي نب ىيحي طغشف
 نب هللا دبع تعبو تيكب نب ديز ىإب ةبطرق نعو ىلافيتلا ىلع نبا

 هنبأ عم هقعب ىأ ىلأ هلمغم همزلاو ةرضخل ىلا القتعم رومغي نبإب ءاخ نايلم

 ردي نب نوهم جرخو سلدنالا رمأ ماقتساو نأسملت ىلا صفح يبا ديسلا

 باس ةيعسربا ديسلا ايفلاراجأر اهوحنبت ندعي كلا 0
 لزانن شكارم ىوقلملا قحلو كلذب هيلا نموملا دبع هيبأ دبعب ةتبس

 ىراصنلا نم اهب ناك نم لزن ىتح ةيرملا ةنيدم ديعس وبا ديسلا

 نبا مدلل نأ هغب ةبطع نيرفعج وبا ريزولا كلذل رصعم ناي
 ةعفادملا نع اعيج أو مجعو هعم ةيغاطلاو سلدنالا قرشب رماغلا شيندرم

 ةيالو نموملا دبع نم اوبغرو نيسهو ىدحا ةنس ةيليبشا خامشا دفو مث

 ةلزانمم هرمأ خمفاو اهيلع بوقعي ىبا ديسلا هنبال دقعف ميلع هئانبأ ضعب

 ماقتسا ىتح ةيطع ىب رفعج وبا ريزولا هعمو ةريبطب رئاتلا ىبهولا ىلع

 نيفشات لدفتساو ىسق ىنباو ريزو نبأ لع ىلع ىلوتسا مث ةعاطلا ىلع
 ابنم نيفللا كما ىدلا ناك نيسعر نيتك هس هدم ك١
 نب رفعج وبأ فرصننأو ةيليبشا ىلا ديسلا عجرو 0 خقسأو ىسق ىبأ



 مساع

 ممرهف رلعلا رمإب ةجابنص شيج هتضرتعاو هبععف ةيدبملا بحاص ىلع

 لل دخان 1 ك1/ نس بكو اهلعفف د علا س:ةياعع هس
 اال 1 200127 يلو هلوماو نداخذ اييف لمحاو كلذلا اهذعأ ناك

 ةياريال تحت شكارم مقتساو نموملا دبع نامأ ىلع اهنع كلذ دعب لزن
 قي دحملا رحاسع نموملا دبع حرس مث هللا هجر كله ىأ ىلأ ةيانعلاو

 ةجابنص عوج ىن زيرعلا نب ىنشوج اهبو ةعلقلا ىلآ هللا دبع هنبأ ميلعو

 سرج لتقو اهنكاسم ىف رانلا مرضاو منم اهب ناك نم محلتساو اهمكقاف
 نم ىنيدحوملا ىديا تالتمأو افلا رشع ا اوناك اهب ىلتقلا جوا انكم

 ةرسقو حايرو ةمغزو جينالا نم ةيقيرفإب برعلا ىلا ربقل غلبو ىبسلاو ٌمانغلا
 زيروعلا نب ىيحي مكلم نع عافدلا ىلع اورمادتو ةجاب مهاظب أوركسعف

 ا لإ زر الا دبع ىف هللا هذه معلا يحرر قيلست ىلا الفرار
 هغلب املف ةييتم لرنو برغملا ىلا لفق دق نيوملا دبع ناكو هعم نيذلا

 مث اثالث اولتتقو فيطسب ناقيرفلا ىقتلاو هللا دبع هنبال ددملا كعب ربقل
 رساو ملاوما تهيتكاو مواسن تيبسو اومحلتساو برعلا عوج تضقنا

 هيلع دفوو نمعبراو عبس ةنس شكارم ىلا سوملا دمع عجرو موامنا

 دقعو مموق ىلا معجرو ملسوف نمعداط ةيقيرفا لهأ نم برعلا ءاربك

 ىلع دقعو ناهلس ني فسوي 4 رزوتساو نسحلا ىبأ ديسلا هغبال ساف ىلع
 ىلعو نيدوناو نب دمحم ابأ هل رزوتساو صفح ىبا ديسلا هنبال ناسملت
 ىبأ ديسلل ةياجب ىلعو ناهلس ىب دمحم هل رزوتساو ديعس ىبا دبسلل ةقبس

 ةيالوب هللا دبع ابأ هنبأ صتخاو نيسحلا نب ىلخي ةلرزوتساو هللا دبع دمحم

 اقحلف ىدبملا ىوخأ ىيحيو زيرعلا دبع رئامف هلك كلذب بلقتو هدبع

 نب محب اوبثوف مناش ىف داغوالا ضعب اولخداو ردغلل نيرمغم شكارم
 رفعج وبا ريزولا اهرثا ىلع لصوو ةبصقلا نم هناكمب هولققو نيكاأ فات



 ممارس

 اهتيامحل و نب ملا اا ةيليبشإب نودحوملا عفدو اهملا قعد ةبطرق

 ثعبف نيوملا دبع ربقل غلبو ةلبل نم ىجبورطبلا ىفسوي ددم هيلأ لصوو

 ةيغاطلا ابنع جرفا اهلخد الو رومخي نب ىبحي رظفل نيدحوملا نم اركسع ابملا

 سسوملا دمع نم نامالا بلط ىن روهتي نب ىبحي ىلا راوثلا ردابو هلخدم نم مايال
 ةفس الس ةغيدم ىلا ضبنو ل خسصو ملبقتف شكارم هب اوقحالت مث

 اعيج هعيإو هيلع اودقف سلدنالا لها اهنم اعدتساو نمعبراو سمح

 بحاص ريزو نب ىلاردس لقمرمالا نم عالخالا ىلع راوثلا نم - و ملأ هعيأبو

 ةدنرو شيرست بحاص ىورع ىنبأو ةلبل بحاص ىجورطملاو ةروبايو ةجاب
 ىلغتو (8) ةرهباط بحاص () بهنم نب لماعو سيلطب بحاص ماتا نباو

 عجرو دعب نم هلققل اببس ناكف عمه اذه نع بلش لهاو ىسق نبا
 بهصتسساو مدالب ىلأ سلدتالا لفأ فرصنأو شحارم ىلإ نوملا دبع

 هترضحب اولادي ملف راوتلا

 ابنوسشو ةمقيرفأ 3

 برعلا ةلاطتسإو ءارمالا ىالتخا نم هيلع ةيقيرفا ىف ام نموملا دبع غلب مث

 ىيحي نب ىدوم ىنإو ناوريقلا ةنيدم أو مداح ممناو داسفلاو تيعلإب ابملع
 ةيقيرفا ودغ ىلا ةلحرلا عجاف اهبكلمو ةجإب ةنيدم لخد ىسادرملا ىايملا

 جرخو هوقفاوف ةهسشملا نم اهريغو ميهاربأ ابو صفح ابنأ عملا روابش نأ دعي

 ىلا ىفقنا ىتح دابجلاب ايروم نيعبراو تس ةنس رخاوا ف شكارم نم
 شحارم ايروم ةتبس نع لحر مث سلدنالا لها لاوحل موتسأو ةتبس

 نب نسحل هملا حرهخو ةافغ نيح ىلع رئازجهل لخدف ةياجب ىلا ريسلا ذغأو

 (1) 0م آذأ لدصؤ ]1ع ططق١ بمهبم ]6 رصو. 4 200:1 بيس لس (2) 16ه طتؤ. 73 0 ةرهيبلط
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 سالب

 ناك نسم نعيلضي اهع نبأإو ىدهملا (0) اوخا زيرعلا دبعغو ىنيع أبنم

 ىلع ميدي تلصتاو نوزع نيرملاوبا مءاج ©رمسيب لبجب ارقحلو معم

 . ىدبملا اوخا قحلو ةنوتمل نم اهب ناك نم اولققو اهوكتفا ىتح ةريرهل راصح
 نم ركسع ىف ىناهلس نب ىسوي ةيليبشأا ىلع نموملا دبع تعبو شكارمب

 ىورطبلا لاعا خودو ىفسوي جر ةيابهل ىلع دمحم نب زارب ىقباو نيدحوملا
 هسعاسطأو (4) ةريبط داع واغأ مث بلشب ىسق نبأ لدعو (8) ةلظايلطو ةلبلنب

 ما. ىنب ىلع نب دمحم لسرإو معم ازغو ةيرقذ# بحاص نوهم نب ىسع
 ةيلهبشأ ىلأ فسوي عجرو هل نتيقوو نلقتف ةايادنيب سويلطب بحانص

 لو ةبطرقب ةيناغ نب ىلع نب ىبحي ىلع ةيفاطلا ظلغتسا كلذ ءانثأ ىو

 ةشوطرطو ةنوبشالا ىلع بلغتو ةدّباو ةسايب نع هل لون ىتح هتاهبج ىلع
 ةيناغ نبابلاطو سلدنالا نوصح نم اهريغو ةيرقنشو ةغارفأو ةدرالو

 ديحم ني زإرب ةيناغ نبا لسارف ةبطرق نع هل جارفالاوا هعبيرض ىف ةدايزلاب
 ال كبرت العب لاقي ناب قلع ةفملدلا داما زار" هل نففو هاب اعفعار
 دبع باطخ لصوو دقعلا متو كلذب ىضرف نامجب اهنم لاديو ةنومرقو

 هطامقإب ردغف اهب ةيغاطلا هلزانو نايج ىلا ةيناغ نبأ لحتراف هناضماب قموملا

 ةلياترد يوما( قتلو قاب نسف .ةيفاظلا جرفار ةمعس بأ ةغلقب ملفعفاو
 ةيناغ نبا هدصق نيطبارملا نم ةعامج ىف ىنوتللا ( ردي نب نوهم اببو
 ةنلل قابمقاب ابيب هكر لاكن قيدعوجلا خش هلاغ لعم ىلع ابق
 ىف هقصرف ةيغاطلا زبتناو دبعلا اذبل فورعم اهب هربقو نيعبرأو ثالث

 (1) 1عأرو ءا 0 ][زعمعق مآاتؤ اةانأو 165 255٠ ممءاعسا وهخأ - (2) آنه متو. لل مع 0

 ]|ءرسصق 8 0 ء( 16 متو. 2 رتسب ب (8) 8عو موو. 8 عا 2 ممءاعضأ هياظلظ ءا ]14 طلق.

 هان اب ع ) ةعو رصوق. لل عا[ ممءاعصأ 5 ء( 1[عرصق. 8 22 بس (5) 145 82055. لل ءأ

 11 ممءاعمأ و لب



 ماا

 حلاص نب معرظنل رخآ ركسعب هدعبو ديعس نب ىدوم رظنل رخآ ركسعب هدماو
 شيرسشب راوغلا نب نررع نيرغلا ابا اولزان سلدنالا ىلا اوزاجا املو ىجابنصلا

 (') ىجورطبلا دهحا نب فسوي راوثلا نم اهبو ةلبل اودصق رث ةدنر عم هل تناكو
 نب دجأ اببحاص ديحوتل ةعاطلا تحت ىو ةلترم اودصق رق ةعاطلا ماطعاف

 ةجاإب ىلا اوضبن رث ىسق نبا اهنم اونكماو اهوحهتفاف بلش اودصق هم ىسق

 نيدحوملا ركسع ىنزارب عجر مث ريزو نب ىارّدس اهبحاص معاطاف سويااطبو
 هعاطاف ةيليبشأ ةلزانم ىلآ جرخ ءاتشلا لصف مرصنأ ىتح ةلقرم ىلأ

 ةيليبشأ اورصاحو راوثلا راس هيلا عقجاو رصقلا نصحو ©) ةطايلط لها

 اهب نوقلملا رفو نمعبرأو ىدحا ةنس نابعش ىف اهومكقا نأ ىل ارحبو |مب
 ركب يبا ىضاقلا نبا هللا > بعىلع لققلا ىتأو ممنم كردأ نم لتقو ةنومرق ىلأ

 نموملا دبع ىلأ جتفلا ]وبتكو دصق ريغ ىنم ةلخدلا كلت ةعيه ىف ىبرعلا نأ

 متعاط لبقتف ركب وبا ىضاقلا عمدقي شكارمب مدقو هملع مدقو ىلع نبا
 ةيامسمو نيعبرار ىيعدت ةمس دقرلا عيبجل تاعاطتالاو ورا و

 ىسيعو زيرعلا دبع ىناكو ساف ةربقم نفدو هقيرط ىن ركب وبا ىضاقلا كلهو

 تلاطتساو دلبلا ىن اهرثأ ءاسف ةيليبشإب ركسعلا ةههشم نم ىدبملا اوخا

 قسيويب كقفلا ىلع امزتعا رث لاومالاو ءامدلا وحابتساو هلها ىلع اههيديأ

 ةوعدلا لوحو اهب نيذلا نيدحوملا جرخاو هدلبب قحلف ةابل بحاص ىجورطبلا
 ةودعلاب اوناك نمهقلملاب هدي لدموو رصقلا نصحو ةطايلط ىلا عبو منع

 سداق ةريرجب نوهم نب ىسمع نب ىلع بلش ةنيدم ىف ىسق نبأ دترأو

 ةعاط ىلع نورع نب رمغلا وبأ تبدو سيلطب ةغيدمب ماب نب ىلع نب دمختو

 ءارضعل ةريرجل ىلع ةيناغ نبا بلغتو اههتابجو ةدنرو شيرشب نبدحوملا

 حرس ةيليبماب نيدحوملا لاوحا تقاضر ماركد اك ةنيس لها وتس
 (1) 16و سود. حل كا( 18 مدماعسأ ىحو »رطبا (9) آم سو. ل مدماو ةطليلط ه(غ16 مو. 8 ةإطيلط
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 لصاةساو مدالب تح نيمعبرأو نيتنث ةنس ىلع نب نموملا دبع ميلا ردو

 ىلا عججرو ةنوقملو يوارصصلا ىيحي نم أوةرمتو ةعاطلا اوداقنا ىتح متفاش

 ىف لُدابقلا ةههشم نم ةبغرلا هتلسصوو هجورخ نمربشأ ةتسل شكارم
 متعاط ةقبس لها عجارو برغملا لاوحا نحلوؤا'هنع افعق' ئرارطعلا ىك

 عروس مدهب رماو مل خصف الس لها كلذكو منم لبقتف

 اهنوُئشو سلدنالا خف

 ىنيقلملاا لصتا هنا اهربخ نم ناكو سلدنالا ىلا هرظن نموملا دبع فرص

 نب ىسيع نب ىلع نأكو ساف ةنيدم نيدحوملا ةلزانمو ىلع نب نيفشات لمقم
 دبعب قحلف سداق ةرسي رجب ىزتنأو ةنوتمل ةعاط عزن دق علوطساأ دئاق نوهم

 001 2 هياعاذل نطنلوا ةصوعدب لا لافتدو لاق اراضتخلا نبأ ةفاككتج نقول
 ىسق نب دجا تعيو ةيامسجو نمعبرأ ماع سلدنالب مل تبطخ ةبطخ
 نموملا دبع ىلا الوسز 1١( سهبُح نبك ابا سلدنالاب ةوعدلا مقمو 00

 2 ىدبللاب تعنلا نم هنهفت ام مناف هنيح ابك ياعك قذازا قالك كف هئيقليق

 بلغت دق سلدنالا برغو ةجابو سويلطب بحاص ريزو نب ىارّدس ناكو بواجي

 دبع ىلا رجلا ىسق نب دجا زاجاف ةاترم ىلع هبلغو اذه ىسق نب دجأ ىلع

 | دشن كادوا نومملا نب ىدمعا ندا" لع ةلاخا عل كارم حف دعب قيوملا

 هارغأو سلدنالا كلم ىف هبغرو نموملا ديعب قحلو ىولخم نب ىفسوي هزهج

 عزانلا ىفسملا دمحم نب زارب رظنل نيدحوملا ركاسع هعم تعبف ىنيمقلملا
 راوغلاو ةنوتمل نم اهب نم بح ىلع هل دقعو نيفشات ةله نم نموملا دبع ىلا

 (1) آع صن. ف 0 شميبح عا( 16 طتق. ]5 ىنسيدح
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 ةضبق ىف لصحتو نمفشات هنباو ىفسوي نب ىلعل ابتاك دجأ وبا هوبا ناك
 ىلع اذه دجأ وبأ مزمغأ ساف ىلع لزن ايو نموملا دبع هنع أفعف نيدحفوملا

 دجأ هنبأ ناكو لمقو هرذع لبقي ملف رذتعأو هقيرط ىف هيلع ضبقتف رارفلا
 كلذ: ىم ةزكيمع نيف ناطلسلا وفغ هلاقتف شحارمب ىلع نب نادال ابتاك

 كلذ ىف باتكلل هبلطو هذه هتبجو ىف صفح ىبأ يلا ةلهج ىف جرخو لفلا

 عفترا رق الوأ هبتكتساف هيلع ىفقو امل ىموملا دبع هباتك قسكفشإو داجلف

 لاوحمألا عجو ركاسعلا داقو هميص ةلودلا ىف دعبو هرزوتساف هلالخب هدنع

 تسي نأ ىلإ معلود ى دخأ هلعي )ا ام ناطلشلا هعاةبقلا كاوا اك
 ةنس ةفيلخل هبكنو هفتح ابيف ناكف ريثولا هدابم ىلا ةياعسلا براقع

 دا يشل ىوصنا املو روبشم وه اهسح هسبعب هلققو نيسهو ثالث

 ةوعدب نيماقلا ىلا ايزاغ حرخ رق امايا شكارمم حارا ةسام ةازغ نم صفح

 ىبسلاو لسققلاب ممف نختاو ةناليهو سمفن لهإب عقواف نرد لابجب ىناملا

 ملقاعم قتفاو مب عقوو ةروكسه ىلا جرخ مث عجرو ةعاطلاب اونعذأ ىتح
 مث شكارم ىلا عجرو اههلع ىلوتساف ةسادجم ىلا ضبن مث منوصحو

 برغملاب ةنقفلا ران تمرطضاو هومزه مث ةدم هوبراخ ةطاوغرب ىلا ةغلاث جرخ
 ناك نيو هولتقو ىلافيتلا ىؤلخم نب فسوي اوجرخاو ةتبس لها ضقتناو
 ةيناغ نب ىلع نب ىبحي ىل رجلا ضايع فضاقلا زاجاو نيدحوملا نم هعم

 تعبف ةتبس ىلع اهلاو هنم بلطو ءارضحلاب هيقلف سلدنالاب ىلإولا ىقوسملا
 نموملا دبعب ةلزاخم ةيم ساعي ناك ىدلا ىو سعلاوككسو

 ةبطرقب ةيناغ ىنبإب قحلا سلدنالا ىلا رجلا زاجاف ةبخطب قحل هنا انركذو اهل

 هانيكذ ايك ضايع ىضاقلا عم ةتبس ىلا ةيناغ نبا همعبو هتلهجج ىت راصو

 ةطارغرب نم ىنيدحوملا) ةعاطل ةعخاملا لئاجتلا هديب لسوء امم 3
 ةتبسب هناكم نم مب قحلو هانركذ اك نيدحولل متمره نمح ىلع ةلاكدو

 الم



 رسم

 ةفقاوم دعب ابكتفاف السب رمو ةتاتنه ةخخشم نم ٍولخم نب ىسوي مميلع

 بأ ريبسعلا عرتو شحارم ىلا ىدامت مث ةرشع ىبا رادب اهنم لزنو ةليلق

 ىلا اعمج اولصوو هقيرط ىف همقلو عجرو ميف نخاف ةطاوغرب ومغل صفح

 القق ميف اونختاو نودحوملا مب عقواف ةطمل عوج ابملا اووض دقو شكارم

 قاحا مريماو ربشا ةعبس شكارم ىلع اوماقاو منئاعظو ملاوما اوهتكاو
 عيلع لاط املو هيبا ربح غولب دنع اريغص ايبص هوعيإب ىفسوي نب ىلع نبأ
 1 ردا اعدت وردا ىبوايوملاا ةيسادنم لل ابر بن عرب عده جي راصمل
 ار تدمي ةنساالاو بم ةيارزخلا قف ةميحلل ةملع لييققاو لدعلا
 ىلع اولزن ىتح ةبصقلا ىلا هموق ىنايعاو هقلج ىن قاحا اجنو نيقلملا ةماع

 مميديإب نودحوملا هلتقف سسوملا دبع ىدي نيب قاحأ رضحإو نيدحوملا مكح

 01 1 نيييلملارثا اصبر عبم كاكاو, نب :نمفعت وبا كلذ ربك كيوتو
 رثات سوسلا ةيحانب ةيلع حرخ مث برغملا دالب عيمجج ىلع نودحوملا
 ىف ربظو ىدابلاب بقلتو دوه نب هللا دبع نب دمحم ىنعي الس ةقوس نم

 نم راغالا هوجو هيلآ تفرصناو بناج لك نم رارشلا هيلا لبقاف ةسام طابر

 0 ل ا كيتي ةعو و ةيباد لبفا ةوهدو جاو .قاقإلا لأ
 دبع هيلأ حرسف برغملا عيج ىف هقتلالض تشفو ةراوهو امسمات لمابقو

 نم هيلا عزانلا ىفوسملا رامكنا ىبحي ظمل نيدحوملا نم اركسع نموملا

 نموملا دبع ىلأ امزبنم عجرو ىساهلا رياعلا اذيهر قتلو ىلع نب نيفيا ةلابا

 دادعتسالا ق لفتحاو نيدحوملا خامشأو ىبحي نب رع صفح بأ يبجلا حرسف

 لاجرلا نم افلا نيقس وحن ىترئاتلا عملا زربو ةسام ةطبار ىلا اوضينف

 عم ةكحرعملا ىت متيعاد لمقو نودحوملا ٌممزهف ناسرفلا نم ةياعبسو

 وبا يملا بتكو نيعبرو ىدحا ةنس ةهلا ىذ ىت كلذو هعابتا رغكا

 ركذلا ريهشلا ةيطع نب رفعج ىبا ءاشنا نم نيوملا دبع ىلا خفلإب صفح



 مما

 ناك نم ماعم رفف ممنايعأ نم نيرخأ ىنوليف نب ىلعو جاهل نب رمسو 1253

 اوناك نا دعب تراركاتب دجو نم لمقف نوملا دمع مدقو ةنوتمل نم اهب
 مملتقف داولا دبع ىنب ةخخشم نم نميلصي مميقلف مهوجو نم نيتس اوقعب
 ناك امل تراركات لها حابتسا ناسملت ىلا نيوملا دبع لسصو الو اعيج

 نم مهشا ةعبسل ابنع لحرو ناسملت لها نع افعو مثحل نم مرتكا

 نيدونأو نب فسوي لمقو نيدونأو نب دمحم نب ناهلس اهيلع ىلو نأ دعب اهكف

 هيلع درت حوتفلاو ناسملتل ارصاحم لزي م هنأ نمخروملا ضعب لقن اهفو
 مهاربأ كرتو برغملا ىلا ليحرلا ىلع مزتعأ رن ةسالجم ةعيب ه.ةلصو كانهو

 ئنك نو نصحت دقو نمعبرأ ةنس ساف دصقف ناسملتل أرصاخحم عماج شا

 تسعبو نموملا دبع ابلزانف ناسملت نم نيفشات لف نم اهب قحلو يوارصصلا

 ىلع نيدحوملا نم اركسع كرتو هعابتا ىف لحر رق ةسانكم راصحل اركسع
 اهور صاح ةرشعلا ىدبملا ةباعص نم مهاربا وبار صفح وبا يشلا ميلعو ساف
 اليل نيدحوملا لخداو دلبلا ىرشم ىنايهل نبا علخاد رق ربشا ةعبس

 ساق ربخ غلبو سلدنالاب ةيناغ نبا ىلإ ابنم زاجاو ةبخط ىلا يوارصصلا رفو
 ابيلع ىلوو ابيلا عجرف ةسانكم راصح ىنم هناكموهو سوملا دبع ىلا

 شحارم ىلا لحرو رومي نب ىبحي ةسانكم راصح ىلع ىيوو عماج ىنب مهاربأ
 رصاحم وهو سوملا دبع ىلإ لحترا ناسملت ختفا امل عماج نب مهاربا نأكو

 فن يسكإ نيرم ىب ريما ركسع نب بضخملا هقيرط ىف هضرتعاف سافل

 لماع © نب نيدونأو نب فسوي ىلا نءوملا دبع بكف هققفر نمو هنم اولانو

 يش دافغتم نب قحل دبع ةبحح ابقعبف ركاسغلا ميلا زهبي نأ ناسملت

 دبع لترا املو عزمفا تنجم لمقر يفرم .ىنطوزطمرالا فلز هسا
 ىكوسف ةعبس لها ةعهب هقيرل ن:اهعلدمو نيكارتم ىلا سافاوم وللا

 (1) آ.ع ممق١. ه مم6 يح سس (9) 06 0+ نب مدعدلا نأ 10106 (20م.
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 ضعتماف ىبوق ىلا عجراو اذه نموملا دبع مكبحاص نم مكنكمال مكتدج اهنا

 هئاقلل اوممصو اوبكرف موقلا ىلع لمحل ةزجانملا ىف هل نذاو هتملككل نيفشات

 ىلع هدئاق كلذ لبق نم تعب نيفشات ناكو هركسعبو هب دبعلا رخآ ناكف

 ىنيذلا ةتانزو سونس ىنب ىلع راغاف هانلق اك مضض ركسم ىف رمتربرلا مهمل

 نيوملا دبع ركسعم نم نودحوملا ةضرتعاف ٌمانغلاب عجرو مطيسب ىف اوناك

 مممقلف اونامو ىنب دالب ىلا رخآ اقعب تعب رم بلصو ريتربملا لمقو مولققف
 ركسع اوضرتعاو ممب اوعقواو نيدحوملا نم هعم نأك نمو خوخام نب نيفشات

 هر طماع عئاتزلا هدم بلوتو, لدنلا ملغعا عنم ارلاتق .مموجر دبع,.ةياجب
 ةعاج ىف شكارم ىلا هدبع ىو غفاربا هنبا تعبو ىنارهو ىلا ةلحرلا عجاف

 عست ةنس نارهو ىلا وه لحرو ةيطع نب دجأ هعم ابتاك تعبو ةنوتمل نم
 ا 1 لمقر نإ دمع ةاراطسا هناا رظعيم اريزش | ملغ ماقار قمار
 نم نوملا دبع قحزو هركسعم نم ابيرق اهاسراف لمطاسا ةرشعب ةيرملا نم

 ةتانز نم اونامو ىبو ىبحي نب رع ضفح بأ علا هم قبو د

 ىنيمجوت ىنبو ىفمسرو ىنبو داولا دبع ىنبو ىولي ىب دالب ىلا ارسمدقتف

 ممنم ناكو مئاسو ب نموملا دبع ىلع دقوو متوعد ىف الخد ىتح ميف اوفختتأو
 ىت راسو لوبقلاب ماقلتف فول ند جه نياق يما نما ناسا دونا

 ىلا نيفشات الو موضفف مركسعم ةنوتمل اوعجنف نارهو ىلا نيدحوملا عوج
 جرخ ليللا ميشغ ىتح ابلوح ىنارينلا اومرشاو اهب ققدحاف كلامه ةطبار
 اطل لال كاع سم يورد دق ل ايكارب نسنلل نق وما

 ىلا هسارب عبو ةيامدهو نيئالثو عست ةنفس ناضمر نم نيرشعو عبسل

 شطعلا مدهج ىتح ابلها عم أومصصغاف نارهو ىلا ركسعلا لف اجو للفيت

 غلبو ةنسلا كلت نم رطفلا موي نسسوملا دبع مكح ىلع اعيجج اولمنو
 نب مكبوبا ميفو ةنوتمل لف عم ناسملت ىلا نيفشات لمقم ربخ
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 ابرغم تام ىتح مايالا رخآ ةلودلا هتطغم كلذلو هبصنمو هتوبأو هغيدب ذمموي

 نموملا دبع ىدامتو ةيدابلاب ءاضقلا ةطخ ىف العتسم الداتب ةتبس ىع

 اهنوصح ختفاف ةيولم لزن رث اههتفاف ةيوطبو ةثايغ لابج ىلأ هتأزغ ىف

 نم اركسع ميلا تعب ناكو ةنويدم لُئابق هقعاطاف ةتانز دالب ىلا طخت رف

 ىبحي نب دمحم ميلا حرخل () رومري نياو نيدونأو نب فسوي رظنل نيدحوملا

 نودحوملا ممزيف ةتانزو ةنوتمركاسع نم هعم نهف ناسملت لماع اوناف نبأ

 نسيفشات (©) نبأ ىيوو ممدالب ىلا اوعجرو ةتانز ركسع ضفناو اوتاف نبأ لتقو

 وبأ فيرلا نم هناكمب نموملا دبع ىلا لصوو ىلدزم نب ركب ابأ ناسملت ىلع

 روتي نبأ معم تعبف اونامو ىنب ءارمأ رّدي نب فسويو خوخام نبا ركب

 ىتيو داولا دبع ىنب دالب ىن اونختاف نيدحوملا نم مركسع ىف نيدونأو ناو
 اولزنف موربلا دناق رمتربزلا معمو ةنوتملركاسع متدمأو ارساو ايبس ىبولي

 ةماج مهشو داولا دبع ىنبو ىولي ىنب ىف ةتانز غيلع تعقجاو سادنم

 ارتامو ىنبب اوعقواف نمجوت ىنبو نأفيسرو ىنبو نساكني ىنبو ربطم نبا
 هموق نم ةياقس ىف خوخام نيركب ابأ اولتقو ميديأ نم مهانغ اوذعتجتساو

 دبعب خوخام نب نمفشات قحلو تارهس لابجي نيدوناو نبأو نودحوملا نصختو

 تارهس ىلا زاجا م ناسملت ىلإ هعم لحتراف ةتانزو ةنوتمل ىلع اخيرص نموملا

 نيمترضعلا نمب ام لزنف ناسملت ىلأ عجرو مب عقواف ةتانزو ةنوتمل ةلحم دصقو

 ةجابنص هددم لصوو ىصقْطُصصإب نيفشات لزنو دينرو ىنب لبج نم
 هب اودما هداوق نم بابك نب رهاط رظنل ةياجب بحاص زيزعلا نب ىيحي لبق نم

 نيدحوملا ركسعم ىلع ىرستا هلوصو موي ىفو ةمجابنصلا ةيبصعل هموقو نيفشات
 لاقو نيدحوملا ةزجانم نع مدوعقل م مماو ةنوتملب ارزف سابو مادقإب لدي ناكو

 (1) لع رصؤو. 8 ممراع روموم ء[ 1ع مت. هل ىنومري - (2) 0ع سصمأ ىبأ مع مدع05( 0لعووتع ناعع

 ةان مماأ 06.
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 () توبعشات ازغ رث نيرشعو تس ةنس ابيلع ىلوتساو ةعرد ازغ ث غنم

 ىنب ةراغ هموق نم هعم ناك نمو لوُرَوَم نب ركب ابا اههلاو لمقو ابكتفاو
 ىف رباربلا ضقتناو اجاوفا متوعد ىلا سانلا قباسق رن عدرم ىو () انو

 نهفشات هنبأ فسوي نب ىلع حرسو ةنوقمل ىلع برغملا راطقا رئاس

 هعم ديشتحاو سسلا ضرأ ةيحان نم مءاجل نيثلثو تالث ةمس قلاتقل

 مومزهو مليج لداوإب نودحوملا ميقلف هقتمدقم ىف ملعجو ةلوزك لئابق

 نيدحوملا ةوعد ىن اهدعب نم ةلودك لخدو ابرح قلي مو نيفشات عجرو
 0100 ب تنل ةزيوطلا هتاززع ارغف يرعملا دالبوؤغ ىلع سوملا دبع عار
 تضقنا ىتح للفيت ابيف عجاري املو نيعبرأو ىدحا ةغس ىلا نمئثالثو
 نهفات حرخو للفيت نمابيلا حرخ نيبرغملا ىلع ءاليتسالاو جتفلاب
 وههو نموملا دبع ىلا هنم نورفي نيلنلاو. طيسبلا ىناهيذاي هركاسعب

 ىلا لصو نأ ىلا ءىندلل بطخلاو لكألل هكاوفلا نم ةعس ىن لابهل ىف لقتني

 مرغملا ىم اباعرلا تعنتمأو برغملاب الغلاو ةنقفلا .ران تلعتشاو ةراغ لابج

 يس ىب ىلع كلذ. لالخ :كلفو ةودتعلا نيللسفلا ىلع :ةيغاطلا حلاو

 مرماأ ىلوو ةيامسهو ىنيئالثو عبس ةنس ىنيتودعلا كلمو ةنوتمل ريمأ

 ةنتف ىلع هيبأ نوم دعب ثدحو هب طيدأ دقو اذه هتازغ ىف وهو هنبأ نيفشات

 نب ىبحيو دمحم نب )زاب لغم ةفوسم ءارمأ عرفف ةةفوشمو ةنوقمل نمب

 دبعب اوقحلو ناسملت ىلإو ناكو رامكنإب فورعملا قاحتأ نب ىبكيو تغكات
 دبعلا ةنوتمل ميلا ذبنو هتوعد ىف اولخدو ةامهلل نم ميلا نهف نموملا

 تعنتماو ةقبس لزانف هلاح ىلع نموملا دبع رقساو ةفوسم رئاس ىلإو

 اهلسيعو ناكر كذلا ريبشلا ىايع ىضاقلا اهفع هعافد ربك ىوتو.هنيلف

 (1) آه سق. 8 مدماع توهغسأت - (2) آم سو. ى ممدا6 ىكنرأو ه6 16 سو. 8 رانو - (8) ؟ه-
 دمام ىاآرب



 ريب ب

 هسنع ظفحي مو ةدابعلا)و فشقتلا ىف مدق هلو ةعقرملا ةابعلا سبلي ناكو

 مامالب لوقلا ىف ةعيشلا نم ةيمامالا هقافو نم ناك ام الا ةعدبلا ىف ةقلف
 روصعملا

 ةعيرألا ءافلقلو ىديملا ةنيلخ نموملا دبع ةلوذ نع ل
 مروما رئاصمو ملاوجأ قيصوو هيب نم

 ددعب ىم درمأب دبع دقو هانركذ ابك نب هشعو ىنيتنث ةنس ىدبملا كله أمل

 را دنع هبسنو كد مدقملا ىبوكلا ىلع ىب نموملأ ةيع :ةخاكك رسيتكل

 ةلكلا قارتفأ نم هباكحأ ىثخو للفيت نم هراد قصل ددكنمج ربقف هموق

 متدلج ريغ نم هنوكل نموملا دبع ةيالو ةدماصملا طخ نم عقوتي امو

 ىنيفس تالث اوعز ةتوم اوقكو ميولق ةوعدلا ةشاشب طلاخت نأ ىلارمالا اوجراف

 ىلا هتباك لخديو بتارلا بزحلو ةالصلا ىف هتنس نوهقيو هضرمم نوهوم

 منوش ىف نوضوافتيو هربق ىفافح نوسلجف هتدابعب مصتخا هناك تيبلا

 مهلستب نموملا دبع هالوتيو هومربأ ام ذافنال نوجرخي رت بنيز هتخأ رصخمب

 053 اوفشك متفاك سوفن ىنم ةوعدلا تنكمتو مرمأ مككسأ أذا ىتح

 ىلوتو سوسملا دبع ميدقت ىلع ةرشعلا نم ىقب نم الاقو ملاح نع عانقلا
 اومهظاف هيلع ةدماصملا رئاسو ةتاتنه دارو صفح وبا يشلا كلذ ربح

 يورو فلذل .هنياجتا ةيعب..دايغداو هيحاصل :هةيفر ا يدصملا لل 0
 ىف ىل كرإب غللا هتاولص رثا هثاعد ىن لوقي هنأ مامالا نع رومغي نب ىبحي

 للفيت ةنيذمب هقعيب ىلع اوعججاو اوداقناو ةفاكلا ىضرف لضفالا بحاصلا

 باصإو الدات يصف تاورغلا ىف دعباو نيدحوملا رمإب ماقف نيرشعو عبرأ ةنس



 مسيو

 هباكحإ نم نوسج هل رت املو نيدحوملا هتوعد لهاو ةبلطلا هباكحأ ىسي

 ينوتللا دمحم نب ركب وبأ سوسلا لماع ميلا قحزو نيسمقل تيا مامن

 اوعقواو ميلا وعقجاف لذفمتو هتاتنه نم مناوخإب اوشابكساف ةغره نم مناكم
 اورو صبتساف كلذب مدعي رمامالا ىاكو جفلا ةمدقلر ناباكف ةتونملركسعب

 ةنوتمل رحاسع تددرتو هتوعد ىف لوهدلا ىلأ متفاك قباستو هرمأ ىف

 لبج ىلا هقعيب نم نينس ثالتل لقتناو موضفف ىرخأ ضعب ةدم ميلا
 لقا سيفن ىدأو عبنم ىلإوحو منيب هدعتمو هراد ىنيو هنطواف للفيت

 عقوإو ةجرزف الوأ لتاقف اوماقتسا ىتح ةدماصملا نم هقعيب نع ىلخت ىنم

 |0000 دج ايرديلا ربا معموا ةروكسم لصق ش ةعاطلإب:ارداتوإ أرؤرم غب
 دلب ازغ م ارساو الق ميف اونختاو نودحوملا مب عقواف تمكزاو ومب هعبتاف
 اوردغف هباكحا نم ةيطع دمحم بأ ريشلا هب :كرتو هحهتفا دق ناكو () ةمادبع

 ناش ناك نا ىلا اهب ماقو للفمت ىلا عجرو محابتساو مارغف هولتقو هب

 موزغ ىلع مزتعاف مثحلل ةنوتمل نومسي اونأكو قفانملا نم دحوملا زممو رمششملا
 ممزهو كيكب هوقلف ميلا ىنحزو ةدماصملا نم هتوعد لها ةفاك عجو

 ىلع نب ©وكب عم ةنوتمل ىؤحز كلافه ميقلف تاغا ىلا موعبتاو نودحوملا

 ىلا موعبتاو مهاربأ لققو نودحوملا ممزهف تسابعات نب مهاربو فسوي نبا

 سراف ةياعبرا الا لدجر ملك افلا نيعبرا اهز ىف ةريجلا اولزنف شكارم

 هيلع ملورن نم نيعبرال ميلا زربو داشتحالا ف فسوي نب ىلع لفقحاو
 رهساو هباعكتا نمريشبلا دقفو ايبسو القق ميف نخناو ممزبف ناليا باب نم

 00 اد الاب قس روملا تالذ د ىوردلا نيف لبر ةيدايم: نة لعفلا
 ىن ةنوتملب اضيرعت نيدحوملاب هعابتا ىسي ىناكو اهدعب رهسا ةعبرال ىدبملا

 000017 0 1 روتصعت ناكو يسيتتلا كل هلاتمو لفراعلا نبع لودعل اف عدجل
 (1) آع مق. 2 ممراع ةمادخغ ؟[ ]6 طظق. 4 همازبع ل (2) آ1.ع 8 م0216 وكن عا 16 مك. هركم



 مز

 نب رع مهايشا نم هيقلو ةتاتنبب رث ةويفسمب الو قحل ةدماصملا لابج نم

 ىسمب هقيب فرعيو صفح وبأ :نيسلا وهو كعب نيدونأو . نب دمنا قع
 لاقيو نيدوناو دج وه تاكصاف نأ متقباسن لوقتو ناكصاف ىنبب ةتاتنه

 قيقحت ىف مالكلا ىتاهسو ىتنيب رع ىرعي ناك كلذلف ىتني ممناسلب ةتاتنبل

 ةغره دالب نم نيليكيا ىلآ مع ىدهملا لحترأ مث متلود ركذ دنع هبسن

 ةدابعلل ةطبار ىنبو ةياهسجو ةرستع سه ةنس كلذو هموق ىلع لزغف

 ىربربلا ناسللاب ديحوتلاو ةدشرملا م دعاف لدابقلاو ةبلطلا هيلا تعقجاو

 نب كءريمالا سلمي ةيمعلا ةّيفلا سيءر كردتساو هقبحت ىف هرمأ عاشو

 نابكلا ناكو موبخلا ىنرظني ءاّرح ناكو هب هارغأ بيهو نب كلام وهو ىفسوي

 ةكسلا لكش هيف رمغتيو ربربلا نم ةمال برغلاب ناك اكلم نان نوف

 26 مماكحا ىف كلذ: ىفتعت ةرايسلا .نم .ىنييولعلا قيبكوكلا لود نارقل

 مردلاو نارقلا بحاص هناف لجرلا نم ةلودلاب ظفتحا هل لاقف ابعقوتي ريمالا

 ىلع لعجا جوهو هصن سانلا لقانتي قوس عجب قاسفس مالك ىف عيرملا

 هبيلطف عبرملا مردلا بحاص هنظاو ج البط كعمسي اليل ج البك هلجر

 سوسلا لماع لخادو متافف هبلط ىن ةلايخل حرسو هدقفتف فسوي نب ىلع

 اولقنف مناوخأ مب رذنو هلتق ىف ةغره ضعب ىنوتللا دمحم نب ركب وبا وفو

 ل ةةماضفلا ااغذ مث هرمأ ىف لخاد نم اولتقو ممعانتما لقعم ىلا مامالا

 ةيمئاهيكو ةرسشع سه ةغس هنود ىنيمسجما لاققو ديحوتلا ىلع ةتعيب

 صفح وبأ ةتاتنه نم ميف ناكو مريغو ةرشعلا نم متالاجر ابيلا مدقتف

 لدفيت نمو روتي نبأو نيدونأو نب ىفسويو تماكي نب ىبحي وبأو ىبحي نب رع

 هللا دبعو نيكارفات نب رعو ناهملس نب دمجحمو كانصأ ىلع نب ربع صفحوبأ

 ةوممدك معم لخد مث ملك هرم ىن اولهدف ةغره ةليبق بعواو تايولم نبأ
 ناكو مامالا اهلبق هبقل نأكو ىدبلاب هوبقل هتعيب تلك املو ةسيفنكو

 ا 4



 مس

 ةهليدسولاع كا رس د شيري هنو انيدست قرف لع ةلالم قو
 همالساإب ةياجب بحاص ىناطلسلا مبلاطو هوراجأو دوواف ةعنمو زازتعا مل ناكو
 ةرخط ىلع غرف اذ نيل ناكوياطايأ معلا سردي مثنهب ماقأو دوطقتاو اوباف هيلا

 هيقل كلانهو ةفورعم دبعأا اذهل ىو ةلالم رايد نم ابيرق قيرطلا ةعراقب

 همرع ىنثأو هملعب بجعاف هع عم اجاح ىلع ىب نموملا دبع هتباه ريبك

 برغملا للا ىدبملا لحتراو هنع ذخالل رمثو هب صتخاو كلذ هبجو نع

 مث هباهتا ةلج نم ريشبلا ابنم هبعجو سيرشناوب قحلو هتلمج ىن وهو
 بحاص نبا اهب ىضاقلا هرضحاف هربخجب سانلا عماست دقو ناسملتب قحل

 هعزي لذعلا نأ نظو هرطق لهال هفالخو كلذ هانم ىلع هخيوو ةالصلا

 قانو ةسانكم ىلا مث ساف ىلا هقيرط ىلع رقساو هلوبق نع معف كلذ ىع

 قحنو ارض هوعجواو اغوغلا نم رارشلا هب عقواف ريكانملا ضعب ىع ابب
 ىف عمايل دهتملاب فسوي نب ىلع ىتلو هناش ىن اذخا اهب ماقو شكارم
 نب ىلع تخأ ةروصلا موي تاذ ىقلو لوقلا هل ظلغأو هظعوف ةعمجلل ةالص

 تلخدو اهخيوف مداسن ىز ىن نمقلملا ابموق ةداع ىلع اهعانق ةرساح فسوي

 لسمو امم هناش ىف ءابقفلا ضوافف هعيرقت نم ابلان امل ةيكاب ابيذا ىلع

 بهذم لكني ناك امل ةظيفحو !ادسح هنم اوُملم اوناكو هترهش نم هيلأ

 ىف قلشلا بهذم ىلع مدوج ميلع ركنيو هباشتملا ليوات ىن ةيرعشالا

 دحأ كلذب مريفكت ىلأ بهذيو أهسجت دوذقل روبتمبلا أ ىرجو ءاج ايكهرارمأ

 ممعم ةرظانلل هرضحاو هب رهمالا اورغاف ىارلا لاهم ريفكتلا ىف ةيرعشالا ىلوق

 نم قحأف منم رشلاب رذنو هسلجم نم جرخو ميلع روهظلاو نعلا هل ناكف
 قىسيي نب ىلع ابلهأ هب ىرغاو هتداع ىلع ريكانملا ريغو تاغإب هموي

 اعدو هتباعع ىن اوناك نيذلا هذيدتووه ابنع جر هربخب هيلا اورمطو

 دادس حرخو هموق داجنا نم نيقيام هباهأ نم كيكبا نب ليعامما



 م4

 نونيكي ىرخلو ناهكلا ناك امل هدي ىلع هموقل ةلودلاب هسفن تدحي ناكو

 تاذب هضوافو ىلازغلا دماح ابا اومعز اهف ىقلو برغملاب ذئموي ةلود روهظ
 ىم برغملا راطقإب ذدموي مالسالا هيف ناك امل هيلع هداراف كلذ ىف هردص

 ىنأ دعب .ةلشل ميقملا ةمالل عماجلا ىناطلسلا ناكرأ ضيوقتو ةلودلا لالتخا

 اهناشبو ةعفملاو 00 اهب نوكت ىتلا لئابقلاو ةباصعلا نم هل نع هلداس

 دئاقعلل 0 2 -- ىنسحسأو منع ذخأو ةنسلا 0 ىنم 6

 بهذو ةعدبلا لها رودص ىن ةعفادلا ةيلقعلا جب ابنع بذلاو ةيفلسلا

 برغملا“ لهأ ىرابك را دعب ىنداحالاو .ىالا' نم ةلبامعيلا لوزا معمار ىأ

 كرت ىف فلسلإب ءادتقأ هيف مارب ذخالاو ليواتلا ىف معابتا ىع لزعمب

 0 ىنلعاو دّناقعلا ةفاك ىف ةيرعشالا بهاذج ذخالاو ليواتلاب لوقلا ىلع

 ىم .ن الا 0 بدع م كاع دياعقلا تننأ طا بوجوو

 فقلذ..كع اهيل ختفلا |ذنف راحصو:بنلطي 1 هلوقب هححتفا ىذلا ةمامأ ىف

 اميظم كلذ هبهذمجب ايتفم برغملا دالب لوا سلبارطب لتحاو باتكلا

 رتتمأالاو معلا سيردتب هسفن ذخاو هنع ملودع ىف برغملا ءاللع ىلء ريكنلا

 0 ذمموي أبو ةنياجب لخد أنبلو هلاعا 2 ىنم اهبستحا هسفن ىف

 قسما ف د .ردعمتل اوم وسم ناكل: عاقل 1
 اننكاخ أبنم حرخ كب أو مقشأو ةصاخأو ىناطلسلا أهركذ ةعبه انيس تعقوف



 مو

 ىفو مياعص نم ؤئلاذيو مب اوسرقيل نرد نم مفطاوم راوج ملزنل شكارم

 ريبشلا ماعلا مماما مجن ابنم ىسوي نب ىلع دبع ىلع ةلودلا كلت ناوفنع
 ةغرف نم هلصا ىدبملاب ربتشملا نيدحوملا ةلود بحاص ترموت نب دمحم

 ناكو ترموتو هللا دبع هوبا ىمسي مانددع نيذلا ةدماصملا نوطب نم

 )١( لاصماي ىنب دملجو ىب هللا دبع نب دمحم وهو راغمأ اضيأ هرغص ىف بقلي

 يروم ضعب ركذو ناطقلا نبا هققحو قمشر نبا هركذ اهف ىسمع نب ةرهح ىبأ
 سيدلكيا نب نوغيسم ىب الفاس نب نيواطمت نب ترموت نب دمحم هنأ برغملا
 دبع نب دمحم هنأو تيبلا لهأ ىن هبسن نأ نيخروملا نم رمثك مغرو دلاخ نبأ

 نب ناهفس ىب ىناندع نب ماهت نب دلاخ نب دوف نب نهرلا دبع نيب هللا
 نب هللا دبع نب ناهلس دلو نم دمحم نب حاير نب ءاطع نيرباج نب نإوفص
 بسن عقاولا ربكالا سيرداىخا بلاط ىبا نب ىلع نب نسما نب نسح
 اذه ناهلس ىن ليخغ نباركذ اذك سوسلا لهاو ةدماصملا ىف هينب نم ريثكلا

 ىمف لاق برغملا ىف هدلو قرقفأو ناسملت لرنو سيردا هما رشأ برغملاب قحل هنأو

 0 1 017 دالا يورد :ةبارق نم وه ل لدقو.نيوسلاب :ىلاظ لك وحلو
 نب سابعلا نب راسي نياوه اما بسنتلا اذه دوع ىن ىذلا احابر نأو بوغملا

 لئابق نم ةغره ىن عقو ىبلاطلا هبسن ناف نيرمالا ىلع نسحل نب دمحم
 بستناو ٌمتدلج سبلف متيبصعب مكلاو ممف هقورع تجتوو ةدماصملا

 ايراق اذه دمحم بسشو طابرو كسن لها هتيب لهأ ناكر ممدادع رانك متيسنب

 ليدانقلا نم جرسي جاكم ةرثكل ءايضلا هانعمووفاسا ىسي ىناكو ماعلا 20

 ةيدمادلا ةياملا ناو. ىلع :قرشملا ىلا: معلا بلل ىف, لحتراو .اهتمزالل دجاسملا
 ةيردنكسالا ىلا زاجأ رث مع راد كاذ ذا ىفو ةبطرق لهدو سلدنالاب رمو

 اعساو ادلع دافاو راظنلا لوغو ذمموي ءادلعلا ةلج ىقلو قارعلا لخدو جو
 | تا

 2 (1) آم منذ, 2. ممر(



 ماو

 ةركسيإبت اسيأ ةسيفنك نوط نمو .لقعملا برع نم اهيلع قنيبلغعملا ناكح

 طيسب ىلع ملبج لطي لابهلل هذه ىم لقاعملا عفمإب نونطوملا ةويسكس

 مٌملقعم ةعنمب مملو برغلا نم طيحملا رجلا لحاس ىلعو ةلبقلا نم سوسلا

 ةددص ةدماتملل :ءالوكل ناكر سكك هرتكذف اهي ممتدلج لهأ ىلع زازتعا كلذ

 ىف ةطاوغرب مناوخال ةفلاخيو نيدلل ةعاطو ةوقو ددع لابجلا هذبب مالسالا

 نم لالمثت ىب سالسو ىب.() ريحتك مريداشم نم ىناكو عرفك ةلحن

 دبو سلدنالا لخد كلام نع اطوملا يور ىبحي نب ىبحي دج وهو ةداصأ
 مياقعال ناكو سلدنالاب اررقتسا مرمهاشم نم نيرخا ىف قراط عم فلا
 ملو ءارماو كولم مالسالا لبق منم نأك كلذكو ةيومالا ةلود ىنركذ اهب

 ىدبملا ىلع معاقجا ناك ىتح معمايا راس نتفو بورح برغملا كولم ةنوتمل عم

 نمو نيتقودعلاب ةنوتمل نم تلادا ةهظع ةلود مل تناكف هتوعدب ممامقو

 ىلاعت هللا ءاش نا هركذب ىآلا ىتان) روهشم وه اهسح ةيقيرفإب ةجابنص

 اهب نممماقلا نيدحولل ناك امو هتوعدو ىدبملا رما ادبم نع ربقل

 ىيتودعلاب ةلودلاو ناطلعلا ىنم نموملا دبع ىئب دي ىلع

 هقييراضقو كلذ ةيادبو ةمقيرفأو

 اونق مسايو ةزوفرم معاه: اهطع نرد لاب ةدماحمبلا لرش 07
 اوماقتسا ىتح رمصن ىب ىدومو عفان نب ةبقع عم ميورح نم جخفلا رابخأ ىفو
 اهيف مرما ناكف ةنوتمل ةلود عتلظا نأ ىلاروكذم فو :رعم وش ام مالسالا ىلع

 ةنيدم اوظتخا :دقل ىتح انعم ةلودلاو ناطلسلا لها كع' مداشو داتا

 (1) آم رصف. 8 روكا
 اه



 مو

 بهذتو ابملا امو فسأ دنع طيحملا رجلا لحاس نم ىدتبت أاهروطس برغملا

 ةقرب ضرا نم قمذرب ةلبق ىلا ققتنت ابنأ لاقيو ةيابن ريغ ىلا قرشلا ىف

 قسن ىلع ةيلاتتم اضعب ابضعب بكر دق شكارم ىلي اهم بنذاهلل ىف ىهو

 لحاوسو انسمات نم اضرتعم ابيف بكرا ريسي لقلا ىل ءارصعلا نم
 هيف ترغت ديزإو لحارم ىنامث ةابقلا نم ةعردو وسلا دالب ىلا شكارم
 [يخ تكوو جاودالا لالظ اهنيب تفئاكتو ءارعشلارح ضرالا للجو رابنالا

 تبيانم تباطو ديصلا عتارمو ناومحل حراسم تههفناو عرضلاو عرزلا داوم
 ممقلاخحالا ميصحي ال مم ةدماصملا لّدابق نم اهرمعي ةيابجلا قيوافا تردورهتلا

 00 للجو ايدفتلإلاو روصعلاو نابملا اوخمسو ىوضيلو لقاعتلا ارذغتا مق
 ىجاونلا لها ميلا تفلتخإاو قافالا نم رجلا ميلا لحرف ماعلا راطقأ نع

 أونطوأ دق لايجل كلتب نيرقعم هلبق امو مالسالا لوأ ذم اولامي مو راصمالاو

 ملئابقو مبوعش ددعتب تالاعلاو كلامملا ابيف نددعت ملاقأ لب اراطقا اهنم

 ةينث ىلا لابهل هذه نم مرايد ىقتنت مئايحأ قارتفإب اهوامسا تقرتفاو

 نوفحيو ةكانص ىنطاوم ىدتبت ثيح زازاف ىمب (') ةفورعملا ىندعملا

 هذبب ةدماصملا ءالوه لئابقو سوسلا دالب ىلا ةابقلا ةيحان نم كلذك غب

 ةكيروو ةسيفنكو ةويمدكو للفيتو ةتاتنهو ةغره غنمف ريثك نطاوملا

 ركام ونبو ( تيكزاو وغبو ( 0 ةحاحو ةلاكدو ةرهمزهو ةكاركرو
 ةدماصملا ربصا رس ىنباوه ناليا نأ اضيأ لاقيو ءابلإب ةناليه لاقيو ةناليأو

 ةفاغد ةوافسم ىمو - ةوافسم نداصا نوطب نمو مءافلخ اوناكف

 نأ لاقيو معأ هللاو نداصأ نم ٍلوماو نوهرو ةرامغ نأ لاقيو () ناناطويو

 يوذل افالحا سوسلا ضر نآلا نعاوظلا صخوو نكز ةحاح نوطب نم

 (1) 1.عو ممدو. 85 عا 2 ممءاعمأ ةفرعملا بس (9) 8دمو ]1و (مطاعو عنمغم]0عاهعقر ءع ممدد ©5( ةعتأ

 رداصأ - (5) 001 0 و لومو اعو قد. ىل ءا 2, (4) آ8نع صع 82 مم ناناطأ



 مسا

 ما وزحلا هءاعلا وبا هيعفلا انج ةببقسلاو ئروصلا' ىلا اهرمأ راضي مك ١
 نتف مئاسورو ةرامغ لئابق نمب عقو نأ ىلا هلك كلذ ركذن امك متهشم

 نيرم ىنب نم برغملاب ناطلسلا ةعاط ىلا نيتفداطلا ىدحا تعزنو هتورحو

 نيرم ونب كلمف اهركوا اعوط عولت ةعاطلا ىف نورخالا لخدو ةيعاوط أاهوتاف

 نييفزعلا ىديا نم اهوكلمف مّمارو نم ةقبس ىلا اوطختو ميملع اولهتتساو عرمأ
 والا مو غتلودركذ ندع دعت هركذف ام ىلع ةياحبسو نيرشعو عست هش

 لالقتسا دنع متيابجو مقعاط نوتوي ةرثكلاو زارقعالا نم ملاوحأ نسحأ ىلع

 كوعبلا زببجف جراخب لغشوا لصفب اهثايتلا دفع ابيف نوضرمو ةلودلا
 ةعنمو زع ملابح ةروعوب لو ةعاطلا ىلع اوهقتسي ىتح ةرضحلا نم يلا

 ىنبلو دبعلا اذه ىلا حراوفل ىنماتسمو كلملا صامعا نم مب قحل ىمل راوجو

 هعاقب ومنو اهرئاس ىلع عليج ىارشال كلذ نم رفؤلا ظل منيب نم مكي
 كبل اذهو انيق حايرلا بوببب هكلاسم رعوتو اهبنود بهملا ىراجم ىلأ

 مع نب فسوي هرمأ بح دوا مم ةسيارو اهيبرغ نم ةقبس ىلع لطم

 ممل ضرفو سورعلاو عناصملا هب اوذختا دقو ةورشو ةزع هيف ملو هوغبو

 ندفلاو عايضلا ةبخط طيسبب معطقأو ءاطعلا ةتبس ناويدب ناطلسلا
 هديب رمالاو قلخلل هللو مقعاط سانيإب ةرامغ رئاس ىنوبزل امسحو معب افالمتسا

 والاب تارا كل

 ةدماصملا ىوطب نم ىمتألا برغملاب نيد لابج لها 00

 اهفيراصتو مروما ىدابمو لاوحالاو روهظلا نم مل ناك امو

 اهلصا ىرغلا ىف اسر روغملا لابج مظعا نم برغملا ةيصاقب لابجلل هذه

 قفسبر ىلع 2550 تلقمو ابلكايه وهلا تالمو اهبعو ف ءاهسلا ف تبهذو



 مو

 ارب ابلزانف زاجلا ةضرف ةقبس ىلا نهطبارملا ركاسع ىف نمعبس تس
 ةلودلا ءايض ىلع ضبقتو ةونع اهومكقاو ارحب دابع نبأ ليطاسا اهب تطاحأو

 هرئئاخذ ىلع رقعو هتقول هلققف هباجيا ءاساف لاملب هبلاطف زعملا ىلا ديقو

 لأ ةلود تضرقنأو فلاب همبأ ىلا بتكو دوه نب ىلع ىنب ىبحي رتاخ اههفو

 مممايا رئاس ةنوتمل ةعاط ىف اوماقاو ةرامغ دالب نم مناطلس رثأ اهناو دوج

 هتفيلخ لقنت هكلبم دعب نيدحوملا رمأ لع ةسأو برغملاب ىدسملا محل امل

 نيثالثو عبس ىس برغملا خفل ىربكلا هتازغ ىف مدالب ىف نورملا دبع
 اودحوف عرابخا ىف هركذن ايك شكارم ىلع هئاليتسا لبق اهدعب امو

 اك ردك لوفر بل تعيناو هركاسم ى ةعمس اولزانو .هرما اوغتتاو
 هله هقتوباو هنيدب دبعلا كلذل مسيءر ركذلا رئاطلا ضامع ميضاق

 هاك ىنيمعبرأو ىدحأ ةنس نكاو خف دعب () تكتفأ ل هبصنمو

 ىنب رما لشف املو ةلودلا مايأ رئاس 8مل تيعر ىقلا ةقباسلا ءالوه ةرايخل

 دمحم نب دمحم يف راث ةيصاقلاب راوغلا رقكو محير تبهذو سوملا دبع
 سانلا نع اضيقنم ةماتك رصق نم هوبا ناك نيرشعو سه ةنس ىاتكلا

 0 الرا تقليب ناكو اذ يح هعبا :هنعا هنقلو ايهسلا لدهني .ناكو

 اغوغلا هعبتاف ايهكلا ةعانص ىداو ديعس ىنب ىلع لؤنو ةتبس ىلا لحتراف

 اوعلطا رف هققبات رثكف ةذوعشلا نم اعاونا رهظاو عئارش عرشو ةوبنلا ىدا رق
 امنع رفف هيلا ةتبس ركاسع تفحزو هدبع هيلا اوذبنو هعبخ ىلع

 هراصماو برغملا طماسب ىلعإ نيرمونب بلغ رث ةايغ ةربارملا ضعب هلمقو
 نيتس ىنامت ةنس شكارم رمالا ىبرك ىلع اولوتساو ةياقسو ىنمعبرا ىس
 ةعاطلا نم ةابخمم اوماقأو مٌميلع اوصعتساو ممتعاط ىنم ةرامغ لّابق عنتماف

 دايلي كولم يلع مدارو نم ةتبس تعذتماأو. ىالدلا نما ثا كو
 (1) آعو رصقؤ. 8 ءا 82 موءاعمأ تكحأ 0د اذا كربككأ ل305 ]16 ممق.



 مم نإ مس

 دقعو ةتبس ىلآ عجرو هتفالخ ىن هرمأ بترو ةقلام كلمف ةبخط نم ىبحي

 ىلا اجن زاجا نسح كله اذا ىتح ةرامغ نطاوم ىف ملع ىلع نسح هل
 ةئاوسم نم هب ققزن نم لدعلا' قا قلفتساو داقبعسالا روزي #1
 ةبخطو ةقبسب لقتسا نأ ىلا رخآ دعب ادحاو مرظن ىلا لزي مق ةبلاقصلا

 دادح يشلا اذبع نأك ىطاوغربلا وكس بجاحلل ءالوه دوهح ىنب ىلوم نم
 ىلع ىلا راض: ف مدابج وابا. ضعي ى ةظطاوفرب قوس نم'ةاونا هتلر ١

 ىببك دعتقاو مرمإب لقتسا نأ ىلا هعبضب ةباجخلا تذخاف دوج نبا

 تناك ىأ ىلا همايا تلصتاو ةرامغ لّئابق همعاطاو ةبخطو ةتبسب ملع

 ىلا ملف اجنو سافب ةوارغم ىلع نمفشأت نب ىسوي بلغتو نيطبارملا ةلود
 نب فسوي ملزانو ةرامغ دالب ىلي اهم برغملا طيسب رخآ نم ةنمدلا دلب

 مف قيلع هترهاظم ىلا نوكس بجاحل اعدو نيعبسو ىدحا ةنس ىنمفشات

 املف ىارلا لئاقلا هنبأ كلذ ىنع هانث رث هودع ىلع هترهاظمو شايخنالاب

 نادولع نصح جختفأو مب عقوأو ةنمدلا لهأ نم ىمفصات' لبا ٌىَسْوَي غرف

 كوكس ىلا هبجو فص هيكمل برغملا داقناو هثارو نم ةرامغ نوصح نم
 ةنوتمل تالاجر نم نارع ىب حلاص دئاقلا ابيلع دقعو كاسعلا هيلا زبجم

 مدقاف تولس بجاحل ىلا ربخل غلبو معيلع اولاقنإو ممدقم اياعرلا ترشابتف
 هلع رغث ةيهؤط ةنيدهوه قحلو ملوبط ريده هتيعر نم ادحا عمسي ال نأ
 ناعيلل ىقتلاف عئاقلا زربو زعلا ةلودلا ءايض هنبأ هلبق نم اهيلع نأك دقو

 تلاسو ىنيطبارلا احر تنمطو توكس ركاسع تفشكناو ةخط رهاظب

 ةفيبسي ةلزدلا ءايض قفار اهملع الوعساو  ةبهلم ولخدرا مانألا 0011
 رهما ىلا هكرص دابع ىبأ تعيو سلدنالا دالب ىلع ةيعاظلا ٍتلاكت هلو

 نع بذلاو ةيغاطلا دابج ىن هدعو ارهتسم نيفشات نب ىفسوي نيمسملا

 ةنس زعم أ هنبأ ثعبو دامه لإ زمهأ ةفاك ستنلذقالا لهأ «نيتاتكو ىنيللسملا

 "م



 ماو

 فيراصتو ةبهخطو ةتبسب ميلاومو دوج ىب ةلود نع ربخأ

 ا ا رح مقر
 نم مرا ايو قرضلا ىلا ةودعلا 'نعرصنتسملا مكحل مالجأ امل ةسادالا ناك

 دنجل اونعذاو ةيناورملا ةعاط ىلع ةراغ تماقتساو برغملا دالب ماس

 نبروصنملا دي ىلع كابف مرما بلطل نونك نب نسحل عجرو نييسلدنالا

 اوذالو ضرالا ىب اوشعناو لئابقلا ىف ةسرادالا قرتفاو مرما ضرقناف رماع ىبا
 ىل  هنم متغبص تلاقهساو بسنلا كلذ ةراش اوعلخ نا ىلا ءافتخالإب

 نالسجر سيردا نب رمع دلو نم ةرباربلا ةلهج ىف سلدنالاب قلو ةوادبلا

 نب هلا ديبع نب ىلع نب دهمحأ نب نوهم نب دوج انبي مساقلاو ىلع اهو منم
 اا لا .كياكنااءلو مادشتالاو ةماهقلا/ ا رك. غل ناطق ننيردا:نيرمم
 ةاهممس ةرباربلا بصنو ةيرماعلا ةلودلا ضارقنأ دعب سلدنالاب ةيريربلا

 | السلا ردسحلو ناذم درجت, انبآ هني ضتقنا نيغعسملا هويغلو مكمل .نفا
 دقع تايالولا ةبراغلل دقعو ةبطرقب هكلم ىلع ىلوتسا اذا ىتح هتيالو

 اهيف معم هدبع عجارو ابلزنف ةرامغ لامعاو ةبخط ىلع اذه دوج نب ىلعل
 هانركذ دك ةبطرقب ةفالخأ ىلوو سلدنالا ىلأ زاجاو هسفنل اعدو ضقتنا مث

 كليم دعب قسلدنالا ىلا ىحي زاجا رت ىبحي هنبال ةيخطب هلمع ىلع دقعف

 ةيخط ةيالوب هدعب نم سيردا هوخأ لقتساو مساقلا هعل اعزانم ىلع هيبأ

 ىيحي هيخأ كلبم دعب زاجأ مث ةراغ نطاوم نم ةودعلاب هيبا لامعا رّئاسو

 ملمع ىلع ىبحي هيخا نبأ نسحل دقعو متلود لاجر ىمدتساف ةقلاه
 اال, هداديعساو :ةرظنا بعت نوتكيل:هعم مذاحل اج: ةنفداو , ةبفاطوأ :ةعبسي
 نب نسحب مداقل اجن زاجا ةقلام) دادبتسالا ىلع () ةمقب نبا مزتعاو سيردا

 (1) آ1عو رمقؤ, ممءاعصأ ةيقب



 علا

 ليهتتساو اهكلمف ساف ىلا راسو ٌملقاعم نم ةسرادالا عممج لزنتسإو مع

 ةبلعت نب ميكلا دبعو نميورقلا ةردع ىف شوق نب ىلع نب دمحم ابيلع
 نونك نب نسحل هعمو ةبطرق ىلا بلاغ ىنصناو سلدنالا ةودع ىف ىاذيل
 ةوسعد عطقو هتاهج ىت هلاع قرفو برغملا بم دقو ةسرادالا كولم رئاسو

 موي ناكو مّداقلل سانلا بكراو مكحل ماقلتو نمتسو عبرا ةنس كلذو ةعبشلا

 هل قوو نونك نب نسحلا نع افعو ةلودلا مايا لفحا ةبطرق ىلا ملوخد

 ىنساو ةيارجل ميلع عسواو نالمحلو علقلو اطعلا هلاجرلو هل لزجاو دبعلاب

 امجتو ةيراغملا ذاجنا نم ةياعبس ىناويدلا ىف ممتيشاح ىنم بترو قازرالا ممل

 نم هيلا تدات ةهظع ربنع ةعطق نسحل نم هلوسب نينس كتالث دعب هيلع

 اهدسوتيو اهقفتري ةكيرأ اهنم ذختاف هكلم مايأ برغملاب هامع لحاوس ضعب
 هيع ىنب ةياعس عم هيلع ىباف هاضر ىف هيكحي نأ ىلع هيلا اهله هلاسف

 نم هيدل ام فصتساو هبكنف هجاجلو نسحل قلخ وسو ةفيلخل دنع هيف
 ةعفادم ىلع هؤارما رفاظتو مكحلل برغملا رما ماقتساو اهاوسو ربنعلا ةعطق

 دمحم نب ىبحي عجرتسإو برغملا ىلع ىلع نب مفعجل ىنصحملا ريزولا دقعو نيكلب
 الافعتسا قرشملا ىلا اعيجج ةسرادالاو نونك نب نسحلل بّرغو مشاه ل

 نيمتسو سمج ةنس ةيملا نم رجلا اوربعف اودوعي الا ميلع طرشو متاقفنل
 دعوو ةماكلا ىف غلابو لزن رمخ ةرهاقلاب دعم نب زيزعلا راوج نم اولزنو
 ىرسيز لأ ىلإ .هل.بتكو:برغملا . ىلا .نونك نب نسحلا .ثعب. رقءةرعلاو ةرصتلا

 نب روصنملا ثعيو هسفنل اعدو برغملاب قحف هرهاظملاب ناورمقلاب دام نبأ
 سلدنالا ىلا هوصختاو هيلع اوضبقتو هوبلغف هتعفادمل ركاسعلا رماع ىبأ

 ةسرادالا كلم ضرقناو مرابخا ىف هانركذ ايك[ضايب] ةنس هقيرط ىف لمعت

 ةتبسو ةراغ دالبب منم دوج ىنبلرمالا عوجر قاكدلرا ىلا عمججأ برغملا نم

 هركذن ايك ةكطت
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 مملقعم سنلا ةعلقب هنم نونك نب نسحلا نصحت هلامع لزغتساو برغملا ىلا

 نسل عجار برغملا نم لفق الو رهوج هل ضرعي مف هتعاطب هيلا تعبو
 رو هل وكل هضخلاو نيس ةئسلا كله نأ. كا ريشاملا :ةعاط
 ناكف ةتانز كرلم نم متاماوا ٌمازع ابل ذعتو هيف مترعد ماكحاو برغملا
 برغملا ىريز نب نمكلب دعم ازغا رث هانركذ ام نيكلبو ىريز نمبو مهب

 ماقو برسغملا رايد ىف لغوإو ةتانز ىف نخاف هتاوزغ ىلوا نيتسو نمتنث ةنس
 نمكلي ىنصنا املف ةيناوملا ةعاط ضقنو ةعيشلا ةوعدب نونك نب نسل
 ةنس سلمط نب مساق نب دمحم هريزو عم ةودعلا ىلا هركاسع مككل زاجا

 ملفلاو روهظلا ناكف دمحم ىنبو نوفك نب نسحلا لاتقل نيتسو نيتنث

 |0010 ٠ ابك دلعي كلوب ىإا دمع ددتالا لادتو تكمل ركسع كع سلا
 ديعبلا هالوم ابلاغ تعبف مكحل اوخرصتساو ةقبس ىلا ملف لخدو هئاهلوأو

 لازنتساب هرمأو دونهلو لاومالا نم كلذ ءافكب هدماو ةماهشلا ىورعملا تيصلا

 عوجرلا ىف هل ىذا ال نم رمسم بلاغ اي رس هل لاقو هيلا متراجإو ةسرادالا
 نع جرفاف نونك نب نسحلاب هربخ لصتاو اروذعم اتيموأ اروصنم ايح الا
 مملقعم |سنلا مج ىلا هتريخدو همرحو هلاوما أهنم لقحاو ةرصملا ةنيدم

 مث: امايا غنم برخل تلصتاف ةدومدم رصقب بلاغ هلزانزر ةقبس نم بيرعلا

 هوليساو اوقف دونهلل نم هعم نمو ةراغغ نم ربربلا ءاسور ىف لاملا بلاغ كب
 روغتلا لاجرو ةلودلا برعب مكحل هدماو بلاغ هلزانو رسفلا () مح ةعلقب رجكأو

 نهف ىبيكلا مئاه نب دمحم نب ىبحي ىلعالا رغغلا بحاص هريزو عم مزاجاو
 ةعلقلا ىلع بلاغ عم عجاف ىنيتسو ثالث ةنس همهثحو هتيب لهأ نم هعم

 هدي نم نصح مستو هل دقعف ىامالا بلاغ نم بلطوا,ىستلا نكاء راض ىقشاو

 نبأ ةوسأ م مهصصو ميعزاف فيرلا دالبب ةسرادالا نم ىتب نم ىلع ىنطع مث

 (1) ةمو متو. ل نا 11 مدءاعما لبج



 مم

 اهيقف ناكو نوفك مساقلا نب دهحأ شيعلا وبأ هدعب نم مرمأب ماقو نيثالثو
 ةهناو لل ليم هنم ناكو لثفاقلا دهان :قرنعيو اهب مك اعاجت رابخالاو مايالإب املاع

 لفها هعيابو ةعيشلا ةعاط ضقنو هلمع ربانم ىلع هل بطخو رصانلل أعدف

 نسا نب دمحم ميلع ليعتسا ساف لها هعيإب انو ةسادج ىلا ةفاك برغملا

 ههبأ نع رصانلا ىلع ةلاقم نبرمع نب سيردأ نب شيعلا ىبأ نب دمحم كفوو

 ىلع مصانلا هل دقعف ةرضحلاب وهو همبا ةافو هب تلصتاف نمثالثو نامث ةنس

 ىلع نونك مساعلا ني ذا نتمعلا ىبا'همع نبا ئشمع مدعو هحرسواهلخ
 الو ةلاغم نبا لام ىلع ىوتحاو ابكلمف دمحم ةبيغ ىف ساسيكيتب هلمع

 اوعطقف نونك نبا روكذملا ىسمع ىلإ ةرامن ةربارب ىن>ز ةرضملا نم دمحم لبقا
 تويسملا املا ةداوق راماخلا واخر افرع دلو لاما دسسوفحر - ا

 ىلعي نب دهحا نمثالثو نامت ةنس ءالوه دمحم ىنب ىلا زاجا نم لوا ناكو
 أاوعفتماف نيواطمت مده ىلأ ماعدو ركاسعلا ىن ميلا هزاجا داوقلا ةقبط نم

 ميلا حرسف اوضقتناف منع عجرو اهمده ىلا اوباجلاو: اوليصمو ]و داقنإ

 هيلا اوفحزو ىنيتثالثو عست ةنس ركاسعلا ا ىانكلار نر الدكت نب ديج

 نا هنن الف ةخاط ىع رصانلا بلغتو اهدعب ىم اونعذاف مب عقواف وال قدارك

 رصانلا ركاسع نطخت ٌمرصانلا ةعمب ىلع المصإب قبو دمحم ىنب رمما شمعلا

 ىنبو ةوارغم ىنم ةتانز ءارمأ هيف هتوعدب ذخاو هلهأ هل ىنعذاف برغملا طئاسب ىلا

 شيعلا وبا مرمما هنذاتساو دمحم ىنب رمأ نعضف هانركذ ايك ةسانكمو ىرغيي

 رغتلا ىلا ةريرهل نم ةلحرم لكى هل روصقلا ءانبب رمأو هل نذاف داهيل ىف
 ىنسكحل هاخا هلمع ىلع قلقساو شيعلاو با زاجاف ةلاحرم نمثالث تناكف

 اديب كلهو موي لكى ن راغيد ىلا هل ىرجاو ةربملاب رصانلا داقلتو نونك نبأ

 بتاكلا ارهوج هدئاق دعم ازغا امو نيعبرأو ثالث ةنس دابهل فقاوم ىف

 (1) 0م لذ( ليصت لدمذ 16 سك. خر لايصم لدنق ل6 سقت آل, ها ليصم لهمق ل9 صوب 2.

 فارع



 عدمه

 ةراغ لابج ىلا اوزمحيو رسنلا رجح منصب ماجحاو ةسرادالا ىلجاو برغملا
 كلتب اودبتساو تاماقمو راثا متوعدب كسهلا ىف ةرايغل ناكو فيرلا دالبو

 رع قلو ءاليه دمع ىبل اهيظعا نأك اعطق هعزوت احلام ةيحانلا
 ةودعلا كلم ىلا نهرلا دبع رصانلا امس رث فيلا دالبو روكنو زاسيكهتب

 اهلوانتو ةرشع عست ةنس ةتبس نع دمحمونب هل لزنف ةعيشلا ةعفادمو
 ةسيادالا ةوعد اهبيف مقي ناك ةسكحم سيءر ماصع نب ىضرلا دي نم

 10 ماعلا وبا ازا الو هده نم اهذلهإوا هعفاظي اوناذو انيمغ هل ارجوفاف
 دجو ةينأو ل عدو ممتعاط ضقن ىنيح ةيفاعلا ىبأ نبأ ةبراحم برغملا لأ

 ونب كلذ ىلع عالامو هيلع روسيم ةرهاظم هنم لينلا ىلا ليبسلا دمحم ونب

 نم عجرو هقبكن نم ةيفاعلا ىبأ نبا لقتسا الو روكن بحاص رمع

 دمحم ىنب لزان برغملا نم روسمم ىزصنم نيرشعو سمح ةنس ءارصصلا
 سلمط نب دمحم نب مساقلا هريزو رصاغلا زاجاو كلذ دعب كلهو رمع ىنيو
 هنباو ررخ نب دمحم ةوارغم كولم ىلا بتكو ميرحل نمثالثو تالث ةنس
 نب شيعلاوبا عراسف ميلغ ةيفاعلا ىبا نيا عم هركاسع ةرهاظم ريدا
 هل دقعق رصانلا ىلإ هلسر دفواو ةعاطلا ىلا ةلاثم نبإب فورعملا رمع نب سيردا

 سيدعلا لكفتملاب ةعاطلا, ادكرم  شيعلا ىبا نب دعم هنا دفواو *قنامالا

 لعم اولاشإ مبهذم دمحم ىنب نم ةسرادالا رداس لبقتو دقعلا هل دكاو

 نب ىسيع نب دمحم منم دقو نأكو اضيأ دمحم ىنب عيمجل دقعف ملاوس
 سيرداونب ناكو دمحم نب ممفربأ نب مساقلا نب نسحلو دمحم نب دا
 نب نسحل عوخا اهب ديتسأ ذنم ءالوه دمحم ىنب ىلإ متساير ىف نوعجرب
 مناقلا مسفنا ىلعاومدقف ةيفاعلا ىبأ نبا ىلع هتروث ىف ماجاب بقلملا دمحم

 برغملا دالب كلمو ةيفاعلا ىبا نب ىسوم رأف دعب نونكب بقلملا دمحم نبأ
 عبس ةنس سنلا رجح ةعلقب كله نأ ىلا ةعيشلا ةرعدل اهقم ساف ادع ام



 مم

 نم ىسيع هنبال نأكو ةيامئالثو ةرشع سج ةنس ةيخط زاوحإب ةدومعم
 وال ىداوب نونطوم وفحر ونب ممطهرو ممانلا ىلع دفوو ةرامغ ىف ليلجر دق هدعب

 ىبوجدزملا ليمج نب مداع كلذ دعب منم ابنت كلذكو نيواطمت برق سار ىداوو

 نم ةهئشملا ىنربخاو دبعلا اذبل رهنلا نولخني اولاز امو ةروثام رابخا هلو
 ىلع ةرق نهلو لاق قتاوعلا ءاسنلا منم رهنلا ىلقنم رغكا ىنا برغلا لها
 اوفيكتو هيلع اولوتسا اذاف بكاوكلا نم هنواشي ام ةيناحور بالجسا

 معا هلل ارءاش اهب نبكالا ىفاهنم ارقرضح ةيداحر

 هتوخأ نمب برغملا لاعا سيردا نب دمحم مق دنع سيردا نبرع ناك

 ةجابغص دالبو ةغرتو ساسيكيتب ابنم صتخا سيردأ مأ ةزهك ةتدج ىارب
 ةراسغ دالب نم كلذ ىلآ امو ةرصبلاو ةتبسو ةيطب مياقلا ضتخاو ةراغو

 ايك هلع ىلا ايفانقعساو .ىيحم هوخا هل ركنما اه نعت اانوملس ١ اا
 دوكلمف لوالا ملع ىلا كلذ دعب نم مداقلا نب دمحونب عجارت رث عرابخا ىت انركذ

 ةينادلا رسنلا رجح ةعلق ماعلا نب دمحم نب ممزبا نب دمحم عم طتخلو
 ىف بولا لاعاو نلعب .ةرامالا تيعبو ملل“ ارعثر علاذلعمم 1
 ىبحي مرخأ نأكو سيردا .نب رع دلوب مم اولادا رف سيردأ نب دمحم دلو

 ني ةلاصتم/ديا(ىم.ىبفلا هللا: دمبعلا عياب ئدلا وهوؤلع نال
 ةنس هيلع رخو عست ةنس هبكن رت ساف ىلع هل دقعو هدئاق سوبح

 بقليو سيردأ نب معاقلا نب دمحم نب نسل مساقلا ىنب نم ةرشع ثالث

 نسل اوكلمو ناحيرب ساف لها راثو اعاجت امدق ناكو رجالا ف هنعطل ماجأإب

 لاتسعاف .ساف :قكء :ةيفانعلا :نبا'خوبا ' ليوعتشاو كامو :ةرفق يوم. هنيلاا قش ١



 مم

 تام نا ىلا كلم بهذه لهعلاو ءادتقالا ىف هفلس بهذم (ىلعر ناكو

 هقهب ىف ةيالولا تلصتأاو هكلم نم ةنس نيرشعو سمخل نيتس ةنس رخآ

 نب ىلعي مريمأ ىحزو نارفو ىلع نويلغتملا ةجادزأ ميلع بلغ ىأ ىلأ

 رركن ىلع ميلغف رشع ةنس ليقو ةياعبراو تس ةنس يجادزالا حوقف

 ةيالو ندل نم ةنس ةرشع عبراو ةنس ةيامئالث دعب مكلم ضرقناو اهبرخو
 ةياعبراو نمتس ماوعأ ىلا ةجادزاو حوتف نب ىلعي ىنب ىف تهقبو حلاص
 وه الإ هلا ال رومالا كلام هللاو

 ةراغ نم ىبنتملا مماح نع ربخل

 ذابتنالاو ةوادبلاب عئارشلا نع دعبلاو ةلاهجل ىف نمقيرغ ءالره ةراغ ناك
 نب ريمح ىب هللا نم نب ميماح ةسكجم نم مف ابنتو ريف نطاوم نع

 قلخ وبا هوباو دمحم ابا ىكي ةسكحم نب لاوززا نب ١( وفحر نبورع

 نم تاتايدلاو عّسارشلا مل عرشو هتوبنب اررقاو منم ريقك هملا عقجاو
 همالك نم مناسلب ميلع هولتي ناك اناءرق مل عنصو ماكحالاو تادابعلا

 ىبوم حجرخأ نم اي بونذلا نم ىنلخ ايندلا ىن رظني رصبلا ىلخي نم اي

 هنكي امو ىلقعو ىسار نماو هللا نم ىفلخ ىبأ ههبابو مماحب تغما رجلا نم
 قلخ ئأ تخا عماح ةنع (و),تييعباعب :كانماو ىخو ىاذ هب طاحاو ئزادتص

 هتخا تناكو ىرقفملا بقلي ىناكو اذه ريغ ىلا ةرحاس ةنهاك تناكو هللأ نم

 بورح ىف لتقو طوصقلاو بور ىف اهب نوقيغتسي اوناكو ةنهاك ةرحاس وبد

 (1) لم سف. :8-81هلمتر نست معممملستا !طتفامتعم 6 1كجستسر مدعم ذه ها ماسك طقق لأوقحو

 - (8ر آم سو. 2 مممإ6 تيفيأتب ه( 16 سو. 4 تنعناتب



 م مو

 هملوا ىده ىلع لزي مو هقعاط هوتاو هموق رئاسو هتوخا هيلا لمصوو ةلالأو
 ههنا هدي ,لوو ةياقالكو ةرشع سجخ ةنس كله نأ ىلا ءادتقالا نم

 ةوعدب ماقلا ةيفاعلا بأ نب ىبوم هيلا ىحزو ديوملا بعلو عيدبلا دبع

 اهيرخو ةنيدللا حايتساو هلقعف هملع بلغتو هرساخ يغلب نييدتلال]
 نب ليعامءا ىياوبا مرمإاب ماقو ملف ابيلا عجارت رق ةرشع عبس ةنس
 داعأو روصنم نب حلاص نب سيردا نب ديعس نب نمرلا دبع نب كلملا دبع

 روسيم هازغأ مث اثالت اهبنكسو اهرعو روصنم ىب حلاص اهانب ىلا ةنيدملا
 تعبف ساف ىلع خانا ام دنع هالوم الدنص هللا ديبع ىب مساقلا نأ لوك

 لامداهنا هنم نصير روكد قل قطع مق ةراوجر تا غاده لادلا
 هقيرط نم هلسر لدنص هيلا تعبو ىّدكا ةعلقب كلملا دبع ىبأ

 ةعلقلا حامةساو هلققف هب رفظ مث مايا ةينامت هلتاقو ريسلا هيلا ذغاف ملتقف

 ىلا لدنص لحرو اوزامرم ههنا الجر ةماتك نم اهيلع قلقساو اهابسو

 نب ةرق نب دمحم نب مصتعملا نب ىبومل اوعيإبو روكن لها عجأرتف ساف

 نتيلصي ىب دنع نيس ىبا لبجب نأكو روصنم نب ملاص نب مهتعملا

 عممسلا دبع نب ىور نب ىوموه سامقملا بحاص لاقو ىور ناب نعي ناكو

 هعم نمو اوزامرم ذخاف روصنم نب حلاص نب سيردأ نب حلاص نب سيردأ ىبا
 هيقيب :صايعا .نم هيلع رات مث رصانلا ىلا ٌمسوءرب تعبو مقانعا برسضو

 هجرخاو هعلخ روصنم ىنب حلاص نب سيردأ نب مثرج نب عيمسلا دبع

 هدلوو هلفأ ةعمو سلدتالب ىنوم قحلو نيرشعو عست ةنس روكن ىنع

 هعم لزن نم ممنمف هتيب لهاو هتموع نم رمغكو ىبور نب نوراه دوخاو

 فلتقو عيمسلا دبع ىلع روكن لها ضقتنا مث ةقلام لزن نم منمو ةيرملا

 نب سيردأ نب ديعس ىب هللأ ةدايز نب دهجأ ىب مترج ةقلام ىنم اوعدتساو

 اكوا



 مودع

 راص رث هقنع برضف ىنوهم هيخأ ىلع ضبقتو افاست ىلا هللا .ةداعس أجنو

 ديعس ازغ رت روكن ةنيدم هعم هلزنأو هفعساف ملصلا بلط ىلأ هللا. ةداعس

 ىنيو ةراج عولقو ةصهنرمو ةيوطب دالب ةراغ نم هقلابأ لهاو هموقب
 كلو نانعلس نب ىمحم :نب نييودا نب دحأ ىلا () ةتحاب رببصأو ىدنترو

 ىلا ىاونلا كلت ىف ديعسل رمالا دطوتو هعم روكذ هند هلمنأو [نضامب

 ها لايبل هنو ورنمأ هللا ار كانا يقابل ةللازوييبع هيائاعلاوإ

 الدع مكلتق ىرا ىنع اولدعت نو مكحالصل مقتسا اوهقتست ىف

 التق اهالماو:اوفع اهل خد مكفريسل ارهاق فيسب ؤلعاو
 00 دال ىلإ لاقط لأ ندوب ماب: كطيلطلا سجالا ماس هيلا بعكت

 لكلا تالزق نما نيمولا ملعالو . .ءالدعلا قست ام.هللا ميو بيدك
 لتتتلا ةبسلا ىب لاببلل لممت . قتفاممو لفاجتالا .تنا :امو

 هنااا كتم. ىجبلا, لعج دقوا ٠ ١:ليعحم ,نيدبلا انيلعلا انفو

 هوزغب هيلا زعوأو ترهات بحاص سوبح نب ةلاصم ىلإ. هللا :ديبع« نبتكف

 هموقو ديعس هبراخل هتلود نم نيسجو عبرال ةيامتالثو عبرا ةنس هازغف

 متيقب بكرو اهب ىمطف ةداقر ىلا مسوءمب تعبو ملعقو ةلاصم مبلغ هم امايا

 0و دوا راسلا» عقراحاو#علازتا هو ؤوتمادلا  عسومق :ةعلام ملا رجلا
 نم لولد اهيلع ىلوو ترهات ىلا لفق مرهشا ةتس روكن ةغيدهب ةلاصم
 حلاص نب ديعس قب ىلا ربقل غلبو هلوح نم ركسعلا ضيقناف ةماتك

 حلاص قبسو اهملا نفسلا اوبكرف ملاسصو مصتعمل سيرد مو ةقلامب مموقو

 هومقلو ةيامئالثر سم ةنس هوعياو ناماسمت ىسرمب ربربلا هيلا عقجاف منم
 حلاص بتكو مولققو هعم نمو هب اورفظف لولد ىلا اوفحزو هرغصل متيلا
 قلو ايادهلاب رسانلا هيلا تعبو هلاعاب هترعد ماتا رسانلا ىلا خفلإب

 (1) 1عو متقذ. ممءاعمأ هيخاأب : ]'50هماغ 12 1ععيمص 8-1:1'0ءاسأ. 10722 101. 0



 م مس

 محتعملا هنبأ هدعب نم مرمأ ىلوو ةيامو نيثالثو نيتنث ةنفس ناماسقب كلم

 ةبطلو ةالضلا ىي ناكو ةدابعلا ريثك سفنلا فيرس اهش اكو حلاص ىبأ

 ةفيدم طتخاف سيردأ هوخأ هدعب نم ىلوو ةريسي مايا كله مث هنيشنعت مل

 ددعب نم ىلوو نمعبرإو ثالث ىنس كلهو اهلمكي مو ىداولا ةودع ىف روكن

 روكن ةنيدم طتخا مث ىناماسع ة ةنيدم لزني اكو هرمأ لمفتساو ديعس هنبأ

 روكن اهدا ني مهن ىنيمب ةمزملا دبعلا اذهل ىست ىتلا ىفو اهلؤنو هتتيالو لوال

 ) سمع ىناتلاو دحاو ةغرو ىداو جرخمو هجرخيو () ةيانزك دالب نم هجرخمو

 رجلا ىلا ناقرتفي مث لادكاأ ىن نارهنلا عبي لغايرو ىتب دالب نم هجرختو

 ممليطاسا ىن هذه روكن سوجمأ ازغو ةنايلزب سلدنالا ةودع نم روكن لباقتو

 ديعس ىلا عقجأ مث اهنامث اهرحابتساو ابيلع اوبلغتف نيعبراو عبرا ةنس

 معيلع اولوو وعم ديعس ىلع اهدعب ةراغ تضقتناو ابنع عوجرخاو سنارملا

 مممدقم لتقو متعامج قرفو ميلع هللا هربظاف اوفحازتو نكس هما مانم الجر

 هكلم ىنم نيثالثو عبسل نمئامثو نامث ةنس كله ىأ ىلا هرمأ قسوتساو
 ةتماقتسالا ىف هفلس بماذم ليعتف. دعس ني واكتساب
 نيسه ةنس كلم ىأ ىلآ عئاقوو بورح ربربلا عم هل تناكو ءادتقالاو

 نب دمعس هنبأ هدعب نم ماقو هكلم نم ةنس نمتسو نيقنتل نيهتيامو
 اهتي رفظو ىضرلا هعو هللا ديبع هوخأ هيلع حر هدلو رغصا نأكو حلاص

 ىضرلا هع ىلع ىقبأو ةكمم تامو قرشملا ىلا هاخأ برغف ةرمثك بوح ا

 ضعتماو هتقبارقو هتموع نم هب رفظ نم رماس لققو اهنيب ربص ةمذل

 نيس ىبا ليج لها نتلصي ىنبب قحلو منم نوراه نب هللا ةداعس (3) اههل
 نم انالا ارلعقو هع: [ر ذو «ةنيلع :لرعشاو هركسعمءارعميوا ةكورحنط مل
 اقلخ منم لتقو غيلع ةرحلا هل تناك مث روكنب اورصاحو هيلاوم

 (1) آم صتؤ. 187] 6 هينايركت (2) ة.ع ممؤ. 8-1:1'0 عاج 68 شيع ب (3) 11 (ةنتأ ددصمذ ل0016 11 مل



 مم

 ةيامالثو ةرشع عست ةنس اهكف ىناكف ريفغ نب حاجن هدئاق عم هليطاسأو

 ابب اوثدحهسأو داج ومب ىنيح دعب اهيلع ىلوتسأ ىتح رصانلا للا ةمبس

 مهتلودو روكن كولم روصغم ىنب حلاص ىب نع ربقل
 مهسلاوسحأ كتير ايمو هبا قى

 ءافلخل مدماو هوهستقاو هتالامعو برغملا دالب ىلع َخفلا مايا نومئسملا لوتسأ ال

 حلاص ناكو برعلا نم لّامقلا لك نم يف ناكو ريربلا دابج ىلإ ثوعبلاب

 دبعلاب فرعي ىاكو لوالأ كتعبلا ىف ىنهلأ بربع نم ىريمحأ روصنخم نبأ

 ماوعا ىن كلملا دمع ىب ديلولا اهايا هعطقاو هسفنل روكن صلخساف حاصلا

 نم ىقشقني روكن دلب دح سايقملا بحاص هلاق ةرهثلل نمعستو ىدحا

 12 0 2 راقز ناز ةشنجح ةفالسم ضيع“ بأ" ىبأأ ةرازجو“ ةنعاؤز ىلا قربعتلا
 ىلا ةراج عولقو كره لبج لها ةساسغو ةسيئرمو ةنادبك لهاو ةطامطم

 ىلو ديج ىنيو ةراغ نم ناورم ىب ىلأ برغلا نم ىقتنيو ىدغترو ىبل

 ىتبو ةتانزو دملو ىنبو نوحرف برح ةبروا مئارو نمو ةجاهنممو ةساطسم

 لايما ةسهخ ىلع روكن فوج رجلاو اص بحاص مساق بزح نساو ىتبو ناهذري
 ةجابنسو ةراغ لئابق هيلا عمتجاو هاسنرمكو اهضرا عطتقا امل كلانه ملاص ماقاف

 ت ميف مالسالا رشقناو ناماسمت كامو هرماب اوماقو هدي ىلع اوددساو حاتفم

 نم الجر ميلع اولوو احلاص اوجرخاو اودقراو ىيلاكتلاو عئارشلا ميلع تلقت
 قاألا مممق:ماقافااحللاص رعجرو مالسالا ازعجازو :اوتبات رث' ىحترلاب فرعي ةزفد



 ممل

 ملابج دصقت جراوقل لزت إو نوُئمبنتم ممذ ناكو مرمغل اهب اوماق لود

 هركذن ايك ماصتعالاو ابيف ةعنملا

 لزنم ذمموي تناك مالسالا لبق ةهدقلا راصمالا نم هذه ةتبس ناك

 ىسعذاو انادتإلاب ةعفايس ويضمن: يروم هيلا عضو اهو مرام كا

 ةيخطب دايز نب قراط لزناو هموق ءاغباو همبا نهرتساو ابملع هرماف ةيزبلل
 قصلدنالا ىلإ قرانطا ةراحا تناك مث هعم لوزؤنلل ركسعلا ميهلع برضو

 املو ةعضوم .قرم اك هل ءافك ال:ئدلا خفلا ناكو كثوعبلا مهيلع برضف

 أهو ,مهتف هموق ىديأ نم احلص ةقبس ةنيدم ىلع برعلا ىلوقسا ناملي كله

 اين ذخأو ةيجراشل ةلاليض نم هيلا ىدد امو رمقحأ ةرسمم ةغقف كيناكرد

 ارجرخاو ةعبس ىلا ةيخط ةربارب ىجزف مرمغو ةرامم نم سيارملا نرسم
 نم سحجام اهي لزق رق ءالحي تيعيشز اسر اهزيزل ١

 سانلا اهيلا عجرو اهاينف ةسكحم تيمس هبو مهلئابق هوجوو مبتالاجر
 رفد اهيلوو ماصع هنيآ هرماب ماقق تام ىنأ ىلإ معلا لها نم جمتوبلشاو
 هوخأ اهيلوو كله ىأ ىلا اهيلع اهلاو لزي مف رمجم هنبأ هرمإب ماق كله الو
 اي ةفعضم ةعاط سيردا ىنبل نوطعي اوناكو هغبأ هنأ لاقيو ىضذرلا

 ىنب ىديأ نم هلبح لوانتو برغملا كلم ىف لما. رصانلل انهن املو .هركذت
 ةسانزو :ةسابكم مهتسبعا نيحامراع ابيل فلسا ل كامل

 ذة نيح اؤولزن مهلاعا ىف اهوقيو رصانلا ةوعدب اوماتو سافب مهكلم نع
 هركاسع ابيلا حرسف ماصع ىنب نم ابلوانت ىلا هل اوراشاو ةقبس نعرصانلا

7" 



 مم

 ضعب لوقيو دومعم نب داصا نب راغ ليقو دومعم نب ليلم نب ناطسم
 مو ىاع بهذم وهو ةراغ اومسف لابهل كلت ىف اومغ برع منا ةماعلا
 ةويتمو ديجونب نم ةروبشملا نوطبلاو رصخت نأ نم كا لئابقو بوعش
 فيرلا لامج نورقعي منطاوم رخآ مو ةسكجمو لاورزو وغبو ةواصغأو لان وخبو

 روكنف ةساسغ ىندل نم برغملا طئاسب نمي نع نم ىورلا رجلا لحاسب
 ديزا وأ لحارم سه ةبخط ىلا رصقلاف ةتبسف نيواطيقف ساسئكيتف سدابف

 سج جحايس دعب اجايس ضعبب ابضعب لصتا ةقماش الابج اهنم اونطوا

 نم ةغرو ىداوو ةماتك رصق طئاسب ىلا طخي نأ ىلا ضرعلا ىف ىرخا لحارم

 ماموالا لب ال رويطلا ابتافاح ىف لزتو راصبالا ابنع دترت برغملا طئاسب

 ندفو ةّماسلا عتارمو رفسلا لبس حاجنلا ابننق نمبو اهسوءر ىف عت
 بسنلا اذه ءاقب ةدماصملا نم منأ كل نيبتيو ضايرلا حا دوأو ةعاررلا

 ةتبس ىنيب ام نينكاس ةدومعم نوفرعي مبوعش ضعبل ميف ةمس طيخلا

 فقيرط دلب ىلآ ىربجلا يلدل هنم ربعي ىذلا زاجملرصق بسني مميلأو ةبخطو

 فيرب ةدماصملا بوعش ىنم ةطاوغرب نطاوم غنطاوم لاصتأ اضيأ هدضعيو

 نم لحاسلا كلذب نينطوم ممنم ناسحونب ناك ذا طيحملاوهو ىبرغلا رجلا
 ا لرب قلبا غب ليصنع كلابص نمو : فدا ىلا دايساو زازا نحل
 1 11 م ةدكاظادلبالاف هلايعلا:ةدلب: نم اهءارو اهفاةدماضمتلا نم نرد لئابق كا
 ءالوم ةراغغ لزت مو طئاسبلا ىن مرمغو اهنم اليلق الا ىعقالا برغملاب لابهل
 جلا نامزأ ٌميف نيمدسلاو كلذ لبق ام معي مو فلا ندل نم هذه منطاوم

 نفرتساو مالسالا ىلع مله ىذلاوهو رمصن نب ىومل اهمظعاو محالملا عاقو
 11 ةعلا كلذل ةرمما ناكور ةيكظي قراطا عم اركسع”مفم» لودإو: عمامتب
 هل غم ناكو سلدنالا وزغ ىف هبغرو رمصن نب ىبوم هيلع دقو ىذلا وهو

 مالسالا دعب ءالوه ةراغ ىف تنانكو زؤتكن نادحسا لبق كلذو هركذن ايك ةتبس



 م

 ا مراتأ ضرالا. نم أوحتو متفاش اولصاقسا ىتح مدابج ىلع هدعب نم

 ىبأ باقعأا نم هللا دبع صفح وبأ ممتلود ضارقنا دبعل مرمأ بحاض

 نب داعم نب دمحم ريفغ يأ نب هللا دبع راصنالا يأ نب ىسيع روصغم

 ميما ىارقنأ ناك هيلعو ميورح ىف كلبف ىقيرط نب حلاص ىنب عسيلا
 ضعب طلغي دقو نيملاعلا بر هلل دمحلو نيطبارملا ءالوه دي ىلع مرباد عطقو
 نولوقي ىنورخاآو ةتانز لئابق ىف مدعيف ءالوه ةطاوغيب بسن ىن ىانلا

 ىلا لحرو طاربب اشن بوقعي نب نوعمت دلو نم ىدوهي هنأ حلاصف

 بفغتلا دقو اتح عجررشلابالمعسإر اوقع هلا دبع كيزت
 مرتو دهرلا عل ريظاف ريربلا نم الاهج لئابق اهيف دجوف انسمات لونو
 ةبسن يطابرب هل لهقو ةوبنلا ىداف هوعبتاو هودصقف يلع هومو هناسلب

 سلدنالا دالي نم نقيم صب داو طايرب وهو هب امه ىخلا قليملا
 مظن باتك ب حاص هلك كلذ مكذ طاوغرب اولاقو مسالا اذه برعلا تيرغف
 رموقلا سيلو ةنيبلا طيلاغالا نم وهو ربربلل نيباسنلا نم هريغو رهوبل
 حلاص امأو ةدفانسملا مناوخال مراوجو ممنطوم هلك كلذت دبستيو ةتانز ىنم

 ىجاونلا ىلع بلغتلاو كلملا مي الو مريغ نم سيلو ٌمنم فو رعمف فيرط نبأ

 بسن اهو هدابع ىف هللا ةنس هبسن ىن ليخد ةمذج عطقنمل لئابقلاو

 هللاو هانركذ ايك رعم ةدماصملا بوعش نم بعش مو ةطاوغرب ىف لجرلا
 قيفوتلا ىلو

 مين ناك امو ةدفاصملا ىنوطب ىم ةراغ ىنع ردت

 ملاوحا ىفيراصتو لودلا نم

 نب راغ ليقو دومصم نب راغ دلو نم ةدماصملا نوطب نم ليبقلا هذه



 مام

 ارغ امل ةجابنص اضيا ٌمتبراح رق برغملا لع ىلع ىبحي هاخأ كرتو

 هماما ةتانز تلفجاو اهدعب نيتسو نامت ةنس برغملا ىريز نب نيكلب

 داهج ىلا منع فرصناو اهراعوإب هنم اوعنتمإو ةتبس طئاح ىلأ اوزراو

 هموق ىف راصنالا ىبأ نب ىسيع روصنموبأ هيقلف ميلا ىنحزو ةطاوغرب
 كثعبو لققلاب نمكلب ميف ىنخناو روصنم وبا لققو ةمربلا مملع تناكو
 نسيعبسو نمتنثا ةنس ىلأ يف ورغلا ددري برغم اب رماقأو ىنأو ممقلا ىلأ يبس

 كلم ىنم ىلع قفا مو ناورمقلا ىلا هقيرط ىف كلهبف برغملا نم ىرصنأو

 امل رماع ىبا نب روصنملا دونج اضيا متبراح مث روصنم ىبا دعب ماما
 ةارسغ نم هلوفق دنع برغملا ىلع صأو هالومل روصنملا نب كلملا دبع دقع

 ورسغب هرسمأ خنأو ختفاف ةيامئالثو نينا عسق ةنس ةيطع نب ىريز
 ا 0170 ةياللا لامار ىارنلا ءارمإو دانجالا نم هلبق نمف ءالبف ةطازخب
 ىلعيونب لقتسا امل نرفي ونب اضيا متبراح مث ىبسلاو لدققلاب ممف رثثلا
 هوعطتقاو برغملا دالب نم الس ةيحانب كلذ دعب ىم ىترفملا دمحم نبأ

 قاسنأو بورد نم اهنيب ناك ام دعي ىوارغملا ةيطع نب قى ءانبأ لع نم

 ةسسمافل ةياملا لوا ىن ىلعي نب ىريز نب ممت ىلأ هالوه ىلعي دالوأ رما
 مدايج ىف ريقك رثا هل ناكف ةطاوغربل ارواج الس ةنيده انطوم ىاكو
 هلبق نم ابيلع ىلوو انسمات ىلع ميلغف ةياعبرأو نيرشع ىنس ىف كلذو
 ةلود تءاج نأ ىلا هدعب نم اوعجارت مث التقو ايبس ميف ىنخنأ نأ دعب

 نم ريثكلا اومكقار بلل دالب ىلا ءزصعلاب عنطإرم نم ارجرخو ةئرتل
 0 0 ةايزرع يفايجنعل لهي مق ةدنماصلا لابجو فقالا يوسلا لتاعم
 ىف ةفوتمل ريما مع نب ركب وبأ ميلا فحزف ىبرغلا ىيرلا نم اهملا امو
 ةوعدلا بحاص اهضعب ىف دهشتسا عئاقو ٌميف هل تناكو هموق نم نيطبارملا

 هموقو ركب وبا رقساو ةياعبراو نيسه ةنس ىلوزكلا نمساي نم هللا دبع



 مابا

 ردكاو اهلغم دلولا نم هل ناكو نيعبراو اعبرا تاجوزلا نم رمفغ وبأ ذختاو
 هدعب ىلوو هكلم نم ةنس نيرشعو عستل ةعلاعلا ةياملا تايرخا كلهو

 هعدح ايام ةعدلا يمك ناكر هننس [ىتقاف اذللا هيمو انضنالا راه
 ةفحعحللملا سبلي ناكو ةلصاوملاب هنوعفاديو هنودابي هرصع كولم

 ناو ءابرغلا الآ هدلب ىن دحأ معي لو معي الم طيخملا سبلي الو ليوارسلاو

 عبرال ةعبارلا ةياملا نم نمعبراو ىدحا ةنس كلهو دهعلاب ايفو راجل اظفاح

 وبأ هنبا هدعب ىلوو هربق اببو تخالسمإب نفدو هكلم نم ةنس نمعبرإو
 ةوبينلا اعداو هناا ةرمسب راسف ةنس نيرشعو نمنثا نبأ ىديع روصنم

 ناكو رومز لاق برغملا لّبابق هل تنادو هناطلس العو هرما دقشاو ةناهكلاو

 كيباي .نا جرار تعم لها ىم هارمالا عباس تدا تب اي ةزبآ اهجرداضرا ان
 ةطاوغرب نم ىنالالا ةثالثلا زهاني هركسع ىناكو رومز لاق قيرط نب حلاص

 رمدو ةرغطمو () ةصكجمو سناربلاو ةغاوزو ةوارج لغم ماوس نم ىالا ةرستعو

 ةفاصرو نءزياو ةناكرو ةداصاو نرفي وغب اضيا ناكو تمكزراو وغبو ةطامطمو
 روت مالك قنا رداك نيه .ةلالا مكولم نعم و ممنيد ىلع (# ةرازرصمنرو

 هدعبو اذه ءانثأ مدابحو ءالوه ةطاوغرب وزغ ىف نيتودعلا كولمل ناكو

 سلوق نسلم نب رفعج زاجا او ةعيشلاو ةيومالاو ةسرادالا نم ةهظع راثا

 ةيامئالثو نيتشو كس ةئس هلع رماع ىبا نب روصفملا هدلقو”بوغللا لأ

 هيلع لاقساو ىبحي هيخأ نيبو هنيب تاذ قلتخا رث ةرصبلا لزنف

 ىلا هبجو فو للا نع رفعج هل ىنايجف ةتانز ءارماو دنهل دوخأ
 ةفاكو برغملا لهأ ىف ميلا ىحزو هلع حلاص نم هدقعي ةطاوغرب دابج

 هسفئنب انو ةربدلا هيلع تناكو مدالب طسو هدوقلف نيعسلدتالا نمل

 هئاعدتساب روصنملا ىلا اهدعب زاجا م ةرصبلاب هيخإب قحلو هدنج نم لف ىف

 (1) 8ع مق. 2. مم6 ا ب (2) آم 25. خ١ 20 ةرارضموو عا 16 ط5. 5 هرارصمو

 ا,



 ما

 نم ةنس ىنيسمخل كلهو ايندلا ىف ادهاز افيفع ارهاط ناكو مرفك

 مل نم ليتقو مرفك ىلا اعدو منيد رهظاف سنوي هنبأ هدعب نم مرما ىلوو هكلم

 ةعبس لتقف () قيرطلا طسو تبان لاع رج وهو ىاكويايماتاكل' ناقن عمضوم

 جب و حو قرشملا ىلا سنوي لحرو رومز لاق نمعبسو ةياعبسو ىالا
 هلم ىم هد ىمعبرأو عبرال كلهو ددعب الو ه]بق ه.ةيب لهأ ىوم نحنا

 ايلا راشا ةروكذم مايأو ةروهسنم عساقو ربرملا ىف هل تناكو هرشأ مظعو هنكوسش

 انيرخاو قريسفتلا لبق ىنق
 اولضو وكله ةمأ ىذهو

 98 تيب موي رق مو عمست لأ 92
 يلا اط ىميبف تايكاملا ىمخو

 )عبس اذ 1١ ا[ايشسماك' لف

 أ

 هيبأ و مبو سنوي كلانه

 انيقي ا|مبح ىرسبخأو ىلوقو

 ا 6 يفقس ال اوباحو

 مدي سككللا مأ هللا ىرخاأق

 أميمر مهليخح رانا لا

 انينج ةطقسفمو ةليزواعو

 انيعطبم ةمايقلا موسي اوس

 انيرساح رباربلا نودوقي

 اميربكدتسملا دناق ميه

 (4) انييسيتم منك لكاشنملا

 (4) 1ع مو. 8-81'0ءاععأ ممرأع قوسلا سس (2) (0ع مما عوأ ةعرلأ تسيب و05 ]16 مجد. 151'0- 8ةلعع1

 بس (3) هيلع , هءامص 51- 8وء]ععنب لس (4) 1ع مو. 8-151'0ءلئع ممسن هلع ذعأ ]2 !1ةعوص أافيرسيقم

 عمهت5 مماماف 01325110105.
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 لسخحهناو هللا تايآ نم سنا مث مميف رمخأو ملعلا ليما: نم ناكر ةرسيم

 ىف ةفورعم ىفو هدعب نم ابيلع اوناك ىتلا ةنايدلا غل عرشو ةوبنلا ىوعد

 هفغم اروس ميلع ولقي ناك ناكق هيلع لزن هنا ىداو نيخروملا بتك

 جون ةروسو مدا ةروسو لمفلا ةروسو لمه ةروسو كيدلا ةروس اهنم ىدسي
 ايندلا بئارغ ةروسو سيهلباو تورامو توراه ةروسو ءايبنالا نم ممقكو

 اهب نودرقي اوناكو صقو مر أبيف مرح معزب مظعلا معلا أبهفو

 نب رومز نع ىركبلا داكح اك نينموملا اص هنومسي هموق ناكو متاولمص ىف
 ةيطرقب ةفيلقل رصنتسملا مكحل ىلع عنم دفاولا دارو نب مثاه نب حلاص

 نيسجو ىنيتنث ةنس راصنالا نا نب ىسمع ىبا مكلم لبق نم

 ناك لاق ىناطسملا ربع نب () درواد هربخ عيمجب هنع ريرتي ناكو ةيامالثو

 نم نيرشعو عبس ةنس كلملا دبع ىب ماسه ةفالخ ىف اذه حلاص روهظ

 لحنا اها هنأو ةرهتلا ٍلوال ناك هروبظ نا ليق دقو ةرهقلل ةيناثلا ةياملا

 محأ لوالأو مسو هيلع هللا لص ىبنلا ناش هغلب امل ةاكاحمو ادانع كلذ

 نوكي ىسمع ىنأو ناموا رخآ ىف حرخي ىذلا ربكألا ىدبملا هنأ معز م

 ىو كلام ىنايرسلا ىفو 0 برعلا دف هيأ 2 هفلخ ىلصيو هيحات

 هدعب سيل ىذلا هانعمو © ايرو ىريربلا فو اهبور ىتربعلا نو ماع ىبعالا
 هنا مدعوو ةنس نيعبرإو اعبس مرما كلم نأ دعب قرشملا ىلا جرخو ىبن
 هيلا دهعو سايلا هنبأ ىلا هميدب ىصوأإو منم عباسلا ةلود ىف مهلا عجري

 درمأب م اقو مرما ىوق اذا هنيد رابظإبو ةيمأ ىنب نم سلدنالا بحاص ةالاومب

 ل مالسالل ارهبظم لزيز 5

 (1) 8ةمق 1ع مخك ىةدم اذا داولذ, 1ع مق. 15 مم دوأد ب (2) [هنإ ءم نءأا عدا اننث لعاد عقغمومدمطتع

 0: قطمس 0طعتل-ءا-8ءلعع. 8دصق له صفق. لع ع( ودحموعم ندع ممووقؤ06 له ظتط, لس ظمأ , هم ان( ذعت ىروانرو

 آمر عج طق. م١ 580 , [01, 19



 ماع

 00100 1 ار وبلا لمان نن ماشلا غرم
 هفيراصتو كلذ ىدابتوو برغم اب ناطلسلاو

 لئابق رثكا مف ريرب نب سنرب ىنب دومعم دلو نم مو ةدماصملا اماو
 منطاوم لزت مو نرد لابج لهاو ةراغو ةطاوغرب منوطب نمو مرفرإو ربرملا
 مالسالا ليبق ميف مدقتلا ناكو ةلواطتملا باقحالا ذنم ىصقالا برغملاب

 اذه ىلا نرد لابج ةدماصمل كلذ دعب نم مدقتلا راص رث ةطاوغربل هردصو

 لود وأ ىرخا ةلود منم نرد لهالو ةلود مرصع ىف ةطاوغربل ناكو دبعلا

 دات ام بسحب لودلا نم اهيف ناك امو بوعشلا هذه ركذنلف ركذن اهسح

 كلذ ىم انيلا

 اديمو متلودو ةدماصملا نوطب نم ةطاوغرب نع ربقل

 اوناكو ةرقكلاو مدقتلا مالسالا ردص ىف مل ناك منم لوالا ليدل مو

 طئاسب ىف ةدماصملا نمب نم اصوصخ منطاوم تناكو نمقرتفم ةريثك ابوعش

 ةياملا لوال مريبك نأكو ىفساو ىقناو رومزاو الس نم طمخلا ملا ىيرو انسمات
 ىرغلملا ريفغل ةرسمم داوق نم ناكل حلاص وبا فيرط ةرهثلا نم ةيناغلا

 ةرسيم رمأ ضرقنا م نولاط نب زوزعم اهعمو ةيرغفصلا ةوعدب ٌماقلا
 عردشو اضيا ابنت هنأ لاقيو انسماتب مرمأب ائاق ىفيدط ىقبو ةيرفصلاو

 بورح همبأ عم رضح ناك دقو حلاص هغبا هناكم ىلوو كله مث عئارشلا مل



 ماس

 ونبو ىزات ىلع ةيوقب نوطب ةثالث منم ةيوطبلو ةزع نع مرغملا نوطعي

 عم ربص ةمذ ىلحم !< دالوال ناكر تيسرفاتب ىلحم دالوأو ةمزملا دلب ىلع لغايوو

 مفم قحل دبع نب بوقعي ما تناكو نيرم ىنب كولم قمل هبعأ قد

 ىف ركذ ىتامس ام ىلع رع دوحاو ىلحم نب ةحلط معنم ناكو مرزوتساف
 لحاس نم فيرلا لابجو نرد لابج نمب ام برغملا طيسبب لاصقتتو ممتلود

 ةجابنص نم ىرخا لئابق مركذ ىتالا ةراغ نكاسم تيح ىورلا رجلا

 لقم ىيمطلاو ةراج تومب نونكسي طئاسبو ةيدواو باضه ىف نونطوم

 ونبو ىنارع وغيو ةدلكوم ونبو ديه ونبو لكايرو وغبو ةطشمو ةلاتشف

 وكرماو ةغروب ملك اليه نطاومو دوماو ونبو ةناولمو رّْوترو ونبو لوكرد

 دادع ىف موزملا ةجابنص كلذل نوفرعيو ةثارحلو ةكايح اب نوفرتحي

 لاب نورواجم مو دبعلا اذبل ةيبرع رتكالا ىب عتغلو ةمراغلا لئابقلا

 لاورزو ىب ىنطوم فيرس لبج مقيحان نم ةراغ لابجب لصتيو ةرامن

 امل زعلا ةجابنص نومسيو شاعم نوفرتحكي ال ناعم ىنبو ةجاهبنص ىنم

 مركذ انمدق ىنيذلا رومزا ةجابفصل ىنولوقيو ملابج ةعفم هتضتقا

 اهيلع نمو ضرالا ثراو هللاو مرغملاو لذلا نم هيلع م امل () ززلا ةجابفص
 نم ديهنرو ىنب نأ ريربلا معازم ضعب ىف لاقي دقو نمثراولا رمخ وهو

 دانضورا ناطقا يوساوب لسباو نارهأا اهو ةيوطمو» ىنبارفوكات ةيئابسن

 ضرالل سلجا برعلا ةغلب

 (1) آرنع رتق. 82 ممراع رزلا 0 ١
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 مانو

 ىنب ندعمو الداتو ىزات نمب ام نرد لابج نم ىقرشلا بناجلاب نونطوملا
 كاع درع ير كلانا قف راسخ ىإ ةيضعلا ةقيفلا دج زارا
 ىنق اورتعا دق نرد لابج نم برغلا ىف ةدماصملا دالبو مدالب نيب ةينثلا

 دل هلا ةنحاتا ىلإ ةيبغلا: قلت نم ةيطارم: .ىقطعتتو اهقماوسو لابي كلت
 ىلا ةعرد ىلا نيولسكا نم ابرغم عجرت م نيولسكا ىلا ىقتنت نا ىلا

 فرعيو اهريغو ناتوف نأ ىرفياو تنادورات نم هراصماو ىمقالا سوسلا ىجاوض

 اولدبأو اياز هداص اوهثاو ةجابنص مسا نم هاهلا تفذح ةكانص ماب ملك ءالوه

 يادار ىاكلا نيب ديعلا اذهل بفرعلا دنع جرخلا ةطسوتتلا ناكلإب عيل

 برغملا لدابق نب ءالوه ةكافصلو قطنلا ةفورعم ىهو مهو ىاكلا نمد وأ
 ممتسايرو الدات ىلع ةلطملا لابهلل لها ابناج مزعاو ةعنمو ساب ةدشو ددع روفو

 ىع ةعنمو ةلودلا ىلع زازتعا غلو ىكانصلا نارع دلو ىف دبعلا اذبل

 نونكسي ىنعاوظ منم ةتاناج لئابق مب لصتتو مرغملل دايقنالاو ةهضبلا
 ةابق نم نمهناغمتى مب ام مدالب ىاون ىن رطقلا عقاوم نوعبهنيو صخل وهب
 اا يتاح. نم للامتلا ننال .ى انسلمات ىم عمبر را ىداو ىلإ ةسانكم

 ىلع مورو مرغملاب دايتعا ملو مريهاشم نم ىريه دلو ىف متسايرو نرد
 ىلا عمبر ما ةودع نم برغملا طيسب ىن ةلاكد لئابق مب لصتيو لذلا

 ةلايبق ظيحملا رجلا لحاس ىلع برغملا ةبج نم مب لصتيو شكارم

 ةلحنو انطو ةدماصملا دادع ىف ةجردنم ددعلا ةريفاو رومزا ةيحانب

 لوال مسيئر كروبي نب زيزع دلو ىف دبعلا اذهل متسايرو ةلاعو ةيابجو
 ةجابنص لئابق نمو ناطب ىنبب ىالا هبقع ىضرعيو هركذ ىتايو ةتانز ةلود

 () نيتزاو ىنبو ةصاجمو ةيوطب لغم ابملا امو ىزات لابجب ىرخا نوطب

 ملا د ناكل ىنبي ىوزعملا برغملا لايجب نم تاكل لايجب ىلا

 (1) 1.ع مق. 2 ممءاع ىنمترأو



 مدا

 ةلاهتسا لل نيرم ونب راص مدبيع هب دعبو ةدماضملا نم كلملا رثأ بهذو

 ةساير ربحا مثيف نكي مو ماتدلج نع منوكل مممراغم ةدابح ف مئاسور

 منيب اولوادف ةروكسه ىف ءالوه باطخ ىئيو ةتاتنه ىف سنوي دالوأ نم

 ع ىنب ىبنوم دعب نم أذه 01 نب كيك 0 يدك لاعالا ةيالو

 ناك امب كسهتو هلبج أ هفع عجر هسفنل نانعوبا اعد ايف نسما ىبا

 لاسعألا هدلقو قم دبع هيهعب نافع وبأ دامرو هيبأ ةعاط قم هيلع

 شكارم ىسحل وبا ناطلسلا قحل :نأ ىلا هقعراقم ىف ا

 نسل وبا ناطلسلا كله الف هترهاظم ىف ىلباو هتاعد مظعا ىف ,ناكات

 ناتشلف ىلأ ةهضوبن ىدي ىنيهب هلدق 3 ىلا هعدوأو ( نافع وبا هاإقتعأ

 تك أ ل تييوحت نب روصخم دوخأ نددعب ىم 0 قو ىمسكحو تالق هنن

 نيرم ىنب ىلا اعزان هوباو وه ناكو هتلج ىف ناك باطخ نب دوسم نم

 ابل ناطلسلا هطخو هعم هينب محل تساو هلتقف هيلع بثو القتعم هرادب

 رداق هلو دهبعلا اذهل ةروكسه ةسايرب لقتساو هقلطا رق الملق هلقتعاف

 ءاشي ام ىلع

 منيف برغملا لئابق مفرا دهعلا اذهل مو كلم اهيف سيل ةقبطلا هذهو



 مساع

 منم () لونكم نب فسوي ناكو ونه دالوا ىف متسابر تناكف تفيقنيا اماو
 هناديشي ىولخيو ىلع هدلو لزي مو هب عنتماو © تومفات نصح هسفنل ذهتا

 ىهتنت ةنس قافنلاب رهاجو ىولخم هغبا هرماب ماقو فسوي كامو هدعب نم

 0 ب نب ىنسوي ىلع ضبقت ىذا وهو ةعاطلا عجار م ةياعبسو

 ىنركذن ايك ةياجبشسو عبس ةنس تباث يا مايا شكارم ىلع ىزتنملا

 تناكو هنم ىنكماو ىؤلخم هيلع ضبقتف هب طيحا امل ةيلأ رفف هرابخا

 مٌميف ةسايرلاو ىولخم نب لاله هنبأ هدعب نم ناكو ةعاطلا نم هقليسو

 ناكو تاهمو رت >الوال ممتساير تناكف لاتلونيا اماو دبعلا اذهل ةلصتم

 ناكو دمحم نب ىلع مايك نسفلل ىبا ةقياو ديعس ىبا ناطلسلا ديعل معقم

 لوال هابج نم ىنسحلا وبا ناطلسلا هلونتساو ركذ عافتمالاو قالخل: ىف ةل

 لإ ىلا ةارجو :ةيانع نك هتلج ىف هراصأو هناكم . ةراصح. دعب هتيالو

 ددعب نم دوغب ىلوو قرا نوعاطلا ى ناو مقل ةعقاو دعب سنوتب كله

 متموع لفالو متمب لها ىف دبعلا اذهل ةسايرلاو اوضرقنا نا ىلا مموق رما
 بحاصب اصاصتخا مب «قأو ممف ةساير اهمظعاو منوطب عسوا مو ةكاوطف امأو

 ىنيدحوملا رمأ ضأمقضأ قام باطخ ونب ناكو هتمدخلا اف الاعتساو كلملا

 تناكلطفلا ىذ ممهويش |وصتخاو هدام عوطعأو قه دبع ىنب ىلأ أوج دق

 نب دمحم بوقعي نب فسوي ناطلسلا دبعل مهجش ناكو ميلع ةياولإ
 ىم هناك ةياعبسو عبرأ ةنس ريع كلهو هدعب نم رع هغفبأو دوعسم

 هفالخ عقوتل ناطلسلا هطخمو دوعسم نب ىبوم هع هةدعب ىلوو هليج

 ةروكسه رماب ماقو ةياعبسو تس ةنس لاقتعالا نم هصالخ ىناكو هلقتعاف

 نيرم ىنب كلم لدفتسا املو دوعسم نب دمحم نبرع نب دمحم هدعب نم

 (1) آ1نعو مؤذ. كر ( عا 2 مماءعصأ نوكذم - (2) 1م ممدهعان 215ه 0ع م ممطت 73514 0383 165 8.

 0م ]1 تويقات 03235 16و متؤؤ. لل ءا 15.



 ماب

 ةروكسه اماو ماياعرو ٌمفالحإو ملوخ نم ىالا مو يلع اوبلغت هولخد املف

 ما مو نيدحوملا ةوعد ىلا نوبستنيو ةدماصملا دادع ىف دبعلا اذهل مو

 بنذاج ىم الدات ىلا نرد نم ةلصتم ملابجب ممنطاومو ةعساو نوطبو ةمجدح

 ىدمملا ةوعد ىف عضعب لوهد ىناكو ةابقلا بناج نم ةعرد ىلإو قرسشلا

 كلذلف هدعب ىم الآ ةوعدلا ىف لوخدلا اولمكتسي مو شكا خف لبق

 ةقباسلا لها نم اوسملف اودع ناو نيدحوملا ىف ساغلا نم ريثك مدعي ال
 هتعمشو هئايلوا عمو هعم مبورح نم ناك امو ريمالا لوا مامالا متفلاخم ميف

 عماجم ىف مييطخ لوقيف منعلب نوربجيو متوادعو مفالخب نوداني اوناكو
 نم اوماقتسا الف لضملا لاضلا مخشو للفيتو ةتاتنه هللا نعل عتاولص

 ةغرهو للفهتو ةتاتنبل ثاناك 5 ةعئاسلا ةيرم مل نحف / كلذ.اذعي

 قوططقو شحارم 3 هد بداح ةوعدلا ع ممتماقتسا ناف ةجر مهو

 ") ةوارمزو ةكاوطفو همادبغو ةواطصم منمف نوددعتم ءالوه ةروكسه
 تتاكو مواملا يرضي | نيرخأ ىلا روكس وغبو لاقلونياو تفمةنياو

 ىف هركذو © بسمسملا طيراقو نب ممل ىنيدحوملا ةلود خا مميلع ةسايرلا

 رم شكحارم نيدحوملا ءافلخ نوملا دبع ىنب نم ديشرلاو نوماأملا رابخأ

 هل مهاظملاو سوبد ىبا ماب ماقلا وهو نسادلك نب دوعسم هدعب نم ناك
 نم دبعلا اذهل ميلع دو ملأ ىنسادلك ىب دوعسم ىنب دج هفطظأو هنانق ىلع

 رما ضرقنا الو تيبلا اذه ىف ةسايرلا لاصتال باطخ ىنبب نيمذو عملا ةكاوطف

 ؟نماععسسألا قف ممعم ملاح تفلتخاو ةدم نيم ىنب ىلع اوصعتسا ىيدحوملا

 ني مداخل ىوامو مشج برع نم ةعاطلا نع نيعزانلل اجلم اوناكو ةرفغلاو
 نووهدللو متووق نم اهتعيامجيو راء بئارسعلا ماذلل :زسشمإب سلا ل
 ةدماصملا رئاس نم ميغ ناش ابهلا اوعد ىتم ناطلسلا عم ةركسعلا بأ

 )1١( ]نع سؤ. 12 ممغاع دوازمزو ب (9) 7ع]1+ موأ لج 1ععيعمصه لع (عملزد 55. 8دصق 1ع طق. 15 2ع موا ةقأ همزة.
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 ماد

 ىرام تمب نم لجر ربشا دعب .هيلع بوو ريزولا ىدنص ىنعمو ىدوم
 كك ب_سفي دومحت ههنأ لجر معارو ةرفحلا دالب ىم جرخ هه ةطاج

 50 ىنب ةروكسهو ةلوركو ةطل ىنع ربقأ

 ةجابغص ةراوه ةوخأ مو

 ةسمخل مما نإو ةجابنصل ةوخا نأ امل مدقت دق ةئالعلا لدابقلا ءالوه

 الف نورخالا امو سنرب ىنب اهنبا وهو خيروأ دلو نمف ةراوه امأو عازعز نبأ

 56 نايفجو ءارهصلا دالب ىم اهيلي امو سوسلاب نونطوم ةقالعلا مثالا

 هل اهنس' نم نيمعلملا زوو واع مرتكاف ةطمل: اماق هلابجو ةلمتاس أولم

 6-0-0 ءارصصلاب ةطمل اياقبو لقعم نم ناسح ىوذ دادع فى اوراص سكحلو

 كاكاو هيقفلا منم ناكو ةيقيرفأو ناسملت دالب ةابق ىف ممظعمو نيمشلملا

 ناك هذيطلت نمو ةسادجم لزن ناكو ىنافلا نابع ىبا بحاص ىريز ىبا
 ممفوطبف ةلوزك اماو رم ام ىلع ةينوتمللا ةلودلا بحاص ىنيمساي ىب هللا دبع

 نعاوظ ىآلا منمو منويراحيو ةطمل نورواحيو سوسلاب ممظعمو ةريثك

 (1) 7022 ك-0لعومصأا م8. رون - (2) لرعو ططقؤ. كلر (0 ءا 8 ممءاعصأ انلسف



 ماو

 ةيفصت الو ةعانصلا جالع ميغ نم ىندعملا نم الوقنم اراطنق نيرشع

 هضرععف ندعملا ىف هلقم روذنل بدارغلاو رساخذلا سفنا نم هنوري اوناك رانلاب
 هنم هوعاتباو هدلب ىلا نيددرقملا مصم راجت ىلع ىزسملا كلملا اذه ةطاج

 قوسفلا ليبس ىف اريذبتو افرس مكولم رئاخذ نم كلبتسا ام ىلا نمت سخباب

 مهلقالا كلذ لها قرطي ام اريثك ضرم وهو مونلا ةلع هعباصاو لاق ىلخلاو

 نأ داكي ىتح هنامزا ةداع مونلا ىشغ هداتعي منم ءاسورلا اصوصخو

 همقس لصتيو هبحاصب ىنمزيو هتاقوأ نم لهلقلا ىنالا ظقيتسي الو قيفي ال

 كلهو نينثا نيماع ةدم اذه ةطاجب ةلعلا هذه تنمزاف لاق كلبي ىأ ىلأ

 ندعلا بهاذم ىلع ليقاف ىنوم هنبأ هدعب نم اولوو نمعبسو سه ةنس

 ىلع بلغتو ةيادبلاوجرم ىالا وهو ةلمج هيبا قيرط نع بكنو ممل رظلاو

 ناآلا وهو مدقت ةطاجو ريزولا مدفع ىرام ىنعمو ةطاج ىرام هريزو هقلود

 رممجيو ركاسعلا زيهجت ىفرظنو هيلعرمالب ديتساو ىوم ناطلسلارج دق
 ةلزانم ىلا زهجو وكوك موخت زواجتو مدالب نم قرشلا راطقا خودو بداتكلا
 تذخاو ةلودلا لوال اهتلزان بناتك نيممثلملا دالب نم اهءارو اهب ةددكت دلب

 ةلحرم نيعبس ىلع هذه ةدكتو هذه ىالا غلاحو ابنع تجرفأ رث اهقنخغب

 فرعي نيمثلملا نم اهسمئرو ىرغلا ىلبقلا بناهلل ىف ىلكراو دلب نم

 ىلكراوو بازلا رمما نمبو هنيبو نادوسلا نم جامل قيرط هملعو ناطلسلاب

 دلب [ضايب] ىنب دلب وه ىلام لهال كلملا ةرضاحو لاق ةلسارمو تادابم

 طحم ىنالا وهو قاوسالا قفان ةراهلا رهتسم عرزلا ىلع نيعم ةطقل عستم

 نم انبسيلا ةبولجم عُئاضملاو رصمو ةيقيرفأو برغملا نم رجلا باكرل

 ىلوو نينامثو عست ةغس ىفوت ىبوم اسنم ىا دبعلا اذهل انغلب رث رطق لك
 مأ جوز )١( ىكدفص هدعب ىلوؤ اهوتح وا ةغسل لق رث اغم اسنم ةوخأ هدعب

 (1) آ.عو مود. كل ع( 8 ممءامدأ [انتنض



 مدد

 هيلا كفالاطلا د هني درا كفار #اراوك م دل: ناكلام ىلإ انين ةئوغم -وبغلا

 ىنمينس عبرال كلهو دمحم مدنع انعم ىنعمو اغم اهديها مون ىتعر للاخ

 ىبوم وخا وهو ركب ىبا نب ناهلس اسنم هدعب نم ماما ىلوو هتقيالو نم
 نب ()اسق هنبأ ددعب ىم وق كلذ 58: ةحبس ىنيرشعو اعبرا همايأ تلصتاو

 ةطاح ىرام ددعب نم يلع ىلوف هتيالو ىم ربشأ ةقسخل كلهو الدو

 لأو مش ناكو ع 0 ةعبرأ همايأ تلصتأو ىسوم انستم نوب انعم اسنم ىبأ

 0 تا ةيس وكلا ةيذبولاب نسل نبا ناطلسلا ىب طاش انا" ناطتلشلا

 فورعملا برغملا ضرإب برغتسملا لكيبلا ميظعلا ناومحل اههف ناكو نمتسو

 هنامح نا ةايقلاو ىلخل قرتفم ىنم هيف عقجأ اه سانلا تدحت ةفارزلاب

 لهأ ىم كوسأو نب دمك هللأ لددع وبأ ةقفلا كقانعلا ىف مخأو أهد هتوعنو

 ءاضقلا ةطخ ىف دولة سأو مدالب ىم وكرك نكران ىنطوأ ناكو ةسامللح

 ريثكلإاب مكولم نع ىن بخاف ةياعبسو نمعبسو تس ةفس نينهب هقيقل ابب

 ممتريخذ ىلتاو مكلم دسفأ هنا ةطاج ناطلسلا اذه نع ىلزكذو هقبتك [م

 هريذبتو هفرس ىن هب لاح قققنا دقلو لاق مناطلس ىنابمم ضقني ىأ داكو

 (1) آ.ع مؤ. 0 مم ابنق ءا 16 مق. 2 يف



 مده

 مدالن موخ نم (ا) رقالاو اويفظوأو. الا :ىلإ هدعب ىم هدلو اهترو ةيانعو ضال

 ٌميلع بلجاو رظتنملا ىطافلل بازلاب ةيعاد ناك نموملا دبع دلو نم ىوكلا

 م هرمأ ىلع ةنوعمو دودلع ىلع أرصن هنموجري سمادغ دلمب هراظتنا 1 ماقاف

 ىلكراو دالبل ةيلاوملا ءارصصلاب هكلم لاعفتسا نم ىسىم اسنم هيلع ناك

 ةايتكج ماهقلاو ةرهاظملاب ددعوو أبيحرتو هم هنم علت هةناللم ةدوكو

 قاحا وباو انأ هبكاون انك لاق ةقتثلا وهو ىنربخاو هدالب ىلا هبححتساو

 ناكو () عيميت ثتيداحالا ىارطإب ذخانف هموق هوجوو هنارزو نود نيكوطلا

 نم هيثرخو هنلا لمح ىدذلاو لاق. تاوالخلاو لكاملا رطب لومم لكى اشعلت

 لاق ىاهلا ريرعلو جابيدلا ىتايبقا تاسبال افلا رشع اند ةصاخ ىئاصولا

 ىئاصولا ىلع نولمحي اهناو لاق ريطانق ثالث لج لكى نربتلا نم الج ىنينامب

 ةبيدخ نبأ لاق اياطملا ىلعف لاك ديعبلا رفسلا اماو طقف مناطوا ىف لاجرلاو

 ءانبلا مكحت هناطلس دعقمل اتيب ذكي نأ داراف هكلم ةرضح ىلأ هعم امعجرو

 نيلكلا نم ابيلع عفضاو نيدملا عانص ىاكو هتداجا ابيف غرفتسا لكلا

 ناطلسلا نم تعقوو ىتابملا قناء نم نءاج ةقفملا غابسمالإ ابيلع ىلاعو

 )1١( آ١11 هسا معنا -نامع اذ ندا ب- (2) آع قب لل 20 عمهف

 لك



 ماب ع

 همنأ كلم عنم مسأ نم وأ نأ نو ركذي ىنمدسم اوناكو برغلا ةمحان نم
 3 ىف هه سس ١ فعقاو كلل اذه 2 نابع يشلا هلع اذكف ةنادغُم مب

 مدالب ختفأو وصوص ىلع بلغت ىذلا مظعالا مكلم ىناكو هدعب نم مكولم

 ىذلا ريمالا مدنع ىرام ىنعمو ةطاج ىرام همسا ميديا نم كلملا عزتتناو

 لصتي مو نكت مدنع دفاحلل مساو دسالا ةطاجو ىاطلشلا لدست :قم 'قوكي

 املو هوسكَد اهف ةنس نيرشعو اس ميلع كلمو كلملا اذه بسن اغب
 ئنعمو ناظلسلا اسنم ىنعمو ىلو اسنم هنبا هدعب نم يلع ىلو كله

 رماقظلا مايا حو مكولم مظاعا نم اذه ىلو اسنم ناكو ىع مداسلب كو

 اقمحم ناكو ةفيلخ موخا هدعب رث ىتاو هوخا هدعب نم ميلع ىبوو سربمب

 ىلوو هولققف هملع اوبثوف انابم ملققيف ساغلا ىلع ماهسلا لسري ىاكف اهمار
 ندا ناكو مكب ىبإب ىسي ةطاج ىرام طابسأ نم طبس هدعب نم ميلع

 انهلا عقي مو تخالا نبأو تخالا كيلمت ىن رجاعالا ننس ىلع دوكلمف هتنب

 ىلع بلغت ميلاوم نم ىلوم هدعب نم ميلع ىلو مث همبأ بسنو هبسن
 ةكبس ةناغ لما مئاسلب هطبض نافع يشلا لاقو هروكاس همس مكلم
 حشتا ةمخض هقلود تناكو اروجاتب هعجرم دنع لدقو ممانلا كلملا مأيأ حو

 اهراصاو وكرت دالب خمفاو مل ةرواجملا ملا ىلع اوبلغتو مكلم قاطن ابمف

 دالسب ىلا تغلب ةناغو طيحلا رجلا نم مكلم لصتاف ىلام لها ةكلم ىف
 مدالب ىلا لسحترإو نادوسلا ما معباهو مئاطلس زنةعاو قرشملا ىف روكتلا
 ىذلا ىأ روركتلا اجرت سنوي جاهل لاقو ةيقيرفاو برغملا دالب نم راجلا

 وق اذه هروكاس دعب نم ىلوو ىدوم اسنم داوق نم هيخهتس وه وكوك خف
 مكلم لفتنا مث وق نب دمحم همبأ هدعب نم مث ةطاج ىرام ناطلسلا :ىبأ

 اسنم مميلع ىلوف كب ىبا هيخأ دلو ىلا ةطاج ىرام ناطلسلا دلو نم

 رابخأ لدعلا ىن كل اهظع اكلمو احلاص الجر ناكو م دا, ىوتإ ىنوبم



 مس نس

 ميلع تاع مالسالاو مظع قلخ مو زاكلا ميليو ةرجأت ميوعسش نمو

 ةاداهم ممل .تناكو نازف ىلا ءارصصلا دالب ىلع بلغتلا ملو () ىيح متنيدمو

 دراقن مدعبو ركْرَح ممبرغ نع ميليو ابلوا ذم ةيصفخل ةلودلا عم

 ةناغ ىلا طمحملا رجلاب نولصتيو (9 راكناو ىروكو ىباجو مو ىلو روكتلاو
 برغملا دالب راهلا لخد برغملا ةيقيرفا تخف الو دمعس ىبا مالك نا برغلا ىف
 بناج ىنم طيحملا رجلا نيرواجم اوناك ةناغ كلم نم مظعأ ممف اودجي مق مانم

 ىلع ناتنيدم ةناغ مكلم ةرضاحو كلم مخضا علو ةما مظعا اوناكو برغلا

 تعد اهركذ |مقعم اهرغكاو ماعلا نتادم مطعأ نم لينلا ىتفض

 ىرخأ ةمأآ قرسشلا ضاح نك مرواجت تداكو فلاملاو كلاشملا كت َواجو

 نيتلعم نينيس وأ نموومفم نيداصب وصوص ىرعت نولقافلا معز اهف
 رغاك لاقيو وكوك ىرعت ىرخا ةما اهدعب رث ىلام ىعت ىرحا ةما اهدعب رم

 ةناغ لها هيقف ناقع مهلا ىنربخأو رومكقلاب فرعت ىرخأ ةما ام دعت هد

 هدلوو هلفإب اجاح نيعستو تس ةفس رصم مدق ةربشو انيدو الع مايبكو
 لها نا ف ىقتنا ةيراكنا ىلامو ىاغز روركتلا نومسي منا لاقف اهب هقيقلو

 نم مل نيرواجملا نيقلملا ما لمفتساو مرما ىقالتو مكلم فعض ةناغ

 اوحابتساو نادوسلا ىلع اورتعاو هانركذ اك مبرملا دالب ىلي امه لامتلا بناج

 مالسالا ىلع منم امريتك اولجو ىربلو تاواتالا مهم اوضتقاو مدالبو ماج

 نورواجملا وصوص لها مملع بلغتو ةناغ باكا كلم لكضأ رث هب اونادف

 اورقك ىلام لها نأ رق متلهج ىف موراصاو موديعتساو نادوسلا ما نم عل

 اركلمو وصوص ىلع اويلغتف ملقالا ىلع اولاطتساو كلت مهحاون ىف نادوسلا م
 طيحلا رجلا ىلإ ةماعت لا فلفو. ىدعلا مكلم نم مميديأب كم عيج

 (1) ظدمد ]د ععمومدمطتو 0'كطم-3دز0 , عصمسس هدأ ننتأ ىبخ (9) [1هءاطموعدمطع لع همو 0ع

 رت1 ع5 ممرم3 ءدأ ءع]1م له مق. 0'آطط-30



 مايل

 بيف اوثاعف قرعلا ىلا مططلا جورخ دنع ةيونلاو ةشبحلل دالب ىلا اوجرخو لاق

 ىلع ىهلل نورواجم مو نادوسلا مأ مظعأ مو ةشيحل ميليو لاق اوعجر رن
 مكلم راد كنانكو ساونا ئذ مايأ نجلا فلول اوربع هنمو ىبرغلا مجلا طاش

 ىلع ةرهقلا نمز ممم دحاو مالسالاب ذخأو ةينأرصملا نيد ىلع اوناكو ربعك

 نمزلا مخأ ىف ىهلا كلم نورظتني مو مفيد ىلأ اودع: يصعلا ىف تبث ام

 ةباصحلا هيلا رجاهو مسو ههلع هللا ىلص ىبنلا دبعل ممم لسا ىذلاو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا هيلع ىلصو ممعنمو ماواف ةنيدملا ىلأ ةرهتلا لبق

 ناكلاب ضاحكذأ ممناسلب وهو ئمافتلا هناا ناك ةنيلا يت امنع ملسو

 ءاهسالا ىف اهناش بسنلا ءاي اهتقحلو ةضحم اهج برعلا اهقيرع مجاب ةيتملا

 ايك عنم كلهم نم لكل ةمس مسالا اذه سيلو اهيف تف رص اذا ةيمجعالا

 0 ثعبتل كلذدك ناكولو اذهب دل مع ال نهم ناغلا نم مقك معزي

 ام طل همنا دهعلا اذهل مكلمو منع لوقي م مكلم ىال مويلا ىلا ءام.الا
 ههبرخغ ىفو كلملا مميف ىنيذلا هريشعل مسأ و هيسفن ناطلسلا مسأ ىردأ

 كام ههلامت ىو مخخ كلم هلو ممظاعا نم كلم اهب ناكوبكوبماد ةنوكم

 مسا تافو ةنيدم ىف حمصلو ني كاع: نب: دوم نب نيدلا قح ههنا ممم رخأ

 طفل تكرداو نوماد كلمل اعيطم عمملو هدج ناكو ةليهج يراوت ىف هولوأ

 صح ريما كؤعضو ةنتفلا تلصتا رف هدالب ىلع ىلوتساو هازغف كلذ نم ةرهغلا

 اهوبرخو تافو ىلع اولوتساو همغيو لحل نم مدالب عمملو ونب عجرتساف

 نوطعيو نوللسم مو نيدلا دعس هوخا هدعي كلمو كله نيدلا قح ىنأ امغلبو

 دالك عمت نبا لاق كولا فلام.هللاو ىرخأ هنوذبانيو انامحأ ىطخلل ةعاطلا

 سيوسلا رحب ىف نكاوس هر ممِلو نوئسمو ىراصن مو اجلا مهليو

 ممقكاو لينلا برغ ةلقند ةنيدم علو ةشبحلو منزلا ةوخا ةبونلا ميليو

 نوملسم مو ةواغز ميليو ابقيقر مممو ةيرصملا رايدللا نورواجمو ىراصن



 مانؤ

 ىلع موضرتعا معابتا ىف اومكرو مئايحاب املا لدمتا اذا ىندغم نوفكي ب

 ممنهب برأ داتشتو نوصلخي نوداكي الف دالبلا كلت ىم ملوصو لبق هايلللا

 برغملا كولمل نيرواجنلا ديعلا اذهل مكولم ,ذذنلف نادوسلا كولم انل ضرع ذأو

 نيوقللا ءالوه ءارو ع برغملا نيرواجملا ىنادوسلا كولم ىع ربها

 ملود ع م لدبعتا أهم ماملالاو ملاوحأ فسم

 لوالا رخا 'ىلا همارو امو ىناغلا علقالا لها م نيممذالا نم نادويلا قالا هذ

 ميما دالب نوروابي قرسثملاو برغملا نمب ام نولصتم روهملا رخآ ىلو لب

 قبلا هالي نم افءارو ارز ةيضنلاو طسولا,وابعلاو يملا كلو ةس اولا
 امار,ةييوغلاو هيجبشلو خلا قرسشملاب مرهشا لئابقو .توعشو فاتيكا مو قرشملاب

 حو نب ما ىلاف ميسنت امأو دعب مووكاذ نحف منم برغملا لها

 نب شوك نب ةبون دلو نم ةيونلاو ماح نب شوك نب شبح دلو نم ةشبحلاف
 نب ايون دلو نم عنا ربلا دبع نبا لاقو ىدوعسملا هلاق اهف ماح نب ناعنك

 نجف واسالا باس اماو :شوك نب ىجتو: جلو نم مجيرلاو .ماج نب رست نال
 نبا دعو ماح نب طفق وه لاقيو ربلا دمع ىبا هلاق اهف ماح ىنب طوق دلو
 عل دنهلارحب ل خلا قرشملاب ممنمف ةما ةرشع عست مهو ملئابق ىنم ديعس

 عم متاداس ىلع ةرصبلاب ممقيقر بلغ ىيخذلا مو سوجم مو ةسبنم ةنيدم

 سيقلا وما مركذ نيذلا معو !ميرب عيليو لاق دقعملا ةفالخ ىف نزلا ىد
 رجلا ىلع اوشدقم ةنيدم ملو ميف شاف دبعلا اذهل مالسالاو هرعش ىف
 ةأارع ةافح مو مدامدلا ٌميونجو ميبرغ نمو ىنيملسملا راجت اهرحي ىدنبلا

 ب4



 ماد

 ننا"ىنا'لاتقي هتقلو هتاضول ىبظفحتو نهتم كلذنب نمهبا ةأسول :تالويضغم

 كع ىبا اذه اهل لاقو ءابركز وبا ريمالا ابيلا تعبف نبيدحأ بطخ نبل مع

 ت2 قفا نى ىلا 'كباخللا املهتكت اء انعئزا ناكول كالاففاة فب قحاو

 ىنينم ةدحاو كردأ هنأ هللا هجر ىدلاو ىنربحا ظحب رعلا نم نعتم ىنأ دعب

 اهتيقلو لاق نينسلا ىم نمعستل رهاغت ةياعبسلاو رشعلا ىنس ىف هابص رمايأ

 01لا رار هللا الدلتا لدم اكرأو اهل شارت اوب اسطلف»«ءانسفالا | عورتا: نم كفانك

 نادوشلا راوج نم متالاهب دبعلا اذهل ملئابقو نوقلملا ءالوه ىقبو اهيلع نمو

 مو ةيقيرفأو نميرغملا نم ربربلا دالب موخت ىدىتلا لامرلا نمبو منهب از
 قرسشملاب ليغلا لحاس ىلإ برغملا ىف طيحملارجلا لحاس ىنم نولصتم دبعلا اذهل

 هانيسكذ ايك ةنوقلو ةفوسم نم لملق مو نيتودعلاب مهم كلملاب ماق نم كلهو
 ىنودحوملا ارخآ مممحلتسأو ىرملا ماخفأو راطقالاو قافالا متقعلتباو ةلودلا متملكا

 والك حلاو ةلكلا قارمفأ نم والا ملاح ىلع مم ءارحصلاب ماقأ نم ىقبو

 نومفغيو مجارخ ممملا نوبي نادوسلا كلم ةعاطلا نوطعي ىالا مو ريسلا

 حامسل ارظانم قرشملا ىلا نآدوسلا دالب ىلع مجاهس لصتاو مكسعم ْق

 نه ناكك ؛ئوذ>ةلخاعم»+ قف نم ةلادكف ةيقيرفاو نمبرغملا دالب ىلع برعلا

 روصنم ىوذ ةلباقم ىف ةكيرتوو ةنوقملو ىصقالا سوسلا برع لقعملا
 ال1 ىلا ادعو كالو ىضقالا: يزعل بوح انحبيا:لصختملا نم هللا ديبلغ ىواذز
 ةنيطنسقو ةباجيو بازلا 35 حاير ةاباقم ف ةطملو طسموالا برغملا برع

 لهو مشهاعمل لبالا ميساكم رقكاو ةيقيرفا برع ملس ةلبانقم ئءاكراتو

 هرافلا لبالا نم نومكريو ةمودعموا ميدل ةايلق ليخلو ميوكرو ملاقثا

 كيلا ديفا وول فردت كَ نباك د انانبطع ادعس تلفلا هوتي
 نم دديعس ونب اصوصخ برعلا نمزوفقلا لهأ موزغي اهرو ضكرلاب قحت

 منم هوهص نم نوهبتسيف مدالب ىلإ ءازغ برعلا رمكأ مف حاير ةيداب
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 ىيقلملا نم ريتك لمقو هعوجو ةيناغ نبا مدهناف نيرشعو ىدحا ةنس

 نب شانح مريماو.ذّمموي ةراوهل نأكو مانغلا نم نيدحوملا ىديا تالقمأو
 اا ديسلا غلبو نسح ءالبو روكذم رثأ فحزلا اذه ىف نفمنو نب ةرعب

 ىاونب دهعأو د افكناف سنؤتب هميبا كلبم ربخ ةعيقولا هذه رثأ ديز

 ربا ريمالا لقتسإو ةيقيرفا ةرامأ نم دمحم ىبا يشلا عيبا ناكم ىلا صفح

 هيحا دي نم اهلواغتو 1 دبع لأ ةكلم ىع اهعطتقاو اهرمإب منم ءايركز
 دسفامو نميضملل ءاعلقل دجيوما هاكر وبا ارممالا اةيقوردللا سيح ا
 هدي عفرو اهراطقا ىن هدرشو اهبنع ةيناغ ىوبأ عافد ىنسحاف ةيقيوفإب مرمأ

 برثختلا عمم ادوبم كري مو اهاياعرر اهلها نم ليفلا براس
 ةيرصملا رايدلا موخت نم ىربكلا ةبقعلاو برغملا ىعقا نم ةساملجت غلبي رافقلاب

 ام رّجاوب ةوارغم عقواو ةقرس رموخت نم ةقيوسلا بحاص روكذم نبأ ىلع ىلوتساو

 سب دولت بلصو نجرلا دبع نب ليدنم مريمأ لققو ةنايلمو ةبحتم نيب
 تا مليبسل غكرت ةمدقل اريس اذان ننيل يدوي احر

 ةياقسو نيثالثو تالث ليقو نيثالثو ىدحا ةنس هترامأ نم ةنس نيسمخل

 ةبجب لاقيو سبرالا ةلبق ناوجرلا ىداوب لاقي هنفدم رثأ ىنعو نفدو

 بازلا دالب نم («) ةمونبو سيدإب ءارسعب لاقيو ىفلش ىداو نم ةنايلم

 برسغألاو ةيقيرفأ دالب عيمج نم ةنوتلو ةفوسم نم نمقلملا رمأ ضرقناف

 عاطقنإو هكلم باهذب شرالا نم ةجاهنس كلم بمذو هكلبم سلددالا
 هجلع ىلا .كلذب هدنعب.ءايركز ىبارممالا هلا اوعز, نتعب: تانيازولكاو لا

 هتلافك ىف همط نسخ: ىيب هاي. نييبا.ةاضو:هيغليو مدت ىلوكه كد وباسم

 ننووملا اراد ةنوضح_ نيل دير نيملاهك ارك ندوب ا ا
 هقزر نم ةعس ىفو هقيارج تحت نمقاو تانبلا رصقب دهعلا اذهل ةفورعم

 (1) 1ع مك, 2. ممماع همونت
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 نييدحشي ولا عوج ىف ةيقيرفأ بحاص دمح وبا يشلا هضرقعاف ةيقيرفأ

 ةوسخأ رجاهو سلبارط ةلابح لا ةيفانغ ىبأ او ميديأ ىم رمانعلا ةىتعسأو

 ىلع مزمتعأو ربرجلا لدابق نم مثعم نمو كتافنو قوعو حاير 3 برعلا فئاوط

 ةسوفن لفجب ميقلو تس ةفس دمحم وبأ حل ميلا ضبنف ةيقيرفأ لوخد

 ةحاسالاو عاركلاو ربطلا ىم معم ناك أم غو مءارمأ محل تساو مركسع لفف

 نبأ هعم لققو حاير رمما ذّمموي هوبا نأكو ىدواودلا ناطلس نب دوعسم نبا
 برعلا ىم نذدموي كلهو اطلس نبركاسع ىب يشلا 2 نب تاكرح هع

 كلذ .ناكف ربظلا نم افلا رشع ةليدا نماك ىئيقللا رحاسع نم ذّمموي

 روفصع ىبأ ةلياتاكب ةسوفن لئابق تراثو هلشل يم اطِوو كتل لادك ىم ىهوأ 5

 ىعاون ىف دمحموبا راسو مرغملل غيلع هقعب ةيناغ نبأ ناكو هيذلو اولققف

 لاك للاطقيو نموملا دبع ىب فسوي نب سيردأ ىلغلا وبا نيسلا ةيقيرفأ

 منو ةيناغ ربا ررش هكلبم دعب راطتساف دمحم ىبا :يشلا كلبم ليبق ابملو

 سمادغو جرد ىلأ نيدحوملا ىم ٍمكسعب ديز بأ نسل هدلو يرو

 ديز وبا ديسلا هعبتاو بازلا ىلا نادو نم ةيناغ نبارفو ىلعلا وبا ديسلا عب

 ريربلاو برعلا نم اباشوا عمجو ةيناغ ىبا اجنو هيلع ابمكقاو ةركسبب هلزانف

 مريح مهاظب اوفحازتو ةراوه لدابقو نيدحوملا ىف ديز وبا ديسلا هعبتاو
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 ىحي غلبو ةياقسو ىدحا ةنس اهملا لحرو كلذل ضعتماف هلبق ميركلا دبع ىبأ
 عقجأو ةصفق ىلآ رق ناورمقلا ىلا سنوت نم حر هملا هفحز ربخ ةيناغىنب

 ةوازرسفن نوصح ىم ةبط لزانو عافدلاو ةرهاظملا ىلع نهرلا هوطعأو برعلا هملأ

 مث ةصفق مث سنوت رصانلا لزنو ةطامطم ةماح ىلا لقتقنا مث اهحابتساف

 ركشتمو ! ةنيدجبلا :ىلإ هع عج مد ليدي بهات نبا ىكطم
 صفح ىبأ نب دحاولا دبع دمحم ابأ يلا حرسو اهراصحل لالا ذختأو ابيلع

 هنيقلف.ةياقسو ىمتنك ةنس,نيدحوملا نم ىنالا:ةعيرا قاةنمقاك 0
 نيعيعساو قاكا ىنب ةراييع ,هاجا لدتقو هج عقوأو سباق ىجاون نم ارجات لبجب

 ند كع انيملاو .لاخدو :ةيديملا ويمانلا جخمفأ مث هلققعم ىنم ديز اب ديسلا

 ةقبس نم ابلوصو قفاو ةيدهب هلصوو هناكم عفرو هابقتف هتوعد ىن ىزاغلا
 هلك كلذب هلاوف رهاوجلاب ناجوسنم ىنابوث اهب ناكو هالوم مان دي ىلع هيلا

 روغي نب دمحم ةيدبملا ىلع رسصاغلا كفو أدهاجم دبشتسأ ىأ ىلا هعم لزي و

 اييلطلد ننسل ةيقيرفا رمأ هيلوي ىنهفرظن مث سنوت ىلأ عجر نيدحوملا نم

 همم يدعم ىلع هرايتخا عقوف أبهنود هعوجو ةيناغ نبأ ةعفادمو أابنع بذلاو

 هرابخأ ىف هركذن ايك تالث ةنس كلذ ىلع هل دقعف صفح ىبأ نب دمحم

 سنوقب نيدحوملا لامقل ضوبنلا ةمناغ نبا عمجاو برغملا ىلا رصانلا عجرو
 دوعسم نب دمحم ذمموي ةدواودلا رممأو مرمغو ةدواودلا نم برعلا نابوذ عمجو
 - ةسبت ىجاون نموربدشب أوقتلاو نيدحوملا ىلأ ملس نب يوعوفبزمحتو ناطلس نبأ

 ىف برسغملا ىلا ضبن مث سلبارط ةبج ىلا اجو ةيناغ نبا عومج تمرهناف
 نم هعابتا ىديا تالتمأو ةسالجح ىلا ىققتناف نمقلملاو برعلا نم هعومج

 ىو دسفملا هلبجا هي ظييرالا فعلا لا افكمإو تانييغلاو ميليسا د ا

 نب فسوي نب ىبوم نارع ابا ديسلا ناسملت بحاص هب اوزغأو ةتانز نم
 ىلا اعجار ركو هدلو رساو هلققو ةيناغ نبا همزهف ترهاتب هيقلف نموملا دبع

 3م
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 حرخو همكح ىلع لوزنلا رميركلا دبع نبأ. لاس. نمح ةازغلا نم نيتعطقب

 ب ةامضةساو ةيدسملا ىلع ىلوتسأو هلاقمعا ىف كلهو ةيذاغ ىبأ هيلع ضبقتف هيلا

 بناه ىلا ضبن م ديرهلو سقافصو سباقو سلبارط نم هديب ناك ام ىل

 السيكرتو ةيرانيبقشو صبرالاب اهديرش قحلو بلاغ نب رع ابلماع لققو

 ديز ىبأ نيسشلا رماب اهنكاس اهملا عجارت ةدم دعبو اهةورع ىلع :ةيواخ

 : وأ ىنسحل وبأ نديسلا ةملأ فحزو اهلزانو ةينا ةيناغ نأ ابملا 52

 مركسعم عوبلع ىلومقسأو نودحوملا مزجهضأو هةنيطنشقت هيقلف كيز تبا قكيسلا

 اهظفاح ىلع ضبقتو ابلها 226 حطقو اهيلع ىلومسأو ةركسب ىلأ ضيف: مك

 ةنوب لها هعيابو ناورمقلاو ةسبت اهدعب كلمتو ىلعي ىبأ نب نسم ىبا
 لحتراو سنفوت راصح ىلع مزتعاف هككلم لعفتسا دقو ةيدبملا ىلا عجرو

 ىزاغلا نب كل هةنع ىبأ ةيدبملا ع ليتسأو ىنمعستو عدبك كان ابملا

 ااكيعملا لزنف ةينانغا نؤيد, هلع ىبودنمكب نب هللا نع قي ناكلاب فرعيو

 اومدرو مركسعمب أهوقياض مث قداولا نكح دوخأ لزضو سنوت رهاظ نم مها

 ىف اهراصح ىنم ربا ةعبرال اهومكقاو تالالاو قيناجلا اوبصنو ابقدنخ

 '” هم ناك فو هينبأو ديز يبا 3يشلا ىلع ضبقتو هسداسلا ةىايلا واخ

 ممم ابضبق علو .:هيدؤقلا ةيام ردرغس سنوت لهأ ذخأو ىنيدحوملا ىنم

 دبع نب لبعامسأ نأ لقف اهفو لققلا لكتساو نوملاب ممظعم ذال ىتح بلطلا

 منع اهتيقبب بلطلا عفرف كلبف ريب ىف هسفن ىقلا اهتاتومب نم عمفرلا

 كلذ لدعم مٌمبلعفف دركسعم قى لقتعم ديز وبأ ديسلاو ةسوفن للا لحرأو

 مظعو ةيعرلاب هرارضاو هقيع رثكو ريناندلا نم نمترم ىلا ىلا ممرغأو

 نمو هنم ةيقيرفا لها مد ام شكارم رصانلاب لصتاو هوقعو هنايغط
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 نبا نيمفشات اهيلع ىلو سلبارط رمأ نم ةيناغ نبا غرف املو ربخ عجر
 هرب نيخلإلاب نوح حد نينو تاجا يقترن سة بنس ا

 ايهسلما ءاعدتساب صفح ىبا نب ديعس وبا ٍيشلا سئرت بحاص.عملا

 قيضو سباق لزانف سلبارطل ةيناغ نبا ذخا دنع شقارق بئان منع رف امل
 كلذ مل دقعف نيكارفات نبا ليبس ىلخي نأ ىلع ىنامالا ةولاس ىتح اييلع

 رانيد ىلا نمتس ممرغاو نمعستو ىدحا ةنس اهكلمف دلبلا نم دونكمأو
 ابب رئاقلا لمقو ابيلع ىلوتساف نمعستو عبس ةنس ةيدبملا دصقو

 نم اسيو ةيدبملاب انف هنا هريح نم ناك كركلا وكل ه2
 هتيفنل حمجل ةفورعم هاف هل تقاكو  لمصالا ئوك وفوز ىنمقزترملا اه

 مٌممتلخادف ىارطالاب بارعالا نعي دسفملا ىلع رمغي راضو الجرو اليخ

 صفح ىبا نب ديعسوبأ مدقو ءاعدلاب سانلا هدماو هتيص كلذ ىف دعبو هتبيه

 هاا ةيدبملا ىلع ىلوو هتيالو لوال روصنملا لبق نم ةيقيرفا ىلع

 هب لزناف عفتمأو مانغل ُُى نايفننملاب ميركلا ديع نب دمحم تلك سنوي

 هتناطب اهيف لخادو ةروثلا ريركلا دمع نبا ربدف نهلاب هبقاعو لاكنلا

 هادف نأ ىلا هلقتعاو نمعستو سمح ةنس سنوي ىلع ىبا ىلع ضبقتو
 دبيع ىبأ ديتساو نمعلا بهذلا نم :راميد ةيام سمخب ديعسوبأ هوخأ

 ويا بنهسلا لضو: مقا هللا'ئلع لومملا .بعلقو ةسعبلاامدوإةيئنا لآ 17
 دبع هلزانف ةيقيرفا ىلع ايلاو نيوملا دبع نب رع صفح ىبأ نب ديز
 تزرسبو ىداولا قلحب هركسع برطضاو نيعستو تس ةفس سنوتب رمركلا
 باجاف منع حارفالا هولاس رق مل هراصح لاطو ممزهف نيدحوملا شويج هلا

 لترا مث ةدم هلزانف سباقب ةيناغ نب ىبحي راصح ىلا ممع لحتراو كلذل

 قحلو هماما ميركلا دبع نبأ مزيناف هعابتا ىف ةيناغ نبأ حرخو ةصفق ىلا

 دايز وبأ ىيسلا هدمأو .نمعستو عبس ةنس اهب ةيناغ نبأ هريماحو ةيدبملاب
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 مسلس ىنب نم بوعكلاو بايد خامتما ىدتساو مهغم ةعاج لقمقو ةعداخم

 ديماحماوبا قوط نب دومحم منم ناك نييسورعلا رصقب منم نيعبس لتقف

 دالب ىلا عجرو اهكقفاف سلبارط ىلا ضبنو ىراوجل وبا ةيراج نب ديجو
 هيلا راسو ةيذاغ نب ئيحي نمبو هنيبام دسف اهرتكا ىلع ىوتساف داير

 نادو كزنو ءارصصلا ىلا رف مث اهيف لغوتو لابجلاب قحلو شقارق مزهناف ىمحي
 لها هيلع عججو ةده كلذ دعب نم ةيناغ نبا هرصاح نأ ىلا ابب لزي مو

 لزي مو نيدحوملاب هما قش. هلمقو :ةزنع هيلع انمهقاو بايد ىم راغلا

 لا يد دعملاا ىف ةيلشاو: نادو انا زف: مق وضعتاسللا انا:ىلا»:ةزاصنللاب
 ةيناغ ىنبا ىلوتساو ربخل عجر ةياقسو نمسجو تس ةنسل هلتق نم رفاك كلم

 هتلحر ىف ىناجخلا ركذ اذك ةرط نم شقارق ىلوم توقاي لزغتساو ديرجل ىلع

 توقاي غلابو هراصح دما لاطو اهب ةيناغ نبأ هلزان» سلبارطب توقاي قحو
 00 ك0 دل 1 وحلا ةدصاف ةقألل امااةلرطتبا قف ياويدي فطجوا ةعفادالا

 ىا ىلا اهب لقتعاف ةقرومم ىلا اتوقي ضختاو سلبارط ىلع ىلوتساف هنم

 3 يدل! نعبم ا ةيناغ: ني: ىلع ىإ ةقوويم ربخ نم ناك ىنودحوملا اهذخا

 دالوا نم وهل الخ املف اهلقتتعم ىف رمت بزل ا ندب كاعوأ ديم :ةاخلا كرت ةيادع

 اوراثو ةريزبل لها هلقتعم ىنم ريتزبزلا نبا لخاد ةيماحخل نم ريثكو ةيناغ

 نب ديحم قالطا ىلع اهلها محلاص نا ىلا ةبصقلا اوصاحو ديحم ةرهدب
 ىلع عم دفوو نيدحوملا ةوعد ىف لخدف هلرمالا راصو هل قتعم نم قلطاف قاحتا

 بكو قادت نب هللا دبع ةقرومم ىلا ٌمفلاخو روصنملا بوقعي ىلع ريتربزلا نبأ

 ةدافو دنع ةقرومم ىلا لصوو لوطسإب هودماو ةيلقص ىلا ةيقيرفا نم رجلا
 ددملاب ىلع هيخا ىلا ثعبو اهلاو اهب لزي ملف ابكلمف روصنملا هيخا

 ف 1 1 حلا ةاومطا هاعحفلإفا اهوقازهنفلا, رمح هاعتكد انيك ينقلك هيلع

 بام اهبو شكارم ىلا توقاب ىضمو لققف نمعستو عست ةنس ىنودحوملا
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 قاضانعو ةوالت“.ةئنس ندكأر م مم نسكبن ديرجلا دالب كاع شقارقو ةيناغ ىبأ

 0 أبيب حاراف سنوت بأ لوو ابيلع اوبلغ 8 ذاقمتتساو - ءادلا اذه مسك

 نموسملا للدع نر ف صفح تأ نب بوقعب قسوي ابأ نيملا ه4 .ممدقم 1

 هعوج ى هئفاغ عوبأ مميقلف ىيدحوملا ن نع قوم ديز أ نوت نب ريم هعمو

 رهتربولا نب ىلع رساو مغم ةعاهجو ديز ىبأ نبا لمقو نودحوملا مزهناف ةرسخب

 ةمضلاذ تناكو سباق لها ردابو نقذلا ةعيرججب شقارقو ةيناغ نيا-تلفاو

 هيوذو هبباكحا نم مدنع ناك ىنم اوملساو ممعاط اوتاف ةيناغ نبأ نود د شقارقل

 نب أ باحكأ ىم 5 نك نك محم وزوج روصمخملا دصقو شحارم كلا اولقحاف

 ةيكح كغ اولزن ىتح اهرصاخ ةضغق ىلأ عجر مث ةعاطلاب ابلها ردابو هيفا

 رتاس ندع ىممأو نيكتارق نب مهاربأ لمقو دوشملا ىم انب 5 ل

 ىلع ميديأب مكالمأ لعجو مسفنأ ط ندا لهأ زمأو مملهبس ىلخو زازقالا

 ىلع او ماقعسا ىح مءامحنأو ملاح حامقساو برعلا اره اف ةاقاعتلاا مكح

 حايرو مج لغم برغملا ىلا منم ةنتفلاو ىالخل ربك نملوتملا لقنف هتعاط

 ضكتعي*٠ َكِع كله نأ لك دير هذلك كف ؟ةولحفلا ىنم ايهتلاك كلا شقارقو

 هنيق اكبر مكس ةييانحا قكنانعو عبرأ ةَئَِبب ةوازفن لهأ 2و اههيو رح

 ةقروهم ىلا هولش لهل ب لاقيو هربق ىلع ىفنعو كلانه نفدن هكحاله

 َّى ىرس جو ةعناغ نب 3 نب قاحا نب ىكي دوخأ رمالاب رماقو أبي ىنفدق

 ةنمعاط “لا نشقارق ا هم كتعا ةييحأ 0 ىلع 0 شقارق 0

 اة 0 كا 57 رف 2 ا هعم 0 0 لكميع نبل صغجح "1 ىبأ

 4ع



 مب ورب

 هنال ىرصاغلاو رفظملا كوله هنال ىرفظملا هل لاقي ناكو نمرالا نم شقارق

 ىنينموملا رمأ ىلو هرداهظ ىف بتكي ناو ندلا حالمص رصانلل كتطخي ناك

 باتكلا لفسا هدحو هللاب تقثو هطخب رمهظلا ةمالع بتكيو ملا نوكسب

 عيه كلمف ةصفق ىلأ برعلا عم راس هناف هبحاص ىنيكتارق نب مهاربأ امأو

 ىنب نع مفارحنال دلبلا نم هوهكماف ةصفق ءاسور دنزلا ىنب لسارو اهلزانم

 000 للا ملتقدوا ل1 نيدالا حالسلو ئيابحللا يللحو ايليت .نمرلا دنع

 نب ىلع لسعو الو ةمناغ نبا ىلا رمخل عجر نيدحوملار ابخأ ىن هركذن ابك ةصفق مف
 نبا لاقسأو نيحخوملا كع قيفاطملا ىلع اقفتا شقارق قلو سلبارط ىلا ةيناغ

 ممتيالو ىف هوصلاخو ةقربب متالاجم نم مب اجاجو برعلا نم لس ىنب ةفاك ةّيَباَع

 حايرو منج لغم لاله لئابق نم نيدحوملا ةعاط نع افركم ناك نم هيلا عتجأو
 وت فاه ىبايب قفل مايا رماس متعاطب اولقتعاف ىنيدحوملا ىلا ةبغز ممفلاخو : دالأو

 كلذب ددحتو هرما دقعناف عاقبلا فارطأ نم ةفوسمو ةنوتمل نم هموق لف

 ةالثب# نم [يعك تقفاأو ةلالا ذختاو كلملا موسر ددجو هموق 211 رطقلا

 ناسرف نيربلا دبع هبتاكو هدلو تعب رث ةيسابعلا ةوعدلا ابيف ماقأو ديره

 نم هموقل ىلس ام |ددجم دادغيب ءىغتسملا نبرصانلا ةفيلخ ىلا ىسلدنالا

 1 41 مدنا زر ةدجلا ابلالو ةنماطلاو ةغييلا نمةينعملاب نئيطبارخلا
 بئانلا ماشلاو رصم كلم ىلا دادغبب ةفالخل ناويد نم باتكلا ردصو هموقل

 حالدص هل بتكف .هدج ناب ىزغلا بويا نب ىسوي ىنيدلا حالمص أبب ةفيلخأ نع

 ةيناغ نبا هرهاطو ةيسابعلا ةوعدلا ةماقأ ىف اهيديأ تلصتأو شقارق ىلا نيدلا

 ابيلع ىلوو نسل ىبا نب ديعس دي نم شقارق اههكتفاف سباق راصح ىلع
 نول فما اوغله :ةعصققا لاه نأ اهب :لبطتا مث هرئاخذ اهيف لعجو هالوم

 1 1 رج الا احر يق قرمخ |ركعفات, اريل عقار خب ةزماطق:ةيدام
 بالجا ىنم ةيقيرفإب لزن ام روصنملاب لبصتأ اينو ءااضنبا ابهتفاف هترهاظم



 مدا

 نم: هناكم ىلع هيخا ىلا رفو ةيناغ نب ىمجب اوراغف. ةياجب ىلا لوطسالا

 دركاسعب ديز وبأ ديسلا لزضو اهقنخب دحلاب ناك ىنادعي ةنيطنسق راصح

 ىتح هعابتا ىف نودحوملاو ءارهصلا ىن اديرش ىضمو ةنيطنسق ىع جرفاف ودعلا

 دصقو ابب ديزوبأ ديسلا رققساو ةياجب ىلأ اولفق مث نناقفو ةرقم ىلأ اوبتنأ

 لحتراو تعنتماف ةيليطسقو رزوت لزانو ابكلمف ةصفق ةيناغ نب ىلع

 ىنابكلا دمحموبأ لقن ام هربخ نم ناكو ىرفظملا ىرغلا شقارق اهبو سلبارط ىلا
 هيخأ ىلأ ىيدلا ىف تعنت ردصم قفهحاج نيدلا حالص وأ هتلحر تاعك

 هيف ىنصخي القعم هل ىوكت ىدملا ىم هنكمأ م حامتفال برغملا كل ةاهنمإ

 هقيرط نم نيدلا ىقت عجور مث هقيداع اوشخ رصم اولعختساو هثارزو نم هع

 نيكتارق نب مهاربا رفو هدونج نم ةفئاطب .ىنمرالا شقارق رفف هل ضرع رمال
 نيدلا حالص ىخا بويا نب ةلودلا سمت مظعملا كاملا ةبسن ىهظعملا راد حالس

 بسس طخو نيسان تس ةنس كلذو اههتفاو ةيرتنسب قحلف شقارق اماف

 نب نوح هدبعل ابكلم اكو ىازف كلم ىلع ىنميراوبلا ةيدالطخ ىب بلغو

 ىلع هبذعو هيلع ضبقتف بتاطخ نب ةليوز انف معتو ةليوز هكلم ن5

 هيلا عقجاو سلبارط لصو ىأ ىلا دالبلا 2-3 لزي مو كله ىنح لاملا

 ناكو اهءارو امو سلبارط كلهم ديتساو اطعلا مل ضرفو ملسو لاله نم برعلا
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 رمبزلا ابا هع ةقرومم ىلع ىلوو راقلاو هللا ىبعو ىحي هقوختا هنعم يكوو هلوطساو

 دبع ىب عمبرلا وبا ديسلا اهبميلعو ةلفغ نمح ىلع اهوقرطف ةياجب ىلأ اوعلقاو

 هعنامي مف هيهاذم ضعب ىن اهجراخ نع لوليميإب نأكو نيوملا دبع ىب هلل

 ذيسلا اهب اولقتعاو ىيداو ىدحا ةنس رفص ى اهيلع اولوتسإو دلبلا لها
 ناكام اوهيتكاو برغملا موي ةيقيرفأ نم الفاق ناك قورملا دبع نب ىيوما اا

 ومو هغلبف شكارم ادصاق ةعلقلا ىلإو ناكو نيدحوملاو ةداسلا رادب

 نب ىلع اهيلا ىنحزو عمبرلا الأ ىيسلار هاظو عجرف ةياجب ربح ةيجتمي

 6 الرف نايتملعب اهلا ه.تبنبأو 027 ىلع ىلوقسأو اهمزيف 2

 010 نا ل لا دبع ابنا سفح نأ نبي سلا نا حمسلا ف

 كاعو نأسملت بحاس نم ةركلا ناموري نادمسلا ماقأو اهراوسأ مدر ناسملت

 0 نإ علا لابو د ىف ايفر دي, :لاومالا ف .ةيدادغا ىنبا تنم ني كف
 خلفا رث ةحاط ىخا نبا ىبحي اهيلع ىو اهختفاف رثازبلل ىلا لحرو عملا
 الإ ردهت من .ةسئاع نب ردي ابيلع لووو. ابهتفاف :ةدايلم. ىلا قتناو ةنوزام

 رف ةروبشم ةمطح برعلا ىن هل كيناكوب ةراع الكفو امالث اهرصاخ ةعلنلا

 معمدقساف برعلا دوفو هيلا تعقجاو هيلع تعنتماف ةنيطنسق دصق
 حرس ورغلا نم هعجرم ةمبسب وهو روصنملاب ربخل لصتا املو ممئايحإب اوءاجو

 هل دقعو نوملا دبع نب صفح ىبا نب ديز ىبا ديسلا رظنل ربلا نركاسعلا
 0 اا ولا فلا مان اال .تاعبو. طشرالا تراعملا عيلع

 راقف ةبج لك نمركاسعلا تفحزو عماج نب مهاربا نب دمحم ىبال اهيلع
 ديز ابا ديسلا منم اونكماو هعم نمو ةحاط ىخا نبا ىبحي ىلع رئازهلل لها
 ةشئاع نيردي ناكو ةحلط هع ةرهتل ىيحي نع افعو ىنلش ىلع مملققف
 لاقق دعب هيلع اوضبقتف ولعلا ماب هوقحلف شيهل هعبتاو ةنايلم نم ىرسا

 قيسو هلققف ديز ىبا ديسلا ىلا هوداقو هتزاجا اودارا نمح ةرباربلا عم
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 ةحكنأو هبيغم نم نمنسل هرفم نم ايلع عجرتساو هأدوو ليققلا نيفستات
 |دمحم هنم ىدلوف كلذ ىن هيلا ابيبا دبعب ةيناغ ىست همقيب لهأ نم ةأرمأ

 فسوي نب ىلع اهل اعرو ةقلافك رخو نمفشات نب ىقسوي لظ ىف اشنو ىبيو

 دمحم دقعو ةبطرق هلزناو سلدنالا برغ ىلع ىيجحل دقعو رصاوالا هذه مامذ

 ضرقناو ةيامسجو نبرشع ةنس ةسبايو ةقرونمو ةقرومم ةمقرششلا رئازجل ىلع
 بأ معم تعبو نعوملا دمع ىلا سلدنالا دفو مدقتو نيطبارملا رما كلذ دعب

 ةنوتمل برح ىلع هل دقعو نيدحوملا تالاجر نم ىدومعملا دمحم نب نإرب قاما

 ةيناغ ىب ىلع نب ىنكي ةعاط ىضفتقاو ةيليبشأ كلمف مرابخأ ىف ردت كك

 نم لزنتسمل ةطانرغ ىلا ابنم راسف ةعلقلاو نايج ىلا ةبطرق نع هلزغتسأو

 تالق ةنس كلانه كلبف نيدحوملا ةعاط ىلع ملمحيو ةنوتمل نم اهب

 ماقو كله ىا ىلإ اهلاو لؤي ملف ىلع نب دمحم اأو سيدإب رصقب نفدو نمعبرأو
 ىأ ليقو نع ني هيه ند قانا دوخحأ درمأب ماقو قله م هللا دنبع ةغبأ هد درهأب

 يرحل ناك 1 دللا .ةيعاهيختاووف ةريغ هلتق هنأو دمحم هيبأ دعب ىلو قا

 قلخو ةيامسهو نمنامت ةنس كله نا ىلأ هرمإب دبتساو اعم اهلققف هنم هيلا

 ةرابجو روصفملاو رمسو ىزاغلاو هللا دمعو ىيحيو ىلعو دمحم مو دلولا نم ةينامت
 ةنتن:نعلد كالا ىلأ :نموهلا ةننع' نب قفسوي واج: اهلو دمك هينا رمالإب ماقف

 دبع نب قسوي ثعبف هباطخ كلذل دفواو هتعاطب هسفن تدح نينا

 هتوخأ كلذ ركن هلوصو نمحلو متعاط رابتخال رْيتربِرلا نب ىلع نموملا

 در ىف اومولتو ىلع نب دمحم نب ىلع دوخأ رمال ماقو هوملقتعاو هيلع اوضبقتو
 ةفيلقل نأ مغلب ىتح لوطسالا نمبو هنهب اولاحو هلسرم ىلآ ريقربزلا بأ
 بوقعي هنبارمالاب ماقو ةودعلا نم شكراب دابهل ىف دبشتسا () ىرسعلا ىفسوي

 مليطاسا نم ةعطق نيئالثو نيقنث ىن رجلا اومكرو رمتربزلا نبأ اولقتعاف

 (1) ]1 ؟دسأ معسا- نامع !:ع ىرشعلا

 تار



 مم

 كفو رف تما نبأ وللا ب ىلع "نوبة وانأ .هنع عيوبو علخ ارجاع افعضم

 اولوتساو برسغملا دالب عممج اوكلم دقو ايلا نودحوملا لسوو كلذ هّنيفن
 سلجيب نودحوملا ملتقف هموق نم هتناطبو هتصاخ ىن مهلا حر ابيلع

 ةوديشحتا .ةللنس سلدقالا للا: نودحوملاو. نموهلا# دبع زاجأ مث نموملا دبع

 قحلو هجو لكىف اوفو متفاكو ةنوتمل ءارمأ اومحتساو اهركلمو نمسهو
 كلذ دعب نم اوددج ىأ ىلا ةسبايو ةقرونمو ةقرومم ةيقرشلا رمازجلاب ملف

 هرما ىلع بلاغ هللاو ةيقيرفا ةيحانب كاملا امر

 نيدحوملا ىلع هبالجاو سلبارطو سباق ةيحانب ناطلسلاو
 درساصمو كلذ ةيهلوأو هرمأ ىلع هل ىزغلا شقارق ةرهاظمو

 نب ىيحي كله ىتح نيقلملا لّمابق نم ةلادك ىن هلوا نم نيطبارملا رمأ ناك
 ةنئفوعمل لا منع لوحتو مممامأ ىنيمساي ىب هللا دبع ىلع اوفلتخاف ميهاربأ

 نب ىيحي هتعاد باجا اذا ىتح هانلق امك بهرتو كسنو هتوعد نع رصقأو

 1 فلو راب ادع قالو عيبا قرف نب وكاج ونار
 لخد دق ةفوسم ناكو نمقلملا لئابقرئاس هعم اودهاجو مموق نم ريتكلا

 ةسايرلا نم ظح ةلودلا كلت ىف كلذب مل ناكف نم ريغك نيطبارملا ةوعد ىف

 دنع امدقم ناكو مناعجتو متالاجر نم ىؤسملا ىبحي نب ىلع ناكو روهظلاو

 ىف ةنوقمل تالاجر ضعي لّدمق نأ قفتاو هموق ىف هناكمل نمفشات نب فسوي

 نب فسوي لقعف ءارصصلا ىلاوه رفو نايحل رواقتف اهنيب تعقو ةاحالم



 معا

 تماقتساو ةقرويمو ةيناد : ةيقرشلا رسازجلل ىلع ىنوسملا ةيناغ نبال دقعو

 ةوعد بحاص ىدبملا مامالا روبظ ناك هتلود نم ةنس ةرشع عبرالو هماي

 ركل نم انمار رجلا ردا نييز تلاوايتلاب لحل دقق ابعت نيا
 ىنم ناياذا ةسانكمو ناسملتو ةياججب هتلان هسفن ىف دوركملل كلذب اضرعتم

 هتموصخ ىلع ٍلفف ةرظاغملل كيبوب ىنذ قع ريمالا درضحأو ىنيملاظلاو ةقسفغلا

 نب ىلع كرد تسأو ةدماصملا نم ةعرَه هموقب قحلو هسلجنب ءابقفلا نم

 عجيلا حرسف هيلع اوباف هراضحإب ةغره بلاطو هدقفتف هيف هيأر ىسوي

 دودهاع اه ءافولاو هتراجا ىلع للفيتو ةتاتنه معم مساقتو هب اوعقواف تعبلا
 متلود ىن دعب هلك كلذ ركذن اهسح هيلا ءاعدلاو قحلاب مايقلا نم هيلع

 ىرخكلا ىلع نب نووملا دبع مرمإب ماقو نيرشعو عبرا ةنس ىدبملا كلهو
 اررم شكارم اورغاو ةدماصملا ةملك تمظتناو ههلا هدبعب هباعكصا ريبك

 و متم تهذو نيدحوملا وما رهط ةيسلدقالا ةردعلاب كالا ١
 ددعب نمرمالاب ماقو نيثالثو عبس ةنس ىسوي نب ىلع كلهو برغملا ةربارس

 ىلع اوناك كى يتودعلا لها هتعيبو هتعاطب ذخاو هدبع ىلو نيفشات هدلو

 نيوملا دبع ازغو هبلط ىن اوحلو مناش لمفتساو نيدحوملا رمأ ظلغتسا نيح
 نأ ىلا طئاسبلاب هرياسي نمفشات ضبنو برغملا لابج ىل ىربكلا هتورغ

 نيترفصلا نيب كاعضلا ىبكلاب نودحوملاو نيوملا دبع هلزات» ناسملت لزن

 ىبحي لبق نم ةجابنص ددم كلانه هاصوو ابيلع لطملا ىنرمت لبج نم
 ةعفادم ىلا اوهرشر بابك ىب رهاط ةدّئاق عم ةياجي.بحاص زيزعلاب نإ

 ىلا نيفتات رفو نويجابنصلا محلتساو رهاط كلهو مولفف نيدحوملا

 نود حوملا هعبتاو هامطاسإب رجلا داق نوهم نب بل ةدعاوم ىف نارشو

 نودحوملا ىلوتساو نمعبراو ىدحا ةنس دقف لاقيو كابف دلبلا هيلع اومهقاو
 دوفلاو مهاربأ هنبا شكارمب عيوب مث ةنوتمل اومحتساو طسوالا برغملا ىلع



 معد

 هيلا اوبلقناو سانلا ىديا نيب الوقنم كلذب ةفيلخل بوتكم كلذ نمفتو هل

 ىلازغلا مامالا هبطاخو ميلاقالاو راطقالا نم هرظنل ام ىلع هدبعو ةفيلخل ديلقتي

 ها 1 إب افلا نم هفاضع يوراوطلا زكيزتا ةففاعلاو
 ل دلل وعما نإ سوي زاجلاا رقادالا هكييع يئارطلا كولمب ناشف
 0 داج ىب وابخا قريهاتمدق ام ناك دقو نيعشستو عبس ةنس سلدنالا ىلا

 تعقو ىتلا ةنتفلال ىيعستو عبس ةنس ناسملت ىلا رصانلا نب روصفملا ىحز

 قىسوي هحلاصف مدالب نم رمشأ هحاتقفاو رعنيت نب نيفشات نمبو هيب

 تعبو نمعستو عبس ةنس ناسملت نع نمفشات هلزعب هاضرتساو نمفشات نبأ

 ةمطاف نب دمي ابأ' هنم اضوع ةيسنلب ىلوو ةيسنلب نم ىلدزم ابهلا

 ماقو ةسماخل ةياملا سار ىلع ىسوي كاهو ةينارصفلا دالب ىن هتاوزغ تركو
 اهغم اردص همايأ تناكو كلم ريخ ناكف ىسوي نب ىلع هنبأ هدعب نم رمالاب

 دالب ىن نخاف ةودعلا ىلا زاجاف ةزعو روهظ هلهاو رفكلا ىلع هتلودلو ةعداو

 ةيغاطلا عجو [ضامب ] نب مم رممالا سلدنالا ىلع ىلوو ايبسو 0

 ىنختأو ةلطيلط لزانو ثالث. ةنس ىسوي ىب ىلعزاجأ مق ميم يلا

 نبأ جرخو ةطسقرس ريمذر نبأ دصق كلذرثأ ىلعو عجرو ىراصنلا دالب ىف

 دليلا زهمذر نيارصاحو ادهش دوه نيا تامو نوطسملا مزهناف هناقلل دوه
 ةونج لها بلغتو ةقرومم ناش عست ةنس ناك مث همكح ىلع اولزن ىتح

 داوق نم تسطرفات نبا دي ىلع اهيلا نرعلا جرا م اهوالخو ابيلع

 نب ىلع لاح ترقسأ مث ىئاوطلا ركذ دنع اهركذ ىف رم امك نيطبارملا

 ةنس سلدنالا برغ ىلع نيفشات هدلول دقعو هناش مظعو هكلم ىن فسوي

 هوجو نم رع نيريبزلا هعم زاجاو ةيليبشاو ةبطرق هلزناو نيرشعو تس
 ةهسنلب هلزناو سلدنالا قرش ىلع ىنوسملا مهاربا نب كب ىبال دقعو هموق
 خداصلا نيا ىنرعملا مكحل ةجإب نب ركب ىبأ مودخو ةجافخ نبا حوده وهو



 مم عد

 ةعاطلاب هيلاطو كلذ هظفحاف هثرمو هيقلت نع دابع نبا دعقو هيلع مدقف

 هلمع عمج ىلع هبلغو اهدنا تاذ هدينفف رمال ىع لوزنلاو فسوي ريمالل

 ىلوتساو ةنومرقو ةدنر نم ىضارلا ديزيو ةبطرق نم نوماملا هدالوا لزنتساو
 هيلع قمشضو ابب دقعملا رصاخل ةيلمبشا ىلا دمص رث غلتقو ابعيج ىلع

 ايش هنع ىنغوم ملف راصعا ةوه نم هذاقنتسا ىلا دهف ةيغاطلا ديختساو

 ةونع هيلع ةيليبشأ ىنوطبارملا مهقاو هدضع ىف تف اهم ةنوتمل عافد ىناتكو

 لزي مف شحكارم ىلا اريسا هوداقو دقعملا ىلع ضبقتو نينا عبرأ ةمس

 ىنيعست .ةنس .تانغاي هيسبيخعم ىف كله ىنأ ىلا نيفشات نب وسوي كافنعا ف

 هلةقف سطفالا نبرع اببحاص ىلع ضبقتو سويلطب ىلا دع رث ةياعبرأو

 ةيغاطلا عتلخادم نم هدنع 3 ام نيناهو عست ةنس ىحضالا موي همنبأو

 ةفس كلاقلا زاوبل نيفشات نب ىفسويزاجأ رق ىويلطب ةنيدم هوكلمي نأو
 حامل نب دمح رظنل نيطبارملاركاسع تعبف ةيغاطلا هيلا قحزو نيعست

 ىبا نم يح رممالا اجلا زق قينسملل روبيطلا .ناكو ةمانا واتش

 حاحل نب دمحم هيلآ مضناو نمستو تالث ةنس نمفشات نب ىفسوي نب ركب
 فيئاوطلا كولم ىديا نم سلدنالا نوصح ةماع اومكقأو ركب ىبأ نب ريسو

 ارغو كرافقملاب اهتم دوه ىف نيحتسلل هنو ةطسفرس الراو ا
 تيح ىلا غلبو اهيف نخاف ةنولشرب دلب ىلا ةيسنلب بحاص ىلدزم ريمالا

 نب نسوي ةكلم ىف سشلدنالا .دالب ندمظتنأو عجرو هلدبق» .دحا غلبي /

 نمتودعلا ىلع ىلوتساو نكي م نأك عمجا اهنم ىئاوطلا كلم ضرتقناو نمفشات
 نسيؤسللا رممات "ىستو ارارض ىيطبازلا هي#ىلغ:ىراصتتاو زاد كال
 نم هللا دفسمم اةلكملا: ةيعيوالاوهبجل ةمفلاةييسرفلا ايظا ا ل
 لوقلا ىف اوفطلتف ركب ايأ ىضاقلا هدلوو ىليبشالا ىرفاعملا يرعلا نب دمحم
 دقعف سلدنالاو برغملا ىلع هل دقعي نأ ةفيلخل ىنم اوبلطو غالبالا ىف اونسحاو

 ىو



 داو

 نسل دنالا قرش ف هيعالطلا كللاك وف دداوق مظاعأو هةحنالقي ىم ديحت خاتكف

 ىقسوي داق جاحلا ىوأ هتنس ىف هيلا قنحزف امش قداوطلا ءارمأ هيف ىنغي مو

 علخو ةعينش ةهزه ىراصنلا عوج اومزهف نيطبارملاركاسع قى عرييفتشات خوبا

 ىلا هماما دفاجم نب ىلع رفق ةيناد ىلا ىداهو ةيسرم بحاص قمشر ىبأ

 ةيسنلب كلمو اركسع ةهلعما ةفناف ىونلا ىذ 0 ايرغم جاهل ىب دمحم كلا

 لزانف ةيغاطلا ىلا ربخلل ىقتنأو  نمذاتو سه ةنس كلذو نوفلا ىذ نبأ لمقو

 اهصلخسا رق نمنامثو عبس ةنس اهكلم ىاىلا اهايأ هراصح لصتاو ةيسنلب

 ىقىسويز زاجغأو ىلدؤم رممالا مف تمات نب قنسموي ابيلع ىهبوو ىنيطبارملار ا دع

 كلفددو اقل ىنع فئاوطلا |ركارب مأ لتقاقتو نيقداتو هتتاس# هيمن ةينات ىيفتفات نأ

 سو كالو أ تان ةلنلعلا قم متيعر هبي ينومودسي ا مميلع درهكذ قم اوسحأ | انمي

 راحجا ادله ةلدعملا ئرجو: سوحقالا عفرب دبعو مميلع دجوف مراغملا قئفكالاقو

 مسح تعبو اها ىتلا ةوادعلل هذم اع ىبأ نكات قيهدشر ىبأ ىلع

 قفاوتو ةياجب رصانلا نب روصنلا ىلع لرضو حدامم ىبأ أبنع رفق ةيرم ل

 هاقفأو |مميف هرظن ءاسف هتالحمو هركاسع ىع ددملا عطق ىلع ةئماوطلا كونلذ

 م 0 ةاننحأو 0 نب ىنبكلب نب هللا لربع د نيك 2

 ىو قي قات نب قسوب ةوادع 05 ةيغاطلل ةرحا وعم اهنم اك نأ ليعر ةقلام

 هنماقل ىنع ضبقناأو هنم كلذ لدع ا ىبأ 206 برغملا ىلأ اهب ت.عبو

 هزاسجاو سلدنالا ىلع نوكرو نب دمحم نب ركب ىبا نب ريس ريمالل دقعو



 مب عوس

 نأ مث نمفشات هوخأ هدعب ىلوو كله ىنا ىلا ناسملتب اهلاو رعنمت نب دمحم

 ناك اه ابيف ةصرفلا زبتناو رجلا ءارو نيدسملا دالب ىلع بلاكت ةيغاطلا

 نونلا ىذ نب ىبكيردأقلا اهيو ةلنطيلط رصاحل ىناوطلا كولم نمب ةقرفلا نم

 هحكله نأ ىلع نيعبسو نامث ةنس احلم هنم ابكستو دبل علان ىتح

 نيح ىلع ابكلمو ةيسفلب لخدف ةينارصنلا ىنم اركسع هعم تعبف ةيسنلب

 راسو ةاطيلط راصح ىدي نهب زيرعلا دبع نب ركب ىبأ اهبحاص كلهم
 لها هرمأ ايعاو ىيرط نم زاهلا ةضرفب ىقو ىتح سلدنالا دالب ىف ةيغاطلا

 نبأ ىلع ىيضو ةطسقرس لزان مث اهوطعاف ىزهلل منم ىفتقاو سالدنالا

 نب دهقهعملا بطاخ ابكلمه ىلا .هلمأ دقمأو اهيلع هماقم لاطو اهب دوه

 ةودعلإب مالسالا يرص ىف هدعو ازخنم ىنيفشأت نب ىفسوي نيدسملا ريما دابع

 ىلا زتهاف ةصاخللو ءالعلا نم ةفاك سلدنالا لها هبتاكو ةيقاطلا دابجو

 ابلزانف زاجهملا ةضرف ةتقبس ىلا نمطبارملا رحاسع ىف زعملا هنبأ ثعبو دابا

 ةنس رخالا عمبر ىف ةونع اهومهقاف ارحب دابع ىبأ ليطاسا اهب تطامحأو رج

 ىلا بتتكو اربص هلتقف زعملا ىلا ديقو ةلودلا ءاممض ىلع ضبمقتو نمعبسو تس

 ا هيبيقلو نيابارملابو هب اذيرص رجلا دابع ىبأ زاجا مث جفلاب هيبأ

 ااكر نيكتل ءارضف ةريرهل نع ىضازلا هنبا هل لزناو داهم ارفتتسم
 هش وير كريو بدلا لتايق, نيطيإلا راسم هرصلا

 بسحاص سطفالا نباو دامع نب دقعملا هيقلو ةياعبراو () نمعبسو عست

 نقلو ةلامشقب ةينارصنلا مما ةقلالهل كلم شنوفذا ىبا عجو نيوملطا

 ربما يلا هيلع نمطشنملا ناكم نيم: سلرب نمد 0
 رظنل ةيليبشإب اركسع ىنلخو شكارم ىلا عجر مث قيمناعو ىدحلا ةيش

 حاحلاب هوبأ ىرعيو دريشع نم توكرو نب دمحم نب نيوم“ نب نوجيو دمحم
 (1) 1.05 وو. كلر 8 ءا (( مما عطأ ىنينام



 مع

 نم. نادوسل لا( ندمت جتتتفأ مث ةونع اههكتفاف ةنمدلا ةغيدم ىلآ نيعسو

 نم دوكم ىنبو ةثامغ لابج ىلا نهتسو عبس ةنس ضبهن مح ةراغ نوصح

 هموق ءارسماو هينب ىلع تالاع برغملا مسق مث اهخودو اهكتفاف ىزات زاوحا

 1 دل ناكر دمعات اقرب ىلا اةانيع نيب دتععلل| ةاعصساا مهن ةنيوتقو
 دا ا هلشلا افاق: ةقيبب: ةيدرمتلا ةلرخلا ءالوأ نم هيموقو طاوعيبلا
 دل رحاتسع ىأ نازتع نب لام هدثاف عيلا ره عملعا ةعياملاب لسولا
 ةلودلا ءايض هغبا هعمو هموق ىف ةهط رهاظب بجاحلا توكس هيقلف

 105 ةببنك ةاردنلا#ءابدع زيرعلا هغبأ قحلو كوكس 'بجاما لققو قسكناف

 نب ىفسويرسيمالا ارغا مث نمفشات نب فسوي ىلا خفلإب نارسع نب حلاص

 () ناكنليت ىب ىلّدّرَم هدداق نيعبسو نمقنث ةنس طسوالا برغملا ىلا ىمفشات

 ةوارتغم .ةبراحل ةفوتمل ركاسع ىن هردهشع نم توبكوو نب دمحم نبا

 نب دمحم نب ىلعي دلو نم ىبحي نب سابعلا رممالا ذمموي !هيو ناسملت كولم

 ىلعمب اورفظو ةتانز دالب ىف اوراسو طسوالا برغملا اوخودف ردخ نب دمحم نبرمغل

 نب ىسوي ضن ف متازغ نم نيعجار اوفكناو هولتقف سابعلا رممالا نبا
 دالب رئاسو ةليلمو فيسرك جتفأو قرنا .ىئا أهدعب ثالث ةفس نيفشات

 ىلا نمطبارملا ركاسع ىف ضبن مث دعب رعت ملف روكن .ةنيدم برخو ىيرلا
 ةنيدم تعا مث نسانزي ىنب دالبو ةدجو ةغيدم جتتتفاف طسوالا برغملا دالب

 ناسملت ريما ىبحي نب سابعلا لققو ةوارغم نم اهب ناك نم مه اتساو نأسملت
 هّكلمل ارغث تراصف نيطبارملا نم ركسع ىف اهب ىنوسملا ريعميت نب دمحم لزناو
 ةإاحملا مسا وهو هتلحم ناكم تراركات ةنيدم اهب طقخاو هركاسعل الزنو

 رسوب ىلا سي مشنأو لبجو نآرهوو سنت ةغيدم ختفا مث رسبربلا ناسلب

 لزي ملو نيعبسو سمج ةنس شكارم لمحاف برغملا ىلا اعجار افكناو

 (1) آه سو. ل مدما6 نأكملم ز هد الثا ةدهق 1١ سو.8 ناكنلمت



 ما

 توكس اببيو ةبخط ىلع ىفرشاو مدالب نم ارمثك فو ملزانو ةراهن ىلأ حرخ
 مقعد لها ةيدومللا ىلاوم م ءارمألا ةيعيو ةعبس بحاص بجاد كارو
 للتقو ابيلع ىلوقساف ساف ىلا رصنعم هفلاخو زازاف ةعلق ةلزاغم ىلا عجر رق

 ةسانكم بحاص فسوي نب ىدهم نيفشات نب فسوي ىدتساو اهب هلماع
 انهيديا لفتت نابلدق هقيرط ىرصنعم هضرعتساف ساف ىلع هب شيقسيل

 هتدش ىف ههاسمو هيلو ىلإ هسارب تعبو هلققو هعوهج ضفف برغل هزجانو

 نسيفشات نب فسوي يمال ةسانكم ىللها خرصتساو ىطاوغرملا كوكس بجاش

 ابنع قفارملا اوعطقو اهقنفعب اوذخاف ساف راصح ىلا ةنوتملركاسع حرسف

 ىديستسعال 'هووع ةزجاغم ىلأ رصفعم ز ميو دره مسمف اهيلع لاتقلاب اوتو

 ل مساقلا ىلع هدعب ىم ةتانز عقجأو كلهو هيلع ةريادلا تقاكَف ىنيقحارلا

 ىزاتب اكرلم اوناك ةيفاعلا يأ نب ىبوم دلو نم ىجيرلا دبع نب دمحت

 رولسبطلا ناكف رفعص قفاوب ارفعلاو قيطبإرلا ركام لك 7
 وهو نيفشات نب ىفسويب مربح لصتاو نيطبارملا نم ريغك مهلاتساو ةتانزل

 اهيلع كرتو نيسمخو تس ةنس لحاف زازاف دالب نم ىدبم ةعلقل رصاحم

 ةوالدنف رف نسارم ىنب ئتفاف برغملا دالب ىف لقتقني راسو نميطبارملا نم اركسع

 فو نيتس ةنس ةراغ دالب خقفأ مث نيسمخو نامت ةفس ةغرو دالب مث
 انسب لدتقو ةودع انضهنتفا مث ةدم اهرصاخ جراف لزات“ ىمعشو (نوندفا هش

 تزوعأ ىتح ةتانز لمابقو ةسانكمو ىنرفي ىابو ةوارغم نم ىالا ةثالث اهز

 نم منم اجن نم صلخو تاعاجج اوربقو ديداحالا مل ذنختاف ىدارف قتاراوم

 ىنيييورعلا ىفب ةلضاف :تداك ىلا ناوسالا مدني 'رقاو ىاناف اإل 1
 ابدما لوو وازشالا اهيلع و ادار” خسر رضع اهرهسراضرا 0 ال
 ىدأو ىلا نيتسو تالث ةنس لمترأو اهدا بترو وكالا نم رامكتسالا ىلع

 سيخ ةنس ضبن مث اهيحاون نم طاطو نوصحو اهدالب متو
5 



 نيل

 اردو بوم ىارطابا ندد ىبإ 5 ديوب ماقاو م دالج نم ةلحرم_نيعستو مغ
 ذئنيحل اعجار افكناو ةعاطلا ىلع اهنهر ذخاو ساف ةعلقلا بحاص ىنيكلب

 ا لا نور وابل لب نيدبلا ناز سومو انم
 تراستاو هيلع دبتسا دق نيفسشات نب فسوي دجوف برغملا ىلاركبوبأ عجر

 اهنوعامو ءارهصلا عاتم هل دعي ىو هلاوحا ىف دادبتسالا هيري نأ بغيز هيلع

 هضرأ ىلا عحرو رمالا هل مسو ةعزانملا نع ىناجتو ركبوبا ريمالا كلاذل نطفف
 ةنس شحارم ةنيدم ىسويطتخاو ةياعبراو نينامث ةنس هعجرمل كلبف

 ةميغص ةبصقو ةالصلا دهم ىلع اهروس راداو مايحب اهلزنو نمسجو عبرا
 تس ةنس هدعب نم هنبأ ىلع اهراوساو اهديمشت ليك هحالسو هلاومأ زارمحال

 سرقيلو ركسعملاب هلرنل شكارم ةنيدم ىسوي لعجو ةيامسجو نيرشعو

 لئابق ىف نكي مف نرد لابج ىن اهب عنطاوم ةقيطملا ةدماصملا لئابقب

 هتقئلاطتم لأ همزع فرص مث اعج رثكا الو ةوق ٌمنم دشأ كاذ ذأ برغملا

 شكو ميديا نم لبحل بذجو برغملاب ةتانز لدامقو نوفي .ىنبو ةوأارغم
 ف 000 تدح يق ىلع كلذ ىم ادا دقف ممفسعو مروج نم اياعرلاب لزف

 ىدهم اهبوزازاف ةعلق الوا لزنف هنم ريثكب اهيف ععلودو ساف ةنيدم رابخا

 دوبأ ناكو ةتاتز نم نطب معو رهوهلل مظن بحاص لاق شفبي ىنب نم الاوت نبا

 05 نيفيتا نإ تير د كلان ىدعبب نم وف اهيلوو. ةعلعلا كلت تحاس الاوت

 ناك ام ةسافكم بحاص ىبانزكلا قسوي نب ىدهم ساف ىلع هب شاهكسا

 ا د احس و جزل بل حلم املا رسل نم
 جبقفأو ابلزانم ىرقتو ساف ىلا فسوي لصترأو 0 ضفف يصنعم هيلا عجو

 نب راكب ابلماعب رفظو لالق امايا اهيلع ماقاو اهب ةطمحما نيصخل عيج
 دالوا نم اهب ناك ىنم لققو اهكتفاف يورفص ىلا ضبن مث هلققف يهاربا

 مث نيسجو سمج ةئنس اهلص اهققفاف ساف ىلا عخرو ىوارغملا نبدوناو



 باس

 عست ةنس نأفا ةنيدم جخمفا رق هلقاعم عيججو تندوراتو ةسام جخقفأو

 ىلا فاضتساو الدات ىلا يوارغملا ىلع نب فسوي ىب طوقل اهرممأ رفو نمعبرأو

 اهلالخ اوساجو نود لامجب ةدماصملا دالب ىنوطبارملا ختفا رن اهب نرفي ىنب

 لققو اهكولم ىنرفي ىنب ومحل تساو اهوحابتساف الدات اوغا ث نيس ةنس

 قحأ تغب بنيز هتارمأ جونو تاغأ بحاص ىوأغملا ىسوي نب طوقل معم

 يسوم نقع طوعل لايق تناكو ةساي لاو لامجلاب :ةروهشم كيفاكإ ةيوازفنلا

 ةناليهو ةجررهو ةكيرو ىلع انجش ناكو ساطاو نب نهرلا دبع نب ىلع ىبا
 ةكيرو ىلع نرفي ونب بلغتو خومشلا مو ةدماصملا دالب ىف ىراغما ةلود ىف

 ك رع نب ركيوبأ هدعب اهجورت مث هذه بيز طوقل ا ناغا اوكلمو

 انسغناك وب ادتستاغي اوماك يذلا ةطاوغرب دابج ىلا نمطبارملا اعد مث انركذ

 نب هللا هبع دبشتسا مايأو عماقو مميف مل ةفاكف ىبرغلا قيرلا» تابجو

 ودع نب ناهلس ةدعب نوطبارملا مدقو نيش ةقس اهضعب ىف نمساب

 مدابج ىلع هموق ةرامأ ىقرع نب ركبوبأ رقسأو ممنيد ايانهق ندفحلال] حرهل

 ناسهلس مدايج ىب كلهو برغملا نم متوعد رثآ امو متفاش لصاتسا ىتح

 كان“ رث'نتيساي ىف هللا ةبع ةافز: نم ةمسنل 'ناوسفملم" ىداعلا هك 020

 ةنس ةتانز نم اهب ناك نم لققو ةونع ابمكقاو ةتاول ةنيدم ركب وبا

 نيب ىالقل نم عقو ام دعب برغملا جف مقسي موهو هغلبو نيسهجو نيتنث

 عبنمو ممقارعأ اشو مصايعأ لسا ثيح ءارسصلا دالبب ةفوسمو ةنوقمل

 كلذ دكاو ةلحرلاب درمأ افالقو ةايصولا عاطقناو ةملكلا قرتفا ىشخل مددم

 تالق ةنس برغملا ىلا ةعلقلا بحاص داهجح نب دوم. نبا كلك نك

 هسع نبأ بوغملا ىلع ليعتساو ءارحصلا لأ ردكوخأ لحتراف مملاتقل نوماس

 عفرو هموقب قحلو قاحأ تفب بغيز هجوز نع هل لزنو نيفشات نب قسوي
 ىلع ىلو.ةسا ىتح نادوسلا دايج نم بإب 2 ةنتغلا قرح نم منيب ناك" ان



 مبارسن م

 نب رع نب ىبحي هعم كسنو بهرتو منع ضرعاف ىيلكتلا قام ىم هيف

 ىر ىف سانلا ىنع اوذبقناو ركبوبأ دوخاو ةنوقمل ءاسور نم نيكاحالد
 ءانحجملا ىاارطعو ىيضلا:ق اهابضغف اهتاتج قم: لينلا رح انيبإ طيح

 نم مب عماستو ةدابعلل نيدرفنم اهضايغ ىف اولخدف ةعطقغم أرمجج دوعتف

 الو مقنحتو ميد ىف اولهدو ميلا اولياستف ريح نم ةبح لاقتم هبلق ىف

 1 ىدسابا نيرمللاب دايعب عمت علب ناك ةيوممل فالاهتور نمد نولاا معم ليك
 ةفاكلا لجو هيلا ءاعدلاو قحلاب مايقلا اييلغ:ىنيغت .ىقو ةلق نم بلغت ننل

 ةنوتقمل لدابق نم مٌميلع ىصعتسا ىم اولتاقو اوجرخل كلذل انب اوجرحاف هيلع

 ذخا ىب مل نذاو ةقيرطلا ىلع اوماقتساو قحل ىلإ اوبانأ ىتح ةفوسمو ةلادكو

 لإ دلو مالح ىيظيارال#ا ةاميو يحس لاونما نما ناقدصلا
 هكسالخعو ةمعرد .هالف ىلا ةيوارصحلا لامرلا اوطخخف رع نب ىبحي ريما

 لان ام صمللا كاكاو مليلا بتك مث اوبلقناو متاقدص موطعاف

 نم ةسامل# ءارمأ نيدوناو ىنب نم روهلو فسعلا نم هلا اهف نيملسملا

 نيعبراو سمح ةنس ءارصعلا نم ارجرخ مرمأ ريمغت ىلع مصرحو ةوارغم
 تناك لببال .ةعرد ىلا اودنعو مرتكا ىرابملا ىلع انابكو مخ ددع ىف ةياعبرأو

 نب دو عسم ميلا ضبنو اهوحن وأ افلا نيسج زهانت اياكو كلانه امحلاب

 هدالسب نعو اهنع مقعفادمل ةعردو ةسامله بحاسو ةوارغم رهمأ نيدونأو

 ملاوما هللا ملفنو هركسع مدلتساو لققو نيدوناو نبا مزهنأو اوعقاوتف
 اهولجدو ةساملجم اودصقو ةعرد دالبب تناك ىتلا امحل لباو مباودو مقدم ساو

 تاركفملا اورهغو اهلاوحا نم اوحلصاو ةوارغم لف نم اهب ناك نم اولققو ابالغ

 لل ر لا عدل ادلع رابغ تازب ىاقدسللا ا صعتا,» نيركملإو | ةزاجملا اولطعيتتاو
 ركب ابا هاخا هناكم مدقو نيعبرإو عبس ةمس رع نب ىبحي كلبف مئاركك

 ىنيعيرأو نا ةفس سوسلا دالب ازغف برغملا 3 ىلا نيطبارملا بدنو



 _ماساب

 ابك ةيلوأو فلملا نم ىنيتودعلاب ممل ناك اهو ةنوتمل ىم ىنيمطبأ | ةلود نع ربخأ
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 هريس ابعمو كلذ

 ربظ نأ ىلا ةيسوجلا نيد ىلع اوناكو هانلق اك خيراكح ىف يوقلملا ءاليه ناك

 هيلع نادوسلا نم مناريج اودهاجو هانركذ اك ةتلاثلا ةياملا دبعل مالسالا ميف

 تهب ىف ممم نطب لك ةساير ناكو اوقرقفا رف كلملا مل قسوتساو مل اونادف

 نب ةلاصم ىنيروصنم ىنب قطناترو ىب ىف ةنوقمل ةساير تناكف سوصخم

 تسضفأ الو ةنوتملوهو تمطت نب لامتاو نب تمما ىب () ةلاصم ىب روصغم

 ءالوق قطناترو ىنب ىف رص هل ناكو 8) ىتادلكلا مهاربا ني ىبحي ىلا ةسايرلا

 هموق نم ءاسور ىف هضرف ءاضقل مهاربا نب ىبحي حرخو مرما ىلع اورهاظتو
 ىكلاملا بصذملا يه ناورمقلاب مفرصنم ىف اوقلف ةياعبراو نيعبرأ ىس ىف

 منايعأ ضورف ىف هب ميفاش امو ةيده نم هب اوعتم ام اوفقغاو ىسافلا نارع ابآ
 ىف هيلا نوعجري نم هذيملت نم عبعحي نا ىبحي ريمالا هلاسو هيواتف نم

 ميلا رمخل لاصيا ىلع اصرح كلذ ىلا هذيدلت بدنف منيد اياضقو علزاون

 نارعوبأ .هيعفلا مل بتكو مدالب ةيغسم ار عرتساف همف عير أو
 ديبعو هنع نيذخالا نم ةسال4ب ىطمللا اولز نب كاكاو دمحم همقفلا ىلآ

 ةيغسم ىلع هسفن ضوريو ههقفو هنيدب ققي نم مل سقلي ىأ ههلا

 لحرو ىلورل وكم نب نيساي نب هللا دبع معم تعبف هشاعم ىف مضرا
 مممأ قرقفاو مهاربأ نب ىيحي كله رت نيدلا مل ميقيو ىأرقلا مٌمملعي معم

 ويمص ال ةيع نافنالا أوكرتو هيلع اوبعصتساو ىنمساي ىب هللا دبع اوحرطو

 (1) 1823مو 14و (ةطاع5 عنمغد10عأونعق ر ءعو لعن ممهن5 26 50286 م35 56م ع(65, - (2) 815. 5 هلأ نكلإ
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 ماس ب

 ةيواعم نب نهرلا دبع ةلود ذم مخض كلم مل قسوتساو ةنوتملل ممف ةسايرلا
 وا نيكو نب نيكاكألت منم ناك نوروكذم منم كولم هتراوت لخادلا

 تلاطو متلود ادتبم ىب ةنوتمل رممأ رع ىنب ركب ىبا دج قطنترو نب نكارأ
 اهب نم اودهاجو ةيوارصحلا دالبلا كلت اوهودو اهوحنو نيناقلا ىلا هيف مراعأ

 ىزجلاب نورخا ماقتاو مريتك هب نادف مالسالا ىلع مولهجو نادوسلا مأ ن“

 ىبا نبا لاق نايليهت روكذملا نمكاكألت دعب ميلع كلمو منم اهولبقن
 ىضفتقاو ءارصصلا دالب ند ناتوليت ةنوتمل نم ءارصحلا كلم نم لوأ 0 '

 نيرشعو نمتنث ةنس ىنوتو .بمجن ىلا ةيام ىف بكري ناكو نادوسلا مراغم

 ىنيقيامو نمذاتو عبس ةنس ىنوتو مرماب ماقو (ر ناتلي هدعب كلمو نمقيامو

 قرقفاو ةجابنص هلققو ةيامئالثو تس ةفس ىلا ممت هنبأ هدعب مرمإب ماقو

 قينشاو ىب اوزنمت مربشا نم ناك هريغ لاقو عرز ىبا نبأ مالك ىقتنا مرما

 دبع دبع ىلع اهرسإب ءارصعلا كلم رامي نب قنشأو نبا نايورب لمقو رازب نب
 هنبأو هللا ديبع رصع ىفو ةعبارلا ةياملا فرصنتسملا مكشل هنغياو رصانلا نجهيلا

 007 11 ايم ىلا ةفافيو: نكرم ناك ةعيشلا ءاعلخ: نم'عباقلا نا
 ىزل هنوطعي نادوسلا كولم نم اكلم نوقع هل نادو العم ىف ني سوست

 متسايرو ىئاوط مكلم راصو كلذ دعب نم مرمأ قرتفأ ث هوغب هدعب كلمو
 ةقشبقبب نيرستعو ةيام اعلم نب يمت دعب مرمأ قرتتفأ عرز تا نيا لاق ان

 اوعقجاف ىنوقمللا تشرافب فعمل توافمت نب هلل رول ماق نأ ىلأ

 نم ماوعا ةثالغل كلهو جو حالصلاو نيدلا لهأ نم ناكو (© هومدقو هيلع

 هدكتعيو ىلادكلا ميهارسأ نب ىيحي هرهص مرمإب ماقو هتاوزغ ضعب ىف هتساير

 مخ كلم ةقبطلا ه هذبل ناكو همالك قتنا نيكاكالت نبرع نبا ئيحي

 هفسن ىلع ىنالا هركذن هدعب ةيقيرفايو الرا سلدنالاو برغم ا

 (1) آم متؤ. ل 6 نيل ل (9) آ.عو 2255. م0162[ 5 ةانيداكو . لع دانأذ ]د 1ععمس لات 0010.



 مب و

 دبع لزناف ةودعلا ىلا اهصخقاو ةقلام نم اهمت هاخأ هب قحلو هتريخذو هلاومأ

 ونب معزيو هتلايا ىف اوكله ىأ ىلا اهل عطقاو ىحقالا سوسلاب اهمتو تاغ هللا

 هدحو هلل ءاقبلاو عجأ سلدنالاو ةمقيرفأ نم ةجابنص نم

 نم برغملاب مل ناك امو نوقلملا ثو ةجابنص ىنم ةيناثلا ةقبطلا

 لو ديسلاو كلما

 نانبلإب اهنم اوبصاتعإو اهيوبحو .لولحلا اررخو كارمتلا اهبراوحتو تار

 ريربلا دالب ىنيب ام اوراصو اراوج ةسبحل ىير نم اولوتف رهقلاو ةبلغلا

 01 ةليدتوف ةفوشسمف ةنوتملف ةلادك ىم مملمابق تددعتو اورتكو دالبلا

 ىلا برغملاب طيحلا رجلا نيب ام غلك ةجابنص ةوها ةطمل رث ةواغزف اكراتف

 ونب منم ةريتك ىنوطب ميف ةنوتمللو ةقربو سلبارط ةلبق نم سمادغ

 ءارصصلا دالب نم عنطوم ناكو ةجتانونيو نالوم وغيو لايدوغيو (9 قطنترو
 و برغملا ةربأرب ىم احم ةيسوجا اعيج منيد ىناكو مدخاك فرعي

 هرقاكو سلقالا 3 دعب مممالسأ ناك نكح الاكل فلعب نيمقتسم اولازي

 (1) آه ممهعاسدأ1م» 0ع نع ممدب عدا 1مععمامتمع, ع (2) آنع صق, 3 ىنطنغترو



 ماع

 هرصقب هنكساو ةبارقلاو ماعالا ىلع همدقو ةلودلا نم لزاغملا عفرا هلزناو

 د لسا ةأرمأ علا همراحم تاوذ نم هيقل هنأ لاقيفت هماقللل مرسلا زمبأو

 هلع ىلع ىلقسا ىناكو هثدجب هرلش عم ميبا سار ىروو نهنم ةدحاو

 هع نبأ سبح نع اوةعبو هيلع اوضقتناف ةتانرغ لهال نغطضي ناكو هنبا

 ةئمانرغب لون مهلا ردابف هلع نيصح ضعبب هناكم ىريز نب نسكام

 نأ ىلا سلدتالاب ىئاوطلا كولم مظعأ نم ناكو اكلم اهب ديكساو دوعيايو

 بقلتو سوح نب سيدإب هنبأ هدعب نم ىلوو نيرشعو عست ةنس كله
 ةبطرق نع مفلخت دعب ةقلام ءارما نميدومحل ةوعدل اهقم لزي مو رفظملاب

 هيقلف نيرشعو عست ةنس ةيرلا بحاص ىرماعلا هيلا ىحزو همايارثاس

 ميديا فئاوطلا كولم دمو همايا تلاطو هلققو همزبف ةطانرغ رهاظب سيداب

 ةديماح ال ىلاز ملا دلل نكبع ني دي هةقفا وم ناكفو هدحم ىلإ اغيج

 هموقو هسفنب سيدإب هدماف ههبأ ركاسعب داب نيا ةفطاقلا نتي ليعامما

 ةفس ةقلام بحاص دوج نب سيردا دئاق ةّمقب نبا عم هخيرص ىلآ راسو

 سيدابب قحلو معبتاف ممف ليعامسأ عمطو مقيرط نم اوعجرو نمثالثو ىدحا
 ىلا هسار لجو ةجاهبنص هلققف هوطساو ليعامسا ركسع رفو اولتتقاف هموق ىف

 هب عفدتسي اك اطيل فبحانش يرعلا عد ىب رداقلا ناو دومح نإ

 طتخاو ةطانرغ رصم ىذلا وه اذه سيدابو هناودعو دابع نبا ةلاطتسا هموقبو

 أذل ةيقإب اهعناصمو ابمذابم ىف هراثاو اهراوسأ نصحو اهروصق ديشو ابتبصق

 افاضاو نيعبراو عست ةنس دوج ىنب ضارقنا دنع ةقلام ىلع ىلوتساو دبعلا
 لا ولا نيج هلا وما رئياج دق نيتي عبس دس كلاقو ها عاقل
 نب نيحلب نب هللا دبع هدفاح ةدعب نم ىلوف  نميفشأت نب فسوي كلم

 نأ ىلا اهرما ماقتساف ةقلام ىلع مت هيخأل دقعو رفظملا بقلتو سيداب

 هرابخأ ىف هركذن اك ةفورعملا هتزاجا ةودعلا ىلا نمفشات نب ىفسوي زاجا



 باب مم

 هقلودل ةناطب مذختاو هسفنل معنطصاو متدافر مركاو ملزن نسحاف ةيومالا
 تاقبط ىف ممظنو ةفالخل ىلع بلغتلاو ةلودلا رهبق نم - ام ىلع ءايلوأو

 تكاسعو ناطلسلا دونج نم“ هعومبججب لادأ ن ىنيذلا ربرملا ت الاجر رماسو ةتانز

 2 تكلمفتساو سلدنالاب ةجاهغص رمأ ظلغتساف برعلا لْئابقو ةيومالا

 ملماك ىلع هدعب نم رصانلاو رفظملا هيدلوو رماع ىبأ نب روصنملا ةلود اولهو

 ةرباربلا نيب سلدنالاب ةنقفلا تاشنو .متلود تلكضاو مرمأ ضرقنا الو

 وه ةبطرقب سرمتو أهيو مح نمعتو عماقولا كلت شبك يواز ناكف اهلهاو

 كيلا 0 مدق وتبدا ىتحر برهلاو ةتانز ةفاكو ةجارنص هموقو

 ةعاطلا ىلع هوطعاو متعمب هوتا ىذلا رصانلا نب ناهلس نب مكحل نب ناهلس

 اهلها ةهحن اودطصاو ةونع ةبطرق هب اومهقا م هرابخأ ىف هانركذ اك ممقفص

 ىانلا تدصحت اهصاوخ نم رتسلا تاتومبو اهغم نوصلا ىوذب تارعملا اولزفأو
 نب ىرسيز هيبأ سار ىلا ةبطرق ةحابتسا دفع ىواز لسصوتو رابخإب كلذ ىف

 هثدج ىن نفديل هموق ىلا هراصاو هلازاف ةبطرق رصق ناردجب بوصنملا داغم

 نيلونالا تضرطتفاو .ةربارملا ربما ىرقفاف ةيولعلا نم دره يدوس لد
 ىلع ةلودلا تالاجرو ةربإربلا نم ءاسورلا ىرتنإو ةنتف اهبداوج تالتماو اران
 اهيحاوض تناكف ةريبلا ةيحان ىلا ةجابنض تزمحتو اهوكلمف راصمالاو ىاونلا

 اهدعتاو ةلئازرغ لرنف ةرياربلا دبع ذّيموي ىازو عرالمتسا اهنلع ل1141
 مايا سلدنالاب ربربلا راتأ ءوس هسفن ىف عقو رت هموقل امصتعمو هكلمل اراد

 ىلا ىواو ةلحرلا ىلع مزمعاف ةلودلا () ةضافتساو ةلعفلا ةبغم رذحو ةنتفلا

 لزنو ةتس نيرشع ةبمغم دعب ةياعبراو رشع ةنس ناورمقلاب هموق ناطلس
 ةيهقيرفاب ممتلود تناك ام لحخلا نيكلب هيخأا دفاح سيدا نبزعملا ىلع

 ةاسخلاو روربلا لاوصحأ ىنسحاب زعملا هيقلف اددع رفوأو اكلم عسواو فرقأو

 (1) 0م ]16 02م3 145 ططقؤ. 8 ء( 2 تضافتتسأوز 1ع رتذ. لل 6 ةصاعتساو
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 وباب رب

 ةطانرغب ةجابنص نم ىريز نب نسكام نب سوح ىب كولم نع رمقل

 ةييقيرفا ةيالوب داغم نب ىريز نب نيكلب نب روصنفملا نب سيدإب ديتسا امل
 ةءايخأو رسهشاب اداج لزناف هلع روغت هقبارقو هتموع ىلو نينا سج ةنس

 ديؤملا ةوعدب ةوارغم نم ساف بحاص ةيطع نب ىريز ىحزو ترهاتب تفوطي
 سيداب حرسو ترهأت لزانو ةضانز عوج ىف ةجاهنص لع ىلا ةبطرق ةفيلخ ماشه

 ةجابفص مز نأو ترهات ىلع اوقتلاف برعلا ىبأ نب دمحم رظنل درك 2

 ادور ححخل نيب دمعسب ند لوفلف هيلع لاك مياقلا هسفنب سيدإأب قحزف

 سيدا عجرف ىلا لا عجرو همامأ ةيطع نب ىريز لفجأ رق ةنبط قرح ا

 ىواز مثو تفوطي هيخاو داجح عم رمشإب ىريز دالوأ هتموع كرتو ناورمقلا ىلا

 رسب ةحمس سيداب ىلع جو رخو قالها ىلع اوعجاف () نينعمو مردعو لالجو

 يباب ربخل لصتاو هعم ام عيج ىلع اولوتساو هقمرب اداج اوطساف نمنامو
 ىف اوعقجاو مب قحلو هسفن ىلع هيشخل سيدإب عم وهو ىريز نب رابباا

 مداقلا محافل ىلوم سنايو ديعس نب لوفلق برحب منع سيداإب لغشو فالك

 لوفلغب ميديا اولصوو تيعلاو داسفلا ىب ملاجم مسفناو هلبق نم سلبارط ىلع

 ىلا اونعجر .مث هل قسوو .هلبقتف سيدإب ىلا منع راهبلا وبا عجر مت دودقاعو

 ىواز قحلو هنباو نسكام لققو ممزبف ميقلو نيعستو ىدحا ةنس داج

 هيخا ىنبو هينب ىف سلدنالا ىلا رجلا زاجاو ةنايلم لحاس نم ىوَّمَش لبجب

 ةنفالخل لفاكو ةلودلا بحاص رماع ىبأ نب روصفملا ىلع لزنو هتيشاحو

 (1) 1ع مو, 2 مم ىنميفنغم



 ممارس

 سفوت ىلا ةينات افرطم ثعبو هلتق لمقو هلقتعم ىف كلف نأ ىلا رئازجلاب

 ةياجب ىلا عجرو هيلع تعنتماف ةيدبملا هذه هتبجو ىف لزانو اههكتفاف
 هلزناو رمازهلل ىلا هزاجاف اهبحاص نسحلا هدصقو ةيدبملا ىلع ىراصنلا بلغتو

 رُمازهلل نم دثاقلا رفو ةياجب ىلا نودحوملا ىحز اذا ىتح دئاقلا هيخا عم اهب

 ني ىيحي :يمتخاو مما :سوملا دبع قلرةسفنا ىع نمش رس
 ىدكي كرو ةياجب نودحوملا كلمو مزهضاف نيدحوملا ءاقلل حبس داخا زيرعلا

 ىلع لزنف ةنوب ىلا لدع ث دادغب ىلا اهنم ةزاجالا موري ةيلقص ىلارجلا
 ىلا هنع لحتراف دالبلا نع هجارفاو هعينص هوس هيلع ركنو تراك هيخا

 له فل: لالخت قوزمالا نعد لضف نسل ةيحا لف كد 5

 هعم مثالا نم ساحدلا ناو زيرعلا نب نستوج لققو ةونع ةعلقلا نودحوملا
 ىحع كوكو ىنمعبرأو عبس ةنس ىنموملا ةدعل ىح عياب مَن ةعلقلا تبرخحو

 ىلا لققنا رث ابنكسف شكارم ىلا هلقنو هل يف هسفنل طرتشاو ةنيطنسق

 اماو هقفس ىف كله نأ ىلا ةرشع ىنب رصق ىنكسف نيسهو نامت ةنس الس

 هخراصف اهبحاص خرصتسأو ةيلقص ىلا رفف ةنوب بحاص زيزعلا نب راحل

 ااببص ةقلدقرو قودحوملا ابيل ةبلغ م اكلمو ةيرك با 00
 عازوا الا ةتالكت لمابق نم قبي مو هدحو هلل ءاقبلاو داج ىنب كلم ضرقناو

 0 عاطقا ملو دنجلا دادع ىف دبعلا اذبل و ميلا ىنوبستني ةياجب ىداوب

 اهيلع نمو ضرالا راو هللاو هداوق عمو ناطلسلا ةله ىن ةركسعلا ىلع دلبلا



 مساس,

 اهرهاوظب دودجو ام عمهججاوهتتكأو نوراغ مو ةعلقلاب همايأ ىف برعلا سبكو همعاطب

 ربقل عليو برعلا لحترا رق دلبلاب منو جو عوبلغف ةيماحل ملتاقو متيع مظعو

 ركحسع ف هد نم نود نب كف ددئاقو ىكي هنبأ كتدعبف زيرعلا لا

 00 2( يعدي برعلا هارما دقوو لازخالا نكسو ةعلقتلا لا لضوف ةيبعتت
 ىدبم لوصو اح أذه زيرعلا دبع ىلعو هركسع ف ةنياح هل اعجار ىك افكناو

 اوناح ةجابنص نم لكايرو ىخب ةذلا جرخ هب رقدأو زيرعلا دنع كيب

 معلا وادي اهب ماقأو ةلالم مميلع لزنو دوراجاف ةياجي ىداوب نينحاس

 كلهو برغملا ا منع لدحر 2 لأ هنود اولتاقو دوعخمف زيرعلا هبلطو

 لال طو ىبحي ها ددعب ىم ىلوو () ةيامسهو ة ةرستع سه ةنس زيرعلا

 ةلو نقلا ا مح كع هديا اعل مم ءادلا م انه همايأ

 رق هللا ىلا هيف نوعجرت اموي اوقتاو دحاولا هجولا ةرْئادف هجو لكى ةرئادو

 لوسر ةيك هللأ الأ هللأ ا روسو ىوملظي ال )0 نردرسك َّظ سمن لك ف قوت

 1 حا ريعلا هلا رمال ل ىدنما هللا د ملأ دو هروطس ف 50

 نود نب ىلع نب ىرطم هيقفلا "000 0 نبأ رزوتب هيلع ضقتنأو

 هنكعف هيلا هلصواف ناقرف ىنبأ ىلع ضبقتو ةوفع اههتفاف ركاسعلا 8

 (1) 10هنو ]14و ممدصهات5ع5(3 ممء(اعطأ ةياعبرا



 مون 4

 ةجابنص ةفاك رفنتساو دعقو هبئاكر ىنروصنملا ماقف اههكتفاو رمشا ىلأ

 ضبنو ةريغك مثأ ةتانز نمو لقعملا مو ةعمبرو ةبغزو ملا“ ءايحأ برعلا نمو

 ىداو لوسسفو اغلا نيمسستع وسأل ىف نمعستو تس ةنَس قناسلتا ورخ لبا

 نسينا ناكو ميتا ىلع ءاجو ةتمدعما ف ركاسعلا ثعبو نقيسفطتلا

 5 هومزيف روصمملا رحاسع هيقلو ةلاسق ىلآ جرخو ناسلف ع جرفأ دق

 ةجوز اوح هيلا نجرخ ناسملت ىف روصنملا ركاسع تئاعو ةرضحعلا لبج ىلا

 م ةيجابنصلا حاشوب ةلسوتم ءاقبالا ىف ةبغار ةههذتم مريما نيفشات

 ىلا اعجار افكناو هموي ةجهبص منع حسرفاو ابلصوم مركاو هملا اهدصق

 طسوالا برغملاو بازلا ىحاونب مدرشو ةتانز ىف اهدعب ىنخناو ةعلقلاب هترضح

 ىف اور اسف اًظيلخإبف هركاسع تخودو ابيحاون ىف نخاف ةياب ىلا عجرو

 © يب لاو: ةتيروضقللاو (4) كورزات .ىنبو .نارع ىنب :لعم ةعبدلا اهلابج

 ّميلع عنتقف ابنم ارمثك ىو ومو ري هفالسأ | ناك دقو زعملا رخو ©) روطابلاو
 ةيرملا نم حدامم ىب ةليدلازعم هيلع مدقو هكلم لمكةساو هرمأ ماقتساف

 نتيلدق:هيعطقاو روصنملا كع لزنف سبل دقالا اوكلم 0 ىنمطبارملا مامأ أراف

 ديدش ىناكف سيدإب هنبا هدعب نم ىلوف نيعستو نامت ةنس كلهو اهب هلزناو

 هتيالو لوال همبأ ريزو 0 نب مركلا ديع بكنفوطسلا مظع ع ناملإ

 نأ لبق كامو ةياجب لماع امابس بكنف ةياجب ىلا ةعلقلا نم رخو

 هيرتغو رداوتللا نع .ةلزع 5 دقو زيرعلا هوخأ هدعب نم ىلوو هتنس لمهكتسي

 ةنتانز حلاصو هويعيابو لمصوف نودمح نب ىلع دداقلا:هفع تعبف لدهحب لكل

 انماو ةنده همايا"تناكو هكلم دما لاطو هتقنبأ هحكناف خوخام 0

 هيكح يلع اهلزنو ةبرج هليطاسا تلزانو هسلجم ىف نورظانتي ءاملعلا ناكو

 (1) آع طق. ل 0 تورزأي ءا ]ع مص. 8 تورزإب - (2) 1ع صق. 8 مم جبع أ - (3) 7114 أ

 ]و 1ءيوم 0ع5 هططقكذ. ل ء( 1) رز 1عو رمكذ. 1ك ءا © مهءام»ا روطاغلا

 هم



 ممل م

 0 تبجوقف هتيم سف كغ 57 ددرو ساروا نم هةهنصخب ل ما

 اًنيحتةدانز نم اوتاموومجب ناكو هولتقو هيلع اهومكقا 1 هتعلعب ةووص احوركاسعلا

 0ك خوخام هدرعل ماسيعر ناك ةتانز ةساير مهلا تن 1 ةمعأ اموقو أاعتج

 دالب ىلع مضرحو ةنوتمل نم نأسملت ءارمأ ةيالو ىلا راسو هنمبو خوخام

 ةيسوي نا كلذو ناسلقت ىلا ننوبنلا ىلاروصنملا اعدام كلذ ناكف ةجابنص

 بلغف ناسملت كلم كلا 57 هريمأ هيب لدفتسأو برغملا كلم امل لايعات نبأ

 نب 3 0 او -- كغ دالوا 7

 هنهلع قيضو ١ نوصحو هروغث برخأو 00 هيلا 3 مروغت

 هللا دبع ريمالا هنبأ تعبف هدالب ىف ممناش لأ نوطبارملا دواع مث ةجارنص

 وفه لتحاو شكارم ىلا اوعجرو هدالب نع اوضبقناف نوطبارملا هب عم
 1 ا كا قلل من اين رااح 1 مقا والا ايوه ابنزالا اهكوعتما

 بها ريكي نآلا هرهاظف ناسلعب خوخام نبا قو همخعأا ليدقو خوخام



 ممم

 روصنملا هنبأ هدنعب نم رمالاب ماقو ىنيمناقو ىدحا ةنس كله رث هيف لغوتو

 ةلوهسل ابلوح نم سانلا قطختو اهيحاون ىف تيعلاو اهتحاس ءىظوب باذعلا

 ديشو اهروصق ددجو هكللي أراد أهرهصو القعم هذه ةياجي ىنم نكتاف

 ىف هايملا ءارجأو روصقلا ذاختاو عناصملا ديمشتو ىنابملا طاطتخا ىف قئاتو داهجح

 مالسلا رصقو بكوكلاو رانملاو كلملا رصق ةعلقلا ىن انيف نمتاسبلاو ضايرلا

 ذنم ةنيطنسق ىلع ()زابلب هوخا ناكو نويهمارصقو ةولوللارصق ةياجب ىفو

 ©) ىنكي ابا هيلا حرسف روصمملا ةلود لول تدانيتسلا و افيبارصانلا دبع

 ضبقتف ةنوبو هةنئطنتتف كلغ كل دقعو ركاسعلا قى دياقلا نب .نسك ىبأ

 داخأ ىلوو هناكم ةنيطنسق ىلع اهلاو ماقاو ةعلقلا ىلإ هصخقاو زابلب ىلع

 ةئس ةنيطنسقب راتثو روصنملا ىلع ىالقل ىف هلادب مث ةنوب ىلع ىنالغيو

 ةيالول هاعدتساو ةيدبملاب زعملا نب ممت ىلا ةنوب. نم هاخأ تعبو نيمناهتو عبس

 اوبتاكو نالغيو عم ةنوب لزنو مت نب حوقفلا ابا هغبأ هعم تعبف ةنوب

 ةنيطنسق هركاسع تلزان مث ةعلقلاب هلقتعاف روصنملا ىلآ هب اوشعبو ميمت

 كرقو اهب ىصحتو ساروا: لدع ةعلق ىلإ جر (3) ىنكي ىبا لاوحأ تبرطضأو

 (1) 0م ]1 راب لومو ]ع5 مو. 0 عا 2. - (2) 1مم طم عمدوطع 0ع ع ممسصد 01105ع 0385 145 طق

 همر انا ركب , ىكب ير نك ب (3) آنع 5. 8 مدء(و ىنكب ىأ ىكب ومو 6

 ردو. لل وص نأ 526 أ نبأ.



 ممم

 جالا اورهاظ ةوارغمو () ترن نأ بازلا لها هيلا تعبو رصتنملا سار عم

 دلب (9) نالغو لزنو رهاسعلا ىف روصنملا هنبأ تعبف ممدالب ىلع برعلا نم

 ىلوو الكرو لب ىلا هضومجو دايارس تعبو اهمدهو نوروخ نب ريصتفملا

 اومهاظ منا ةتانز نم نمجوت ىنب نع هغلبو ىبسلاو مانغلاب لفقو اهيلع
 دبع ىب دانم كاذذا مرممأو ليبسلا عطقو داسفلا ىلع برعلا نم ىدع ىنب

 ىدع ىنب ءارمأ ىلع ضبقتو ركاسعلا ىف غيلا روصنملا هنبأ تعبف هللا

 اضيا ضبقتو نابج نب قحالو © لعرح نب ديجو هللا دبع نب نكاس
 ييقلاعالا اهيعو كريز هيخأو نمجوت وارسم ( هللا دبع ىب تان كف

 ءاسور مساقلا دالوأ نم متراجا ىن هقلعف مميلع ررقو مخبوف مرضحأو ةماهجو

 ةياجب لبج قفا نميتس ةنس ىنو ىالهل ىلع اعيج ملتقو داولا دبع ىنب

 تسيل متغلب هيف ىاكلا ناالا مسالا اذهب نومسي ريربلا نم ليبق )هل ناو

 ىنهعلا أذل ىوقأب ةجابنص نم ليبقلا اذهو ةفاكللاو يبل ىنيب ىف لب افاك

 ةيرمانلا انها ةنئونيلا .ةنييطعخا لنبي ادا خمفأ الف ربرملا ىت اعازوا

 ناكو ةولوللا رصق اهب ىنبو ةيابب ىفو (6 ةايبقلا مساب سانلا دنع ىدستو

 000 1 كو دل اكسل نادل اييلا لتر ايددالا روتضق بيكن
 اد نا اح ةفوطماملا مايا قرا وتتسو صدحلا ةعساببلا لعفنا)
 ةنتفب رهدلا منم عرضا ال ةيدبملاب مناوخا سيدإب ىنب كلم ىلع هفوفشو

 نوعزافملاو مسملع راوقلا رغكو مرم ميلع برطتضا ىتح نييلالبلا برعلا
 ممايا ناش مظعو اذه رصانلا مايا ءالره داهح لا زععاف متلود لهأ نم
 برغلا ىلا ومغلا ددرو ةهظعلا نادل ديشو ةقنوملا ةبيجلا ىنابملا ىنبف

 (1) آعو مطق5ؤ. كلر 82 ع( 2 ممراعما ترع ب (2) 0م 11غ ىنالعو لوم اعو مقذ. ل ءعا19. - (3) آع

 ممؤ. (0 مم لعزخ ءا 16 رمد. لعرج ب (4) ]نع ممق. ( مم ىنتلفاد نب سابع نب داَنم

 ب (85) 1ع ]زو كير - (6) 0ع ممأ عوأ هممت5ؤ ل285 145 طقذ. كر 8, 0 ءا 15.



 منو

 نتف نييلالبلا برعلا نيب تعقو مث هديب هسفن ناكر نب ىلع جدو

 ىلا ضينو مهباجاف حاير ىلع هب اخي اص جئالا تالجر هملع دفوو بورحو

 ةبيبسب اوعقاوتو سبرالا لزن ىتح ةتانزو ةجابنص نم هعوجج ىف مترهاظم
 ىريز نب زعملا نم ةسيسدب ةهرملا هموق ىلعو هيلع اورجو ةتانز هب تردغف

 هبيراضمو هفئازخ اوحابتساو رصانلا مز ناف زعملا نب ميم ءارغاو ةيطع :ىوبأ

 ق:ةشعلقلاب قحل م ةعابتا ىف ةنيطنسق ىلا اجو هبتاكو مساقلا هوا لدتقو

 ا حالسصالل حوتفلا ىبأ نبأ هريزو تعبو نيمتيام اوغلبي | هركسع نم لف

 هدنع ىعسو ممت لوسر هملع دفو مث رصانلا همه احلص منهبو هنهب

 نور رضح ندر سصمنملا ناكو هلققو هبكذف ميهمت ىلا ليام هناو حوقفلا ىبأ ىنباريزولاب

 سلبارط ىلا لصوو رصمم ةيراغملاو كرتلا نمب ةفتفلا مايا ىف جرخ ىتانزلا
 ىف بغرف هانركذ اك ةيقيرفا ىنم ةبغزو جنالا مجرخأ دق اهب ىدع ىنب دجوف

 رسمانلا هيلا رخو رمشا اولخدو ةايسملا لزن ىتح مب راسو برغملا دالب

 لمعلا ىف رسماانلا هلسارف داسفالا نم هناكم ىلآ .عجرو ءارصصلا ىلإ رغف

 سيهتر ىدنس نب سورع ىلآ زعواو ةغيرو بازلا ىاوض هعطقاو هفعساف
 مرغو ةركسي ىلا رسسمعسملا!ليضوفب هبي ركنا هلو الوز 10

 رصقنملا بابكا دنع همتح ىلعراشاو هلين دهاو ىدنس نب سورع هيلا

 هب اوقعبو هسار اورتحاو هعابتا رفو هنعطل نيمبكم اوردابف ماعطلا ىلع هييوذو
 لتقو هريغل ةظع هولعجو ةعلقلاب هولش بلصو ةياجب هبصنف رسانلا ىلأ

 ساكس ىنبريمأ سوبح نب حوتفلا و بأ ةوارغم نمف ةتانز ءاسور نم ريثك

 لتقو مب دلبلا تيمس ةجابنص ىنوطب نم ليبق ةيدلو ةيدمل دلب هل تناكو

 ةبتاولم :ادماع هلع قلجلاف ا قلت ةيهانب ناك انييشنأ مانم داج نب رصتعم

 العتشم ' نا 1 "ناطلسلا مميتاكف ةوارغم نم نافيسرو ىئب خوهش لتققو

 هبيصنف رصانلا ىلإ هسارب اوقعبو هولققو رصتقعم ىلا اوفحزف برعلا ناشب مهع
 ناب



 م ع

 زهتناف ةعلقلا ىلا اعجار افكناو ةعاطلا ىلع امهر ابفارشأو اهلها رباكا نم

 ال ةجاهنص نم هموق هالامو هيخإب راثلا ىف ةصرفلا هع نبا رصانلا هنم

 ةلاسقب هلتقف ودعلا ضرا ىف لفوتلاو ورغلا داعبإب ةقشملا ىلكت نم مقحل

 دقعو حوتفلا نب ركب ابا رزوتساو هدعب نم رمال ماقو نيسمخو عبرأ ةغس
 ةيواقبت ,نعو..نامور .هيخال ةزهح ىلعو ةنايلم هلؤنأو كابك هيكل برغملا ىلع

 ةنيطنسق ىلع دقعو رصانلا هحلصاف اهروس مده دق زعملا ناكو ررخ همخال

 هةنيال ريفا ىلعو هللا دبعيهنيال جاجدلا ىسرمو رضازجل ىعو رابلب هيخال

 ةعاطلاب سقافص نم صاوغربلا ليلم نب وّمح هيلا بتكو فموي
 نيلطاو نب ئيك ع مالاعمو () ةيليطسق لها هيلع دفوو ةّيدبلاب هملا ثعبو

 00 كيل | هيلع عينمو عيبا ىلإ مدرو مقل لزجاو .هتعاطب دلما
 سنوت لها كلذكو هقعاط ىن اضيا ناورمقلا لها لخدو ةجاهنص نم لح
 ةعاط اوعلخ نامر ىبأ نب رفعج ممدقم نييكلب لتق امل ةركسب لها ناكو

 ىلخ مهلا رصانلا حرسف رفعجونب ميلعو مدلب رمإب اوديتساو داهح لا

 ىب لقحاو ةونع اهكتفاو اهلزانف هلبق نكلب ريزوو هريزو ةرديح ىبا نبا
 لستق مث مٌميبلصو رصانلا مملمقف ةعلقلا ىلأ اهناسور نم ةعاج ىنرفعج

 ربخ هغلب امل هنأ هيف ةجاهنص تالاجر ةياعسب ةرديح ىبا نب ىلخ

 هناكم: لوو رصانلا هلققف كلذ ىن مرواشو رعم هيخا ةيلوت دارأ نيكلب

 ىاكر : نب. كع بوف برغملا دقفتيل رصانلا جرخ رث ملفا نب رفعج ىب دجا

 نم هلوخا ىلا بره نيكلب لتق امل ناكو مكلم راد © تسوبرفات ىلع

 ىلع اهكلمو اليل اهوقرطف رصانلا ةبيغل تسوبرفات ىف ةرغلا اولبتهأاو ةسيبع
 ةونع مميلع ابكتفاو ميديا ىن طقسف ملجاعو ةايسملا نم رصانلا عجرف

 (4) 8م سف. 8 ممر(6 ةنيطنسق - (9) 2305 16 دسق. 18, هم همس ق1 664 تسويرقأت. مدس. هى

 مم تسوفدماأت



 ا رب

 ىلا لموف زعملا نهبو هنيب لصلا م اكحال دئاقلا هنبا تعبف داجح قفشأاو

 لمملا نع هلأس ام زعملا هل ىغمأو ةايلج ةيدبب ةياعبرأو نامت ةنس ىناورهقلا

 ةياعلا ةميأ هرمإر ماعف ةياجيرار ةريضع عشت ةعسب داج كامو اةببا كارد

 هطتخا دلب ةزه 5 نالغيوو برغملا ىلع ىفسوي هاخأ لهتساف ارابج ىناكو

 ةوارغم نم ساف كلم ةيطع نب ىريز نإ ةماه هيلا فحزو سيردا نب ةزمح

 ةماهج كلذب سحاو ةتانز ىف لاومالا برسو دئاقلا هملا حرخل نيثالث ةنس

 ناو مسهقلا نم زعملا هيلأ قحزو ناف ىلأ عجرو هتعاط.ى .لخدو ةكئا دق

 رمشأ ىلا ىزصناو دئاقلا هحلاص رث ةايوط ةدم هرصاحو نيثالثو عبرأ ةنس

 ل نىييديبعلا ةعاط دّناقلا عجارو اعجار افكناو ابنع علقا ث اهرصاخ

 ىوو نسيهعبراو تس ةنفس كلهو ةليدلا ىرش هويقلو زعملا ميلع ضقن

 رئاس لققف برغملا قحلو فسوي هع هيلع جرخو ارابح ناكو نسحم هنبا
 نم هبعححأو هاج ىب دمحم هع نبا نيكلب هبلط ىف ىسحم تيعاوور دام هلأ

 اهقي مط 3 نحلم ليععم اهرمأو 0 ملا ةيطعو ىنكم ىب ةفيالخ برعلا

 ةعلقلا ىلا رفف عبرذنو نسحم لتق ىلع اعيج اودهاعتو كلذب نكلب اربخاف

 ١ نهتالثو عبس ةنسر مالا أوو ةهعيالو نم رهشأ ةعستل نِمكلب هلققف ةوكودأو

 هلبق ىلوت ىذلا نسحت ريزو لتققو ءامدلل اكافس امزاح امدق اهش ناكو

 ةلاخ هتكنب سحأ امل ةركسب مدقم نامر ىبا نبرفعج لق همايأ ىو

 هب ممتاف دوعن !داهماورخا مام هركذت انعيلبح كفل رثاب ةركسب لهأ

 مرصانلا اهاخا كلذ ظفحاو ابلققف داج نب سانلع هع تغب تريهات هتجوز

 ءالهتسا هغلبو برغملا ىلاورغلا ددري ام اريثك نيكلب ناكو تنفلا ىلع .ىوطو

 نمسجو عبرأ ةمس موحن ضبغف ةدماصملا ىلع نهطبارملاو نمفشأت نب فسوي

 ل.قحاو سافب لزنو برغملا رايد ىف ىيكملب لغوتو ءارصصلا ىلإ نوطبارملا رفو
 (14) 11 ؟دسأ ذدمذ 0هناع ]ع ىنيعبرأو
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 ريب

 نفيداب ةماظجوا مت سلدنالا ىلارجلا مزاجاو نوغش لبج ىلا هتوهاو ىواز

 نم هناكم ىف اوعسو هتبتر داج ىلع اوسفن ةبارقلاو ماعالا نم هيلأ نمو
 تاك 1 لا مسي نإ سيدات :تلاطو اهنننو تاذ. شقا نأ ىلإ يداي

 0 اي داج نيا: هيبا دبع ةبالو مكان هدالق امل نعلا هدلول ةفيطتشقو
 ةعاط ذبنو نيهشلا نع ىضرو ةنسلا رهظاو ةضفارلا لققو سيداب ةوعد

 فحنزو ةيامعبرإو سمخ ةغس كلذو سابعلا لا ةوعد عجارو ةلمج نييديبعلا
 ةضفارلاو ةقراشملا ىلع ةروثلا سنوت لهأ ىلا سدو ىهسلاب اهبلخدف ةجاب ىلآ

 هيلا حرخو ناورمقلا نم هركاسع ابعو برحل سيداب هبصانف مب اوراقف

 ةتانز نم ةرقم باعححأ (» ليلاو ىبأ ىب لقم هباححا رقكأ داج نع عزفف

 منم اضيا ةرغ ىبو ةتانز نم تفوطي ىبو ةجاهنص رابك نسح ىابو
 هعابتأ ىف سيدابو ليطاو ىنب ىلشب داج قحلو رمشأ سيدإب كلمو داهجح رشو

 نبأ ةيطع هيلا عزنو ةتانز دالب نموسرسلا صخنو © ىنيطلاوب لزذ ىتح

 هربثأ ىلع ءاجو هابأ لتق داج ناك امل نيجوت ىنب نم هموق ىن © نيلفاد

 مث داج ىلع اغب ربظتساو سيداب اهلصوف زتعملا نب نامقل نب ردي هع نبا

 هركسعم لها ةماع هيلا عزنو برخل هزجانو ىفلش ىداو سيداإب هملا زاجا

 رهقاو ةليسملا صخل لزن ىتح هرشأ ىف سيدابو ةعلقلا ىلا ريسلا ذغاو مزمذأف

 ل دج كر 22 قلاب مود ييصنم كا رقاق ا كون ةعلملا كاتم
 ةيمجات نم تاسع انف ةنيانتإاو تبس ةنسرخأ هباكحأ نيب رمان وهو

  ردعملا نإ هفاك عطر يمادولا زدهلذو: بنس ناموا انيس ريفا هنئلل
 مففدم ىلآ هداوعا ىلع سيدإب اولقحاو داج هيلع ابمكقأو ردقي ملف اهددل

 (ن) ةيغإب ةيحانب هضفف داج ىلا ىنحزو ةماعلا ةعيبلا معملا اوعيابو نو مهقللاب

 (1) 0م 11 ليهو لومو ]ع رمق. زر 1ع مق. 8 ممعاع لاملا - (9) 1.عو ممدمان5ءملاو لل ءا 0 ممءاعم+

 ىنيطلا داوب ب (3) ءنا-ناعع ىن.ةلفاد بس (4) آه مق. 1 مم: ةياغاب



 ميرا

 ىنييديبعلا ءافلخل ىنيعادلا ةجابفص كولم ىم ةعلقلاب داج لأ ةلود نعد

 نيمح ىلا طسوالا برغملاو ةيقيرفإب ناطلسلاو كلملا نم مل ناك امو

 نيد حوملاب هضارقنا

 هيحال عع. دق نيكلب ندووبصفملا ىاكو ىريز لا ةلود نم ةبعش ةلودلا هذه

 مراببلا ىبا هعو تفوطي هيخا عم ابلوادتي نأكو ةامسملاو ريشا ىلع داهح

 دوانع مظعف همدقتسي ال نأو هححهفي ٍدِلب:لكو ظسوالا برغم او رهشا ةيالو

 ةماتك لبجب ةعلقلا ةنيدم طتخاو ميلع ارفظم ناكو ةتانز ىف نخنأو اههف

 نم ةوأمج لقنو اهبرخو ةرهجح لهاو ةامسملا لها املا لقنو لاله برع

 نم ديشو ةعبارلا ةياملا سأر ىلع أاهريصمتو اهوانب مثو اهب ملزنأو برغملا

 ةراعلا ىف تريكةساف قدانفلاو.دجاسملا,ىم اهيف رتكتساو اهراوساو اهناينب

 بالط ديعبلا دلبلاو ةيصاقلا روغتلا نم ابيلا لحرو ندقلا ىف تعستاو

 لري و اهب عمانضلاو رجلاو فراعمللا قاوسا قافعل عمانصلا بابراو رولعلا

 ةيدابلا غئايحاو ةتانز كولمل امخاتم ةعلقلاو ريشا دلبب هلرن ناكو

 ىفس سيدأب ىلع مجورخب هدع ىايزومب هيراحو ترهاتو ناسملت جاوضب

 هلو هانباو نسكام لتقف اهتوخاو نسكامو ىواز مو ةيامثالثو نيعست
 ه4



 ما

 ءازاب ةدرجم ىداو ىلع نيرجلا ىف ىلا نورمب نبأ هيلع راث نأ ىلا همعاجو

 نوجد لرنم شونغ نب نو بق نأكو برحلو ةنتفلا اههنيب تلاطو نمحايرلا
 هجرخأ امل كلذو لئابقلا شابوأ نم اشيج هيلأ عجو هديشو هفصح ىنب دق

 هتريس سل متيالو نع هوفرص رق ٌميلع ةماعلا دالو نأ دعب سنوت لهأ

 ةراغلا ددرو ايانحل عم هسفنل انصح ىنبو نوجد لزنو دلبلا نم حرخل

 هيلع عرماظي ىأ دأيز نب زرحم نم اوبغرف ابتاهج ىف تاعو سنوت ىلع
 ربصب هدي لالع نبأ لصوف ةيربط هاش هلولع نبأ هرمخ خلبو لعفف

 ىلع او فاظتو شونغ ةعلق ىهو هدلبب نوصخل ضعب ىلأ هلقنو هنم
 ةفس ةيقيرفا ىلا نموملا دمع لصو ىنأ ىلأ اهدعب نم اهونب اهفلخو داسفالا

 عوف ابتعج اند ناو ةمقيرفأ بنذاوج ىم داسفلا رشأ اعف نمسجو عسرأ

 نباو نالع نبأ لاح لغم ىلع نإوغز ميلقأ نم نوطقر لزنم ىلا ةفيلخ
 دي ىلع كلذ عطقنا نأ ىلا كلذ لقم ىف دلو هفلخو نو زمجب عوبأو شومغ

 هيلا راص دق ةيرانبقش ةعلقب ىالكلا هللا رصن نب دايع ناكو نموملا دبع

 نبأ هب كتاغتساو برعلا نم اهامخ لئابقلا شابوأو راعدلا لهأ نم دنج

 سسرالا نم عجرخاو ميلا ىنحزف متكلم ءوسو برعلا نم سسرالا يدش ةتاف

 ىلع ىرسجل هددعب نم هغبأ ىلوو تام نأ ىلإ هيلا ةنودوي الام ميملع ضرفو

 هللاو ةياهسجو نيسجو عبرأ ةنس نموملا دبع ةعاط ىف لخد نأ ىلأ هفغس

 كلل فلام



 م

 () ظفاحل همم بلطو ةعاطلاب هل عضو هأرق ىف هدبج عرفتساف هقيرط ىف هل

 ىلع نيوملا دبع مدق الف ىنربلا نسحل ابأ عيلع ىلوو هفعساف هدلب ىلع

 ةساغلا ةلسجا جردنأو هعطقاو كلذ هل ىر نيسجو عبرا ةس ةيقيرفا

 نب ميرعلا ءايلوأ نم ىجابنصلا ىلع وب نب نسكورب (2 ةعرز ةعلقب ىاكو
 زيرعلا نأ ةرما ادبف ناكر اههضحر اهبرانضق ةعلعلاو ةياظ فل ا
 مادقالا هسفن ىلا ابيف بسن برعلا نمبو هنيب تعقو برح ىن هيلع ريغت

 دمحم ابهشص همركاف ةجابب قحلو هسفن ىلع هفاخ زهلا ناطلسلا ىلإو

 ىنمتّمف اوناكو هلع نم ةعرز لها دومحم ىلآ عفارتو هاوأو ( ىبرلا لازي ىبا

 تعبف قحال دالواو ىيدم دالوا اهو ربربلا لذابق ىدحأ ةهتاز نم نيتفلتخم

 بلجهسأ ري ةعلقلاب معم ماقاو ملاوحأ ىنرظنيل ىلعوب نب نسكو ب مميلع

 نالوا رش انور معتطصاو هغمرةغلغلاب ملرداوءابقيضاتب و داك راك لإ
 هتدصقو ابب دبتساو ةعلقلا نم عجرخاو قحال دالوا ىلع مرهاظو ىيدم

 هيحاون ىف ىختاو سراف ةيامسجوخ هيلا نعقجاأ نأ ىلا :بناج لك نم .لان ل

 ريما عابس نب دم لققو ةيربطب لالع نباو ترغب درولا ىب براحو

 هملأ مهجو اضبر ابل ذختاف نكاسلاب ةعلقلا تصغو حاير نو دمعتشا ىذ

 كلفو ساليغ همبإو هب كتفو ركسعلا دنا زرابف ةياجب نم ةركسعزيرعلا
 راغب نايبلاط ديعنسو عابس و غب هلزانو عينم هنبأ درمأب ماقو ةلووطب هدف دك

 هكتنياو ةعلقلا هينع ارمكفاف هلؤحا تقاسوراصتل هب يدار 5
 لالع نب عفادم ةيربطب اضيا ناكورومالا كلام هللأو ايبسو القق هقمب لهأو وه

 ابملا برعلا لوخد دنع ةيقيرفا تبرطضا الف اهخويش نم يش ىسيقلا

 هع ىنيو هدلو نم ةلمج ىف اهب دبتساو اهتعلق نصحو ةبربطب عفتما

 (1) 123م5 12 طق. كر هد اثأ ةلظفاشا ل (2) 8325 ءطقواتع 25. , ع 2013 ذأ م02اانغ ل' نضع ©

 1(01نمعماع, ب (3) آ.ع مق. 82 ممعاع قرتلا لارذ. 0م ]1غ 03م5 1ع مق. 5 قيرلا لازن



 مام

 0 قارزعلا ىلا ةينلدابا ىلك انكرتل

 0 تل ل ب عورتا اهوضلا ةنسعلال راندا رطسأ: ىلع فلا كرولا ناك

 ناكو راعدلا نم ةعاج اهلا مض دق اهيلع عبلغتو ةيدبملا ىلا ناو هقللا

 ةبجهب ىجاونلا ىلع برضي ناكف بيعش لبج نم ةشيرق ةعلقب انكاس

 درهشمأ ميلع لاطف كلذ ببسب تاواتالا ىرقلا لها ىلع ضرفيو تر نخب

 موق مو مخل نم اهادحا ناتقيرف ترزغب دلبب ناكو هئاد مدح نم اوسّميو

 لسوف ممرمإب موقي نأ ىف درولا ىلإ اوقعبف مرمأ ىلتخاو ىضوف اوقبو درولا
 مطاحل مسفنأ ىلع دومدقو ترزغب نصح هولخدأو هيلع اوعقجاف مدلب ىلا

 ىلع ىب نم ناضدو جينالا ني مجم وعب ناكو مميحاون نع عفادو برعلا نم

 ابب ىكو ةواثالا ىلع منداهف متيحاض ىلع نوبلغتملا م حابر نوطب ىدحا

 نارع رثكو قانلاو عناصملا ديو ريمالاب ىكستو هرمأ لصف ساو متيداع

 هبابت :برعلا تذاكو اهش هقانكو دارط هنبأ درمإب ماقف كلف نأ ىلآ تر زغب

 00 ل ا راد ور دا اب لور د مك بكج نواعم قم لوف ادعو
 برسعلا نم هتزوح ىجو ريمالب ىسو ترزنب رماب ماقو ةرجاشم ىف هتيالو

 كلهو ممل صوف هوحدتمأو ءارعشلا ددصقو ةضالكلمو مظعو لاجرلا عنطصأو

 هدجو هميبأ نفس ىلع ابيف ىرجو نينس رشع زيرعلا دبع هغبأ هدعب نم ىلوف

 اهتيخأ هدعب نم ىلو م نينس عبرا ٌمننس ىلع ىبوم هوخأ هدعب نم ىلو رن

 مم اهنع حرفإو سنوت نسومل دبع نب هللا دمع لزان الو مرثأ ىفققإو ىسمع



 اياك

 ديتقسأو هب اوضر ام لاملا نم مل لذب ىتحوج أومصاحو برعلا نم هوافلح هل

 ىلع بلغتلاب هسفن هتثدح زعملا كله اذا ىتح سقافصرمإب ليلم نبوج

 هباعصاو وج مزهناف ميم هيقلو برعلا نم هعوجج ىن اهيلا ىحزف ةيدبملا
 سكقافص رايصخل برعلا عم ىمحي هنبأ تعب م نيسجو سج ةفس

 نيعستو ثالث ةنسزعملا نب ميمت هيلا نقحرو ابنع علقأو ةدم اهرصاخ

 سقافص تراصو هراجاف سباق ريما لماك نب نكم وج قحلو اهيلع هبلغف
 ىرج اهكلمو ةيدبملا ىلع ىراصنلا بلغت الو مواغبأ ابيلوو ميمت ةكلم ىلا

 سقافص ىلع اهدعب اوبلغت نيعبراو تالث ةنس راجر دناق ليام ىبأ

 أ ها للجو عمق هفاكلب ىئارعلا نسل ىلإ نيرع نجس ا
 نم كلم اهف هنديدو راجر بهذم كلذ ىناكو انهر ةيلقص ىلآ ٌمعم نسل

 ىقبف ميف لدعلا ىلا بهذيو منم يلع لهتسيو ميقبي ةيقيرفأ لجحاوس

 ىراصنلا نا رق مدنع هوباو هدلب لها ىف مل الماع نسحل ىبا نبرع

 خسلبو راضلاب عوقحو ىنيللسملا ىلآ مميديأ ندتمأ سقافصب نينكاسلا

 زايعتاب هرضاب رع هنبا ىلإ عكف ةيلعس نم هناكمومرا 5
 ةنس هققول رع مب راقف نميدسملا قح ىف هللا ىلأ مالستسالاو ميف ةصرفلا

 ببسي يلع نصقعناو نسما ايا مابا ىراضلا,لوتو,خلتتو نعم 1
 هيلا لصو راجر دي نم ةيدبملا نموملا دبع صفا الو لحاوسلا راس كلذ

 نع نمحرلا دبع هنياو اهيلع اهلاو لزي مو سقافص هالوف هقعاط ىدأو رع
 دعي مو هحرسف لا ىف هبغرف ةيناغ نب ىمحي بلغت ىأ ىلإ هدعب



 ما

 ادعي ديمو كلا لب |( 01 ردوا هلع .قورلل هئاع علوعملا آلو لما
 نيدحوملل اهلساو سباق نم ديشر نب عفادم رفف سباق ىلا ركسعب هللا دبع

 سافب نيوملا دبعب قحل مث نينس هوراجاف ىفع نم سلبارط برعب قو
 هدحو هلل هاقبلاو سباق نم عماج ىنب رمأ ضرقناو هنع ىضرو همركاف

 سيدإب ىنب ةلودرخا ىن اههيدالبرمإب اهدادبتسا مجارخأو

 ةنس ابهلع ىلوتسا دق هللا هنعل ةيلقص بحاص راجر ىناكف سلبارط امأ

 نممدسملا ىقباو ىكاطنالا لداهجم نب ىرج هدئاق دي ىلع ةيامسمحو نمعبرا
 ب !كيبحي ابا نأ مث امايا ىراصنلا ةكلم ىف اوماقاو ميلع ليعتساو اهب

 كقفلا ىف مملخادو منامعأو سانلا هوجو ىف ىشم دلبلا نامعأ نم حورطم

 ىلا نيوسملا دبع لبو املو راغلاب موقرحو اوراثو كلذل اوعقجاف ىراصنلاب

 حورسمم نب ىمحي وبا هيلع دفو نيسمخو سمخ ةنس اههتفاو ةيدهملا

 ميلع ريكذملا حورطم نبأ مدقو ةمركتو ارب معسواف سلبارط لهأ دوجوو

 دبع نب فسوي دبعل زبعو مره نأ ىلا ميلع لزي مف مدلب ىلا مدرو

 نموملا دبع نب رع صفح ىبأ نب ديز وبا ديسلا هخرسف 3 بلطو ىموملا

 اماو ةيردنكسالاب رقتساو نينامثو تس ةنس رجلا ىف لحتراف سنوت لماع

 ىلو نأ ىلا مليبق ةجابنص نم سيداب ىب مايا أهتالو تناكف سقافص

 اماخقم استراق .ناكو .ةعئاتسم قم طاوقربلا روضعم اهفلع نييداب نيب غلا
 ةيدهملا ىلازعملا جو خو ةيقيرفأ ىلع برعلا بلغت مايا ةروثلاب هسفن كدحخ

 ضعتماو اردغ مام ىف هلتقو طاوغربلا ليلم نب وهح هع نبأ هب كتفف



 ماو

 ماقف حاير نوطب ىدحا ىلع ىنب نم ناهد نم ةشقانملا ريما عماج نباةركاك

 هيبأ نع اعزان زعملا نب ميم نب ىاثم هب قحلو ةجابنص ىلع دبتساو اهرمإب

 جرفاف ىنقم ميابق ىلع علطاو هيلع تعنتما ىتح ةيدبملا هعم لزانو هباجاف

 . كله ىنأ ىلإ ناضد ةموق ةراماو سباق ةيالو ىف هلاح ىلع نكم لي (وؤاهنع

 رسصق طخ ىذا و فو هكلم اهي لدقتسإو فار هظبا هدقع دا
 ابناردج ىف دبعلا اذهل بوتكم همساو اهب كلملا عناصم نم ىيميسو رعلا

 عفار هملع ىناعاو عقار نميو هفمب ام دسف ممهت نب ىبحي نب ىلع ىلو ألو
 نود مث ىراصنلا لوطسا ىلع ىيحي نب ىلع لوطسا بلغف ةيلقص بحاص

 لاق ةياعبرأو ةرشع ىدحاأ ةنس سباق ىلا ىفحزو ليطاسالاو برعلا لئابق

 دفع م نيذلا يزعلا لئابق نم نلفالا ةمالعلا نود سلا 07
 ناك نم ىناوف مدقم ىنب رباكا عبارلا سمقل نم ميلا ىاضأو ةبحيو دمحمو

 عقجا مث اهلها هيلع حفتمأو ناورمقلا ىلا حفار رف ناو مقل صخب ممنم

 تسعبو اهنم هونكماو عفارل ناورمقلا اوفيعو دالبلا اومستقأو ناهد خومت
 هل جحرخو ىنأو مهقلاب عفأر ةلزانم ىلا ةنودملا برعلاو هركاسع يكب ناكل

 نب نوهم ىأ مث عفار عايشا عم هبورح ضعب ىف قيرطلاب كلبف عتسرامم
 السقا !ىنسو ناطلسلا ةلاستم ىلع وكم ن غفار لج 7

 كلذ دعب نم نسباقب ماقو ةنتفلا تعفترأو ملمملا اهنيب هيقعفاضنيم

 بروضو ىنممسو علا زرصق طتخا ىذلاوهو ليخغ نبأ لاق لما نينو

 هاوحم.ةيلع تيلقز فقر ووع هتئاازتعف لوو ةيديشلا ةكحسلا

 فسوي هدرطف ىسوي عم هنبأ كرتو ةفوجو ضعب ىف دمحت جرخ مث ىسوي

 ىلا حرخل ممع هوعفدو سباق لفأ هب واقف راجر ةعاط ىلا بستتاو نبعسإو

 ةدم كلذ ببسب راجر مرصاخ ربقل هربخاو راجرب ىسيع دوخأ قحلو هيح

 نب ديشر نب عفادم دوخا عماج ىنب نم اهكلم نمارخا ناكو مايالا نم



 ماع

 ةياجهب نمزقعملا نب زعلا نب ىلع نع اوقعبف ةيعرلا ىلا ءاسأو ىجابنصلا

 ىبوم نب نارمتب اوراثو ميلع مدقف ةطايخلاب ىنتحي ةعيضم ىن اهب نأكو
 هتيعر طاحو هكلم ساسق زعلا نب ىلع اومدقو هولققف نيدحوملا لماع

 ايدحر ابا ديسلا هاخا نيتسو تالث ةنس نيوملا دبع ني فموي هازغإو
 نب ىسوي ةيناث هلزان رث هنع جرفاو دالبلا لخن عطقو هيلع قمضو هكدا

 ىلا هصخقأو هذخأو هيلع بلغتف نيعبسو تس ةنس هسفنب نموملا دبع

 كلف نا ىلا الس ةنيدمب لاغشالا ىلع هليحتساو هلامو هلهإ شكارم

 ةدهتإ هلل ءاعملاو' ةقرلا قب لرد تمنقز

 ناك امو نييجاهنصلا دبعل سباق ءارما نييلالهلا عماج ىثب نع ربغأ

 ةيقيرفأب برعلا ةنتف دنع كلذو ةلودلاو كلملا نم اهب مل

 ناو مسيقلاب هولزانو ىجاوضلا ىلع زعملا اوبلغو ةيقيرفأ ىلا برعلا نلخد ممل

 971 2 ناك ىلبسسلا ةيلر. ني دمع قيوعملا قناع لالا ناك
 سنو نيبضاغم اقحلو اهلزعف هشويج ىلع زعملا نيدْناق ناو ميقلاب ىضاقو
 اوقفتإو ششباقب اهيخا ىلا اهتعيو اهمركاف حاير ريما ىربنصلا ىبحي ىبا
 ماقا مت برعلا كلمت لوا كلذ ناكف ىبكي نب سفومل ةعاطلا فرص ىلع

 ىنأ ىلا هعم ىناكف سنوم دمحم نب زعملا قحلو سباقب ايلاو منم مهاربأ

 © لما ةلاكفا ةزيشلا: يس واكو مضاف .هوتخا: هناكم لوو. يماربا كلف

 ميمن ناطلسلا ىخا رع ىلا اورقعيو سيدإب نب زعملا نب ميمت دبعل كلذو

 هيلا ىحزو ةياعبراو نينامثو عست ةنس يلع هورماف هيلع افلاخم ناكو

 نب نكم ابيلوف برعلا ةعاط ىلا اوعجرو اوفلاخ مث اهيلع هبلغف ميم



 مورس

 مروما رئاصمو متلود ادبمو برعلا ةنتغب هبارطضاو نإو يقلاب

 نمرعملا لكتراو ةيجاهنصلا ةلردلا ماظن لستار: ةمقيرفا ىلع :برعلا بقتال
 نب حمحم :ىب هللا ىبع ةجابنصل 'الماع :ةبصققب' ناكو: ةيكيللا لأ ناو مقلا

 (8) :نيرم .ىب نموه (1) ليخن نبا لاق نايغدص ىنب نم ةبرج نم هلصاو دنرلا

 اسيمع عطقر ةنصفق طبضف ةراوقت نم نسما .متكستا ا ١
 رث لال تماقتساو ةلباسلا تح صف ةواتالا ىلع برعلا حلاو داشفلا ةئيداع

 كلذ ىلع رقساو نمعبرأو سمخ ةنس هقنع ىنم لاغثتمالا علخو درمأب 0

 هرسما ل. فتساف ةيليطسق لاعا رئاسو ةماخلو سومقتو ةطغنو رزوت هتتعيايو
 نأ ىلا نيدلا لفال ايظعم ناكو داصقلاو ءارعشلا هيلع دقوو ةناطلس مظعو

 رع وبأ هتينكو زتعملا هنبا هدعب نم ىلوو نيتسو سمخ ةنس كله

 ىلع بلغتو لاجرلا عنطصأو لاومالا ىبجو رومالا طبضف سانلا هيلا داقنأو

 تلاطو هتريس تنسحو اهيلأ امو ةئينياتتف دالب رثأسو 'ةراوه لبجو ةدومق

 ماقو ممت نب ىبح هنبال دبعف عمت هنبأ هتايح ىف كلهوىع نأ لا هاب

 ةنس نوملا دبع ملزان نأ ىلا لاح ريخب اولازي مو هدج ىلع دبتساو رمالاب

 عبس ةنس اهبزتعملا تامف ةياجب ىلا ملقنورمالا نم معلخ ىنيسمخو عبرأ
 ريسيب هدعب تامو نمعستل لمقو هرع نم ةرشع عبراو ةيال نيسمخو

 ىتاتنهلا قحلل دبع نب نايعن ةصفق ىلع نموملا دبع ىلوو ممت نب ىبحي هدفاح

 ىبوم نب ىقارعب هلع مث ىسيفنكلا انابحأ نب ىنوهمم تالث دعب هلمع رق

 (1) 1.عو موق. لل نه 2 مم (عداتعأ ل - (9) آم مق. 1 ىنترمزي

 هع



 مرر

 فمملا اهنيب مكلإو الا سنوت لها نمبو هنيب برحل تناكو ابيلع

 ىلا هيتاتف سنوت لها ىلع ةيدبملا بحاص ركحاسع دهقسي زر ناكو
 قاصملا ناكف دلبلاب منيب ةنتفلا تثدحو ةيدبملا ىلع ىراصفلا بلغ ىا

 ىلا مرومأ ىف نوعجري اوناكو ةريزهل باب لهاو ةقيوسلا بإب لها نمب

 ةياجب ىلع سوملا دبع بلغ الو نسل ىبا مامالا نبا معنملا دبع ىضاقلا

 ىيوكش هيلا تبتنا شكارم ىلا عجرو قيطسب برعلا مزهو ةنيطنسقو

 ىلا ةياجب نم هللا دبع هنبا ( تعب برعلا نم قب لزن اهم ةيقي ناب اياعرلا

 تعنتمأو نيسمخو نيتنث ةنس سنوت لزغف نيدحوملا ركاسعم 0 ةيقيرفا

 أوزمبو مدنج عقجاو برعلا نم هموقو دايز نب زرحم معم لخدو هملع

 ناسارخ ىب هللا دبع اهرمما كلهو سنوت نع اوجرفاو مب اوعقواف نيدحوملا

 فقحزو رست ةسمخ زيرعلا نانييعأ قربادتجا ينباع كما هناك يلو وبكل لالخ

 نيدحوملا رابخا ىف هركذن اك هتعاطل اوداقناف اه :ريمأ وهو سنوت ىلا نموملا دبع

 ىف كاهو هدلوو هلهإب شكارم ىلا ناسخ نب دهجأ نب ىلع لحرو

 هيلا تعقجاو ةقلعملا نع دايز نب 0 جرفأو نيسمخو عبرأ ةنس هقيرط

 ربع خلبو نأو مقلب اوعقجاو نيدحوملا ةعفادم ىلع برعلا ترمأد تو 0

 0 لا للا اهنا با هورس واعر هللا هنعمل
 نب زرحم ىلع ضبقتو ايبسو القق مومحلتساو مب اوعقواف ناورمقلاب عوكر داو
 همكحل بقعم ال ءاشي ام مكحي هللاو ناوريقلاب دولت بلصو لققف مرممأ دابز

 (1) 11 ةوهتا مادو ممععا 06 ]ذه كعبف



 ماا

 لققف قحل دبع نب ميرعلا دبع نب دجأ هنبأ هرمإب ماقو ةسماخل ةياملا هذه

 اهب ماقاف ترزنب ىلا ركبوبا هغبأ رفو هعترت ناكمل قحلل دبع نب ليعاملا هع
 ةهفشملا ةريس نع جوشو كولملا رمسب قلخلا ىلا دجأ عزنو هسفن ىلع افوخ

 سنوتب ديتساف ءالوه ناسارخ ىب ءاسور رههاشم نم ناكو هتاطو تدتنتاو

 اهتلباس جالسا ىلغ .برعلا لماعو اهراوسا:ىديو اهطبصو ةيشواتلا ودا ك١
 هلزانو ممف ابحم ءاملعلل اسلاجم ناكو ناسارخ ىنبروصق ىبو ةلاح تحلصف

 ىاعسإب () هعفادو هيلع قيضو ةيامسجو رشع ةنس ميم نب ىيحي نب ىلع

 داعف ةياجب بحاصرونصنملا نب زيرعلا ركاسع هقلزان مث هنع جرفاف هضرغ

 ةنس ضبن ىأ ىلا سنوت ىلع اهلاو لزي مو ةرشع عبرا ةنس هقعاط ىلا

 ةياجب نم زيرعلا نب ىبحي داق نودمح نب ىلع نب ىزطم نيرمشعو ىامحفت

 جرخاو سنوت ىملع بلغتف اهراصما ةماع كلمو ةهقيرفأ ىلا رحاسعلا ىف

 سنوت ىلع ىلوو هدلوو هلهإب ةياجب ىلا هلقنو اهبحاص زيزعلا دمع نب دجا

 ىلوو تام نأ ىلا اهملع ايلاو ىقيف زيرعلا نب ىدحي مع روصنملا نب تمارك
 دع ةنبا هداكم ليو تام نأ لاووصعملا ىب حوقفلا وبأ هوخأ هدعب ابيلع

 ىلوتسا نا ىلا روصتملا نب دعم هع هناكم ىللوو لزعف هتريس تءاسو

 ةفس سلبارطو سقافصو ةسوس ىيب ام ابلحاوسو ةيدبملا ىلغ ىراصنلا

 روكذم وه اكىلع نب نسل جرخاو ةياقص بحاصل تراصو نمعبراو ثالث
 رستعساو مملاو ىلع :كلذلااودشاعساو ردن :دادعتسالا فاس 1

 ىف هيلع اوقباو هنم ءاره هدهبع اولتقف هيلع ماالا ضعب اورات اهرو مئاغب

 سنوتب كرتو لوطسالا ىفنرجلا بكرف ةباجب نم ىنحي هوخأ هنع تعبف هتصاخ

 هيلع نودبتسم مو منيب ماقاف ةجابنص هوجو نم لافاد نب ميزعلا هبئان

 بلغت دق حاير نوطب نم ىلع ىب رهما دايز نب زرحم مراوج ةقلعملاب ناكو

 (1) آلم 06و ددقسان5عىتاق مماع هقفأوو
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 ىنامث كلامه ماقف شيحر هعطقأو نسل اهب نكساو [نمسهو سج] ةنس

 شحارم دحفب هاهإب لحتر اف نموملا دبع نب قسوي هاعد دعما مث ىينس

 نضوألا كترأو هللأو (2( ىنيثالثو تسب ةنس ةزولدت انا هقيرط نم اننشنماعب كلهو

 نيتراولا ريح وهو اهيلع نمو

 دنع سيداب لا ىلع سنوتتب راوتلا ةجابهص ىم ناسارخ اب: نع نبل

 0 هيب ملا ارب وستر زاكملا انهار ناز تلا لقلطب وزع بالطعم
 دالبلا نم ريثك تعنتمأو تالا هفالاع !اذذلعلا برعلا تمستقأو اران ةيقيرفأ

 لها ةيغاص تراصو سباقو سقافصو ةسوس لها لغم سيداب لآ كولم ىلع

 ندع سوت تعطقناو نإورمقلا اوكلمو ةعلقلا كرلم داهح ىب ىلا ةيقيرفا
 نب قا دبع ميلع لوف سانلع ىب رسمانلا ئلع:ابهتهشم دقوو ذعملا كلم

 لئابق نم هناربظالو سنوت لها نم هن لاقي ناسارخ نب زيرعلا دبع
 مييف ةريسلا نسحاو مهلا ددوتو هرما ىف مكراشو مرمإب ماقف ةجابنمم

 ممت فحزو ممقيداع ىكل ةمولعم ةواتأ ىلع ةيحاضلا لها برعلا حلاصو

 هوا ىف ىدسيس#و :ناحلوتا»ةحمش# همكبلا ةييدبملا نم زعملا نبأ

 هلتطاص» ىأ ىلإ ربسأ :ةعبزا:نسنوتيرسفافت ةبعو ريما قع قب قنا هنعتمو

 كله ىأ ىلا هرمإب امتاق لزي مو هنع جرفاف هقعاط ىلع ماقتساو ناسارخ ىبا

 نشارا قلع كلدفو افغضتم”ناكو زيرعلا دبع هنبأ ىلوف ندناهتو ناجكب هلم

 (1) 1.ع5 متوؤ. كل ع( 8 مهءاهماولو رابزإب ب (2) 16116 ءوأ ]5 1ععمم 0ع (0ان5 145 مطقصاتةع5(8 : مصقتد

 هنأ 69710 عررص مع2[ 1211552.
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 حلاصف هيقفلا نودج نب ىلع نب ىزطم هدئاق عم ربلا ىف هركاسع تلصوو

 نسل دقساو هلوطسا هفم دقساو هب هدي لمصوو ةيلقص بحاص نسل

 ةييدبلاب اكلم نسل ماقاو هدلب ىلا ننطم لمتراو هدماف راجر لوطساب
 ىأ ىلا زوتصغلا هما هدرع كري او .هعم ةدتفلا هلأ داعر راجي ةيلع قدك
 نيعبرأو تالت ةنس لئاخم نب رج هلوتسا دئاق ةيدبملا ىلع ىلوتسا

 هل اددم ءاج اهنأ هنإب معداهو بكرم ةيامثالث ىن هلوطسإب ابلصو ةيامسجو

 ةعلغا] بحاس قداغلا دايز نير اهيرتم هجوم دق ىليمللاوكلا كا
 لحرو ةيدبملا نع ىلكف اكيرص دبي مف سنوت بحاص ناسارخ نبا ىلع

 ىجبرج دجوو عافد نود 8 ةيدبملا ىلاودعلا لخدو سانلا هعبتأو
 سانلا نماق ةيكولملا رئاهذلا كرتو ىخ ام الا نسما هنم عفري موه اكرصقلا

 سقافص ىلا الوطسا تعبو عنكاما ىلا منم نيرافلا درو هتلايآ تحت ماقبأو

 واجر ىوتساو كلذك سلبارط ىلا ذخاو اضيأ ابكلمف ةسوس ىلإ ذخاو اهكلهف

 هركذن اي ميلع ىلوو ىزجلا اهلهأ ىلع عضوو اهلكلجاشلا دال نع ةيلتقسم

 ممامأ ةفيلخو نيدحوملا نيس نموملا دبع رفكلا ةكلم نم مذقنتسأ ىأ ىلأ

 برعلاب ةيدبملا ىلع ىراصنلا ءاليتسا دعب ىبحي نب نسل قحلو ىدبملا
 مبيالا' دج ملف ةقلعملا بحاص ىغدافلا دايز نبزراخ مريبكو حابر قم

 ىلا لحتراف رج هل دصراف ديمحل دبع ظفاحل رصم ىلا ليحرلا دارآو اخرصم

 ىلا هجوت مث زيرعلا وخا روصنملا نب ترد اهيو ةنوب ىلا زاجاو برغملا
 يا ل ا 1 قب اع انيبر يبقا
 ف نأ ىلإ هزاوسجو هلت ىسخاف زيرعلا نيا ىلع لوو رئازهل ىلا هزاجأ نم
 ىلا جرخل سلدنالاو برغملا مكلم دعب نمعبراو عبس ةنس رداد نودحوملا
 مث ليوالا ةيستارغ ىف" ةييقيرفأةىلا هيبحتإ الوبقو ةمركت 00 ىنموملا دبع

 اهختفا مث اربشا اهرصاحو ةيدبملا لزانف نيسجو عبرا ةنس ةيناغلا
 نر



 مناخ

 لماك ىب عفارل راجر ةالامم ةيلقص بحاص رجر نيبو هنيب ةنقفلا
 رافال يا لا 8 لجان ايو ويعت هرطجل ولالا كنا 3خ41و ةيلح
 سج ةنس كلهو برحلل ةبهالا ىف ذخاو لميطاسالا ىيحك نب ىلع مدهساف

 جي ةيامسمجو ةرشع

 نب نسل هنبا هدعب ىلو ممت نب ىيحي نب ىلع كلف املو ىلع نب نسل ةلود
 لدغص تام رت لدنص دالوم هرمأب ماقو ةنس ةرشع ىتنث نبأ ةعفي امالغ ىلع

 ةشحولا دنع راجر ىلا ةبتاكملا ردصا هوبا ناكو قفوم هالوم هرمإب ماقو
 قفتاو ةبناكفهلا نم منيبو هنيب ناك امل برغملا كولم نيطبارملاب هددبي

 اهنم ةيرق خقفأر ةيلقص نمطبارملا لوطسا دّنات نوهم نب دمحم ازغ ى
 ىسعلا ءالمإب كلذ نأ راجر كشي ملف ةرششع تس ةنس أبلها لققو اهابسف

 يرجو زيرعلا دبع نب نهجيلا دبع ميلعو ةيدبملا ىلا هايطاسأ تفحزف

 معت دقو قرسشملا نم رجاه اينارصن أذه يرج اكو ىاطقالا لدياحتم, نبا

 ميم هعنطصاف اهريغو ةيكاطناب ماشلا ىف بذبتو باسل ىف عرسو ىاسبللا

 قالا ىن ةايحا ىجبرج لا يمت كله املف هانشي ىبحي ناكو هيلع ىلوتساو
 وانصح ع موتعأ املف هلوطسا ىلع هلهجتساو هدنع ظحو هب قحلف راجرب

 نم ريتح ددع اببو بكرم ةيامالث ىف ىحزف كلذل هقعب ةيدبملا

 ةرصوق ةردؤج جتتفأف مبرح هيععسإ نق: نيسلا قاتكو راف ىلا مميف ةينارصنلا

 )١( ساهدلا رصق اوكلمو ةينبالا اوبمسضو لحاسلا ىلا اولزنو ةيدبملا ىلا اودصقو
 ىنيعجار اوعلقاو نيكدسملا مبلغ نأ ىلا منيب لاتقلا رركتو © ساحالا ةري جو

 نوهم نب دمحم كلذ رثاب لصوو ممف لتققلا رخسا نأ دعب ةيلقص ىلأ

 ورغلا ةداعا ىلع راجر مزتعاو ةملقص ىجاون ىف تاعف هلوطسإب نيطبارملا داق
 ةيدبملاراصحل ةياجب بحاص زيرعلا نب ىبحي لوطسا لو ث ةيدبملا ىلا

 (1) آ.عو رصمذذ كلر 8 ءا 2 ممءاعصأ ساهدلا ب (2) آم 285. 0 م0: ا
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 مسعملا نبرع هيخا دي نم نيناو عست ةفس سباق ىلع ىلوتسا ف ابملا

 ةئس 20 ىلع .اهديعت ىلوتسأ مث ميهاربأ نب ىضاق توم دعب ابلهأ هل عيب

 لماك ىنب نكم هراجاف سباق ىلا لملم نيوج ابنم حرخو نيعستو ثالث
 نول نم ةيقيرفأ لع ةيغز كثييلعاذق حاير تناكو اهب تام نأ ىلا ىناهدلا

 نم رضخالا يلع ةسمارلا :ةمالأ هذه رخآ ىفو ابنم موجرخأو نمتسو عبس

 ىدحا ةفس كلذ رثأ يمت كلهو اهركلمو ةجإب ةنيدم ىلع حاير نوطب

 ج ةيامسجو

 حاتتقفاب درمأ عحذأو ىيحي هنبأ ىلو زعملا نب ميم كله الو ميمت نب ىبحي ةلود

 ىبا هبنيا كلع.سقاغنم لفا راو اهبوئاعلا طوع ىناايبلع كد 07
 هقلصوو نييديبعلا ةعاط عجارو مقملك قيرغت ىف ةامدل ىطلاف موقفلا

 ةيرجلا ليطاسالا ف ىراصنغلاو مغ ىلا همه ىنمم دق ىاكو ايادبلاو .نايطاخلا

 ىتح ابهف بر راد ىلا ورغلا ددرو اهئانتقا ىف غلمتساو اهغم رثكتساف

 ةينادرسو ةونجو ةجنرفلا دالب نم رجلا ءارو نم ىزجلاب ةينارصنلا مأ هتقتا

 ي ةيامسجو عست ةنس هرصق ىف ةءاجخ كلهو ةزيزع ةرهاظراثأ قالذ ىافل ىاكو

 ىنم اني مدقتساأ هةعيناتعلال يمت نب ىبحي كلف-ايلو كنب ع كلذ

 برعلا ءارمأ نم هتارظنو ركسع ني رباج نيركب ىبأ ةرافح ىف مدقف سقافص
 تسهتو هيلا ارعقجاف زال رصقل نيرصاحم ةجابنص ركاسع مظعم ناكو
 ةعاطلا ىلع ناسارخ نب دج ماقتسا ىتح سنوت راصح ىلا ضينو هقعيب

 اركسع هيلا درج هموق نم ىقلس ىم ىلع اعنتم ناكو تالسو لبج خو

 ناك نم ارلتقو ةزئقكتفاف برعلا ءارمأ نم ىداعملا ىرضصلا دايز نب نوهم عم

 ضن ث ةداعلا ىلع ايادبلاو تابطاخنإب رصم نم ةفيلخل لوسر لوو هب

 ابل ىنودو ةيامسجو ةرشع ىدحا ةنس سباقب نكم نب عفار راصح ىلا
 تثدح مث عفار رابخا ىف ذن اكحاير نوطب ىدحا ىلع ىنب نم غداف لدابق



 مس.

 راوقلا ىف مدقناو سيداب لا كلم تاتلاو هركذ ىتاي اكهدعب نع ميهاربأ دوخأو

 جي نيسهو عبرأ ةنسزعملا كلهو دعب مرابخأ ىن هركذن اك

 ةيقيرفأ ىلع برعلا هبلغو ميت هنبأ هرمإب ماق زعملا كله الو زعملا نب ميم ةلود

 ضعب ىلع مضعب طلسيو منيب ىلاخ هنأ الخ روسلا همض ام الا هل نكي ملف

 هئاقلل ممتن جرخل سقافص بحاص يطاوغربلا ليلم نبوج هيلا قحزو

 راسو نىمسهجو سه ةنس كلذو هباداو وج مزهناف اهيلع برعلا تمسقناو
 ناسارخ نبا اورصاخ سنوت ىلا ركاسع تعب رث اهبهتفاف ةسوس ىلا اهنم

 ناكو ناورمقلا ىلا اضي هركاسع تعب رق مقل ةعاطلا ىلع ماقتسا ىتح

 اهيلع هتبلغ م انالث اهب ماقف زعملا لبق :نم ىجاهبنصلا نوهم ىب دئاق اهب
 هتيالو نم نس دعب ىلاخ ابب هتيالو ىلا عمت هدر مث ةيدبملا ىلا جرخو ةراوه

 قحلف ركاسعلا هيلا ممن تعبف ةعلقلا بحاص ساتلع ىنبرصانلا بتاكو

 يطاوفربلا ليلم نيوه ىلا تس دعب عجر رق ناوريقلا مسأو رصانلاب
 ا يلع تاليف ةيغز ريمأ ىلع نب قبب, نم ناورمقلا هل عامباو نسفافصت

 كلذ ءانثا ةعلقلا بحاص رصانلاو ميت نمب كنا ىنيعبس ةنس اهنصحو

 هركاسع ىنوُمطويو هتعلق نم رصانلاب نومِجاجي برعلا اهترسامب ناك ةفتف

 نا ىلا هراد ىلا هبقع ىلع هنودري رق اهراصما ضعب كلم اهرو ةيقيرفأ دالب

 نمعبسو حبرأ ةنس ممت ضبنو هتنباب ممت هملا ربصأو نمعبس ةنس احلطصضأ

 اهرصاحل يفاربا هيخا دعب اهملو ىجابنصلا دمحم نب ىضاق اهبو سباق ىلأ

 هنع اوجرفا رق ةيدبملاب نمعبسو تس ةنس برعلا هقلزانو ابفع حرفا أ

 بلغت ناك همايا ىو ابنع مجرخاف اهولخدو ناو رمقلا اودصقف مممزهو

 ىنيثالثو كو ةيامالث ىف اهولزن ىنيمذامت ةنس ةيدبملا ىلع ةونج ىراصن

 ةيام اهفع لورغلا ىن ممت مل لذبف ةليوز ىلعو اهيلع اولوتساو لقاقم ىلا

 0 ب ل ايوا نانا حيض يبشر عب رانك ىلا



 سف

 هب ابكو ممم دجو نم لقق ىلا راص رث ةضفارلا نعلو هتيالو لوال هبهذمب

 اوراتف ةماعلا هقعمسف رعو ركب ىبا مسإب اميغتسم ىدانف موي تاذ هسرف

 ضعتماو ذّمموي ةضفارلا ةاعد لمقو لتق حربا مولتقو ةعيشلاب منيح

 ارذحم ىارجرهل مماقلا وبأ مريزو هبطاخو ةرهاقلاب ةعيشلا ءافلخ كلذل

 وهل مظا ىتح ميف حدقلاو هئافلخب ضيرعتلاب هعجاري وهو المقسمو افوخمو

 دعم دبع ىلع ةياعبراو نمعبرا ةغس مل ءاعدلا عطق نأ ىلا مميبو هنهب

 ماقلل اعدو ةكسلاو زرطلا نم همسأ ايو هدونب قرحاو مُنافلخ نم رصنتسملا

 هتيعاد ةبحح هدبع باتكو ٌماقلا باطخ هءاجو دادغب ءافلخ نم رداقلا نبا

 نييديبعلا ةفياخ ريصنتسملا دعم هامرف ىىيقلا دحاولا دبع نب لضفلا خيا

 كلذو جينالاو ةبغزو حاير و ةطمارقلا عم اوذناك ىيذلا لاله نم برعلاب

 برعلا رابخأ ىف انركذ اير وؤاعلا نلعب اكسل ويكك ىأ هريزو نم ةكحراشم

 خللا مرتو ىرقلاو ةلناسلا اردسسأو داليلا لا لمحفتراةيدلما ل ند
 مصتقعاو هومزهف ناردمح لبجي ممقلو ممل ضهنف اهومزهف همضويج زعم
 ىلا اياهرلاب مرارضاو دالبلا ىف مقمع لاطو هب اوسرمتو دو مداخل ناو هقلاب

 ممنم هريفخ عم ىنمعبرأو عست ةنس نآورمقلا ىم عملا جرخو ةيقيرفا تيب رح

 نأ دعب ةيدبملإب هترافح ىف قحلف حاير رمما ىربغصلا ىبحي نب سنوم وهو

 اهمت هنبا ابيلا مدق ناك دقو ةيكبلاب لزنو اهايأ هحكناف همنبا ىف هيلا رهصا

 راوقلا  ىزعنإو ةيدنبلاب زعل ماقاو اهومهتناو ىاورهقلا برعلا لمس هملفا لول
 ةنس اهكلمو سقافص ةنيدم ىلع طاوغربلا لملم ىب وح بلغف دالبلاب
 تراسمو مرما ىف ىروشلا ىلا اهلها راصو ةسوس تفلاخو نمسهو ىدحا

 غيلع لوو: ةعلقلابسانطاداجلا ليد يامل, يوساسنل اح
 بلغتو هينب كلمو هكلم ىن تنرقتساو اهب دبتساف ناسارخ نب قحل دبع

 هييالو هللا يجابنصلا دمحم ىب زعملا ابلماع واصو سباق ىلع ىنحي نب نمكونم

 هاب



 م.ع

 ةيسلل كاي ل 1 ل ايلا دابق ركمسلا لوو ويتم افاق نإ

 جرفاو هملا زعملا قحزف كلذب ربشل عليو ةياغإب رصاحو برملل دعتساو ريشاو
 اجنو مهاربا همخا ىلع ضبقتو هركسعم مساو دا مزهناف همقلو ةياغإب نع

 قيطس ىلا زعملا قتتنإو هدلو تعبي نأ ىلع قعساف اصلا ىف بغرو ةعلقلا ىلا
 نامت ةنس داهج ىب دئاقلا هيلا لصضوو هترضح ىلا لفق نيطلا رصقو

 كرو ةعيليو ةليسلا لمي داج لاغتساو هدععف لسا ىت ايفا ةياعجأو
 ةتنل قع داهن ىب هقاقلاوقعو برغملا دالب نم - هو ترهأتو رمشأو

 ءافك ةمخخ ةيدبب بلقناو ةواوزو ةزهح قوسو جاجدلا ىدرمو ةرقمو ةليسملاو

 رابصالاب اومكلاو ةطقل اوهستقاو ذّمموي نم اهرازوا برغل تعضوو هتيده

 ناو مهقلا باحكا نيكلب نيروصضنملا لا ةلود نمتلود ىلا ةجاهخص كلم قرتقفاو

 نيتنئا ةنس داهج ىلا زعما ضبنو ةعملقلا باححا نيكلب نب داج لأ ةلودو

 دواعي ملو اعجار افكناو ابنع علقأ رف نمنس ةدم ةعلقلاب هرصاخ نيئالثشو

 دج هيجي رويمع ةحبج سلددالا نم كريو ذ قرأت لسوو دعب ةمدعف
 روصقلا تم#رفو الجار هيلع ملسدو ءاقل مظعا زعملا داقلتف هربخ ىف هاركذ

 ناوممقلاو ةيقيرفاب زعملا كلم رقسأو اهعفراو تالصلا مظعإب هلو هلزنل
 نم قيقرلا نبأ لقن هحذبأو هفرتاو ةيقيرفأب ريربلا فرع كلم مخخأ ناكو

 ناركذ ام لغم كلذب دبشي ام تايطعالاو زمانهلو ايادبلاو مالولا ىف ملاوحا

 ءاربكلا تيباوت ضعب ناو لاملا نم له ةيام ةياغإب لماع لدنص ةيده

 319 لرعلملا لمعلا قيداب إو: بمدلا ريماس :يدننيلا هولا نم ناكك عبم
 ضعب راشعا ىنإو .بايعلا نم اتخت نينامتو لاملا نم الج نيثالث ىتانزلا دمعس

 نم كلذ ريغو زيفق ىلا نينا ناك سقافص ةيحانب لحاسلا لاعا

 اهعيممج ىف بلغلا هل ناك عئاقوو بورح ةتانز نيبو هنيب تناكو مرامخا
 ىنلعاف ةنسلل الخنم ةضفارلا بهاذم ىنع افرخم زعملا ناكو روكذم وه اك



 ب وس

 رمهشاو ترهات ىلع تفوطي هاخا سيداب ىلوف برغملا ىلا اعجار ةيطع نب ىريز

 اوحابتساو مرعو نمنعمو لالحو يازو نسكام هتموع هيلع قلاخو

 ناطلسلا لغشو ممناش ند ايربعم راهبلاوبا لمصوو مغم تلفاو تفوطيركسع

 هنيع_ رسوب نذر 5 رابخأ ىف هركذن ا؟ديعس نب لوفلف برحب سيدإب

 اومعجر رق لوفلفب :ميديا ىريز وهب لصوو هيوخأ ىريز ىب بوكت اداج

 هدالوأ لققو بالكلا هعطاف منم نسكام ىلع ضبقتو ممؤهف ةاهكرألا

 داج ملزانف () ةونس لبج ىلأ ملف اجنو رمزح نبأ رك اذك سيدارزب 2

 ةنسرماع ىبأ ىبأب اوقمحلف نيلدنالا ىلا .ةزاجالا ىلع مسلا ممل دقعو امايأ

 ىم مايا ةقمعتاتل ىوارغملا ةيطع ىب ىرمهز كلهو ةيامالثو ىنيعستو ىدحأ

 ىف هب ىيعتسيل هترضح ىلأ اداج هع سيدإب لفقاو نسحام كلبم

 ةإباسلاب أو »مضأو داسفلا ةتانز تربظاو هلوفقل برغملا برطضاف لوفلف بورح

 ةنس هرثأ ىلع جرخو أداج هع سيدأب مهلا حرسف رهشأو ةلكششللا أو مصاحو

 ط_قخاو ةتانز ىف نفناو برغملا دامح خودو تسبحت لزغفف ىنمعستو سم
 ةفيطنسقو سهحت لع ىع لزني ىنأ سيدإب هنم بلط هت ةعلقلا ةنيدم

 فحزو هعم ماقاف مهاربا هاخأ هيلا تعبو ىالشقل رهظأو ىباف (8 هتعاطل ارابتخا

 لخدو ركاسعلا ضعب هيلا عزنو ىلش ىلا هبلط ىن لحر رق سيدإب ميلا

 رديو نيلفاد نب ةيطع مارمما لسصوو هددم ىف اوراجو نمجوتونب هقعاط ىف
 ريبرم سيدا لوت دف قيلفاد. لعمق دا ناكو اههلضوف زععملا نب ناهقلا

 ابيب هلزانو سيداب هعبتاو ةعلقلا ىلا اعجار داهح رفف لومكو وسرسلاو لدصأو
 هباحكأ نيب ٌمانوهو هءاج ةياعبرأو تس ةنس ابيلع هركسعم كلهو

 يب هداوعا ىلع سيدإب اولقحاو نمعجار اولعتراف هبرضمب
 زعملا هنبا عيوب سيدإب كابمب ناورمقلا ىلا ربخل غلب الو سيداب نب زعملا ةلود

 (1) 1.6 مذ. ل مم( نوم , أ 1عرصق. ]1 دوست ب (2) 1رع5و 2255. م01ةهأ ةيعاطلال أرايتخأ
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 فدعب روصنملا رصقاو مهشا ىلا عجرو همزهف ساف ريمأ () ساظرفلاب بقلملا

 ىلعي نيوديو نوررخ ناو ةمطع نبأ هب لقتساو ةتانزو برغملا ورغ نع
 هلماع بتاكلا ىب هللا دبعب كتقفو ةداقر ىلا نيكلب لحر م دعب ركذن اك

 ةنس كلبف هيف تدكأ تاياعسو هنم تنتاك تانل ناو رهقلا ىلع هيبأ لماعو

 ةماتكب راوقلا رتكو دمحم ىبا نب فسوي هناكم ىلوو نمعبسو (8) عجبي

 ىلع داهج هيخال دقعو لامعلا مملا حرخاو اونعذا ىتح ميف ىنخنأو ملققف

 عست ةنس نوررخ نب ديعس ممم هيلا عزنو ةتانز عم ةنتفلا تلاطو رمشا

 تسعباقتو هقنبإب هيلا رهصاو ةنبط هالوو هاديوو همركاو هلبقتف نمعبسو

 ىلا ةغبطب ديعس لزي: ملو نورمخ نب ديعس عم هتلعفل ةتانز دوفو هملا

 راهبلا وبا ىلاخو ديعس نب لوفلف هغبا ىلوو نمئاي ىدحا ةنس كله نأ

 ىلا هيدي نهبرفو روصنفملا هيلا نحزف نيعبسو عست ,ةنس ىريز نبأ
 هركسع دقف ىتح راببلا ىبا عابتا ىف ىفمو ترهأت لهأ روصنملا نماو برغملا

 ا روب كرر ناار افكر ديد قدرا كلغ مما قفزملا
 نب ىريز ىلا بقكف كلذ ىف هغبا نهرتساو ددملاو ةرهاظملا ىف سلدنالا

 ةداححاو اذي هعم: نيكي. نأ سافب ةتانز نم :ةيومالا ةوعد بحاس .ةيطغ

 ساو ءاكلمو دامزبف ىلعي نب ودي اهبراحو ةدم اههيأر قفتاو ىريز هرهاظف

 راببلا وبا عجرو ىنينامتو نيتنث ةنس اهنيب تاذ تفلتخا رث اهلوح امو

 هلصوو همركاف ناورميقلاب نمذامتو نمتنث ةنس روصنملا ىلع دفوو هموق ىلا
 5 قنيتاعو سمج ةنسروصنملا كله م ترهأت ىلع هل دقعو لزون نسحأ هلزنأو

 همحل دقعو سيدابهغبأ هرمأب ماق روصنملا كله الو روصفملا نب سيداب ةلود

 داجو تفوطي هيع عم ةتانز برحل هركاسع حرسو ترهأت 1000

 1) [.عو مدد. ل ءا آخ مماعصأ ساطرقلا - (2) 16116 ءوأ ]2 1[عيوم 0635 4 0055. رز 20815 11 ؟هتنأ ]18 حمس
 ذي
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 تسعقجا ةهافلقل ةلايا ىف نيملسملا روغتب طاب ملا لففف ماغتغأو ةعاطلا ليبس

 ريصجلا مزاجاو دوشتلو ركاسعلا نم عيلا مضنا ام عم ما رجلا هارو ممن
 نيكلب برح ىلع هل دقعو ةلهسملا بحاص نودهجح نب ىلع نبرفعج رظنل

 ىاصم اويرضو هيلا اوعقجاو ةتانز كولم هتلقنف لامل نم له ةيأمب هدماو
 اوداكو روصفلملا ركاسع ىنم ةرسي هل ىم ددملا ميلا عرفو ةتبس رهاظب لاتتقلا

 ىنمكلب لصوو ةتانز نم مداملوأ ةرهاظم ىلأ قاقولا ضارف نم رجلا نوضوخي

 دركسعل قرطلاو كلاسملا قفل اهءارعش عطقو اهباضه مستو نيواطمت ىلا

 لاقييو ممعانتمأ ىقمتساو ةلاه ام ىأرف ةتبس رهاظب مركسعم قلع لبطأ .نئتح

 ممركسعم ىلا ةودعلا نم ددملا لاضتا ىارو هفرشتسم نم ةتبس نياع امل هنأ

 كلذ هفقوم ناكو هبقع ىلع اعجار ركو اهاف انيلا ترغف ىعفأ هذه لاق اهب

 اهيو ىسلدنالا نبا كلم راد تناكو اهمدهف ةرصبلا ىلا عجرو هرشأ ىعقأ

 مداهجب لغشو مهلا لحتراف ةطاوغرب داهج ىف بإب هل ا رف ةهظع ةراع

 ناوسمقلا ىلا ىبسلاب لسراو هركذنت اكراضنالا ىبا ني ىسمع مكلم لدقو
 نودرشم ةتاتزو برغملاب لزي مو ةفاك برغملا جاون نم ةيما ىنب ةوعد بهذاو

 ةسشاطب# نيب ام نسكراوب نيفبدو تالق ةمس كلم نأ .ىأ ءازسقلاب
 ي ةليوطلا ةازغلا هذه نم افرصنم ناسملتو

 هنبأ ىلا ربخلاب لبغز وبا هالوم تعب نّيكلب ىتوت امو نيكلب نب روصخملا ةلود

 هدعب نم ةجاهنصرماب ماقف همبأ دبع بحاسصو رمشاب اهلإو ناكو روصفملا

 هيبأ ننس ىلع برغملاو ةمقيرفأ رمأ دعم ىب رازد زيرعلا هدلقو ةرهص كزذو
 هحرسو رسيشأ ىلع تدفوطي هيخالو ترهات ىلع () راببلا ىبأ هيخال دقعو

 ىدياأ نم هعجرتسيل نيعبسو عبرأ ةنس ىهعتقالا برغهلا ىلا ركاسعلاب

 ىارغملا ةيطع نب ىريز همقلف سافو ةساملج اركلم ممنأ هغلب دقو ةتانز

 (1) آ.عو مود. ل ءا 0 ةثولك عدأ 6 3 هنمقرابخلا

 دا



 ار

 ىسوي هاهو ىاتكلا ىلخي نب هللا دبعل سليارطو ىبلكلا نسل ىبا ىنبل

 ةيفالخأ علخشلاب هلصوو ةلودلا قيس هبقلو حوتفلا ابأ دادكو ىنيكلب ىنم الدف

 شيل ىن هرما ذفناو ةليقغلا بكارملاب هتابرقم ىلع هلهو ةرخافلا ءاسكلاو

 نأ هيلا دبعو هتيب لها نم ادحا ىلوي الو ةيدابلا لها نع ةيابهلل عفري

 ديري ليج او :هنه ةيومالا :قتالع عطقو هياد مسجل برغملاوزغب هرمأ ختفي

 لزنف سقافص ىجاون نم نيكلب هنع عجرو نمتسو نمتنث ةنس ةرهاقلا
 ةجابنص عون دازغف برغملاوزغ عمجأو ةيالولاب حعلطضاو نأو مجقلاب دعم ربصق

 انورالا وعملا كلا ررخ. نبا .همامأ رفو .برغملا ىلا لختراو ةمانقك ىلختو

 اهبرخو بيلا لحرف هلماع جارخاو رفات لها فالخ هغليو ةسامج ىلا
 ىلع لروفو هماما اوبربف مملا لحرف ناسملت ىلع اوعقجا ةتانز نأ هغلب م
 باتك هغلبو ريشا ىلا ملقنو هيكح ىلع ابلهأ لزن ىتح اهرصاخ ناسملت

 بغر نمتسو عبس ةنس ناك املو عجرف برغملا ىف لفوتلا نع هاهني دعم

 ةهبادجاو ترسو سلبارط لع هيلا نمضيزعملا نيرازن ةفيلخل نم نيكلب
 ناكل قنإردللاب هبعغ ابنغ لخوو اييلع هل ىدسععو كلذ ىلإ ةهنبباجاف

 ترقو برغملا ىلا نيحلب لحترا رق هلبق نم ابيلع نيكلب ىلوو ىاتكلا

 ةيمأ ىنب لاع اهنم درطو طببلا ضراو ةساد#ع#و ساف كلمف ةتانز هماما

 ةوارغم رمما رزخ ىبا ىلع ضبقتو مب عقواو ةساملهب ةتانز عوجج ازغ م
 ةيطع ىنبو ىنرفيلا دمحم نب ىلعي ىنب لغم همامأ مكولم لفجاو هلمقف

 بحاص نودهح نب ىلع نب ىبحيو رزخ نب لوفلف ىنيو رزخ ىب هللا دمع نبا
 ىبا نيروصنملا ىلا يرصلا اوقعيو ةتبس ىلا عنيطايقب اعيج اورزإو ةرصبلا
 نم هترضح ىف ناك امم مدماو ءارضفأ ارضفل ةريربل كاف هركاسعب جرخ رماع

 ىف ةبطرقب سلدنالاب ةيومالا ءافلخ ىلا نيعزانلا متاسورو ةتانز كولم
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 ةيامئالثو نيتس ةنس اذه ىريز كلهو هركذن اك اذه رفعج وخأ ىلع نب ىبحي

 ضبن ريشإب وهو نيكلب هفبأ ىلا هريخ لسمو املو هقيالو نم نيرشعو تسل

 هيبإب منم نيكلب راثو ةتانز تمزيناف ةديدش برح منيب ترادو ةتانز ىلا
 رسسيهشإب هيهبأ لع ىلع هل دقعو هرشأ دمح ناطلسلاب كلذ لصتأو هموقو

 ربما لذ رئاشر كارلاو ةلمضملا ةيلإ منعو برعملا لامار
 ةتازرم نم صوصنلل لها ربربلا ىف نختاو هتيالو تعستاو هرما لعفتساف
 همدقتساو عجر ث ٌممف نخاف ةتانز بلط ىف برغملا ىف لغوتو ةزفنو ةراوهو

 ىف ناطلسلا غلبتساو نمتسو ىدحا ةنس مدقف ةيقيرفا ةيالول ىناطلسلا

 هفلخقساو ةرهاقلا ىلا ناطلسلا ضبن ل ةماعك هملع :كلذا نسم ههيركت

 ةيقيرفاب ىريز لا ةلود لوا كلذ ناكو هركذن اك

 ةيقي فاب ةقبطلا هذه ىم ىنييديبعلا ةالو ام نب ىريز لل ةلود ىنع ربخأ

 ملاوحا فيراصتو مرما ةيلوأو

 ةرنهلت ارو دي آم ىلإ هماهتها قرصو قدعملا ىلا ةلحرلا قرم 7
 ءانعلا هل نم برغملاو ةيقيرفا رما هيلوي نهفرظنو تالاعلاو كيلامملا نم
 ةلودلا ةيإلو ىف مدقلا خوسرو عييشتلا قدص نم قوشولا هبو عالطخالاو

 هفلس دبع ذنم ةلودلا ىلو دانم نب ىريز نب نيكلب ىلع هرايتخارقعف

 ةرهاظملاو ةوعدلا نع بذلا ليبس ىف اهمادعا ةتانز ىديأ نم همباب روثوملاو

 ةاروكتسمالا

 ىف الغوتم ناكو ىريز نب نيكلب نع تعبف ىريز نب نب نيكلب ةلود

 تناك ةيلقص ادع ام برغملاو ةيقيرفأ رمأ هالوو ةتانز بورح ىف برغملا
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 ىريز نيب ةنتفلا ىدتشا ألو جفنلا ىناكف اهروس ىعصو ةليل تاذ اهتيب

 ةيهناورملا ةوعد اوماقاو رصغتسملا مكحلاب مدي اولصوو ةوارغمو دانم ىبا
 دعم هامر كلذل رمخ نب دمحم نب ميخأ نب دمحم رسمتو طسموالا برغملاب

 نلا يدإلام هل عطقأو برغملا ىلع هل ددقعو ةجاهنص نم هموقو ىربيز هعيرقب

 ريق نب دمحم هل عهج دقو هنطو لها دشتحاو هموق ىف ىريز ضبنف هراطقا
 ةيبعتلا مملامكتسا لبق ممضرافو هعمدعم ىف نيكلي هدلو ميلا حرسف ةتانزو

 قاصم لاستخاو ذنموي ابلغم دبعلا دعب ةديدش برح منيب ترأدف

 ىلا لام هب طيحأ هنا معو ةكلبملاب ريخأ نب دمحم نقيا الو ةتانزو ةوارغم
 ةتانز عوج ضفنأو هسفن جيذف هفيس ىلع لماحتو ركسعلا ىنم ةيحان

 ةلائثام عماظع تقكمو اومحلتساف ممويرئاس ميلع ةهربلا ترقسأو

 مسو رب ىريز تعبو مم اريما رضع ةعضب اوعز اهف كلهو اروصع معراصمب

 ةوعدلا بحاص رصنتسملا مكفل ابل مغو هرورس مظعف ىنأو ممقلاب زعملا ىلا

 هدي تلهو برغملا ىداوب ىلع ةجابنصو ىريز لاطتساو هرمأ نم اوفهوا مب
 ةفالقل دمع بترلا ىف هيماسمو بازلاو ةايسملا بحاص ىلع نب رفعج ىلع

 ةيقيرفا هيلويل ةايسملا نم ىلع نب رفعج دعم ىىدتساو هلاعلا ىف همحاتمو
 هيف ترمك ةياعسلا تناك امم بارتساف ةرهاقلا ىلا ليحرلا ىلع مزتعأ 06

 ةليسملاو«وم برهو هسفن ىلع رفعج هفاخ هيلاوم ضعب زعملا هنع تعبو

 مكه ةوعدب ميمف ماقو مرما مامز هديب اوقلاو هيلع اولقشاف ةوارغم قححو
 الا لدبف عل در ميرو ةياعا ايل مهقا ناكل رصحتملا
 هسيرف هب ابكو ةرسادلا ىريز ىلع تناكو |ديد الاتق اولتتقاو ميلا فحزف

 هسار اومتحاف همرق نم هتيماح عراصمو هعرصم نع ةهربلا تلجاو

 مئارما نم هيلع هودفوأ دقو ىف ةبطرقب رصنتسملا مكهل ىلا هب اوثعيو
 ممدقو مدقم ىناكو ةرصنلا مموقل نوبطخيو ةعيبلا نودكويو ةعاطلا نودوي
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 لري ارداكف ةروعسب لوداع سن عنب لاطتساو مئات مطمن قار
 روم مسالا رقاكل ةسيعلا ؟ىطا ةنار_ركادنو رم الذل تدوم 0
 ىعقالاو طسوالا برغملاب متوعد اوماقف سلدنالاب ةودعلا كولمإ ىنيهنأو ىلا ىلآ

 ناتكتالاو ديري ىبا باحصا جراوشل ةدئانم نمادانم نى ىريرل قاك ةجونلاو

 روسيعم ءاسع نار قلاب قيييديبفلاةرساتم ىإ ره كاد هداك
 دبعلا اذهل ىرطتب ىسملا لبهل قس اهب نيصخلا ريشا ةنيدم طقخاو

 ةيرسملا شق يطعلا وت اكئاكل رينا ردا اهصعر سيصل
 نم رجخلاو ءاملعلا اهيلا لحرو اهنارع رججتساو اهتطخ كلذ دعب تعستاو
 ف ىرهز دءاج ةماتك ةعلقب ديري ابا روصنملا ليعامسا لزان نيحو ةيصاقلا

 جخفلا ناكو ودعلا ىف هتياكن تمظعو ربربلا دوشح نم هملا مضنأ نمو هموق

 هل دقعو ةينس تالصب هلصوو برغملا ىلأ ىرصنأ نأ ىلا روصنملا هبححو

 هل دقعو ريشا ةنيده تامامحلو لزانملاو روصقلا ذاختا ىف هل نذأو هموق ىلع

 رئازهل ةنيدم هدبع ىلوو هرماب نيكلب هنبا طتخا رث اهلاعأو ترهات ىلع
 نم ةيقرشلا ةودعلاب ةنايلم ةنيدمو رجلا لحاسب ةنغزرم ىنبل ةبوسنملا

 اذبل ىدملا هذهو ةجاهبنص نوطب نم نطب مو ( ةيدمل ةفيدمو ىنلش

 ةوعدب امئاق كلذ ىلع ىريز لزي مو طسوالا برغملا ندم مظعا نم دبعلا
 بتاكلا رهوج ضبن الو ٌميف ةنتفلا تلصتاو ةوارغمل اذبانم نيبديبعلا

 دانم نب ىريز بضعتسي نأ هرما هللا نيدل عملا دعم مابا ىمقالا ايلا 1
 ههتا ىنرفيلا دمحم نب ىلعي لتقق الو هرما ىلع هرهاظو برغملا ىلا هبحصف

 نشكو ىاذل ركب ىب دجأ أهيو ساف رهوج لزن املو هيلع ةالامملاب ةتانز

 ادي نعءايهم ناكر .ءامعلا: ملعإ هك اهراس ةيوج لل لاكش ا

 (1) 1.عو طمؤؤ. 8 ( 6غ 2 مم(عضأ ةيردمل

 كل



 و4

 سلدنالاو ةيقيرفا كولم ةتاكلت ىلوالا ةقبطلا نيققبط ىف ةجابنص ىف كلملا

 ىتايو نمطبارملاب نومسملا برغملا كولم نمقلملا نم ةنوقلو: ةفوسم ةمنائلاو

 مني رك

 كلملا نم مل ناك امو ةجابنص ىم حا ةقبطلا

 تناكو حابنص نب ترك ىب () تاكلت ونب ةقبطلا هذه لصا ناك

 ديدي ىاب ىنطاوم نيح ةنايلمو ةيدلو رئازجل ىلا ةزج ىلا ةايسملاب عنطاوم

 نوطب معم ناكو ديعلا اذهل ةبلاعتلا نطاومو ةبغز نم ىاطعلاو نيصحو

 ناقعونيو ةغوناوو نافتم نم كلانه ميباقعا تيقب ةجابنص نم ةرهقك

 باقعا نمو ليلخ وميو نوافياونبو ةيوطبو ةتاكلتو دعج ونبو ةمغزم ومبو

 ةتاكلتل اعيج منم مدقتلا ناكر سنوت ىاونب منمو ةياجب تابجب ةتاكلت

 و رف زرجتللا خابنم نب نيوفعم' ني اعم :ةملاغالا هبعل موننك ناك
 نبرفعج نب ليلمس نب ىلساو نب ديز نب ليربج نب نافسأو نبأ
 هبسن اذكمه ربحا جاهبنص نب ترك نب اكلت نب داكس نب ناقع نب ناملا

 نب دانم نأ برغملا جروم ضعب ركذو سلدنالا جروم نم ىوخلا نبا

 سابعلا ىنب ةوعدل اهقم .طسوالا برغم او ةيقيرفأ نم ابناج.: كلم سوفت

 ىَم ناكو دانُم نب ىريز هغبأ هدعب نم .هرمابا ماقو ةبلاغالا رمأ ىلا اعجارو

 ىنئم هل نيرواجملا ةتانز نم ةوارغم نمبو هنمب تناكو ربربلا كولم مظعا

 ةعيشلل كلملا قسوتسا املو ةليوط ىنمفو بو مح رددت اكطسوالا برغلا ةهج

 ميف هنع هللا ىضر بلاط ىأ نب :ىلعل ىنلا .ةيالولل ميلا زيت ةيقيرفإب

 (1) 182م5 14و متقمان5عز(ةر عم مماتم عوأ م08عاا16 0ع مآانقأ عاتق 1015.
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 عازعز نب () ليصاع نب حابنصوه ىنولوقمف ربرملا ةباسن نم نوققحما
 نب 4 ةليسكم نب (ةارس ىنب (© نتلصم نب ناليم نبردس نب اتهت نبا
 طلو لورسسك نأ نوعزيو ماح نب مارصم يوب ورسول لاهلح نب سوقيد

 تغب ىهو نوفرعي اهبو (:) ىكصت ةعبرالا مما نإو جاهص ةوخا روكسهو
 ريربلا نم ةعبرالا لئابقلا هذبف ءاجرعلا ابل لاقيو سغدام نب كيحز

 ةطرشو ةفجناو ةتاكلت منمف ةريتكف ةجابنص ىوطب امأو معا هللأو مال ةوخأ

 ةفجنا نوطب نمو نسيتي ونبو تراوونبو ةسادنمو ةلادكو ةفوسمو ةنوقلو

 ريربلا ةباسنضعب لقن اذكف ةناولمو ةلاتشفو () سلس ونبو تراوزم ومب

 انطب نمعبس ىلا ققنت منوطب نا ربربلا جروم نم نورخأ ركذو ميتك ىف

 ناكو وسرت ةحس ةرمسمءارسصعلا قر عدالم نا قلكلا نير ىدك
 نيب ام غنطاوم تناكو لوالا كلملا ناك ميفو ةتاكلت ةجابنص لّدابق مظعا

 ةارمو :ةلادكو ةنيثلو, ةفوسم .ىلارمو ردم لضاعو ةيقيدر ا
 ةجابنص ىنوطب رثكا ممو ةقرتفم منوطبف ةفجنا اماو ربو لها مو ءارهصلاب

 نافع ىب ناققعل ةيالو ةوارغمل نا اك بلاط ىبا نب ىلعل ةيالو ةجابنصلو
 مريهاشم نم ناكو اهلصأ الو ةيالولا هذه ببس ىرعنال انا الأ اهنع هللا ىضر

 ضارقتإ نعت .سافشلا مايا ةيقيرفاب را ىديرزوب نيد تيان ةيمالبملا د
 5 1 داوق نم قدام .نف ةابغو 7) فلديذيكسا نو هللا هيك

 ءارزو نو>+ه و نيو نمكلي نب سيدإب مامأ نايلع نب نانعطب نب ناهلسو

 نب نوم ممنم ملع نب 0 نودهجو هو دأج ىب

 ىناكو مركذ لوطي نيرخا ىف سلدنالا مق بحاص [ضاهب] تخا نبا ليج

 (1) 0ع ممدود وأ ةءرلا ةتالعانكو ليغ اع ) ةرنعد مدو. 8 ع( 2 مماعضأ 000 ب (3) اعو

 ردوذ. كل ءا 0 ممءاعصأ ىبت ءا 164 رقت آرت 1 ْ آم رصق. 8 ممم هزم ) 0ع ممرد عدا نءملأ

 01| عدناؤ ف (6) آمءاطمعمدمطع 0ع ءع ممسدص وأ امععمامتمع. ع (5) 0 هد( ]15 ]1ةعوص لان

 رمؤ. 183. ]6ع ط5. قف 0 كلاديدركس, ع( 1ع مصق, لك كلك لديدركس



 1ع

 ةزاوز مسا نيعصت ةماتك ىلا عيسن ىف طلغلا ىلع لج اهنأو ةماتك نطاوم نم

 دعف واولاب ءازلا ىراقلا ىلع قححف كش الب ةغاوز ةوخأ موواولا دعب ءارلاب

 رم دقو ملعأ هللاو ناكمن بسن ىف اعجو. قيععتلا رقسا مث ةغاوز ةوهأ ةواوز

 ىف لودلاو روهبظلا نم مل ناك امو سناربلا نوطب نم ةجاهبنص نع ربقل

 هلجيق امو دبعلا اذنل برغملا رتكأ مو ربربلا لّئابق رفوأ نم ليبقلا اذه

 ىتح طيسب وأ لبج ىف مينوطب ىم نظب نم ولع ةواظقا نهررطق ؟ذاكو ال

 ةدرلا ىف مهل ناكو نيرملا ما نم فلعلا مينأ فاعلا ىنم ريثك معز داق

 ةتاربلا رتكذ ردص ىن هنم مدقت نام ةيقيرفاب ءارمالا ىلع جوخ 5 كد

 وهو حاب نص دلو ىنم مناف ميبسن ركذ امأو رسمت ام انه هنم ركذنو

 هقبرع برعلا ىأ الا مهل نم ةبيرقلا ىاكلاو ءازلإاب ةمثملا داصلاب () كاهرص

 نم ربربلا ةباسن دنع وهو جاهنص راصف فلالاو نونلا نمي ءاهلا هيف تدازو

 ةماتكو مهنا ىربطلاو ىبلكلا نياركذو رب نب سنرب دلو نم سناربلا نوطب
 جاهفص هنا هخيرات ىف ىربطلا لقن اهفو هةمانك و مدقت يريم رم اعيج

 ةباسنلا ضعبو سمق نب سقيرفا نب دفغلا نب روسيم ىب © ناكوصي نبا

 كلام نب بصحي نب حابصلا نب روصنملا نب ىنملأ نب جاهغص هنأ معزي

 مهتلود جخروم نم ىوخلا نبأ لقن اذك ابس نب رغصالا ريمح نب رماع نبا
 اماو معا هللاو ركذ اكس ماو رمج باسنا ىف هركذ رم دقو بصح نم هلعجو

 (1) ©م هتأ مقع ع نبت ددتأ نتا ؟ةسأ لذع ذعأ كانيم ب (9) 1.عو مدد. 4 ءا 1 مم(عمأ ناكرسعت
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 ىهيلا دبع هغبأ ندعب ىيوو ةيقيرفإب نيم ىب ةلود كر دأ ىلع لبجلاب ةساير

 دادع ىم مرهيصو متسايرو متهشم رثا ىو مميلع ىلوتسأ ةيقيرفأب هتلود

 ةأدوم هتيابجو (1)) عاوطم لبج وهو هلاع ليحل 2 لهتسأو هتيشضاخو د للمج

 ةمدراغلا لئابقلا دادع 1 و أبب ةفنتكم هناغف َُى نسسلوق ةيكاعك

 ىرخأ لئابقو محلا دمع ىنبأرصقل 0 طببلا ةيحانب ىرخأ ةلهيبقو

 ىنمب دهعلا اذبل ةمابك قييدر كلام ةجابنص عم اولزن شكارم ةيحانب

 ةنس ةياعبرا مدعب نم لودلا متركن اه © ةلذلا ىفرئاسلا لقملا لئابقلا

 نورفي مابسن لها نم ريقكراص ىتح ةيرفكلا اهيهاذمو ةضفارلا ملاكنإب

 ةلحصتم ممنطاومو ةرككا بوعشو ىنوطب ملو ةفستم راعوأو ةقفاتع كايك ىف

 رسيربلا ةياسن ةمامو ميسنب ىرلماج اغلا رغكاو ءالره ةماقك لو
 نوققحملاو ةغاوز ةوخأ منو سيرض نب ىيحي نب ناكمب ىنب نم منأ ىلع
 بوصالاوهو ةفاتك ىوطب فى مانودعي اهعأ هراظنأو ردود ىبأ لف ةدانسلا م

 ىمقالا يرغملاوو سليارط وز ةعاوز ىنطاوم نياق الو بهملع لملد جوا ىتطارللل

 (1) 1ع مق, 82 06 عاوطي ب (9) 18.65 طدقؤ. كلر 8 عا 2 م0:(عدأ ةلودلا
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 مهتسايرو ةياهب ىحاون نم هيلا امو ( روبات لبجب ةتاول راوج ىف مهنطاومو
 ناطلسلا هصتخاو ىبوم نب ركع هنبأ انكردا مبنم 8) رباث 0 ا

 قالخ نم نسهل وبا ناطلسلا هعطقف ةعيقولا ىرسأ عم هب ءىجو سباق

 ةمدخ ينو ابيف هل ناكو هللا دبع هنبا هتسايرب ماقو كلذ دعب كلهو

 هدعب نم دمحم هنبأ ىلوو نيناقلا ماوعال كله نا ىلا ناش ةياجب ناطلسلا

 اهيلع نمو ضرالا ثراو هللاو دبعلا اذهل وهو

 ةماتك اياقب نم ةنيطنسق ىلع لطملا لبهل لها تباث ىنب نع ربغا

 نيبو هنيب ام لسقلا ىلع لطملا ليه لها ابلئابقو ةماتك ىنوطب نمو
 ىبأ نب [ضايب] نب تباث هنا لاقيو تبات دالوا ةسايرب يورعمل ةنيطنسق '

 اذا قلد زرغملا قرف ىدلا وم ديلا اذه ركب ابا نأ لاقيو نالملت نركب

 كلم ضرقنا الف مرغم هيلع كلذ لبق نكي ملو نيدحوملا مايال لمجل
 شكأره ةفيلدل ىلع اذهركبوبأ دفو ةيقيرفأ ىلع نودحوملا بلغو ةجابنص

 ناكو لبجلاب هايبق ىلع مرغملا ضرفب هيلا برقتو دايقنالاو ةعاطلاب عخبو

 امو ليجلاب اوسار ملك مهارباو ناطملسو نسحو ىلع دلولا نم اذه تياثل
 ةبيجرغ نبا ةبيغ ىو هتلود لوال ىيحي ابا ناطلسلا بهن مبنم ىسح
 ةياجب ىناطلسلا كله الف هركذن اك ةياعبس رع دحا ماوعا سلبارط

 تباث نب نسح دجو هقباجح ىلا سنوت نم رغ نبأ عجرو ىولخ نبأ لدتقو
 محا ناكو ةلتق نم هيلا نعبف ىنطولا مراغم ءاضتقال ةويجرفب |ركسعم

 (1) لع معصفع نت 11 ؟هحتأ ازمه روبأب ب (2) 1.6 مدد. كل مه:ام ريأث
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 الو ةحاط هيخا نبا (اريزاتب لزعو ىلع نب ليدنم اهثوخأ هدعبو ىلع نب ىيتك
 ريزات نم عقو ةياملا هذه نمرشع ةنس ةنيطنسقب ىبحي وبا ناطلسلا حيوب

 هع هنم أضوع مدقف ةياحب ىولعأ ىبأ هالك قلتعأو هتعاط ىنع ىارخغأ

 ريجاتا ةيبعاطا#ت أو مهثسف فسمي دالوب نيعجأ مهنم لدبتسا رق ليد

 دالوا وجزو ىفسوي دالواربظف ىفلخل نبا لاتقو ةياجب ىلع ناطلسلا بلغو
 ىف اونكسو لاله قيرافا نم ضايع ىلا اوراصف نطولا نم موجرخاو ةوالع
 ىلع ةسايرلا تلصتاو ةايسملا ىلع لطملا هونطوا ىذلا مهلبجب مراوج

 فسوي نب دمحم ونب لئابق عبرا دبعلا اذهل مو ىسوي دالأ ىف شكيودس

 ليدنمونب متو ىنويرميعلأو فقسوب ىب ميهاربأ ومو فسوي نب ىدبملاونبو

 ءاقشا مو ىسوي دالوأ ةقسلاو ىسمعو سابعلاو كولملا دمسو ىرجو رفاظو

 ةياجب ىجاونب نونطوي نويريرعلاو دمحم دالواو ايلا اوبسنف تزيرعات مهمأو
 لئابقلا هذه ىف ةسايرلا تلاز امو ةنيطنسق ىجاونب مهارباو ىدهملا دالواو
 ةلود رحال كاك دبعلا اذه ىلأ ىرخأ قرتفتو مهضعب ىف ةرآت عمجت عبرالا

 نب ليدنم ىنب مركلا دبعل مهتساير تعقجا ىبحي ىبا ناطلسلا انام
 ةسايرب ةعبرالا ءالوه نم نطب لك لقتساو تقرتفأ رف ىنيميريرعلا نم ىسيع

 ةيقيرفأ ىلع نيرموغب بلغت املو ضايع لبيب هلك اذه. لالخ ىف ةوالعا هالوإ)

 فرسسوو نيدحوملا ىلا لهملاب مامرو قسوي دالوأ نانع وبا ناطلسلا ركن
 هل مي ملف ةوالع دالوا نم ةحلط ىب ريزات ىب انبم ىلا شكيودس ىلع ةسايرلا

 ناكو ضايع لبج نم مناكم ىلا ةوالع دالوا عجرو ىسوي دالوا هلققو كلذ

 ةوالسع نب ىلع نب قوزز نب ميرعلا دمع نب ناودع روصعلا هذيل مسيُتر
 ىنلطب ءاويه شكيودس ىنوطب ىو دحال هدعب مهتساير عقجت مو كلهو

 نيكس ونب مو مهئايحا ضعب ىلع ةسايرلا ى قوس دالوا ىداري

 (4) طومو ]1ع دق. 4 ءع ممطد عدا 6ثءهلأ نيرات



 مهنطاوم ىف ةماتك اياقب نم مهملا نمو شكيودس ىع ربل

 ىف مرايدو شكيودسب ىنوفرعي روصعلا نم هلبق امو دهعلا اذبل ىحل اذه
 9001 راكب هيلو ادم تاجا يق اجر عيالك قيام ةماثك قتال
 ةزاياكو ىأمل ىنبو ١( ةشق ىنبو تملومو نامغرطو نوسرطو نمليس لغم

 نم مميفو دايع ىنبو لادكسو نسكمراوو تاورم قبو ةريوملاو نالعز ىنبو

 دالوأ نوفرعي مهنم نطب ىف مهعيجج ىلع ةسايرلاو ةغيرو ةتالكمو ةيامل

 لا ءااااعوا 1 موف ميج ناكو هدو ةيدعلا قو عمم قالا
 لودلا عم مهلو رقبلاو لبالا ىلع نونعظيو مايخل نونكسيو ليخل نوطتهف
 كلا اديب وعلا قم مالا لائابفلا ناش ةنعنو ةمانقتتلا ىليرلا كلذ ىف
 نم ةفس ةيام عبرا ذنم عقو امل هنم نودقفيو ةماتك بسن نم نوفقني مو

 0 رءادييتيد مدع ةلوذلا ةرادعو ةمشفازلا لاظساب ةماعك نم ززكعلا
 جعحب كلذ سيلو رضم لدابق ىنم ميلس 70 امبرو مهيلا يباحنحتالا

 00 1 ياس دوم مزج طوب ةقادك نوط سرع
 نأ موخرومو مهتباسن ركذيو ةيقيرفأ نم ديد ىذلا نطوملا كلذل

 ةنيطنسق ىجاون نم ة م ا .مهنم قاوس دالوا نطوم
 ةوالع دالوا مو نافطب قاوس دالوأو تايب كلت رماس ىف أو شتناو اولقتنا د

 ةسايرلا تناكف ةوالع دالوا اماف قاوس ىنب وهمح نب فسوي دالواو قاوس نبا
 ديعل ناك كلذ ىنإو انتهجشم ىم هانعمس اهف مهل شكيودس لُئابق ىلع

 ك1 1 ل يدل دبا دعو ةرالط نإ لح مهتم ناكو نقف خول لرد
 (1) آه مده. 8 ممءاع ةشف
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 نسسرغ نب نساطنيوفب سافوأو نامسغو ةناجحاو ةياطلو نسرغ ىب ةواغي

 لطملا لبي لها ىودْلَر ونب ءالوه ةسولم نمو نسرغ نب نايأ نم ةسولمو

 :ريدشمو نبي هس ىب ةمانكا ىو مرسلا سير دنحلا اذييل ةقيلطتا
 ىلع قحل وهو منوطب عممجب دواوز منم مزح ىنبأ دعو ةايسْنَق ىنبو ةتلاسمو
 ممنطاوم نع نوذيتنم ريتك ىمقالا برغملاب نوطبلا هذه نم ناكو مدقت ام

 ةلملا روبظ ىدل نم ةلاحل هذه ىلعو نطاوملا هذهب اولازي مو موملا ىلا اهب مو
 ملانتالو ةهدرب:غموس .ةلردلا نكت |و:ةيلاعالا ةلود ىلا بركلات

 ىأ ىلا هخيرات ىف قمقرلا نبا هركذ اك معرمج ةرثثكب اهيلع مزازتعال ىسعب
 لود رحذ دنع متلود ىن هاركذ ام ةعيشلا ةوعدب عمايق نم ناك

 ايا ةرييمفت نع هع يفرو كلابق هرظناف نيابعلا ىب ةلود رثا نييمطافلا

 ماشلاو رصمو ةيردنكحمسالا اوكلمف قرشملا ىلإ اوفحز برغم اب كلما مل راص

 لحتراو اهلزنف مئافلخ عبار زعملا لحتراو رصم راصمالا مظعا ةرهاقلا اوطتخاو
 ابخذبو اهفرت ىف اوكلهو كلانه ةلودلا تلمتتساو ملّمابق ىلع ةماتك هعم

 نم اياقب طئاسبلا نم هيلاوح امو ساروا لبجب ىلوالا مينطاوم ىف ىقبو

 نوديعم اياعر مهلك مهبقل ريغت نو مخحأو اهباقلاو اهتامسا ىلع ملئابق

 لابج لماو اهلبجب يودلز ىنب لقم لبهل ةنقب مصتعا نمالا مراغملل

 لئابق مهنم اهيف نم ربشاف طئاسبلا اماو مهلابج ىف اضيا ةواوزو لحج
 لئابق نم نوعجري نم ىلا ىردأ الو قاوس دالوأ ىف مهتسايرو شكيودس
 نينو رابخالا لها نم قافتإب مهنم مهنأ الا باتكلا اذه ىف نيمسملا ةماتك

 نوعلا ىلو هللاو ةماتك ةلود دعب ةرخاملا مرابخا نم دانفرع م نوركاذ ىلا



 اذم

 نافل نك نا اك ايا ح ردد بح

 لئابقلا ىلع روبظلاو معلا نم مل ناك امو سناربلا نوطبو ةماقك نع رمغل
 ةعيشلا ةوعدب ةبلاغالا ىديا ىنم كلملا اولواغت 9

 الا د ااعانالاللا)ب وقر هان مدعو .ترعلاباروزتلا لئابك نم ليبقلا اذه
 برعلا ةباسنو مك لاعيو سحرفا ف ماتك دلو نم ربربلا ةئاسك دنع و

 سيق نب سقيرفأ نأو ىربطلاو ىبلكلا نبا كلذ ركذ ريهح نم منا نولوقي

 لتقو تمم. هبو ةيقيرفا ختفا ىذلا وهو ةعبابتلا كولم نم ىفنيص ىبا

 ريهج نم ربرملا 1 ماقأو لاقف هانركذ اك مسالا اذهب ربربلا ىسو ريجرج ابكلم

 محاون ىف اوتبنأو برغملا ىف اوبعشتو قتنأ موملا ىلا ممِف مف ةماتكو ةجأ_مص

 نينطوم نقفلا كلت ةنجليو ةدرلا يم دعب ةلملا وال ارناك مروهمج ىلاالا
 ةلبقلا ةيحان نم ساروا لبج ىلآ ابرغ ةياجب روخت ىلا ةنيطنسق ئايرإب

 ميلقت تالاجو مرايد نميو مل اهرقكا ةروكذم دالب نطاوملا كلتقب تناكو
 ةنيطنسقو ةلممو تسكهتو هةموو نيواقنو ةياغإو ىمطسو ناجكيا لم

 ةياجب نيب امرجلا ىيس ىلا ساروا لبج دودح نم لبيجو لقلاو ةدكيسلاو

 سنرب نيب مك انبا ةدوّسيو نسرغ اهلك معمجي ةريغك منوطب تناكو ةنوبو
 م نب دودو عب مهلك نسيروو ةسوتقمو ةجابندو ةسالف ةدوسي نمف

 ةلاصم نس مغ قلو دبعلا اذبل ىرغملاب ةماتكرصق بسني ةجابند ىلأو

 ونب ةتلاّسمو ةاهجو ةصيبلو مك نب نسرغ ونب ذاعمو نطوامو ندلقو



 اما

 ناورمقلا ىلا ىحزو ةجرفلاو ربمملا نم برغملا لهأ عيمج ةليسكتلا عقجأو

 لاقثالاو ىرارذلا باستا اهب ىقبو سمق نب رمهزب اوقحلو ابنم برعلا حر

 سج برعلا نم اهب ىقب نمو ةيقيرفأ ىلع ارهمأ ماقأو نأو مهقللا لخدو مثنماف

 عم سيق نب كاحضلا ةنتفو ةيواعم نب ديري كلبم كلذ ىراقو نمينس

 .ضحلا دعب ةطفالش وما بيطسان را ل سا ا
 كلملا دبع لقتسا رث سناربلاو ةتانز ىف ةدرلا تسشفو اران برغملا رمرطضأو

 نيريهز ناكو ةنتغلا راثا قرشملاب بهذأو ةفالخلاب كلذ دعب نم ناورم نبأ

 ةرببارملا برح هالوو ددملاب هيلا نعبف ةبقع كلبم ذنم ةقربب اهقم سيق

 عصهو نيتسو عبس ةنس برعلا نم ىالا ىن بيلا ىنحزف ةبقع مدبراغلاو
 دقسشأو ناو مقلا ىحاون نم سمج هيقلو ريربلا راسو سناربلا ةلايسك

 منم ىعصحي ال نمو ةايسك لمقو ربرملا مزبنا م نيقيرفلا نيب لاتقلا

 نوصعللو عالقلا ىلإ ارجو ربرملا لذو ةيولم ىلا رق ةنجرم ىلا برعلا معمتأو
 مف ىعقالا برغملا رايدب مروه هج رقتساو منيب نم ةبروأ ةكوش تدضخو
 ىاف نيب ام تناك برغملاب ليلو ةنيدم ىلع اولوتساو ركذ اهدعن ممل 5-6

 خودت ىناورمقلا نم شومجلو كلذ ىلع اوماقاو نوهرز لبج بذاجب ةسانكمو

 نسل نب نسح نب هللا دبع نب دمحم جرخ نأ ىلا ىرخأ دعب ةرم برغملا

 نبأ هدعب حرخ مث ىنيمعبرأو سه ةغس ةنيدملاب لتقو روصنملا رمايأ .كع

 طبسلا نسل نب ىنتملا نسح نب تلقملا نسح نب ىلع نب نيسح هع
 ةيادو نيتسو عست ةنس ةكم نم لايما تالث ىلع فب لمقو ىدابلا مايا
 ىلع كزنو برغملا ىلآ هللا دبع نب سيردا رفو هقيب لها نم ريقك مهلتساو

 هع نب نم ,ىب قاكإ ليلو | نفود مريمأو نمعبسو نمقنث ةنس ةبروأ

 ةتاولو ةغاوز هيلا تعقجاو هتوعد ىلع رباربلا حجو دراجاف ممم ني

 اوماقأو دوعيابف برغملا ةربارب ةفاكو ةراغو ةسانكمو ةزفنو ةثايغو ةتاردسو



 اذا

 هسفنب اهالوتي'نا ةبقع هداراو هناملغ ىلأ أابعفدف هيدي نيب ةأش كسب

 لاقو هنع ةبقع ققنف رجابملا ابأ كلذ خلبو مكدعوتي ىربرملا نأ ممغم يس

 هيلع راشاو هبلق دسفتف كرشلاب دهع بيرق .هزع رادب هموق ىفنرابج لجر

 قاتنأو هتازغ نم لفق املف هلوقب ةبقع نوابتف هكتف هفوخو هنم قثوتي ىإب

 اهب لزنيمل سدابوا ةدوهت ىلا راسو ساغلا نم ليلق ىف ىقب ىتح ربربلا نم
 يول رول نب ةايسك اولسارو هيف اوعي هرفلا هيلارظف اذه  ةيمانل
 ةبقع اوعبتأو ربربلا نم مهعبت نمو هع ىنب لسارو اهزبتناف هيف ةصرفلا

 رسبصلا لزنو مفومس نافحأ أو رسكو موقلا لجرت ةذوبتب هوشغ اذا ىتح

 ىز اوتاكو دحأ مينم تلفي مو منع هللا ىضر هباكحأو ةبقع محلتساو

 ءالبلا مويلا كلذ ىف هنع هللا ىضر ىلباف هلاقتعا ىف هبككا ناك رجاهملا

 بازلا ضرأ نم كلذ ميناكمب هباكحأو ةبقع ءادرشلا كالو تادجاو نسا

 دهيم هيلع ذختأاو صصج رن ةفسأ ةبقع ربق ىلع لعج دقو دبعلا اذيل



 اني قع

 اوراض امو ةروغلاو ةدرلا نم مل ناك امو سناربلا نوطب نم ةبّروا نعربفلل
 ربخالا سيردال ءاعدلا نع ارخآ هيلا

 جدلا دبعل ملك ب ملا ءالوه نم بلغلاو ةرقكلا ابيف ىتلا نوطبلا تناك

 ةوازفنو ةرغطمو ةتانزو ةسوفنو سناربلا نم ةماتكو ةجابنصو ةراوهو ةبروا
 دنفاز اهدعي رعت ارئاكإم هالرمب ةيروال عملا بعل مدجعلا ناكررتل]

 ةسافناو ةياجل منمف ةريثك نوطب مو سنرب نب برو دلو نم مو ةوقو اساب

 خفل | ىدي ىيب مرهم ناكو ةسوقيدو ةومغرو ةتايرمو هجوكسزو ةجنو

 كرداو ةمس نمعبسو اثالث ميلع ىلو تايررب نب تزرإب نب ىفوز نب ديدركس
 نب ةليسك هدعب نم يلع ىلوو نيعبسو ىدحا ةنس تامو ىالسالا خفلا
 ةنس ناسملت وجال وبأ لون 18 ملك سناربلا ىلع أريمأ ىناكف ىبروالا () مم

 ةبروا نم هعوجج ىن ىعقالا برغللاب ادترم مزمل نب ةايسك ناك نيسهو سه

 هيلا نسحاو هاقبتسأاو مساف مالسالا ىلع هدارأو رجابملا وبا هب رغظف مرمغو

 ىنغطضاف نمتسو نمتنث ةمس ديري ماي ةيناغلا ةيالولا ىف ةمقع مدقو هبعجو

 فحزو لبقي ملف هعانطصا ىنرجابملاوبا مدقتو رجابملا ىال هتباك هيلع

 ربربلا كولم هيقلو هخودف يولبلا سيق نب رمهز هتمدقم ىلعو برغملا ىلأ

 هل نىعذاو محابتساو ممؤهف ترهاتو بازلإب ةجن فلا نم ميلا مضنأ نمو

 سوسلاو ةليلوب هءارو ةرباربلا تاروع ىلع هلدو هاداهو هفطالو ةراغ ريما نايلي

 ارفاظ لفقو رجلا لحاس ىلإ ىققناو ابسو خغف نمقلملا ىالاجم نم اضءارو امو

 اموي هرمأو هلاقتعا فوهو هب ىقكسيو ةلايسك نيبتسي كلت هتازغ ىف ىنانكو

 (1) 1ع1 16 مق. 8 ممدناع مرح

 عال



 هع

 باها رابك نم دمحم نب نوروخ ممنم ناكو اهب اوناكف سلدنالاب ملاجر

 نب ىريز عم ميورح ىف برغملا ىلإ زاجاو رفظملا هنباو رماع ىبأ نب روصنملا
 هلمإب ابيلا لقتناو اهديش رم امايأ ابره نارهو تماقأو مخأو ةاهجج ىف ةيطع

 ةلذم او ةهضبلا نم لاح ىلع كلذ دعب ةجادزا ىتبو ناكفيا نم هدلوو

 نم سناربلا نوطب نم مو ةسيبع اماو لئابقلا نم مراغملا داع ىن اومظتناو
 ىطبلا يومسي ريزملا ناق نطملا مسالا اذه لولدمو سقرب نب: ةسيبع دلو
 ةقمخ اهح اهلاد تيلق برعلا هةبرع انف ةدوعتقمللا لادلاب نيكع ممتتغلب

 ةجابنصل منطاوم ىف نيرواجم اوناكو روبظو ةرغك رببلا نمب مل ناكو

 تناكو ةايسملا ىلع ةاطملا لابهلو سلدت ىحاوض ىف دبعلا اذبل ماياقبو

 همزه الو رثأ ديري ىبأ ةنتف ىف مل نأكو ةعلقلا لبج نونكسي غنم ةما

 مث هيلع مهكقا ىتح منوصح نم ةماتك ةعلقب معتعاو ميلا اجل روصنملا

 1 هديت | طتحا هني ءانبلا راكي كاالذ ني :نوق نتكلم قو دانك وذأ
 هدد: نيلخحاق:ذاج لا "كلف ةرضأح نفاكو اهنارع رهتساو ابتطخ عسوو

 نيك اوماوو متكوش نم تدضخو مب تسرمت امل" ةسيبع ةدج ىم ةميدولا

 وكله مث يكس مممحل ىساف مغم صايعالاب اهكولم ىلع اوبلجاو ارارم ةعلقلا

 قيرافا نم ضايع ليج كلذب منطاوم ثروو مدعب نم ةعلقلا تكلهو

 ةسيبع نم ريتك برغلاب لذابقلا فو مب لبجل ىمسو ىنيملالبلا برعلا

 ميف ىنوقرفتم ءالوه



 ماع

 نورراجي اوناكر نقسمونب ةجادزا نوطب نم ناكو ناكم ةبطرق هاهبقف

 دمحمو نوع ىبأ نب دمحم ةيومالا ةلودلا لاجر نم نارشو ىنرم كزتو نارشو

 ابيف نيهقم نينس عبس ىنارهو اوكلمو نكسم ىنب اولخادف نودبع نبأ
 ىلوو ترهات ىدبملا هللا ديبع كلمو ةعيشلا ةوعد ترهبظ املف ةيومالا ةوعدلل

 مقوعدب ةرباربلا تذخاو ةماتك نم ىميبللا تالوص نب ساود ابيلع

 ىنب اولخادو نمعستو عبس ةفس اهملا اوفحزف نارهو راصحب ساود ملا زعوأ

 تالويسم ني ساودب قححلف نوع ىبا نب دمحم رفو موباجاف كلذ ىف نكسم
 نوع ىبأ نب دمحم داعأو ساود اقانب ددج رق أران تمرضأو نارهو تجبتساو

 ةسوادإلا ئمديحلا بالذل يشل ف فرم بداح ام كسا سدا 07
 دانك اكربكالا سيردا وحاوه ناهلسو ناهلس نب دمحم نب دهجاومب

 مساقلا ىبأ مايأ ترهأت ىلع ىلو م دبعلا كلذل ةيومالا ةوعد نوهقي اوناكو

 دو مماحو رولا هيلع ضقتناو ةم< ىبا نب نسارغي كلام ابا هللا ديبع ىبأ

 نهم ناكو ةيناو ملا ةوعدب طسوالا برغملا ىلا ةيفاعلا ىبا نبأ ىفحز دنع
 ىلا هالبم اروسيم مساقلا وبأ حرسو نارهو بحاص نوع ىبأ نب دمحم اهذخا

 دمحم تكن رث هلع ىلع هرقأو اهلبقف هتعاط () نوع نب دمحت داتاو برغملا

 ناك رم ةيناوملا ةعاط عجارو برغملا نم روسمم ىرصنم دنع نوع نبأ
 ةتانز رمأ لعفتساو نيودايبعلا لع ةريارملا ركاع ضقتتفأو ديري كا/ىاق

 لم ىرفملا دمع نب ,لعبلا دع ةقارصافلا ناكي نينفإ الدو
 ةوادعلل ةعاطلا ىف ةجادزا لئمابقو نوع نب دمحم ةغوارج هبطاخ برغملا

 بلغت ق ةرديك لبيع مرصاحل ةجادزا ىلا ىندزو ةرواجملاب نيتليبقلا ىيب

 رت ةيامئالثو نيعبراو تالث ةنسل كلذو مقتعاهجج قرفو ملصاتساو ميلع

 قحلو ةجادزا محل تساو اران اهمرضاو ةونع اهتفا رق اهلزانو نارهو ىلا ىحز
 (4) 101 ءا نص معان ماانذ 1هزه , 1عو رصقؤ. مده(عصغ (0ا5 نوع نبل لمكلا
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 هلسجهتساو قاحأ همسأ لجر مع ىنب نم رهظ مث منم زيرعلا دبع ىنب
 اجا نبادايعع مريبك طتخاو قاحا ىنب هبقع ىف ممتساير تراصو ةعلقلا كولم

 هيقع ىف ترا ىنوّمح هوخا ميف هتساير تروو مملا ةبوسفملا ةعلقلا
 ياو كيلو طنموألا فريعللا كع اولا هيع ىنجاةعلم  مايأ ناطتمتلاب :ارلتضتاو

 ممنم نومح نب فسوي نب بوقعي مهكولم نم نيفشضات وبا ليعتساو معُئانص
 ىنسحا اهب ماقف ٌميلع مراغملا ضرفو ممرمأ ىلع مبلغ ام دنع نيجوت ىب ىلع ادفاق

 داولا دبع ىنب نيرمونب بلغ ىنأ دعبو مزع نم لذأو مدالب خودو مايق

 ال ا لا تا يسولف قالا لسعتما اهبرالا نوعلا كغ
 نجيلا دبع ىنب دمحم هنبأ م نهرلا دبع هع هدعب لهعتسا رث ءالوه ةليبق

 متد_رطضا ام لبهل نكاس ىخو ليبقلا اذه لاح ىئالت ر ىسي ىبا

 ىغب تيب ضرقناو تامالظلاب مراغملا ىف مب تفخجاو داولا دبع ىنب ةلود

 اهيلع نمو ضرالا ثراو هللاو دهعلا اذهل كلذ ىلع رمالاو قاحتا

 ريربلا ةباسن سريقكو سناربلا نوطب نمف ةجادزو اضيا نوفرعيو ةجادزا اما

 اههناو ةراوه نم ةجادزوو ةتانزن نم ةجادزا نأ لاقي دقو ةنانز نوطب ىف منودعي
 نارهو ةيحانب طسوالا برغملاب ٌمنطوم ناكو ةرشاكو روفو مل ىناكو ناقرهفم نانطب

 نم منا لاقيف معم نوجردنم ةساطسمو بو رخو نقفلا ىنراثاو زازمعا مل نآكو

 نم نأكو معأ هللاو جادزو وخا ساطسم ىإو ةوخا نأ لاقيو ممنوطب دادع
 فاحش وم ملُد وباَو ىساطسملا ميزكلا دبع ىب ةرجت نيروكذملا عتالاجر

 ىف ركذ اهب هينبل ناكو ناسلت لحاس نم سلدنالا ىلا لذ وبا زاجاو
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 نوسلصتيو ةتاول نم مما هنكسي رمد لبج برغلا بناج نم اهلواف قرشلا

 نم ةسوفن نم ىرخأ متو برغلا بناج نم سقافصو سباق ىلا هطيسب ىف

 هنكست ةسوفن لبج اقرش هب لصتيو لحارم عبس هلوط فو قرشلا بذاج
 لحارم ثالث ىلع سلبارط ةلبق وهو ةتاردسو ةوارغمو ةسوفن نم ةرمغك ما

 ةتالسم لبج قرشلا بناج نم هب لصتيو لحارم عبس هلوط ىنو اهنم

 رخآ وهو ةقربو ترس دلب ىلا ىضفيو ةتارسم دلب ىلا ةراوه لدابق هرقعيو

 كلانهو ةتاولو ةسوفنو ةراوه نطاوم نم لابجل هذه تناكو سلبارط لابج
 ةراوه ىنطاوم نم ةقرب تناكو فلا لبق ةسوفن دلب ةربص ةنيدم تناك

 ةدعاق تناك ةقرب راصما ىدحأا ةليوز كولم باطخ ونب ناك ممنمو ءالوه

 ابغم اولقتتنأ تبرخ امو باطخ ىبأ ةليوز لاقي ناكف عب تفرع ىتح مكلم

 شوقارق ءاج اذا ىتح ةلودو كام اهب ممل ناكو اهونطوأو ءارصصلا دالب نم ىنازف ىلأ

 ةياملا فرصم ىنم نيدلا حالص ىخا نبا نيدلا ىقت كولهم ىرسانلا ىرغلا
 ةفآو هرابخاو ةفوسم نم ققرويملا ركذ دنع هناكم ىن ركذن اك ةسداسلا

 نب باطخ ىنب ديحم ابكلم ىلع ضبقتو اهدعب ىنازف ختفاو ةلجوأو هز
 هيلاطو هنقماو مكولم رخآ باطخ نب لفنص ىب هللا دبع نب نتلصي

 هالربلم نالطح ىنيرما رعت كلم نا كا بانعل هيلع 0

 فرعت هلاعا نم نطاوم ىف ةريغك مما برغللب ءالوه ةراوه لُئابق نمو نميراوبملا
 لك ىف مراغملل اديبع اوراص دقو هيحاون ىن اهحرسل عجنت ةيواش نئاوظو مب
 ةرفكلا ببني كاهؤتفلا مايا: ةقنلإر نارعمالا نم مل ناك ام بها 2
 برغملاب عزتهشا نمو رومالا كلام .هللاو ةلدعلا بيسب ةلدلاو قارخفالاوملا اراد
 ةتارسم ىنم هيفو ةراوه مساب روهشم وهو ءاطبلاىلع لطملا لبهلل لها طسوالا

 اهف ملبق نم لبهلل ناكو قاحما ىننب مواسور فرعيو منوطب نم مريغو

 ىف متساير تناكو هونطوأو ةراوه هيلا راص اوضرقنا املف ىبولي ىنبل وعز
 عب



 أم

 لابج ىلا ةماح ىلا قسربت نيب ام منطاومو ةنامرو ةلهبق ةوصب ةساير
 ىحاوض ىلا نهلحاستم مرواجيو اهطئاسيو سنوت لحاس ىلع زاطالا راجنزلا

 رضم برع نم نطب معمو ملس ىنبب نوفرعي ةراوه نم ىرخأ ةليبق ةجإب

 يرفنفعلا عم زاجتإب منطاوم ىم اوءاج سانا 1 ةكردم ىب ليذه ىم

 ةيقيرفأ نم ةنيحانلا هذبب أونطوأو برغملا ىلآ ملوخد دنع ىنييلالبلا

 ن: حاير نوطب نم رخآ نطب اضيا معمو ممدادع ىف اولجو ةراوهب اوطلتخاو

 نم مارجم ىلع أو جو مم دادع ىف اورامص حاير نب كلام نب ةبتع ىلإ نوقني لاله

 بيهبح ىفبب نوفرعي ملس ىنب سادرم نم نطب اضيا معمو مرغملاو .نعطلا

 ةيقيرفأ ىجاوضو ةراوه رماس لغم ةمارغ مو كلام نب بيبح وه نولوقيو

 ءاشو رقب لها مو ةراوه نم ممظعمو ىنعاوظلا ءالبهبب ةروحم دبعلا اذهل

 ميلع ابعضو ةيابهل نم ىتاظو يلع ةيقيرفاب ناطلسلل ليخل بوكرو
 كىعبلا كلذ عم مٌميلع برضيو ةردقم ىنمذاوق جارشل ناويدب لاعلا نيقاهد

 اورفنتسا ىتم ناطلسلا ركسعم رضي ضو فم ركسعب ناطلسلا تاومغ ىف

 ودبيلا تالاجر ىنمب لودلا ىف ناكمو تاعاطقا كلذ ءازا متاسورلو كلذل

 متعزوت نولهاو نعاوظ سلبارط ىحاون نم ىلوالا منطاوم ةراوه نوطب نمو

 نم ملع اه ذنم ماما ىلع موبلغو اياعرلا نم هوعزوت اهف بابد نم برعلا
 عاجنالا ىف ممب راتكتسالاو منم ةيابجلل ىدبعلا كلمم موكلقف ةلودلا لظ

 00و نو” واو مخرب ىينطوملا نينياجتو نعاوظلا ةلفروو ةنوهرت لغم برخلو

 دلب ىلي امم سلبارط لع رخآب ءالوه ةراوه نمو سلبارط ىرق نم ةيرق ىفو

 ميلع برعلا عئاضوو زازقعاو ةرغك مل ةتارسم نوفرعي ةلمبق ةقربو ترس

 رصم دالبب ةراكلا ليبس ىف نوبلقتي ام اريغكو ةزع ىع اهنوطعيو ةلملق
 ملعأو دبيعلا اذه ىلا نادوسلا ضرإبو ةيقيرفا نم ديرجل دالببو ةيردنكسالاو

 ىلا برغلا نم ضعبب اهضعب لصتم لابجح سلبارطو سباق ةلبق ىف نأ
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 احلا يبيع اقل قو رعلات فارما هنا كلف نأ ىلإ سنار طج تلكقلا نإ
 مث ةسوفن ىلا باهولا دمع ىرصناو مل ةيحاضلا نكت نأ ىلع محلاصف

 معن نب ةوأوز منم اههحف دهتو ةيلقص شومهل عم اورغو كلذ دعب اوبحصا
 اوعقجا ةروكذم تاماقم هبو رح ىف ىراكنلا دايريي هل عم مل ىاك فا وتلا

 هتوعدب اهلها ذخإو ابهلع بلغ امل ةنجامرمو ساروا لبجب منطاوم نم هيلا
 ناليكونب ةنقفلا كلت ىف مبظأ نم ناكو ليمعافالا اولعفو هتتيالو ىلا اوشاحناف

 عطقناو ممف نخناو مب روصنملا ليعامسا اطس هركذن اك ديريوبا كله الو

 ىف اوجصاو اهلكالكب تخاناو ابلايذا ميلع لودلا ترج مث ناليك ىغب ركذ

 ىنوقرفتم عازوا رصمب دبعلا اذهل منمف ةيحان لك نم ةمراغلا لئابقلا دادع

 ةيردنكسالاو ةقرب نمب ام نوفطوم نو ,مخأو ةيواشو ةرابعو ةركا اهونطوا

 ضرإب منمو ملس نم بيه نوطب نم ةزعلا عم نونعظيو ةنياغملاب نوفرعي
 ىف اوراص نعاوظ ةجإب ىلا ةنجامرم ىلا ةسبت نيب ام ةيقيرفا نم لولتلا

 بحكرو مايخل ىكسو ىزلاو ةغللا ىف ملس ىنب برع نم ةعجانلا دادع
 قيصلاو ءاتشلا ىف نيتلحرلا ىاليأو بو رخل ةسراممو لبالا بيكو للا

 داكي الف برعلا ةحاصفب اهنم اولدبتساو ربربلا ةناطر اوسن دق علوملت ىف

 دلو ىف دبعلا اذهل متسايرو نفمنو ةليبق ةسبت ىلي امم ملواف منيب ىرعي

 ةرعب نب دمحم نب ركسع نب دحاولا دبع نب ملس داليال شانح نب ةرعب
 ت.ناكو ةرعب نب نالف نب ناهد دالوالو ةرعب نب دمحم نب نوشيز دالوال ث

 ةسبتو ةنجامرم طئاسبب منطاومو نفمنو نوطب نم ةياسل ملبق ةسايرلا
 متسايرو رصمقب نوفرعي مهم قرشلا بناجل ىف ىرخا ةايبق مملتو اهملا امو

 ةبا صخب عنطاومو تاكرح دلوو عازعز دلو نيب ام نيوم ىنب تيب ىف
 نوفرعي ممم ىرخأ ةليبق قرشلا بناج ىلا ميليو سبرالا ىجاون نم اهلا امو

 ىف معفداريو منم عماج نب ناهلس دلول ةنمامرلا تيب ىن متسايرو ةوصمب
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 منيف ريتكف ةراوه ىف اولخد نيذلا رتبالا سغدام نب كيحز نب سادأ

 نبا نم قافتإب ءالوه ةربخسو ةطيطوأو ةنورفهو ةرادناو ةتاقشوو ةنوهرتو ةغاره

 ىف لسخد سو ءالوه ةراوه نم روهمهل نطاوم تناكو هباعتاو قباسو مزح

 نم اهملي امو سلبارط ىجاونب جفلا لوال رتملاو سناربلا مئاوخأ نم ميسن

 لمرلا عطق نم منمو نملهأو نعاوظ اوناكو ىركبلاو ىدوعسملا هركذ اك ةقرب
 نع دوكوك نالب لد أاهف ىنيقلعلا لئابق نم ةطمل اوزواجو رفقلا دالب ىلأ

 ةاح هاو ةمعلا تبلق ةراكم ميسنب نوفرعيو ةيقيرفا هاجت نادوسلا
 راثا اهبو حو ةدرلا ف مل ناكو ىاقلاو ةيبرعلا فلا نع جرخت ةممبعا

 اهبنم ةيضإبالب اصوصخو ركذ اهب مايقلاو ةيجراخل ىف مل ناك مث تاماقمو

 لضاكُف ىرازغلا ةشاكع عم ديري نب دحاولا دبع ممنم ةلاظنح ىلع حرخو

 عبرا ةنس كلذو اهلققو اهمره مث ةديدش بورح ةاظنح نيبو منيب
 تكا ةدس ازفاح نب ديري كف جرخو كلملا دبع ىب ماسشه مايأ ةيامو نييرسشعو

 ميبيهغو هموق نم ريثك هيلا عقجأو ممم سانوف نب ىبحي ةيامو نيسمو

 | دا د نق نكلا طفلا نيدللا ةيع :نديارطادتا# ةيلا ةيحوو

 نمرلا دبع عم نم ناكو ةراوه ةماع لمقو موهناف ملحاوس نم ةيراوسب
 قراط عم سلدنالا ىلا منم زاجا مث هداوق نم مسم نب همايع بيبح نبا

 رهمأ بهو نب رماعونب مفلح نم نأكو كلانه أو مققسأو نوروكذم تالاجر
 اهعم اوفاضتساو ميديا نم اهوكلم نيذلا نوفلا ىذ ونبو ةنوتمل مايأ ةدنر

 مهاربا ىلع كلذ دعب نم ةراوه تراث مث ةاهسلا باععا نيزر وغبو ةاطيلط
 اهوبرخل اهوكتفاو سلبارط اومصاحو ةيامو نمعستو تس ةغس بلغالا ىبا
 سابعلا ابا هنبا عملا مهاربا حرسو بهو نب ضايع منم كلذ ربك ىلوتو

 ناكم نم مسر نب باهولا دبعب ةراوه اجاجو سلبارط ىغبو ملققو ممدهف

 سابعلا ابا أو صاحو ةسوفن لئابق معمو هيلا اوعقجاو مءاج ترهاتب عتراما
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 دلوو ازوبخ روسملا نب ىنغملا دلوو اولاق معمهجج فرع اهبو همال ىنئملا ةوخا

 لئابق تقرفت هغمو سنرب نب غيروا ههف لاقي ىذلا غير ىنغملا نب زوبخ
 دقل لاق برغملاب عقوو دالبلا لاج املروسملا نال ةراوه تممهس اههاو اولاق ةراوه
 عوفصم رهخأ |ذه ىأ معا هللأو يدنعو ربرملا ةباسن ضعب دنع اذكه انروهت

 قياس لعم غقباشت نم نيعقحملا قا: كلذ ضعت هنيل كانا ةكفتشلا» فا كاز
 نأ لجأ نم ةراوه ىف اهلك لخد ( كيحز نب سادأ نوطب نأ اولاق هباكحأو

 ريدا : قمن ىلع كيحزو هرج ىف ننادأ ةنيرقنتاذا ما ىلع كير: نيلذللا لا
 وهف كيحز تنب ىو ىكصيت ىنياوه ىلعالا هدج ىنقملا نال راوه دجوه لوالا

 دنع محأ يناثلا ربخلو ديعب اذه هتارمأ ىلع هفلخي ىيكف كيحز نم سماخل

 أوم هقشا خيروأ هيبأ ىنب رفكاو ةرميتكف ةراوه نوطب امأو لوالا نم ممتباسن

 خيروال ناكو هيلا اعيج اوبستناف منيب نم هنس ربكو هترهشل هتبسنب

 منم دحاو لدكلو دلمو ىندلقو رغمو مربكا وهو راوه دلولا نم ةعبرا

 ابكو رورو سام رغم نوطب نمف راوه ىلا نوبستني ملكو ةريثك ىوطب
 هبباكاإو عطامطللا قباسش دازو مزح ىبأ ةعبرالا نوطبلا هذه ركذ ىلرْشمو

 لبو (# ةتايبو نيطصروو ةناصُمُق ندلق نوطب نمو ةدوكركو هسادُمَمو نبكرو

 لدفوو ططقيب ةلايلم دلم نوطب نمو قباسو مزح نبأ ةعبرالا هذه ركذ

 دنع اذكو دلُم نم نابل وني معيمج لاقو مزح ىيبا اهركذ ةتارسمو لهسأو

 لاقيو ناليكونب ةراوه نوطب نمو ةنابل نم اضيأ نفينو نأ لاقيو قباس

 ةواكزو ةغروو نايرغ منوطب نم ربربلا ةباسن دفعو منوطب نم ةليلم ىأ

 ىلا نوبستني دبعلا اذهل سيرجو منم نفمنو نأ لاقيو سيرجمو ةنالسمو

 ناو رغم نوطب ىدحا نيرو نم ناليك ىنب نأ هباكحاو قباس دنعو نفمنو

 ىنوطب اماو ةراوُمَمو () ةوسيتو طكاتروو () ىسيك ىغب ناليك ىنب نوطب نم
 (1) ط©دصق و كتةمتاعو لوم طقق. 8 نا 0 موماعما مدعامتا كيجز - (2) 16 165 سقف. 8 ها 0 موداعسأ
 هنايب - (3) 12هماطو عد مطع لع يدم ؟ةجنق لهصق ]1هق رصقذ, - (ا) ؟ةعلفصاعق : دوشل نوت , دوستتم
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 د

 كركم نه ةسانكم كلم ضرقناو نميتسو تالث ةنس هيلع ةنوتمل ماكقا

 دبعلا اذبل ةسانكم لئابق نم ىقبو هدحو هلل رمالاو ةوارغم كلم ضارقناب

 محاسب تخاناو لودلا مب تسرمت ام دعب ىزات لابج ىف قيرافا ىطاوملا هذبب

 ةلودلا ةرهاظم ىف ءانع ملو ةهكشلا ةوقو ةيابهل روفوب نوفوصوم مو مثلا
 ءالوه ريغ ةسانكم نمو ةلايخل نم ىنومم ممفو ةركسعلاو نشا ندع قوقحو

 ىأ طسوالا برغملاو ةيقيرفا ىجاون ىف نوقرتفم دبعلا اذهل لئامقلا ىف عازوأ
 3 مالكلا رخآ اذه زيرعب هللا ىلع كلذ امو ديدج قلغب تايو مكبهذي ءانشف

 نوعلا ىلو هلاو ةتانز مو ريربلا نم انيلع ىقب نم ىلإ عجرغلف ىنطصرو ىنب

 ركذو ميوعش نم ةراوه نع ربخلاب الوا ادبتو ربربلا نم سنارملا رابخا
 برغملاو ةيقيرفا تالاع ىف ميوعش قارتفاو ملاوحأ ىيراصتو منوطب

 راوه دلو نم ربربلاو برعلا ةباسن ىم قاغفتإب سناربلا نوطب نم ءالوه ةراوهو

 نم نولوقي ةرات نهلا برع نم منأ مضعب معزي ام الا سنرب نب غيروأ نبا
 نب كساكسلا نب روشملا دلو نم نولوقي ةراتو ةعاضق نوطب ىدحا ةلماع
 نب سرشا نب كساكسلا نب روسملا نولوقي باوصلا ورحت اذآو رممح نب لثأو
 دعو روسملا نب ىنقملا ني زوم نب غيروا نب راوه اذكه هنوبسنيو ةدنك
 ىكصيت ىبب معيج فرعي ةروكسهو ةلوركو ةطلو ةجابنسو ةراوه ىأ ”الوه

 سغدام نب كيجز ىنب ىلع لزنو ربرملا ىلا عقو هناو اعيمج مدج روسملا نو

 مقخأ هوجوز ممنأو سوفنو ساذأو سيرمضو ىول ةوخا ةعبرا اوناكو رمبالا
 دعب اهجوزتو ةراوه () ابأ ىغقملا هنم ىدلوف كيجز تغب ءاجرعلا ىكصيمت

 مف دعب ىتاي اك ةروكسهو ةلوزكو ةطلو ةجاهنص وبا عازعز نب لمصاع روسملا

 (1) نه سو. 8 مم26 نب ءا 165 اممأو هاناموةوبأ



 اد

 دقعف ىنيثالثو سه ةنس رصانلا ىلإ ىروبلا زاجاو ىناثالا ثالث اوناكف دقنم

 هنبال رصانلا دقعف نيعبراو سه ةنس كلهو هبلقنمو هتدافو مركاو هل

 دانبأ زاجاو سافب نيدم هيخال رصاحم وهو هتافو تفاكو هلنع كه روش

 كلفه هم اههيبا ننس ىلع ةماركلا اهارجاف ىصانلا ىلا روصنمو شيعلاوبا

 ةوارغم بلغ رث [ضايب] ةنس هلع ىلع دقنم ىبأ هيخال رصانلا دقعف نيدم

 هبحارس نع ةسانهتم اوحاراو برغلاب مرما لسفساو اهلاكررإ) 00
 نب هللا دينع نم دمر ىروملا يب لمعامبا ناجناو متطاوقاملا طر
 رماع ىبأ نب روصنملا مايأ مثأو عم اوزاجا ىأ ىلا اهب اولزنف سلدنالا ىلا نيدم

 هيلع بلغو طسوالا برغملا ىلع ىريز نب نمكلب بلغتو اهلع ىلآ معجرو
 ةعاط ىف ؤلازي إو هب ةسانكم دي تلصتاف ةوارغم نم ررخ ىنب هكرلم

 سيدإب عم داهج واح ف ىروبلا نب ليعامسا كلهو مترهاظمو ىريز ىب

 نأ ىل ميبا ىوم باقعا ىف مكلم تراوتو ةيامعبرو سمخ ةنس ىلشب
 فحزف برغملا لاعا ىلع نيفشات نب ىفسوي بلغو نيطبارملا ةلود ترهظ

 ةهفاعلا ىبأ نب ىبوم نب مهاربأ نب نهرلا دبع نب دمحم نب مساقلا ؛عيلا
 ركسع ىقلف يوارغملا © رصنعم كلبم دعب ةتانز ديرصو ساف لها ىدتساف

 هناكم نم نيفشصات نب ىسوي هيلأ قحتو مممزهف ريغص ىداوب نيطبارملا

 ساف لخدو ةتانزو ةسانكم عوججو دمحم نب مساقلا مزهفزازاف ةعلق راصحب
 لوست نصح مخهقاف ةسانكم لاعا ىلا فحز مث هرابخا ىف هانركذإ اك ةونع

 ةنس ناك ىسوم نب مهاربأ كلهم نأ برغملا يراوت ندب فو مساقلا لدققو

 نيثالث ةنس كلهو نهبلا دبع وأ هللا دبع هنبأ ىلوو ةيام عبراو سم

 دفع لوستب كلهو مساقلا همبا ىلوو [ضايب] ةنس كلهو دمحم هنبأ ىلوو

 (1) 1.عو ممدو. 2 ها( 12 ممءاعصأ سباق - (9) 1.عو رصق5. لور 8 ءا 2 ممءاعصأ زعأ هردصةعم



 اا ع

 ىم ميهاربأ نب سيردأاوهو ندسقلاب ةللاقطالم اهبحاص هيلا جرخ لوكشرإب

 هقيحن لطصاأو هيلع ضبقتف ربكالا سيردا ىخا هللا دبع نب ناهلس دلو

 عبرا ةنس ناورمقلا ىلا رمسلا ذغاو ممم ىسيع نب شيعلا ابا هناكم ىلوو

 ىلوو اهكلمف برغملاب هلاعا ىلا ءارصصلا نم ةيفاعلا بأ نب ىبوم عجرو نيرسشعو
 0 نيلدنالا ودع ندم ىذا وهو ذؤألا كواك حرب وسوم ابآ سلوتالا 'كع

 تعبف رمانلا بطاخو طاموك ةعلق ةيفاعلا ىبأ نب ىبوم لتحاو انهصح

 لوكشراب مصتعأو شيعلاوبا ابنعرفف ناسملت ىلا قحزو هلوطسا نم اددم هملا

 مصتعاو روكنب شيعلاوبأ قححو نيرعو سه ةنس اهيلع هبلغو هلزانف

 هدم ىلإ ةقاداكلا ىلا نبا نحر. م ةسقنل كلاس قنا ىلا ةغلغلاب
 حلاص ىنب عيدبلا دبع اهبحاص لتقو اهيلع بلغت مث ةدم اهرصاخ روكن

 هععلقب سابعلا ابا رصاحل ركاسعلا ىف نيدم هنبأ حرس مث متنيدم برخو
 ىمقالا يغلإب ةيفاعلا ىبا نيارما لمقتساو اهيلع مسلا هل دقع ىتح
 اوقيو طسوالا برغملا بحاصو ةوارغم كلم ررخ- نب دمحم لعب هلع لصتاو
 كلهو اهرصاخل ساف ةلزانم ىلا ىنيدم هنبا تعبو اهلاعأ ىن ةيومالا ةوعد

 دقعو هموق ىف هريمإب نيدم هغبأ ماقو نيرشعو عبس ةنس كلذ .لالخ ىسوم

 ناك 2 كي نيريقل ديب هدي تلصتأو برغملاب هيبأ لاعا ىلع رصانلا هل

 نب رذنم:هيضاق رصانلا نعيبو برهلل اعجارتو اهنيب ام دسف مث اهئابا نمب

 سجح ةنس هب قحلو هدارا اك كلذ مف اهنيب حالصالاو اهلاوحا ةفراشمل ديعس

 اع ىاذهل ركب نب دها عم روصنملا ركسع ىم اراف ىروبلا هوخا نمئالثو
 |كدقما اهب ماو. .نناف, ىلا وكب نب دا راصفا ديزي ىبباب اقحن نأ دعب: ساق

 راصو لسهلا نع هل ىلختو ىتاوللا مساق نب نسح اهلماعب بثو نأ ىلا
 ىبا رخآلا (4) اهيبا عمو هعم ههبأ لاعأ مستقأو نيدم هيخأ لا قتلا

 (1) 1'عا16 عدا ]9 [ععمس لعق ناتدأعع طصقذ. ر سصقتذ 11 ظهدتأ ءعءامتس عمتعمأ 15 اهدا



 | اناس

 اذه ىنسحلا ةيفاعلا ىبأ نب ىدوم بلغف هدعب برغملا ىلا لخادلا ربكالا

 دقو ساف ىلا عجرو ةيولم رئازج نم ةلايلم ىلا ابنع هبعزاو ناسملت ىلع
 دعولاو ةبراقملاب هبطاخ برغملا ف هتوعد تشف ام دنع رصانلا ةفيلخل ناك

 هليكع ربانم ىلع رصانلل بطخو ةعيشلا ةعاط ضعتو ةعباجا ىلا عراسف

 نتلصي ىنب ديجحومو ةلاصم ىخا نبأ هدُئاق ىديملا هللا ديبع هيلأ حرسف
 نيرسشعو ىدحأ ةنس هبرح ىلا ركاسعلا ىف ىحزف ىترهات دناق ىنانكملا

 ديج هقيب مث امايأ اوفحازتف نوسم صخنب ةيفاعلا ىبأ نب ىسوم هيقلو

 حف ىبا ها هدئاق جرفأو اهب عنقماف لوستب ةيفاعلا ىبا نبا قحلو همزهف

 ساف ىلا دمحح ضبن مث هركسعم اوببنو هومزهو هوعبتاف ةسرادالا نصح ىع
 ناك نادهج نب دماج اهيلع ليعتساو هيبا ىلا ىبوم نب نيدم اهنعرفف
 برغملا لصأ ضقتنا مث برغملا خود دقو ةيقيرفا ىلا دمج لفقو قله ىف
 نت نجرلا دبع نبرحب نب دجأ راثو هللا ديمبع كلبم دعب ةعيشلا ىلع

 ةيفاعلا ىبأ نبا ىلا هسارب تعبو هلققف نادج نب دماح ىلع ىاذهل لبس

 دهسنات: ىمقل روسي: قحزو بوغملا ىع:لوتساو ةبظرتقي رمضاعللا لا كذا

 ةيفاعلا ىبا ىبأ ماخو نيرشعو ثالث ةنس برغملا ىلا ىيشلا مساقلا ىبا

 لزنتساو اهرصاخل ساف ىلا روسمم ضبنو تاكل نصحب مصتعاو هنأقل نع
 ساف لها رذنو ةيدبملا ىلا هصخقتاو هيلع ضبقت مث اهلماع ركب نب دجأ

 روسهم ممرصاحو ىتاوللا مساق نب نسح مسفنأ ىلع اومدقو اوعنتماف هردغب
 روسيم لبقتف ةواتالو ةعاطلا مسفنا ىلع اوطرتشاو مسلا ىن اوبغر ىتح ةدم

 ىبأ نبأ برسح ىلا لصتراو ساغب هتيالو ىلع مساق نب نسح رقأو ىضرو

 ىروبلا هنبا ىلع ضبقتو روسيم هبلغ نأ ىلا بورح اهنيب تناكف ةيفاعلا

 ىلا برغملا لاعا نع ةيفاعلا ىبا نب ىنوم ىلجاو ةيدبملا ىلإ هب ريطو

 رم املو ناورمقلا ىلا لفقو ءارصصلا دالب نم اهءارو امو طاطوو ةيولم ىجاون
 عع



 فو

 لوو تيرلاو# ةرصقلاب هلع ىيي عقبسلف .هلع ندع .هدرطو :هافصتساو

 ىبا نبا كلم مظعو كلبف ناورهقلا ىلا لفقو ىاتكلا اناكر ساف ىلع ةلاصم

 نب مساقلا نب دمحم نب نسل ةرشع تالث ةنس سافب راث رق برغملاب ةيفاعلا

 ةافغ نيح ىلع ساف لخد رماح ا ىف هنعطل ماهتأ بهليو اعاجت امدق نأكو سيردا

 ا نبأ هلاتقل جرخ و هنعيت كع نانلا عقجأو اهملاو اناحكيو لتقو اهلها

 قىداوب دبعلا اذهل ىرعيو سافو ىزات نهب ام ذاّدا صحب اوفحازتف ةيفاعلا

 ىت ةيفاعلا :ىبأ نب ىسوم نب لابنم كلهو منيب برم ىدتشأو ىنحاطملا

 دكجتو ىنسحلا ركسع ضقتناو مل ةبقاعلا تناك مث ةسانكم ىنم ىنيفلا

 ناوعلا نادذج 3: نماح نميو قنا ةودع ىلع هلماع هب ردغف ساف ىلا الولغم

 ددلبلا .نم هنكماو مودقلل ةيفاعلا ىبا نبأ تّكساو هلاقع نم نكيقساو

 ىب 4) ةبلغت ىب هللا دبع ابلماع لتقو ابكلمف سلدنالا :ةودع ىلا قحو

 سدق نسا هبحاصب ادماح بلاطو ادم< هاخأ هنأكم ىلوو دوبع نب براخحم

 طقسفروسلا نم نسل ىلدتو تيبلا لها ءامد نع اهفاحت رارفلاب دماح هيلا

 رذحو ابنم لايل تالتل سلدنالا ةودعب ايفخخسم امو هقاس ترسكناو

 للا 11 سو كو لإ ىهلاما ةيماعلا كيبل" ليا وطلال مك ماج
 رجم ةعلقب منصح ىلا ماهو همع ةسرادالا ىلداو عمجأ برغملاو شاف ىلع

 ترو هكا سلا ماير نع اياز ازم ابن عرصاخو ةرصبلا قي اغردلعلا
 ىنأ دعب ةرشع عست ةنس ىناشلف خلا ضبنو مراصحل فلا ابا ددماق ميف

 ىلع لههتساو نييورقلا ةودعب هلزناو نيدم هنبا ىعقالا برغملا ىلع ىلققسا

 ىلا فحنزو ةبلعث نب دمحم هب لزعو ديزي ىبأ نب لاوط سادنالا ةودع
 نب ىسيع نب شيعلا ىبا نب نسل اهبحاص اهيلع بلغو ابكلمف ناسملت

 سيردأ ىيخأ هللا دبع نب ناهلس بقع نم ناهلس نب دمحم نب سيردا

 (4) ةنعو رمقق. 8, 0 ءا 2 مهءاعمأ 1 ه]عت



 ااا

 مرما ةهلووو ةسانكم نم لوست كولم ةيفاعلا ىبا ىنب ةلود نع ربخل
 ماوحا فيراصتو

 نم ابهلا امو ةلملمو فيسركو ةيولم نطاوم لها نعاوظلا ةسانكم ناك

 نبا لتس ماى متساير ىف نوعجري ىاكلو لوستو ىزات ىجاونب ٍلولتلا

 لو ىزات طايرو قسئيسرك 'دلي اوطتخا نيذلا عو لوي .ىبا ني كاضتلا ل
 سوبح ىب ةلاصمل ةقلاتلا ةياملا ىف غمساير تناكو معلا لوا ذم كلذ ىلع اولازي

 مناطلس مظعو همايأ ىف مرما لمفتساو لساب ىبأ نب ةمفاعلا بأننا فسم

 ةسرادالا نمبو منيب تناكو اكل ىلإ ىزات ءاحنإب ربربلا لئابق ىلع اوبلغتو

 نم ريتك ىلع منوبلغي اوناكو بو ,حو نقف دهعلا كلذل برغملا كرلم

 بركحلا نمادللا ةيينك ا ومشا ١و مرهلا نم متلودب لزن ناك امل اهيحاوض

 ىف نيوشتح نت كلايصتم ناكو هعيتو ةنايلوأ مظعأ نم ارداكا درمأ ل.ككتساو

 فصحن اهلو طسوالا برغملاو ترهات ةنيدم هالوو هيلا هشايكال هدارق ربكا

 ىلع مث ساف ىلع ىلوستساو ةيامتالثو سمح ةنس ىعقالا برغملا ىلإ ةلاصم

 ساغب هتراما نم سيردا نب ىبحي لزنتساو برغملا ناش نم خذ ةسالجم

 ع ني نيج اةمع' شافن لع اريمأ داقبأو ىدبملا هللا نييعاةعالع لا

 هراسصماأو برغملا جاوض رئاس ىلع ةسانكم ريما ةيفاعلا ىبأ نب ىدوم

 ناورمقلا ىلا ةلصم لفقو قيسركو ىزاتو لوستب لبق نم هلع ىلا ةفاضم
 بحانم سييرا ري ىك ةضئانر بوغملا رم ةيفاحاا سا 005
 برغملاومغ ةلاصم دواع الف هيلع ةرهاظملا نم هل نغطضي ناك اه ساف

 هيلع ضيبقتف سيردا نب ىبجب ةيفاعلا ىبأ نبأ هارغأ عست ةنس
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 هع ىبأ هيلع رات ث هرغصل هرمأ ربدت هتدج كداكر نيس وكم رصتنملا

 هللا ديبع ونب هنع للغشو هيلع بلغتو ريمالا نوهم نب خفلا نب دمحم

 نب ددمح انعدف اهدعب ديري ىبأ ةنتفب مث ترشهأتو ةيفاعلا تأ نإ ةمععي

 ضفرو ةنسلا لها بهاذج ذخاو سابعلا ىبل ءاعدلاب اهومم هسفنل فلا

 ىست تناكو هبقلو هممإب ةكسلا ذهتاو هلل ركاشلا بقلتو ةيجرافل

 ىتح لدعلا ةياغ ىن ناك هيف لاقو مزح نبا ركذ اذك ةيركحاشلا ماردلا

 دعم هللا نيدل زعملا مايأ بتاكلا رهوج فحز ىنتفلا نم ديبع ونب هل 2 أذأ

 ىلع بلغف نمعبراو عبس ةنس برغملا ىلا مدايلوو ةجابنسو ةماقك عومج ىف
 ن0 لايما ىلع فادحكشات: يضخ ىلا خلا نب دمحم رفو ابكلمو ةسالج

 هب رذناو ةرغطم نم لجر هفرعف اركنتم ةساملجي لخد مث هب ماقأو ةسالح

 0000007 1 دعا عما رز معلا لا اذيشأ هاكر ةزطح تلح اد
 ةوعد هب تشفو ةعيشلا ىلع برغملا ضقتنا امف ناورمهقلا ىلارالكتو ةركذدت ك

 ركاشلا دلو نم اق ةساهتب رات رصنتسملا مكه ةعاطب ةتانز ذخاو ةيومالا

 هاققف نيسجو نيتنت ةنس دمحموبأ هوخأ هب بثو مث هللب رصقنملا بقلتو
 هةظ انكم رسماو ةدم كلذ ىلع ماقأو هللاب زمعملا بقلتو هناكم رمالإب ماقو

 نأ ىلا ميلع برغملاب لحنتسا دق ةتانز رمأو لالحفنالا ىلإ اعادت دق ذّمموي

 نسيتسو تس ةفس ةسامللج ىلا ةوارغم كولم نم لوفلف نب نور ىعضز

 هقرمخذو هدلب ىلع ىلوتساو هلققو نوررخ همزهف زقعمل دمحموبا هيلا ز بو
 نب روصنملا ةباج لوال كلذ ناكو خفلا باتك عم ةبطرق ىلا هسارب تعبو
 دلع نور مخ دقعو هبيقن نيو اج هل بستحاو هيلا بسفف رماع ىبا

 برغملا فراصمالاب مل تهقا ةوعد لوا تناكف اهئاحنإب ماشه ةوعد ماقاف ةساللح

 ةوارغم غم ليداو عججا برغملا نم ةسانفكمو راردم ىنب رمأ ضرقناو ىعقالا
 هناجس ءاقبلا هلو هدحو هللرمالاو لود ىف هركذ ىتاب اهسح نرش ىأبو
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 رق درمأ ىلأ اراردم اوداعاو ةعرد ىلا واضو دوعلخل هتنيدمو هموق ىف هتريس

 هيلا هتيغاصل هتراما ىلا ةمقسرلا نبأ نوهم هنبأ ةداعإب هسفن تدح

 رثا راردم تامو ريمالاب فرعي ناكو 0 قتلا نب نوهم هغبا اوعجرو دوعلج
 ىف نوهم هنبأ ماقو هكلم نم نمعبراو سمخل نمسهو تالث ةنس كلذ

 ىفوتو اينخانأ فاك دمحم هنبأ ىلوو نمتسو تالث ةنس كله نأ ىلا هدادبتسا

 ىيشلا هللا هيبع قحلو هرمأب ماقو رصقنملا نب عسيملا ىلوف نمعبس ةنس

 ىلع ناكر اهناش ىف هيلا دضتعملا زعوأو هدبعل ةساملجعب مهاقلاوبا هفبأو

 ةداقو كلمو ثلعالا في ىقفلا لغ نأ 1 اهسبمك اع برم 01
 ىن عسيملا ههلا حرخو هسبحم نم هنباو هللا ديبع حارقخسال هيلا ىنحزف

 هلتقو ةساملجم هيلع مكقأو ىعيشلا هللا دبيعوبا همزبف ةسانكم هموق

 ىكيوو اهل عيابو اهسبحم نم هنياو هللا ديبع سرقخساو نيعستو تس هنس

 ةماتكحب تالاجر نم: قتازملا تلاع ني ةماربا .ةساكخع ىلع ىدابلل هللا هي
 نمو ىلعقف يهاربأ مملاو ىلع ةسامل# لها ضقتنا رت ةيقيرفا ىلا فرصنأو

 نب ريمالا نوهم نب خفلا اوعيابو نمعستو نامت ةنس ةماقك نم هعم ناد

 ناكو هركذ مدقت ىذلا © ىقتلا نبا وه هوبا نوهمو لوساو هبقلو راردم

 ماقتسإو دا هرخا ىلوف ةغلاقلا ةياملا سإرل هتيالو نم ابيرق كلمو ايضابا
 يرغيلا لا ةشسايكموو ةماتكا عومج ىف سومح نب ةلاصم فحز ىأ ىلأ هرمأ

 ىدسملا هللا ديبع هبحاص ةوعدب مذخاو برغملا خودف ةيامئالثو عست ةنس

 اهيلغ ىلوو راردم نب نوهم ني دا اهيحاص ىلع ضيقتو ةسافج قتفاو
 بعلتو ديتسا. نأ ثبلي مف راردم نب. رداسب نب دمحم نيرععملا هع اللا

 هنبا هدعب نم ىلوتو ىدبملا كلبم ليبق نيرشعو ىدحا ةنس كلهو زتعملاب

 هنبا هدعب نم ىلوو كله رث ارشع نكمف زتعملا نب دمحم رصتنملا وبا

 (4) آرنعو رموو., 8 ها 6 مم(اعطأ عغبلا ب (9) 1ع 1عو رصفق. م0 عطأ عدلا يملا 013 ىبلا

 عاش
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 مرليما اوطط رق مقيد افا ةيخانلا كلق لها نم ةسانكم رئاس لخدو ةربقلا

 ىلا لبج ةنق ىلع هوعضوو افاتك هودشف هلاوحا نم اريتك هيلع اومقنو ىسيع
 وكهمس مداقلا ىبا مريبك ىلع هدعب اوعقجاو نيسهو سه ةنس كله نأ

 مسعلا ةلمج نم مر وقح هوبا ناك لوري ىبأ نب 0 نالصم نب لوساو نبا
 هركذ نابع نبا ىلوم ةمركع نع ذخاو نمعباتلا كرداف ةنيدملا ىلا لحترا

 نب ىسيعل عيإب ىذلاوهو ةيشام بحاص ناكو هخيران ىف دمج نب بيرع

 ةءاج كله ىأ ىلا هرمإب اوماقاو هدعب نم هعيابف هتعاط ىلع هموق لهو ديري
 ايسفص ايصابا ناكو هتقيالو نم ةنس ةرشع ىتنثل ةيامو نيتسو عبس ةنس

 هنبا يلع اولو كله ألو سابعلا ىنب نم ىدبم أو روصنملا هلع ىف بطخو

 اولوو هوعلخ نمعبسو عبرا ةنس هيلع اوضقتنا رث ريزولاب ىدي ناكو ىايلا
 ىنبو ٌميلع أريمأ لزي مف روصنموبأ هتمنكو مساقلا نأ قب عسيلا ذاخأ هناكم

 هدهع ىلعو ايرفص ايضابا ناكو هميالو نم ةنس نيئالثو عبرال ةسامله# روس
 عناصملا اهب طتقخاو اهديشو اهءانب رتا ىذلا وهو ةسامعنب مكلم لمتسا

 سمقل ذخاو ءارحعلا دالب خو دو ةهناثلا ةياملا رخا ابيلا لقتنأو روصقلاو

 7 هني كرما بحاض عسر: نب نهرلا دبعل رهصإوأ ةعرد نداعم نم
 هننبأا هدعب ىلو نيتيامو نامت ةنس كله الو اهايا هحكناف ىورا هتنبأ ىف

 اهتم دحاو لك مسأ نادلو هل ناكو هتيالو دما لاطو رصتقنملا هبقلو راردم

 دبع اضيا همسأ نأ ليقو مسر نب نجرلا دبع تنب ىورال اهدحا نوهم

 تالث اهنيب برحلل تمادو اههيبا ىلع دادبتسالا ىف اعزانتو ىقتلرخالاو ىهرلا

 بلغ ىتح هعم لامف ىورا ىبأ ىلا ةبغاص راردم اهيبال تناكو نينس

 تءاس رق هرماب دبتساو هاا علخ نأ ثبلي مو ةسائجم نع هجرخاو هاخأ

 (1) [8جمو 165 رصؤذ. ل ءا 8 هع ممعت ءوأ ةثءرتأ 0 (2) آه اعءاع مدعهنتأ 2166 ]1و وقمس وبا

 سبوكمس وبأ
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 ةسامدل#و سافو بوغملا هل جتفأو ترهات هالوو هماملوأو هداوق مظعأ نم ناكو

 تام زق برغملاو تومان ةيثلو لق هماعم' نيويح نإ السي ةاخا مانا كلم
 رسساتلا نهرلا ديعل اءدو ةعيشلا نع ىرتاذ هماقم اديه هنيأ ماقا
 سعلدفالا ىلا ناجحا مث ةينأو ملا ةيالو ىلع ةوارج ءارمأ رمح ىنب عم عقجأو

 رت متوعدب ناسملت اهبضعب ىف ىلوو مكحل هنباو رصانلا مايا تايالولا كيوو

 هع نب ىلعو نتلصي نب نطامف هوخاو ديهح نب () لصي هنبا ماقاو كله

 لوف برغملا ىلا رماع ىبأ نب رفظملا زاجا نأ ىلا ةيومالا ةلودلا لظ ىن ةلاصم

 تمسقنأ ةودعلاب ةسانكم ةساير نأ ث هركذن اعةسامل# ىلع ديه نب لصي

 ةسانكم ةساير تراصو اهماسقنإب ةسانكم لُدابق تمسقناو لو مي ىأ يب ىف

 ةسايرو لوري ىبأ نب نالصم نب لوساو ىبل اهملا امو ةسادلج نطاوم ىف

 نب لسات ىبا نب ةيفاعلا با ىبل ةايلمو ةيولمو لوستو ىزات تاهجب ةسانكم
 ةلود مالسالا ىف ىنيمقي فلا نيذه نم دحأو لكلو لوري حبا نب كاطعلا نأ

 هركذن ام ىلع كولملا دادع ىب هب اوراص ناطلسو

 ةكياتكم ىم اهلاعأو ةساملح كولم لوسأو ىب ةلود نعربلا

 نم ةيامو نمعبرال ةساملجت ةفيدم اوطتخاو جراوشل سورو برعلا ىلاوم نم

 (1) 8دصق نان ع]ناتع5 ططوؤ. 2م همست وأ ةءملأ ليصنف أ لضف



 ةربارملا نم ةسيرض ةميقب مو فطصرو ىب نوطب ردأسو ةسانكم نع ربغل
 هفيراصتو كلذ ةيلواو برغملاب لودلا نم ةسانكمل ناك امو رتبلا

 نوطب ةثالث ىيكي نب ناكميو ىيحي نب اناجوخاوهو ىبحي نب قطصرول ناك

 نوطب ةعبرا ةجانترو ونبو ةنكم لاقيو ةتكراو ةجانتروو ةسانكم مو
 ةطانف ممنوطب ىف هباعكعأو قباس دازو (؛) ةطينركو ةسلاطبو ةتسكمو ةجردس

 ىنيو نيلالوت ىنبو نتلصي ىنب ةفكم نوطب ىف اودع كلذكو ةلالوفو
 انعم ةريعك ىنوطب اضيا مدنع ةسانكلو لاغوف ىنبو (3 نترج ىنبو 8 نيرت

 ةتلفيروو ةفمدوو ةراصغقو سوديرووغبو (؛ سالفرو وفبو تاوتح ونيو تالومم

 ىداو ىلع منطاوم تناكو ةسانكم نوطب ىف نوجردنم ملك فطصرو نوطبو

 ىجاون نم كلذ نمب امو رجلا ىف هبصم ىلإ ةسادهيب هالعأ ندل نم ةيولم

 سيرفأت نب لودجم همساو لومي ىبأ ىنب ىف اعيج عتساير تناكو لوستو ىزات

 تناكو ما, خفلا دنع ةودعلا ىلا منمزاجاو سانكم نب ىمنو نب سيدارف نبا
 ند ايعش: لخادلا نمجيلا دبع ىلع غنم جرخو ةرثكو ةساير سلدنالاب مل

 أبستنم هسفنل اعدو ةيرقنشب مصتقعأو ىنيسهجو ىدحأ ةنس دحاولا دبع

 هنيب تناكو ىلطافلاب بقلتو دمحم ىب هللا دبع ىستو ىلع نب نسأل ىلأ

 ممتلاجر نم ناكو هتلالض رثا ايو هبلغ ىأ ىلأ د ىنهرلا دبع نمبو

 0100 اى لسفا لراتس 1 نري ند ةاصم ةفييشلا نإ ناونرعل

 (1) آه ممهعاند(أمم 0ع معولاتع (نان5 ءعو م0ه05 73816 0289 14و مموؤ. ع (2) آه سطو. 8 م6 نيم

 ب (3) آه ط5. 0 6 قتوج ب (4) ع5 ططقؤ. لل ها (ن مواناعتأ سس ةرو



 امه

 ألو مرمأ ميلع تكلمو مب اهناش لمقتساف دلولا نم ةرشع اهل نأكو ىسمت
 ام دنع نهجرلا دبع ىبإب ىنكملا بوقعي هنبا ىلع نسحل وبا ناطلسلا ضبقت

 هوعجرف ةلايفل هرشأ ىف حرسو نيثالثو عستوأ نامت ةفس ةبجتم هركسعم نمرف

 ئقارغ ىبب ناسيح قل مرابخأ ىنركذت اهسح كلذ دعب نم هلتق رث هل قتمعأو

 ىلع جورسقلل ىلا اعدو هلاغقب هب همءإب ميلع هومف هفجطم نم رزاج ءالوه
 هتعاط ىلع اهموق تلجو هتراجا ىف اهمثامع هذه ىسمت ترمتف هعزب هيبأ

 ىمن رث هتباف همالسا ىلع اهينبو اهموق ىف هلاومأ نسل وبا ناطلسلا برسو
 برغلا دالب ىلا اهنع جرخو هدهع هيلا تذبنف ههيومقي هبذكبربخأ اهيلا

 ابموق نم دفو ىف ىسحلا ىبا ناطلسلا ىلع تمدقو مرابخا ىف دعب ركذت اك

 دفولا زاجاو اهتلص نسحاو اههركت ىف ناطلسلا غلبتساف اهينب ضعبو

 ملف ةغاوز امإو ةغاوز ي تببلا اذه ىف ةسايرلا لزت إو اهنلوم ىلإ مب تعجرو
 نوطب ةثالث علو مالقالا اهيف لهن ام علاوحا ىقيراصتو مرابخا نم انهلا داتي

 نب نوفمت نب (ةارخحام وميو عاوز نب 1١( كيجز نب لمطأو وغبو غاز ننرمد فو

 سلبارط ىاونب منمو لئابقلا ىف عاذوأ مو ناكمس ونب رمد نمو غاوز

 ةنيطنسق تاهج ىفو رمدب فورعملا لبو كلانه علو اهيرارب ىف نوقرتفم
 نورخأ ساق ىجاونيو منم ليطاو وغب ىنلش لابجب كلذكو ةغاوز نم طهر اضيا
 رسمالاو قلل هلإو

 (1) آم همك. (ن م02 كيحز ب (9) آنع تق. 82 مم6 ىنحام

 عر



 البلو

 مزح نبأ هركذ ام ىدنغ جصصلاو هانلق: اك ناكمي دلوا ىم مثنو دعي امنأ

 ريربلا ةباسن دعيو هللا () ديبعل هماتك عم عيشتلا ةلحنو نطوملا هل دبشيو

 ىنبو ةلادشمو نيك ىنبو شكملم ىو ةطسّم ىب ةريثك انوطب ممل

 لاقيو ةنارم ىنبو ةوالكرو ةجومو ةجزوو ةنمفسركو تيزوك ىبو فقيرز

 1 !لاوببلا ةرويسلا علئابقت لاو ددلا:ةلاوإ ةجبابعس مب نفاكملس قمنا
 غروتيونبو نأدرغوب وخبو (3) ىنام وغبو () قوتي ونبو تالكنام وغيو ربيونب

 ةلوطشك و مبو نيربغ ونبو ةقدصوغبو ىسيع وفبو بيعش وغبو فسوي وبوخبو

 اهنم اونطوا ةجابنصو ةماتك ىنطاوم ىنمب ام ةياجب ىحاونب ةواوز نطاومو
 ىنب لثم كلاسملا اهرخ ىف لضتو راصبالا اهبنع دقرت ةرعوتم ةقهاش الابج

 لتمو دهعلا اذهل اهب رهشي ىازلا رجت نم ءارعش هيفو ىريز لبجب نيربغ

 ملقاعم مصعأو هو سلدتو ةياجب نمب ام ملبجو (4) نتاريونبو ىنسوأرف ىنب

 مبغملا ءاطعا ىف ابيلع رايخلو لودلا ىلع زازتعالا هب مهلف منوصح عنماو

 ءانئثا ىف ناطلسلا ىلع زتعاو هقهامب عنتمأ دق دبعلا اذبل مهلك نأ عم

 ىف ةروكذم تاماقم ةجابنص ةلود ىف مل تناكو هجارخ ىوناقو همعاط

 لققو ةلودلا لوا ذم مرمأ ىلع مهل ءارهظو ةماتكل ءايلوا اوناك امب برو مسلا

 همايتال اناجا نب ىريز مهحش مهب هعئاقب ىدحا ىف روصنملا نب سيدإب
 مهب اوسزمتو مهتحاسب ةياجب كلذ دعب داج ونب طتخا رث داج رمأ ىف هايا
 اضيرمت الا دبعلا اذه ىلأ ميناعذأ لصتاو ةلودلا رخآ ىلآ مهل اونعذأو اوداقناف

 0 يداقساو ةناحلا مهلابج ةعنمم قوثوملا هيلع ملمحي مرغملا ىف
 ىبا ناطلسلا بلغت دفع تناكو ميتاتومب نم دمصلا دبع ىنب ىف مهنم

 ابها ءالوف دمصلا دبع ىنب نم مييلع ةفجش طسوالا برغملا ىلع نسل

 (1) 0م ]1[ 0385 (0اتو ]ع5 555. دبع ل (2) آرنع مؤ, 8 مممام زو عل ب (3) آم متو. 0 6 داب

 ل- (4) 06 ممسس قا ةعمتا عا ممهعانغ ل نمسع مطهصتغمو 0116 عماع لقصف ءطقوالع 285



 لحل

 هرمأ ىف اولخدو هموقب هدضع دتشاف ةرقكلا ىف مولي اوناكو ةصابلو مناريجو

 برغملا ىلا عجر املو هتفالخو نيدحوملا نمب هناطلس نمكمت ىلع هوعياشو

 ةركسعلاو ابملا ةلحرلل همرق ىدتسا شكارم.ىلع ىلوتساو هراصمأ قتفاو
 مايقلاو ةفالخل ريس لمح شكارم اونطوتساو برغملا ىلا مروج ىخل هيلع

 دونبو نيوملا دبع مب دضتعاف ةعفادملاو ميوسعي نع بذلاو ةوعدلا رمإب
 ىف كلملا مقفناو ةعامجلل ةكلذفو باتكلا ةحتاف متناكمل اوناكو ةلودلا رئاس

 اوضرقناف كلامملا يو دتو بئاتكلا زيبجت ىنراطقالا متلكاو ركاسعلاو حوتفلا

 ةمراغلا لئابقلا دادع ىف مو منم دباع ىب تيبو ماياقب ىلوالا منطاوم قبو

 ةويظنوأ قملاكعلاب . عوضبنو :ئمعلاو رقما لمح ملماك ةفازز_ مسخ
 هيادعلاو ناككملاب .جارتمل ءامضعقاو لدشاو.ىسفلا روش ىف ةسايلاو 7
 هااهس كلملا كلامو رمالا.لديم ةللاو

 ندب ماملالاو رتبلا رباربلا نم ةسيرض ىنوطب نم ةغاوزو (؛ ةواوز نع ربخأ

662622 

 نب ىرض ىب ىبخي نب ناكمت دلو نم رقملا ةرياربلا نوطب نم نوطبلا ءالوه

 وف اناج مانا نال ةنانز رباربلا نم ميلي ام برقأو رتبالا سيغام نب كيجز

 نع مف ةواوز اماف ةواوز د ممل برق ىوذ اوناك كلذلف ههبا نبا ناكمسوخا
 زيوملا ةيانشيو وحل نبا نالذوكذ ةنماتك لكابق:ىم ةراوز اناناس 217
 (14) آطم آ[؟طق]لهانص ؟هتأ هطوعع؟ عع, لوصف 0116عصاعو مدعاتعدو 0ع هعأ 0101971385عو 116 16 !طماتت 0168© 60

 ةوأوز , لمهصغ ذ ]5 (نطسن ننأ 0عووءودل 06 در هز[ 5 6ءنلطع 0 ةذاوز٠ 11 مدعونأ, ءعمعص-

 لدصأر ةكمأا' نان ع1 0ع5 105 ءممكمصلات ©ع3 اتاك 35.



 لطلاب

 هناكم ىلع ,نموملا دبع اهل بدتناف همولعب رطقلا قاحتا ىن ةنملا هل نوكت نإو

 ىف هبيغرتو هثأقلل ةياجب ىلا لحتراف هتوادبل رفسلل هطاشنب نسلا رغص نع
 ةرفنلا اهبحاص ريرعلا نمبو هنيب تمككسا دقو ةلاله هيقلف ناسملت هلوزن

 هيلا لوسلاو هتياذا نم هعنمو هنم هتراجأ ىلع نومصعتم لكايرو ونبو
 معلا ةبلط ةلاسر هملا ىدأو بيغرتلا نم هدنع ام نسوملا دبع هيلا ىقلاف

 هنع ذخالاو ملعتلا ىلع نسوملا دمع ىفكعو مناش ريغ هناشو اهاعوف ناسملتب

 مامالا هرشأو معلا ىف قذحو هتباكك ىف برغملا ىلا لحتراو هماقمو هنعظ ىف

 ناك ىتح ملعتلا ىوولاو مفلا نم هب هللا هصخ امل برقلاو ةيصوصقل ديزمب

 دفاوشلا نم هيلع ربظ امل هتفالخل هلموي ناكو هقباك ريبكو مامالا ةصالخ

 برعلا نوطب نم ةبلاعتلاب برغملا ىلا مقيرط ىف اوزاتجا املو كلذب ةنذوملا

 ةيطم هذقي اهراف اراج هيلا اوبرق ةيدملا اون ىف لبق مانركذ نيذلا

 مكبكري راهم :ةوبكرا ةباحتالاةلوقيو: نموهلا نبعاهب رثوي ناكف هببكرل

 تقفتاو ةيام سهو ةرشع سه ةنس ةغربب هل عيوب املو ةموسملا لومخل

 ىف منيب تناكو شكارم ؤولزان ةنوتمل اوبراحو ةدماصملا ةملك هتوعد ىلع
 مامالل ليقف ىالا نيدحوملا نم اهيف كله ةديدش برح اهتلزانم مايأ 05-6

 ناب ل احبك رجاوي واعف وعلا »رتئانس كلش داق ليوميفللاا
 املو دحا#كلبي ملف نموملا دبع ىقب ام لاقف ءالبلا نسحا دق مدالا هداوج ىلع

 بارتساو نوما دبعل هرمأ ىف هتفالخب دبع نيرشعو نمتنث ةنس مامالا رضتحا
 عدوبص ىتح هرمأ ىجراو ىدهملا نوم تكف ةدماصملا نمب ةيبصعلا نم هول

 مامالا دبع ىغماو هترهاصمم ةدماصملا ريبكو ةتاتغه ريما صفحوبا يشلا

 ةمس ضبنو ىنيلسيلا ةفالخو نيدحوملا ةجايت ديتسأو رمالإب ماقف هيف

 ف فيرلا ىلا اهنم لحترا رق ةرامغ هل تنادف برغملا خف ىلا نمثالثو عبس
 ةتيلموك ما "زق ةنوايذم' اىلا: رف نساني: ىب لا ثا ةشلاطب ىلإ ارق 'ةيوطب ىلا
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 نب ىلع نب نموملا ديعوفو متاتومب دحا دباع ىنب نم ناك هناف هدعب نم

 نب ىبوم نب ريمالا نب رماع نب ىلع نب رصن نب نآورم نب ىلعي نب ىولخم
 نيدحوملا ةلود اوهروم هبسن اذكه روفطص ىب غيازرو نب ىيحي نب هللا دبع

 نب سيق نب حدوه ىنب طامطم ىنب روفن نب روفطص ىنولوقي رث روفطص ىلا

 دحاولا دبع دمحم ىبا طخ نم لوقفم هنا مضعب ركذيو رضم ىب نالهغ
 انركذ دقف ناليغ سمق ىف ممياستنأ اماف نموملا دبع نب قسوي ىب عولخم ا

 هبا ىلع لد اه نموملا دبع. بسن ىم وعلا اذهتءامتأر قو جحح ريغ هنأ

 ةيبرع اي كا اك اهاربربلا اا :نم.:تيسيل ءائنالا ةةفانذا عونصم

 طيلخت طامطم ىلا روضطص باستتنأو مفهب نوفو عم ةرباربلا نم اوناك موقلاو

 هللاو ممم كش الب نمومل دبعو عججأ ربيربلا ةباسن دنع ىناوخا اهناف اضيأ

 منطومو مقارشاو متاتومب نم اذه نووملا دبع ناكو كلذ ىوس امم معا

 مجن الو قرشلا ةيحان نم نينه ىلع لطملا لبهل ىف نصح وهو تراركاتب

 نبع دايحاو نايلعتي .لودف معلا بلط ىف لحترا بشو مهمف نموملا دبع

 ابيقف ناكو ىسفوتلا مالسلا دبعو ةالصلا بحاص نبا لغم اهتفيشم

 مو اذه مالسلا دبع كله الو هعيرت وفر نيم ىأ يملا عمجف وهو اككالك

 شسطعت مالكلاو هقفلا ىف هرصع نيش ناكو :ةنوفف ىف نغير و ودلفا داك

 ىدملا ترموت نب دمحم هيقفلا ربح مهغلبو ةءارقلا ىلا هدعب ذيملعلا

 مو. نيوشلا ىلإ ةبسن ىبوسلا هيقفلاب كاذذا :ىرعي ىاكو. ةياج ىلا هلوضوو

 برغملا ىلا قرشملا نم هلاحترا ىف ناكو دعب هيلع عضو ىدهملا بقل نكي

 ثبو معلا شغب هتقيرطو هناش ناك ىذلا ركنملا رييغت عم هسفن ذخا دق

 مدقو ةماما ةيرعشالا ةقيرط ىف هل ناكو مالكلاو هقفلا سيردتو اهتفلا

 ىلإ ناسلعب معلا ةبلط قوشتف دانركذ اك برغملا ىلا اهلخ دا ىذلا وهو ةخعار

 هبالهتسال هيلا ةاحرلا ىلا اضعب ممضعب بدنو كلذ ىف اوضوافتو هع ذخالا
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 ةصابلوو ةيموكو برغلا ةمحان نم ةسانكمو قرشلا ةيحان نم منوروابجي ملبق

 ارمما ناك دوعسم نيريرج نيروكذملا متلاجر نم نأكو لحاسلا ةهج نم
 فلا علاوط ىف سلدنالا ىلازاجاو متنتف ىف ةرق ىباو رتاح ىبا عم ناكو ميلع
 ىلع ةيرقنشب منم ايزبا نب لاله حرخو لامتتسا كلانه مل ناكف منم ريتك

 هلبقتف ةعاطلا عجأر ْم هابجيو مخ .كتانكيلا اين اقيعم لاحادلا ىنجيلا دبع

 نم اهب هفلخ رق ةيرقنشو سلدنالا قسفب ربرملا سار ناكف هموق ىلع هل بتكو

 ىاوض ىلع ةتانز نم دنتار ونبو نمجوتونب بلغت املو رماع نب ةقبان هموق

 ةنانز متلحرف مدح لفو مددع لق دق ءالوه ةنويدم ناكو طسوالا برغملا
 مدالب نم نوصل ىلا ةنويدم تراصو اهوكلمتو منطاوم نم جاوضلا نع

 مب تسرمتو مراغملا مهيلع تبرضو مهب فورعملا ةدجو لبجو ةلاسأت لبجب

 ٠ ١ ارواءاضنا ميدقو للقلب .نفردتع ةبابصالا كلام مهتم .قبي ملف ميل
 مهنم ةايبق ىو رفص ىنمبو اهنهب ام ساف جاونبو مهيف نوجردنم لئابقلا

 اهيلع نمو ضرالا ثراو هللاو ةايغمل ةرواجم

 ىتاف دلو نم مو ةرغطمو ةيامل ةوخا ةروفطصب اهدق نوفورعملا مو ةيمرك

 ةموردن ىهو مبلئابقو ميوعش تعرفت اهبنم نوطب ثالث مهلو دانمدق اك

 نمو ةنارفو ةنافهو ةدرفو ةسرحو ةطوفن ةموردن نمف لولي ونبو ةراغصو

 ونبو ةلمتام ةراغص نمو ةغلاوو ةراوميهو ةشيبهو ةومتوو ةفيسم لولي ىب

 نب رودصم ىب ىناف روهشملا ةباسنلا مبنم ةطوفن نم نآكو () ةسابح
 1و لا ااا مبا
 هروكتوم ةرغك مهل ناكو ناسملتو لوكشرا ةهحان نم رجلا ىمسب طسوالا

 ةدماصملا اورهاظ اهب نيدحوملا لئابق مظعا نم ارخآ اوراصو ةبوهرم ةكوشو
 هقفملخو هبحاص نموملا دبع طهر اونأك اهو هديحوت ةملكو ىدبملا رمأ ىلع

 1 92116 1631160107٠)جصق 14و رصقق., 1' نط م عجد طع 043 طمصتق نانأ م:668ن0عصأ )1(
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 د لال ركنا هير ل رنا د نلم ي
 وبا منم ناكف بكنملاب كلزنو سلدنالا ىلا لخادلا نهرلا دبع زاجا ملحاس

 تناك ةنس نيعبرا كلم جراوخل نم ةيرفصلا نيدب ىنئادلا ىليغملا ةرق
 ةنبط لزانو بح سابعلا ىب ةلود لوال نأو مهقللاب برعلا ءارمأ نيبو هنيب

 ركذ نرخا كلذلف مصأ ىدنع وهو 0 ىنب ىنم اذه ةرق ابا نأ ليق دقو

 ةيقيرفاب ر ان ناسح وبا اضيأ ممم ناكو ةتانز نم نوفي ىنب رابخا ىلا هرابخا

 زورسلم نب تفوطي نب نيدم نب بيبل نب بوقعي رتاح وباو مالسالا لوا

 دلاخ ركذ اهف : ىنأو ميقلا ىلع بلغتو ةيامو نيسج ةنس ةرق ىبأ عم رئاتلا

 ىبوم اضيا مداسور نم أومكذو مناع نم طايخ نب ةفملخو شادخ ىبا

 ناكو نمرلا دبع عم لخادلا لاورز نب ناسحو ناولع نب جلمو ديلخ نبأ
 قرفيلا دمحم نب لعي ناطلس قى 0 ريما داج نب لولد اضيا مهم

 قو رجلا نم اليم رشع ىنثأ ىلع () ىركيا دلب طتخا ىذلاوهو

 كدي يمن بم نهتم ١ ابنم قبت0 باح د
 عم |اولوت ىنيذلا مو ىعقالا برغل رخآلا مرويج ناتو .ىعالو 5 ىلطوخلا

 هوراجاف برغملاب قحل امل هللا دبع نب سيردا ةوعدب مايقلا ةنيدصو ةبروا

 ىأ هلا كتل كفن[ ركاري [و .هرشا ىف لرخحللاو هعماط كعوصربلا لقا
 ىومفصو ساف نمب ام منطاوم دبعلا اذهل ماياقبو ةسرادالا ةليد تلكهضا

 اهيلع نمو ضرالا ثراو هللاو ةسانكمو

 مروهجج نطاوم تنذاكو هانلق اكى تاف دلو نم ةطامطمو ةلمغم ةوخأ مو ةنويدم

 ةإبق ماب ىف رعملا لبهلل ىلا دبعلا اذهل دار ل ارت

 نم نرفيونيو ىبولي ونب نأكو هتاهجو همحاوض ىن منعاوظب نويلاقتي دج

 (1] 15ءاطم عرةرطع 0ع ع ممدم 72216 0385 1005 145 مدقؤ, آنع مصتق. ف 6 ىنوكيأ : 1عو موذ. 8 ءأ ((

 ىركياأذ 1ع سصق. 8 05 قتال عنعفك هم اثغ ىناكفيا



 ك9

 نمهرلا دبع هوخاو هدعب نم رفظملا هنبا هارجاو كله نأ ىلا هيدل اردق ممظعأو
 ةروث دنع ىناكو هتيالو صالخاو هناكم عيفرت ىف اهيبأ ننس ىلع رصانلا

 نم عم ناهنلا ةازغ ىن رمأع ىبا عم ابئاغ رابجل دبع نب ماشه نب دمحم
 هريهبدت هسو هرمأ ضاقتنا اوار الف مئافرعو رباربلا ءارما نم هعم ناك
 ةيريربلا ةنتفلا تناك نأ ىلا هعم اوناكف ىدبملا ماشه نب دمحتب اوقحل

 ىلا زاجإو هكلبم ناك نينسلا ىا ىردا ال كلانه ىريز كلفو سلددالإ

 رصانلا ىلع لزنو نصالصي نب اول ىبا نب نالهك متلاجر نم اضيا سلدنالا
 قباس هباسغلا اضيأ عريهاشم قنا ناتو ريربلا باسنإب معلا لها نموهو

 اهفريربلا ةباسن ريبك وهو سانود نب تالوم نب تارح نب ناهلس نبا

 ىديملا هللا ديبعل حارقل بتاك سيردا ىب هللا دبع اضيا ممم ناكو هانملع

 سادنم ىنطوم امأو ةطامطم رابخا نم دانيقلت ام اذه ميكذ لوطي نيرخآ ىف

 ىمس هنأ كلذ ىف هباتك ىلع تفقوو ربربلا نم نميرابخالا ضعب معزف

 ريشي هناكو راوه وهو ىقملا نب ىروبك ىب غيروا نب رفم نب سادنم
 الا مركذ ىن ىتاي اكراوه بهبر هنا لاقي ىذلا كيحز نب سادا ىلأ ملعأ هللأو

 مكثو موغلكو هوارش دلولا نم ةثالث سادنمل ىناكو اولاق رمالا هيلع طلخ هنأ

 0 نكنام || ةلاملدلا ممم ناكر ةطايطمرما ليفعسا انووتلاف

 ىنطوم هوسنب رقعأو هرمأ ىلع هيلغو نطولا نم سادفم جرخاف نصارفصع

 ردع دسيعلا اهبيلا عقلا الما ةيعبو همالك قنا هن اولازي او .قادتم

 ىف اوراصصو سادنم ىلع ةتانز نم نمجوت ونب مبلغ أمل هب اوقحل () سمئشرأو
 اهيلع نمو ضرالا ثراو هللاو ةمراغلا هلئابق دادع

 كلذكو منم نودودعم ةزورلم متوخاو دانلق اك ةيالو ةطامطم ةوخا مو ةايغم

 برغلاب اهدحا ناروهج منم ناكو نطاوملا ىف قارمفا ملو ةتاشكو ةنود

 (14) آم رمؤ. ل مم( ىنسيتشرأو
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 لاقييو و مسجو ناياسطنو ىدصوو ىفغيروو ناحباس ناياملس نمف ناياملسو

 ىصارصيو ضاهري نصارغصعل ناكو ماب اوم. ةدوكطصم ونب ةسمقل ءالوبل
 اوهس ناقفكيلت ىنب مل لاقيو موكسو اديلجو لوكيروو () نمجترو نصارصي نهف

 دمحمو نكسو نسالقسرو تيلي نمف نسالصيو تملي ضاهرمل ناكو مماب

 رفاسمو نسكحرامو نساقيو نلويواف نسالصي نمو لاوكدو 2 ليدكمو

 طامطم نب اول نب ىغالي اماو ىاذرغو هللا دمعو عفانو دهجيروو نسولفو
 ةرقو ماغيو نالجعو غيرو ىنسرجام ةقبات نمف ةتعباتو ايهد دلولا نم هل ناكف

 نمو نسومكتعو مكسو روتو نيرقم ىجنرو نمف نيلجيو ىجترو امهدل ناكو

 ةطامطم بوعش هذه ةروياو راطقو نوكزمو نالمكو لوكشلو روكام نيلجم
 ىحاون ىف مفمف نطاوملا ىف نوقرتفم مو هباععاو قباس ريربلا ةباسن ركذ اك

 تاهجي مانمو ىو مفصو ساف نهب ام مب فورعم كلافه لبج ىف اهتلبق نم ساف

 انيول عقلا يسم اهيبرع ةيجغ نم ةمماكل ىمعلا نه طقخما هللا ازل5
 ةيقيرفا كلامو ةيصفحلا ةلودلا ىف اهركذ ىتايو ةطامطم ةج لاقي دبعلا

 سيرعدإو دنع نلدعم لولعي عووبمج نطارم تداكو لئامعلا ف عاروا
 ةجاهفص ةلود تايرخا نطاوملا كاب مل ناكو ترهات ىاون نم لووك لبجو
 تاماقم روصنملا نب سيدإب عم نيكلب نب داهح ةنتف ىنو ةليصو لاعختسا

 نبكدجو نم هل نيرواجملا ةربارملا عم هل تناكو ةنازع ذمموي مريبك ناكو راثاو

 هنيا ةطامطم ىف هرماب ماق ةنازع كله اليو ماياو بورح مريغو ةتاولو

 ةودعلا ىلا رجلا زاجاف هرما ىلع ةجابنص هبلغ رث امايأ ميف ككمف ىرتيز

 ربيربلا نم ءارمالا ةقبط ىف همظنو هعنطصاف رماع ا نب روصنملا ىلع لزنو

 هدنع متلاجر هجوا نم ناكف هرمأ ىلع مب ربظتساو هتلج ىن اوناك نيذلا

 (1) 06 صمرد ة'ةعرتأ ةانذذز 0ع عاام مصقستغعع ىنيكتر رو -- (2) 4ئ]1]1ةاندت5 هر 2076 هع ممدسس ةءلتأ
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 ضرالاو ةعباسلا ةياملا نم نيرشع زهاني امل اهمءر افعو اهوج الخو اهنكاس

 دورواجو هوطتخا ىذلا مرصم كلهب اوكلهو اوضرقناف ةيامل لّدابق اماو هلل
 ةبرج مثنمو لئابقلا ىف اعازوأ ممنم قرف تمقبو هدابع ىف هللا ةنس هوكلمو

 دقو دبعلا اذهل اهب مو سباق لحاس هاجت ةيرجلا ةريزهل مب تيمس نيذلا
 لئابق نم نيملسملا نم اهب نم ىلع اهوكلم ةيلقمص لها نم ةينارصنلا ناك

 ىلع اوديشو ةيرجل ميلع اوعضوو () سكيودسو ةبرج لغم ةماتكو ةيامل

 نم هب ركاسعلا سرمت.لاطو لميتشقلا هوهس غترامال القعم اهب رجلا لحاس

 نم ىنيثالثو نامت ماوعا اهحاتتفا ناك ىتح سنوتب ةمصفحلل ةلودلا ةرضح
 قم دابكلا نب: هقولشاادبا لاعو ركب ىأ ناطلسلا اناوم ةلود ىف ةنماثلا ةياملا

 لئابقلا نأ الا دهعلا اذه ىلا ةيمالسالا ةوعدلا اهب نرقتساو هعّئانص

 مهبهاذم نوسرادقيو ةيجرافل نيدب نونيدي اولازي مل ربرملا نم اهب نيذلا
 مدداقع لوصأو مهنيد دعاوق ىف مهتهال ىملاوت ىلع لقشت تادلجم مهنمبو

 مكقلخ هللاو اهتءارقو اهتسارد ىلع نوفكعيو ابنولقانتي مهبهاذم عورفو
 نيذلا تيصمت ىب نتاف دلو نم ةيالو ةرغطم ةوها مو ةطامطم د نودلعت امو

 ةباسنلا نم هباككاو طامطملا قباس دنعو ةريغك بوعش مو افنا مركذرم

 ال ىف اهلك مهبوعش آو ةل«بدعل :طاهطمو 6) باكضم طامطم مسأ ىأ

 ىناكو زؤولاق ابقع هل اوركذي مو طيضشنرو همس رخآ دلو هل نأك هناو طامطم

 باقعي مو نصمليو لوكيروو ( فغالبو نسكامرو دلولا نم ةعبرا اولا

 اماف اهلك ةطامطم بوعش تقرقفا مهنمو نوقابلا ةثالقلا بقعاو نصيلي

 دلولا نم هل ناكف لوكيرو اماو نيرفيو سنويو دومصم هنمف نسكامرو

 نصارفصع ماقلكل ناكو ندهف الو ةديسم بقعي مو نديفو ةديسمو مالك

 (1) 0م ]:( لقصد 1ع سك. سكتودسو, [1ع متو. 2 مم سكّكنو دسو ب (9) نع مق. 4 6

 ناك ب (3) آنع مق. ف 20 فغالت ء( 1ع مصصق. 0 قعْفاي
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 هعابتا ناكو ةفالخلاب هيلع مسي ىناكو ةيلصاولا ةيرفصلاو ةيضابالا سار

 كاملا لزي مو مايخل ف نينكاس ىنعاوظ افلا نمثالث مدحو ةيلصاولا نم

 لوخدلا ىلع نرفي ىنيو ةوارغم نم مناريج ميراحو ترهاتب ءالوه مسر ىنب ىف
 ىنمعبسو ثالث ندل نم ةتانز اهب ىذخاو ناسملت اوكلم امل ةسرادالا ةعاط ىف

 ىيشلا هللا دبع ىا ءاليتسا ناك ىنأ ىلآ مايا رئاس مميلع اوعنتماف ةيامو

 مزتبأو ترهات ةنيدم ىلع عبلغف نمعستو تس ةنس برغملاو ةمقيرفأ ىلع

 هذه روبظب مرمأ ضرقناف نمبرغملا راطقأ ىن هللا ديبع ةوعد تبو اهب مكلم

 ىبال ترفات ىلع ةعيشلل برغملا تاف ىاتكلا ىسوي نب ةبورع دقعو ةلودلا

 . نفقا نيعستو نام ةنس يوغلل لآ هنارغ ف يديبلا تاليس 05

 ىلع ملجو ةطامطمو ةسانكمو ةتاولو ةجادزاو ةيامل نم ةيضإالا اهتربارب ىف
 اهيلو رت مدئاقع تيكقسا ىح ةيجراخل نيد اهب خسنو ةيضفارلا نيد
 ءارو ةيومألا ةوعد ىلأ ا مل نوبح نب نصالصب روصنملا لديعاممأ مايأ

 لسهتسإاو ةتانز ىف متوعد بحاص رمح نب دمحم نب ريخإب قو رجلا

 هعدافص نم ىلاجزلا نب دجاو هالويم ىعقل روسيم ترهات ىلع هدعب روصفلملا

 ىلع وضبقتو ةونع ترهات اومهحقاو روسيم مزبناو رمقلو دمج اهيلا ىنحزف
 أمغث هذه ترهأت لرت 2 يح معو اقرهتطووأ للا روسيمو ىلاجزلا دجأ

 ابتلزانو ارارم ةتانز اهيلع تبيلغتو مممايا رئاس ةجابنصو ةعيشلا لاعال

 ةوارغم نم برغملا ريما ةيطع نب ىريز رثأ ىف ةفحاز ةيمأ ىنب ركاسع
 ىأ ىلا اذه ناشلا لزي مو هيرح ىلا ةودعلا نم ماع ىبا ني رفطملاز اجا لل

 نيدحوملا ةلوك بماهب رق ةنرعمل ىلا .توخلاوما راسو لودلا كلر

 لزي مو سباق ةيحانب ةيناغونب مهيلع جرخو ىنمبرغملا اوكلمو مدعب نم

 ةيقيرفا طئاسب ىلع تاراغلا نشيو نيدحوملا روغت ىلع بلجي مهنم ىبحي
 لبمحا نأ ىلا قشأ دعي ةرم ةرئغ يلا ةلرهد ردحتيو طسالا بالا



 هع

 دبع باطقل ىبأ ىل اوعقجاو رم اك ناو رمقلا ىف متبلغف ةموجرو ىلع نيركنم
 اولعقو ناو ريقلا اوكلم رق سلبارط اوكلمف ةيبغلللا ماما ىرفاعملا عسلا نب ىلعللا

 ةورفن رّئاسو ةموجنرو ىف اوهذتاو دعبل ىبا نب كلملا دبع ةموجرو نم اههلاو
 ةراوهو ةتانز نم هعم نيذلا ةينضاالاو ناطقل وبأ عجرو نمعبرأو ىدحأ ةنس

 ةنتفب ربخل غلبو مسر نب نهرلا دبع نآوريقلا ىلع ىلقخسأ نأ دعب مرمغو

 ىبرك ىلع مُتازناو برغملا ةيقيرفاب ريربلا نم جراوخل بارطضاو هذه ةموجرو
 ى يازسمل تنغشالا نب دمحم مرسف رفغج ىاروضفملا ىلا ناورمقلاب ةرامالا
 نيعبرأو عبرا ةنس اهمدقف اهب جراوفل برح هدلقو ةيقيرفا ىلا ركاسعلا

 هموقبو تعشالا نبا هب عقواف سلبارط نم ابيرق هعوجج ىن باطخل وبا ميقلو
 ىف هتراما ناكمب متسر نب ىنجيلا دبع ىلا كلذب ربخل راطو باطخلل وبأ لدققو

 نينلا ةرياربلا نم طسوالا برغملا ةمضابإب قحلو ةدلوو هلها لقحاف ناورمقلا
 هل اوعيابو هيلا اوعقجاف منيبو هنيب ىلح ريدقل ةيامل ىلع لزنو مانركذ

 اوعراشف معتراما ىرك اهب نوبصني ةنيدم ىنامنب ىف اورقيإو ةفالخلاب
 اهوطتخاو سادنم لولت ىلع جامسلا لووك لبج فس ىف ترهات ةنيدم ءانب ى
 بصي نأ ىلا ءانطيلابو اهب رهو ةلبقلاب نويع نم تعبنملا () سانيم ىدأو ىلع

 نيعبراو عبرا ةنس اهطتخاو مسر نب نهرلا دبع اهسساف ىلش ىدأو ىف
 دبع هتنبأ ىلوو نهبلا دبع كله نأ ىلا اهبتطخ تعستاو تندقف ةيامو

 ةراوه عم نمعستو تس ةنس فحزو ةيضإبالا سار ناكو هدعب نم باهولا

 ىف هرماخل هيبا لبق نم بلغالا نب مهاربأ نب هللا دبع اهيو سلبارط ىلا

 ديع هنبا مدقتساو بلغالا نب مماربا كلم نأ ىلاريربلا نم ةيضإالا عوج
 فرصناو مل ةيحاضلا نكت نا ىلع باهولا دبع حلاصف ىإورمقلاب هترامال هللا

 ناكو نيهم هغبأ باهولا دبع دعب ىلوو ناورمقلاب هللا دمع قحلو ةسوفن ىلآ

 1 851156115٠ءاأو ءوأ ]9 1ععمم 0ع (هاتؤ 14و ]1(
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 ىيودبلا نارهلاب رهجتسم رمبكر صم ابنم ىلتُثتا ضعب نم ابضعب ةبراقتم
 زفعلا ىف هضعبل لودلاو كلما لظ نم حاض ءارضعلابراصمالا داحأ ىف دوادشم

 ىرق اهنم لحارم فلو اههقرش ىفو منم كولملا ديس ىنب تيب ىف هتقسايرو
 نم ةلحرم ىلع اهرخا ىوِهل ىلا اليلق 3 هن امم اهتمس «لغةعسافتم ىرخأ

 دقو رسغقلا نم مناطواو ةبغز نيرماع ىب تالاجم ىف ىو دشار لبج ةلبق
 ةبج ىفو ةربشلا ىف ميلا تبسن ىتح متاجاح ءاضقو قعلاقثا طحل اهوكلمت

 رسققلا ىف ةاغونم ةعيلق اهبنم لحارم سمح ىلعو روصقلا هذه نع قرشلا
 نعاوظ اهملا ىفقنتو ءالوه ةرغطم نم طيهز اهرقعي ىنلاو ةعيلقب ىنعت
 ف نودربتسيو رمجهتلا محل اذا نينسلا ضعب ءارحصلا لهأ نم ىنيقثلملا

 ىفو: طسوالا برغملا لاعا ىف عازوا ءالوه ةرغطم نمو متيحان ىن اهلغوتل اهلولت
 هاركذ اك(1) تيزمت نب ىنتاف نوطب ىنم و ةيامل ي اعيج قلها هلاو ةيقيرفأ

 ةزيرمو افوكزونب هباعصاو قباس اهنم دع ةرينثك ىنوطب ملو ةرغطم ةوخا

 ناكو برسغملاو ةيقيرفأب نعاوظ اوناكو ةيامل نم ملك © نيندمونب ةزملمو

 ةيجنراخل نيد'اشف الو ءارصعللا ليام هموقب ىينطوم طنوألا وغلا ترآ

 ىف مناريج هلخناو ولخناو هب اونادو هيف ةيضإللا ىارب اوذخا ربرملا ىف
 اوناكو ةغاوزو سادغم ةابق وسرسلا ضراب اوناكو ةراوهو هتاول نم كلت منطاوم
 ةيحان ىف اعيجج ةتانزو ةسانكمو ةطامطم تناكو منع برغلا ةيحان ىف

 ناكو مفم ةبضإلالا ىار ىلو ةيجرافل نيد ىلع اعيمج اوناكف قرشلاو ىؤهلل

 ةينيداقللاب سرفلاريمأ سر دلو نموهو 2-1 ةملسم ىنم سر نب نجيلا دبع

 ةهضإالاو ةيجراقل نيدب ذخاو اهب ناكف فلا جلاوط عم. ةيقيرأ ىلا مهقو
 سلبارط ةيحانب ةيضإلالا تنجرخ الو مل افيلحو ةينهلل ةعيش ىناكو غنم

 (1) (6 ممدتد وأ ةعرتأ ةأ11ةانل5 تيصمت - (9) 1و5 موؤ, 8 ها 12 ممءاعصأ نمددم و 3085 001805:
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 ةرغطم ىلع ناكو هانركذ اك منم ةبروا اهربك ىلوتو ةرباربلا اهب ماقف برغملاب

 عااد كرر وك للجلب قرا ةعازلاا هلع نب كلن مشاوي
 نر هيبتا وارق لما تيل نإ: ضارب ةلحا د ديفا يررأغ

 بودلا ترجو معيمج قرتفاو كلذ دعب نم ةرغطم ير دكر مث مسسلاب داقبأو

 برغملا لولقب دبعلا اذهل نيمراغلا ربربلا راغ ىن اوجردحناو !بلايذا ميلع
 ىف نولخديو ةيموكب نولصتي م نأسملتو ساف نيب ام منمف هنارعو

 ناك ةفيلخ دلول متسايرو ممف ةيدحوملا ةرعدلا ندل نم اوجردنأو مفلح

 ىسي رجلا لحاس ىلع عنطاوم انصح مل ىبو نيدحوملا دبع ىلع مهش

 ماق برسغملا ىلع نيرم وغب ىلوقساو نوملا دبع ىب ةلود تضرقنا الو تنوات
 بلغتو ممناطلس قحل دبع نب بوقعي ةوعدب ةفيلخ نب ىروم نب نوراه
 هبلغو هدي نم ةموردن عجرتساف نايز نب نساربتي هملأ ىنحزو ةموردن ىلع

 اهنحتو مهيديأ نم اهذخاو عملا قحل دبع نب بوقعي ىحز رق تنوات ىلع
 داديتسالاب هسفن نوراه تثدحل برغملا ىلا عجرو نوراه ليعتساو تاوقالإب

 نسارغي هريصاح رم نينس سه نصقل كلذب امصتعم هسفنل اعدف

 نب بوقعمب نوراه قحلو ةياقسو نمعبسو نيقتنث ةنس لدم ىلع هلزفتساو
 هدعب نم ةرغطم رماب ماقو كلانه ديشتساو هنذإب دابجل ىلازاجا م قبل دبع

 هبقع ىف مهتساير تلصتاو ةياعبسو تالث ةنس كله نأ ىلا نمفشات هوخا

 هي كوم ىلف ةلسبق لبجي ةما اضيا ةرغطم لئابق ىو ديعلا اذهل
 تثدح اهرو منم ابلها رثكاو ةسامدلج ىجاونب نورمغك لُئابق اضيأ ماغمو

 نوريعك مث برغملا ءارصعب اضيا ةرغطم لئابق نمو مارج نم ةيبصع ابب

 ةلكيةيس دي مهد وعلا ةعورل .ىلف للا ةزجع انسرففاو اهووسفل اوت
 ىانصا نم مرمغ عم نوفطوم نوريثك روق اهلع رخا تيطنمت ىلا ةسادجم
 روصق قو ابنم لحارم تس ىلع ناسملت ةلبق كيكيف ىف مينمو ربرملا



 اها

 اموا دحاولا الأ كلذ عم ابيف دجوي الو ابلاخ نم ةيلسعلا دوله ذاختال ميذلاب

 كلذل ضعتماو ٌميلع مروجو ربربلا لاوما ىف كلذب متيع رثكف هنم برق

 لماع هللا دبع نيورمب كتقفلا ىلع ةرباربلا لهو ةرغطم معز ريفخقل ةرسيم

 نب ىلعالا دبع هناكم ةرسمم ىلوو نيرشعو ىنيتنث ةنس هولتفف ةبخط

 ىري 0 ممتيجراخ لهأو برعلا ىلاوم نم ناك ليعالا كورلا ىقيرفالا يح

 ليعامبا هلماع لققف سوسلا ىلا مدقتو ةبخط ىلع ةرسيم هالوف ةيرفصلا ىار

 عجاري ملف قرسشملا ءافلخ ىلع هرمأ ضقتناو أران برغملا مرطضاو هللا ديبع نبأ

 ىلع رخحاسعلا ىف ناو سمهقلا نم هيلا باجحل نبأ ىقحزو دجعب متعاط

 مزهف ةربارملا عومج ىف ةرسمم مميقلف ىربفلا بيبح ىبا نب دلاخ هتمدقم

 اوراغف ريد اني: نيلددالاب وووملا غماستو هلاك لاققو ممحاة باو ١
 نب كلملا دبع ميلع اولوو هولزعو ىلولسلا جاهلا نب ةبقع ملماعب

 نب معلك رسق كاملا دبع.نب ماهم ىلا كلذب ربقل خليو:ةعريغلا نك
 كاذأو ةيقيرفأ ىلع هالوو ماششلا دونج نم افلا رشع ىنثآ ىف ىريشقلا نداع

 نيسعو ثالث ةنس ةرباربلا ىلا موتلك ف حزو باجل نب هللا ديبع نم هب
 كلانه ةرباربلا هيقلف ةبخط لاعا نم وبس ىدأو ىلا هتمدقم تبتنا ىتح

 هتمدقم أومزبف ةيجرادلل راعشب اودانو ممسور اداننوا ىع اوصخل دقو ةرسمم عم

 بانذاب اهوطيرو ةراجهلإب نانشلا اولم ىأ هايأ مداقل ف مديك ن أكو هوملتقو هومزه مث

 برعلا نمركاسعلا ىاصم نرمو اهنش ىف ةرامتأ عقعقتف اهب ىداعت ليك

 يلب بهذو اوقرتفاو ةهرهلا ميلع ترجنأو مفاصم لتخاو ملويخ ترفغف
 ناومقلا ىلا عجرو مرابخا ىف هانركذ اك ةعبس ىلا ماشلا لها نم عئالطلا عم

 ةهاط نع برغملا عطقناو ةهج لكى جراوخل تربظو ةيقيفاو رصم لهأ
 منم تراح نب ىيحي هدعب نم ةرغطم ةسايرب ماقو ةرسيم كله ىأ ىلا هافلشل

 سيردا روبظ كلذ دعب نم ناك رف ةوارغمو رزخ نب دمحم افيلح ناكو
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 ةتاول نوطب نم نوضو عم أ م ءالوه اصمم كعبو ةسقو غم ةيابج ىناطلسلا

 ثراو هللاو لكابقلا نمب اوعزوتو نوطبلا ىن اوجردنا ةرمغك ىرخا بوعش ملو
 اهيلع نعو ضرالا

 ةزورلمو ةطامطمو ةليغمو ةنويدمو ةيموكو ةنيدسصو ةيالو ةرغطم نوطب مو

 نب كيحز نب سيرض نب تمصمت نب () نتاف دلو نم ملكو ةنودو ةناشكو
 مرخأ ىلأ انطبو انطب اهدرسن رابخأو رباربلا نيبووبط ميلو رمبالا سيغذام

 مرروبج ناكو نملفا نيصاصخ اوناكو بوعشلا هذه رفوأ نم عمو ةرغطم

 ابيف مل ناكو اهيورحو ةدرلا نوّسشو حملا هوت مالسالا دبع ذغم برغل
 مهنم تزاجاف سلدنالا 35 ىلا اوزاجاو ربرملا ىف مالسالا قسوتسا املو تامأقم

 اند بلس دقحا ريرملا ىب ةدجرانملا زدت انفف' الو فلانه اورعتشاوب غا
 ديبع ىلو الو هيف امدقم ريفحلاب ىنعيو ةرسمم مهنجش ناكوا هين ةيرفسصلا

 ىف نأ هرماو كلملا دبع نب ماشه لبق نم ةيقيرفأ ىلع باجمل ىب هللأ

 ىدارملا هللا دبع نيورع لهعتساو ةرشع عبرا ةنس اهمدقف رصم ىم اههلا

 511 ايار لوو و ىلوتسلاب كلو لامعا! ةيقيلز, فسفالا) بوغللو: هيل اذ
 منوبلاطي اوناك امو مهلاوحا مهيلع اومقفف ربربلا ىف مهتريس تءاسو مهتيالو
 برغملا ىرط عاوناو ىناولالا ةيلسعلا ةيرفالأو تايريربلا ىماسولا نم هب

 كاهتست معلا نم ةمرصلا تناكل ىتح ,هلاخناو كلذ عمج ىن نولاغتي اوناكو

 (1) 18ةمق ]1ع ممؤ. 2 عع ممدد عزا 6عمتأ نياف
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 تبتكف رقفلاب اهورمعف ةتاول. ىف نبيدجوونب اهحكتا ةارمأ بيسب ةنقف

 ةتانز نم ممءارو اودقساو اوممادتف نافع ذمموي مسيّنرو اهموق ىلا كلذب
 مترهاظم ىنرخألا بناها نم ةطامطم تفحزو ىنرفملا دمحم نب ىلعي مدماف

 كله بو رحو عماقو منيب تناكف ةتاول ىلا اعيجج اوفحزو ممريما ةنارغ ميلعو

 8) ىذلا لبجلل ىلا موبللو وسرسلا ىبرغلا بذاهل نع موحازأو 0 نالع اهضعب ىف

 اوردغف ةوارغم نم موق هب ناو هركيرك دبعلا اذبل ىسملا ترهات ةلبق ىف

 قرسشلا ةبج ىب عنطاوم رخآ نع موجرخأ ىأ ىلا ميلع اعيمج ارهاظتو مب
 متاع ترشتناو كارد دبعلا اذهل ىسملا لبهل هّنارو نم اولزنف دوعي لبجحي
 لئابقلا ددع.ىن دبعلا اذبل مو ةهجتم ىلع ةلطملا لابجلا ىلآ هءارو امو هلولتب

 نم ناطعلا ةهيشم ىبوم ني بوقعي دلو عاطقا ىف كرد لبجو ةمراغلا

 منمو سقافسصو سباق ةلبق مب ىفرعملا لبجلاب نوطب اضيا ةتاول نمو ةبغز
 دركذ أاهف رسصم ىناحاوب اضيا مانمو ديعلا اذبل سباق ءاسور ىكموغب

 منيو هيلا اوراص امج معا هلو ةديعل اقيكلم اوناك ةهظع ةما ىدوعسملا

 نيبو اهنيب ىلا ةرمجلاب ةيردنكسا جاومض نورتي ميوعش نم بعش ةرانز

 ضقتناو مالس نب (3) ردب كلانه مهجش روصعلا هذه نم برق امل اكرم

 ةنيحان ىلا رفو هفرق ص اريغك اريحا ركااسعلا هيلا رعب ل7
 نم برق الدات ىاونب ءالوه ةرانز نمو اهب برعلا راوج ىف ىالا وهو ةقرسب
 ىنب نأ سافلا نم ريك معزيو ةرفكك لادم علو فمقالا برغلل نم كارو

 نوقرفتم عازوأ اضيا منمو مدادع ىن اوراسصو مب اوطلتخا متج برع نم رباج

 ةلايبق ةياجب ىاوضب اضيأ ممانمو نيحالفو ةيواش ديعصلا ىرشو رصمب

 معرازملاندف ابنورقعيو ابلاعا نم تراركات طيمسب نولزني ةتاولب نوفرعي

 ميلعو منم باوص ىنب حار دلو ىف دبعلا اذبل متدجشمو مماعنال حراسمو

 (1) 16 طت5. ف 0 قالع ب (2) 1عملو صقؤ. مم؟(عطأ ىنلا ب (3) آع مو. 8 موه ر دب

 مم



 اعمل

 ىقب ناك دقو ماياعر ةامج نم اوهجصاو رافنتسالل اركسعو ةيابهلل الوخ موراصاف

 روصنم مفاضتساف سيدابونبو ناحير ونب مو تاعاطقالا هفوتست م منم بذاج

 اوواححض باولاب أولقتتساو ةلودلا ىلع ىنزم ونب دبتسا املف هللع ىلا ىنزم ىبأ

 بارعالا قيرافإب كلذل ميلع نو كسعبو ىنمنسلا ضعب ةيابجلاب منوديعتي

 ةيداع نم افوه طيسبلا ىلا: هنوزوابي ال ملبجب نومصتعم دبعلا اذهل مو

 ةيركيلا غس ىف ةطمخما سواقن دلب ىلع تاواتأ منم سيدا ىنبلو بارعالا

 كاران ايم ارضتقا :ةيتايهم ىلا. بازعللا ردخإ اذا اهيحاوص .كع وبلغت
 بارعالا ىلع ةعنتمملا ملقاعم ىلا ةتاول عجر مفياصم ىلا اولبقا اذأو مترافخو

 نعاوظ اوناكو ةلبقلا ةيحان ىلا ترهات ىحاونب ةهظع ةما ءالوه ةتاول نم ناكر
 نم ىلصراو ىلا قرشلا ةبج نم دوعي لبج نب ام سانيم ىداو ىلع كلامه

 كلانه ملزناو ةودغ ىن هعم ملقن ناورمقلا ءارمأ ضعب نا لاقي برغلا ةبج
 ديه ضقتنا او ىعيشلا () هللا ديبعل ادّئاق ماشه نب ىلع نب عروا مريبك ناكو

 ىلع دو مسهاظ ةعيشلا ءافلخ ىلاث روصنملا ىلع ترهات بحاص © لصي ىبأ

 ىلا دديج زاحإو روصنملا هبلغ نا ىلا هلالض بهاذم .ىف ةورواجو هفالخ

 لاك رب يكإزلا هوفر رشتلا يفررا نيقالثوا تن ةمس قلدنا
 ياركذو ناو مهقلا ىلا ىنصنأ مث سانيم ىدأو ىلع لزنو مثمع عجرو لامرلا

 ىلع ىتلا ؤوصقلإاب نيمدقالا راثأ نم رثأ ىلع كلانه ىقوروصنملا نأ قيقرلا

 رف ةمسإ اهناك دعبللا كعوطانلا و عبع كرف :رلار ةينبم .ةثالعلا لاجبل

 اذه لها قلاخ سوغذرسلا ناهلس انأ هل رسف اهنم رج ىف اباتك ىار هنأو

 هبركذال ءانبلا اذه تينيو ميلع ىل هللا خفف ميلا ىنجرخاف كلما ىلع دلبلا
 ىم منطاومب ةتانز لئابق ىم ىبك د جو وغب ناكو قيقرلا نبا ركذ أنكم

 اهنيب تثدحو ترهاتو سانمم ىدأاو اهنيب مخكلاو ءالوه ةتاولل اناريج سادنم

 (1) آعو مدد. مما عمأ هللأ للديع - (2) آ.ع مو 0 6 لكصت 6( ]16 ردو. 2 لتصي



 مملاوحا فيراصتو رمملا ةرباربلا نم ةتاول نع رمق

 ىل نيرغصالا ىول ىلا نوبستني رعبلا ربربلا نوطب نم عستم مظع نطبوه

 ربربلاو ممبا مسا ىولو هافلق اكوازفنوخاوه رغصالا يلو كيدز نب ربكالا

 ولج برعلا هتيرع الف تاول راصف ءاتلاو ىلالا اوداز عمجلل ىف موهعلا اودارا اذا

 قا نوحمري ردوببلا ةنباهش نأ زرح نبا ربكذو عتمتمل هاه هني .اوعقلواكارذالا 2

 قلع عسلطي + مزح :نباو عصعب كلذ سلو طبقلا .نم ةقازيمو ةنقاولو ةتتاروب

 لقم ةرمغك لُئابق ميفو ةريغك نوطب ةتاول فو كلذ ىن ربربلا ءاطع بتح
 قباس دعو ىول نب تلصام نم ةزورقع لقمو يول نب ططين نب ةتاردس
 ةغاغمو ةنامرجو ةروكا مو ةزورتع رمغ ىرخا انوطب تلصام ىنب ىف هباححأو

 ةتارم ىف نودعيربرملا ةباسنو ةتازم منوطب رتكاو ىول نيرياز ىب لغمو

 ةتاول ناكو ةنودمو (2) ةرهو ةيكدو () ةبحجيو هنرقو نايالب لغم ةرمقك انوطب

 ةفتف ىف مل ناكر ىدوعسملا هركذ اك ةقرب ىاونب مفطاوم ىف نعاوظ ءالوه
 ىنب عم ديزي ابا اوهاظ ةهظع ةمأ ساروأ لبجب نم ناكو راثا ديزي ىبا

 ةروه لشابق نم هب نم عم دبعلا اذهل سارواب اولازي مو هربمأ ىلع نالك
 ةدعلا مهَتلاجر زواحتو افلا متلايخ زهانت ميلع ةيلاعلا مديو ةماتكو

 ةمراغلا لدابقلا نم نياروأ لبجب مميديأ تحت نم ةيابج ىف ةلودلا مب ىنكةستو

 ىف اب نورفغي مميلع ةبو ضم كوعبلا تناكو ةيافكلاو ءانعلا نونسجحف

 عاطقا قى ممنم ةداعسونب راص منع ةلودلا لظ صلقت الف ناطلسلا ركسعم

 هيف ملهتست ةلودلا فاك اه لغم ىف موليجتساف ةذواودلا -ىم دمحم دالوأ

 (1) 1 5(طمععوهمطع لع ع5 لعدن مممه05' عوأ 1م عورءامتسع. - (2) آطعصق. ف 60 دوج
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 دلو ىف دبعلا اذهل ىو عنم ضيرع ىب تهب ىب متسايرو ةمراغلا لكابقلا
 ركسعل ملبق تذاكو ضيرع نب كلام نيرصن نب مارح نب دادش نب مزاح
 معنمف ةوازفن نوطب اياقب اماو هامللع اهف ةصابلو رابخا هذه منم ناطب نبأ
 منم ةيقبو ةساسغ منمو كشرب لحاسب دبعلا اذهل ممم ةيقبو ةهتاز

 ىسرمو رجلا ةرضاح كلانه قتلا ةيرقلا نكيح ةيوطب لحاسب دبعلا اذبل

 ىاونب ديعلا اذهل متيقبف ةليهز امأو .ممعأب 1 ىو برغملا ليطاسال
 ىيدانبلا بوقعيوبا انتخشم دبعل منم ناك ؟, ةراغ ىف نوجردغم سدإب

 وتحل ناو اهايوم ملا وعم هله ةسيئربم انءار برغتلاو موخاو ءانبلوالا ربحا
 نأو مقل ىاوضب ةميقب منمف ةتاموس اماو ةيقيرفإب برعلا ءايحا نيب 1

 امو معا هللأو رصانلا دبعل ةبطرقب ىضاقلا ديعس نب رذغم 'عنم ىن

 ” دالتلا ىعلا الا اعلوم الو امه ىيعلا اذيل عل قرجف الق ةوارغن ىوطب باعب
 ةجحنرفلا ىم ىنودهاعم أاهبو ةيليطسق 5 الابب ميلا ةبوسنفملا ريسلا ةردقملا

 "اللا اغيل ءابب ييماعملاو علا دبع ذنم ةمذلا داقتعاو ىزيل ىلع اهوفطا

 اهب اوكلمتو اهونطوأو بغزو ديرشلا نم ميلسم ىخب نم ربعك ميعم اهلزن دقو

 دادهتيتشلا مايأ رزوست لماع ىلا اعجار ىرقلا هذه رمأ ىناكو عايضللو راقعلا

 تدبتسا راصمالا ىف ةيبصعلا تثدحو مهنع ةلودلا لظ صلقت اف ةفالخل

 هيطعي نم مهنمف هتلايا ىف مهلوهد لواخي رزوت مدقم راسو اهرمإب ةيرق لك
 ساسبعلا ىبا ناطلسلا انالوم ةلود مهتلظا ىتسح هابي نم مهفمو كلذ

 هريغ بر ال رومالا ىلو هللاو هلبحب اومصتعاو هتعاط ىف مهلك اوجردناف



 اعد

 مسر نب نجرلا دبع ناورمقلا ىلع باطخل وبأ لهعتسا نأ دعب سلبارط
 تعبتالا نب دمحم مدق نأ ىلا ءالوه ةموجرو ةنتف تمظعو اران برغملا مرطضأو

 مدنتفلا هذه واب افطار ردربلا ف نكات ربا ليف نف نيرا ت0
 لزنا نيسهجو ىدحا ةنس ةنبط ةنيدم صفح نب رع طتخا الو هانمدق

 5 هريسممأح 0 أبهف مواهع مظعو هل اعيم تاك أبب ءالوه ةموُرو

 دنع رتاح نب ديزي ىلع رع كلبم دعب اوضقتنأ رث نرفيوغبو سر 5

 حرسو ممنم ةنوجرز ابأ عيلع اولوو نيسهجو عبس ةنس ةيقيرفأ ىلع همودق
 ىلع ةورفن تضقتنا مث مميف اونختاف هموقو هنبأ عم ركاسعلا ديزي ميلا

 تفحزف نم رهصن نب حلاص مميلع اولوو ةيضإبالا نيد ىلأ اوعدو دوواد هنبا

 جراوفل ير دوكر ناك ميلعو لتقق حربا مولققو () ةيرانبقشب ميلا ركاسعلا

 اوراصو مرسما ضرقناو كلذ دعب مورو ونب قرمفاو ربرملا ناعذأو ةيقيرفأب

 نوروكذم تالاجر منم ناكر اعستم انطب نم ةلاجز نأكو لدابقلا ىف اعازوا
 ةبطرقب فاتحلا ىللاجرلا زغب ممنم سئلدنالاب ةممأ ىنبو نييديبعلا لوأ ىف

 ابطيسبب ةيرق كلانهو ةنجامرمم قرف دبعلا اذهل مسنم ىقبو
 عازوا »علا اذهل مف مريغو ةموجرو نم ةساهلو رئاس اماو مهلا بسنت
 بسنلاب منم اودعو ةمموك ىن اوجردناو ناسملت لحاسب ةايبق مرهشا كلذل

 لقتسا كلملا دبع نب يداربا ةنماعلا ةياملا هذه طساوأ ىن ممم ناكو فلو

 ناورهقلا ىلع هتبكن دعب نسف ىبأ ىناطلسلا ةوعدب كسمتو مقسايرب

 كلذل مناطلس هيلع بلغتو اهيحاونو ناسملت ىلع داولا دبع ىنب ءاليتساو

 نمو هلمق رق ناسلتب قبطملاب هنجيو ىجرلا دبع نب ناقع هركذت اكديعلا

 نوذخايو .ليخل نويكرف ةنوب طيسبب ىرخأ ةليبق قفا ةصابلو ليابق رهشن

 دادع ىف ميو ةراوه ناش وه اك مراعش رئاسو متغلو ميز ىف برعلا بهاذمب

 (1) (ع ممرد ء5أ ة]غ66 لوصف ا0ان5 ]ع5 72255.
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 ملاوحا فيراصتو منوطبو ةوازفن نع ربخل

 لقم ةريقك منوطبو كيحز نبربكالا يول نب وارفن نب تفوطيونب مو

 نمو ىيسروو ةرجمو ةصابلوو ةهتازو ةتاموسو ةايهزو ةسمئرمو ةساسغ
 اريهغص تفوطي ىلا عقو نهلا برع نم الكم نا لاقيو ةتالكم عنوطب

 ةيانزكو لغايرو ىنب لقثم ةددعتم ىنوطب ةتالكلو ربربلا نم سيلو هانبتف

 اذكه منم ةساسغ ىأ لاقيو نيارس ىبو نوحيروراهد ىنبو نتلصي ىنبو

 نيدترو ةصابلو نوطب نيو هريغو ىطامطملا قباس لغم ريربلا ةباسن دنع

 نولطب نيو صايلو نب ساغديت نم ةموجروو ةصاهلو نب ةيحد نم

 ةموجرو ناكو ةرمثك ىرخا نوطب ىلا مونروإ نب لاكزل ةلاحر ةلوكز ةموجنرو

 بهبح ىب نهرلا دبع ىخنأ الو ةوقو اساب مدأو ةوازفن نوطب عسوا ءالوه
 هنبا اهبلاطو سايلاو تراولا دبع هاوخا هلققو روصنملا رفعج ىبا ةعاط نع

 ليمج نب مداع مريما ىلع لزنو ةموجروب كراولا دبع قحلف راغلإاب بيبح

 هيلا تعقجاو روصنملا رفعج ىب؛ هوعدب ماقو هراجاف انهاك ناكو سارواب

 اوناكو روكس نب ديزيو دعبل ىبا نب كلملا دبع متالاجر نم ناكو ةوازفن
 رفو ةيامو نمعبرا ةنس ىو مهقلا ىلا اوفحزو حراوخل نم ةيضإبالا نيدب نونيدي

 ابيبح لتقو دعبل ىبا نب كلملا دبع ابلخدو نهرلا دبع نب بيبح ابنع

 برعلا رئاسو شيرق نم اهب ناك نم اولققو ناوريقلا ىلع ةوازفن تلوتساو
 ةربارب نم ةيضإبالا مميلع كلذ ركنو مثداوح تمظعو دهتملاب مياود اوطبرو

 تالاجر نم مسلا نبأ باطقل ىبا ىلا اوعقجاف ةراوهو ةتانز اهربك ىلوتو سلبارط

 اولتقو نيعبراو ىدحا ةنس ناوريقلا ىلع رق سابارط ىلع اولوتساو بربعلا

 ىلا مسفحزو ةموجروو ةوازفن نم هموق ىن اونختاو دعبل ىبا نب كلملا دبع



 عام

 منوطبو ةسفن ركذب الوأ مهم أدبنو مميوعشو رمملا ةربارملا نع ردك

 مملاوحا فيراصتو

 تبعشت هنمو كيحز هنبأ ناك رمملا ةرباربلا دج رتبالا () سيغدام ناك

 ىرضو ساداو سوفت ةعبراربربلا ةباسن ركذي اهف دلولا نم هل ناكف منوطب
 ىلع اكيحز هإبا ىلخ ةراوه نأ نم لاقي امل ةراوه ىف راصف سادا اماف ىولو

 3 ناد نوسطب تسر دقاو .هدلوب املتكاو هيلا يبنعتام هاعم لد

 سيوفن اماو ادحاو ادحاو منوطب ركذب ىتانسف ىولو ىرسض اماو هانركذ اك ةراوه

 ةرباربلا لدابق عسوأ نم اوناكو ابلك ةسوفن هملا بسقني دحاو نطب وهف

 نطاوم تناكو ةسوطامو «روكسم ىنبو رومز ىب لغم ةريثك بوعش ايفو
 .يعلا اذبيلا عنب قررعلا ليل كلامو اهيلا امو نيليرط تاه
 تناكو ماياقب روملا هنكست سلبارط ةلبق نم لحارم ةثالث ىلعوهو

 حفلا ةروكاب تناك ىهو ميلا ىزعتو ممنطاوم ىف جفلا لبق ةربص ةنيدم

 لالكل آلا ادم. .قبي ملف اهيلع مئاليتسا دعب برعلا اببرخو مالسالا لوال

 ةنس سباق ىلع بلغتملا دايز نب ليعامما متالجر نم ناكو ةيفاخ موسرو
 عازوا دهعلا اذهل منمو ةيسابعلا ةلودلا لوال ةيامو نمئالثو نيقنت

 اماو اهيلع نمو ضرالا تراو هللاو برسغملاو رصم تالاهعب راطقالا ىف نوققغم

 ركذن اك ةتاولو ةوازفن هدلو نمف ىول

 (1) آه طتق. ل 6 سغدام ل (2) 16و رصقو. 8 أ ( ممماعمأ ر واح سم
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 هعداوف بلبملا نب ةصيبق نب رتاح نب حور ناورمقلا بحاص ةعداوم ىف
 نايل هي قعيلا يدلل رمال بذعلا اوداكتساو ررريلا ةكرش تدضتغاو
 بلغالا نب ميهاربا دلقتو ابلكلكب ةربربلا ىلع ةيرضملا ةلودلا تقلاو هنارجب

 ةيامو نمنامتو سمح ةنس نوراه ديشرلا لبق نم برغملاو ةيقيرفا رما ىهقلا
 عه عدصلا بارو دامملا موقو ةريسلا نسحإو ةيالولا هذه رمي علطضاف

 دونب اهثراوتو ثونشم الو عزانم ريغ اهقيالوب لقتساو ةفاكلا تيضرو ةملكلا
 ىأ ىلا لبق نم اهانركذ ىتلا ةلودلا برغللاو ةيقيرفإب مل تناكف ىلاس نع افلاخ
 ةماتك ماما قرسشتملا ىلا رافلا متبقاع هللا ةدايز ىلع ةيقيرفإب برعلا رما ضرقنا

 ةوعدب بلغالا ىَلب ىلع ةمايك جرخو هركذن اك نيتيامو نمعستو تس ةنس

 ىداهلا هللا ديبع ةيماد. ىيتقلا بسفحما هللا دبعوبا ممف اهب ماق ةيضفإرلا
 رمالاب ةماتك لقتساو ةيقيرفاب ةلودلاو كلملب برعلا دبع رخا كلذ ناكف

 بردغملا نم متلودو برعلا عر تبهذو برغملا ةربارب نم مدعب رق ذّمموي
 ريربلل كلملا راصو دبعلا اذه ىلآ ةلود دعب نم هب مل نكي مف ةيقيرفاو

 كا نىكمفدبي ةرات رخآ دعب اليجو ىرخأ دعب ةفداط هنولوادتي ملئابقو

 ك1 نير, يانا يني قع نييمتأبلا هللا ةرايو سلدنألاب ءافلتلا نييومأل
 هلك كلذ ركذن اهسح ارخا مسفنال ةوعدلاب اولقتسا م نيسحل ىنبو

 ةقايس ىتإ نحن ىنيذلا ربربلاو ةتانز ةلود ركذ نم انل ضرعي ام دنع الصفم

 مرابخا



 اا

 *. ديل ابدع ليتكم نيو نام فاق اياك نيستا نر
 ضعب ىف صفح ىنيرع لققو راصفل لاطو ةيضإبا ملك اوناكو افلا نوثالثو
 بصل ام, كم. رتاج ابأ: ىاورفعلا لاء للصو ةياو ىمسهو خبرا ةيشاةللا

 ايلاو ةيامو نمسجو عبرأ ةخس بلبملا نب ةصيبق نب ديزي مدقو لحترإو
 ىرهفلا ناققع نيرع هيلع ىلاخ نا دعب رتاحوبا هيلا ىندزف ةيقيرفا ىلع

 رببلا مدهناو قاحوبا لققف سلبارطب رقاح نب ديري هيقلف مرمأ قرتفاو
 ةنيادك وو ماح بأ ةيانصضا ىف ىندكرلا دبع ىنب بيبح نب نعجيلا دبع قحمو

 هنيلع بسلغ مرسشا ةينامت هرضاخ ىاطلا راقغ نب قراخملا هيلا كاع

 ددبلل عم ميورح تناكو ةيحان لكىلا اوبرهو ربربلا نم هعم ناك نمو هلققف

 نديعينو ةنسجو ةياقالث ءانضقتنا» ليا ةبطبت سفح نوع لك ن7
 ةنداه دالبلا لزت مو ناو رمقلا بترو اهداسف لازاف ةيقيرفأ كيزي مدقو ابرح

 () ةنوحرز وبا هما منم الجر ميلع اولوو نمسهو عبس ةنس ةموجرو ضقتقناو

 بلبملا هنبأ هنذاتساو هومزهف ىبلبملا ةارحم ىبأ هريشع نم ديزي ميلا حرسف

 ءالعلاب هدماو هل نذاف ةموجرو ىلا ىحزلا ىف ةماتكو ةنبطو بازلا ىلع ناكو

 لق حربا ملتقو مب عقواف اضيا مرمشع نم ىبلبملا ناورم نب حيعس نأ

 ةنس هكلرم دعب نم دوواد هنبأ ناطلس ىف كلذ دعب نم ةوازفن ضقتناو

 ىار ماير ىلأ اوعدو ىزفنلا رهصف ىب حلاص ممهيلع اولوو ةيامو نمتسو ىدحأ

 متمزيبف ىالا ةرشع ىف ةمصلا نب ناهلس هع ىبا غيلا حرسف ةيضإمالا

 نم ىلوالا دهشي مل نم رمصف ىب حلاص ىلا ريحت رق لقق حربا ربربلا لعقو
 ىلا نريسصناو ةيناث ناهلس عمزبف ةيرانبقشب اوعقجاو ةيضإالا ربرملا

 ىلا متعدب تعادتو ةيقيرفإب ربربلا ىم جراوشل عر تدكرو ناو مقل

 ىنميعبسو ىدحأ ةنس ترهأت ريح ادع سر نب باهولا دبع بغرو لالكحكضإلا

 (1) ((ع ممدد عدأ (ءءأأ ةتاأ ءاناكك هنوجرز كك هموحزر 1) (6© دو[ 6ع[ هل و ةن 4-6 .
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 نم مسر نب نهرلا دبع رفو اعيرذ القق ربربلا لتقو كعشالا نبا همزهف
 نم ةيضإالالا ربربلا قئاوط هيلأ تعقجاو طسوالا برغملاب ترهات ىلأ نأو ,مقلا

 ىنيعبرأو عبرأ ةنس اهتغيدم طتخإو اهب لونف ةوازفن نم ةلاجرو ةتاولو ةيامل

 ةتانز نم نيوفيونب ضقتنا ريربلا هفاخو ةيقيرفا تعشالا نبأ طبضو

 نرفي ىب نم ةرق ابأ مسفنا ىلع اومدقو ناسملت جاونب ربرملا نم ةلميغمو
 ىنيمعبرأو نامت ةنس ةفالحلاب هل عيوبو هنأشىف محالاوهو ةايغم ىنم هنأ لاقيو

 بره هنم برق الف ةنبط لماع ىيقلا ةدوس نب بلغالا هيلأ ىفحزو ةيامو

 دنهل هنع عجرو ةيخط مث ناسملت ىلع مزتعأ مث بازلا بلغالا لزمف ةرقوبا

 ةصيبق دلو نم صفح نب رع مايا كلذ دعب نم ربربلا ضقتنا مث عجرف

 نيسهو ىدحأ ةنس درمرازه بقلي ناكو بلبملا ىخأ ةرفص ىبأ ىبأ
 نب نيدم ىب بيبح نب بوقعي رماح ابأ ميلع اومدقو سلبارطب اوعقجاو
 صفح نبرع دونج ميلا تفحزو مداق ابا ىسيو ةلميغم ءارمأ نم تفوطي

 نم ةرباربلا فحز مث اهو صاخ ىناورمقلا ىلا اوفحزو سلبارط اوكلمو اهومزهف

 ةرقوبا منم ىناكو اركسع رشع ىثأ ىف هوصاخل ةنبطبرمم ىلا رخآلا بناه
 ةيضابالا نم ىالا ةقس ىن عسر نب نهرلا دبعو ةيرفصلا نم أفلا نمعبرأ ىف

 نم هعبت نهف دوعسم ىنبريرجو كلذك ىنالا ةرشع ىف ىناه نب روسملاو
 ةيرغصلا نم ّمنم ىنيفلا ىف يابنصلا ديدركس ىنب كلملا دبعو ةنويدم

 ناكو متعاج نيب ىالخل ىف ةليكل لعاف صفح نيرع ىلع راصفل دقمتاو
 ةرق ابا حلاصف ةوق مدشاو اعج ذّمموي ةرباربلا رغكا ةتانز نم نرفيونب
 اولحتراو اوقرتفاو ىالا ةعبرا كلذ ماهتأ ىف هنبا ىطعاو افلا نيعبرا ىلع مهعز
 فحنزو اليلفم ترهات لخدو همزبف مسر نبأ ىلا امعِب تعب مل ةنبط نع

 مفلاخ هيلا وضهنو هعم ىنيذلا ةيضالالا ري ربلاو رقاح ب ىلا صفح ىنيرم

 عجرو هومزهو ربربلاو رتاح ابأ ىتل مث لاجرلاو تاوقالاب اهنحتو ناورمقلا ىلا
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 اهيف نأك نم لذاو برغملا خودو اهب رفظف نمئالثو سم ةنس ناسملت ىلأ

 نيعبرا ةنس ةوازغن لدابق رئاسو ةموجنرو ةنتف كلذ دعب تناك رثربرملا نم

 هلتتقورفعج ىأ ةعاط نع بنمح نب ىهرلا ىبع ىرخأ امل كلذوزتلا

 لتقف هيبا راقب اهبلاطو بيبح هنبا هناكم ىلوف تراولا دبعو سايلا هاوخا

 هعبتو لمه ىب مماع مريمأ هراجاف [ةموخروب تراولا دبع قحلو ساملا

 ىبال اوعدو ةوازفن ةملكم ل تعقجاو ةصابلو رمما ميكس نب ديزي هناش ىلع

 هغيتاف نييات ىلا بمنح رخو ةردع اهرلخ دو: او ريعلا ل ايفو بيوت
 ىزفنلا دعبل ىبا نب كلملا دبع ناورمقلا ىلع ىلوو ملئابقو ةوازفن ىف مداع

 دعبل ىبا نب كلملا دبع هضرتعاف مماع هعبتاو ساروا ىلا بيبح مزهنا رف

 ناورهقلا ىلع ةموجرو تلوتساو هولققو ناورمقلاب اوناك نيذلا ةوازفن عوهو

 عمال دهتملاب مياود اوطبرو شيرق نم اهب ناك ىم اولققو ةيقيرفا رداسو

 نم ميلا نمو ةموجرو لعف نم كلذ تركناو ناورمقلا لها ىلع ءالبلا دقشأو

 باطقل ىبا ىل اوعقجاو اوجرخ ةتانزو ةراوه نم ةيضابالا سلبارط ةربارب ةوأرفن
 ىثرقلا ناممتع نب رع اوجرخاو سلبارط اودصقو ىرفاعملا يضلا نب لعللا ع

 ةسفايوب نم 'كلامم نيدبلا روربلا و داس هيلا عمجاو اهبلع باتو 0

 ةموجرو رساسو دعهلل ىبا نب كلملا دبع لققف نأو مقلا ىلا مي ىحزو ةراوهو

 دبع ناورمقلا ىلع ىلو ف نمعبراو ىدحا ةنس ىناورمقلا ىلع ىلوتساو ةوازفنو

 ىلوم نم ناك ةيسداقلاب سراف ريما مس ءانبأ نموهو مسر نب نهرلا
 بوغملا مرطتمإو ليلي طب ىلا هياط وبا عبرو ةطديلا هده نوح

 نم ةيرفصلا تعقجاو اهركلمف تاهجل ىلع ربربلا جراوخ ىزتناو اران
 ف ىبسعا مطلع ]رمداقو ةياموز ئمعبرا ةنس مالا هوما ةي

 ايلاور تديعتصالا : نيود مدقو اهولزنو ةسامل<# ةنيدم اوسساو دوسالا ديري

 ترسب هيقلو باطخل وبا هملا ىحزف روصنملا ريفعج ىبا لبق نم ةهقي رفا ىلع
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 عم سيلوتالا املا ماشلا لها ىفمف ركاسعلا تمزبناو موقلك لقو منيب

 ربخل غلبو ناورمقلا ىلا ةمقيرفاو رصم لهأ ىفغمو ىريشقلا رشب ىب لب
 ناوممقلا مدقق ىبلكلا ناوفص نب ةلظنح تعبف كلملا دبع نب ماشه ىلا
 منم هيلا ةلودلا ىلع حراوخ ذّمموي ةراوهو () ةيامو نيرستعو عبرا ةنس

 نم معبت نمو ةراوه نم اهموق ىن ديزي نب دحاولا دبعو بويا نب ةشاكع

 دبع لتققو ديدش لاتق دعب ىنإورمقلا رهاظ نرقلاب ةلاظنح ممزبف ربرملا

 اوناكف ةعيقولا هذه ىن ىلتقلا ىصحأو اريسا ةشاكع ذخاو ىراوبلا دحاولا

 دعس نب ثيللا ابعميو ماشه ىلا ةلظنح كلذب بتكو اغلا نينامتو ةيام

 ةورسغ نم ىلا بحأ ردب ةورغ دعب أهدبستأ نأ بحأ تنك ةومغ أما لابقق

 نمب ناك امل اهرما ثاقلاو قرشملاب ةفالخل نوص تفخ رث مانصالاو نرقلا

 ىضفأو ناو رم محم جراوخلو ةعيشلا رما نم ناك امو ةنقفلا نم ةيمأ ىب

 بيبح نب نهبلا دبع رجلا زاجاو ةيما ىب نم سابعلا ىنبب ةلادالا ىلأ رمالا

 نيرشعو تس ةنس اهيلع ةلظنح بلغو اركلمف ةيقيرفأ ىلا نسلدقالا- نم

 ةيجراقل رماأ لضعأو ربربلا ءاد ىرشتساو اهنايدأ ىلا ىنمه تداعف ةيامو

 ناكم لكب رمالا ىلع اوبئاوتو عاقبلا فارطا نم اوواعتو اوضقتناف اهسورو
 نب تبات مرمما بلغتو ةجابنص': ذّمموي كلذ ربك ىلوتو متعدب ىلا نمعاد

 ىنسهف مئارما نم ديدركس ىب هللا دبع هعم راثو ةجإب ىلع هموقو نوديزو
 ةيضإبالا ىارب نانيدي اناكو ةراوه نم ثراحلو رابجل دبع سلبارطب راثو هعبت
 ىلا موعدي ميلا جحراخ ان عونتعلا نسف نيركب سلبارط لماع اولتقف

 ةسوفن نم هعم ىنهف دايز نب ليمعامسأ راثتو ةدم كلذ ىلعرمالا قبو لمملا

 ىدحا ةنس بيبح نب نملا دبع ميلا ىنحز م سباق ىلع بلغتو

 فحزو مثيف نخناو ربرملا لقق ىف بعواو ثراحلو رابجل دبع لققف نيمئالثو

 (1) آنعو 255. م02(عضأ 8 ةياعبرا
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 لك ىف اوبلجاف رمالا ع ءازمتنالا ىلا ةعيرذ ربربلا نم ةنتفلا مئارجو برعلا

 نوسبليو اهرفك بهاذم ميلع ىنولتيربربلا ماغط مدتاقع ىلا اوعدو ةهج

 نم قورع منيب تدوو اهنم تاملك ميف تغتر نأ ىلا اهيف لطابلاب قحل

 رشم أ ىب ديوي اراقعخ برعلا مازما فقعلا لونوملا ةلراطق فءاجس ١
 دعب ربربلا ضقتنا رث تالعفلا ضعب ىف هيلع اومقن أمل ةيامو نيتنث ةنس

 ماشه مايا باجل نب هللا دبع ةيالو ىف ةيامو نيرشعو نيقنت ةنس كلذ

 معو ىبسو ربرملا ىف نختأو سوسلا دالب هركاسع اطوا امل كلملا دبع ىبا

 سيخي هنا مغلبو بعر هنم ربربلا لخادو ابسو لققف ةفوسم ىلا ققهتنأو

 ىلع ةيخطب ىرغطملا ةرسهم راثو هيلع اوضقتناف نيملسملل ءىن منإب ربرملا

 ليببصألا يور كقيوشالا ميدخ نب ىلعالا دبعل عيابو هلققف هللا دبع نبورع

 مرماب ماقف مبهذم ةلاعقنأ ف جراوشل ىم ةيرفصلا مدقم ناك فعلا ىومو

 ىلع ةيجراقل نم هتلحن ىلا ايعاد ةفالخلاب هسفنل ةرسيم عيإب رث ةدم

 دولققف هب ءاج امربربلا هيلع مقنف هتريس تءاس رق ةيرفصلا بهذم
 ةروته نموه مكحل دبع نبأ لاق ىتانزلا ديه نب دلاخ مسفنا ىلع اومدقو

 نب هللا دبع ميلا حرسو برعلا ىلا ىحزو مرمإب ماقف ةتانز نوطب ىدحا

 ىداوب اوقتلاف بيبح ىبا نب دلاخ ميلغو هتمدقم ىف ركاسعلا باجحل

 ةبعقو تيميو هعم نمو بيبح نأ نب دلاخ لتقو برعلا رمزينأو قلعت

 كلملا دبع نب ماشه ربقل غلبو ا جرمو دالبلا تضقتناو ىارسقالا

 نيرقعو نلت ةنس ىريشقلا ضايع نب موغلكىلوو باجحل نبأ لزع ىف
 هيرشي ب لما ىم اعلا .رمع ىلا

 وهو ةهخط ىداو غلب ىتح برغملاو ةيقيرفأ ىلأ جرخل دودي نأ سلبارطو

 اوناكو ربربلا نم هعم نهف ىقانولا ديه .ىب دلاخ ةيلآ قحرف نيبس ىدأو

 لاققلا دتشاف هقمدقم اومزه نأ دعب ضايع نب موقلك اوقلو ىصحي ال افلخ
 ممم ن



 (سس دإ

 دجيوو منماف ناسحل اونماقساف ربربلا ىلع كلذ قشو ةاصقم ىرق ىف ادحاو

 اومزناف ريربلا نم اهعوج ىف ىفو ابهلا فحزو اهرما قيرفت ىلا ليبسلا

 ل اسر نر به دكا هيلا ىورعلا ريثلا ناكم ةقاقكلا تعفو
 هعم نيدفاجي افلا رضع انثا عقم نزكي نا ىلعو ةعاطلاو مالسالا ىلع يملا

 نم مموق ىلع ةنهاكلا دلو نم ربكألل دقعو ممالسا نسحو اوددساو اوباجاف

 1 دع انهترامإر اهنا اراعيات هيلا اهب اعيس ةعاطلا سازوأ لبح كو ةارج
 لا ناسح ىقوصنتاو اهك«يطايص نم كلذب ابيدل ناك ملع ةراتال كلذب

 بقكو جارفل ىلع ريرملا نم هديب ىقلا نم حلاسصو نيواودلا نودف ناورمقلا

 سناربلاو ريرملا نم ةينارصنلا ىلع معم ماقأ نمو ةيقيرفأ مبع ىلع جارشل

 "ا رركإ تلخ رخل فون هلع عتب انههاروربلا يذيأ: تفلعحلاو
 ءالخل نم ابيف ام ىارو ةيقيرفا ىلع املاو ناو ممقلا ىلا رهصف نب ىنوم مدقو

 دوو برغل وذو زدرملا ىف ىختاو نادالا ىلا تماقالا ف مجتلا لتي ىاكف

 نيرشعو ةعبس هعم لزناو دايز نب قراط ةبخط ىلع ىلوو ةعاطلا ربربلا هيلا
 فلا . اكعلا اويرملا اطعم نا عرماو ردرملا قمااغلا رضع ختتاز وعلا نم
 رجابملا ىلإ نب هللا دبع نب ليعاملا دي ىلع ريربلا ةيقب مسا مث لفقو
 ةرشع ىتنثا اودتراربربلا نأ ديز ىبا نب دمحم وبا ركذو ةيامو ىدحا ةنش

 نب ىبومو قراط زاجا ىتح مممالسا رقتسي مو ةيخط ىلا سلبارط نم ةرم
 ريربلا تالاجر ىنم ريثك هعم زاجاو برغملا خود ىنأ دعب سلدنالا ىلا ريصن

 مالنالا رقتسا دّينيخ خفلا ندل نم كلانم اورقتساف داب مدرب مئارماو
 مث ةدرلا اوسانتو مالسالا ةملك ميف تضرو همكحب ربربلا نعذأو برغملاب

 نم اهيلقانلا برعلا نم اهونقلو اهب اونادف ةيجراخل قورع مميف تضبن

 ةيرفصلاو ةيضابالا نم مقرط تبعشتو مقداوط تددعتو قارعلاب ابعبنم
 نم قافنلا 5 أاهدمعأو ةعدبلا هذه نسئثفو جراوخل رابخأ ىف هانركذ م



 اروح

 ةبقع مدي راتلا كلملا دبع ةيالو ىف يولبلا رمهز نب سيق ىحزو ربربلا ىلع

 ىو نم سمج ههقلو ربرملا رئاس ةايسك هل عجو نمتسو عبس ةفس

 نفو هايتك لدتقو ربربلا مزبضأ مث نيقيرغلا ىمب لاتقلا دتشاف ناورمقلا

 ةعقاولا هذه ىنو ةيولم ىلا مث () ةنجمرم ىلآ برعلا ممعبتأو منم ىصخي ال

 ةجضنرفلا رما لههضاو متكروش تدضخو ملاجرو مناسرف ىنفو ربرملا لذ
 عالقلا ىلا اوُجلف اديدش افوخ برعلا نمو رههز ىنم ربمملا ىاكو دقي ملف

 دانركذ اك ةقرمب دبشتساف قرشملا ىلا لفقو اهدعب رمهز بهرت مت نوصخلو
 نم ناكو مناسور ىف مئاطلس ددعتو ربرملا رمأ قرتفاو اران ةيقيرفا تمرطضاو

 ساروا لبج ةكلم ©) نافيت ىب ةتبات تنب ايهد ةنهاكلا ذمموي اناش مممظعا

 نامعنلا نب ناسح ىلإ كلمل دبع تعبف مواعزو رغبلا كولم ةراوه نم ابموقو
 ددلاب هملا كعبو ةيقيرفا داهج ىلا جرخي نارصم ىلع هلماع ىناسغلا

 اههكتفاو ةنجاطرق ازغو ناورمقلا لخدو نيتسو عست ةنس اهيلا ىحزف
 لاس مث سلدنالا ىلإو ةيلقص ىلا ةجنرفالا نم اهب ىقب ناك نم برهو ةونع

 ىتح ابيلا ىفمف ةوارج اهموقو ةنهاكلا ىلع هولدف ربربلا كولم مظعأ نع
 - مث |ديدش الاتق اولتتقاف هيلا تفحز ةنايحسم ىدأاو لرض أذا

 لزست مو ىسيقلا ديزي نب دلاخ رساو ريتك قلخ معغم لتقو نوملسملا
 قحلو سباق لع نم عوجرخا ىتح برعلاو ناسح عابتا ىربرملاو ةنهاكلا

 هروصق ىنبو ماقاف ماقملاب كلملا دبع باتك هيقلو سلبارط لعب ناسح

 دنع أدبع ىنذختأو ابناكم ىلا ةنهاكلا تعجر مث هب دبعلا اذبل قرعتو

 نينس سهر يرملاو ةمقيرفأ ناطلس ىن تماقأو اهمنبا عم عاضرلاب دلاخ اهرمسا
 نيعبسو عبرا ةفس ةيقيرفا ىلا عجرف ددملاب ناسح ىلآ كلملا دبع تعب مت

 الظ ةبخط ىلا سلبارط نم تناكو عامضلاو ندملا عمم ةنفاكلا تبرخو
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 سنع

 اليلج اورصاحو ربا لحاسب برعلا عمزهو امش نغي ملف رجلا ىف مقعفادل

 ىلع نايفس ىبا نب ةيواعم .ىلوف رصم ىلأ ميدخ نب ةيواعم لفقو اهوهفو

 ىلا اوراصو ةجينرفلا رمأ قرتتفاو ىناورمقلا طتخاف عفان نب ةبقع هدعب ةيقيرفا

 ةيقيرفأ ىلع ىلوو ةيواعم نب ديزي ىلو نأ ىلا ميحاوضب ربربلا ىقبو نوصل
 002 21 هليوم ريودلا ةئاو تداك» [ىالقز) كوم رجايلا ال
 اناكو ةبروا نم تزرام نب ىبور نب ديدركس هفداريو سناربلا سار وهو مزمل
 رجابملا نبا ةيالو دنع ادقرا مت فلا ِلوال اهساف ةينارصنلا نيد ىلع

 اا 0 1 يسرع بال ودا مثلا نميري سوما ايقبلا مبحار
 هبكنف رجابملا ىبأ دعب ةبقع ءاج مث هاقبتساف مساف ةلايسكب رفظو ممزهف

 ةياغاإب لغم ةيقيرفا نوصح جفتسا مث رجابملا ىبال هتباع ىلع اظيغ

 لخدو عج دعب اعج مضفف ترهاتو بازلاب ربربلا كولم هيقلو سيملو
 ىلا مث ىملو ىلا زاجا مث نايلي ذمموي مريماو ةراغ هعاطاو ىعقالا برغملا

 داب دورصاحو بورح مثنيبو ةنيب تناكو ةدماصملا لحاقو نود لابج

 ةوأرغم مالسا دنِم نيكيملا ةضلاخب اوناكو ةتانز عوج ميلا تضبنو نرد

 مالسالا ةعاط ىلع مله ىتح ميف ىنختاو ةبقع نع ةدماصملا تجرفاف

 لها ةجاهبنص نم اهب نم لاققل سوسلا دالب ىلا زاجا مث مدالب خودو
 قتناو ميف نخناف ةينارصنلاب اونيدي مو ةيسوجلا نيد ىلع ذّئموي مو ماغللا

 ممنم ابسو سوسلا ءارو نم ةموسم لتاقو ربربلا عومج مزهو تنادورات ىلا
 رئاس هركسعم ىف هعم هلمحي هلاققعا ىن هلك اذه ءانثا ةايسكو اعجار لغقو

 فخ ىن ىقب ىتح ناوريقلا ىلا ركاسعلا حرس سوسلا نم لفق املف هتأو مغ

 د سلا يعاد عقلا ارد رد دمر در لدسك لسا قا ندم
 يطعاو ناورمهقلا كزنو نينس سه ةيقيرفأ ةايسك كلمو هعم ىنمو دولتقو

 ةفا ال مظعو لاقثألاو ىرارذلا لها برعلا ىلخم نم اهب ىقب ىنمل ىنامالا



 | بس

 نوطسملا قحرو فلا ناك اذا ىتح  ةانركذ اك مورلا عم هملع اوعقجا ىذلا

 هللا دبع ميلعو نيرشعو عست ةنسل هنع هللا ىضر ىناققع نامز ةمقيرفأ ىلا

 ةجنرفلا كلم ريجرج مل عمجل ىول نبرماع ىنب نم حرس ىبا نب دعس ىبا
 ع اهيحاوضب نمو مدرلاو مثرفلا نم اهراصمإب ناك نم ةيقيرفأب ذمموي
 هكلم راد تناكو ةهطو سلبارط نمب ام كلم ناكو مكولمو ربربلا

 ىف ذدمموَي نوتطسلاو اغلا نيرمعو: ةيام ءامز ى نمهسملا نقط ةلطمللا
 اههايأ مهبيرختو ةلطيبسل مهفو مل برعلا ةهره نم ىناكف افلا نيرشع

 نهم تصتخا ىلا متانبو ملاوما نم هللا علفن امو مكلم اريجرج ملتقو

 ةهربلا دعب كلذب هل نيدسملا دبعل رميرلا نب هللا دبع هلتاقب هتنبا

 روكذم هلكوه ام ةنيدملاب ىيلسملا ىم ءالملاو ةغيلخأ ىلا فلا رمخب ةطمولكت

 ةيقيرفا نوصح ىلا ةهمبلا دعب رولا نم معم نمو ةجنرفلا رزأ رق روهشم

 ىجاوصلا لها ربرملا نميو منمب عقوو تاراغلاب طئاسبلا ىف نودكسملا حاسناو

 ذئموي مرسأ ىف لصح دقل ىتح ىبسلاو لققلاب منم اولان» لاققو ىوحز
 راسو ةوارغم رمما ذْسوي وهو رزخ ىنب دج () بالقص نيرامزو مكولم نم

 دقعو هقلطاو هيلع ىنمف هيدي ىلع مساف نافع ىنب ىنامقع ىلإ هوعفرو ةتانز

 ةماركلا نم ربربلا تالاجر نودسملا صخو ادفاو هلصو اهنا لاقيو هموق ىلع هل

 عمل نيطسملا بلغلا عسا ةجئرفلا نمالر مالا ىم كفل هوتي
 نا ىلع بصذلا نمراطنق ةيامالث حرس ىبا نبال اوطرشو مسلاب مضغلا الو

 قرمسشملا ىلا نودلسملا عجرو لعفف مدالب نم مجرخيو برعلاب منع لحرب
 ةيواعم ىلع قافتالاو عامجالا ناك مث ةيمالسالا نقفلا نم ناك امب اولغشو

 ةيقيرفأ حاتتفال رصم نم ىنوكسلا ميدخ نب ةيواعم تعبو نايفس ىبأ نبأ
 در_تكاسع ةعيجينيطنطسقلا ىم ردو ملا كلم تعبو ىنيوعبراو سه ةنس

 (1) 8وصق ]5 ةععمدلع مدان, !'ددتاعات» علا ع ممس رامزو نب ةكادربص

 مع



 لب

 بال ةيوقإلا رانسغالااطللط ءارز# تؤ صل [ريزبلا ناك ةيعازلم ةيابالل ملا
 لذب ىوماري ال ءارمأو لايقأو ءاسورو كولمو ديدعو ةدعو ةوق نم دوءاشت ام

 مهيص دقلو ةءاسم الو ةطغتم كلذ ميحاوض ىن ثرفلاو مورلا ملاني الو
 كلم لقربل ةيابجل نودوي اوناكو ةمور ىلع اولوتسا دق هكلم ىن مو مالسالا
 ىدوي رصمو ةقربو ةيردنكسالا بحاص سقوقملا ناك اك ةينيطنطسقلا

 بحاصو ةيلقص بحاصو ةربصو ةدبلو سلبارط بحاص ناك اع,.هل ةياببل
 ارذخا معو عجا ممالا ءالوق ىلع بلغا مولا ناك امل طوقلا نم سلددالا

 مورلل نكي مو ةيقيرفا رما اولو نيذلا م ةجنرفلا ناكف ةينارصنلا نيد ملك
 امو مدوشح نو مثرفالل ادنج اهب منم ناك نم ناك امنإو ةيالو ابيف

 نال: قتيلغعلا با قف ةيقيرفأ حومف ىف مولا ركذ نم 3 بك ىف عمسي

 نأ اونظف مولا الا ماشلا ىن اولتاق امو مثرفلا نوفرعي اونوكي م ذمموي برعلا

 مسا اوبلغف اهلك ةينارصنلا كلموه لقره نإو ةينارصنلا مما ىلع نوبلاغلا
 (ريجرجل الاو ىف اك برعلا نع رابخالا تلقنو ةينارصنلا ممأ عيهج ىلع مهما

 امناك ىنيذلا ةمالا اذكو ريورلا نم سملو خرفلا نم َجفلا دنع لوتقملا

 ةجنرفلا نم اوناك امنا منوصحو مند نيلزانو ربربلا ىلع نيبلاغ ةيقيرفإب
 ىنب ىنع دوذخا ةيدوهيلا نيدب اوناد ربربلا ءالوه ضعب ناك اهر كلذكو

 ناك اية نم ذئموي هناطلسو ماشلا برقل مكلم لاعحتتسا دنع ليئارسأ

 ناك اهو خفلا لوال برعلا ةرتقم ةنماكلا ةليبق ساروا لبج لها ةوارج

 نم زازاف وغبو ةتايغو ةلولهبو ةنويدمو ةوالدنفو ةيقيرفأ ربارب نم ةسوفن
 ىنسح ىنب نم برغم اب رتانلا ربكالا سيردا ىحم ىتح ىعقالا برغملا ةربارب

 رستزللا ناك "كالو نايدالا امي نم هيحاوت ى ناك اه, عينج نشل نا
 ةينارصنلا نيد ىلعو نرفلا ةكنم تحت مالسالا لبق برغملاو ةيقيرفاب
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 لاوس

 بلغالا ىب ةيالو ىلا

 قو عموم اهسح ىصخحت نأ نم رثكا لئابقو بوعش وذ ليج ربرملا ءالوه

 نبأ لقن ابهف ميورحو متدر رابخا ىنو برغملاو ةيقيرفاب خفلا خيراوت ىف
 هنأ كلملا دبع ىب ديلولا ىلإ بتك امويقس هن ال ريصن نب ىبوم نا قيقرلا

 كلملا دبع" نب دملولا هيلآ بقكف .سار ىلا ةيام امويعس ىئسا نم كلا

 لزت مو ةمالا رشحم اذهف اقداص تنك ىناف كتابذك ضعب ىم اهنظأ ىنأ كديو

 نيب ام لمه اذبب ةرماع ةيردنكمالا ىلإو لب سلبارط ىلا برغملا دالب

 منيد نأكو اهلبق امالو ابلوا ىزعيال ةنمزا ذنم ىنادوسلا دالبو ىورلا رجلا

 نونيدي نيمداحالا ضعب ىن الا برغملاو قرشملاب ملك جاعالا ناش ةيسوجما نيد

 ىنوبلغتي اوناح ةهظعلا لودلا لهأ مالا ىاف مثلا ىنم يلع بلغ ىم ىيدب

 ارناكتساف موخروم ركذ ام ىلع ارارم مرارق نم نهلا كولم متزغ دقف يلع
 برغملا كلم ةينهلا لئابقلا ابا رمج ىنأ ىبلكلا نبأ لقن منيدب اونادو مبلغل

 نوخروملا قفتاو ةيلقصو ةيقيرفا لغم هنئادم ىنتبا ىذلا هنأو ةنس ةيام

 متزغأ كلذكو هانركذ اك برغملا ىلا ةعبابتلا نم ىتيص ىب سقي فأومغ ىلع

 ةنجاطرق ةنيدم اوبرخ نيذلا مو ةينيطنطسقلاو ةمورب مرارق نم مورلا كولم

 هيلي امو رجلا ىيسب اوطتخاو مولا رابخا ىف هانركذ اكاهءانب اوددج مت

 راثالاو ماعملا ةيقإب ركذلا ةريهش ىنابملا ةقيثو ةطخل ةهظع اندم ىايرالا نم

 ندملا نم اهريغو ةنازو ةقاطوو قانرمو الولجو ةاطيبس لغم دبعلا اذهل
 اوناك دقو اهيلع مئاليتسا دنع غلا لوال برعلا نم نوملسملا اهبرخ ىلا

 اوداو :ةداستملا موطعاو ةينارصنلا نيد نم هب مودبعت اه كلذ مدهعل اوناد



 سلا

 ىلع كله سغدام دلو نمرتبلا ىم قاكو ةيام تالثو ىنينامتو ةقالت ماع

 ىنم وهو ةلمدلأ م (1) حيز 5 نب دمحم اذهنأ مانمو رسانلا ننمولا دبع دهع

 نمو مولعلا نونف نم كلذ رمغو يراتلاو بسنلاب ءاملع منمو اضيأ ةزفن

 ةفرعم متناك دنع اك ىرغلا حلاص نب ىبوم ابعد ةتانز ريهاشم

 لكني اذه نشا نموبف ةنيد ىف درمأ ىم ىلهلا ىلع ةهحصحلا رابخالا

 عون لكو رحصو ملعو ةناهكو ةيالو نم ميِف ةيناسنالا صاوخلل ءاحنأ دوجوب ةدهاشلا

 اراثأ هل نوركذيو ماملك هنوهسيو با ريغ نم دلوب تءاج ىنرفملا دمحم نبأ

 ا دال نام دل نما ةيفرس اهنا كاسل ناتوعلا تفرغ. .ةمانقلا ن

 نع ممنم صاوقل لصاوح تقاض اهرو هتدلج لها نم هريغ اهيف هكرشي

 ردص ا 2 كلانه ةيماح ىنمع 6 اهمامهسا رثآ ناكابلج ىأ ىنولقنيف

 ل اهنا نو مو اهيلع نو دربو سانلا ىلع اهيف درت تناك عابسلا ضعب

 هيف ةعاهتلا ةصاخ روهظل دسالا نبا دولوملا كلذ نومسيو هغولو لضف نم

 نيواودلا تالمل نملقانلا ةيانع هيلا تفرصناولرابخالا هذه لاقمأ نم ريثكو
 نحن ام كلملا نم اولثأو لودلا نم اودهم نأ ىل ملاجحو ممباد اذه لزي مو

 هَرَكَذ ليبس 5
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 ريس ةعلاطمو ماكحالاو عُئاترلا ىف متاراشال دايقنالو ةعيرشلاب ءادققالا
 0 0 00 2 1 م ىنمب 0 ءايل اوالار ايعلاو ءايئنتإلا

 اهوفلخت راثتا كلذب ممل تدارس ةضيرعلا لاومالا قافنأو ةرمجما بداخكلاو

 مصاختنا نم ىناسنالا عونلا ىف نيلماكلا روهظو ممف قراوخل عوقو امأو مدعب
 ةبوهوملا مولعلاو ةيسدقلا سوفنلا لهأ' نيثدحملا ءاملوالا نم ممف ناك

 نيروطفملا نابكلا ىنعو ةهذأ ىم ممدعب نمو ىنيمعباتلا ىع معلا ةلهج كو

 نم ماتا ام مل هتماركو ليلا كلذب هللا ةيانع يظع ىلع لدي ام ةردقلا

 )١( ىسانالا صاوخ قرتفم نم ممل عجو لاكلا تصادم قمم مرثأو ريح عاج

 ةمركع نع ذخاو نمعباتلا كردأ ةسامل# كولم راردم ىنبدج لوساو نبا

 نب هلخم ديزيوب| مفمو هفيرات ىف دم نب بيرع هركذ سابع نبا ىلوم
 ةيامئالثو نمثالثو نمتنث ةنس ةعيشلا ىلع حراخل رامكل بحاص ىنرفهلا دادمك

 أرقو انعفلا و سأرو 00 ىنع رزوخب معلا د ةيجراخل ىب ه١كب ىادلا

 راكنل | ىرفصلا « ىعالا ر اع ىق ل مث هيف قدحو جراوخل ىم ةيضانالا فاد

 ىم كلذ اموهو هلاهنأب ةداعسلا١ ةنأ ىم ل نأ م مميهاذم نم هنع ىقلف

 ةعامهل ىضاق ديعس ىب ردغم مْمَمو لفغي ال نيحب ليها اذه ىف ةرهشلا

 1١( 1ع رصؤ 8 ممراع اكسال

 سب سب



 ريكا

 ماقلا ىاتكلا ىسوي نب ةبو معو هغبأ ريعلو رزخ نب دمحمو نميديبعلا

 0 ا ل هوكي
 نم عودمظع ناكو ىدبملا مامالا بحاصو نيدحوملا 2 ىكع ىنب نيوملا

 مكلمل عرودهأملأو متلود ىدي نيب ةيارلا ىلا ىنوقباسلا ةيناغلا ةقبطلا لهأ

 نيم ىب ناطلس قحل دبع نب بوقعي مريبك طسوالاو ىمقالا برغملاب

 رامزو نب ىوقلا دمع نب دمجيو داولا دمع ىب ناطلس ىنايز نب نسارمتيو

 نب رامزوو فلش لها ةوارغم ريمأ ليدنم نب تباثتو نيجوت ىب ريبك

 ديهقلاو مزع ليثأت ىف نوغانتملا عنامز ىف نو مماعتملا دشأر ىب معز ميهاربأ

 امدق لالقل كلت ىف مفتر نم اوناكف هعج ةوقو هتلكاش ىلع لك موقل

 هدعبو كلملا لبق كلذ ىف منع تراط اعجابل مرتكاو ادي ابيف ملوطأو

 000 لو ةفعلا ف تعلو هاف ,ردلا نذ تايتإلا ايدععتي ىاهرابخا
 نيدل مرصنو ةلملا ماكحإب مذخاو ةعيرشلا مسارمل متماقا امأو رتاوعلا غلبم

 ىف ءاتفتسالاو منايبصل هللا باتك نيهعملا ذاختا نم منع لدقن دقف هللا

 مئايحا نمب ناءرقلا سرادتو ميداوب ىف تاولصلل ةّمالا ءاغتباو منايعا ضورف

 لل نار ردقلا لاما لإ متمعاسو .عاياضقوب ميلاد ا ةعفلا .ةللمني كو
 منايتعاو ميحلاص نم ءاعدلل الاوسو مراثا ىف ةكربلل اساقلا مرصع لها

 ' دف كسى هللا نم نردنلا معيير داهبلو ةطيرملا ليشفل رخل
 اكالم تناك ىتلا متنايد نيتمو متادقتعم ةحصو معناها خوسر ىلع لدي ام

 فسوي لكنملا اذه ىف منم زربملا ناكو مكلمو ٌمناطلس ىلأ اداقمو مزعل

 مدعب نم قحلل دبع نب بوقعي رث مونيو ىلع نب نموملا دبعو نمفدتات نبا
 طاطتخاو سرادملا دييشتو دابجلو ملعلاب ماقهالا ىن مل ناك يقف دوخي

 لبس: ىف لاومالا قافناو هللا تاذ: ىف سوفنلا لذيو روغملا يسو طبولاو اياوزإلا

 ىف متضوافمو مسلاجم ىف مناكم عهفرتو ملعلا لها ةطلاخم مث تارهدل



 ل“

 أمو برغم دالب ىم معاطقأو نيدحوملا ماهسلب أرخآ نيدابونب هيلع ىلوتسأ امو

 درابخأ دري ام راثالا ىنم نموملا دبع ريغ ىلع بالجالا ىف نيم ىنل ناك

 ريتك مسا ديدش ميناج بوهرم روق مناو مايالا ىلع زيدع لمج هنإب اهلك
 امنا رت ناو يلو ندا داس سي ل حا 7
 ىتلا لودلاو كلمل ىزت نم مل لصح امم متباصع تشالتو انفلا ميباصأ

 لود.سلا اليخ اوصصاو مرتاشعو متباصع تينفو معوهج تلق ميف تراكت
 الو كلذ لجال ميف بسنلا نع سانلا نم ريثك قكنتساو ةباببلل اديبعو

 رسأ ىتح انك ةتانزو كاتعميد اك خفلا ددع ةايسك مرممأو ةبروأ تناك ة د

 دعب نمو نافع نب ناقع ىلا ةنيدملا ىلا لهو تاليص نب رامزو مريما

 ابب وكلم ىلا ةلودلا نم اوماقأ امو ةماتك مدعبو ةجابنصو ةراوه كلذ

 ممقلخت اماو ريغك مفم كلذ رمغو مرايد ىف سابعلا ىنب اوهازو قرسشملاو برغملا
 قلد نم هيلع اولبج امو ةديمحلا لالخ ىف ممسفأختو ةيناسنالا لكاشمدتالا

 زسع نم قلق نم ءانتلاو حدملا ةاعدمو مثالا نمب ةعفرلاو ىرشلا ةاقرم ميركلا

 ىلع ريصلاو ديعلاو لوقلاب ءافولاو لئاسولاو ةمذالا ىرو ليزنلا ةياجو راوبل
 ىع ىناهلاو بويعلا نع ءاضغالاو ةكلملا نسحو ددادشلا ىف تابغلاو هراكملا

 بسكحو لكلا لهو نيدلا لها ريقوتو ريبكلا ربو نيكسملا ةهرو ماقتنالا

 ةقاشمو مضلا ةيإباو ةههلاولعو بئاونلا ىلع ةناعالاو ىنمضلا ىرقو مودعملا

 هيد رصن ىف هللا نم سوفنلا عميو كولملا بالغو بوطخل ةعراقمو لودلا

 ام ابنم ظفحل ةروطسم نناكول ىقلسلا نع ىنلقل اهلقني راتأ كلذ ىن ملف

 هب اوفصتاو اهديج نم هوبستكا ام كبسحو مالا نم هيعبتمل ةوسأ نوكي

 تسلع ىتح كلملا ايانث ىلع مب تفواو زعلا قارم ىلا متداق نأ اهفيرش نم

 مريهاشم اشو مماكحا ضبقلاو طسبلاب قلدكل ىف تصمو مميديأ ئديالا لع

 ةيقيزفا لماع يابنصلا ىريز نب نيكلب ىلوالا ةقبطلا لهأ نم كلذب



 ام

 لكايعفلا ىم اعيدحو اهدق ليج اذبل ناك امركذ َُّق تلاعلا لصفلا

 جراعمو زعلا قارم ىلا مب ةيقارلا ةفيرشلا صّئاصخأو ةيناسنال
 كلاللاو ناطلسلا

 مملئابق ةريعكب هددع روفوو رسربلا نم ليه اذه رمأ نم ناك ام اركذ دق

 01 01 نم ىالا دكم لولا ةجارمو كزلهلا ةيلاغتم نم ووسرام امو ةلافحاو
 برغملاو ةيقيرفا ىلا هنع مجورخو ماشلاب ليئارسا ىب عم ميورح ندل نم

 ممتعياشم ىن ث الوا نيملسملا نم علاوطلا ةبراحم ىف غلا لوال منم ناك امو

 ناك امو ةايمهل راثالو ةديمحل تاماقملا نم ايناث مودع ىلع مترهاظمو

 مالسالا ليبق ةرقكلاو زعلاو كلملا نم ساروا لبجب اهموقو ةنهاكلا ايهدل

 نيدلسملا ةعياشم نم ةسانكمل ناكامو برعلا ميلع بلغت ىتح هدعبو

 رق مر عفان نب ةبقع ماما مرارفو ىمقالا برغملا ىلا مزمحتو اناث تدر رف الوا
 اودترا ربربلا نأ (© ديز ىبا ىبأ لاق برعملا ا ماشه علاوط كلذ دعب مبلغ

 للا بيعي او ندليسسلل اهلك فحزو ةرم ةرمع قنا برعألو ةيعيرفاإب
 نمرفقلإوهرصعلاب مل ناك امركذ مدقتو اهدعب ليقو رمصن ىب ىبوم مايانفنالا

 تاوست روصقو ةسسالج نم راصمالاو ماطالاو نوصل نم اوديش امو دالبلا

 ةمخلو ةوازفنو بازلاو ةغير دالبو ىلكراوو باصمو كيكهمفو نيراروكمتو

 منيب ناكام رف كلامملاو لودلاو :عاقولاو مايالا نم مل ناك ام رف سمادغو

 ممل ناك امو ةيقيرفإب ةسماقل ةياملا ىف لاله ىنب نم برعلا علاوط نمبو
 فارخفالاو ةالوملا نم ترهاتو ناسملتب ةنوقمل عمو ةعلقلاب داج لأ ةلود عم

 (1) [1.ع متهم. 5 ممم رمأع ب (2) 11 هنأ معمطدطا ءصعمأ !18م م30 تي



 امد

 ناح ةتانز رايد بلغالا فوهف طسوالا بوغملا امإو ةتانز لّمابق نم ما اههفو

 رت ةطامطمو ةرغطمو ةيموكو ةايغمو ةنويدم معم ناكو نرفي ىنبو ةوارغمل

 نم ىيجوتو داولا دبع ىبل راص رث ىبولي ىنبو اونامو ىنبل مدعب نم راص

 ةسبج نم هرواجيو هكلم راد ىفو ناسملت دبعلا اذهل هتدعاقو نيدإب ىنب

 هلنابقو ةياجب ىلا أهيلي امو ةيدملاو ةبجتمو رئازهل نم ةجاهنص دالب قرشلا
 ليهطإو ىب ىلش ىداو هيفرهو ةبغز نم برعلا نوبلغم دبعلا اذهل ملك
 ىنم لتلا ىلا لخديو ءارسكلا دالب ىف دشار لبج نم هعبنم مظعالا ربنلا

 طسوالا برغملا ةيدوارتاس هيف عبو اب رغم رج رت دبعلا اذبل نيصح دالب

 رناغتسمو اوتيملك نمب ام ىورلا رجلا ىف بصي ىأ ىلأ هرمغو ايم لثح

 نأ ىلا بازلاب رهو دار لبج ىنم اقرشم بهذي رخآ ربن هتهوف نم عبنيو

 ىداو ربنلا اذه ىهسيو كلانه ةفورعم ةوازفنو رزوت نيب ام ةفحس ىف بصي

 ىو ةراوهر ةسيبعو ةماتكو ةواوز رايد ىخذ ةنيطنسقو ةياج؟ب دالب امأو ىدش

 سليارط ىلا اهلك ة مقيرفا اماو ماياقب ابيفو لابجل عنقم الا برعلل رايد موهلا

 نم رصحي ال نمو ةراوهو ةسوفنو نرفي ىنبو ةوازفنل ارايد تناك يف طئاسمف

 ملس نم برعلل تالاجم دهعلا اذهل ىو ناو رهقلا اهتدعاق تناكو ربرملا لئابق

 رمتاعالا ةناطر اوسنو معم اودبت دق ميديا تحت نوبلغم ةراوهو نرغي وغبو

 ديعلا اذهل اهتدعاتو ملؤحا عيمج ىف مراعشب: الحير برعلا ةغلب اوملكت
 عققجي ةدرجم ىداوب ىف عملا مظعالا رهنلا ابيف رهو اهكلم راد ىهو سنوت

 سنوت ىبرغ نم ةاحرسم ىلع ىورلا رجلا ىف بصيو اهب ةيدوالا رثأس هيف

 ضرقناو اهراصما تيرخو اهملاعم تسردف ةقرب اماو ترزغمب فرعي عضومب

 نم مربيقو .ةزارهو ةئارلل اريح. تداك نا دعب برعلاةبالاجا 2015151
 ناسح رصقو ةقربو ةليوزو ةدبل لقم ةرجتسملا راصمالا اهب تناكو ربربلا

 نكت م ناكزوافمو بابي تداعف اهلاغماو
 سبب



 نع

 ىنعاوطظلا اهرقعأ ةلاكدو الداتو انس أتو راغزا لغم برغملا نم طئاسبلا تيقبو

 2 برغملا صخغف حايرو مثج نم هيلع ىنيراطلا برعلاو ريربلا ىنم

 لابي هب تطاحا دحاو دلبو ةريزج هناك راسصو مقلاخ الا عيصخي ال منأ نم

 معلا ربدلا هيفرميو هكلم راد 00 ساف درعلا اذبل هتدعاق راجلاو

 هعاستال راطمالا مايا هروبع عنتمي عظع رهن وهو عيبر ما ىداوب فرعملا
 ىف هبصمو اببراقي اموأ المم نيعبس ىلآ قةتنيف رجلا نم هدم مظعيو

 أبنم حبني ةيبكا ةهوف نم نرد لابج نم هعبنمو رومزأ دفع ريبكلا رجلا

 ىلا ردخيو رخآ رهن اضيأ ابنم عبنيو ب ء أ طيسب ىلا لهاستيو ربنلا اذه

 اكل ره ا# ال 2 ردا لعلا نذ ةكرد كانو مو ةادعلا
 نه نود لسبح خس ىف ةعوضوم لخغ تاذ روصق ىو هرجت نم هجارههسا

 0017 دلي لست ليلا ف نوفي نا لام رايازتنلا ذه ةعست الهو وخلا
 لابج ىن ةهوف نم هعبنم مظع رهن وهف ىعصقالا برغملا رخآ ةيولم رهن أماو

 ةباتكم رايد تنتاك هيلعو ةساسغ دنع قو ,ملا رجلا ىف بصيو ىزات ةلبق

 ةمظتنمروصق ىف ةتانز نم ىرخا ما دهعلا اذهل ابنكسيو مريدقلا ىب مب ةفورعملا

 ربربلا نم مث هيحاون رساس ىفو كلانه مروابيو )١( طاطوب نوفرعي ربنلا ىلعأ ىلأ

 رهن هتهوف نم ربنلا اذه عم عبنفيو ةسانكم ةوخأ هللا مف نم ربستأ

 ىلا هممت ىلع قرعلا عطقيو *ىشلا ضعب اقرشم ةلمقلا ىف ابهاذ ردخيريبك

 هيلعو ريك دهعلا اذهل ىسيو تيطنمت ىلا اهدعب رث ةدوب ىلا ىقتني ىا
 هصاغم عضوم ىلعو اهلامر ىف صوغيو رافقلا ف بصي ىأ ىلارمي رث اهروصق

 تيباست روصق قرعلا ءارو امم ةدوب قرش ىنو ناكر ىدست لخن تاذ روصق

 نيرارركمت روصق ىهل ىلي ام ىلإ تيباست قرش ىنو ءارعصلا روصق نم
 قرشلا ىلا برغملا نم ردخيف دحاو داو ىف رثكا وأ ةيام ثالث ىلإ ىقتنت

 (4) آنع مق. 82 مم اطاطوب



 ارا

 ضرتعم ساروا لبجو ناورمقلا ايفو اهتبانمو اههايمو اهتاوه ىف ءارصصلا
 ةرقم ابيفو لتلاو بازلا نمب ام ةنبط تناك نيح ةنضل دالبو ابطسو

 ةلبق 4 ودق, لايحت ايفر فرعا ليكم هد هقدر سل انين ا
 ةهيعلاو بلل ةنممن نس يرعيلا يقل اناهاكالا اهلق رد ىنعس ا
 ايفارعتللا لما قرغف كامحاطملا ىقلدخااىلعتسفىرطمللا يس اي
 صا كا[ هبل وش ميلعلاو كاك

 نسفيو كاادع قع هفيب قفيو سيرسلاو ىلغلا ىلإ فمي ىتياد

 هدعيو مزلقلاو سيوسلا دنع عطقنيو نمموي ةرهسم ىبورلا رجلا نم هتمع

 هيف لخديو مدنع 00 اذه مايا ةثالث قرشلا ةبج ىفرصم ىع

 ثالث ىم راجلا اهب تطاحأ ةريزج ممدنع برغملا ناقو ةقرسو رصم ملقا

 الف ينلاقالا هده ناكس ىمب هيعلا اذهل ىرامل ىرعلا اماو هارت اها 7
 ةبج ىلا اهءارو امو سلبارطب صقخي امار 0
 ىندالا سوسلاو ىهقالا برغملاو طسوالا برغملاو بازلاو ةيقيرف لم برغملا

 رايد ويادفلا اك يدلا وضو نبعلا اذهل فرعلا ى وعلا رس ا 1
 ةهج ىنم ةيولم ىداو نمب ام وهو هنم ىحصقالا برغملا اماف عنطاومو ريربلا

 قوسيف برغلا ةبج نم نرد لابجو طيمحملا رجلا ةرضاح ىفسأ ىلأ قرستلا

 اهم ةيوطب ةراغ رخآو ةرامغو ةطاوغربو نرد لها نم ةدماصملا رايد بلغالا

 رجلا هب طيحي مريغو ةبرواو ةرغطمو ةجابنص نم ماوع معمو ةساسغ ىلي
 قف نود لم ةنئاكتملا ةدغعاصتملا لاجلو هيلامت كيو ملأو همبرغ نم ريبكلا

 فتكاو ىف ام رثكا لابهل نال قرشلا ةبج نم ىزات لابجو ةابقلا بناج

 برغملا لابج .تناكف اهب راجلا ةعنامم نم نيوكتلا هاضتقا امل راججلا برق
 ةسجارنص نم ليلقو بلغأالا :ىف ةىهانضتلا وم اهنكاسو مكا كيللذل

 (14] ظعو ممخؤ. 8 ءا 8 لا ه6( 14 مؤ. 4 وريد



 ب“

 ةيأو تنادورات شكارم ةلايق سوسلا ضرا ىفف رابناو لخن تاذ ديرب

 ةابق ىفو ةرماع ةددعتم عرازمو راهنأو لخن تاذ دالب اهثريغو () 1

 ناسملت ةلبق ىفو هك ع اضيأ ةعردو تفو فال اهارقو ةسامللجم ساف

 اضياروصقلا ترهات ةلبق ىفو راهناو لن تاذ ةددعتم روصق كيكيف دلب
 ىفو دشأر لبج ابيلا ام برقا برغلا ىلأ قرستلا نم رطس ىلع ةيلاتتم دالب

 رخضازهلل ةابق رغكاو ةياملازهامت باصم روصق رث رابناو عرازمو لخغ تاذ

 ريتك نارعلا رجتسم دحاو دلب ةياجب ةابق ىلكراو دلب رق رابناو لخن تاذ
 اك تحي انام ةيامالثلا زهانت غير دالب لولتلا ةبج ىلا هتمس ىفو لخلا

 ىلا ابنم برقاو راهناو لفن تاذ قرششلا ىلا برغلا نم ردخي داو ىنافح
 ل نم :ةباه دانت قريغلا لأ بيغلا قم ةمظتنم بالا الب لولعلا

 | 2لا نع ايبلك ل هقيو يغلب راصمالا رابك نم كسي اهتدعان رخال
 رزوتو ةطفن ىو سنوت ةلبق ديره دالب رث عرازملاو ىرقلاو ندفلاو راهغالاو

 ةيكفسم ىنارعلا ةرهتسم ةيليطسق دلب اهلك ىستو ةوازفن دالبو ةصفقو
 رجلا ةرضاح ىتو ةسوس ةابق سباق رث راهنالاو لدخلا ىلع ةاقشم ةراضغل
 لقشتو دعب هركذن اك ةيناغ نبال كلم راد تناكو ةيقيرفأ راصمأ مظعأ نم

 ةددعتم روصق سلبارط ةلبق نآدوو نإزف مث عرازملاو راهنالاو للا ىلع
 اهمهازرغأةلكل ةيقيرفأ ضرا نم نودسملا خف أم لوا ىهو راهناو لخن تاذ

 00 د ادسلا هك هيو اال ل مهداعلا نادر بانعل ىو

 الو اعرز تينت ال لامرو رافقف يوغهل ةبج ىن اهلك هذه ءارو امو هباتك
 0 للا اكفاع يقتل نيو داو اكل نقلا قرضا نما : قم ىلإ "ىلإ بعرف
 لايهلو هذه لخلا دالب نيب امو نادوسلا دالب ىلا ةمششطعم زوافمو ذأنلق

 حازمب ةراتو لولعلا حازم ةرات اهجازم نولغم طئاسب لولعلا حايس ىف ىغلا

 (1) 0م اذ( لهم5 1ع طق. نلايوق: 1ع رصف. 15 ممدناع نايوم



 اا“ ١

 ةياجبو رسازبلل -_, 0 ىنمففو 0 2 ةتبسو 5 لف هيلع ابلك

 - 0 ا سباقو 0 هد سوسو سنوتو ةنوبيو

 8- 5 5 0 9 0 5 ريم دالبو 0
 ةبج ىف بهاذو طمحملا رجلا نم ىدتبم بونهل ةبج نم برغملا ىلع ح جامس

 طسوالا برغم ا ةزبق 2 4.ضرمعيو ديزأو لحارم كتالث هضرعو عطقني كلانبف

 دالب ةإهج 0 ذ دو دعم رابضأو 0 تا ةيدير أ دالب ضعب 03 ةطخلا ف

 2 نيراروكمتو كاران ىعقالا برغملا ةالبق فى تيطنهتو ددوب دالب لحم برغم ا

 أهغم دحأو لك ددع قتنيو رابنأو لتو ىرق تأذ ةرماع ىادلج نعل

 وهو هم . نيا 0 أم يرغلا دعرخا حا جاهم . قيل أذه نود كنتو -

 برسغلا ىم 00 ىمسيو لاب هذه عطقني كلانهو ةقرب دالب نم قمنرب

 دانغفصو ىذلا قرعلا نيبو لولتلاب ةطيحملا لابهل هذه نيب امو نرد لابج

 هالي اييراقيو اينم لولتلا لي اهر رقلا اينابد رعكا رافتوط 00
 ما
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 قرفوه دلبلا قفاو ابلغم ابقوف نم ءامسلاو لكشلا ةيرك ضرالا نأ كلذ ىف

 اهدحأ عفترأ اذا نمبطقوذ كلفلاو ضرالا نمو ءامسلا نم ىريذل امو ىريام ىمب

 ىلا ىف ابيلك ضرالا ىف ةراهلاو منغ هردقب رخالا ضفخنأ رويعم سور ىلع

 عفترأ اذهلف هعضوم ىن رقت ا نارع بونك ىف سيلو رثكا ىلامثلا بناهل

 دعبأ املك ةركلا مطس ىلع راملاو نومي نود نارعلا لفا كه ىلامتلا .بطقلا

 ربهظي نكي مل ام اهل لباقملا ءامسلا سو ةركلا رطس نم هلربظ ةبج ىف
 ىلا عجبي املك صقنيو لامتلا ىن دعبا املكقفالا نع بطقلا دعب ديزيف

 قماقدو هل هجلخو رجلا اذه قاقز ىلع ىف ىتلا ةبخطو ةتبس ضرعف بونهل

 ىف ديزيف فصنو دل ناسملت كو نوكيف بونهل ىلا رجلا دعاصتي رث

 قئاقدو ساف ضرتع ىنالريسيمب ساف نم دعبأ بل نارفو ضرع نوكيف بونهل

 ل زالا هييرعللا نار, ىم لامشلا ىف قرعا ىمقالا برغلا ىف نازجعلا ناك اذيلو
 007 اراها نيب نر رغلاك راقعلا كلر انو ةعيديو ىان قب اماوهعب
 اك ف كلذ نمل نعل نفر دعب رمال محرج 2 اكيكلل اهلا قوولا شل
 "0 قاكلا نما ةليصعتعم دنع كوالا هنعمس لاغم لع هل رئاربللو هك سمت ضلع
 ةطانرغ تهس لغم ىلع مول سنوتو ةياجب ضرع وكيف لامثلا ىف ديزي

 ىلع () دل سلبارنطو سباق ضرع نوكيف بوني ىلا عجري رق ةقلامو ةيرملاو

 ل ةفقرت# ضرع نوكيف بونهلل ىف ديزي رق ةعبسو ةخطب 'لوالا معلا لغم
 ىلع ال ةيردنكسالا ضرع نوكيف ديزيو ةصفقو رزوتو ساف تمس لغم ىلع

 هتمس ققتنم ىلآ هفاطعنا دنع لامهثتلا ىف بهذي رث تاغفاو شكارم لغم
 نم مع ىلع انسلو ةييونجل ةودعلا هذه ىف هفالتخا اذكمو ماشلا لحاوسب
 ةيام عست ىلا هحاسفنا ىنرجلا اذه ضرع قتنيو ةيلامثتلا ةودعلا ىف هلاح

 ناقل ا لاشلا ودعا ىف وو ةنيقورفا لاو قياس اهوضاوا لعت

 (1) 11 كسا ]ذ6 هأ
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 ىناكم نم ةثعبنملا جب لاب هقيرج نأ مع أذاف ةياغلا ةفو عم مدنع ير لكف اهتتمس ىف

 رجلا ىن دوقفم اذهو هتبجوو هدصقم بسحب مير ىلا عر نم حرخ اهرو اذه
 رع هتياغف هيف افو عم ناك نأ هرلأ تعبنمو رصخم ريغ هنال ريبكلا

 كابتف بهذتو اهب ترج اذا نفسلا لضتف هءارو نارمعلا نأدقفل ةفورعم
 كابف هانلق اكةرخبالاو مويغلا نم ىتاكتملا ىف عقو امرف همف لغوا اذاف اضياو

 طيحملا رجلا برغلا ةبج نم برغملا دحخ رطخو ررغ ىلع هبكار ناكل

 اهلك ىو ىفساو ىقناو رومزاو السو ةبخط لقم هندم نم ريثك هيلعو دانلق اك
 ليف بمر اكان ذوو .هنباع دهم اذهب هيلكو ساحر يل

 بكارملا ىف ىهتنيو مرضاوحو ربرملا نكاسم نم اهلك ىو سوسلا دالب نم
 ةبج ىنم هدح امأو هانلق اكررغو رطخ ىلع الا ةزواخت الو كون لتحاوسا ءارو ىلإ

 ام قياضتم 3 ىف جرخي طيحملا رجلا اذه نم عرفململا فورا رجلاف لاهتلا

 كا اذه ىمسيو سلدنالا دالب نم فيرطو برغملا دالب نم ةبخط ىنيمد

 رع او اببكو 0 هيلع كناكو أبقوف اين لاثفإ هيفا هض معو قاقزلا

 مالا لحاوس ىلا ىققتني اي نأ ىلا قتلا تمس ىف ىورلا رجلا اذه بهذي رم

 00 ةيكاطتاو ةصيضلاو نوسرلو ايالعلاو ةيلاطنأ لعم ايملا اكر
 ىف فني جادا نم حرخ اذاوهو ىاششلا رجلا ىمسي كلذلو ةيردنكسالاو روصو

 كلذ هحاسفنا ىن لازي الو لامثلا ةبج ىلا هحاسفنا رثكأو اضرع ةنيامد

 ىلا ةسج لاقي اهف هلوطو هقياغ ىلا ىقتني ىأ ىلا لامثلا ىلا |دعاسصعم

 ةينادرسو شطيرقاو ةيلقصو ةسبايو ةقرنمو ةقرومم رازج همفو ةتسوأ لمم

 ىلقخي رث دحأو تمس ىلع جرخي هناف بوني ةبج نم هضرع اماو سرمقو
 ضو مسعب كلذ مبقعأو كلاهعلابهللأ عجمي ةراتو بونهلل ىف دعبي ةراقف هباهذ ىف

 ىلع ىلاهشلا هبطق عافتراوه دلبلا ضرع نأ كلذو هلحاسب ىتلا ىنادلبلا
 بببسلاو رابنلا لدعم ةريادو هلها سور تمس ىنمب ام دعب اضيأاوهو هقفأ



 اا4

 برغملاو ةيقيرفإب ربربلا ءالوه نطاوم ركذ ىف: ىناثلا لصفلا

 هتفاضإب ةنكمالا نم ناكم ىلع لدي ىناضأ مسأ هعضو لصأ ىف برغملا ظفل نا ملعأ

 نم ناكم لكف برغملا ةبج ىلا هتفاضإب كلذك قرشلا ظفلو قرشلا ةبج ىلا

 21021 برغل ةنيه لا ةفاضإلاب .قويشمو قرسلا ةلمخ .ىلا ةفاضالاب برغم .نقرألا

 لها ىرعو ةصوصخ راطقاو ةنيعم تابجب ءامسالا هذه صصخي دق برعلا

 اببارخو اهروعمو اههلاتإاب اهتمسقو ضرالا ةّمه ةفرعم نيذتعملا ايفارغبل

 ةيهلقنم بحاص راجرو سهلطب لمم ابلها نكاسمو اهراحو ابلابجو

 ل يالا هقف ف هارعلا اذبيل اغلا ىمب روما ناتكلا هلايوتشملا
 طيخحلا رجلا برغلا ةهج نم هدحل راطقالا زيقم دحاو رطق برغملا نأ ملاغماو
 ك١ افيد 1 ىضرألا نم كيفكتا اهي هيطاخال اطبع ىو هاما رضنعومو
 تايظلارخب ىكسيو ةرضخ اب ابلاغ هنولتل رضخالا رجلا اأضيا ىسيو باتكلا

 نسحمتلا نما نفرالا مطسس ىلع ةسكعنملا ةعشالا نم ءاوضألا هيف لقت هنأ امل

 ةرفخبالل ةلالحلا ةرأرخل لقت ءاوبضإلاا ناجع قلو ايل فتم قوكيفا ىفرألا نع هداعيل

 ةيكارتم كلانه ةدقعنم هطس ىلع ةفئاكتم مىيغلاو بهتلا لازت الف
 رصنعلاب ىف ,ىعت. ام معا هللاو هب ىنونعي () سبانقا وحب رماعالا هيهستو

 رصخم ريغ ريبك رحبوهو ةيناثلا ماللا مفتي (8) ةيالبل رحب اضيأ هنومسيو

 كلانه حايرلا تومسي لبيه لحاوسلا نم نمعلا ءارم نع نفسلا هيف دعيت ال
 ىنفسلا هيف ترج امنا ةصخملاراجلاو هءارو نارهلا نم ةياغ ال ذأ اهتياهنو

 0 اور نحيامالا ع ملا تعبتي عيراجت ةرغكي ةيئاوملا ةفرعم حايرلا

 (1) نع ممم عودنا 5 6ءعمللع ستامقا همممجبك. - (2) آع مق. 8 06 هنالبل
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 تناكو هل ةفورعم ةمس نولاج مكلمو ماح نب ميارصم ىنب مجولسكونب
 ونب ىناكو ةروكذم بو رح ماشلاب ليئارسا ىنب نمبو ءالوه نميطسلف نيب

 معا هللاو انه نيو ليتارسا قب ىلع نيطسلفل اعيف شكي رك ناعتك
 الاف يطل مئرحا نم اسر لا ل ياا

 ىكيب ىداتح الر همع لدعم ال ىذلا يصعلاوبف اذه ريغ كهشو ىف ىنعقمي

 الا ريسيوملا نم مسلك مركذ انسدق مه ىذلا روزملا يعش نأ دال
 ةينهلا نم غنا روبغلاو انالح عيف'يرعلا ةياسم نيب نان ةماتكر

 ضسعب ىف نوهزمف ربربلا ةباسن اماو اهب ملزنا ةمقيرفا ازغا امل سقيرفا نإو
 نوعزي ةراوه لقمو رمج نم منأ نوعزي ةتاول لغم برعلا نم منا ميوعش
 ةقلاعهلا نم مينا مهتباسن معزت ةتانز لغمو كساكسلا نم ةدنك ىنم منا

 اضيأ ةراغ لقمو ةعبابتلا اياقب نم منا ميف نومعزي اهرو ليئارسا ىنب ماما أورف

 دركذن اهسح ريهج نم مهنأ ممتباسن ملك ءالوه ىف نومعزي ةتالكمو ةواوزو

 دهشت ىذلا قحلو معازم اهلك ه ذهو مهفم ةقرف لك ىف مهبوعش ليصفت دنع

 ىف برعلا ةباسن همعزت ام الا برعلا نع لزعمم مهنا ةمجحلاو ىطاوملا هب

 مالكلا انب ىذتنأ دقو معا هللاو مهناوخأ نم مهنأ ىدنعو ةماتكو ةجاهنص
 رصتقنو ةما ةما مركذو مهيوعمت ليصفت ىلأ عجرنلف مهتملوأو مهباسنأ ىف

 لسن بعشت وا ةرهش فلاش وأ كلم ةلود مهنم هل تناك نم ركذ ىلع مهنم

 ممبيترتو مهنم رقملاو سناربلا ىفنص ىنم هلبق امو دبعلا اذهل ددعو ماعلا ىف

 ناععسللاهللاو انطوغم هيلع لقشاو تالذ م انيلا دعاس

 (1) 16]1 عوأ ]5 1ععم» 06 (0ات5 ]145 5(2232115651,ر 39 نذل ةععوتأ مهن[ ة؟ةطاع
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 نورسسممم مهلاقاو مدالب ىف نواثو عم ربربلاو روصحم رطقو رخآ بناج نم

 ىلا انجوحي ىذلا امف مالسالا لبق ةلواطتملا باقحالا ذنم مثلا نم () مراعشب

 نم ةماو ليج لكىف هلقم ىلا حاقحيو متيلوا ناش ىف تاهرتلا هذبب قلعتلا

 هناو اهب مدجو هنأ أومكذ دق ملقن هنا نوعزي ىذلا سقيرفاو برعلاو مجلا

 ملقن ىذلاوه نوكي كف مكتربرب رفكا ام لاقو متمبعو مترثك نم بهكت
 اولاق نأ كلذ لغم ىلا هيف نوبعشتي نمرانملا ىذ ةهربأ نيبو هنيب سملو

 رضم نموأ نادكنلا هلو نم ريهح نم منا اضيا لوقلا امأو مٌملقن ىذلا هنأ

 نيباسنلا ماما هلطبا دقو لوقلا نم ركنمف © ىناليغ نب سيق دلو نم

 مناريربلا نم قئاوط تعدأ ةربمجل باتك ىف لاقو مزح نب دمحم وبا ءاطعلاو

 فضبال لطاب هلك |ذهو سيق (3) نب رب ىلا بستني مضعبو رمج نمو نملأا نم

 ريمحخل ناكالو الصارب ههنا انبا ناليغ نب سيقل ىنوباسنلا ملع امو هيف

 نبا هيلا بهذ ام اماو نملا جروم بيذاكت ىن الا ريربلا دالب ىلآ قيرط

 نم دعباف ناليغ نب سيق دلو نم نولاج ناو كولاج دلو نم منا ةبيتق
 امصاعم ناك دعم نأ انمدق دقو دعم دلو نم ناليغ سيق ىناف باوصلا

 تخب نم هيلع ارذح ىولإب ماششلا ىلا هب صلخ ىينلا ايمرأ نأو رصن تفجل

 سدنقملا تيب برح ىذلا وه رصن تذكو برعلا ىلع طلس نيح رصن

 دعم نوكيف اهوحنو ةنس نمسهو ةياعبراب اهايأ ناهلسو دوواد ءانب دعب
 زا ل دعا تيلاجللا رك عقل نكد فيكن ا دمالا ذيع لاق ةرراد نس

 0 ال الخلا دلو اهور ةيييعق قرا رعت هعمل ينطار هعبلا ةناح قااجم
 مدقت اك حون ىنب ماح نب ناعنك دلو نم منا مناش ىف هرمغ ىلع ليوعتلا

 مناوخا نيطسلفو شكيركا متوخاو غيزام مدج مسا نإو ةقيلقل باسنا ىف
 ريم

 (1) 1005 ]14و مصقذ. ممءاعدأ مرتاعشب ب (2) 1.ه مذ. كل م07 ىناليع - (3) [6.,1هو6 5

 20 نيربرب



 اا

 ءارو ام كلذو رصم ةلاع رخآ نم اونكسف برغملا ديري هنبأ جرخ رصم لون

 قرطلا مب تدتما رث ةرفن مو اهبرقب موق لزنو سلبارط ضرإب ةتاول منمف
 مو ىصقالا سوس ىلا ةساملجيو ةبخط ىلا ترهات ىلإ اهءارو امو ناورمقلا ىلا

 ةروكسه نم (3) ةكاوطفو ) ةوالكرو ىم () ةلاكدو ةماتكو هج نقار

 82 - ىنب نمب عزف ناطمعلا ىل 0 0000 00 الزم

 مت د - يلا ر موي هبجو ىع ىفمو هوغب قرفتو رصم 0 7

 قوديثالقو ىدحلو .ةبام_ نسخ ةرع ناك ن ورخأ لاقو ىركبلا دركذ اهف ةنس

 ماح ىنب ىلجا ىذلاوهو لاق ناطخ نب برعيوه نمي ىليهسلا لاقو ةنس

 قا فالبل ودها اذه تفان نب طوق دلو نه ورمل داك نا هع

 منأو قيلاجلا وأ كولا .ننلو نم مثنإب لوقلا اماو بعشتلا اذه لثم مميف

 ةاقتنم ىنوكت ال ضرالا نم ابناج تالم ماوعو مثأ ىلع ةاقشملا ةمالا هذه لغم

 (1) 1. © هلاكز: كل ىها8 هلاكر - (2) 5. © هوالكر - (ة) الو. © هكاوطقز سو. 8 هلاوطق
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 لبحلا كاكف ربحالا اذ هنا سيقب رقغلا انلو

 للد ريق ىلع قفل ندعم مم نال يغ سيق اسيق ىا
 لسسالا فارطإب ضرالا وكلم متنا ىوق رب ٌربلا كيسح
 لسكت قف نع ناك نم ماه اهب ٌماهلا يرضي ضيببو

 لقنم رعش رهوج نم كيح احدم ىنعربيرلا اوغلبا
 ا در ل لا علا وكلا اك دق موتلا"ةباس دقق
 ناليغ دلوف ناتدع نب دعم نب ورع نب ةديح تنب بابلا اهمأ () ناليغو
 لاقي سمق نم تمب لها مو ليلق هدلوف ناضد اما نامهدو اسمق رضم نبا
 ناليغ نب سيق اماو ناضد تغب اببلا ىست تنب مل تناكو ةماما ونب غل

 نب ةعيبر نب دسأ تنب ةنرم اههمأ ورعو دعس مو نينب ةعبرا هل دلوف

 تناكو دومعم نب راغ نب لدجم نب لدجم تنب خيم اهما رضامتو ربو رازن

 نحكاسمللا ىف برعلا نوروابكو ماششلا نونكحسي ذّدموي ربربلا لئابق

 سيق نب رب جوزتف ميلا نورسهصيو حراسملاو ىعارملاو هايملا ىف منوكراشيو

 غيزمت هما تناكو كلذ ىف هتوخا هدسحو ناضد تنب اهبلا ىو هع تنب

 ابلاوخا ىلا كلذل تقعبو هولققي نأ هيلع منم تيشخ ءاسنلا ةاهد نم

 نونكاس كاذذا مو ريربلا ضرأ ىلا هتجوزو اهدلوب مٌمعم تلحرو أرس

 سغدامو"ناولع نيدلو سمق نيربل اهبلا تدلوف ماشلا ىانكاو نيطسلفب

 0 1 ردو رعتلا فلي ناك نسلم فرو يعش قزلع اك
 للمإ ممبالا وهو رب نب سغدام جوزتو اولاق ةتانز عيمج هدلو نمو رجرملا

 يلام ىو هز كيحر هلأ تدلوق 8) راغ نب هلذخت" ىبا لذ" نب ساطأو تانغب

 00 1 ١ ولنعلا تانلقألا ىدقيملا كامك قكراللا اطبع نب وعون"

 (1) لعو موذ. 8 عا 2 ممءاغصأ ىاليع بس (9) 16و مموؤ. كل ا 5 مدمامسغ راع - (3) 0م 1غ كيجر

 لدمو اع ممق. آل.
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 رسمفامت لوقي كلذ ينو سمق نيورع هيخأ نم اراف

 سيق نبا رب ىلع با ظ انهاحأ ةيخكان لك بي
 ستيعءاضتا ةناقل نودو ىضتان هترييشمع نع رد

 اضيا رضامت ىلا بسني امو

 اع تيح ةهسسفئرب حوطو اندالب نع ةهراد روبي تلطشو

 امها نيزاهملا نرب ناك امم ةييجا انضلا را

 اهغمو اباهت مدقن ملو ديا نتاياتتت مل ار اربيو اتاك

 ىليقعلا سيق ىب ةديبعل ربربلا ءاطع هيشحإت

 ينالألا لبس هللا كف ىفش ان ةشردل
 بصانملا هاك دج مو نات ةوخارباربلاو انا مسقاف

 براحمل ليلغ ىفنشي ةموح ىنو ىرذلا ىن ناليغ سيق عوبأ انوبأ

 بقانملا مامل ءادعا مغر ىلع ةوخاإو عينم نكر مو نخف
 بحانملا عينم نكر انل ريو ارسصان سانلا ىقب ام ربل اناف

 براضتلا مي ماهلاطقت اضميو اسكس بزار يدع 5

 بئاوذلاو اهباسحا نم عرفلا ىفف ةيدضم ةبصع سيق نيربو
 بيانا 8ك ةنع ةعمربجو ةدلب لى نيذدلا 007
 براضملا ديدح قيس ابل سمقو هب ىدتقي ىذلا دجلا ابل سمقو

 ربربلا مساج دلاخ نب ديزي رعش ىنم اتايبأ اضيأ نودشنيو

 لوالا زعلاو نب ناليغ سيق امنلوصا نع لئاسلا اهيا

 لحيو دجملا ىف دجملا قرع ىدنلا رب ىنب نحن ام نحن

 للج ىذ بطخ لك انانكو هدنز ىروان دجما اغتباو

 لجل سيهق ىزقعيربل» ابلرب ىزتقعي سيق ىا
 مو



 لالارب

 ىنب ىنأ ىركبلا دنعو ةعبابتلا كولم ضعب لمقو سقيرفأ لمقو نون نبا

 كيل 16 ا لل نلاعا اددوجم يوكل ليتوما
 دلل داب كيد ايدل مل علوا ريم اردارار فعمل لا قالك
 ةقرويمو ةينادرسو ةيلقص ىلا موزاجاو ةقرافالاو مثرفالا برح ىلع برغغملاو

 مايخل ىف اروصع رافقلا اونكسو ةجنرفلا ندملا نأ ىلع اوحاطصا رق سلدنالاو
 اد رس مط وشلا )1 هر فحمل نم 0 عابقدإو

 سهتلا نودبعي اسوجم ىنورخأو 00 نيو دوهت نم مهنم ناكو مالسالا

 بوريح نيدسملا نمبو مهنمب ناكو ءاسورو كوملم مهلو مافصالاو رمقلاو
 ماسو ماح ىنب نيب غزن ناطيشلا نأ ىركم ]| ىلوصلا لاقو ةروكذم

 0 د 5 ا ل ا اد ار يش ب علا لإ اهوشب
 نب ريرب هدلو نم ناكو ةنس ةيامعبرا نع كلهو هوغب هعبتاو امح برغملا

 برعلا نم نايح رولا ىلأ قاضناو لاق برغم اب دوخب لسفف مجرلسك

 ةتاولو ةطلو ةراوهو لاق ةجابنسو ةماقك برام نم مبجورخ دنع ىناينمب

 مامطملا ناهلس نب قباسو ىسيرضلا روكب نب ىناه لاقو ابس نب رمج ومب
 ريملا ناريربلا ةباسن نم مرمغو ديزي ىبأ نب بوياو اول ىبا نب نالبكو
 ناليغ نب سيق ىب (درب نم رقبلاف رتبلاو سناربلا مو هانمدق اكن اتقرف

 نب طارش نب لملو نب (© حانح نب جذبا نيوهتس نب رب ونبي سنارملاو
 ىذلاوه اذهو ماح نب (4) ناعنك نب غيزام ىب ماد نب ميود نب (8) مان

 ءايحإب ةلاض دشني سيق نب )رب حرخ ىربطلا لاق ربربلا ةباسن هدقعي

 حرخ هنا ريربلا ةعياذستت نم هريغ دنعو تدلوف ابجوزتو ةيراج ىوهف ربرملا

 (1) لم سهم و ممتا 8 موماع ربرب , ها ل6 صحه معنا حل تيزي س (2) ةمد محسنة نتاق 0 1: موماعسأ

 دكيح - (3) 13م3 165 مددما1525115 ]7 ءأ 1, 2م ممر ءهقأ 6ع مام ب (4) 8ع مدوصانوءعأأ 1 م0141

 نانعك )5(  خل ء(( ليإادز ظربرب
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 نب (8) ناليدر نب دولاج نب © ناليدج نب () لمره نب رونو هنأ ةبيتق

 نب كولاج هنأ اضيأ هنع لدقنو ىرتبالا سغدام نب كيجز ىب دايز نب طح

 روبشم سرافو لاق سراف نب ناطخ نب (8 لابد نب دولاج نب (4 لايره

 ةتانزو ةراوه ىو ةجج بوعشو ةريثك لئابق ريربلاو اولاق ملكر يملاوبا كفسو

 ةفيدصو ةدومصمو ةراغو ةتاولو ةماقكو ةزفذو ةموجروو ةلهيغمو ةسيرضو

 منم نورا ركذو مرمغو نالكرارو ةسشكو ةجابنسصو نمر دو نار دزبو
 ترشلاح ليكن هه قيلاعلاو ىاعنك ىم ايالحلا ريرملا نأ ريكي ©

 منكساو ماقلا لجاوس نم ملقنو برغما سقيرفا ارغو دالبلا ىف اوقرغت
 المت نيريرب نم جون نب ماح دلو نم ربرملا نأ ليقو ربرب ماميو ةيقيرفا

 مجولسك ىب ربرب دلو نم م ىلوصلا لاقو ماح نب ناعنك نب غيزام نبا

 ناراق نب برام ىب الم نب ريب نم ةقلاعلا نم ليقو ماح نب متارصم ىبا
 لاقو ةقلاع مف لوقلا اذه ىلعو ماس نب مرأ نب دال نب قالع نب ومع نبأ

 ةسلاتجلاو طبقلاو رسكمو رمح نم ىتش لئابق ريرجلا 0 لحل نياكالم
 رك يرو عا نإ ميش دل رام ايفل صير لل
 ميتا قش سس دعيوفا نا كيبسلاو ىربطلا» دولا كتفي

 هرعش نم نودشنيو ربرملا ماميو ةيقيرفا حفل

 بصنقلا شيعلا كنضلا ىضاراأ نم ابتقس امل ناعنك تريب

 دوواد ليقف ماشلا نم ربرملا حرخا نهف سانلا ىلتخا ىبلكلا نبا لاقو

 عدوي .نمقو ىفزالا ماخج قاف باشا: ىم نييوملا .جرخبأ ذوواذءلي زل 15 ك١

 (1) آ1رنع طصقض. 8 6 ليبره نب روتوذ هد ]ذ1( لهصك ]ه مسصق. ( ليبره نب روذو -

 (0) 6 داليز» ها ظ ناليدح - () 0م اذا لانيدر لومو ]6 سقف. 8. - (4) لع( 8 لابره : 0

 ناره سس (5) لاذ: 0 لابد ب (6) 1ع م5. 3 0 لصوملا
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 رخآ اذه هللا ءاش ىنأ مركذ دنع ىنوتسم عيف مالكلا ىتايسو نيكميو لمطاو

 ليصفت دنع .هيف ليصفتت نم دبالو المحم ليهل |ذه بوعش ىف مالحلا

 مراتعيفلا

 ىالذ قى (نوباستلا نولعحا دقف ةيبفاملا ممألا نم ميسن عجري نم ىلأ امأو

 مالسلا هيلع مهاب دلو نم منا عضعب لاقف اليوط همهف اوقحبو اريثك افالتخا

 لاقو مالسلا هيلع يهاربا ركذ دنع هركذ مدقت دقو هنبأ ١( ناشقن نم

 ناشغ نم ىدوعسملا لاقو نهلا نم عازوأ ليقف نوينه ربوبلا نأ نو خحأ

 رانملا وذ ةهربأ مفلخت ليقو مرعلا ليس نم ناك ام دنع اوقرفت مريغو

 ضعب اهنم مجحرخاو نمطسلف ملزانم تناك ماذجو مخل نم ليقو برغملاب
 ليثذلا اوممعف لورغلا رصم كولم معنم رصم ىلا اولمصو الف سراف كولم
 دلو نم مناربرملا كوداونط تعدأ ربلا دبع ىب رعوبأ لاقو دالبلا ىف أو مشقنأو

 ناهعنلا نا مك دادنفسالا باتك ىن تيارو لاق ابس نيرمجح نب ناعنلا

 ممل لاقو هءانبا ىدتسا هناو ةرقفلا ىف هنامز كلم ناك ابس نب ريح ىبأ

 هناو ميلع مزعو كلذ ىن هوعجارف هرمحي نم برغملا ىلا مكفم تعبأ نأ ديرا

 وبأ كانصاو ةروكسه وبا اطرمو ةفوسم وباوفسمو ةنوتملوبأ تمل منم تعب

 مضعبو نرد لبوب مضعب لزغف ةناليه وبا نالياو ةطملوبا طلو ةجابنص

 وهو اناجا لؤنو هتقغبأ و لورك دنع طمل لونو ةعردب ممضعبو سوسلاب

 ةبج ىم ةيقيرفأ فىارطاب وارغمو نيرو ونب لرضو فلش ىداوب ةتانز وبا

 دبع نب رعوبأ اهركناو ةايوط ةياكالو ةبخط نم ةب قب دوهصم لزذو برغم ا

 نبع نبا كع .لاقزأ تولاج موق ىم ملك منا نورخأ لاقو مزح نب دمحتوبأو ربلا

 ةصححلا ىلا ىدوي الوق ملعأ ال هل باسنالا باتك يف ةباسنلا يناجربلل زيرعلا

 نبأ دنعو وه نهم كولاج بسني مو كولاج دلو نم منا لاق نم لوقالا

 )1١( 11 ؟دنأ ]1 ناعيا ورع اد ظاطاور 6و. 59, 2.
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 3) لدجن امو طيطركو زجناوو شغروبو © وطو () لابتز مو ةموجرو نوطب

 نبأ لاقو وازفن نب تفوطي نب صاهلو نب ساغديت نب موجحرو ونب (4) تنهسو

 نيدترو ةيحد نيو ساروا لبجب ملك ةتاول نم ساغديتونبو هباعحاو قباس

 نب تفوطي نب صابلو نب ةيحدونب م نيوغيو اركمو 8) تذوق روو ريرتو
 هيلا ا نب ىرضونب مو ةسي دردض امأو وازفن

 نأ هباعصاو قباس لاقو ىرحف نإ ىو وخبو :.ىرض ىف تيضع وجد ناهظع

 ةسيرض بسنفب |وصتقخا منأو تيصمت نب (7) نتاف نم اهلك تيصمت نوطب

 ةيالو ةيموك مو ةروفطصو ةطامطم تمصمت نوطب نمف ىبحي نوطب نود

 نتافونب ملك ةنويدمو ةنودو ةناشكو ا 8 ةزوركمو ةايغمو ةميدصو ةرغطمو

 نمف ىطصروو ناكميو ملك ةتانز ىبكي نوطب نمو ىرض نب تهيصمت نبأ

 نمف ىبحي نب قطصروونب [ نكمو ] جانتروو ةنكواو ةسانكم ىطصرو

 سالفروو تارحو تالومو ةراصنفو ١0 تيلغتو 4! سودتروو ةفيترو سانكم

 "2 ةسنكم حانترو نمو لاغوفو () نيرجو نملصنيو نيرتقو نيلالوب نكم نمو

 ىطصرو نب جافترو ونب (1) لالوفو ةطانهو ةجردسو ةطينركو ةسلاطبو

 ىتلا ةواوز دعي مزح ىنبآو ىيحي نب ناكم ونب ةواوزو ةغاوز ناكمس نمو

 ىتلا ةواوز نأ بلاغلاف نطولا هل دهشيو ربظاوهو ةماتك ىنوطب ىن واولاب

 وغبو رجام وغب ةغاوز نمو ةفورعم ةلهبق ىو ءارلاب ىتلا يف نامكس ىف دعت

 (1) 0م (ممدكع تا عدو ءع دمع ةءمنأ 0 ل (2) 00 !ذاومنأو ءاوميو لومو5 14و (ةط]وو. ب (3) آ.عو

 (ةطاعو ممءاعصأ ندكت ااه - ) 1نع5 (ةط]165 ممرناعمسأ بممس , عا 16 (ة516 011 25. 181 تتيس

 - (5) آنه مصذ. 2 ممعاع 0 1ع رمق. 6 تنومهترو , ع( ]ع5 (ةطآعق 2 ب (6) آ.عو

 (ةهطاعو ممر(عصا ىنقتوفي - ) 8ومو ]عد مقد. 2 ها 8, ءع ممر» ذأ ةعدتأ نوافاك ) 06 ممدود أ

 ةعتأ هتالعدمسو د :زورلم عا رم ) ع5 اهطلعو ممءاعما سوطيرو - (10) |طدصق ]6 صتق.. 2

 نع ممسد ءوأ نعم تيلفرو» ه( لدم5 145 (ةط]عو 0ع لعند مق5. هد الأ تيهلفترو ب (11) آ.عو (مطاعو

 ممم( عصأ ىنترج ل (12) آنع مصؤ. 8 201 كيك (13) 0ه ا لالوب لوم ]16 مق.
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 رومزو سواع خيروأ نيرغم نمو ممنم ةليلم ىأ لاقيو دلم ىب نابل وغب

 لبو ةتايبو ىفمطصروو ةناصمق غيروا نب ندلق نمو ىارشمو ابكو
 ةسوفنو ةساّدا ماذجا ةعبرأ معمججف رتبالا سغدام ونب مو رقبلا بوعش اماو

 ونب ةسادأ امف سغدام ىب () كيحزونب ملك ربحالا اولونيو ةسي ضو

 غيروأ كيحز دعب اهجورت سادأ مأ نال ةراوه ىف اهلك منوطبف كيحز نب سادا

 ملك هينب بسنب لخدو ةراوبل اخا سادا ناكف ةراوه دلاو سنرب هع نبأ

 ءالوه ةنهرتو ةطيطواو ةغارهو ةربخصو ةنورْمَهو :ةرادناو ةرافس مو ةراوه ىف

 هنمف ربكالا اول اماو ةراوه ىف موملا مو سغدام نب كمحز نب ساداوغب ملك
 اول نيوازفن ونب نمشلاو ىازلا نمب نمشلاب ةوازفن اهو ناهظع نانطب

 ا 1 ادلع وبا هفلغربكالا ل ىو رفنالا رلرجب ةنازلر ربخأللا

 اول نب ميازونب ةتازم منمو رغصالا اول نب ةاصام ونبو ةزورتعو ةروكا ةتاول
 هباككأو قباس ىنبأ دنعو رغصالا اول نب طك ونب ةنادجو ةغاغمو رغصالا

 ةتاول نمو ريغصالا اول نب لصصام نم ملك ةزو رتعو ةروكاو ةنادجو ةغاغم نأ

 دمحتوبأ لاق ةوارغم ىف ةتاردس بسن لخدو رغصالا اول نب (2 ططينونب ةتاردس
 ممال ةوارغم ىنب اخا ةتاردس راصف ةتاردس ما حورت ورغم نال مزح نبا
 ةساسغو ةسابلو مو ةريثك ىوطب اضيأ ةوازفن نمو مب هبسن طلتخاو

 سورمغدروو ةسينرمو لوكروو ةهتازو ةزمنرمو ىمسروو ةتاموسو ةلمهزو

 ةتالكمو رجم هباحكاو قباس نبا دازو وازفن نب تفيطيونب ملك نيدروو
 اريغص تفوطي ىلأ حقو رميه نم هناو ربربلا نم سيل ةالكم نأ لاقيو لاقو

 نم ةصابلولو رمج نب دعس ىب رتاح عالك نب نامر نب الكموهو دانبتف

 ساغديت نمف صابلو ىبا ةيحدو ( ساغديت نم ةريثك ىنوطب ةوازغذ

 (14] 1ع مهم. 8 مما مد« (0انأ كيجز ب (9) 05 ]11[ 311551 0385 165 55٠ اطيق اطيطق : ططبق

 قلعت أ اماه ب (3) 1عو رمدؤ. قلل ءا 15 ممءاعمأ 1عأ شاغدبن



٠. 

 ةمويفملا ريغ هتاوصإب راز اذا دسالا ربرب لاقي هنمو ةموبغملا رمغ تاوصالا

 معمجي مسن ىلع نوقفتم بسنلا ءاملع ىناف منوطيو ليه اذه بوعش امأو

 نانسعي كالذفتلم وذيلا سفداب اقلاو يهاب يه تاهو نايطع ناك

 نيمباسنلا نميو رب انبا أعم اهو سناربلا سنرب بوعشل لاقيو رمبلا هبوعشل

 بحاص (1) ديزي ىبأ نب بويأ نع مرح نباركذف دحاو بال اه له ىالخ

 ناهلس نب قباس لاقو قارولا نسوي هنع هثدح ام ىلء دحاو بال اهنا رامخل

 ناريرملا ةباسن مو اول ىبا نب نالهكو ىوكلا © رودصم نب ىتاهو طامطملا

 نياوهو ربونيرتبلاو ناعنك ىب غيزام لسن نم وهو ربونب سناربلا

 مزح ىبأ ةياور نأ الا ديزي ىبأ نب بويا نع كلذ لقن امبرو ناليغ نب سيق
 ةعبس معمجي منأ نيباسنلا رغكأ دنعف سناربلا بوعش أماو قثوأ هنال محا

 ةفغيروإو ةجابنسو ةماتكو هسيبعو ةبرواو ةدومصمو ةجادزا ىو ماذجا

 مزح نب دمحموبأ لاقو ةلوركو ةروكسهو ةطمل هباحتأو ناهلس نب قباس دازو
 با اهل ىنعي الو ىكصت ابل لاقي ةارما انبا اه اهنأ طلو حاهنص ىأ لاقيو

 نع راوبل ناوخا اهنا نمرغكا اهل ىزعي الف راوه هل تدلوف غيروا اهجورت
 ةدنك نب كساكسلا ب ىتغملا نب (8) نومه نيا ةننأ خيروأ ىف ريوق معزو لاق هما

 رسيربلا لئابق نم اسيل ةجابنسو ةماقك ىا ىلكلا لاقو لطإب هنا كلذو
 لزنأ نم عم ةيقي رفا فنه قف سقي رفأ اهكرت ةينهلا بوعش ىم اهامأو

 ةجادزا نيف مئاش ىن قيقخلا لها بهاذم عاج هذه ةيماحلا نم اهب

 دومصم نب لملف نب ناطسم نب راع وني ةراغ ةدومصم نيو ةساطسم
 ناليكونيو ةايلم غيروا نب ةراته نمف ندلقو رغمو دْلمو ةراوه ةغيروا نمو

 ةنابل اعيج مل لاقيو ةتارسمو ليساو لفروو ططس غيروأ نب دلم نمو

 (1) 1ءل1 هدا ]8 1عيمص لن صو. 15. آ.م5 جناتعو م00(علا ليز - (9) نه ممرت عقأ ةءثأ ةئلاودمورو دصي
 ا

 ل (3) 1ع مؤ. 8 مو»16 رومخ [رومو ءطموسع مذ. عصمأ عوأ ممهعاسف 0' نسع دمصأغمع 01 6عصاع.



 هبكحو هلأ ىلعو ديك انالومو انيس ىلع 0 مللا محربلا ن ىلا هللا م02

 اهلست مسو

 متيلوأ ركذو برغملا لهأ ةيناغلا ةمالا ربربلا رابخا ىف كلاغلا باتكلا

 ىالخل لقنو دبعلا اذبلو ةقيلقل ادبم ذنم ملودو ملايجاو

 نم لابو طئاسبلا اوم مدقلا ىلع برغملا ناكس مم نييمدالا نم ليه اذه

 نمو ىيطلاو ةراجا نم كويبلا نوذنخي هراصماو هيحاوضو هفايراو هلولت
 عاجنال بلغلاو ممم زعلا لها ىنعظيو رابوالاو راعشالا نمو رجقلاو ضصايقلا

 . 3 00 أعمو بععلا دم ةساتمل لما يان انكم نم

 0 نم هيفا رغكاو 5 0 18 ءامرلا 3 لبالا

 لل: كهل سناربلا اهيلع نوغرفيو ةملعملا هيبيحجملاب ءاندلا ىنولمقشيو

 ةناطرلا نم متغلو قلحلاب اهنودهاعتي اهرو ةرساح بلاغلا ىف مسوءرو

 سقي فأ ىأ لاقي مسالا اذهب, ابلجأل اوضتخا ىلأ و اهعونب ةزيقم ةيمجعالا

 ا د و سال

 لاقو كلذ"نم بهكت رع 0 اعرو ا عحمسو رماعالا نم ليبلل

 طال تةخا ىف برعلا ناسل ىف ربرملاو ريرجلاب ومس مكتربرب رغكا ام
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 برعلا ةيدإب اهناربعب تسرمت ةجابنص ةلود نم اهارقو اهراصمأ ىلع بارغأ
 ضقتناو شاعملا بهاذم ابيف تدسف ىأ ىلا اببنو ةراغ اهوفيكف متعجانو

 ديعلا اذ انهي قضوا ىلا هلم نس دكللا دم .انويوخ
 عيسك قاض اذا ءاسنلابو رممخلو لامه نم لماوعلاب ضرالا هل نو رمت ملفلا نم

 ةابقلا ةبج ىن لخخلا دالب ىلا نوعبخيو شاعملا ةرورض اوبكتراو ل.ماوعلا نع

 دالب ىلا رفقلاو لامرلا نم كلذ ءارو امو تاحاولاو ةيرتنسو ةلجوا نم نم
 ةقربب برعلا ءالوه عيشو قمنرب مدلب ىستو رفاك مو مل نيرواجملا نادوسلا

 نودمكي برغملا نم 3 باكرو رفعج ىنب نم بيذ ىباب دبعلا اذهل ئىرعي

 بلجب ممدافرإو هللا تيب حاح نع ىناكلا ىف متين نسحو مرهم ىن متملاسم

 مديسق مار نيلي اريخ اةرخ نلاعخم لحم نير مب ىلعلا سدر مقر
 ىبأ مج نبأ صيرخ نع بايد نم ةقثلا ىثدحو برعلا نموه نهف ىردأ امف

 نب ةعيبرل منا نييلالبلا ةباسن معزتو ةفربب بوقكلا اياقب نم نأ بيذ
 ديو ملس ىبركذ لوا ىف كلذ ىن مالكلا رم دقو رماع نب لاله ةوخارماع

 ةرسعلا ةسمابو ناو بقه ىم ةرعلا ىأر ةرعلا ىف بوككلو مداد: |
 مالس ىل ركذو ةراوه نم منارمج ( ةنياقملا نو بيذوبأ مافجشو دجأ دالوال

 ةميقب نم ةتارسم نوطب نم منا ةبقعلاب مناريج مدقم دالوأ يدش ةيكرتلا فا

 نينعلو ردم تكلحخب نأ داع ةيلع نيفنحلا ةياسلاتيادكلا 075
 نم ةعيارلا ةقبطلا رخآ: اذهو ةقريأ لسا نم اننيلا نيددرعللب ١

 اديم ذنم ملايجاو برعلا ىف ىناثلا باتكلا ىفقنا هناضقنابو برعلا

 ىنوعلا ىلو هللاو تلاقلا باتكلا ىف ربربلا رابخأ ىلا عجرنلف ةقيلخأ

 (1) 1ع مدت. 3 6 ةيناثملا
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 رئاس اودبعتساو اهيحاوض ةسايرب ديتساف سلبارطو سباق ىناطوا نع ةلودلا

 مراصمأا ةسايرب راصمالا لها ديتساو ابطئاسبو املابج ىن ةرمعملا ةياعرلا

 مرابخا ىنركذن ام ىلع اهيحاوضو سلبارطب تباثونبو سباقب ىكمونب

 سلبارط ىراوهل ىلوقف نيرصملا ماسقنإب حاشو دالوأ ةساير تمسقناو

 ةسوفن دالبو سباق دلب ديماحما ىلوتو ورغمو نايرغو روزنزو [همحاوضو
 ةبيرجت

 بناج ىلا ةحازنم منطاومو رفقلا ىف ةعجان ىرخا نوطب ءالوه بابد ىنو

 لب عققإ قيم نب ناملش لا ا ةييع نييحانرلا اليف قطارم نع. قرعلا
 [ضامب] نب دئاز نيرصن دلو ىف متسايرو نايرغو ورغم ةابق منطاومو بايد

 لا رخآالا نطبلاو هيغبو رصن نب داهح نب لماهل ديعلا اذهل فو ناهلس
 بوعشو ةتالسمو ةدبل ىلإ ةتارسم دلب منطاومو ناهلس ىخأ بيه ىب ماس

 فررنم دلو ىف متسايرو قوز دالوو ةنوالعلاو ماهلاو دماحالا ءالوه ماس لا

 ةياملا هذه لوا ىف تناكو ماس نب صامق نب ةقيلف نب نادعم نبا ىلعم نباوشو
 نانس نب ديمحل ويلا ىو هينب ىف ترقتساو قوزرم نب نوبلغل ةنماقلا

 () ةنئاقملاو ةقرب برع نم ةزعلل نورواجم منم ةنوالعلاو نوبلغ نب ناقع نبأ

 مو ةرصان ةابقلا ةهج نم عنطاوم ىن اوه بابد رواجيو نمهقملا ةراوه نم
 بغز ناك ىاف ميلس نب ةقهب نب سيقلا ءرمأ نب ىافخ نب ةرصان نوطب

 موق ىدسي نأ دعبيو ةرصان ةوخا مف ىناهتلا معز اياغخ + نم كلذ باندؤلا

 ءاره نيكبو برقا وهف ىلكلا نبأ معز اكةرصانل اوناك ىنإو مناوخا مهاب
 اك تر وو كل وعسل ب عري افاد مالح ورشا منان تامل
 ممناريج ةزعلا اماو ءالوه بايد رابخا هذه نادوو نازف دالب منطاومو معا هللاو

 ءاليتسال ءالخ ةقرب ضرا نم نونطوم مف مركذ انمدق نيذلا قرشلا ىف

 (1) آه ممدعانهاتمس 0ع ءعممدت م20 م16 72116 0825 165 3.

 ويح
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 نيك يبقا لير كلن رع نيسلملا نس ارهفمان يشد
 00 ناو مم وبا رمالا ىن ملخادو هموق هعبتو رباص نب مغرم كلذ ربك ىلوتقو

 كيولتو هرمأ ماهت ىف ناك ام هللا ردق نم ناكف سباق سيمر ىكم نب كاملا
 ناكو ةسيئمعلا ردنا راصإ . نكس د 2 دير 0ك
 حرسو هيلع اوفلاخ ةرامع ةوعد ىف عيلغف ٌميلع دقعي صفح وبا ناطلسلا

 هيخأ نبا ءايركز ىبا رممالاب اوهرصتساو ىناز افلا هللا دبع ابا هدئاق مير

 دبع ممنم هيلع دفوو ةيقيرفا نم ىبرغلا رغتلاو ةياجب بحاص ذئموي وهو

 ةياقسو ىنيناقو عبس ةنس هخيرصل ضبنفف دوم نب باحر ىب كللملا

 نطو نع معنامو ىزازافلا عيلغ رق ميف اونخناو مومزهو سباق لها اوبراح
 ركسع نيرباص نب مغرم نأكو هرغث ىل ىلا ءايدكروبارب مالا يحير

 نينامو نيتنث ةنس سلبارط لحاوس نم ةيلقص لها هرسأ دق ىراوبل 3
 نامع هيلا عود نأ ىلا هدنع اريسا ىقبو مكلم هارمشاف ةنولشرب لهال دوعأبو

 دارأو نموملا دبع ىنب نم () ءافلخل ةيقب سويد ىبان بقلملا سيردأ ىدأ

 ةنولشرب كلم دقعف ةيدحوملا ةوعدلا ىف هقح بلطل ةيقيرفأ ىلا ةزاجالا

 ةوعدلا مغرم ماقاو سلبارط لحاسب الزنو اهتعبو افلح مغرم نيبو هنيب
 امايا نينامتو نامت ةنس سلبارط رصاحو هموق ابيلع لجو سوبد ىبا نبال

 ةياغ كلذ ناكو هوغرفتساف نطولا ةيابجل اولحتراو اهراصحل اركسع اوكرت مث

 ةياملا لوال بوحمكلا هاعدتساو ةدم مناطوأ ىف بلقتي سوبد (© نبا ىقبو |عرمأ

 نييصفحل نم ةديصع ىبأ ناطلسلا مايا سنوت ىلع هب اوبلجإو ةنماغلا
 لترا رق ةدم اهب ماقو سلبارط ىجاون ىلا عجرو اورفظي ملف امايا اهورصاحو

 ناطلسلا عم هنبأ ربخ ىن هركذ اياك كلم ىنأ ىلا انك ماقأو رصصم كلبا

 لظ صلقت ىا ىلا ديماحملاو ىراوجل ناش اذه لزي ملو ناورمقلاب نسحلا ىبا

 (1) آع مق. ف ممم ءافخ - ) ]عاتق وبأ
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 رباج ىنبرماع ىنب لكان وب 0 عنمو نومستني بابد نم ىطب ىأ ىف
 اذه ةساير ممفو رماع نب حامتو دالوأ متوخاو رماع نب نانس دالوأ متوخأو

 ةيقب نب قوط نب ديمحمونب ديماحملا ناهظع نانطب مو ملك باد نم ليبقلا

 لابهلو جاوضلا نم كلذ ىلا امو ةسوفنو سباق نيب ام منطاومو حاشو ىبأ
 نب بوقعي ىب عابس دالال دومحم نب باحر ىب ىن دبعلا - متسايرو
 منطاومو حاشو نب ةيراج نب ديجونب ىراوجل رخآلا نطبلاو باحر نب ةمطع
 اذهل متسايرو كلذ ىلا امو روزنزو © ةغارهو (؛) اروجات لغم ابهلا امو سلبارط

 نب ركسع نب رباصل ديج نب ركسع نب رباص نب مغرم ىنب ىف دبيعلا
 ىراوجل عم ناجردنم ناريغص نارخأ ن .رانطب حاشو دالوأ نمو مغرم نب ىلع

 اذكم حاشو ناو معرب روهلاو حاسشو ا ل ةبواوجلل اهو ديماحماو

 مو هارصكذ اكروعلا نطب رماع نب لاله ىنو ءالوه رولا ىف ىنابخلا معز

 ةصاخ ىنمموملا بايد عم معج اهنأ ناو منم ءالوه بايد روع نأ نومعزب
 نب زيرح ونب حأشو دالوأ نم ةراكو كلذ ةقيعح ملعأ هللاو علس نم اوسملو

 ريهاشملا برعلا ناسرف نمزي زيرح نب دئاف منم ناك ح اشو نب ورع نب مممت

 نم هنأ لاقيو سلاجلا ةهاكفو ىلل رمس دبعلا اذبل منيب لوادتم رعش هلو

 اليه بايدونب ناكو قوط نب دومحم نب يرح نب زيرح ىب دّناف ديماحلا
 ةفهيشم شقارق لتققو راثا ميف اهلو ةيناغ نبأو ىزغلا شقارقل ةعيش

 ىاريمالا ةمدخ ىلا ةيناغ نبا كلبم دعب اوراص رق همايأ ضعب ىف ىراوجل
 ميلعو ةراع ىبا نبا ىعادلا رما اوماقأ نيذلا مو: هدعب نم هقيب لهأو ءايركز

 هينبو الوم كلبم دعب ميلا رف ناك عولخملا ىلوم اريصن نال هسيبلت ناك

 نبا لضفلاب انيب اهبش هيف ىار ةرامع ىبأ نبا مبرم اذا ىتح ميلع لزنو

 ىبا نبا هلّئاسف يرصلاو ءاكبلا ىلا عزفو عزجو نحل عولخملا ىبحي هالوم

 (4) 0م انا هروجأب ومو ]1 رمق, 8, - (2) 1نعو رصقذ. ل ءا 82 ممءاعضأ هعازه



 ما

 نصح نب ىلع نب دجأ نب نوع اعم اههعمتيو ةروص دالوأو ىرم دالوأ نوطب

 تاعيمجلو دعقم مو نالجرلاو ارضفلو دهحا ما دالواو ةناردبلاو ىمن دالوأ رق

 مناو ملسل اوسيل ىرجح ىنا لاقي دقو ىرجو نمسح لاو ةمناسملاو رمخلو

 ىلع ىنب ةسايرو ميسنب اوبستناف ىلحلاب معم اوراص ةدنك ىنولطب ىنم

 نب ةبقع ىب ماس نب دجا ىنب ليمللا وبأ دبعلا اذبل مفيشو ةروص دالوأ ىف

 لهأ نم () ةنعارملا مفداريو نوع نب نسح نب ىعرم نب ةروص نب لبش

 نم ةحرابملاو رثالا نمب ام منطاومو نوع نب نسح نب ىرم دالوأ ميسن
 لسن يُم .دالرا را ليلا نا .دالبألا اما فرقكلا ىالخا معجبو نسا

 هريغ بر ال رومالا ردقم هللاو لبلبم دالوال ملاوحا بلاغو

 نب ةعيبر نب باد نم منأو ميسن ىن ىالقل انركذ دق ميلس نم بايد

 ديعلا الذيل : ةلفعلاا هذه انبي رفقا يفوورحل ةقيما لإ ك7
 وبا لقن اذك ىازلا رسكب طاشرلاو © ىنادجألا اهبطبض دقو ىازلا مضب

 ملو ةقرب ىلا سلبارطو سباق نمب ام منطاومو هتلحر ىف ىناكلا دمحم

 ةقرب ىلا سلبارطو سباق ىبرغ عنطاومو بابد نب دما دالوأ منمف نوطب

 بايد نوطب نمو بغز دالب لاحر نومع نمو نصحل نورواجم لاحر نومع

 مسأوه الو مياب اذه سيلو ىنطاوملا هذه ىف دهحأ دالوال .نوكواشم ديزيونب

 مو ىنابخلا لاق اذك ةدايدلا لولدم ىلإ هب اوبستنا مفلحل ماوه اهناو لجر

 نب © دئاف نيرباج نب بيصونب ءابلا نيكسب ةبهصلا ةعبرا نوطب
 ءارلا نيكسب ةجرفأو رباج نب ناره و نب ةنرامحل متوخاو بابد نب عفار

 اوفلاخ ةتالسم عنطاوم نم ناهلس لا مجرخا منم ناهلس لآ نم نطب
 قابلا ركذيزإو دقو عينسا يد لجراالا هس ةعياسالا م2

 (1) 11 1دسأ معوطقطا دعما 16 ةيعارملا ب (29) 1نعو طتوؤ. 18 ها 18 مم:اعدأ ىادجالا ل (3) آ.©5

 رصؤو. ل ءا 1 مورا ءعصأ دياق
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 تيل الرا كا ا 1 ريعلا# ان وني هئالع يالينأ قبجسا ىف نا
 نبرمع نب ديزوب منمو ةسوس ىلا اعيج معم جرخل ناورمقلا نع جورشل ىف

 ىبا ناطلسلا مايا هتساير ىلع نيكسم ىنب دمحم لزي مو ةفيلخ هنبأو بوقعي

 هفلخ كله الو هيلا شايحنالاو هتهصن ىن اكلابتمو هل اصلاخم ناكو ىبحي

 خايشالا دحاومو نيكسم ىب هللا دبع نب ةفيلخ هيخا نبا هتساير ىف

 رق ناوريقلا ةعقاو ىدي نمب سنوتب نسحل وبا ناطلسلا ميلع ضبقت نيذلا

 بلغت الو كلذ دعب نم صاصتخا هب هل ناكف نو مهقلاب روصحم وهو هقلطا

 ةسوس ىلع ءاوه نيكسمونب بلغت ىأورمقلا ةعقاو دعب جاونلا ىلع برعلا
 متسايرب ماقف ةفيلخ كلهو هتكلم ىن تيقبو اذه ةفيلخ ناطلسلا اهعطقاف

 نب ةنيبت نب دمحم (!) هلقق رت نيكسم نب دمحم نب رماع همع نبأ مكح ىف

 اذه ديحم هلتق رت مالسلا دبع نب يوقعي هلتق بعك ىنب نم دماح

 ترسقتساو مرما قرقفا رق ةياعبسو نمسهو سه ةنس ديره تابجب اردغ
 وبأ بقليو نيكسم ىب هللا دبع نب دمحم نب دما نيب دهعلا اذهل متساير

 اهب نب, نوقغي ىو همك .نو»هللا ديعو روكذالا ةفيلعك ىعا ننااوهو ةنودغص

 دل شمل ل دع الل وكذا نارا نضال لا نيرا وطر ا بوععي ىوادحالللا
 راصو كلذل دجا ضعتماف مميديأ نم ةسوس عزمنا اهكلمو سشتوت نع سشابعلا

 هرقل قل درر الفلور نيل نبلاء دج قي هلاخلا وب ةررس ةيالزاكملا

 ىايرالا»و حاوضلا نع نودرشم ديعلا اذهل مو مواش ىف اودعباو ةنتفلاو

 ناطلسلا ىلا زهخف ىاورلا بقليو دمحم نب هللا دبع اماو رفقلا ىلا نوحازمم
 هموق ىف هتساير تمظعف هترهاظمو هتيالو ىلع لبلهم دالوا عم هفلح دكأو

 تهيقناو ناطلسلا ةمدخ ةنونعصوبا عجار رث دبعلا اذهل كلذ ىلءوهو

 ملف كح ةوخا ىلع ونب امو دبعلا اذبل كلذ ىلع مو اهنيب مكح ةساير

 (1) 1ع صو. 8 ممء(ع ه]بق
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 نمو فيرط نب دايزو فيرط نب مادقمل نيوجو ريعنو ةبعارشلاو رباج دالوأ

 ملسل سيل ديرط نأ لاقي دقو مكح ىنب دورطونب مو مكح نب لّئاوونب
 حالا ديز مهنم ىأ لاقيو رماع نب لاله نوطب ىدحا سينس نم مهنأو

 نب مهف ىنب نم مينأ ديرط ف جعصلاو لاله تالاجر ىنروكذملا لضاف نيا

 ىالحا دو رط تناكو مددعت ىفوا نإو>ع لقم نالمغ نب سمق نو هج

 لاونو نيسح لآ ميكح ىنوطب نمو بعالم لا اوفلاحو موعطاق مث جالدلا

 ممكح نب ريمونب منمو مببسن لصتي نيك ىردأ الو تاعممجلو دعقمو

 وغب بعالم نمو نهطبلاو دمحم ونب دهأ نمف دهجاو بعالم نانطب رمفلو

 دالوا نمو دئاق دالوو سام دالوأو () تايرغلاو مامز دالوأ معو بعالم نب لكيم

 نب وقرح نيركش نب هللا دبع نب بوقعي دالوأو ةعفادملا» حرصلا داق

 ام دبعلا اذهل ءالوه ميكح نطاومو مهنوطب رئاسو ميكح ةساير ميلاو دئاق
 ليللا ىبا دالوأل ةرت بعك ىنبل ىالحا منم ةعجانلاو رثالاو ةسوس ىنيمب

 منم ناك نوقلا نب بوقعي ىب ىف عتسايرو لبلبم دالوا ملاتقال ةراتو

 دفوو ىنامحللا مايا ضقتناو ميلع ادهش بوقعي نب مالسلا دبع نب بوقعي

 قر :ةيحتيطتتستو ةياكعاق ةيقيرفأ نم ىبرغلا غلاب ىخك ىبا ناطلشلا 5

 صغو هراظنا ىلع هعفرو هموق ىلع هل قع سنوت كلم املف هتلج ىن ءاجو

 ديري نب ةماح نب نوع (قامعألا نم ةزج هيلع ضرخ بعكونب هب

 نب دمحم همع نبأ هدعب نم ميف ةسايرلا ىلوو ماروش فقوم ىن هلققف

 هفداري ناكو متساير هيلا تبتقنأو سوقلا نب بوقعي نب رماع نب نيكسم

 رسضحو بوقعي نب ناهملس نب مهك دونا هيعا عنج نم ةعامج هعزانيوا

 لوبلا وبأ منمو راكد ايدل ناكر ىسسل قبا ناطلكالا عم فيرط ةعقاو

 ناطلسلل ةعحانم لوبلا ىبال ناكو مالسلا دبع نب بوقعي انبا مساقلا وباو

 (1) مه (20ان96 31055أ ىانرفلا لقصف ننع] لابعد ؟رووذر ب (2) ((ع ممسد عوأ ةقامممأغ لقه5 م"عق([انع 05

 16و 55.



 4م

 نإ م ظني ىلع زد 10و كمل لع مدرع ىتحل مئام دز غلاؤما: ةحادتساو
 راطو ديرجل دالبو ناورهقلاو سنوت نيب ام ةيقيرفاب ةاباسلا تهلسوو نصح
 نب مساق نب لبلبم ونب هلايتغاو هتوادع عججاو هموق هيلع هسفن ركذ هل

 ةوعد نأو صفح ىبارممالا سنوتب ناطلسلل كلذ ضعبب اوعحنتو دجا

 مناشو ٌمكرتو كلذ نع مل ىفغاف ةلودلاو ةعامجلل رم ىف ةحداق لجرلا اذه

 منوش ىف ةرواشملا ىلا ممايأ ضعب ىن هوعدو هلتق نيعمجم هدنع نم جرخ

 هنعطو ايجن هعم اوصلخ رث ميح ةحاسب هعم اوفقوو برعلا ةداع ىلع هعم

 مفلاو ىنيديلل اعيرص رخخ نيمتبذع ىبإب بقلملا لبلبم نب دمحم هفلخ نم

 نم بعك ىفنب ءايحا تقرتقفاف همدب اوبلطو لمللا ىبا دالوأ هل ضعتمأاو

 ىلأ هققيرط لم ىلع عفار هنبأ هدعب درمأب ماقو اعيج تناك ىأ دعب ذمموي

 د 7 2 اقتحم ةنبا كعردقلا كلذ .تلط ف كلفاوا
 051 عا نب مانر ادي اامطلا كيالمللا ئبارحت لبا ]ؤ ةئايحسو
 مئايحا ىلع ةسايرلا مهملا تراصو لمللا ىبا نيرمع انبا مالمو هزهمح عيف

 5 مالومو ه2 ىدابعما يف مساق نب لبلبم دالوأ عامجا مايالا ضعب ىف قفتأو

 نب مساق ممع ىبأ راغب -غرخأ نع ميولتتقو مبلايتغأ اوعجاف رفقلاب ميمتاشم

 بدلا تلقي ميم رشم : ١ لبلبم نب بلاط الأ منم تلفي مو ارم

 و أوراضصو ميلس ىنب ءايحأ مهيلع تمهسقنأو نييك نيذه نهب ذمموي 0

 ةسايلاو دبعلا اذهل كلذ ىلع مو ةلودلا ىلع ةعاطلاو ىالقل ىف نوبقاعتي

 ا ا هديل ز اهلل نإ فيلات نوامتلل ارقلا لايدبم علاو
 نيثراولا ريخوهو اهيلع نمو ضرالا
 نب ىيكيوخأ نصحو قالع نوطب نم ءالوه نصح اماو قالع نم نصخ وفي
 نصحب سيل اهكح نأ لاقي دقو مكحو ىعونب اضيا نافطب مورم اك ق الع

 عو قيرط ونب مهنم نوطب ملف كح اماف هيلا بستناف هرجك ىف ىبر امناو
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 لذلا نم ةابخم معم اوناك صفح ياونب معنطصا الو كلملا لظ نم نيحاض

 ناو رمقلاب ةتانز نم هموقو نسل ىبا ناطلسلاب متعقإو تناك ىتح ىسعل موسو
 لققلا ليفاهت قلاب لوول نع يعل اروع ينل رز وفالا لميس
 ة كح نيحتكم ارداك نأ دعب ميالط ىف !رظتشاو ةقايزيكرلم كاع ةيغزو
 رومالا كلام هللإو ابلثم ىلا لواطتلا نع بلغلا

 هرمأ نام ملس ىن ةنسلاب ماقلا بومكلا نم ارم نب مساق نع ربخلأ

 ارم نب مساق وهو منم بعك نب دجا دالوا نم رق بوقكلا نم لجرلا اذه ناك

 ءاحاصلا يدش ناو رمقلاب ىقلو ةدابعلل القنم احسان منيب اشن دجأ ىبا

 ةقيرط ايفتقم هموق ىل حر رث همزلو هنع ذخأو ىتاهدلا قسوي يأ درصعل

 نم هيلع برعلا مم ام ىأرو عاطعسا ام ةنسلاب ذخالاو عرولا مازتلا ىف هخجش

 ةنسلا ةماقاو عيفركنملا رييغتب هسفن ذخاف ةداهل نع جو رخو ةاباسلا داسفا

 هيلع راشاف كلذ ىلع هعم اولتاقي نإو ده دالوا نم هريشع كلذ ىلا ىعدو مل

 هموق نم كلذ بلط ىع بكني نأ هل صن ةبيع اوناكو غنم لهللا ىبا دالوأ

 ملس نم مريغ ةبلاطم ىلا هوعفدو هرم دسفيف هتوادع ىن اوجلي ىأ ةفاخم

 نم اباشوا هملا عمجل ةصاخ هموري نهم هل ةعنم ناو كلذب ناعلاردا

 ةدانجلاب نومسي اوناكو هعم ةطبارملاو هقيرط اومزتلاو هناش ىلع هوعبت ةيدابلا

 عبتتو لحاسلا دالب نم ابملا امو ناورمقلاب ةاباسلا حالصأ ىلا ءاعدلاب اديو

 مقومب ىف منم ريهاشملا ومغو قرطلاب منم هيلع رقعي نم لمقب نيبراخمل
 مو
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 ناينفعلا ىلا عجر هتححانمو ناطلسلا ةمدخ ىف ءىثشلا ضعب دبل رع

 هيف ناطللا لا ذإر اة ةلتوكل >. قاع هلاحح تلنضتاو. .قالشلا ىو عانقلا كك

 وا لإ هرب كلا عار ديلا ىو دما هه ايزو لابلثرس كالوا علا عنا ه قوق نك
 1 1 هبل وقر هوزعلا كلذ« معتشو خفير, ممم ءاظفالاو 'عنملا ملا لكم
 01001 و راثلا هك وئاس وح هلرا بالعفو رفا اجل ردع نذ مالم
 ةفوارمل نع اهناسور ميوقتل ديره دالب ىلا نينامت ةنس ناطلسلا ضهنو

 متطراشمو ءاسورلا ءالوه ءالمإب اهنع هتتعفادمل و ضرعتف ةعاطلا ةداج ىلع لهو
 ٌمبلغف ودبلا بايذو بارعالا نآبوذ نم 0 هل اوعجج نأ دعبو كلذ ىلع مهل

 | لب انت دي رددوا اهنج ريع وه ةحاارإ اهينجانرمل
 مفالحاو ةزهح دالوأ دعبأو مرئاخذو مروصق ىلع ىلوتساو درسشمو لقتعم نمب

 ةلودلا مهيلع تزتقعاو برغملا ةبج نم مدالب موخت را وفغملا مكح نم

 راقعالا ىديأ مهنم تقلطناو نمالا لظ ىن اياعرلا تمانف هل ءافك ال ازازمعأ

 دابعلا ىلع ةجرلا باوبا تحكفناو داسفلا دعب ةلباسلا تحاصو شاعملاو

 ملوزازتعا هيلا ىقتنيال ةلودلاو ناطلسلا ىلع برعلا ءالوه زازقعا ناك دقو
 الو لذلل ادبع اوفرعي م مهنا امل ةبيرغ وهزلاو ركلا ىف قلخو ةيإبإو ةيببخع
 هش ا ا اا يرحل درعا دنا فات خاجللا هاف نارا
 اكل ا ل ال ب كوبا همي وعلا يداك عل
 دلل ع راد يشل اهللادلا كفاك ةقاانللا اى كما مهلاعسا: عطمزإ وكلا
 مايا اماو ةلذم الو طغ ربك اهئاطعا ىف سملف ةظلغلاو زازتعالا نع بناجبو

 ةنياصعلا.لسفا ىلع:ةنظلغلا تودحو كلملا لاهغتسا:ىيح نيايعلا ىب

 نييديبعلا مايا اماو اهءارو امو ةماهتو دجن دالب نم رفقلاب مذابتنالف
 نسل 1 عساك ئنلا معقل غعلاعشا كا ةلرخلاوغق ,ةجادل قداكي

 اوناكف ةيقيرفاو ةقرب ءاضف ىلا كلذ دعب اوجرخ ىنمح اماو سابعلا ىب
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 ةلودلا ميتعطقاو ةيجاتفلاا لع برعلا ىديأ نطسبناو هل ءافك ال ازازتعا

 ابفارطا نم ضرالا تضقتناو كلملا صتخمو ةيابهل (1 باقلاو راصمالا ىنح

 ةيابج ىن عوهساقو ةيحاضلا ىلع اوبلغ ىتح ةلودلا نوبلاغي اولاز امو ابطسوو
 ةلردلا سامعا نيب ىنوضرحيو اديرجو الولتو ءارعجر اغير عاطقالب راضمألا
 ناطلسلا مهيمريو ةلودلا نم ه) ةعمط هنولموي امل ةرضحلا ىلع مب نوبلجيو

 فوظفحا ىتح مهنم ميب 2 دهجأ ىب مساق نب ليلبم دالوا ميلاتقإب

 ىلا وم نم ةئمالا داغدأ هللا .دازا:اذأ ىتح اهرالزا ءاضتقل مينا
 ةماقتسالا رونب تيعلا تاملظ نم مهتلادأو ىودلو عوج هراكم نم مهصيملختو

 نم هسرا بدل هللا هديا هل ىئابعلا ضيا نيسمرااوبما ناكل 7
 ريما هيلا عزنو كب غلا رغعلاب هترامأ ناك ابيملا 0 ةرضحلاب ةفالع

 ني> ىلع ةياعبس ىنيعبس ىدحا ةنس كلذو اذه ةزه نيروصنمودبلا
 ةفالخل ىصع بحاصو ةرسغشلا ىسرك دعتقم قحا ىبأ ناطلسلا هع كلبم

 سدود لهفو ةيقيرفأ ىلا ضينف هدعب نم رمالاب دلاخ هنبأ ماهقو ةعامجلو

 زازتعالا ىف برعلل هدح فهراو اهدعب نيتنث ةنس ةرضحلا ىلع ىلوقساو ةوفع

 ةلودلا نع ةرفن روصنمل تثدحل مهيوذو دسافملا نع مبيديأ ضمقو مبيلع

 ىف ناك ربحالا مدج ىبح ىبأ ناطلسلا ىبأ ءايركز ىبيحي ابارممالا بصنو

 ىلع هب بلجاو ةلودلا رابخا ىف هلك كلذ ركذن اكن ينس ذنم برعلا ءايحا

 عسجارو *ىثب اورفظي مو ميبيلع تعنتماف نيعبس ثالث ةنسل سنون
 دق هتريشع ىناكو ةحتانملا هجو نع ققكو ناطلسلا ىنع هلاح نوضتف

 نبا ديحم هيلع ادعف مبيلع هتكلم ئسب ةسفاخمو ادسح هضم ااوهللا

 معه قرتفاو نمعبسو سه ةنس همويل كلهو هاوشاف هنعطو ليللا ىبأ هيذأ

 نب ماليم دالوأ ةفداريو ةزه نب دلاه هيخا نبأ ةلوص هدعب نم مرماب ماقو

 (1) 0م آذ( لهمق اع دمك. 2 ناغلا ب (9) 1ع سق. 85 ممراع ةكتعط
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 نب لوبلا ابا ماخا هعم لتقو هعضوم ىن هركذن اكرع هوا هلتقو اهلخدف

 حت ههلاج ىقبءاخو ةيقيرفأ نم ةهشملا ةفاكو ةلودلا هوجو نم. هيلع دقو

 ةابادلا داسشفا نم#ةيلا هنم نناجحاق مميديأ ضبق دالبلا ىلع ىلوتسا اذا

 ىم ملاتمإب مقحلو ميديأب ةعطقم تناك ىنلا راصمالا عزتتناو ةواتالا فخحأو

 كلذ بسنف ىنارطالاب ميداوب نم نيدسفملا تاراغ تنشفو مب هنط ءاسو هل

 ند دهع مب ىىبسف مكح خومش نم ديز وب نب ةفيلخو نبكسم نب هللا دبع ننإأ

 هتلج ىف ناك صفح ىبأ ىنب نم نايا دالوا ىنم صايعالا ضعب اولخأد نأ

 ةيليطسقب اوبشاتف ىلا ىلا مربخ غلبو ميلع ضيقتف هعضوم ىف هركذن اك
 سيردا ءالعلا ىبا بقع نم نموملا دبع لأ ةيقب نم ىانذب أوم فظف 00

 دنع قحلل دبع نب بوقعي ليتقو شكارم مدافلخرخآ سوبد ىبإب بقلملا

 ناكقع' نب ذهعنأ وهو بزغملا ىلع هناليتساو شحارمم نيدحوملا ىلع هبلغ

 لبيلهم ميع ونب معم بشاتو هيلع اوعقجاو هوعيابو هومصخف سيردا نبأ
 هموقب 6 نوي ةفبأ مجمف هناكم ماقو كله ةئالاط ناكو ميلاتقا

 يسارفالاو ١ ناطلشلا ةيكرشا نم او داو مهبالسأو هبالسأإب ميباقح أولمو

 زازمعا ىف هدعب ام هل موب اياك مالا ميبلغو ةتانز رما ىم أو ضفخو لاا نع

 زمعأو روصخم اهوخا هديعتا ما نالاخ دوهأ هيلع ةسايرلاب ديتسأو هتوخأ



 ويل

 اهدعب نم ةزهح لزي إو سمغرب ممزهو ناطلسلا ميلا حرخل ةيقيرفأ ىلا اوف زو
 ىنيفشاتوباو يدعفمحا تيبلا ضايعا نم .نيكرملا ىيح ىا ناطلسلا ىلع ابلجم

 هركذن اك الام مايالو عاقولا منهب تر كو هركاسعب مده ناسلت بحاص

 ىلع نيم ىنب نم هموقو نسل وبا ناطلسلا ىلوتسا اذا ىتح هعضاوم

 دبع ىنب اوعبتتساو ةياعبسو نمثالثو عبس ةنس طسوالا برغملاو ناسملت

 ناطلسلاب قحلو هدي ىف ابلبح عطقناو هتنقف نع ةزهج رصقا ةتانز رّئاسو داولا

 ىنع هل افعو هتقعافش ىبكوبا ناطلسلا لبقتف هب اعفشتسم ىنسحلا ىأ

 هدُماق رهاظو هداهتجاو هحصن نع رمتف صولقلو ءافصالا لحم هلحاو هردارج

 ةلودلا رمأ ماقتساف بارعالا ىنم ودبلا رهقو ةيقير ذأ مودت 0 ميك نب دمك

 ىأ نيرصن نوع ىأ دهب ةياعبسو نمعبرأ ةنس ةزهج كلهو 5

 ىنوطب ىنم ىلع ىنب ىف ركذلا مدقتملا ديز نب ريقك دلو نم مالسلا دبع ىلع
 نم ممرسمأب ماق ةم هكلبم ابيف ىناكو هاوشاف بور ضعب ىف هفعط ب 25200

 ةوخالا رداس بلغف ليللا الأ ىكيو ةقيتف هقيقش ةرهاظم رع هنبا ةدكب

 ل بملبمونب هلاتقإو ىبحي ىنب رئاسو بعك ىنب ةسايرب دبتساو ةبارقلاو
 نم, قدعاطم ,ننا زعم درمأ ىف ههاسم : ناكو هنم ةلادالا ىنوبقرتمو هنوسفاني

 لتق ىأ اوهتاو ميبأ ةزهح كلبم دعب 0 ىلع اوجرخو ههباريزو ةرازف

 ليهلبم دالوأ ابكر سال اوعجر سدوم ارلزاتح ةلودلا مالا ناكاضإ عا

 ىلا هموقو لبلبم نب بلاط لزخناو دلبلا نع اولحرو اوفلتخا رق علاتقا

 هنبأ ىلع متفئشم تدقوو م ىف مب عقواف مرثأ ف ضبنو ناطلسلا

 نبزعم عيف ناكو هيبأ ىلع جورفل ىف هنولخادي ةصفقب س ابعلا ىاريمالا

 اوطعاو ةعاطلا اوعجارو ىنوقابلا تلفاو هلققو هيلع ضبقتف مريزو نعاطم

 أوم هاظو هنع اوفرحنا رع هنبا رمالاب ماق ماقو ىيحيوبأ ناطلسلا كله انو نمرلا

 س.دنوت ىلأ ممنعاوظب انو ةكم اوفحزو ديعلا كفو دير جل كاتو يمابعلا ابأ هاحأ
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 رمعزلا ةيدكح لزنو سنوت ىلع هب ابلجاو اهءا بايد ىنطوب هناكم نم

 نب دهجا مدخهساو ممزبف () نكيزري نب هللا دبعوبا ريزولا ميلا زربو اهرهاظب
 كلذ دعب دفقوو كله نأ ىلا سنوتب لقتعاو هيلع ضبقت رث ليللا ىبا
 لا لا ارجل نرحل قلوب هقطم قديعماطب نام ا ةرش ريس ىلا هال
 ا دكيأ قضيب ةيقيرفأ ىم ىبرغلا رغتلا يح اش ءايركز ىباريمالا نبا قلاح

 سوقلا نب بوقعيو رمثك نب ىلع وبا هعمو ةديصع ىبا ناطلسلا كابم

 ىف اوءاجو ةرضعلا كلم ىن ءاقبلا اباريمالا اوبغرو ءالوه ملس ىغب خومش نم

 ةنس سنوت ناطلسلا ٍلوخد دنع لاقتعالا نم مالوم هاخأ قلطاو هتبعكك

 ءامركر# حين: قاطلسلاب !ةرج ملا ف. ةربخ ىقركذتتاك ةنياكيسو رهع
 كلذ سفن دقل ىتح برعلا رئاس ىلع هعفرف هدي هب تلصتاو ىنايحللا ىبا

 ىلو ةفالفل دما ليوطلا ىبحي ىبا ناطلسلا ىلا عزنو مالرم هرخا هملع
 هصلخساف ةيقيرفادالب رئاسو ةرضهل ىلع هئاليتسا دعب نمئالثو ةياجب اعبس

 هركذن اكدحاو ضعب دحاو ةبارقلإب هيلع بلجاف ةزج هذبانو هتلودل ناطلسلا

 هنع ىتن امرو هناش ىلع ةرج الامم ناطلسلا ةححانم ىف مالوم هوخأ نهادو

 نادغز هيبهبر ىلعو روصنم هنبأ ىلو ههلع ناطلسلا ضبقتف ردغلا

 مع نبأ ناطلسلا ىلا مب ىاسلا ناكو ليللا ىبأ نب دمحم ىنبا نازعمو

 نب لاله وباو ديبع ىب دحاولا دبع نبأ دهجاو دجأ نب هللا دبع نب نوع

 نب ديز وبو نمكسم نب دمحيو رمثك نب ىلع وب نب ىجانو دئاف نب دومحم

 نيتنث ةنس منيح اولققف عزاعز نب لصيف ةراوه نمو بوقعي نب رم
 نييفشات ىباب اخيرص قحلو هقنح دتشاف ةزهح ىلإ مءالشأ تعبو نبمشعو

 ىنايحلا ناطلسلا نبا دمحم هعمو نساربتي لا نم هدبعل ناسملت بحاص

 ةتانز ركاسعب نيفشضاتوبا مدماو كلملا هبصن دق ةبرض ىببأب فورم ا

 (14) 0م اعماتكع يدتعايتع[هزو ءع مما عدت نكيز مب
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 تسضرقناو ةياجب ربقو همارم نود كابف هتساير ةرفك كلذب وجري سنوت
 هنمب عقوو بومكلا ىف ةسايرلاب ليللاوبأ دبتساو هكلبمب ةهجضش دالوأ ةساير

 ماق كله أكو ةعاطلا ىلع ماقتسا هيلا فانا فك هجازو ةجش نب نهيلا

 ىف كلبف ةديصع وبا ىناطلسلا هبكنو هتساير رما لصتاو دجأ هنبا مرماب

 دجأ نب ديبع نب حاده هجازو ليللا ىبأ نب رع دوخأ هدعب ىلوو هنج

 افعضم رع ىناكو رع هيخا ىنبا ةزجو ماليم ليفكو لمللا ىبأ نب دمحم

 ةيذاجمو مهموق ىلع دادبتسالل اوهترتف عوامسا ىنرضحي مل نيرخأ ىف نوعو
 مايا رماس كلذ ىلع اولازي مو مف ةسايرلا لبح ليللا ىبأ مع نبأ دمحم

 هيلع زازتعالاب قاطليعلا سا كنلذ ف هرشأو ءاسو ةاباسلا همايحأ نم بارعالا

 ماع سنوت ىلع دفوف ةماعلاو ءاغوغلا رودص هل تلغوتو هلام ىف طارتشالاو

 هبنج ىلا نملصملا ضعب كلذ ىن هل لاق امهرو هعزغي م ىجب هللا تيب هّمطو

 هحييملك قاتلا مظعتساف عماجلل قيكف ىاطلسلا طاسب اغبلحدا نأ كان

 لققو اروكذم هرما ناكو ملعفب ةلودلا اوضراو دهتملاب هولتقف هنيحل هب اوراثو
 ماقو دجأ نب ليدنم نب لبش هع ناو ااسك ةاخنا كلذ دعب قاطلسلا

 ل ةزهحو مالوم ديبع نب جادهو ليللا هدا نب دمحم نلعب نم بوككلا رماب

 لهلهم مع ىنب نم ةجازم ىلع ةيقيرفأب ملس نمودبلا ةسايرب ادبتساو رع

 مالوم هما نباو لمللا ىبا نب دها ضقتناو ملوش لوخو ملاتقاو مساق نبأ
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 اهعلات نهرلا دبعل رث هيحا ميهاربال ث الوا هللا دبعل بوقعي نب ةجش ىنبل

 نبريتك ونب مهنم نأكو ةسايرلا ىف مهنوفداري ىلعونب نأكو ىتاي ام ىلع
 ناك امل جاحلاب مهنمب ىرعي اذه بعك ناكو ىلع نب بعكونيو ىلع نب ديري

 نيدكحمولا يدش بطرلا دوعلا ديعس ىبأ عم ةباحعح هل تداكو هضرف ىفق

 نم اعبرا ىناطلسلا هل عطقاو ةو مشو اهاج هتدافا رصنتسملا ناطلسلا دبعل

 ديرجل ةيحانبو ةيقيرفايو سقافص ةيحانب اهنم ناك هدلول اهراصأ ىرقلا

 مو مال ةثالثو دمحمو ىلعو ىضامو دجا مو مال ةعبرا ةعبس دلولا نم هل ناكو

 بولا ىلع مهتساير ىف ةجش دالوأ دجأ عزافف ىلعلا دبعو ىناكربو كيرب

 اكون هزودهلت ةةادع# ويدل ارقسملف كلذ .مهظفحاو قعتأ ىياتناطلسلاب لئضناو
 دلولا نم هل ناكو هدلو ىف ةسايرلا ترقتساو دهجا كلهو هانمدق ام هناش نم

 ليللاوبأو ارمو مساق ةجابنص نم ديري ىنب ةانق ىدحتا ةيرغ نمف ةعاج

 بيلكة يرسلا نمو ريزكلا دمعو ليدنمو ديبعو دناف ةيمكحل نمو لضفلا وباو
 وبا هنبا هدعب مرمإب ماق دجا كله الو زيرعلا دبعو كلملا دبعو ركاسعو

 اليف دلع نب ةساير تلعو دهجأ نب ليللاوبأ هوحأ هدعب نم. لضفلا

 اذه ىلا شاشعالاب مهئامحا نمب اوفرعو اعيمج مهتوخا دلو اوفلاتو مهموق ىلع

 0 ل رك ملا هناا يبل .ةراع كا نتا كحلا نام ناك انو ةهعلا

 قلب هههمرسا فر كدد اي هني عكاز هلعقو قعا ىبا ناطلسلاب عقراو عولخمل
 لكلا بال ناكو ةيقيرفأ نوصح نم نانس ةعلقب رغصالا هوخأ صفح وبا

 ةنعنطضصاف عقاومل نسحا هغم عقورثأ درمأب مايقلا ىف مث هتاجن ىن دهجأ نبأ

 وبا علطضاف ىددلا نم هب هللا لادا أم دنع هموق ىلع هتساير نم ديشو هب

 نب نهيلا دبع مرخا قحلو ىوق بكنم ةجش دالوا كازو ممرماب اذه ليللا
 نع قحتا ىبا ناطلسلا نبا ءايكز وبا ريمالا اهعطققا ام دنع ةياجب ةجس
 كلم ىن هل ابغرمو هب اشيدكسم هيلع دفوف صفح ىبا ناطلسلا هع كلم
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 هلوق اهنمو

 ردنا فافعل اريحا ساير الوب اجا ماعلا يستر
 هلوقب نانع هذه نع باجاف

 رماوض حجاوت معجانع جوعي رجاحو علس نيب اجوع ىليلخ
 ا ذن اك ءىشلا ضعب نأطلسلا ىنطعتسيو منع عورغلا ىف ىف هرذع ميقي

 دبع ىنب نم ديعسلا ةفيلخلا شكارم قحل رث ةيصفحل ةلودلا رابخأ

 السب ربقو كلت هليبس ىف كلهو صفح ىبأ لاو ةيقيرفا ىلع هل اضرحم نموملا

 ءايسكز وبا رممالا كله نأ ىلا باحتالاو ةرفغلا نمب سادرم لاح لزي مو

 نم ةيوق ةمذب بوقكلا قلعو هدعب نم رصفتسملا هنبأ كلم لعفتساو
 ناطلسلا دنع ىنسف ةهش ىب هللا دبع هدبعل مهجش ىناكو ناطلسلا

 قالع رماس هيلع تبصوصعأو هتياعس اغلبم عماج ىبأ ىناكو سأدرم َُى

 نع موجرخإو ناطلسلا نم ظفلو ناطوالا ىلع موبلغو ءاليه نميسادرملا اوبرا
 ةالفلا لها بارعالا ةيدإب ةلهج نم هب مهلا مو رفقلا ىلأ اوراصو ةيقيرفأ

 حابر را ملس ماكحا تحت لولتلا فارطا نم نوراتمو لمرلا ىلا نوعبخي
 مفئاصمو بوعكلا عبارم مايا ةيليطسق ىاوض ىلع بلغتلاب نوصتخيو

 رفقلا ىلا هذه سادرم ءايحأ تلفجا رفقلاب ميتاشم ىلآ اوردحنا اذاف لولتلاب

 ةواتا ةيليطسق دالبو ةطفنو رزوت ىلع ملو ىلح ىلع منوطلاخيوا ديعبلا

 مضارغا نم ريثكلا ىف ابتالو مفرصيو متالاجيو منطاوم ىف امم ميلا اهنودوي

 نارسع :يساو ازيعتك :هغم اوغطسام اهي زامعلا كاتم. هاهعلا ادتيلازاكل
 رتئاببو. تع سار و: الع نم ثعك جرا: رافتساو انازس علال
 العو بيبح حاير نوطب نمو جالدو حايرو نصحو سأدرم نم مهنوطب

 متساير ترقتساو ررصنم نب ملس ىنب ٌرداس ىلع اوزقعاو ةليدلا دنع مهناش
 مدقتلا ناكو ىلءونيو نعاط ونبو ةجشونب مو بعك نب بوقعي دلو ىف

 مب



 لوسر عم اهب رضح ىقلا هدج ةيار هدنعو داجح نب عفارل همغبو زعملا دبعل
 مي ريظتساف نوعزي أهف بعك ىنب دج وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 تالحسملا ناطلسلا عل. لزجإو ناورمقلا حاسب ملزناو هناش ىلع ناطلسلا
 عيج ىلع ةلاطتسا عل كاك نا دعنا حاير ىنم ةدواودلا اوجازو دئاوعلاو

 يشلا مايا ناطلس نب دوعسم ىب دمحم اعاطقا ةّبأ تناكو ةيقيرفا دالب

 ليكملل مريع نينسلا ضعب ىف سادرم هيلا لبقاف صفح ىبا نب دمحم ىبأ

 اببلط اوعجاو اهملا اوهرشف كلت ملولت ىت ةدواودلا ةهعن اوارف هب اولؤنو

 ريمالا ممضرح الف ةنتغلا تلصتأو اطلس نسا قرر اولعقو موبلغف موبراخ

 ةنتف ىلع اعيهج اوبصوصعاف هضيرخل لوبقلا مدنع ىداص ءايدكروبا

 موحازا ىتح عئاقولاو بو رح حاير نمبو مثنهب تركتو اهل اوبهاتو ةدواودلا
 امو بازلا ىلا ةياجبو ةنيطنسق لولقب دبعلا اذهل مهطاوم ىلا ةيقيرفا نع

 ىوعونب كلمو همدق هل تمسق تيمحب لك ىطوأو برحل رازوأ اوعضو من هيلا

 ىأويد ىف مهتبثأو ناطلسلا مهعنطصأو اهيلع |وبلغتو ةيقيرفأ ىحاوض راس

 هموقو جداح دالوأ وأ مهنم ةيالولاب ضتخاو دالبلا نم ايش مهعطفي و اطعلا

 ةيقيرفأ ىجاوض ىلع حايرلاو ةدواودلا بلغ ىف هرمبدت رقو ةصلاخ هل اوناكف

 نيادردم ندع لاو ةنيطنسقو ةياجيو بازلا ىاوض ىلآ اهنع مهجاعزناو

 مهنيب ناطلسلا برضو ةرفنلاو ابعم ةماقتسالا ىف لاح تفلتخاو ةلودلاب

 عماج دالوا نم سادرم ريش رباج نإ ناتعي طخ ةنقفلا ةداشنف الع وتو

 ميلا نمو سادرم نم هتعجانب ماقأو أاهنع ابضاغم بهذف ةلودلا نم هناكم

 ىب هللا دبع وبا هبطاخو ا نم حاير دالب ىف برغملا ىحاومب

 )ا ا ل ل ا ناك تا نابل ةييلاج يسال ا

 ةايوط ىو هلوق اهنم ناطلسلا ةعجارم ىف هبغريو هتلعف ىلع هبذوي ريتك
 0 ايي تامل طا نيد ريفل هي را ةيماا نق



 قالعو ىبحي نأ هريغي يومكلا ل لمص مش نيرخاشملا ءالوش

 مدركو رثرت نانطب رممحلو حايرو جالدو رممح نوطب ةثالث ىبحي ىنبلو ناوخا

 ىلع ونب نانطب نصخلو كرت نب دهأ نب بعك ونب بوعكلا جرت نو

 ىلع متزاجا دنع اوناكو انطب انطب معيج نع ةياكحلل ىلع ىتان نحو مكحو
 ركب وبا ىضاقلا ميلع لزن كلانهو هانركذ اك ةقربب ىنيهقم ىنييلالبلا رثأ

 كلانه اودجوف لحاسلا ىلإ اوجنو متنيفس تقرغ نمح هوباو ىبرعلا نبا
 ةنتف تناك الو هتلحر ىن ركذ اع غهجش همركأاو ميلع لزنو بعك ىنغب

 ف ركذن اكابيحاوضو سباقو سلبارط تابجب ىزغلا شقارقو ةيناغ نبا

 لّئابقلا باشواو برعلا ناو نم عملا عمج نمف ءالوم ملسوعب نراك مرادتلا

 بوقكلا نم نينامت شقارق لتقو بوطخ معم مل ناو ميلع اوبصوصعاو
 ريج نب لكبدو ميلس ىنوطب نم حايرب اوخرصتساو ةقرب ىلأ اوبرهو
 نم ةيناغ ىباو شقارق كلبمم ةنتفلا كلت ةماغ تلجت ىأ ىلآ عوخراصف

 ةفتف تلصتاو شقارق كله الو ةيقيرفإب ةيصفحلا ةلودلا خوسر قاكو :هتعي

 نييتَت ىبأ ىلا ميلس ومب عجرو صفح ىبأ نب دمحم ىبأ عم ةيناغ: نا

 دوعسم مشو حاير نم ةدواودلا ةيناغ نبا عم ناكو ةيقيرفا بحاص

 ملس نم ءاليه وعونيو هوغبو وه هعم ناكف هب قحلو برغملا نمرف طلبلا

 ارعجر ةيقيرفا كلم ءارركر وبا ريمالا هنبا ديتسا الف دمحم ىبا يلا عم
 ىلا همرع قرص ةينافغ نيارباد عطقنا انف ةدواردلا :قوفتعلاو هيلا انك
 نادر اجا داسفلاو اهب تيعلا نم هيلع اوناك< ان ةيقيرفأ ىنم حاير جارخأ

 سباقو لحاسلا اوني منطاوم نم ءالوه ميلس نب. ىوعونت امه قالعو

 هع عماج نب نوعل منم عماج دالوا ىف ذمموي سأدرم ةسايرو معنطصاو

 بوعكلا ىن قالع ةسايرو عماج نب رباج نب نانعل هدعيو ىقسوي هبال

 ةمقيرفأ ملوهد دنع قالع ةساير تناكو بعك نب بوقعي نب ةهش دالوال
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 افح نب ةرصان نب بغز هبسن ىف ىبلكلا ىنبأ لاقف بغز اماف نوعو بيهو

 ةعهيشم نم ىناهخلا دمحموبأ لاقو مهيلس نب ةغبب نب سيقلا ءرمأ ىبأ

 وبأ هنأ معزو قافح :ىب كلاش نب ورج نب بغز هنأ هتلحر ىف نهيسنوتلا

 وبا لاقو ةيقيرفإب ميلس ىنب ءايحا نم ىالا مث نيذلا رغصالا بغزو بابد

 نيمرحل نيب اوناك ميلس نب ةقهب نب كلام نب بغز وه ديعس نب نسحأ
 معأ هللف ةقهب نب كلام نب بابد بسنو مناوخأ عم ةيقي رفاب كالا 8

 ضعب نم هضعب بيرق ءالببل ىناهلاو ديعس نبا بسنو كلذ نم عصعلاب

 ميلس نب ةقبب نباوهف بيه اماو ورج ديعس نبال طقسو دحاو هلعلو
 ةبج نم ةريغصلا ةبقعلا ىلا ةيقيرفأ ىلي اهم ةقرب ضرأ لوا نم منطاومو

 برغلا ىلي ام لوو ةيقيرفا ىل مداوخا لوخد دعب كلانه اوماقا ةيردنكسالا
 ىلا نيبعجريو جامل ميهري ددع متو اهتابجو ةيبادجا مل دهجاونب مم

 ةقرب بصخ تزاح اهنوكب بيه ىنزعلا ملو ددع اهل خامت لدابقو خامت
 ديبل ونب بيه لئابق نم ةريبكلا ةبقعلا ىلأ ميقرش ىقو جرم ا همم ىذلا

 ةبقعلا ىلإ ميقرش ىفو تار د ديملو خامت ىنميو ةديدع ىنوطب متو

 را لش انو قيملرسملا نسما قنازو) هاب لالا براسضإا لا, ةآدهطلا
 اويرح ليوط ميلقا ىلع تلوتسا هذه بيه نوطب عمجو ةزعلاب ىنوضو عم ا
 دوبيو زر برب متمدخ ىنو ٌمحايشال الا ةيالو الو ةحلم هيف قبي مو هندم

 دبعلا اذبل رهتشاو مثا ةرازفو ةحاور نم معمو رجخلاو ةحالفلاب نوفرتحي

 نفل يويضلرعلا موون ىنيف يدع ايوا الرا تيوكؤنبا انتبازما وليه نش ةقرقإ

 نال هيهعب وهو ةرازف نم هنولعبي موقو دهحأ ىغب نم نولوقي موقو ةزعلا
 اماو مريغل ةسايرلا ىركت قيكف بيبل بلغلاو مددع ليلق كلانه ةرازف

 ملو ةنوب ضرا ىلا سباق ىداو نم منطاومو ميلس نب ةقبب نباوهبف ىوع
 راعبتا ىف نصحو ىبحيونب نانطب قالعلو قالعو سادرم ناهظع نامذج
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 مرابخاو بعك ىنب ركذب الوأ ادبنو ملاوحا فيراصتو مرما ةهلواو ممباسنأ

 تناكو اعوجج مرتكاو رضم نوطب عسوا نم عستم ىنطبف ءالبه ملسونب امأو

 ميفر سيق نب ةفنصخ ىب ةمركع نبروصنم نب ملسونب مو دجخب ملزانم

 نب ةبلعت ىب حاير نب هيرشلا ىبل ةيلهابل ىف متسايرو ةريثك بوعش

 مظع ديرشلا نيورعو جلس نب ةقبب نب سمقلا ءرمأ نب ىافخ نب ةيصع
 سادرم نب سابعلا اهجوزو ءاسنقل وخارضعف ةيوعمو رفح دانباو هرصعل رضم
 نيذكلا ناوكذو لعرو ةيصع لس ىنوطب نمو ةيسداقلا هعم ترضح ىاكك

 اوناكو مركذ لم هباحصإب اوكتف امل لسو هيلع هللا ىلمص هللا لوسر ميلع اعد

 ضعب ىموأ دقل ىتح ةنتفو يتب ةكوش ةيسابعلا ةفالقل دبعل ميلسونب

 نم بئاتكلا جرختو ةنيدملا ىلع نو ممغي اوناكو مهف جوزتي ال نأ هنبا مئافلخ

 اوراص ةطمارقلا ةنتف تناك الو رفقلاب نوذبتنم مو مب عقوتو ميلا دادغب

 ليقع ىنب عم ةطمارقلا نم نيرجلا ءارمأ هينيو ىبانهل رماطلا ىبال ءافلح
 ةرحهدف نيرجلا ىلع ميلس ونب بلغ ةطمارقلا رمأ ضرقنأ امل مث بعك با

 ىلع بلغت ىنب رفصالاونب بلغ مث متوعد ىلع اوناك ةطمارقلا نا امل ةعيشلا

 اوقصحلف مهيلس ىنب اهنع اودرطو هيوب ىنب مايأ ةيسابعلا ةوعدب نيرجلا

 برحل ةيقيرفأ ىلآ هرسزو ىروزاملا دي ىله رصصنتسملا مزاجاو رصم ديعصب

 نييلالبلا عم اوزاجاف الوأ كلذ انكذ اكميلع هفالخ دنع سيدإب نب زعملا

 ربقل ىن هركذن اك ةهقيرفا ىلا اوراص مث انامز سلبارط تابجو ةقرمب اوماقأو

 بابدو بسغز ىنوطب ةعبرا منوطب نم دبعلا اذبل اهملا امو ةيقيفايو مح
 م م



. 

 بلغ رت عجر رث ةجابنص دنع ةسيكن لابج ىلا همامأ نسل نب ىلع

 ىف برعلا هيغرو هلك برغملا ىلع ىلوتساو هيخا ىلع نسحلل وبأ ناطلسلا

 لذا 1 كادر هكانع مهم هعبد نوسلا روصق اذن انبلدم
 برعلا هيف عطقاو سوسلا دالب ابجو ابكلمف ناينري ىنب نم ىسيع نبا
 ىسحلا ىبا ناطلسلا رمأ ضرقنا مث ةدم هلاح نماقتساف ةيابجلا ىف مهضاسو

 تالا ل يل و لا وفر هاج لإ نوسلا عجور فالذ نييك
 الايق ةجابنصو ةدماصملا لئابق نم هاياعرو هتيابج نومهستقي برعلاو

 ىنب عم ةلرزك لغم ةرحسعلا اليخ مهنيمستقي مهنم نعاوظلاو ةيابجل
 0 د اوهتا# ىلا هدم نيابعلا عمر دلل نع ننكر قكيو ناسخ
 ىبوم نب نسح نب رمفغ نبورمع نب ليلخل أ داو كف ناسحلا كف

 ناهلس نبيركب ىبا نب ىلخم راتخم نب ناسح نب ديعس نب دماح نيا
 نمل تانايشلا ةساير ىردأ الو هناوخالو ليلخل ىبا نب نآيز نب نسح نبا

 ملاوحأ بلاغ ىف تاطيقرلاو مايالا رخآ ناسح ىنبل برح مهنأ الا مهنمرب ىف

 ا الح فذوت نود لايجو ةديماسلا ذالث ىلا بوقا عو تانابقلا ىدلخا
 ىلع نب ربماغ نبا ىلع ىف ()زيرح يوه الا هلا ال ءاشي ام قلحي هللأو رفقلا ىف

 خرصتسا ىذلاو سوسلا ناطلس ردي نب ىلع دبعل تانابشلا يدش ةنابش ىبا
 اوبلغوهسوسلا لهأ نمبو مهنهب ىتلا ةنتفلل ةلورك خومش م اغا تانايشلا

 ىوذ مهقحل مث سوسلا اوكلمو ذّدِموي نم تانابشلا نطوتساف مءادعأ عب

 ىلع عم اولقتقا مث رودمص ىلا نراكو نمعلا سارب اوناكو لون.اوكلمو ناسح

 تراكب مهنكاسم ءارو وفبو هنيبو مهنيب تعقو برح ىف هولققو ردي نبأ

 ىرب ملا ىناسللاب (2) راوهل ءارو ىنعمو

 اع مدت. 8 6 ريرج ل. (2) 1.عو ططقؤ. ل «[ 8 ممماعسا راو



 موس

 ىو سوس نم تندورات لتم تاواتالا اهيلع اوعضوو لونو سوس ىف نطاوملا
 ىداو بصمو هبصم نيبو لبجل نم طببي تيح سوس ىدأو ةفض ىلع
 وب دالوأ اياوز ىلا كلانه نمو ةابقلا ىلا ةلحرم روهشملا طارلا تيح ةسام

 لون ىداو ىلع تدمواكاتو رجلا لحاس ىلع ةابقلا ىف ىرخأ ةلحرم نان

 2 برعلاو ةلحرم ىرغيأ ىنمبو أهممبو وم ةسقد ]بحلق عفدي تيح

 ديعل نطاوملا هذه تناكو اهيحاون ىف طّئاسبلا ىلع اوبلغي امنأو اهنوبلغي

 نم تحض ىنيدحوملا رمأ ضرقنأ املف متالاع عسواو مكلامم ةلهج نم نيدحوملا

 نيذلا ءالوه ردي ىنبل ابب ناكامالا ناطلسلا ةلايا نع تجرخو ةلودلا لظ

 ىلا وحن دنهل نم هل ناكو اهروصقل اكلام ردي نب ىلع ناكف مركذ انمدق

 نب ىلع دوخأ هدعيو ردي نب نسحل نيب نمرلا دبع ةدعب نم ىلوو سراف

 تيم تأ وح هراهظتسا دعب ىمتفو ورح ميم ىنهرلا دبعل ناكو نسل

 ملتقو مهتخشمبوه ردغو هدعب امو ةياعبسو ةسج ماوعأ ةعئاتتم تارم

 سوسلاب لقعملا اليف ىلع نيرم ىنبل نأكو كلذ دعي نامت ةفس تذدوراتب

 تانايشلا اهضعب ىف نيرم ىبب قحل دبع نب بوقعي رهاظو ماياو عْساقو
 اهدعب بوقعي نب فسوي مرصاحو اددع مهنم محل قسأو ناسح ىئب ىلع

 نب فسيوي مهيف ىنخنأو لبالا نم افلا رشع ةينامث مهمرغاو (ا)إ طوركسماب

 ونب مهب قحل مايا اضيا هضمحج مهتبراحو نيناققو تس ةنس ةينأث بوقعي

 رحخاسعلا مهملا تددرتف ىناطلسلا ىلع اوفلاحو داولا دبع ئابا'نما ىك

 عنيا كلمو برغلإب ةقايز رما لمفتسا الو هرابخل ىريكذهاك بورش تان
 ىلع عقو صب ههبا كلم نع ابعطقاو ةساللحم ديعس ىبا ناطلسلا نبأ

 هومغرو ناسح ىنيو تانابشلا نم سوسلا لها بارعالا ءالوه هيلأ ىوضنأ كلذ

 رشو ةونع ىرغيا لخدو ةعردب هنطو موخت نم أاهازغاف روصقلا هذه كلم ىف

 هز ام مو. مم« اليو كسب
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 رتكيو رفقلا ىف عفي ةراع نب ىجان نب ناهلس دبعلا اذهل منمو دباعلا

 اذهل تابنملا ةسايرو ءارصصلا روصقو ىنادوسلا راجت نم ريعلا ضارمعأ ىلا وزغلا

 ناطلسلا مايا تناكو ابغم نب جرف نب ىسوي نب نيسح نيوبع نب دمحم دهعلا
 رماع جاهل نب هللا دبع مع نبأ متساير ىف مفداريو هلبق نم ىلع هيخال نانع ىبأ

 ميرتخي اعيج اوعقجا اذا موملأ ةنراعلاو تاينملاو ابنم نب تاكربلاوب نبأ

 ىنب عم مفلح ىناكو نيرم ىب ةلود لوال ةرغك تابنملل نأكو نمسح دالوا

 نم اهكلهتو ةساملج :حاققفا ىف نايز نب نساربتي ةمدقم اوناكو داولا دبع

 متهشم نم اهب ناك نم اولتقو اهيلع نيرم ومب بلغت رث نيدحوملا ىديا

 مومحل ساو رفقلاب متالاجم ىف كلذ دعب نم تابنملاب اوعقوا ث داولا دبع ىنب عم
 ال15 ةلنماقعلا نتلئازمر رومالا كلام هللاو. مايالا رخأ كلذل مددع ضعنف

 منطاوم زيح ىنو ماس دالوأ عيليو برغلا بناج نم روصنم ىنب ىنطاوم
 ىلي اهم ةعرد ةراع قتنم دنع لالج دالوا ميليو رفقلا ابيلع علو ةعرد

 دالواو تبان وب دالواو ىلع دالوا مو تانابشلا رجلا ىلا امرغ ميليو ةلبقلاو برغل

 ميل ىذلا بلغلاب منطاوم نولزنيو برغلاو ةلبقلا ةيحان نم مءارو ناسح

 | ميل
 ناسح يىوذ هانمدق اك قف دمحم نب راتخونب اماو سوسلا برع نأسح ىوذ

 ىاونب منطاوم تناكو ةيرب دالوإو ةنهايجل اضيا منمو تاطيقرلاو تانابشلاو
 مٌمخرصتسا نأ ىلأ هللا ديبعو روصنم يوذ ممناوخأ عمرجلا ىف هبصم ىلا ةيولم

 ىن ههزب هبسنو نيدحوملا دعب نم سوسلا بحاص ىردنكزلاردي نب ىلع
 ةنتف هلابجو سوسلا طئاسبب ىنعاوظلا ةلوزك نيبو هنيب تناكو جفلا برع

 اودهجو منوعظب هيلا اولحتراو دوخراصف ءالوه راتخم ىنب ابل خرصتسا ةايوط
 اهرفقب متالابم تراصو اهونطواف ابيف ىلا نم ركازملا مدعل سوسلا نطاوم

 كلتقي ىقلا روصقلا اوبلغو منوعظ نمو متلهجج ىف موراصاو ةلوزك اوبلغو



 ىلا

 ىلا ىفسا نم ىهصقالا برغملا ىلع اجايس ةهئابل ةهظعلا لابجلل ىف نرد لابجو

 فرسصط نم ىديج نبأ لبج هرخآو ةجابنصل ةسيكن لبج ابيلبق ىفو ىّرات

 لحاس ىلإ ىتنت ىتح ةيزاوتم ىرخا لابج كلاذه نم ىطعنت رث ةروكسه

 نم هب لابي تطاحا ةريرجلاك كلذل برغم راصو ىورلا رجلا نم سدإب

 اهنيب ىتلا طئاسبلاو لابجلل هذه رقعاو ىو برغلا نمرجلاو قرشلاو ةابقلا
 ةرصخم برغملا ىلا لابجل هذه نيب كلاسملاو مقلاخ الا ميصحي الوبربلا نم مت

 لد ةرهج ربعنا ييسر هلاك ل نيرقعملا لُئابقلا ماحزبو ةدودعم

 رجلا ىف بصي نأ ىلا دتعو سوسلا دالبو ةساللج ىنيمب ام لامرلاو ءارهعلا

 دلب ابتدعاقو لخلا ابترجت ىصحت الروصق هيفافحو ناداوو نون نب ام

 هعانيكلا هجورخ راظتناو ٍلينلا ىف مسلارجلا هدصقي رمبك دلب مز

 نم هايج قس ىفو هئازإب نمو نطولا اذه ىلع ءاليتسا اليه نمسح دالوالو

 ىف ملو حباضوو تارافخو بارض ميلع علو مريغو ةكانص ربرملا لذابق
 برغلا ةيحان نم ناسح دالوأ نم تانابشلا مرواجيو تاعاطقا ناطلسلا ىباجم

 مو روصنم ىوذ نم ىالحالا امأو تاواتالا ضعب ةعرد ىلع كلذ ببسب ملف

 ىقو قسشلا ةمحان نم نيسح دالوا نطارمل ةرواجم منطاومف تاّيقمإو ةفرابعلا
 ةيوطبو ىزاتو طاطو روصقو ةيولم لدلابو اهوارعكتو تلالهفات رفقلاب متالاجم
 ةيناطلسلا ناعاطقالا اهيفو عئاضولاو تاواتالا هلك كلذ ىلع مل ةساسغو

 ةسايرو ماوس نم ةنتف ىف ةيبصعلا معمجتو ةنتف نيسح دالوأ نمبو مثنمبو

 دسبعل منش ناكو نارع نب ىلخم نب تباث نب رفظم دالوأ ىف ةنراملا

 رمبولا نب دمح ديعلا اذبلو رمبزلا هنباورفظم نب ةحلط ناك ىبأ ناطلسلا

 دمحم منم نأكف ىلخم نب نالف نب ةراع دالوأ متساير ىف مافداريو ىدوم دوخاو

 (4) لع دمتو ]5 ]وعمد 0ع مدد. 15 ءا 8ر سمتق هد ]تأ عم رصقعوع 0ع ع 0لععماع» ]1 مماع ةدتكقمأع :
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 ارراصف برعلا تزقعإو ةودلا ير لشف ىا ىلا نيكي ام عوطا تاقدسلا
 ىلوتسا الو اهماطعأ ىلع ناطلسلا معيلغي لفقالا ىنالا ةقدصلا ىنوعنمب

 رماع نب رمغصرفو ةياعبسو نيس ماوعا ناسملت ىلع نانع وبا ناطلسلا

 ايو كل مبلغ ناطلسلا ركدو هوراجاف مي راقساو غيلع كرد ءارصعلا/ كا
 اذإ ىخ, ئالخأ كلذ ربك نيلوتم ءارعصلاب ريغص عم اوماقأو هقمعاط ضقن

 يرو هو كأذ نحن ام ناسملتب وج ىبا ناطلس نم ناكو نانع وبا كله

 ركسعب اوعقواف قيلع اولزنو ريغسو وج وبا ابنم رفف ناسملت ىلا نيرموغب

 ىلا اوزاحناف نيرم ىنب نمبو منيب قرقل عستاو ناسملت ىجاوغب نيرم ىنب

 ناطلسلا كليم دعب متاطوا ىل اوعجر مث هيحاوضب معطقاو هناطلسو ومح ىبا
 1 لالا دالإ هنيدي علا برطسا نيعلا لع قايعسو تالق مازعا اس
 .بعمقتا نأ ىلاراثا ةنقفلا كلت ىف عل ناكف ةساججيب معلورنو ىكع ىبا
 اد فاحا نانذ ىباب هيلع بلجاو ةلوج وج ىبأ عم وحر نب دهجأل ناك مث

 فدل ندجعي ةلودلا مع اورمعا مث دركذن اي ةنتفلا كلت ىن لققف ىنيفشثات

 كلت ىنم ىندعملاو الذات دالبب عل عاطقا دبعلا اذهل ةعرد مراغم رقكاو

 ةساهجيو تاوقالا ةريلو قيصللاو عيرملا برغملا ىلا غلوخد اهنم ىتلا ايانغلا
 وو قا املا لا ب نق نسم يكد ا ىاالحالا ,ريدازحا قلما نم
 ةهوفذ نم نرد لبج ىمردخملا مظعالا داولا ىنافح ةعوضوم ةلبقلا دالب

 ردخي ةعرد ىداوو لولتلاو طداسبلا ىلا لهاستيو عمبر ما ىدأو اهنم حرفي
 ةيعرد روصق هيلعو سوسلا هالبب لمرلا ىف بصي ىا ىلا ابرغم ةلبقلا ىلأ

 ىف بصي ىأ ىلا ءىثلا ضعب اقرشم ةلبقلا ىلاردخي انك ريك رح دأوو

 اهدعب مث تاوتروصق برغلا ةهج نم هيلعو اهتلبق ىنو نيراروكمت نود لمرلا

 روصق ناكر نع لامشلا ىنو لمرلا ف بصي اهدنعو ناكر اهدعب مث تهطنمت

 لمرلا قرع ءارو لكلاو نيراروكيت روصق قرشلا ىلا اهنع لامتلا ىنو تهباست
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 لسن الق امايا ةسهتم كابي هيرضاحو وجوبا هيلا قحز زق هرابخأ ق

 هلإتقو أرهسأ ىناسلق ىلا هداقو هيلع ضبقتو د هرفخأ رق دبع ىلع هلوفتسأو

 اهل ةبلاعتلا نكت م ىتلا ةسايرلا نم هل ناك امو هرثأ بهذو حامرلاب اصعق

 أورشد ىأ ىلأ - ىبسلاو لمقلاب هلمبقو هرمشعو هناوخأ عبتت رت لهإب

 ءاشي ام قلخي هللأو

 مروجو لقعملا ءاليه مظعم مف دمحم نب روصنم ونب اماو روصنم ىوذ

 منوطبو ةعردو ةيولم نيب ام هتلبق نم ىصقالا برغملا موخت مهغطومو

 نارسع داليا ةنراعلاو ناقيقس اهو نيسحل وب دالو نيسح دالوا ةعبرا
 ىالحالا اعيج نينطبلا نيذبل لاقيو اضيا ناقيقش امو ابنم دالوا نابغملاو

 نيب ام رفقلاب اهوذختا اروصق اولزنو نعظلا نع اورجتف نمسح وب دالوا اماف

 علا مِلو روصغم ىوذ روهج مف نيسح دالوأ اماو نيراروكمتو تلاليفات

 ةفرع نب رارج نب نومرج ىنب مفاغ داليا ف نيرم ىنب مايا متسايرو ميلع

 ناطلسلا مايا تناك روصنم نب نمسح نب سراف نب ىلع نب سراف نبا

 ىبحي هسيخال تراسو قيرط ةنئاكرثا كلمو رفاغ, نب ىلعل نسل ىب 3
 نب وحر نب دجأ هع ىبال رم ءايركز هيخال مث ىبحي نب دحاولا دبع :هتبال

 دسرعلا اذهل رفاغ ني ىلع نب قسوي هع ىبال م شيعي هيحال رق نفاخ

 ىتامسو ىسوي هغباو قحل دمع نب بوقعي مايا عناق ميف نيم ىنبل تناكو
 عقوا ىمكو ميلا شكارم نم بوقعي نب ىسوي ةوزغ نبرم ىنب رابخأ ىف

  5برعلا:ءالره يلجأ اهبل ارضا ناسكف نفع قرشا اق الرتهز هر د
 لساعلا ناكو كيكروات كل ةيولمو ةعود قمع ام :كورعلا فرط ف5
 تناكف اهتالو رابكو ةلودلا عئانص نم دعاص نب باهولا دبع ةعردب ذّمموي

 ونب عجرو بوقعي نب فىسوي كله مث اهضعب ىف لتق بورح ممنيِبو هغهب

 نوطعي اوفاكو:ةعاطلا ىلع ارماعغسشا تح راعلاب ممم اودحتاظ برغل كلا نك



 شحيلم ةلايا ىف ةبلاعتلا لخدو هعم ةركسعلاب مذخايو ىئاظولاو مراغملا

 شكيلم كلم اوبهذاو طسوالا برغملا ىلع نيرم ونب بلغ اذأ ىتح هركذن 3

 ناك اذه اهابس نأ نوعزيو ليقص نب نكم نب ىلع نب بلعث نب عابس
 رهئاندلا ىم أددع ناني أرانيد ةتماع قوف ىم ىنولعجي ىنيدحوملا ىلع دقو أذأ

 أددم ميل تناقاكف#الو | عابس نب بوقعي ىنب ىن اذه عابس دلو ىف ةسايرلا

 دبع ىنب كلام ىلع نسحل وبا ناطلسلا بلغ رث مهنم شينح بقع ىف ف

 دبعل ةنماتلا ةياملا هذه طساوأ ىراهلل ىنوعاطلا ىف كلهو شينح مع نبأوهو

 مو رصن نب مهاربأ مهيلع ىلوف سنوت نم رئازحلاب نسل ىبا ناطلسلا لو من

 شكيلمل ةعيضوو مراغم لها اوناكو ماس هنبا مهتساي ب ماقو هرابخأ ىب هركذن اك

 كلذل مهخش ىناكو هانركذ اك ةياعبسو نمتس ماوعا وه ىبأ ىلع نمصحو

 دمحم نب تباث نب ديمجوب نب شمفح نبرصن نب ميهاربا نب ماس دبعلا
 ارارم هيلع ضقتناو وهح وبا دقاعو عضوأو ةنقفلا كلت ىف بخاف عابس ىبا

 رجوبأ هيلا ىفحزو رئازجلاب همصنو ىنايز ابا ىدتساو ماس هيشخ لئاوغلا

 هركذن اك ىايز ابا قرافو هتمدخ ماس عجارو هعهمج ضفف نيعبسو عست ةئس



 ملو روصغم ىوذ نوروابجف جارمل نع برغلا ةيحان ىف منطاومو هللا دهبع

 ميديا نم متاعاطقاو نيرم ىنبل بلاغلا ىف متمدخو اهملا امو تيرا

 متسايرو نمدايحالا ضعب ىنو لقالا ىف داولا دبع ىلا معوجرو ممتحت منطاومو

 قزر نب دانم دالوو بوقعي نب زيرح دالوال حاده نب ابه نب بوقعي دلو ىف
 دلو نمف بوقعي نب نهرلا دبع نب دمحم نب نوركف دالواو بوقعي نيب هلل
 مايا ميلع اههش ناك زيرح نب فسري نب ىبوم نب ريغصلا ىبحي زيرح
 دانم دلو نمو هنبأ ميلع سارو هكلبم بقع كلهو زيزعلا دبع ناطلسلا

 هيلا ةفاضالابو ريغصلا ىبح ىبأ لبق انهش ىناكو دانم ىباريثكلا ىحوبا

 ديعلا اذهل وهو دانم نب ىسيع نب دمحم ةديهحوبأ منمو ريغصلاب ىصو

 وزغلاو رفقلا ىف بلقتلا ريقكوهو ريغصلا ىبحي ىبا دلو نم منجيشل فيدر
 هريع ميز ال رومألا كالا هللاو ىنيقللا قم:ناولا لعالم < د1

 هللا ديبع ا ليقس ى كم ىباالع نييلعت لو نم عتوخا ةيلاكلر امر اكل

 ىرطيهتب اهلبق اوناكو رئازهل طيسب نم ةبجتم دبعلا اذهل منطاومف لمقص نبا
 اللب ايح ايس امانا ةعدت ومع دم اقولرس يخل بد

 اذهل رماع ىنب نطاوم ىن هللا ديبع ىيوذ نأك نمح اهب ملوزن نأرهظيو

 دبعلا كلذل منطاوم تناكف ديوس ىب نطاوم ىفرماعونب ناكو دبعلا
 ىلا ىماوملا ىف اوجردتو لومك ةمحان نم اولهدف ةيقرشلا لولتلاب ةاصعم

 ةنئدملا ةيف نئاخل ىذلا رهشا لبج وهو ىرطمت لبج اولرنو ةيدملا جاوض

 نب دمحم ىفحز شيرشناو اوكلمو لولتلا ىلع نيجوتونب بلغت الف ةريبكلا
 ول ملسو بو رح ميغهبو هنيب تناكو ابكلمف ةنيدملا ىلا ىوقلا دبع

 ةبلاعتلا ةيقب ىم مءارو نم أمغأو مبيلع ضبقتف مهتهخشم هيلع تدفو

 ىلا اهنع مهحازاو ىرطيت ىلع اهدعب مهبلغو مهلاوما متكاو مهمدتساف

 هيلا نودؤي اياعرلا دادع ىف هعم اوناكو ىرطمتب نمصح لئابق لزناو ةبجتم
5 
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 ةبرض لحاسلاب نينه دالب ىلع اوبرضو مل اهتيابج مظعم راصف عئاضولاو
 الا اتماتتب مثول رماشم امععمب ام ريسي الف ىاسؤم كا ابنم ةزاجال
 دلو نم حارخ اف جارفلو جادهلا نانطب مو ملا اهنودوي ةبيرض ىلعو متزاجإب
 نلعب جرف ىبب كلملا دبع دالوأ ىف متسايرو هللا ديبع نب ىزنطم نب حارخ

 بوقعيو كلملا دبع نب ىسيع دالوال حارخ نب ناقع نيرابن نب شيرلاوب نبا
 دبعل مهش رومي نب بوقعي ناكو كلملا دبع نب رومغيو كلملا دمع نبا
 اك هلق هلا هيعمل رهككحلا نام انن :بلسازو نسل نا ناطعلا

 ناكو ةدجو ىلع لطملا لبهل لها نسانزي ىب تالاجر نمزعلا نب ىبحي
 روصق كلم ىف هبغرو نسل ىبا ناطلسلاب لصتاف لودلا ةمدخ ىن مدق هل
 تاكو دو طنلا 11 عمم لهو ركسشم ف يرغلا الزم عم ةعقبق ءارضعلا هذه
 ةلماعملا وسو مكالما عازمناب هللا ديبع ىساو ابيلع ىلوتساو روصقلا كلت

 ضقنو هعم ىذلا ناطلسلا ركسعم اوببقناو هثابخ ىف دولتقو هب اوبثوف مل
 دعب عجارو همايارئاس ءارصعلاب اديرش لزي ملف رومغي نب بوقعيرفو ةعاطلا
 ىأ كنا كلذ ىلع لزي و أهتيالو ىف قدصف داولا دبع ىب ةلود تداغ رق كلذ

 جارخلا ىلع سار هضاقتتناو بوقعي الخ مايا ناكو ةحلط هنبا هفلخو كله

0 
 ممقسايرف مميلع أش همدقف مدق هتصلاخمو هتمدخ ىف هل ناكفوجوبا

 هفداريو كلملا دبع نب بوقعي نب روصنم نيوحر نيب ةمسقنم دبعلا اذهل
 نم ةنواعجل منم ةريثك نوطب ملو هعزان امرو افنا روكذملا بوقعي نب ةعلط

 حارخ نب ىرطم نم ةفراطملاو جارخ نب لساغ نم لسغلاو حارخ نب نإ 5

 نومسي ةعجان معمو هانلق اك متساير ميفو حاره نب ناقع نم ةنماقعلاو

 ايهم ىلا ةراتو مركذ انمدق دقو ضايع نم ةيابملا ىلا ةرات نوبستني ةيابملاب
 نب دمحم نب ىدبم نب حاده دلو نمف جادبلا اماو جارخ نب ىرطم نبأ



 نمو ميف ريبكلا ىطبلا هللا ديبع ىوذ هللا ديبع نمف بلعثو هلا ديبع

 امنع يح كلور دارا ردد ىو سم طيشبب يذلا ةيناحبب ا

 ىيمف ةنابش ناسح دمحم نيراتخم دلوف ناقعو ماسو لالجو روصنمو
 تانايشلا ةفايم ند ىمقلا رنا لقا يدنا نسا 1-50
 نم يويسكسلا لبج تحت عنطومو تباث وغب نانطب منمو كلانه مناريج

 رخآلا نطبلاو ةحاط نب شيعي هلبق ام وا دبعلا اذبل منجحشو نردأ لابج
 دحيوعلا ذبل ماهو ةلوزك لبخ نيك :ةسيئنه ةيرب 2 ممنطومو كح ا

 ىوذل ةيدإب تاطيقرلا ناقعو ماسو لالج ىنمو ىلع نب ردا برق اموأ

 نارعو نيسفل وباو نمسح دمحم ني روصتم دلوو معم نوعجتي ناسح

 ةروكذملا ةئالتلا منوطب دحا وهو روصنم يوذ اعيج مل لاقيو ابنمو

 ىو ةبغر نم رماع ىبل نورواجما و هللا ديبع ىيوذ اماف هللا ديبع ىوذ

 ىلا ةدجو ىلا ناسملت نمب ام منطاومف ةتانز نم داولا دبع ىغب ناطلس

 متلحر فققنتو ةلابقلا نم اص ىدأو تعبنمو رجلا ىف ةيولم ىدأو بصم

 تيباست ىلا لاهثلا تاذ اوجاع امرو نيطنهتو تاوتروصق ىلا رفقلا ىف

 ىذب ىنميو ممنمبو نادوسلا دالب ىلا رفسلا باكر ابلك هذهو نيراروكمتو

 ناطلسلا ليق اهلعم داولا هيع ىنب عم مل ناكو ةلوصوم بورجو وفر“
 انالخا روصنم ىوذ نم تابنملا ناكو نيرم ىغبل افالحا اوناك اهب ةلودلاو

 ىلا مم لاغيو هتاقوا رقكا ىن مب عقوي نسارمتي ناكف داولا دبع ىنبل
 لمارطلاو ةفقدصلا ارطعاف ةلودلا ةيلع تيرتعاإو رار _ببست سك ١

 ىذلا ميهلا ةلودلا قحل نا ىلا كلذ لزي مو هبورح ىف ناطلسلا عم او ركسعو

 ةنويدمو )١( نسانزي ىنبو ةموردنو ةدجو اوكلمتو' لولتلا اوطوف اهلغم حلي
 تاواتالا نم لبق ابيلع قمل ناك ام ىلا ناطلسلا نم اعاطقأ سونس ىنغبو
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 حاير نم ديعسو ميلس ىنم ميفو ىلفسلا ديلا هذخا ىلا نود لودلا نم عاطقا

 ريغ نم لئابقلا نم ميلا عقجا امنار ليلق دانلق اك هددعو جالا ىنم روهلاو

 ةفرح ىم ةظشلا ميفو ةريثك ءايحا عجتأ نمو ةرازف نم ميف ىناف مبسن

 جلس ىنب نمو رضخالا نم حاهصلاو نيصح نم ءارعشلاو ضايع نم ةيأبملاو
 لاله ىم برعلا ةباسنو ةلوبجمو ةينكل روبمجل نع ممياسنأ امأو مرمغو

 تسيبلا لهأ ىف ميسن نأ نوعزي مو ج0 ع نع نوطب نم منودعي

 نييمئابلاو نييبلاطلا نال يصعب اضيا كلذ سيلو بلاط با نب رفعج ىلا

 | ىنسهلا برع نم منا ميما نم معأ هللو ةعجنو ةيدإب لها اونوكي
 هريغو ىبلكلا نبا اهركذ لقعملاب اهنم دحاو لكى ممي نينطب ميف ناف

 نب ميل نا عك“ نب لتعم ومو رمح نب كلام: لإ ةعاضق : نم: انهدحاف

 نب ةرذع نب ىفع نب ركب ىب ةنانك نب هللا دبع نب لَّبُم نب بانج
 نب ناولح نب بلغت نب ةرسو نب بلك نب روث نب ةديفر نب تاللا ديز

 ةلع نب ورع نب بعك نب كراحل ىنب نم رخالاو ةعاضق نب ىاحلل نب نارع
 نب بيرع نب بتي نب ديز نب ددأ نب كلام همسأو حذم نب دلج نبأ

 نب بعك ىنب ةعمبر نب بعك نب ةعيبر همسأو لقعم وهو نالبك نب ديز
 ه2 نذل جحذم نم ىذلا رمخالا نطبلا اذه ىم اونوكي نأ بسنالاو تراحل

 ةعيبر ةيقيرفا ىلا نيلخادلا لاله نوطب ىف نويرابخالا دع دقو ةعيبر

 ناك نيح نيرجلا نم بيرق بعك ىب كراحل ىب نطاوم نا عم ءالوه
 ديعس نبأ نا هديريو ةيقيرفا ىلا علوخد لبق ةطمارقلا عم برعلا ءالوه

 دهبزو سنع ممنوطب نم ركذو نهلا نم لابهل تابجب مناو جذم ركذ ال

 ركذ ىيذلا ءالهو لزنتو لحرت ةيربو ةقرف منم ةيقيرفابو لاق مث دارمو

 نمو ىصقالا برغملاب نيذلا ءالوه نم ةقرف ىو ةيقيرفإب يذلا لقعملا م امنا
 ليقص دلوو دمحمو ليقص دلولا نم هل ناك مدج لقعم نأ متباسن ءالما



 ناس

 سافو ةسانكمو ةساسغو ىزات لغم لتلا نم ابيذاحي ام ىلعو ةعرد كلعو

 08 لزنيو طيخملأ رجلا ىل[ ةعرد نرد ىانسح ىوذ ىطاومو ىندعملاو ال دات

 نوعيذنيو ابيلا امو ىصقالا سوسلا ىلع ىولوتسيف سوسلا ةدعاق لون دلدتج

 ملوخد ىناكو ةنوتلو ةفيسمو ةلادك ىنم نمقلملا نطاوم ىلا لامرلا ىف غلك

 مضرتعاو نيمتياملا اوغلبي م منأ لاقي ليلق ددع ىن نييلالبلا عم برغملا ىلأ

 ني ميدق 8 ذنم ا ىلإ | 0 0 ملسومب

 يس دم نط هلوا 3 0 | بدلا ىر اع نايت

 ءارصعلا وصق ركلمو هل ءافكال اومن ارفف ءاديبلا ى اودرغتو رافقتلا ىف: لفعل
 تيطنمت رث ةدوب رث تاوق اممغ سوسلا روصق لثم رفقلإب ةتانز ابطتخا ىلإ

 درفنم نطو هذه نم دحاو لكو اقرش نيراروكمت مث تيباست مث ناكر مث
 منمبو ةتانز ىنم اهنكاس رغكاو رابناو لخغ 3 لخغ تاذ ةديدع روصق ىلع لهي

 أوسعضوو متالاجم ىف ىناطوالا هذه لقعملا برع زا اهتساير ىلع بواحك ودك

 ذنقم ارداكو اكلض | يرف نودععم ةقابجحرمل ترانسو بئازععلاب كسل
 ل ئغخاوطلاو ءامدلاب 0 ةتانز كولمل تاقدصلا ىوطعي ةفلاسلا ددملا

 كلذ ءازإب / هل ناك مدعب ةتانزو نيدحوملا مايا هيماحل ةرقكو روغتلا دسو
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 ةفيلخ دالوا ةرركذم ىنوطب مهلو مهتومب نم نعظلا نع زبع نم ربارملا

 ىناعيج ميتسايرو ناهلس دالوأو نايز ىذو ىراقتلاو ةغياشو ةنقامحلو

 ركسع ىب نايز نب دمحم ديعلا اذهل ىفو ةورع نب رضفلا نب ةفيلخ دالوا
 ىراشتلا رقكأو ركسع نب ةفيلخ نب ىيحيوب نب نوعم» هفيدرو ةفيلخ نبا

 [ خنلا ىف ىضاهب] دالوأ ف مهتسايرو هانركذ ىذلا لتنشملا لبيب نونطوم

 00100 كر يل راس اياد هدول تفاحاوصنلا الزم دمج
 اهف رماع ىغب عم مهتيدنو ديوس عم مهتنقف ىن رماع ىنبل ةراتو نطاوملا

 داو مساوه اهناو مهل باب سيل هنأ ميخياشم نم تعميو ةفاحت لاب نوعزي
 لقالا ىن هنا الا رماع ىنب ىلع اديوس نو مهاظي اهبرو ادق مفلح هب ا

 احاير اورهاظ امبرو دانركذ 0 عرساو برقأ رماع 0 نوح لإ و ةردنلاو

 ' رايي زرداعلاو ىو اضبا ليلق هقااالا نلنرلا زار ميعقعف/ق تارا ضعي

 بورح مهغهب نعقو اهرو ديعسو مسم لعم حاير نم ةيدابلا عم رغكالا ى

 ىدات امو ةيبغز نوطب هذه ضعب ءامد نم ضعب ابيف نوبيصي رفقلا ىف

 نيمملاعلا بر وهو رمالاو قلل هللو اهرابخأ نم انيلا

 منياسداو ةعبارلا ةبقطلا هذه نوطب نم لقْعَملا نع ربخل

 براغلازاععب ءتنطاومو يزغلاب برعلا لئابق رفرا قم دبعلا اذبل ليبعلا اذه

 نوبتنيو ناسملت ةابقب مهنطاوم ىف ةبغز نم رماع ىنبل نيرواجم ىعقالا
 يوذو هللا ديبع يوذ نوب ةثالث مو برغلا بناج ىنم طيحما رجلا ىلأ

 معنطاومو رماع ىغبل نورواجم ا م مهنم هللا ديمع ىوذف نأسح ىوذو روصنم

 يىوذ ىنطاوم ىف ةابقلا نم اهبجاوي امو لتلا ىف تريرواتو ناسملت نيب ام
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 ىلع هناوخا دفوأو ةورع عم اعيج اولزنو ملس نب ىءاس مهجش ىلا محراطم
 ىلع اخيرسو هب اهذتم دبعلا اذهل ةيقيرفأ بحاص سابعلا ىبا ناطلسلا
 هلك 1 هدفو ىف ضافاو هبساني اه ناسحالاو ربلا نم هاقلتف هودع

 دفوو هقيب ىف هلاتغا نم هنويع نم تنعيفوج وبا كلذب رعشو ليمهل دعولاب
 ممهاربا ني رع نب ىلع ةيقيرفأ بحاص سابعلا ىبا ناطلسلا ىلع اهدعب

 0 قا نم نيفلاخلا رعنلا ريثكو رماع ب هلا كي
 هكيرص نوبلطي سنوتب هملع اودفوف رماع نب بيعش نب ناهلس هعم دفوو

 ىلع عجار رث موق ىلا اوعجرو ماما ةربملاو ناسحالب بسحاو مدعوو مباجاف
 نب ناهلس ىم هب لادأو رماع ىغي ىلع همدقو وج ىبا ةمدخ رع نبا

 نيذلا عماربا نيرماع دلو نم هتيب. لها ىلا ناهلس حرخ رماع نبا عقاربا
 اذهل كلذ ىلع مو ىفيرع نيركب ىبأ ءايحإ بوقعي ىنب عم اولزنو ءارصصلاب

 رابنلاو ليللا ردقم هللاو دبعلا

 نب سيهجو ةورع نب رضنلا نانطب مف ةبغز ىنب ةورع امأو ةبغز نب ةورع
 الحا ليانونب خم ىنوطب نمو نأظقييو ف هللا ديبع ةثالث سميه نوطبو ةورع

 ىالحأ هللا ديبعو ناظقيونبو دشار .لبجب نينطاقلا روعلا نم ايحم دالوال

 قيتيطب نك دباع اذ ميتسايرو متاماقمل ىنوهقيو منعظل نونعظي ديوسل

 ىلا نودعصيو لامر ىف نوعبجني رفقلاب نوذيةنمف ةورع نب رضنلا امأو ناظقي
 0 سس ميناطوأ موختو نهصخحو كتاطعلاو مايدلا ةلايأ ىف لولتلا ىارطأ

 نيرخالا ةبغز نوطب ةعنامو مهتلقب لولتلا لوخد نع ميركل عاطقا الو كلم

 ىنطو كي امن 0) لمئشملا لبجب ىطولا باتذإ ىف هيلع اويلغت ام الإ 15

 عضوف نينس ذنم برعلا بلغ مبملع رقسا ةتانزو ةرغ نم موق هنكسي حاير

 ءالوه عم مينم لزن اهرو اهعرو الوخ موراصاو ةواثالا مهيلع ءالوه رضغلا

 (1) آنه سف. 2 ممءا6 لمشنملا



 اوعقجاو ىاطعلاو مايدلاب اوقحلو ءارصصلا ىلا اديرت ملف راصو نيرخا مل ةبارف

 سجوتي ىناكو ةبجتم نطو بحاصو ةبلاعتلا ريبك مهاربا نب ماس ىلا اعيج

 هناكم نايز ىبا ريمالا نع اوقعبو ىالقل ىلع اوقفتاف ةفيقل ومح ىبأ نم

 ا الملوك رولا نم ماهل نك هلي وعنا مسام حابو ىلو أ
 ميلا ىخزو ريغص ىب دوعسملا رماع ىنب ىلع ىلوو مرمأ قرتفاف مايالأ كلت

 جرخو مهاربا نب ماس مدخساو رماع ىنب نم هئايلوأو ديوس ىفومح وبأ

 رفقلاب هموقو رماع نب دوعسملا قحلو حاير ىنطو نم هناكم ىلا نايزوبأ

 اعيهج اوعجار ث ةدواودلا نم هموقو ىلع نب بوقعمب ملس نب ىساس قحلو
 بسحرلاو ربلا ربظأو هيلع اومدقو مٌمنماف هيلع اودفواو ناطلسلا ةمدخ

 رماغ ىنب نم هتناطب لخاد رث تنلا ىلع هل يوطو ىباسو دوعسملاب

 تاقدصلا ضبقل نيفششثات ابأ هغبأ تعبو ممب ركمو هوباجاف متبكن ىف ديوسو

 دوعسملا ىلع ضبقت عومجل نم دارأ ام هل عقجا اذا ىتح مموق نم

 ىلا اعيمج برعلاو نيفشات وبا ضبنو مهاربا نب ريماع ىنب هناوخا نم ةرشعو
 متهصف انيم ىداوب ديوس مل دصرأ دقو تارمسب اونأكو بوقعي ىنب ءايحا

 ىنيفشات وبا ممضرتعاف ءابصصلا ىلأ ملف راصو موختكحاو مناكمب زماع رخي

 ليلق لف ىن ءارهعلا ىلا ملس نب ىساس اجنو ةمقإب ممل قبي مف دشأر ىنبب

 نب ناهلس رماع ىغب ةسايرب دبتساو ةورع نب رضنلا ىلع لزنو هموق نم
 نب عم ىنب رحخسع ىب هللا دبع هفيدرو ريغص مع بوقعي نب مهاربأ
 ناطلشسلا برغملا عراه سلا ةلخو ناطلسلا ىم اناكم برقأ وهو بوقعي

 ةليسوب هناوخاو دوعسملا ىف ةعافشلاب ماس دبا لوما نبا دا سابعلا وبا

 متبكن ىف هناوخال وج ىبال الخادم ناك ىنأ دعب ىيرع نب رامزنو نم
 عقجإو ءارصعلا ىلا ارجرخو فالحل ىلا اوداعف ةعافشلا كاتبوج وبا مقلطات

 نم بوقعي ىنب لف اضيا عقجاو بوقعي نب ميهاربا دالوا نم ريثكلا ميلا
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 موري ىحل ىف ةنقف ةليج ىف هسفن لج اهوحن وأ نيتنسل ريغص كله رت اهب
 هذفناف دصق ريغ نع عر نانس هضرتعاف ناسرفلا ضعب ىلع ابنيكست

 نبا هللا دبع هفداري رماع نب دلاخ هوخا هدعب نم هتساير ىلوو هتقول كلهو

 ا نيرم ىنب نم اًساي ومح ىبا ناطلسلا اهلك ةبغر تصلخو ريغص هيخا

 ديوس نم مدئارعو ميراضم ىلع اعيج ممدخساف: ةنتفلا نم منيب ناك

 ناطلسلا نبا نايز ىبا ةنتف تناك اذا ىتح ىناطعلاو ملايدلاو بوقعي ىنبو

 ةبغز نم ةفتفلا لجرم شاج مربخ ىن هركذن ايكومح ىبا مع ديعس ىبأ

 هايأ همابتال ديوس ريما فيرع نب دمحم ىلع ضبقتو ومح ىبأ ىلع اولتخأو

 نبا زيزعلا دبع برغملا بحاص ىلآ هموقو ركبوبا دوخا عزنف هرمأ ىف ناهدالإب

 اولوتساو هتمدقم ىف ءاجو ةياعبسو نمعبس ةنس نسف ىبا ناطلسلا

 ىسو اهيف مددرت لاطو ءارهعلاب ومح وباو رماع ونب قحلو منطاوم ىلع

 فرعم نب ركسشع نب هللا دبع ةيراقاو هتموع نم دلاخ ىف ومح ىببا دنع

 ةناطب اذه هللا دبع ناكو بوقعي ىب مهاربأ وخأوه ىرعمو بوقعي ىبأ

 عزنو هدبع هيلا ذبنو ريغتو دلاخ بلق كلذب دسفتساف انيعو ناطلسلل

 ناطلسلاب عقواف نيم ىبركاسع هتءاجو زيزعلا دبع ناطلسلا ىلا هنع

 لحتراف نمعبسو عبرا ةنس زيرعلا دبع كلهو برعلا نم هعم نموومح ىبأ

 دوواد نب ملس نب ىنأس مقحلو رمغص هيخا ىب هللا ديعيوف برغم ىلأ
 تتدخل فيرع نب دمحم انبأ اولتق بوقعيونب هموق ناك بوقعي ىنب يس

 ةركلا هب لموي ادلاخ بحتصو برغملاب هموقو اذه ىساس قحلو ةنتفلا منيب

 ةفمس مقئاطوا ىلا اوعجرف ةنتفلا نم منيب امل نيرم ىنب رص ىنم أوسُميو

 ىبا ناطلسلا رخاسع ميلا تجرخو ةنتفلاران اومرضاو نمعبسو عبس
 اوعقواف ىاطعلاو مايدلاو ديوس هعم تفحزو نمفشات ىبأ هغبأ عم ومح

 ىف كولم هوخاو ريغص ىب هللا دبع لققو ةعلقلا ةابق انيم ىداو ىلع ب
 | مه
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 ةياعبسو نيس ماوعا ناوريقلا ةعقاو دعب ناسملتب لئادلا ىسارمغي ىبا
 ىف اوءاج ىتح برغملاب بوقعيوغيو ديوس قحلو ناكم اهيف هموقلو هل ناكف
 رمغص ريف معج قرتفاو داولا دبع ونب كله الو نانع نبا ناطلسلا ةمدقم

 نم همرق رفكأ هب قحلو جراوقل بقرتي رفقلاب ماقأو هتداع ىلع ءارهعلا ىلأ

 نم نيسح دالأ ىلاخو ةيحان لك ىلع مب بلجاف ديعس نب فرعم ىنب

 اولزانو اهدعب امو نيسهو سجح ماوعا نانع ىبا نأطلسلا ىلع لقعملا

 ىس ضعب ىف نيرم ىنب ركاسع مب تعقواو معم ناكر مرثاكف ةسالجي
 ارساو القق ميف اونخناو ملاوما ةماع اوهتكاف نوراتم رركنب مو مفالخ
 ىنالاجحلا ىم مناكمي بوقعي ونبو ديوسو ءارعصلا ىف أدير كلذك اولازي مو

 1 اا نايم ربا ناالزتملا كافور عش ناطلسلا دنع ملظخ ف
 كلم بدلطل ىننجيلا دبع نب ناقف ديعس ىَبأ ناطلسلا خا ىسوي نبا

 لحرف مرمأ ىلع نانعوبأ ميلغ ذنم سنوتقب ارقتسم ناكو ناسملتب هموق
 ىلع هنفالخ ىنامزا ىلع نب بوقعي ىلع لؤنو ةدواودلا نطو ىلأ رمغص
 0 ا ل شرا رم ل ردملاا قيداكتلا 8 اةلخاوو ىانه يعبأ ناطلملا

 هرسطعإو هعم هرلسراف هب نيذلا نيرم ىنغبو نأسملت نطو ىلع بالجالل

 عابس نب نامثتع نب نايزو ىلع نب بوقعي ىنب ةلومصو رمغص هب ىغمو هلال

 نب ىسيمع نبراغد حاير ةيدإب نمو نامثع نب كولم هيخا نبأ لبشو
 حاير منع عسجرف مدالب موخت ىلا معم اوغلبو ديعس نم هموقب باحر

 ناكو ديوس عومج مقيقلو مهجول اوضمو كولم نب لبشو ىسيع نب راغدالا

 وبأ هوخارسأو فيرع نب ىدمع ديوس يش دموي لققو رماع ىنبل بلغلا

 1 يزيل لعبا ال يطل جف لا ىجربق قير يولع اطلع نع شرك
 برعلإب وجوبا بلجا ث نانع ىبا ناطلسلا ةزانج نم نوفرصنم .سانلاو

 الل الع ب يب رحال تا اندم اسلم ل
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 نيرم ىنب دنع هناكم ىف ىيحي نب فيرعب ديوس نعاوظ تقحالت رث ءالوه

 ملو برغلاب اوقحف بوقعي ىنب ىلع مموقب مهاربا نب رماع دلو لاطقساو

 نامثع مههش كلهو نسحل ىبا ناطلسلا ركاسع ىف اوءاج نا ىلا هب اولازي

 سرت هع ىبأ هدعب ىلوو يهاربأ نب رماع راغب ديعس نب قىدعع دالوأ هلتق

 هع هدعب عرمإب ماقو كله مث هتايح ىن هل افيدر نأكو لاله نب مفاغ ىبا

 نبرماع ونبرف ناسملت ىلع نسحل وبا ناطلسلا بلغت الو دوواد نب ملس
 ناطلسلا قلاعشاو هنباريغص هيعلا كلذل مهين ناكو ءارصعلا لإ

 هناوخاو ارمغص اوفلاخ بابر دالواو ديه نوطب رئاس ىبحي نب قيرع دي ىلع

 بوقعيوهو ديعس نب فيرع مهع ىنب نم نيش مهيلع ىلوو ناطلسلا ىلا

 ريغص مع مهاربا نبرع كلذ دعب دفوو فيرع نب نوهم نب سابعلا نبأ

 ىلع أ ل مذو ةدوأو لاب مهاربأ نب رماع ومب قو مهمدخساو مهيلع دالوو

 روديه ىب ىعدلاب ةنتفلا ران اوبش ىتح كلانه اولازي مو ىلع نب بوقعي

 كلذ ىلع هناعاو نسل ىبا ناطلسلا نب نهرلا دبع ىبأ هبشب سبلملا
 نم اسمع ندب نوم" دالراو مايدنلا نم ناعطتمالاو ةلوخللا لع دش

 اذهل اوعيابو اوعققجاف اهنم رامزنو هنباو قيرع ناكم ةلودلا ىلع اومقن ديوس

 عقواو ةفاك برعلإب مهيلا ضهنف مهبرحب رامزنو ىلا ناطلسلا زعواو ىدلا
 رافقلا ىف هقوخأو رماع نب رمغص رفم لاطو مهعوج قزمو.مهضخوأ مهد

 برعلا تالاجم ىلع جايسوه ىذلا لمرلا قرعلا اوعطق ىتح بربلا ىن اودعباو

 نسل ىبا ناطلسلا ىلع كلذ دعب نم دفوو اهغطواو () لاو ةعيلق لزنو
 ةيقيرفا ىلا ناطلسلا بحو ركب ابا هاخا نهرتساو هتدافو لبقف هب اهذتم

 ىنب ةيازل اعيجج اوداعو هموق ىلا عجر مث ناورمقلا ةعقاو هعم رضحو

 ىبحي نب نهرلا دبع نب نامقع ديعس ىبال مهلئابق اومدخساو نساربغي

 (1) آي'مءا(مععمماطع لع ع ممسس ءوأ 1معععامتمسمعز هم لع (ممادالع ةعملأ دلأو ,رلأو 6 ىلاو
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 هلاح حالص المؤم دوواد هيلع دقوف اهل هراصح لاطو ناسملت يوقعي نبا

 ىنم هب بارتساف بوفعي نب فسوي ىلأ ةلاسر ةياجب بجاص هلهجو هيدل

 ىنبب هوتيب ةتانز نم ةلايخ هرثأ ىف تعب هتدافو نم لفق املف ابلجا

 راصفل قفخم سفنو ديعس هنبا هموق ىف هرمإب ماقو دولققو كيس ىف )١( ىقمي

 نب نامثع ونب مل اهاعر ةايسو هيبال نيرم ىنب لبق ناكو ناسملت نع

 ها يعش نإ: قى ارعش دالوأ زتعا دقو مموق عمو عنطاوم ىلا موعجرف نسارغي

 هبحاص ىناكمب دحاو لك صغو رماع ىغب ةساير ىف مولجاسف كلت متبيغ

 عزنو فالقلو رئاربل نم متمالسل عيلع ةلودلا لوبقب ىرعم وغب صتخأو
 قبا ناسطلشفلا قف دقوو نيرم ىنب ىلا ةريغلا هذه لجأل دوواد ىنب ديعس

 هموق ىلا عجرو الحم ابل ىداصي ملف ةركلا هب لموي مكولم نم تبات
 3 ميهربأ أدع ىتح منيب بدت ظكائاعسلا لزت مو اهيييع انه كلذ عم اوناكو

 نإور نب ىضام هلقق لواغتو هلققف دوواد نب ديعس ىلع قرعم ننايقعي

 ةفاح بابر دالوا هيلع بصعتو هتالامه رماع ىنب نم ىنعم دالوا نم

 ىبأ دبعل كلذو ديج ونبو بوقعيونب نممح اوراصو رماع ىنب رمأ قرمفاف

 هنغبأ ديعس دعب بوقعي ىنب رمإب ماقو نايز لا نم نامتع نب ىبوموج
 هناكم ماقو ةيه ىنب يش بوقعي نب مهربا ىنيح دعب كلم لا نا

 برغملا ىلا عزنو ركذ هلو امزاح اهش ناكو مهاربا نب رماع هنبأ هموق نم

 هقنبأ ىن هيلا رهصاو ديعس ىبأ ناطلسلا ىلع لزنو ىيحي ىب فيرع لبق

 نأ لواحي نامقع لزي مفرطخ هل لام هلصوو هيلا اهفزو اهايأ رماع هحكتاف

 هقيب ىن هردغ ىتح ىرخأ عامتجالاو ملصلاو ةرات ةنقفلإاب ههبإب هنم راقي

 كلذل ىناقيرفلا عطاقتف برعلا اهركنت ىتلا ءاعنشلا هيف بكتراو هلعقو

 ديه ىنب عم متنتف ىن ديوسل افالحا ءالوه بوقعيونب راسو رهدلا رخآ

 (4) آم سو. » ممماع يقيل
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 منطاوم ىلا نسارتي ملقن الو ميلع ةداع مل ترقسإو ةرارغ ىلا ديزي ىنب
 كلانه أور قتساف اهنطو نمبو لقعملا نمب ارح اونوكيل ناسملت ةاذاحكب هذه

 ناكو ىياصملاو عبارملا ىف لولتلا ىلا نورهظيو ىتامثملا ىف اهرافق ىن نوبلقتي
 نب عفاشو ميو رماع نب ديهحونيو رماع نب بوقعي ونب نوطب ةثالث ميف

 ذاخلا نيرمخالا نينطبلا نم دحاو لكلو ىنطمونيو ةراقشونب مو رماع

 نيزاجونب موزجلا ديمع نمو ديبعونب مانمف ىرخأ لثئاصف ديه ىنبلو رثاعو

 بابرو دمحو دماح شوجو زاجج ىنبا شمخجو شوج دلولا نم هل ناكو ديبع

 اذبل نوفرعم مو بابر ونب باير نمو دمحم نب دالو ونب ةدلالولا دمحم نمو

 نب زرحم ومب ةزراحملاو دهبع نب ليقع ونب ةلقعلا اضيأ ديبع نمو دبعلا
 ىذلا وهو ةزراحملا ءالويه نم نالعل ديه ىلع ةسايرلا كتفاكو ديبع نب ةزجح

 ىنبل ةفاكح رماع ىنب ىلع ةسايرلا تناكو بايو: ىنب دج و لك

 نب دادر نب ىاطع ني لاله نب دووادل هغبأو نسارغي دبع ىلع بوقعي

 مسيءرب اضيا ديجونب نأكو منم بوقعي نب عينم نب دايع نب شيرك
 ىب بايو .دالوال دي ةسارز (تداكو ةينوقعي :ئعب عمل فيدر هنأ الأ مهجشو

 ىنسارمتي دبع ىلعو زجهلا نومسيو دممح نب ديبع نب زاجم نب شوجح نب دماح

 نيب تعقوو دانلق اك دووادل ىيدر وهو ممنم باير نب ديعس نب فرعمل

 امل نامقع هطخيو ةيضاغم ىاطع ىب دوواد نيبو نسارغي نب نامثع
 نمرف نم> صفح ىبأ لا نم قحا ىبا ناطلسلا نب ءايركز ابا ريمالا راجا

 ىف نسارغي نب نامتع ناكر سنوتب ةفيلخأ ىلع جور ابلاط ناسملت
 هعم لحرو كلذ ىف هتمذ رافخأ نم دووأد ىباف هعجر ىلع مزتعاف هتعيب

 ةياجب ىلع بلغتو ةدواودلا خومش نم ناهلس نب ةيطعب قحل ىتح
 نم انليو هتلعفل ايعر لاله نب دوواد عطقاو هرابخا ىن ركذن اك ةنيطنسقو
 فسوي لزان نأ ىلإ والا متالاجم ىف كلانه دوواد ماقإو ةرادك ىست ةزج دالب

 اا/
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 ةرمثك نوطب ميفو هسبحم ىف كلهو هئارغاو ىبحي نب فيرع ةراشإب نانع وبا

 نسح ىب ناقمد دالوا ةنقاهدلاو ىيور نب مهاربا نب دايز وبونب منم

 نبا كم كف ربيو قست ىب ليد « دونا ملكو اضيا نسح نم لاونونبو

 نم اددع لقا مايدلاو ىاطعلا ءالوهو ةمراكعلاب نوفرعيو حاص نب عورزم

 كلام بسن ىنم ةيبصعلا ىناكمل رماع ىنب عم ممتنتف ىن مئايلوأو ديوس

 5 ميذاحيو رفقلا ىف مثنم الاتغ :نيعتا مايدلاو ةرهكلاب زازمعأ مٌميلع ديوسلو

 ىلا ميسن بيرغب نوفرعي ثراحل نوطب نم نطب لولتلا بناج نم عنطاوم

 ةركسعلا ىف ىناطلشلا ميلطي ىطاوملا كلتب لولح ى كراخلا نوب .بايرتغ

 ةفيلخ ىنب عوررم ءاغبأ ىف متسايرو رقيو ءاش لها مو مراغملا منم ذخايو

 نب () عمنم نب بوتكم نب ىفانم نب ةكرب نبوسوي نب ىؤلخ ىبا

 ىلع مقتساير ىف مفداريو ثراحل نب مدج وهو بيرغلا دمحم نب سيغم
 مخومش ىالحالا نم بيرغ رئاسو عينموب دالوا اعيممج مو ىسوي دالوأ بيرغ

 رمالاو قلخلل كلام هللاو لماك دالوا

 ةبغز ىنطاوم رخا ىف منطاومف ةبغز نب رماع ونب اماو ةبغز نب رماعونب
 1 ل هلل ا واجر ورافع يلو اق ىاسلما ةريبق اطسورألا :يركللا ىب
 ١ دادي ردات اذيم احب هاوي ينته يدار قزيغلا قلي اع امزح قمدللا
 مهلو ىمصملا ىف مهتاوقا ةري نسح ىنبو سوهدلاو ةزج نطاوم ىف مريغ
 لاقي دهعلا اذهل هله نيب ةفراعتم عرملا نم ةبيرض ديري ىنب نطو ىلع
 ى .ىلغز ىو ركب ابا نأ ليقو ىطولا كلذ ىف مهبلقت نامزأ مهل كفاكداقفا

 رماع 55 خرسصقساف هغطو نم نوهدلا ىلع هويلغ حاير عم هقنقف

 بوقعي دي ىغب ىلعو ىاطع نب دوواد بوقعي ىغب ىلعو هخيرصل اوءاج

 ىطو ىلع مل ضرفو نالزعب احاير اوبلغو غلاب نب حلاص عفاش ىلوو فرعم نبا

 (1) آرنع رمق. ل ممر عيب
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 اعاطقا ةيدملا جاوض ىلع نيصح ونب ىلوتساو مراغملا 8 لبق نم

 نيجوت ىب دالب ىلع ديوسو ةئيزو ىلع احلا ةنايلم ىجاون ىلع ىناطعلاو
 متساير نيجوت نم ةمل هيف تيقب هرعوتل شيرشناو لبج ىدع ام ابلك

 ةلاسات ىلع رمأع وغيو ه هركذن اك ني رفمت ىبب منيل نبق" و اهتع نر دالودل

 ناطلسلا كسامتو نارهو ىلع ىرشملا لبي ةزديك ىلا () روديص ىلا ةتالمو

 فيرع نب دمحم ةنوزامم ىفيرع نب ركب ا عطقاو راصمالاب

 اولوتسي ىا مب كنثواو ةفاك اهيلع اولوتساف جاوضلا رئاس نع مل اولزنو
 ديعلا اذهل كلذ ىلع مو باقك لجا لكلو رخآ ىلاف لوا لكو راصمالا ىلع

 ىانلا ميسني ةرمبب نوفرعي ءاطبلا جاونب نطب ءالوه ديوس نوطب نمو

 نم ءاربب مو دوسالا نب دادقم موق نم منا نوعزي مو ديوس نب رهاجم ىلا
 نمو معا هللأو ةدنفك ىنوطب ىدحأ بيجت نم نأ معزي نم نمو ةفاشف

 نب جالع ىنب بص ىلا عيسنو ٍمبَصِب نوفرعي ةعجان ءالوه ديوس نعاوط
 ثراحل اماو مماقمم نوهقمو ديوس نعظب نونعظي مو ةوقو ةدع ملو كلام
 منوعظ ةسايرو ةنايلم ةابق ىاطعلا نطومف مايدلاو ىاطعلا مو كلام نبا

 ىبأ نب روصغم نب ةورع نب رصن ىنب بوقعي نب ىبوم نب بوقعي دلول
 هيخأآ ىنباو بوقعي نب نايز نم ىاطع نب ضايع نب نسح نب بيذلا
 معطقاو جالا ىنوطب ىدحا زارب نم ةفئاط معمو مينبو دهجأ نب ىلع

 نيبو منيب لاحو ىقلش ىداو ىلا هملا امو كارد لبج مراغم ناطلسلا

 شيرشناو ةابق مايدلا نطومو كلانه رثابل شيرشناو لبج ديوس نطوم

 ةياعر نب قزر نب مهاربا دلو ىن متسايرو لبجل ةلبق ىن ةنيزو دالب لو

 اذيل منم مهاربا نب سابعلا نب دعسلو ميد نب حلاص نب عورمم نبا
 ناطلسلا هيلع ضيقتو ميهاربا نب ىبحي ىبا همعل لبق نم تناكو دهعلا

 (1) آع مق. 82 01 روديه
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 وسرسلا هعطقاو ةبغز نمودبلا ءاسور رماس ىلع فيرع ىب رامزنو عفرف

 ىبحي نب فيرع دوبأ كلهو نسيجوت دالب نم |ريتكو ةمالس ىبا ةعلقو

 لري و هتكيرا راوج هسلجم نم هيبأ ناكم هسلجاو ودبلا نم همدقتساف

 داولا ىنبع ىنب نأ مم هموق نمودبلا ىلع ىسديع هيخأل دقعو كلذ ىلع

 00 1 ال يوم رام لركوب اهل داك لاحه سبا: وفا طلسلا: فالكل داعي
 كلذ ربك" لوقو: مكولم ئامغا: نم نساراغتي نب ىحي نبا نجرلا دبع ىبا

 نيرم ىنبل ناك امو ةيالولا نم نايز لا عم مل امل هموقو رماع نب رمغص

 نب نوهمل ديوس ىلع اودقعو اهيحاونو ناسملت اوكلمف تامقنلا نم ممف

 ةسايرلا نع جورشلو بهرتلا ىف ىأر فيرع نب رامزنول باثو نامقع نب ديعس

 اذهل كلانه ماقأو هب لوضو نيرم ىنب موخت نم ةيولم ىداوب انصح انبف

 هنو ثويف مفلسب هصاصتخا ةمذ هل نوعري نيرم ىنب كولمو دبعلا

 ىجاونلا رئاس نم ءاسورلاو كولملا عم ةصاخل لاوحالا ىف ةاخادملا» ىروشلاب
 برعلا خويشو كولملا نم تاههل لها هوجو كلذ بيسب هيلأ تيجوتن
 هيلع اوسدو ىنوهملاب اوركمف مموقب دمحمو ركبوبأ هاوخا قحلو راطقالا ءاسورو
 امل مثودبلا ةسايرب اودبتساو متيشاحو مميوذ نم هقهبب ةايغ هلتق نم

 هربكذنن اك كلملوج ىبا ناطلسلا مع قدا وانو انآ نمصّح ونب بصن

 برعلا ير ذمموي نم تبه ةياعبسو نمتسو عبس ةنس ةعزانملل هوحترو

 وربع ام طسوالا برغملاب ممدالب لولت نم اونطوو ةتانز ىلع ملجرم شاجو

 لالظلا بيبد اههف اوبدو هدس نع أورصق ام أهجورف نم اوجوو هتياج نع

 هيلو اهركو اعوط ناطلسلا نم عاطقالاب دالبلا رئاس ةبغز نتكلقف ءويفلا ىف

 ةتانز مل تجرفا ىتح هبرغل انيحست هودعو اهيف ابيغرتو هقمدخل امعر
 ىلي ام ىلع لولتلا ىف منم لك لصحو رجلا ىمس ىلا اوجلو اهريثك نع

 اطاكراك نايت ىنيو ةزهح دالب ىلع ديزيونب ىلوتساف رفقلا دالب نم هفطوم
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 نم ىيك نإ فيثرع لزنو برغملا كلم هدلوو نامتع نب نوهم دوخأ قحلو

 هنبأ هذا م هاوعقم مركاو هسلجم ىنداو لزن ميكا نيرم ىب ناطلس

 مضرحي لزي مو هتاولخل ايجنو هاروشل ةناطب هدعب نم نسحل وبا ناطلسلا

 نيس ا و نامتع نب نوهم سفنو ناسملقب نايز لآ ىلع

 اقم اولا: مو كلاليتاعي .كم نا هيخلا ىلا ارعراظف سلا قانونا كا
 را ىلع ىبا هيخا ىلع نسحل وبا ناطلسلا بلغت رق نوهم كله نا ىلا

 برغملا ماربي ناسملت ىلا نسفل وبا ناطلسلا قحزو هتله ى نوهم دالوا
 لتقو مكلم متزتباو ةونع ميلع ابكتفا رن نمماع ناسملقب ىنايز لا رجعو

 ىعيسقالا يردغلا واطقا خف ةقملك تعي همدس انه قيما ار راك
 5 ممعبقتسأو ةتايز ةملك عجو نيل مالا. نم: نيدمتوملا مود كل ندللا

 هريكذن اكرفقلا ىلا داولا دبع ىنب ءايلوا ةبغز نم رماع وغب رفو هساول

 ىف مع لكى لع هسلجيب ىبحي نب فيرع مدق نسحل وبا ناطلسلا عفرو
 نم ةعجانلا ىلع ديعس نب نوعمبمل دقع ناكو لقعملاو ةبغز نم هملايا

 خف لبق ىنيمثالثو نيتنث ةنس ةلاساتب ناطلسلا ٍلوزن مايا كلهو ديوس

 ناسف 3 دعب هتيالو نم ربشال كلهو ةيطع هوخأ هدعب نم ىلوو قناتشلت

 هل لعجو كلام ىنب راسو ديوس ىلع قيرع نب رامزنول ناطلسلا دقعف
 تفكعف تاواتالاو منم تاقدصلا ذخاو هلاعا نم اوناك نمح ودبلا ةساير

 ديعس ىب دوعسملا هع نبا رفو مواسور هاروشب ىدتقاو ودبلا مأ هتيب ىلع

 دبع ىبأ هنبإب هبش رازج ىعدب ناطلسلا ىلع اوبلجاو رماع ىنبب قحلو

 ىبا ناطلسلا نيب ىيرع رفسو هركذن اك ممرهو رامزنو مل عمج نهرلا
 سلدنالب رجالا ىنيو ةمقيرفإب نيدحوملا نم هدهعل كولملا نيبو نسل
 بلغت الو نسنلل وبا ىلطلسلا كلف نا ىلا كلذ ىلع لري لو ا كرقلاو
 هيلا عاطقنالا ةمذ ديوسل ىر هركذن اك ناسملت ىلع نانع وبا ناطلسلا

41 
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 دبعلا اذهل ةبغز نع تاركبلا رمأ عفتراو ناسح ىوذو روصنم يوذ ند
 ارلخترإو ىدهم نب رع اهيف كله ةنتف مهنيبو نساربخي نيب ثدح رث
 ىنيجوت ئنب ناطوال ىذاحملا رفقلا ىلا داولا دبع دالب نم ىايزالاو لولتلا نع

 ينل ةلذ اعلم ملا, اور اضف ةرهاظلاو :ةفداهملا كد. نموت اوعلاحو. ةؤلردت
 نم تاريهسو ءامطبلا طئاسمب لرذ ىنعظلا نع مهنم زبع نو داولا دبع

 وبو ةجروبو فلامو عفاشو ريفغغو ةقيلفو رهاجو ةبابش نم اهلك مهنوطب

 ٠ تاواتالا مهيلع تعضوف نارهو جاوضب ديوس ةوخأ راع نب سمخب لزذو لماك

 نوعظلا ريما رع نب ناقع ىلوو ةيابهل لها اياعرلا دادع نم اوراسصو مراغملاو

 ناكو ديتساو ديعس هوخا هيلع بلغو نوهم هنبا درمأب ماقو كله رن ديوس نم

 تلقثو مايالا ىلع تلصتا ةنتف ةبغز نب رماع ىنب نمبو ديوس نيب

 ناسملت ةلزانم ىلا بوقعي نب فسوي فحزو مهملع ةينايزلا ةلودلا ةاطو

 مهش ىدبم ىنبرع ىنب ىناقع نب ديعس هيلع دفوف اهيلع هماقم لاطو
 بلجاو هموقب قحلو رفف هلتق عمجأ 0 هتدافو مركو هسلجم ىنداف هدهعل

 ةفئاط هيلا تعزنو نيجوت دالب ةابقوسْرّسلا كلمو لولتلا ىارطأ ىلع

 ةابق ١ ةركاكح لبجب مهلزناف نعظلا نع اوربعو ديري ىب ةمركع نم

 بوقعي نب فسوي كله ىا ىلا كلذك لزي مو ةواثالا مهيلع عضوو وسرسلا

 ىنب نابقع نب ىبوم نب نيمفشات وبا ىلو الو نسارمتي لا ناطلس لصناو
 ندعنت: ةغعادل سناك ةباح ةمذل ىيحي نب قيرع صلخقسا ىسأاري

 1 ارامل مالم لدم ناكرر ةيكذلا_تاعردلا صعبت هقسا قت كللا
 برغملا كولم نيرا ىب ىلا ىيحي نب قل عع دو هنضاودع ناكمب صغي

 لققعاو ةياعبسو نيرشع ةنس مهنم ديعس ىبا ناطلسلا ىلع لرنو ىعقالا

 ناسللت خف ليبق ةسبحم نب كلفنا ىلا نامعع نب اديعس هع ىيفساتويأ

 (1) 1.عو رصقذ. ىل , 1 ءا ]5 مماعصأ هركريبرك
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 عطقاو ىدبم نيرع دوخا رم ىدهم نب فسوي هنبأ رق ميلع ةسايرلاب
 دارط ىبرتقنع عطقاو تاريسو ءاضبلا دالبب ىدهم نب فسوي نسارغي
 اهيف مركاني لو اياعرلا ىلع متواتأ نوضتقي اوناكو ءاطبلا ةرارق ىسمع نبأ
 بملا امو ناسملت ىلع ىدبم نبرع ىلقسأو هبوب ضعب ف سوح امرو

 متعجانو منوعظ نم رفقلاب عتالام تلخ كلذ لالخ ىفو قرشلا ةيحان ىم

 عفاشو رمفُع ىلامو ةقيلفو ةثوهل نم ددعلا ىلملق منوطب ىنم ءايحأ الآ

 ابنوطعي لبالا نم ةراتا ميلع اوضرفو لقعملا كلانه ميلع بلغف ملاغماو
 لفقعملا حويش نم منم اهذخال ىوتملا ناكو تاركبلا نم يلع أبنوراةقخيو

 راهن وخا ناققع نب ىلع لمقو هللا ديبع نب ىناققع نب رابن نب شيلاوبا
 ةماظع لجلال هيج ىنوماع ةيفرق لع لفعملا ايمانا ترس ق0
 ضعب ىف ةبغز نم تالاجر تشمت نأ ىلإ ةداع لقعملل تيقبو هودع ىلع هل

 نفق نب فسوي ىربكلا ل حبلا كلع ارعنمو لقعلا لاجيس
 ةبغز ىلع اهضرفو تاركبلا ببس ىنأ لقعملا نم هموق نم خومش نع مناغ

 منيب ةلادأ اهتمارغ ىنولوقي اوناك لقعملا نأ و بف ابعفر بيس امأو هانركذ اك

 مضرحو هموق ةثوج نب ةباوث عجج اهتمارغ ىن ةلودلا هلا ديبعل تلاد املف

 قرمفلا فاح ل موعفدو هللا هيبع عم أوبرتحاو اوفلةخاف ابعنم ىلع

 نباو ةتوج نبأ اهيف تامو برحلل تلاطو مدالبو منايحا نمبو منيب اولاحو
 ةديصق ىنم مموق ىلآ هللا ديبع ومب تيتكو متالاجر نم حرم

 انل ارط ام اوركذت مكذب الف دعلا ىلع انيخرصت مل نأ لقعم ىب

 مناوخاو هللا ديبع ونب عقجاو ةبغز ءايحا ترفو مموق ىلا اوءاجو اوعقجاف



 ىنب نآاقع نب ةفيلخ ىغب ىف مهتسايرو رفظم نب جرف دالوأو دوعسم ىبأ

 مهتسايرو ةدباعملاب نوفرعيو شارخ نب دبعم نب فيرط دالوأو حرف نب ىبوم

 وب حا وا كرحم نيب ةرعسماا نسبا راخب قب نايرسل فيرطص نب فيرع دالوأ ىف

 شارخ نمرفظمردالوا بسننا اهرو فيرع نب رمثك نب هللا دبع نب حابصلو

 لونو ملس ىنب نم ءاج لماكلا دم نبرفظم نأ نوعريو ملس ىنب ىلا
 كلذ ةقيقحك ملعأ هللأو مهب

 راع نب ديوس :ةئالث نوطب مهف ةبغز نب كلامونب اماو ةبغز نب كلام ومب
 نب ىور نب قاطع دلو نم ىاطعلا نانطي مو كلام نب ثرحو كلام نبأ

 اوناكف ديوس اماف .ىبور نب مهاربا نب نسح ىب ميد دلو نم مايدلاو ثراح

 داولا دبع ىنبب صاصتخا مهل ىناكو ةلودلا لبق نم نيداب ىنبل افالحا
 كلم الو ةراوهو ءاطبلاو تاريس دلب ىلع تاواتأ دبعلا كلذل مهل كفاك

 3 هلال لا ا و كا راما كيلا هورعللا ندع قيامرعب
 اكف قرشلا ىف ةيدملا ىلا برغلا ىف ةديعس ةعلق نيب ام ىلبقلا لولتلا

 3 لصتاف اههفهب امو (1) ةغيزوو شيرشناو سادنمو ةمالس نبأ ةعلق مهل
 ىف اولؤنو ناسملت داولا دبع ونب كلم الو لقلاو رفقلا ىف ءالوه كلام ىنبل

 ةبغز رثاس نم مهتيالوو مبفلحب صخا ءالوه ديوس ناك اهيحاوضو اهتحاس
 مهلك ةثوجو رهاجو © ةبابشو ةقيلف نم نوروكذم ىنوطب ءالوه ديوسل ناكو

 ريفغو ةبابش نب ناسح ىلا ةبسن ةبابش نم نطب ةنساسحلاو ديوس ونب

 ونب مهلك نادجو لماكوبو ةهروبو رهاجم نب ةهلسونب مهلك ىلامو عفاستو

 عضو امئأو مهل دجب سيل ردقم ىأ مهتباسن ضعب معزيو رماجت نباردقم

 00 00 و 5 تيتانكو ا الوأ كلذ
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 كلذ رثابو ةمراغلا لئابقلا دادع ىف ممورمصو قيلاكتلاب موضيببو لدقلاب

 لذا متلودلو عوطا مل اوناكف هركذن اكةتانز عممج ىلع نيرم ىنب بلغت ناك
 كابم دعب ىسوي نب ىنوم رمح ىبا ديعل مكلم ىلا داولا ديع وني داع اطف

 م متلود قحلو ةتانز مير لشفو برعلل زعلا مير تبهو نانع ىبا ناطلسلا

 دوكلمو ريشا ليج وهو ىرطيتب ءاوه نمصح لزن مهلا نم لودلا قحي
 ققحل هلبق نم كلاملا وح ىبا ناطلسلا مع ىبا نايز وب ناكو هب اوغصحتو

 هع نبال اعزانمو ههبا كلمل ابلاط حرخو نيرم ىنب ةلابح نم اتلفم سنوتب

 ل اهلعمل اوناك ام جوا ءالوه نيصح لئابقب هركذن ليوط ربخ ىف لرضو اذه
 اب هوقلتف ىسعلاو ماضتهالا قوطو لذلا نم مقانعإب ناك ام علخ نم هومار

 مدارك ةدارحتلا اولساوو وعيار توعم وسحر لح محلا معمر 7
 رحاسع تددرتو هيلع اوقفصاف رماع ىغبو ديوس ىنب ةبغز ءاسور نم

 مي اوعقواو ىرطيت لبجب ونصخف مملا داولا دبع ىنبووج ىبأ ناطلسلا

 كلذب ةبغز تلانو هنم اولانو دولفف هركاسعب وجوبا ناطلسلا ميلأ ضهنو
 عجرو اناههسو تاعاطقا دالبلا اوكلمتو مايالا رخا ةلودلا ىلع زازقعالا نم هودارأ ام
 رستثا نيصحل ىقبو هع نبأ عم هدقع لس ىلع مب لزنف حاير ىلا نايزوبأ

 ةيجا اص اليو ةفقحملا يلوح نمت ولو ام ةلونحلا معه طتاودمارج نا
 ىنب دعس دالوا لدفج نمف شارهخو لدنج ناهظع نانطب ءالوه نيصخملو

 ىلع نب مايك نب ىنوم نب عابس نب نانس نب ليضف ىنب كرابم نب رفنخ

 ةعشخ دالواو مديسو ىلعل دعس نب ةفيلخ ىنب ى متسايرو لدنج ىبا

 ىلع ىالا مهسيءرو ةفيلخ دالوأ لبق لدنج ىلع مهتساير ناك ناداه فدا

 نبرماع نيركش نب لبلبم ىب ايحم نب كرابم نب بايذ نب حلاص ىبأ
 ىب لماكلا دمحم نب رفظم نب دوعسم دالوا شارخ نمو ةعشخ نب دمحم

 مامز نب ركبوب نب ىسمع نب باحر دلو ىف دبعلا اذهل مهتسايرو 5-
" 
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 دووأد مهيلعو بوقعيونبو غلاب ىب حلاص مهيلعو عفاش دالوا ءاج رماع ىبب

 ىلع مهل ضرفو هنطو عجرتساو فرعم نب بوقعي مهيلعو ديه قاطع نبا
 ناسملق نايز نب نساربغي كلم املف رماع ىنبل تريقساو عررلا ةرارغ هنطو

 ىف مداسفو لقعملا نيع رثك ىايرالاو لولتلا ىلا ةتانز تلخدو ابيحاونو

 مهل منأو ديري ىنب ءارعحب مهتالاج نم ءالوه رماع ىنبب نسارمغي اجاج اهغطو

 كلانه اولرنف مهلاتقإب مهل ةجازمو لقعملا ادامك ناسملت ءارصعب هراوج ىف

 انهلطب اوناك امم ديري نسب ةبقعل مو ديزي ىفب نوطب نم ناَممح مهتعمتو

 را ل ل وللا ياعم الد وركوب اور ةعار
 قيرافأ الا مهنم ةعجانلا لها لقو مرتكا نطواف هبصخو فيرلا دالب ديري

 ىع |ورصقاو مرفق ىف ىلغز دالوأ عم نونعظي سبع نوطب ضعبو ةمركع نم
 ىلع ثو ةبغز وأ حاير ىنوعلطظ نم مهفالحا عمو ليلقلا ىن الا رفقلا ىف نعللا

 نيشخونب ءالوه ةبغز نب سبع نب ديري ىنب نوطب نمو دبعلا اذهل كلذ
 ىنب لبق افاعم ىنبلو مهل ةسايرلا تناكو قحالونبو افاعموغبو ىدومومبو

 ىنطوب مهلك ءالوهو ةعبارملا مو هج زركونبو باوج ونبو كلام نب دعس

 دسبعلا اذ_مل سنوت جاوضب نوعبجهني ىح ةعبارملا نمو دبعلا اذهل ةزج
 ملعلا قالك هللاو ةبغز بسن مهيلع بلغو

 راوج ىف مهنطاوم تناكف ةبغز نب نيصح ونب امإو ةبغز نب نيصح
 مهل ىذاحملا فيرلا ىناكو كلانف اليلتح ايح اوناك مهنع برغلا ىلا ديري ىنب

 ىنب نم مث لقعملا ىنوطب نه ةبلاعتلل نطاوم ةيدملا ىجاونو ىرطيت ىنم

 رد ا ناكر هسا يل ل داب رعب نع
 اذا ىتح تاقدصلاو تاواتالا مهنم نوذخايو توعبلا مهيلع نوب مضي مهل

 داولا دبع ونب ابيلع مهبلغو ةيدملا ضرأ نم نيجوت ىنب ناطلس بهذ

 عومسل تساو.مراغلإو عُئاضولا عومزلاو لذلاو قسفل ةطخ هالرم انهصح اوماس



 ود

 نب ناممح منمف ةريغك نوطب مو دبعلا اذهل كلذ ىلع مو اهمراغم ءاضتقأو
 ونب اعممج مو ةنشفلو ةعبارملاو ىبوم و ميو زركو مبو باوجو ديري قب ةبقع

 تناكو منرعظ نم سبع نب ةمركع مناوخأو ةبغز نب سمع نب ديزي
 نب دعس تين قا تراعع, ف ناعم دالرا فق يدا الرا ديري ىنب ىن ةسايرلا

 ىديهم ىب هللا دبع نب دمحم نب ديعس ىب هللا دبع نيب ىوقلا دبع نب كلام

 ىنب نمرلا دبع نب ىدبم هنأ نوعري مو ةبغز نب سبع ىنب ديري نبا

 لسبق كلذ رم دقو متيصع رقع نع ممتساير هابات بسن قيدصلا ركب يبا

 نب رماع ىخا ةعصعص ىب ةرم ونب مو لولس ىلا نورخأ مميسن امبرو

 لاقيو ةوخأ ديري ىنبو لولس ىأ كانتف دقو الا ع سيلو ةعصعنسص

 نب قزر نب ىضام ونب نوطب ةثالث ءالوه دعس ونبو ةمطاف دالوا اعيج مل

 ةسايرلا تصتخاو دعس نب قزر نب ىلغز وغيو دعس نب روصنم وغيو دعس

 هدعب نم رث هأنملع اهف ىلغز نب نايرل تناكو ىلغز ىنيب لولخلو نوعظلا ىلع

 هي مث ركب ىبا نب فاش ةنحال مثركب ىبا اهيحال رق لفقد هيدا

 هنديخال مث ىلغز ىب لضفلا ىبأ مع نبأ ىنومل مثركب ندأ قي قومعم

 نم لضللا ىبال مك .لدضفلا ىبا ىي' نع اعتحال هه لدصفلا ىفا ع

 نمعستو ىدحأ ةنس ىقتو دبعلا اذهل مسهتر وهو لضفلا ىبأ نب ىسوم

 ةبغر نجر وماعيونب مدقت أهف مفالحا نم ناكو هنبا هموق ىف هفلخو

 ةيغزو حاير نمب تناكو و مايو مح ىف منورهاظيو مهتالام ىف معم نوفعظي

 رصنتسملا مايا لبش هغباو دوعسم نب دمحم نب ىبوم ديعل ةايوط ةنتف
 وغب ىناكو رول ناكمل اهربك ىنولوتي ءالوه هيديوغب ناكف صفح ىبا ىبا

 قاومت عررلا نم ةعيضو مهترهاظم ىلع 0 مءارهظو أابيف مفالحا رماع

 نب ركبوب ىأ نوم نب اهف اهببس ىاكو و عررسلا نم نم ةرارغ ىلا ىو ةرارغلا

 خرصتساف مهعم هقنتف نامزأ ةزهح نطو نم سوهدلا ىلع حاير هتبلخغ لعمر
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 ةراسمفخ هيلع اولعجو راققلابكلتب ءالوه ةبغز قلخم نم اودجو نم ىلع

 أودقاعتو أورمادتو كلذل اوفناو اهنم تاركبلا معيلع نوراقخيو ملبأ نم اهنوذخاب

 كديوس نم ةثوج نب ةباوث منوطب نم اهربك ىلوتو ةمغبلا هذه عفد ىلع
 اردقكو ةئانو ةلود كلعفعسا قرفقلا كلذ نم مئاطوأ نع مموعفدف دعب ركذن

 مارك ىلا اوعجرف داسفلاو تيعلا نم منع اشنت امل ملولت ءطو ىع برعلا

 تهتالتو عاركلا لزهو رمملا بعصتساو بوبخلو لولتتلا ميلع ةلودلا تكلمو
 ةتانز مير لقف اذا ىتح ةقدصلاو ةواثالا اوطعاو كوعبلا عيلع تيرضو ملاوحا
 رااسلا اردو ةينماقلاب كذا ةيارذ نم موارد كؤتضاو معلزذ بلا لخادو
 ىف عوبلغف اهيلع ةتانز اوبلاغ رف اهبيف بلغتلا ىلا رث لولتلا قورط ىلا نتفلاإب

 ىف هزاصمأو طسوالا برغملا اون نم ريقكلا ةلودلا متعطقاو نيياحالا رتكا

 :ركذد ابناج لك نم كلمو هيف مدوعل تشقف عب راهظتسالا ليبس
 0 م رماعو كلامو نمصحو 0 ا و عم ءالوه ةبغز نوطبو

 اا ل ا ولا نع هيام قلما
 فرشلاو ةرغكلاب ةبغز نم لحم ءالوه ديزي ىبل ناك ةبغز نب ديزيونب

 ريفا رقت هع كزدلا هفعطقا نم لوا كلخلا |رداككف 'ةياعه مهن نذل ع

 مياتالاو حاير دالب ىلي امم ةياجب ناطوأ نم ةزهح ضرا ىف نودحوملا معطقا جاوضلاو

 0 سوهدلاو ةزهح لولت ىلا ةيضفملا ايانتلا كلت اوجلوو كلانه اولزنف

 اياعرلا كلت ةيابج ىلع مهب رابظتسا ةلودلل راصو ءاركو افير اهولزنو نسح

 0 اعل وعند ٌمتيابج نع ةياجب ركاسع ترجع املف ةواوزو ةجابنص

 كلت نم ريثكلا متعطقاو كلذل ةيانعو ةمركت مب ةلودلا تدازو ابئاضتقا

 ةياجب ناطوا نع اهوعطتقاو"ناطوالا كلت ىلع نيدحوملا ةتانز نبلغ رم ناطوالا

 دبتسا برعلا عم ممتنتف رحب شاجو ةتانز مير ليقف الف مكلاهمم نم اهوراصأو

 اهتيابجل اوغرفو اهبناوج عميمج نم ابيلع اوبلغو ناطوالا كلت ةكلم ءالوه ديريودب
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 نري

 لب ابقح ىفقيو اهبساني ام عرولا ىف قهتتلاو نيدلا نم نيفصتم رمغ
 نورسي ركنملا رموغتب نو مهاظقيو اياعرلا نم ةاكرلا ذخال ةعيرذ ابنولعبي

 ىلع نوعزانتيو ميعاسم قفختو كلذل مرما لبخيف ءاغترا ىف اوسح كلذب
 هناهسوه الا هلا ال رومالا ىلوتم هللأو ءىث رمغ ىلع نوقرتفيو مميديإب لضعاف

 ةعبارلا ةقبطلا هذه نم رماع ىنب لاله نم منوطبو ةبغز نع 3

 نب ةغيبر ىبانبا احايرو ةبعز نا ىلكلا نياركذ حاير ةوخا لميقلا انه

 دبع ىنأ نومزي اعم دبعلا اذهل مو ميسن اذكه رماع نب لاله نب كيبن
 دلو ىن هللا دبع ركذو كلذ ىبلكلا نبا ركذي مو دبع لادرسكب معمبي هللا
 أذه لم عقي ام اريقكو منود ربتشاوا ملفك ا هيلا مباستنا لعلف لاله

 مل تناكو معا هللإو مدقاكوإ ميعل ءانبالا باستنا ىنعا برعلا باسنا ىف
 ايل دقو سبات سنلئارط ارد لع ييتعتو ةيعرشا موه دم

 نأ ىلا لال كلقب اولازي مو سلبارطب ةوارغم كولم نم نورزخ نب ديعس
 نم لاله قيرافا هيلا تزيحتو ةيناغ نبا اببرأثو ةيقيرفأ ىلع نودحوملا بلغ

 قح مل اوعرف ةيناغ نبأ نع اوفرحناو نيدحوملا ىلا ةبغز تعزنف متجو حاير
 نم طسوالا برغملا ةياج ىف ةتانز نم نيدإب ىنب عم ةدحاو ادي اوراصو مهعوزن
 رافقلا ىف ناسملت ةايقو. هايسملا نمب ام متالاجم تلضتاو هعابتاو :ةيناغر أ

 طسوالا برغملا دالب ةتانز تكلم الو لولتلا ميلع ةتانز نم نيدابونب كلمو

 ىلع ةولنلا ارنع فور افق اويلغتو :لرلعلا ىلا ءالرق ةيقز. لهن هراشوا 1
 نع مرفق الخو ىلحلا ةيبصعو ةوادبلا نم ةتانزو معمج ام اهلها نم ريثكلا

 اوبلغو برغلا بناج نم مل نورواجملا لقعملا برع هققرطف متيماحو ممنوعظ
 و



 نإ

 تالث ةنس ءارصهعلاب اوفحازتو ناطلسلا ركاسعب ميفمب ىلع هفبأ جرخو

 دوداقف دج نب ىلع ىلع ضبقتو ىنزم نب ىلع لققو نوطبارملا مهبلغف ةرستع
 ل.مثتساو دجا نب ىمحي ىبا هيخال ايعر ىمحي نب ىديع هقلطأ مث ارمسأ

 ةقايعو نجا نب. ىبصوبا كاما مق لعفتسي نا هللا ءاهام ةينسلا الرف رما
 ودفن ةينسلا نقوافتو ةبيينسلا الوم نم زر دالوأ ءايحلا تبلاحيو ىيكا نبا

 1 2111 لول تفرد فاد العار لاكالا 5 ايععلللا ينبت همي
 ىبا ىلع ةياجب معلا ذها ناكو ةرقم ءاهقف نم قرزالا نب دمحم هللا دبع

 مهعم لحتراو مهباجاو كلذ. ىف هودصقف ابتهشم رابك نم يواورلا دمحم
 لعتتساو ةينسلا هيلا عقجاو ةحلاط دالوا يش ةمالس نك قدح ىلع لزفو

 ناكيو اليوط دهحا نب ىلع اويراجو بازلا ىلع اوبلجإو عابس دالوا بئاج مهب
 11د ىنيدشيرلا نالرإا دع تلك اك يح ييقتناعربا (ناطلسلا
 متيالو كلذب ىدتسي زماوجلاب ةينسلا ءالوه ىلا نعبي برعلا نم مواملوا

 قرزالا نبا لزي مو ةنس لكىن ةمولعم ةزئاجب قرزالا نبأ هيقفلل ماعم تعبيو
 ده دالوا عع دجأ نب ىلع كلذ مرمأ ىلع ميلغ نأ ىل مهمسل اهقم

 ةركسب قرزالا نبا لزنو حاير نم ةينسلا رما ضرقناو ةمالس نب ىنسح كلو
 هدنع لّزنو هباجاف ةينسلا رمال أاقيرفت ابباضقل ىفرم نب فسوي ةاعا5تإبا

 دجأ نب ىلع ماق مث [ عملا ىف ضايب] ةنس كله ىأ ىلا ةركسبب ءاضقلا هالوف

 ةياعبسو نمعبرا ةنس ىنرم نبال عججو ابملا اعدو نمح دعب ةنسلا هذهب

 علقاف هيلع تعمتماو اردبضا انيل اريداتع ماقاو, خير. لسا هدم هءاجو ةركسي كاف
 ىقبو دمحا نب ىلع كله ىأ ىلإ ةيالولا ىلا اوراسصو ىنزم نب ىفسوي عجارو اهنع

 فرعتو ةياعر ىنرم نبأ مل بجوي ةدفحو نوغب هقيواز ىف ةداعس بقع نم
 ىقبو ةلباسلا لهأ نم هنو يجي نم ةراجأ ىف اقح حاير ىم ةالفلا بارعا مل

 ممسفنأ ابب نوذخايف ةوعدلا هذه ةماقأ ىلأ انايحأ مضعب عزمي ةدواودلا ءالوه



 ةسايرب ماق دق دمحم نبرع نب دجا نب ىلع دبعلا كلذل ناكو مبموق

 اومستقاو ىمحي دالوأ ةسايرب ماق دق عابس نب ىلع نب ناهلسو دمحم دالوأ
 نيطبارملا هباككأو ةداعس ةعئادم لع ىفرم تاكا ,مهاظف ةدواودلا ةسايز

 نم ةياجب بحاص ىلا اعجار ذئموي بازلاو ىنزم 0 ناكو مهناوخأ نم
 وبا هتلودب ماقلاو ءايركز ىباريمالا نب دلاخ ريمالا وهو صفح ىبا ىب
 شيهلو ركاسملاب هدماف. ذدللا ىف ىف م نبا هيلا كعبو رع ىب ىنجيلا دبع

 ةيواز اهبناجب ىتباو اهنم جر ةداعس ىلع ضبقلاب ةقلوط لها ىلا زعواو
 ةنسنلا ينج :ىلك ويس 1 هي ا ا

 أوعطقو [ سنلا ىف ضايب امه] ةنس ىنزم ىبأ اورصاحو ةركسب ىلإ اوفحزو

 د ل .ذ امع ارلخرف ينل مسا اح
 كس مبيتاشم ىلا ةدواودلا نم ةداعس باححا ردح مث تعنتمأو [رخآ

 ناك نم عججو ةقلوط باز نم هتيوازب ةداعس طبارملا ماقو ةياعبسو سه

 امايا اهرصاحو ىليلم ازغو ةعجانلا نع ىنيفملّدملا نيطبارملا نم هيلا

 ميبكراف ةركسبب هدنع قم ىناطلسلا ركسعلاو ىنزم ىبا ىلا يرصلاب أوتعبو

 تناكف ىليلم ىلع هباككاو ةداعس اوهصو ةدواودلا نم ئيرح دالوأ عم اليل

 ىلا هسار لجو هباحا نمومتكلا مستساو ةداعس هيك لغق .ةوخت ميا

 ربا مواسورو بازلا ىلا اوربظف مهيتاشم هباعتا ىلا ربخل غلبو ىتزم نبا
 عابس دالوا نيش ناهلس نب نب ةيطعو زرحم دالوأ يش رع نب جا ىبا مك

 01 تا وو عيمع لنوفتف

 بليخغ اوعطقو ةركسب اولزانو 3 نب ىيحي ىبال ةعجار اعيمج مهتسايرو

 هنيبو مهنمب قرخل عستاو رانلاب موقرحاف ىنرم نبأ لاع ىلع اوضبقتو
 جحش دجأ نب ىلع هيلا عقجاف ةدواودلا نم هنايلوأ ىف قزم: نثأ .ىدانو

 ةدواودلا ءالحل ذسموي ايو عابس دالوا يش ىلع نب ناهلسو دمحم دالوا



 هلاوحأ فيراصتو درمأ لامو حاير ىف ةنسلاب ماقلا ةداعس ىع ري

 هما تناكو ممم ناجي نم حاير بوعش ىدحا مسم نم لجرلا اذه اك

 الئقنم ونه اشنو عرولاو ةدابغلا تاماعم كذلا ىف كنناكو# ةييدعحت عدت

 ديعلا كلذل ءاهقفلاو نيحلاصلا يش ىقلو برغملا ىلا لستراف دهزلاو ةدابعلا
 نطو ىلا عجرو هيلع هقفتو همزلو هنع ذخاو ىلوستلا 'قاحصا ابأ ىزات ىاونب

 ريمغتب هسفن ذخأو بازلا دالب نم ةقلوط لزنو دقأو مرروب يحاخبسب حاير

 هتيشاغ تركو كلذب ربتشاف هفرعوا هبعح نو هريشعو هبراقا 55
 ناك هقيرط مازملا ىلع: هودهاع مالعا ميهنم هتباعحح مزلو مريغو هموق نم

 ةدوأودلا نم دوعسم نإ تاه ىايا رش رع: باج نبا يعيب مري ستأ نم

 نب ىسمعر مهنم ىهحي نب عابس داللا يش عابس نب ناهلس نب ةيطع
 ةمالس نب نسحو مهنم ركاسع دالوأ نم سيردا دالوأ وا سيودأ نب ىيك

 نم ىلع نب سردير مهنم دوعسم نب ديرد نب ىمحي نب ةحلط دالوأ يمت
 مبعابتا نم ريتك ىب ةبغز نم كئاطعلا ىف تالاجرو ةبغز ىب ديزي دالوأ

 ىف هناش ىلع مهب ربظتساو هعبات كلذب رثكف مهموق نم نيفعضتسلاو

 رارش نم قيرطلا عطاق ىلع دتشاو هب ءاج ىنم ىلع ركنملا رييغتو ةنسلا ةماقا

 نب روضنم ذُمموي بازلا لماع بلطف لالا ىلا كلذ ىن طخت رم ىداوبلا
 وفاز ملدا نم ععتعملاف تانيشطلاو ىيكلا نمراياهرلا ءاعماب نوم: نيا لاقت
 توملاو ةنسلا ةماقأ ىلع دوعيابو هباكصا :رئاشع هنود لاح هب عاقيالا 1

 نم ممءارظنو مبلاتقا كلذل اعدو .برحلاب ىتزم ىوبأ مهنذأو كلذ ىتب هنود
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 دماح نيركش داليا نيب مسم نب داجح نب ماس نب ةعامج دالوأ ىف متسايرو
 نب ىسوم نب ةرارز داليا نمبو ةعاج نب لاخر نب ثيغ نب نالسك نبا
 سهلو رماع نب رضخ دلو نم منا نولوقيف رضخالا اماو ةعامج نب نارطق

 نيبامعلا دع علل ندرس ةعيدعم ى تاه اد نايس
 سادرم نب ديزي نيرماع هلعلو حاير ءانبا نم رخارماع معا هللاو وه امئأو
 كلم نب قيم نب كلم دلو م نيدلاربخفل نم علعلوا مدلقب قرر كا
 رضفل اوهم اهنا لاقو ىناقالا بحاص مركذ ناليغ نب سيق نب ةصفح ىبا

 هببشاف ةرمسلا ديدش كلم اكو لاق رضخا دوسالا ىمست برعلاو مداوسل

 نب رماع نب رضخ نب راع نب مامت نب ىلع نيرمات دال ىف متسايرو هدلو
 ةيطع نيرماع ىنب لاص نيرماع دلو ىن رماث دالوأ نمب نم تصتخاو حاير

 ةزغع نم ىنطب اضيا حاير ىو راع نب مامت نب ةدئازل رخا نطب ميفو رماث نبا

 دالبب حاير نم لزن نم امأو مقيدإب عم نونعظي رازن نب ةعيبر نب دسأ نبا

 مامز نب دوعسم مسيءر ةاحر دعب كلانه اوماقاف روصنملا علزنأ تيح طببلا
 مسيءر رصن نب ناقع ناكو نيدحوملا ةلود تضرقنا نأ ىلا نطاوملا كلقب

 ىجاوض ىلع نيرم ونب بلغت الو ةياقسو نمثالث ةنس هلمقو ىوماملا مايا
 ةيامحب اوماقف مرحاسع عم كعبلا ءالوه حاير ىلع نودحوملا برض برغملا

 مبناوخال ابرحاوناك نمح ني رم ىنب نم دمحم ني ركسعونب مييلازيحتو ميحاوض
 نيقيرفلا ىنمب تناكف دبعلا اذهل مهنم كولملا ىلس دمحم نب ةماهح ىنب

 هنباو كولملاوبا ةماج نب ركب ىبا نيويحم نب قمل دبع ابيف لدق ةلوج
 ارنختاق ءامدلاو ةرتلا بلط ىف مهسفنا ىلع نيعم.ىنبل ليبسلا اودجواف سيردإ

 مهب عقوأ نم رخآ نم ناكو ىرخأ دعب ةرم ايبسو القق ومحل تساو مهين

 مبعبتت ةياعبسو عبس ةنس بوقعي نب فسوي دفاح تبات وبا ناطلسلا

 جرسملا ىف ةطسوقملا بلا ةفساو باضبلا سو*مب اوقحل نا ىل لاققلاب

 ار



 عم

 ةيدايب امل ركسعي ةافوتسم ريغ ةيابح رتحالا قب هضم: كحاب بازلا لماع

 عبت اهلك حاير نوطبو رمالا ىف هكارشاو بوقعي مرمبك نم ىذإب حاير

 دالبلا ىف مل سيلو ميديا ىن امم نوسقلمو ميلع نومستقمو ةدواودلا ءالوبل

 رضخالاو مسمو ديعس ىنوطب اعمج مرقكأو ةوق مدشاو هيلع ىنولوتسي كلم
 عم مضعب ةفتف ىف ةدواودلا نو مهاظيو لامولاو رافقلا ىف ةعبذلا نودعبي

 رضاس دمحم دالوال ىالخا ديعسف رخآ نود اقيرف قلل ىف نيصتخيو ضعب

 فالحا رضخالاو مسمو منوعجاري مث منوذباني نايحألا نم اليلق الآ مايا

 دل فيد: تالوأل تساي رف ديعس اماف نيياحالا ىن الا كلذك عابس ةداورل

 دالوأ مفادرإو ىفسوي نب بوقعي نب ىيرع نب بوقعي نب نوهم دلو ىف منم
 سوقلا دالوأ ىف جلس ىذب ىلإ معزب نوبستني مو ىفسوي نب باحر نب ىسيع

 فسوي دالوا عمو نطوملاو ىلحلاب حاير نم منا عيسن نم ممصلاو ملح نم
 ا ل ا ري ا هدانا ودرع ةررعلا نفل يياقلا هال

 نم مميفف روجلا امأو جينالا نب قرشم دلو نمف مدخن ءانبأ نم تويمغلاو

 نوطب ىنمف كتافن اماق تافن نم ميفو منوطب ىدحا ةرانزو ةتاول نم ربارملا

 رباج ىب ىف هاركذ اك ةتاول نوطب نم مف ةرانز اماو مركَذ ىتامسو ماذج

 ىراتزلا ناطلس رجالا ىب دبعل ةودعلا ىلأ مينم زاجاو مهنم ريتك

 فالحب نمو ريثك ديعصلاو رصم ضرأب منهو رك راثأ دابجلل ىف هل تناكو

 ةئتعت تم غم ب ريماع» نب تادوسس» نيب باير نط: ةدواودلا نمد دالوأ

 ميفلح نم ناكم ميأو ةعجنو نعظ مبعم ميلو حاير دادع ىف اوجردنا

 مسم .ىأ انمدق دقف رضخالاو ماسم نم عابس دالوأ ىالحأ. امأو ميترهاظمو

 حاير نإ زاوح وخأ حاير نب سأدرمو حاير نب سادرم نب ليقع دلو نم

 مييلع هرّكني ضعب لوقيو طلغ وهو ماوعلا نب رهبرلا ىلا بستني مبصعبو

 داييقك رانك فايق ىنوطق ىف م نيذلا ةيابملا نءرمبرلا ىلا بسن وه امأ
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 ركاعلاب ىرعيو ناقع هنبا مرمإب ماقو لبش نب عابس كلم مئركاسع دالوأب
 ناهلسو دوعسم نب دمحم نب رع نب دجأ نب ىلع هعونب ةسايرلا هعزانف
 دوعسم ىنب ةعامج اقرفو دوعسم ىنب ديرد نب ىمحي نب عابس نب ىلع نبا
 مايشساجلا ليس ردم درب هراء لد
 ةنيطنسقو ةياجب ىحاوض ىلع بلغت ملو دبعلا اذهل كلذك اولازي مو ىمحي نبأ

 نب بوقعيل نال دمحم دالوأ ةسايرو ملاغمأو ضامعو شكيودس نم اهب نمو
 نم لحيو ركذو ةرهش هلو همس هناكم ةدواودلا ريبكومو دجا نب ىلع
 ناكيوع دالوأو عابس نب ىلع دالوأ ىف عابس دالوأ ةسايرو كثراوتم ىناطلسلا

 دلو ىف متسايرو ددعقلاو ةرثكلاب زعاو ممم ىقشا ىلع دالوو عابس نبا
 عابس نب ىلع نب ىيحي دالا مفداريو عابس نب ىلع نب ناهلس نب ىسوي

 ابفايرإ نس يفك كودلا :عجتطتا, ةبيطغست ىتاربم جبتف هللا ار
 اييهالسو ةياجم ةعقيل ليلق همه مماطقإو ةيانع ىاردم عام دال ندكإ
 لحاور ىلع ابكلاسم رعوتو ا ةفيطملا لابحلاب مٌمبلغتو برعلا مضض ىنع

 بازلا اماو هاملق اك عفلس دبع ذنم عنيب ةمسقف ىلكراوو غير امأو ةعجانلا

 ب عابس دالواو دمحم دالوال ةقلوط هتدعاقو هنم ىبرخأ بناجلاف

 نب ىلع مم اهارمشا أومثدو دونب قعض الف دوعتنتم نب ركب ىال تناكو

 اييسستم عينم بلصلار عانس لوا ينم لع م ناقسر ةدسكررا
 هينبو ناهلس بلغ راصف ىمحي ىف عابس دالوا تالاجم ىف تراصو ةنتفلا

 متالاجم ىنو دمحم دالوال ةركسب هتدعاقو طسلا بناهاو رثكا اهيلع

 هيلاو كسمت هب هلو ةزعو ناطلس كلذ ببسب هلماع ىلع ىلع نب بوفعيلو

 بارعالا نيع نم هيحاوض ةياهجو هفطوب هدادبتساو ةلودلا نم هتعنم ىف شايخغا

 ةموغتو سداب هتدعاقو بازلا نم قرشلا بناه اماو تاقوالا بلاغ ممداسفو

 نا الأ حاير تالا نم سيلو منالاجم نم وفي اه ةناك ءاقسووا تبان كلقال



 عال

 ةفرك نم تيان دالوا يش ريزات نب ديرد معمر دوعسم ىنب ديرد نب ىنوهم
 تيح ةياززب دحاو عرصم ىف عقانعا برش ممودق نيحل ميلع ضيقنن
 بلطل ميلا عزانلا صفح ىبأ نب ديز وب نب مداقلاو هاخا قاحصتا ابأ اوعياب

 كرتو بازلا رخآ ىلأ معبتأو همامأ اورشو منعاوظ تقرتفأو ةلودلا ىلع جوخ

 لرت مو ىبوم نب اليم هع هلفكف اريغص الفط همبا اعابس ىبوم نب لبش
 نب ةحلط هع هلفكف الفط هنبأ اضيأ ىبحي نب عابس كرتو مل ةساي ا

 قفل دبع نب بوقعمب اوقحل دمحم دالاف برغملاب ةتانز كولمب ملف قحلو ىبحي
 ميسخكف ىناسملتب نايز نب نسارتيب اوقحل ىبحي نب عابس دالوأو سافب

 فارطا ىلع ازيلغتف مداليوا ىلا اوعجرو اولاتحإو اولباتر اوشاترا ىتح مولمبو
 اهوعزتناو منيب اماهسا اهو رمصو غير روصقو ىاآلكراو دلب اوهستقاو بازلا

 ملل عجز كارلا دالب “لا رمدقت رق ابصنم عديع خا ناكف نيدعوملا
 ءاسور نم وتقع نبي فرعبو نانتع. نك ةيح" نب نامع ديعس وبأ ابلماع

 هب اوعقواو بازلا نم مناكم ميلا ىحزف ةرقم هليغم ناكو نيدحوملا

 ليج ىلا رمدقت رق دبعلا اذهل هيحارنو بازلا ىلع اوبلغو ةراطقب هولتقو
 ناك نم مل عمجو لتلا ىلإ اومدقت رف لئابقلا نم هب نم ىلع اوبلغف ساروأ

 عمج ركاسع نب ىدبم ىب ىضام نب ىوم ٌميلعو ركاسع دالوا نم هب
 اولققو دوعسم دالرا ميلغف اوفحازتو مرمغو ضايع نم مفلح ىف نمو هموق
 عانطصالإب عرما ةلودلا تفالت مث همف اه نطولا اولوتو ىضام نب ىبوم مخ

 راصمالا مث بازلاو ساروا لبجب دالبلا نم هيلع اربلغ ام موعطقإو ةلاقسال
 سواقن ىو ةنضح لاب مدنع ىسملا ساروا لمج نم ىبرغلا طيسبلاب ىتلا

 ىلعل تراص مث لبش نب عابسب ةليسملا عاطقا صتخاو ةايسملاو ةرقمو
 عاطقا صتخاو مناهسو هينب مسق ىن ىشف كلذ دعب نم ىمحي نب عابس ىبأ

 سواقنو عابس ىبا ىنوم نب لبش مع وهو دمحم نب رع نب دجاب ةرقم
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 سادرمل ذُمموي ميف مدقتلاو اههلا امو سلبارطو سباقب دبعلا كلذل

 نو منهب وب رمضو ةلودلا ةعياشمل موعنطصاو مرابخأ ىن هركذن اك بوقكلاو

 درعسم نب دمحم ةّبأ تناكو ةيليطسق دالبو ىناورمقلاب مولزناو حاير لئابق
 ميلع اولزنو ليكملا نوبلطي سادرم دقو نينسلا ضعب ىف هيلع دفوو

 نب هيمحم مع ىناطلس نب قزر اولتقو اهيلع عولتاقو متعن ىلا اوهرشف

 قرشلا بناج نع مولحر ىتح بورحو مايا حابر نمبو منيب تناكف دوعسم

 ملس ىنب نم سادرمو بومكلا كلمو ىب «غلا اهبناج ىلا موراصأو ةيقيرفأ نم

 كلمب ةدواودلا زاتمأو ةطفنو ةنوب ىلا سباق نم اهلك ىقرششلا بنا اوت

 نم اهءارو امو الكراوو خيرو بازلا تالاجيو لولتلاو ةياجيو ةنيطنسق ىاوض
 دهم نب ىبوم هتساير ىلوف دوعسم ىنب دمحم كلهو ةلبقلا دالب ىنرافقلا

 دبع نب ىبحي كله املو ةلودلا ىلع زازقعاو هموق ىف ءافغو تيص هل ناكو
 ةبيشلا ىف هل عونصملا ركذلا رئاطلا رصفتسملا دمحم هنبا عيوبو دحاولا

 هي نابجب دوعيابف ءالوه ةدواودلاب قحلو مهاربأ هوخأ هيلع جرخو

 باقدو ساتسو نس هع ردمدتمبلا' مدل يدور ةيمقتا دا ل
 متسايرو منم ناطلس نب ركاسع ونب هيلا زيكو معج قرغفاو همام أو رفف

 ىقحلو ىبحي نب مهاربأ ىلا دبعلا اوذمنو ركاسع نب ىدبم دلول ذنموي

 كله م رجالا نبا محلا رارعاو اهب ماقاو سلدنالا ىلا رجلا زاجاو ناسملعب

 رقكو ةلودلا ىلع لاطتساو ىبوم نب لبش هغبأ هتساير ىلوو دمحم نب ىبوم

 نيدحوملا نم هعوججو هركاسعب ميلا ضبنو مديع رصنتسملا ذينف عقيع
 لاله وبا يشلا هقمدقم ىلعو مناوخأ ركاسع دالوأو جلس ىنب نم برعلاو

 مدقتساف مميلع كاواحيو ةياحب اريمأ ذمموي ا ىقاتنبلا دمحم نإ دانع

 ىبحي نب عابسو ىبحي داخاو دوعسم نب دمحم نب ىبوم نب لبش مءاسور
 1 لس ضفو دوعسم ىنب رفنخ نب مالوم نب دادحو دوعسم ىب ديرد ىبأ

 لاب



 ع

 مل منم تاعاجج ىن دوعسم وخا ركخاسع ىنلخت برغملا ىلا احاير روصنملا
 ام طببلا دالبب هموقو ادوعسم لزناو هشامحنأو هتعاط نم ناطلسلا هالب
 كلانه جسفلا طيسبلا راغزا ىلا ريبكلا رصقلاب فورعملا ةماتكروصق ىنمب

 ىف منيب نم مامز نب دوعسم رفو كلانه اورقتساو رضخالا رجلا لحاس ىلا
 ونب هيلا عقجاو ةيقيرفإاب قحلو ةيامدهجو نيعست ىنس هموق نم ةيل
 رث منيب نوبلقتي بايدو بغز ىلع اولزنو سلبارطب ارقحلو همخا ركاسع
 رابحا ىف هركذن ايك سلبارط 3 هموقب هعم رضحو سقارق ةمدخ ىلأ ل

 نأ ىلا كلذ هفالخ ىف لزي مو قرومملا ةمداغ نبأ ىلا عجر م شقارق
 قرومملا ةنتف ىف انعو ةساير هل تناكو دمحم هنبأ هدعب نم هرماب ماقو كله

 ةنس ى قرومملا ىبك صفح ىبا نب دمحم وبا بلغ املو نيدحوملا عم
 ىنهف ناك لق نم برعلا نم لمقو ديرجل دالب نم ةمحل ىلع ةرشع ىنامت
 نب تاكرح نب يملاوبأ هع نباو اذه دمحم نب هللا دبع موي كلذ هلقق
 بدغو ةيقيرفا ىلا دوعسم نب دمحم عجر ةيحاوبا 2 كلم املو ركاسع

 اووقعأو دو ئاكف فيطلو كاحضلا نم ىعاولظ جدلا ىلخم هيلا عقجاو اهيلع
 نع قيطلو كامغلا نعاوظ تزبع نأ ىلا ةفركو ديرد نم ملاتقأ ىلع هب
 ىف ابلقتم دوعسم ىنب دمحم ىقبو هردمو باؤزلا ىرق ىف اوقرتفأو ةلحبلا
 بازلاو ةيليطسق نيب ام ةيقيرفأ جاوضب ودبلا ةساير تراصو هتلحر
 ىدحا ةنس ةيناغ نب ىيحي كله املو هموقلو هل ةايسملاو ناورمقلاو
 لقتساو صفح ىبا لا ناطلس ظلغتساو مكلم عطقنا هركذن ايك نيئالثو
 اييسخكح دسف امدنع ةفالخل ةطخب دحاولا دبع نب ىبكي ريمالا نم

 حايرو مبلشسا ىب نع برعلا نم ةيناغ نبا ىبحي عابتا قرتفأو سحارم
 مدانع نم ىقلس امل نطولا نم مناكمو ةدواودلا ءالوه صفح تا لآ رحمت
 منطاوم نم ملس ىب ءايركز وبا ريمالا اجاجن عودع ةيناغ ىبال مدتعياشمو



 عوس

 نب بوقعي عم ههبالو هل تناكو أذه هبأد لزي و ةياعبسو عبس ةنس

 نيثراولا ريخ هللاو اوشالتو اورشدو مدقم رماو مرمأ ضرقنا نأ

 ةعبارلا ةقبطلا هذه نم رماع ىنب لاله نم ممنوطبو حاير نع

 ةيهقيرفأ ملوخد دنع اعج مرقكأو لاله لئابق زعا نم ليبقلا اذه ناك

 نب لاله نب كيبن نب ةعمبر ىبأ نب حاير ونب ىبلكلا نبا هركذ اهف مو
 سادرم نوطب نم ىرينصلا ىبحي نب سنومل ةُمنيح متساير تناكو رماع

 ف 1 ىلعوب نب لضفلا ديعلا كلذل متالاجر نم ناكو حاير نبا

 جاراومب ملك ىلعو سادرمو ورع منوطب تناكو ةجابنص حم مايو

 ا) داود 0 نوطب سادرلو رضخالا مو حاير نب رمأع نب رضخو حاير ىبأ

 ليقع نب ملسم متوخاو سادرم نب ليقع نب زاوح نب ربنصو سادرم ىبأ

 رماع نب ىومونب منم ىرخأ نوطب سادرم نب ديزي نب رماع دالوأ نمو
 واعمو روهشمو نادوسو انمدق ابك ىيطل نم منا لاقي دقو رماع نب ربجو

 اضيا لاقي دقو دمحم نب ىلع نادوس مساو ةثالث نوطب رماع نب دمحم ونب
 ةسأاي و معا هللأو حاير رمغ نم رماع نب لاله نمروهشمونب مو ةرهاشملا عا

 ربنص ىف ةيقيرفأ ملوخد دنع تذاكر نسأدرمل اهلك ىوطبلا دذه ىف حاير كَ

 نبورعونب معزيو حاير نب سادرم نب داود ءانبا ةدواودلل تراص رق منم

 ناطلس نب دوعسم نيدحوملا دهعل مسيئر ناكو دابرو هلفك مانأ نأ حاير
 لقف الو هتبالصو هتدشل طلبلا بقلي ناكو داود نب ىيدر نب مامز نبا

 (1) 1ع ممرس م؟0م1ع داود ءا ةمص ماتعتعأ ةدوأود عنك ءمأ نتعالادعإمزد 2ككعع ان مماصأ ان" 1ع

 ممعستعم ل01. (ءانع لععمتغمع هءاطمععدمطع عوأ معمطدطا عصعمأ ]12 طوصصع.



 ع

 ىبا ناطلسلا نع هعوؤن دنع رع نب نسل ريزولا مب قحلو هغبا رصانلا

 هنم اونكماف ناطلسلا ركاسع ميلا تضينو ةياعبسو نيتس ةنس ماس

 ةنس شحكحارم ىم هرارف دنع ماس ىبا ناطلسلا نب لضفلاوبا مب قحل م

 ةكانص ةرباربب قحلف هب طيحاو زيرعلا دبع ناطلسلا هلزاتو نميتسو: نامت

 نقفلا هذه ءانثا مب قحلو ميلا لج لام ىلع هنم اونكمأ رث مقوف نم

 ةيلطعلا للا هنيعا نيرع زيوولا ةالع قع نشيلقتوب نب نمحلا دبع رتمالا

 ةنتفلل اذه رصانلا سارم كلذب لاطو منع هوجرخاف رع هبلطو برغملا ىلع

 ةلودلا تفاجتو نينس هيف نككمف نهتلا عدواو هيلع ضبقتو ةلودلا هتركنف
 هيلع ضبقتف قرشملا نم عجرو ح مث هلاقع قلطأو كلذ دعب نم هنع

 زيرعلا دنع ناطلسلا ىبأ ىلع برغملاب ديتسملا ىزاغ نب ركب وبأ ريزولا

 يقلب لكمنلا تلاعب هلو هاله ىلع قاب نع ةساورلا ارلعنو: ىلا هع
 منأو مسح نم اوسيل رباج ىنب نم ةغيدرو نأ سانلا نم ريتك معزي دقو

 كلذ ىلع نولدتسيو ربربلا نم ةتاول بوعش ىدحا ةتاردس نوطب نم ىنطب
 كلذ ةقيقحب معا هللاو ربربلل مراوجو ممفطاوم
 اولزِنو مياسنا ىف انركذ ايك تالا نم ءايحالا ءالوه تالا نم مدقمو مماعلا
 ةرقكلا ناكمل مم زعا مشج ىأ الا بلغو ةزع مل تناكو معم انسمات

 ناش ةيابجو ةركسع ميلع ناطلسلل تناكو انسمات طيسبب منطوم ناكو

 منم نوماملا دبع مث نيدحوملا دبعل مماعلا يش نأكو مشج نم مناوخا
 كتالث ةنس كله املو رضانلا نب ىبحي ةنتف ىنرثأ هل ناكو ديز نب نسح

 خومش رماع ىنبا دئافو دْناق عم ديز نب نسح لققب ديشلا رما نمثالثو
 منم قاكو هليعبو ةايتع يال ةسايرلا تراص مث اعيج اولققف رباج ع

 ةماقتسالاو ةرفنلا ىف بلقت هل ناكو دامع ىبا ىب داّمع نيرم ىب دبعل

 عجرو سوسلا ىلا رفو ةياقسو نمعست ماوعا اهبنم عجرو ناسملت ىلارف



 عا

 نأ ىلا هدعب نمو نافع ىبا ناطلسلا مايا ملاح لقم ىلع كرابم اهتوخأ رث

 ىلا نهيبلا عدواو كرابم ىلع ضبقت لصفلا ىبا ىلع ضبقت الو هعم اذه

 رابخأ ىف هركذن اك ىتفلا ىف هتلخادمو هتباكك ىنم هب فرعي ىاك ا أذه

 م ىنأك ترقد رموملا ل ىأ الا طلخا ليبق كع ديح هيأ كفوف نيم ىنب

 هرسجموإ قع
 منا لاقي اهرو برغملب مشج دادع نم ءالوه رباج ونب مدج ىنب رباج ومب

 ا مل ىناكو كلذب معأ هللأو ةتاولوأ ةتانز قرف ىدحأ ةتاردس نم

 ريماع نب نك ماخجش لتقب ديشرلا تدعي ةيامتسو ىنيثالثو ىالخك ه1

 دئئاقرلعي هلقتعا رف نوطمق نب دمحم نب بوقعي هدعب ىلوو دداق همخاو

 ىب ىلع ىتايفسلا ىنومرجح نب بوقعي مدقو كلذل ىغترملا هلخعب ىنيدحوملا

 ةخكشم ىيوو نومرج نب بوقعي رمأ ضقتنأ و ةرص كلك اوماقأو راج

 ءايحأ 5 ءالوه رباج ونب زمحت 7 ىنوطيق نب بوقعي نب لمعامسأ رباج ىب

 كالا ةكانص فلاته ىنورواجك ابملا امو لدا لبيه جيس لل مشج

 ىف لبيه ىلا نووايو ةرات طمسملا ىلا نولهسيف ربربلا نم ةباضهو ةتنقب
 ةبلغ ىذوا ناطلسلا نم ةفاخم عتضد اذا ىرخا مراوجو ربربلا ىلح

 ميلع اهش تكوردأ منوطب نم ةغيدرو ىف روصعلا اذهل مف ةسايرلاو

 هماقم مقاو كله رف ىتيدرولا ىلع نب نيسح ىنانع ىبا ناطلسلا دبعل
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 لالف هيخا نبا ىبحي هدعب طلقأ رمأ ىلوو نيثالثو نمتنث ةنس هموق

 جرخو طيراقوا نبأ معمو شكارم اورمصاحو رصانلا نب ىيحي ىلا هموقب زمحتو
 ديشرلا ءاج منا ايدق اوثتاعو شكارم ىلع اولوتساو ةسادحت ىلا ديشرلا

 ىلع ادفاو سلدنالاب طيراقوا نبا قحلو اهيلع مبلغو نمثالثو ثالث ةنس

 نم صلخت هنإو طيراقوا نبا نم ةلايح ابنا اولعو طلقل ةعيبب دوه ىبا
 ال فلو د لا يدا لكلا هلا رانا نق "ع مدع ارك طخ ةنلطوولا

 مقلطا مث نيثالثو سمح ةنس رومزإب منجتو لاله ىبأ حاشوو ىلع ىلع
 رع عم اني مملتقو سشيناتلاو ءاعدتسالا دعب مماتهجشمب كلذ دعب ردغ مل

 ىف ديعسلا عم اوضح مث هيلا هب اوقعب ةيليبشا لها نأك طيراقوا ىبا

 عم ممتنتفب ابيف لعق ىتلا ةعقاولا هيلع اورجو داولا دبع ىنب ىلا هتكرح

 مخايشا ىلع ضبقت ىأ ىل ميف ةليحل لمي ىغترملا لزي ملف تيبود قابس

 ىغترملا مدقو نبرم ىبب لاله نب حاوع قحلو ملققو نيسهو ىنيتنث ةنس

 عبرأ ةنس جاوع عجر مث مميف ةسايرلا تيب نب ىلعوب نب ىلع ميلع

 نيملجرلا ما ةعقاو تداك مذ هتاوزغ ىف لققف ىلع وب نب ىلع هازغاو نمسجو
 طلقل راص مث نيرم ىب ىلا ىكعوب نب ىلع عجرف نيتس ةنس ىفترملا ىلع

 نب لبلهمل نيرم ىنب ناطلس لوال ميف ةسايلا تناكو نيرم ىنب ىلا ملك
 ناك ىتلا هتنبأ هحكناف قحلا دبع نب بوقعي هيلا ربصاو مدقم نب ىيحي

 سج ةنس كله ىا ىلا ميلع لبلبم لزي مو ديعسوبا ناطلسلا هنبا ابغم
 نسل ىبا هنباو ديعس ىبا ناطلسلا ديعل ناكو ةيطع هنبا مث نمعستو

 ىسيع هوخأ هرمإب ماق كله انو رصانلا كلمل رصم ىناطلس ىلا اريفس هقعبو

 ىنب مهاربأ نب مامز اهيخا نبا مث ةيطع نب ىلع هوخا مث ةيطع ىبا

 هسلجم نم برقلاو ناطلسلا ىلع ةلادلاو ىزقلاو زعلا نم غلابملا غلبو ةيطع

 لمار لكي نافلس ورقلاب مشي عاربإ نيو .ةنببإ مرضا ولو: كلقم ةياح ىلا



 مس

 نوعا هما شعب مقلةعتسإو :ةتكرتم فرو عسلقسا ركذد ايكيا
 عاطم دالو نم شيعي نب روصنم مخجشو ةعاعلا نلخ ملجرو ممناسرفب

 تبهذف هنوحم نيرخالا عدوأو منم لتق نم لتقو نيعمججا ميلع ضبقتف
 ءاشي ام ىلع رداق هللاو متكوش تدضخو مايالأ ىف الغم

 نحل .«الوه مساح دادع ىف مو طلخلاب نوفرعي ليبقلا اذه مثج ىنم طلق

 نب ةعيبر نب بعك نب ليقع نب رماع نب قفتنملاوغب طلقل نا فو عم ا

 فعبف الو نيرجلاب ةطمارقلا ةعيش ملك بعك نب ليقع و نب ىناكو رماع
 اهيلع مبلغ من ةعيشلا ةوعدب نيرجلا 0 ملس ومب ىلوقسأ. ةطمارقلا رمأ

 وفغيو ملسومب لحتراف ةيسابعلا ةوعدلاب بلغت نوطب نم نمسح ىباونب

 ىاونب ليقع ىب رئاس ىقبو ةيقيرفا ىلا طلخلاب نومسملا ءالره قفقنملا
 نب كلام نب ىفع نب رماعونب نييبلغتلا ىلع مغم بلغ ىأ ىلا نيرجلا

 مدقج ىلا نويوسنم برغلإب مثكل ءاليه طلقل ةرخأ ليقع نب رماع نب ىفع

 ابك برغلا ىلا روصنملا ملخدا الو مارعلا نم هققحي نيف بسنلا ىن اطيلخت
 نب لالم مهيش ىناكو ةرقو .ددع ىلوا ارداكو انسمات طئاسجب اورعتسا هاعلق
 رعكأ هبسن نم ىيعف ال جحاوع نب ةريبه نب دمحم نب مدقم نب نأديج

 عبو كاس ارسرعو هيلع ساه وسلا لل للعلا يراسل
 كلذ ىف ىنودحوملا هعبتاو نيرشعو سمح ةنس ىوماملا ىلا هتعيبب لاله

 رمصانلا نب ىكي ىلآ ىنايفس موادعأ زمحتو درسمأ نع دو مهاظو ىوماملا ءاجو

 هدعب عياو ةعبس ةكرح ىف كله ىأ ىلا نومامل عم لاله لزي مو هعزانم

 كله مث ممحابتساو نايفس منه, شكارم ىلا هب ءاجو ديشرلا هئبال

 ةركاسملا واقرا .نمويع تيفو لا فلاخو دوعسم هوخأ ىلوو لاله
 قاطلسيلا كغ قالقلب دارغاف ناديهح نب دوعسمل اعوام ناك نيدحوملا نم

 نم ةفئأط ىف هلمقو شكارم هيلع مدق ىتح ديشرلا هيلع لواحو ىلاخ



 مسام

 لحرف نيعبراو عست ةنس نملولها ناماء ةكرح ىفترملا عم رضحو نايفس

 رق ةهرهلا تناكو نيرم ونب هعبتاف عجرو هركسع لتخاو ناطلسلا نع

 انبا ىلو دوعسم نيسهو عست ةنس هلتق رث اهنع هل افعو ىغترملا عجار

 مدقو نيرم ىنب ناطلس قحل دبع نب بوقعيب اقحلو اههيبا راتب نوناك هيخا

 ىب هللا ديبع هع مدقف درمأب مايقلا نع زف ىنجيلا دبع هنبأ ىفترملا

 رق نيرم ىنبب نهرلا دبع قُحو نوناك نب دوعسم مدقف زبكف نويمرج

 بوقعي هنم اضوع مدقو رباج يش نوطمق نب بوقعي ىلع ىضترملا ضبقت
 نمسجو عبرأ ةنس بوقعي نب نهجرلا دبع عجار مث ىنايفسلا ىنوناك نبا

 ناكر نايفس ىلع انهش نوناك نب دوعسم ماقاو لقتعاو هيلع ضبقتف

 0رسو قوسصخا قب بوععي انبا ىسيعو شوطح امهثو روهظ هعم هع ىنبال

 برخلو ةنقفلا ران بسو ةروكسبب قحلو قحل دبع نب بوقعي نع دوعسم
 هناكم ىلوف نيتسو عست ةنس كله ىأ ىلأ هماقم بوقعي نب شوطح مقأو

 نب ررصنم هنبأ ىحلو نينا ةغس ةرركسبب دوعسم كلهو ىسيع هوخا

 هيلع دفوو بوقعي نب فسوي مايا ةمدقل عجار نأ ىلا يويسكسلاب دوعسم
 ةسايرلا تلصتاو هلبقتف ةياعبسو تس ةنس ناسملت راصح ىنم هركسعمب

 ديعل ميلع اهش تكرداو انديبع ىلآ ءالوه نويمرج ىنب ىف نايفس ىلع

 نب بوقعي ىنب ىسيع نب روصنم نب ىلع نب بوقعي نانع ىبا ناطلسلا
 قِج امم امغسمات قارطإب الولح ايح ءالوق نايفس ناكو ىنيع نوم نومرج

 ةيبالكلاو ترحل مئايحا نم ىقبو طلخل عيلع ةهسفلا ابطئاسب كلمو ىفنا

 ةدماصملا نم ةحاح دالب ىجاوض ىنوطيو هرافقو سوسلا ضرا نوعجتني
 لالمو كتراخلل نم عاطم دالوا ىف متسايرو ةدشو ساب كلذل ميف تيقبف

 دبع رممالا شكأرم ناطلس دبتسا الف مداسفاو شكارم جاوض ىف مغيع
 نيعبس تس ةس ىلع نأ ناطلسلا نباىلع ُنَسولْغي وب نب نهرلا



 سا

 مايالا تب خ رق نايفس ىف نيدحوملا دبع ىلع تناك ىأ دعب لبلبم ىب

 اوراسصو. ةعجانلاو ةوادبلا دبع اوسنو محير لشفو متدج تفلخاو ابتابرض
 مقرف ىألا ركذنلو ناطلسلا عم ةركسعلاو ةيابجلل ةمراغلا لئابقلا دادع ىف

 ىلا ةعجار تسيلف ممياسنأ ىف مالكلا ققحنو ابنم ةدحاو لكرابخأو عبرالا

 قداقحب معا هللاو ةلصتم بسنلا اذبب ةربشلا كلو .نييبعم ااه لع متثج

 متج وه دوبعملا متجو مثج ىف ةدودعم لدابقلا هذه متج نم نايفس جرومالا

 مهجش ناكو اهريغ نمرخآ مشج هلعل وأ نزاوه نب ركب نب ةيوعم نبا

 ندعب هعزي اهف هبسنو ىسمع نب نومرج همغبو ىنومأملا دهعل روهشملا

 ةإايوط ىتف طلقل نيبو منيب ناكو ةرق ىب ىن نيدحوملا مايال نيخروملا

 نب ىبجل ةعيش كلذل نايفس راصف هينبو نوماملل ةعيش طلقل ناكو
 3 ناديه نب دوعسم ديشرلا لتق شكارنم ةفالخل ىن هعزانم رصانلا

 ديضرلا ىلا نايفس ترانسو وبماكلا نييك الا اراصع بسلا ©

 ةنس نومرج عزنو نيدحوملا عم معيورح تلصتاو برغملاب نيرموغب رهظ ف
 ءايح نيرم ىبب ريمأ قد دبع نب دمحب قحلو ديشرلا نع نمئالثو نامت
 وهو هيلع لهو ركس ىنح همدان ةليل تاذ هنأ كلذو هعم هل عقو اهم

 ناكو قللاودع ىب دمع ىلا رقت مدخف قافأ اب مط صقرف صقري ىنأ ىناركس

 العو اهدعب نيثالثو عست ةنس كلهو ةياقسو نيئثالثو نامت ةنس كلذ

 ىلا هضوين دنع هيلع قلاحو .ىيعسلا ننع هدعبإ نم: هنبأ,نوناك يك

 دضع ىف كلذ تفو اهكلمف رومزا ىلا عجرو نيمعبراو ثالث ةنس نيرم ىب

 رضحو هماما رفف نيمرج نب نوناك دصقو هتكرح نع عجرف ديعسلا
 تعقو ةنتف ىف طلقل هلقق مومب هكلبم لبق لتقو تكدْرَرُمات ىلا هتكرح

 نايفس ريماب ماقو ةعقاولا كلت هيلع ترج ىتلا ىبو ديعسلا ةلككب مديب
 رسماب ماقو نوناك هيخا نبا دمحم لتقو نومرج نب بوقعي دوخأ هدعب نم



 ةقبطلا هذه نم ٌمنوطبو برغملا طئاسب نينلوملا متج نع ربغل

 جينالاو مدقمو مداعلاو ةرق نم نوطب مميِف دهعلا اذهلا برغملاب ءاهمحالا ءالوه

 نب ةيوعم نب مثجح مو هب اوفرعف مهج معا 0 طلدلو مقجو
 ىلع اوبلغ امل نيدحوملا نأ برغملا ىلا ملوخد لصأ ناكو نزاوه نب ركب

 ةنتف تناك رث ةمهاركو اعوط برعلا نم لّمابقلا ءالوه 5 كننعذأ ةهقيرفأ

 دبعل ةعاطلا اوعجار رق نيد حوملا نع اوفرنأو ابيف اوبلجاف ةيناغ ىبأ

 ةكرش ةرثك هل نم برغملا ىلإ لئابقلا هاله روهجج لقنف روصخملا

 لقنو نوطب معمو جينالا نوطب نم مدقمو مداعلا لقنف ةعجان نعاوظو
 لقنو انسمات ملزناو ءايحالا نم معم نم ىلع ممبأ بلغ ىنيذلا ءالوه مقج

 شحارمو الس ىهب ام جيفالا طيسبلا انسماتب متج لزنف طبهلا ملزفأو احابر

 ةطاحال رافقلا ىلا ةيضفملا ايانتلا نع اهدعبأو ىصقالا برغملا دالب طسوأ

 اوعبتني ملف اهيلع ارم هقارعا حوشوو اهءاذح هفنإب هخومتو اهب نرد لبج

 برغم اب ممبوعش تقرقفأو الولح ايح ابب اوماقاو ةلحر اودعبأ الو أرفق اهدعب

 دالوا ىف منيب نم نايفسل ةسايرلا تناكو رباج ىنبو نايفسو طلقل ىلا

 محير لشفو نموملا دبع ىتب رسما ىنهو الو نيدحوملا مايا رئاس ةلسسو

 مترغكب ةلودلا ىلع زازتعاو بلغ ةروس مل تناكف معومجب او تكتسا

 اورهاظو شكارم ةفالق او هاظو سصايعالا نمب |وبمضو ةوادبلاب مدهع برشو

 ىلع برغملا دالب نيم ونب مقا الو غبلا ىف مراتأ تءاسو اهيلع

 نمو منم اسإب دشا ةيماح هب نكت مل اهيتيرقو ساف اوكلمو نيدحوملا
 بورحو حّماقو معم مل تناكف هانلق امك ةوادبلاب دبعلا برقل حاير

 نيرم ىب زعل اوناكتساو بلغلا قح نا ىلا نيم ونب اهيف ممدتسا

 تيب ىف ممغم طلقل ىلا نيم وفب رهصاو ةعاطلا ةقفص موطعأاو مقلوصو



 سم

 ركش نب جبص ىنبريركز داللإو نطب ركش نب طيبس نب ديعس ىب ايحم دالوا
 ساروأ لبج حسب ممنطومف ىضام دالوأو زيرع دالوو سراف دالوأ اماف اضيا ىنطب

 مو ةرغ نطاوم ىلأ ابرغ كلذك نيلصتم بازلا ةدعاف ةركسب ىلع لطملا

 ىنملوتملا ةدواودلا نم اصوصخ دمحم دالوال لوخو ميديأ تححتو حابر راوج ىف

 ىلا متجاحو هراوج برقل ةعاط مميلع بازلا بحاصلو لاجلاب منطوم
 ةلزانمو ريعلا رافحا نم تنفع ىتم هتاجاح ىف كلذل مفرصمف هناطلس

 ميف ةساير ربكا مو ركمس دالوا امو كلذ رمغو ةلجر عم بازلا ندم

 نب اهحم دالوا بلغو اوبرقحاو اونقتفاو نمقيرف اوناكو دمار لبج اولزغف
 لاسك ليج ىلا اوراصف دشار لبج نع موعفدو ريركز دالوأ ممم ديعس

 مقمستقاو مايالا ىلع معم متنتف تلصتاو هوفطوأو برغلا ةمحان نم هيذاحم

 ديوس ةلايا ىف دشار لبج لها ايحم دالوأ راصف ىنطاوملا ماستقإب ةبغز لاجر

 رماعا ىنببةليأ ىف: لامك ليج لها ريك دالرإو عل ليلا هكر
 ايك منتف ىن مل افالحا رضفلا نم ةبغز ةيدإب نومستققي اهبرو مل افالحأو

 نب رماع اندبع نم برق اهف ايحم دالوأ عمق ناكو ةبغز رابحأ ىف ركذن

 قلو جو ةدابعلا لني ناكو ةربشو ركذ ميف هل ناكو امحم نب ىبحيوب
 هتيأده قرط ىنقلو هنع ذخاو ىناروكلا ىفسوي هرصعل ةيفوصلا يمت رصمب

 نيدسعفملا ازغو منم ريتكلا هعبتاف هتلخو هقيرط ىلع ملهو هموق ىلا عجرو
 ديصلا قى. :ماثالا ضعي .هولاعغا, نأ هلأ مدهاجو هراوج ىف رضنلا ةيدإب نم

 ناكو ريركز نا دو رجب نو يوم نب رومتي ريركز دالوأ 2 ناكو دولققف

 ةدابعلا هلخل هنم دوسأ اح ارماع ىأ الأ هفرش ىف هضهانيو ارماع مابك

 رمالاو قلخل كف ردصص هللاو



 مع

 ةالولا ىزم ىنب بسن عجري هيلاو ايحم نب لفيد نم ةنزمو ىرج ىبأ

 ىنعظلا نع اوزبع رق ةعجنو ةرغك ءاليه قيطلا تناكو دبعلا اذهل بازلإب
 مكولم قرقفاو مبعجج لق امل مدعب نم ةدواودلا اوضلا ىلع مهبلغو
 حابر ميلغو اومفتماف مثالا روههج نم منم راص نم برغملا ىلا راصو

 اوبيرغو نسودلا لغم ىندملاو ماطالا اهب اوذختاو بازلا دالب اولزنف ةدوأودلاو

 0 ا راما مس د ديشلا دبل عوب دار ةمولنر تذوب
 ديعلا اذبل كلذ ىلع مو اهوقرافي م ةهدقلا متسابر ذنم ةيبخع لو

 لققو بورحو ممم نيرواجملا نمب ةلصقم ىف بازلاب مروصق ىف منهبو

 رمخ هللاو اعيج غنم هقيابح قوتسيو ضعبب اضعب اردي بارلا لماعو

 نب ورع نم منا ىنظلا ىلع بلغيو روهلا جينالا ءالوهب قحليو ىنمئراولا

 ىبأ ني وسع نم اوسيلو ىاغم دبع نب ةرق ةوخا لاله نب ىانم دبع
 دجن الو ةعيبر ىبأ نم ميئتالو ةبغزو احابر نال لاله نب كيبن نب ةعيشر

 ءاقنالا لاله نوطب نم مايغو ةرق ىنمبو نهب دجنو ةلمجلاب هاقنأ منيب
 ني ةهحبيور :نييورع نم نونوكي وأ فانم دبع نب وورعل منأ ىلع لدف

 معو كلذب معا هللو ىبلكلا نبا هركذ فورعم ملكو لاله ىب هللا دبع

 0 ا ارو ادام ندي دا لد رت روع رحلت هاير: ةرط حافل

 ناسرفلا ميفو لابهلو ىجاوضلاب نينكاس م امأ مئالم قارقفاو متلقل
 لك لاسكو دشار لبج ىلا اقرش ساروا لبج ىنمب ام.منطومو لجر مرقكأو

 لعل [تيتتس ورك قدام امد. ولعل: امإو وجعل ةجتضنلل,ةنتام نم كلذ
 ةرقونب اماف بدهلو رفقلا نطاوم ىلا برقا مدهكف لودلا ةيماح نم مفوخو

 دبع ونغيو انادحو ىدملاو لذابقلا ىف نوقرتفم مهنا الا عستم نطبف ممنم
 نامطب ىضامو دمحم هوغيو ىلع نب هللا دبع ميو ميف ةساير لحم نم هللا

 ركش دلو نمو نانطي سرافو ركش نانع دلوو نانطب زيعو نانع دمحم دلوو



 مني رسب

 نم مطاوه كامضلاو ضايع تيقبو مربخ ىتايو متج عم انسماتب ملزناو
 موملغو هائابق اوكلمو داج ىنب ةعلق ةعلقلا لبجب اولزف ضايهعف ةيقيرفأ

 حاير ةرهاظم ةلودلا ميلع تبلغ الو مقيابح ىنولوتي اوراصو مرمأ ىلع
 لبيه كلذ اونكسو ناطلسلل متيابجو اياعرلا كلت ىع ةعفادملا ىلآ اوراص

 ىنب نطو ىل  باصقلاو ةينغ ةينث نمب ام برغملا ىلا قرشملا نم هلوطب

 معمو لفيد دالوأ ىف متسايرو ةيابملا ةينغ ىلي امم ملواف ةبغز نم ديزي
 عفشرملا اهاف : مستؤطب نم :جارتفلو خفترملا مدعغيو رمتيرلا ملا كافر منكاا
 شافح دالواو ىبهم نب دمحم ىنب ىن متسايرو نابت دالوا نوطب ةثالقف

 ىدتو حلاص ىنب ىن متسايرو سودنغ دالوأو مالسلا دبع ىغب ىف ممتسايرو

 ةدفار :ةالوأ متساي رف جارخل امأو تانج :دالوا اعيجج اند الواو تانك نال

 دالواو رسخع دالوأ برغملا بناج نم جارفل رواجيو ريضخ نب سابع ىنبل

 هيانالا نطو رخا ىف ةبغز ىنب ديزي ىبل نورواجم مو ضايع نوطب نم ةجر

 ةقرتفم متساير كيفاقو ةييكك انوطب اوناكف كاصضلا امأو نييلالبلا نم

 ىلع ةيطع ابأ بلك بلغو عمفم نب بلكو ةيطع وبأ اهو منم ىنيرمما نهب

 نكسو برغملا ىل نوعزي اهف لحتراف نيدحوملا ةلود لوال اهليبق ةساير

 ىلا هو -برغ وأ نودحوملا هلق ىتح راثا ابيف هل تناكو ةسادج ءارحص

 دوعسم بلغ ىتح بازلاب معجن ىقبو مرابخا باستا لقني اذكه سلدنالا

 اولزنو نعظلا نع اورمع رق متلج ىف موراصاو مميلع ةدواودلاو مامز نبا

 مهف ىيطل امأو دبعلا اذبل كلذ ىلع مف ىندملا اهب اوذختاو بازلا دالب
 نوب [قيطل ىنب ةفيلخ نب نالسك دلو مثو فاتقلا مهنم ةريغك ىنوطب

 دالوأ ةنماقللا ميدو افاعم نب لالج ىوذو ليلخل وب ىيوذو فرطم ىوذ

 نامقل نب دمحم نب ناولع ني ريرج دالوا مفمو قيطل نب ةفيلخ نب نامقل

 ايحم نم مينا نوسعزي ربجو ناولع نب ىمجخ( قا امحم نب نعم نب زاربو
1 



 مسبب

 لالف نيب مهل تناكو هللا دبع نب ىاطع نب ربج نب ىاطع نب ةبوت وهو

 مهتارعش ضعب لوق كلذ نمف ريثك رعشب موارعش مبحدمو ةريبك ةساير

 اهراوُح ديرد ةلهج اعم نكل ىتقان ةربص ىناطوأ ىلا حت
 اهرايخ املأ عقفم ضرأ لكاكا عقنم دوهلل ودبلا ةأرس ديرد

 اهراصق ىن وني ام ىلاعمل قرطب 2تفرعت ىتح بارعالا برع و

 اهراجح اياطملا ىوقي ام ناك دقو ةينث ىنيمرابلا قيرط اوكّرتو

 ةلت مهل تناكو, لابععا ىن ترابم ىنب ىف مهتساير تناكف ةيطع دالوأ اماف

 نب ةلت ىلع ةبوت مببلغو اوشالتو اورثد رف ةنيطنسق ىضارأ نم ىؤلح نبا
 ما لا ل ا داما هينا ري بلا بلا تهرب فنغ
 ل كايعلا دادعب ىف اوراصو رقبلاو .ءاشلا |وذعتاوب لبالا اوكرتو نفقلا ةلحو: ىف

 منم ادنج هل نرنيعيف هعم ةرحسعلاب ناطلسلا مهبلاط اهرو ةمراغلا

 ةبوت نب حرف نب نومك نب ةيطع نب ةوطع نب حاشو دالوأ ىف مهتسايرو

 دبعلا اذبل كلذ ىلع مو ةوطع نب ةيطع نب دباع نب كرابم دالوأ ىنو
 حاف دالوأ اماف كلذ ىف مسهتتس نع هللا راجح دالوإو روس دالوا مروابجيو

 حاشو نب ةعاج ىنب ريخك نب محم نيب ةمسقنم دبعلا اذبل مبتسايرف
 دباع نب كرايم دالوأ امو حانشو نب شار نب ةفيلخ نب دجا نميو
 كرابم نب ديبع نيروصخم ىنب دمحم نب حاجن نيب ةمسقغم اضيا مهتسايرف
 نب نامقع نب حار هع نع ابثرو روصنم نب نانع نب دهحا نب هللا ديعو
 امو مينم مالس نب ىنانع دلو ىف مهتساي ف هللا راج دالوأ امأو روصغم

 وشم وبطلو جنا نب قرشم دالوأ مهف ضامعو كاعضلاو مدقمو محاعلا

 اوفرحا مدقمو مماعلا ناكو جيانالا ىنمب ةوقو ةدع مل نأكو قرم نبيع تدع

 بريغملا ىلا روصنملا بوقعي عصختاف ةيناغ نبا ىلا نيدحوملا ةعاط نع



 سا

 بازلا دالب نم ريقكو ساروا لبج نم ىتشلا بذاهلل ةيابج ةلودلا ممعطقاو

 بانفلحاو ةلودلا < لشف اذا ىتح ةيوتملا متالاج داك فدع ةيقرشلا

 هد دام حس يدش سا
 اهرو انطو هوذختاو ةقرفتم اللح هونكسو متاعاطقا تمح ساروا لبجب ءالوه

 علواف ةريعك نوطب مو عدرطب نع ركذت ابك بازلا ميهت ىلإ عضعي نعافي
 ءاوهو ةفرك نب نطق نب ناورم نب ريغكونب ةنوزملاو ةفركأ نب دمحم ونب
 نب نطق ىنب ةيطع نب بيلك دالوأ مو تاجدحل رت رافقلا ىف ةيدإب نعاوظ

 ةببشلاب نوفرعيو كدلك ىب هه ني تييسكالواوبةنبلككلا ىنوفرعيو ةفرك

 ناحرس دالوو ةهصلاب نوفرعيو بيهلك نب دمحم نب لضاف نب 2 دالوأو

 لبجب نونطوم مو ةجلدحل م ءالوه ةنحارسلاب نوفرعيو اضيأ لضاف نبأ

 ةفرك ىف 00 لهأ مثو لضاف ىب تبان دالوأ مث 5 باز لماما

 ذالوأو .«تعاسم .دالوا, داخل ةقزلت و اهاركد ىنلا ناطلسلا تاعاطقا مملو

 نهار باح ىف هلع ةالوا ف دعوا يح هاا يطق دالوأو رفاظ

 ىف ةلثاج نعاوظ مهف ةنوارملاو دمحم ونب اماو تبان نب دعاسم نب حاتفم
 لها عورز نم ميتاوقال بوبحل نولاتكيو تبان داليا نطاوم ءاقلت رافقلا
 نع هرمأ ىفيراصت ىف بازلا بحاص مهلعتسي اهرو تبان دالوإو لببل

 تالا زعا داكف ديرد اماو هضارغا نم كلذ زدغوا ريغ هع رافال ف
 ةيقي رفا ىلا مهلوخد دنع مهلك مثالا ىلع ةسايرلا تن تناك اه ابع5ك مالعإو

 دلب نيب ام مهنطاوم تناكو مينوطب ىدحأ ةربو نم ناحرس نب نسحل

 مهنيب تناكو رفقلا نم ابيذاحي امو ةلاقصم ىراط ىلا ةنيطنسق ىلا بانعلا

 هربقو هانكذ اكن احرس نب نسح ابيف كله ىتلا ةنتفلا ةفرك نمبو

 نب رورس دالوو ديرد نب ةيطع دالوا مهنم ةريغك انوطب اوناكو كلانه
 اتغيأ هللا هبط. كلو .نما ةنيرعو يظر اف الامل هقيع هالو ما هللا واهي كلر



 مل سدا ناكر انرطي رفكاو ادد ركرأ نطيلالللا - نم.ريفلا هاله ناجل

 ةفركو ديردو فمطلو مهاعلاو مدقمو ضامعو كاعضلا مم ناكو متلمهج ىف

 ممعزب ىنولوقيو رتخبو ةبوت نانطب ديرد ىو ميسن ىف ربظي اهسح مرمغو
 مل ناكو جيتا نياوه ةفركف لاله نب «فنينط- وب ةعيبجو قا" نئاارم جينا قا

 ةيعيرتل ىيلخادلا نييلالبلا ةلج نم ةزيزع ءايحا ناكر ةرقر عمج
 ةيقيرفإب يتالا رما رقتسا الو هيقرش نم ساروا لبج لابج منطاوم تناكو
 نب نسح ىأ كلذو منيب ةنتفلا تعقو ىاوضلا ىلع ةجابنص بلغ ىلع
 كوطف ةايغ ةفيك نم رمحألا نب ةنابش لمق ديرد نموهو ناحرس
 نم برقم نب ىضام ابجوز تبضاغ ةيزاهلل هتخا نأ رث تنلا ىلع هل ةفرك

 هموقو نسح ةنتف ىلع ةفركو ةرق تعقجاف هنم ابعنمف ابيخإب تقحلو ةرق

 دالوأ هلتق ناحرس نب نسح لتقق نأ ىلا ةنتفلا لزت مو ضايع مترهاظو
 ضايعو ةفرك ىلع ديردل هدعب بلغلا ناك رق يباب هنم اوراتو ةنابش

 نيدحموملا ةلود تءاجو مرمأ قرتفأو يااا ءالوه نيب ةنتفلا ترقسأو ةرقو

 كلم ايف ةجابنصل ةيالو غنوطبل تناكو ةنتفلاو تاتشلا كلذ ىلع مو

 نم ممل عباوتو ةرقو مدقمو مماعلا برغملا ىلا منم اولقن ةيقيرفا نودحوملا
 اركلمو ةيقبرفإب مدعب حاير تزتتعاو هركذن ايك برغملاب معممج اولزناو منج
 زمعاو برغملا نم مامز نب دوعسم مههش ميلا عجرو ةنيطنسق ىجاوس

 ىرق اولزنف مينالا اياقب اوبلغو اهيف مرثا ءاسو لودلاو ءارمالا ىلع ةدواودلا

 صفقخهنل ىباوغي ذين الو ماطالاو ىرقلاب اونطواو نعظلا نع اودعقو بازلا

 ناورمقلا مولزناو ملس ىنب ميلع اوشابكساو مرابخا ىف ىتاب ايك ةدوأودلل دبعلا
 ناطلسلل ةعيشو حايمل ارح اوناكف ييانالا ءالوه نوطب نم ةفرك اوعنطصا



 مو

 افا نم امرا ككل 2 ان راسب مطعما رهو شالا
 50 تداك) نسل ارسل كاك نا وح دم

 اوراصف نوررخ نب ديعس اولققو سلبارط باحعأ نورزخ دالوأ عم بورح
 ام دقعناو نيدحوملا ىلا هنع ممفارحغأو ةيناغ ىبأ ةنتفل رخآلا ىنطولا اذه ىلآ

 نم اهتياجو ناطوالا نع بذلاو راوبل ىلع ىلح ىنيدإب ىنب نمبو مانيب
 كلذ ىلع اودقاعتف اهيف ةصرفلا زاهناو ابترغ لابتها ىنودعلا ةرعم

 دوعسم رف رث ىاوضلاو لولتلاب نيداب ونبو رافقلا ىف ةبغز تماقأو اوروتجاو

 سلبارط دالبب قحلو طببلا دالب نم نيحايرلا ريما مامز نب ناطلس نبا
 رصحو حايرب شقارق ىلا لصوو ملس ىنب لئابق نم بادو ةبغز ىلع لزنو

 دمحم هنبأ هموق ىف هرمإب ماقو كلانه كلهو اهكتفا نيح سلبارط هعم

 ىلا فحز ةيقيرفا ةياوب صفح ىبا نب دحاولا دبع دمحم وبا ديقسا املو

 موق نم ةفئاط ترساو هموق نم ريغكلا لتقو همزهبف ةمحلاب هيقلو قرومملا

 نب نيشلا ىبا نب تاكرح همع نبأو هللا دبع هغبأ منم دوعسم نب دمحم

 نب ىيحيرفو مقانعأ برضف ةرق خويش نم يشر ناطلس نب ركاسع
 ىنم لئابقلا هذه لاوحا كلذ ىلع ترقساأو ءارهسصلا نم هطقسم ىلآ ةيناغ

 ةقرف مددعنو مروما رئاصمو مرابخا ركذن ىالا نمحنو اهعابناو ملسو لاله

 ركذ ىوطنو هتعجانو هيحب دبعلا اذهل ناك نم ركذلاب منم صخنو ةقرف
 امك ةحابدص,رمايا مسايرر منعت يمال ركوب اور وو

 رث ةبغزو احاير ركذن رث ميف نودودعم منال متج ركذب ىفقن رث هانركذ

 نم اوءاج منال ملس ركذب مدعب ىتان رث لاله دادع نم منال لقعملا

 ملعلا قالقل هللاو مدعب



 م١

 ىنهف اهوماقاف اهب نوكسقي برغملب نيفشات نب موارما ناك ىتلا ةيسابعلا

 رصنتسملا دادغبب ةفيلخل نم اوبلطو سباقب اولزنو كلامملاو لذابقلا نم ميلا

 نبال دقعف اشرف ىب ربلا دبع مبتاك هيلع اودفوأو كلذب ممل دبعلا ديدجت

 روصنم نب ملس ىنب لئابق هملا تعقجاو نيدحوملا برح ىف هل نذأو ةيناغ
 درمأ ىلع هرهاظو ةيقيرفا ل متزاجا دنع ىنييلالبلا رثأ ىلع اوعاجب اوتاكو

 ةيناغ ىب ىلعل عقجأو قرومملا رابخا ىف هرابحا ركذدنو ىنمرالا شقارق كلذ

 نال كل وزال ا لإ داق هور كاع وعلو ورعلاو نيعللل قم

 برغملا مارب شكارم نم روصنملا ههلا ضبنو ةطفنو رزوتو ةصفق كلمو
 هقمدقم اوعقواف جالا روبجو نييلالبلا نم ةبغزو ةدماصملاو ةتانز نم
 ةركلا هل تناكف سنوت نم ميلا ىنحز رث ةصفق تابج نم ةرع صحنب

 ةمليطسق دالب عزتناو ةقرب ىراهص ىلا مدر ىأ ىلا مراتأ عمتاو معومج لفو
 هقعاط نييلالبلا نم حايرو مثتج لئابق تعجارو ميديا نم ةصفقو سباقو
 اهحايرو انسمات دالبب متج لزناو ىعقالا برغملا ىلا ملقنف هتوعدب اوذالو

 ةتانز دالب مىوخت تناكو الس ىلإ ةخط لحاوس ىلي اهم راغزاو طببلا دالبب

 د رهو ادام زا اههحؤبشوأ ةمقيزلا كن نملالهلا» مبلغ اذ
 اهطخ ىلو نم مسإب تممسف اهوذفتا روصق اهيو طسوالا برغملا ءارعكجو ةيفيرفا

 باصمو ىنمجوتو داولا دبع وغب مو ةتانز نم نيدإب ونب ناكو ميوعش نم

 برقا اوناكف متلود لوا ذنم نيدحوملل ةعيش دشا دشار ونبو لادرز ومبو

 ىايرا نم ىنولوتي اوناكو دعب ىتاي اك مراظناو نيرم ىنب ملاتقا نم ميلا

 ةلحر ىف هلالخ ىنوسوبجيو ةتانز نم دحا هيلي سيل ام هلولتو طسوالا برغملا

 ركاسع ةلج نم مناك ىنح هلثم ىف ماوس نهم دحال  نذوي م اع نوفيفألا

 داش ع ايام تيضانعشلا عجار كاذ ذا مرمأو ممتيماحو نيدكوملا

 ممناوخأ اولزتعا الو ءاليه نيداب ىئب عم ةبغز نم ىكل اذه لزنو ةبارقلا



 مب

 بلغ الو متلود ةجابنص باهذب تبهذو جنا عج قرمفأ رق معمايا رماس

 فحزو ةيامسجو نيعبراو ىدحا ىنس ىف برغملاب لودلا رثاس نودحوملا

 كلذل غنم ىناريمأ رئازجلاب هيلع دفو ةيقيرفا ىلا نيوملا دمع نيدحوملا 5

 نم رفيشم نب سابحو جتألا ريما نالسك ىب () ليلفل وبا دبعلا
 ةنس ةياجب َمِفو هجول ىضمو اهموق ىلع اههل دقعو ةرمللب اهأقلتف متج تالاجر

 ةجاهنص ةوعد ىلع اوبصوصعاو نوهلالبلا برعلا ضقتنا م نيسهو عسن
 حاير نم ىلع ىنب نوطب ىدحاأ غداف نب دايز .نب زرحم مف حاير ريما ناكو

 اوفقاوتف نموملا دبع ىب هللا دبع ميلعو ىيطسب نيدحوملا شويج ممتيقلف

 ىف ضفنأ رث ممادقا كومل عقنتسم ىف اوتبثأاو ملحاور ابهف اولقع اثالث

 مءاسن اوبسو ملاجر اوسأو ملاوما اوفغو نودحوملا ممحاتساو معمجج ةعبارلا

 اوناكتساو مرتاصب كلذ دعب ىم اوعجار رث ةسبت صخل ىلا مرابدا اوعبتأو

 نموملا دبع قلطاو مةعاطب اوكسه#و متوعد ىف اولخدف عبلغو .نيدحوملا زعل

 سلدنالاب مداهج ىف مانو فختسي نودحوملا ناكو متماقتسا ىلع اولازي مو مارس
 فسويو نموملا دبع عم اوزاجاف ةيرعشلا تابطاخملا كلذ ىن ميلا اوقعب اهرو

 ةلودلا ىلع جرخ ىأ ىلا مقماقتسا ىلع اولازي مو متلود رابخا ىنوه اك هنبا

 اهوسبكف ةياجب ىل ممليطاسا ىنرجلا اوزاجا ةقرومم ءارما نويفوسملا ةيناغوغب

 نطق عانقلا اونغشكو روصصيتملا ةلود, لوال :ةيامست قيناقي ندحإ هن

 لئابق تناكو ابنايدا ىلا نيه تداعف ايل برعلا اوعدو .ىنيدحوملا ةنعاط

 تكرحت اهلو ابيل ةباحأ عرسا نييلالبلا ءالوه نم مينألا روبجو حايرو منج

 ايدام ميلا ةبغز لئابق تزمكت مناودع قىكل ةيقيرفا ىلإ نيدحوملا سيخ

 لف مب قحلو حايرو متج ةفاك معمو سباقب ةهئاغوغب قحلو متلمج ىف

 ةوعدلاب اوكسقساو عاقبلا فارطا نم ةذوتمل مناوخاو ةفيشم نم مموق
 (4) لع سو. 5 ممياع مدعامسا ليلجل



 مد

 رديف طسوالا برغملاو ةيقيرفأ نم معيلأ اوفحزو مموبراحل ةوادبلاب ةدجخلاو

 منيبو هنيب تناكف ىنرفيلا ىدعس ابا هدئاق روخح ىأب نم نايت ةيهاس

 تزجعو ةهج لك ىف ىحاوضلا ىلع اوبلغتو بازلا ىجاونب هولقق نأ ىلآ بورح
 لابج ىاوضلا قى منيب مخلا راصو بارلاو ةيقي فاب متعفادم نع ةتانز

 بر تعضو بلغلا مل رقتسا الف طسوالا برغملا دالب نم باصمو دشار

 يجاوضلا كلم مدارفناأ ف ىسح ةطخ ىلع نويجابنصلا محلاصو اهرازوا

 دشحو ةبغزو حاير ىلع جدالا أورهاظو مهب بي رضتقلا ىلآ اوراصو ممنود

 نيزعملا ميف ناكو ةتانز عججو مترهاظمل ةعلقلا بحاص سانلع نب رصانلا

 ةبيبسب ةبغزو حاير ممقيقلو اعيهج سبرالا اولؤنو ةوأرغم نم ساف بحاص ىرجز

 نب ميم نم اوعز ةسيسدب ةجابنصو رصانلاب ىوارغملا ىريز نب زعملا ركمو
 ةتانزو برعلا تحابتساو ةمزهبلا مملع رخ ناورمقلا بحاص سيدإب نب زعملا

 ىف حايرو ةنهطنسق ىلا اجنو مساقلا هوخا لققو هبراضمو رصانلا نئازخ

 ىلع اوجاعو اهشورع اوبطتحاو اهتانج اوبرخو اهولزانف ةعلقلاب قحل رق هعابتا
 اوفطعو ابنكاس اوجعزناو اهوبرش ةلايسملاو ةغبط لغم راصمالا نم كلانه ام

 دالب نمرفقأ افصغص اعاق اهركرمف ىدحلاو عايضلاو ىرقلاو لزاما قع

 ضرالا ىف اوربظاو رهتلا اوبطتحاو هاهملا اوروغو رمعلا ؤج نم شحواو ىج
 راصمالا ىن ملاعا ةالوو ةجابنص نم برغملاو ةيقيرفأ كولم أورجحاو تانسفتلا

 نوذخايو دصارملاب مل نودعقيو ميناوج نوفيخي ىاوضلا ميلع اوكلمو
 رصانلا ردي دقل ىتح عباد اذه لزي مو مناطوأ ىف ىرصتلا ىلع ةواتالا منم

 ابيلا لقنو ةياجب ةنيدم لحاسلاب طقخاو ةعلقلا حس سانلع ىبأ

 ليجهل اذه يمض نم ارارف هدعب نم هنبا روصنملا اهلزنو هلزنل اهدعأو هتريخذ

 اورقتساو ابلحاور ىلع اهكلاسم رعوتو لابجل ةعنم ىلا جاوضلاب مداسفو
 ةسايرلاب ءايحالا ءالوه نم جينالا نوصتخي اوناكو ةعلقلا اركرتو دعب 58
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 هدعب ىلوو ةياعبراو نيثالث ةنس كلهو ةكم ىل عجرو مكاهل ركاسع

 معزي ىذلا دمحم هنبأ ىلوو نيسهو تالث ةنس كلهو اذه ركش هنبا

 ةيولعلا رابخا ىف هلك كلذ رم دقو هذه ةيزاجلل نم هنا نيلالبلا ءالوه

 دهيم .نلو نم ىنييناهلسلا نم وه ديعس نبأ لاقو مزح نبأ هبسن اذكه

 ايارسلاو با هل عيإب ىذلا طبسلا نمسح نب نسح نب دوواد نب ناهلس نيا
 راخا ىلع ىلوتساف ةيدملاب قحلو ضهانلا ىدستو ابطابط .ىبا دعب قالا

 هركذ امو مثاوبلا اليه ابيلع مبلغ ىنأ ىلا هتيب ىن ةكم ةرامأ ترقتساو

 ىنع كلذب هنوزيمم متاه نب فيرشلا هيف ىنولوقي اعيج منال محا مزح نبا

 نسل نم برق ادج مثاهوبأ وأ متاه نوكي نا الا كلذ رعي الو ءافرشلا رئاس

 أيه نوكي الف ءافرتلا رماس قدم كرقشمف ىلعألا ماه أمأو ىنميسحأأو

 هنأ دبعلا اذبل نييلالبلا نم هب قثأ نم ىربخأو ضعب نع مضعبل

 قون تاردعلا ليام تح ضرا نم ءاعقي اهضأو ركش ىيرشلا ,دالج .كفا فو

 ةيقيرفا ىلا اوراص امل ةيزاهل نا معازم نمو ملعا هللاو دبعلا اذبل اهب هدلو

 ديرد تالاجو ىنم () برقم نب ىضام نم ابيلع هفلخ فيرشلا تقرافو

 اهروغتو اهراصم' ىلع متالاجرل عع ةيقيرفا ىلا متعب ال رصنتسملا نانكو

 دقعو ةجابو ناو هقلا ىلع ىسادرملا ىبكي نب سنومل دقعف ابلاعا مدلقو

 هىلف ةنيطنسق ىلع ناحرس نب نسحل دقعو سباقو سلبارط ىلع ةبغزل
 راصمالاب اياعرلا تهس هل قع ام لك كلمو راصمالا ىلع ةجابنص اوبلغ

 يرعلا ليه اذه لهأ نيب دوقفم عزاولا ذا ىديالا ىالتخاب متيعو مفسع

 بلغتلاو ىحاوضلا كلم ىلا اوراصو راصمالا نم موجرخاو مهب اوراثف اوناك ذم
 ىلا اذككه ةلباسلا داسفاو تمعلاو بهنلا ىف ىسحلاب اياعرلا موسو اهيلع

 سابلل كلما اوناك اه غتعفادم ةتانز تعمججا ةجابنص ىلع اوبلغت الو مه

 (1) طوصق 14و مهمات كعتأو عع ممدد عزأ ننع]1ينعأمز5 ةءاثأ برغم
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 مايا اهرازاف اهموق ةرايز ىف هتبلطف ةيزاجلل هذه عاجرتسا ىف هيلع اولي#و

 منإب هيلع اوهومو هنع متلحر اوقكو اهبو هب اولحتراف مللح ىلا اهب جرخو
 الف اهئانب دعب متومب ىلا هب نوعجريو صنقلاو ديصلل هب نوركابي

 مميلع اهرمأ كلي ال ثيح ىلآ راصو هكلم عضوم قراف نأ ىلا ةاحرلاب رعشي

 ليخد ءاد اببح نم هحنارج نيبو ةكم ىم هناكم ىلا هوعجرف دوقرافف

 ىنولقانتيو هبح نم تتام نأ ىلا هفلك لثمب هب تفلك كلذ دعب نم ابنأو

 نم ريتك ىنودريو ريثكو سيق ربح نع ىنعي ام كلذ ىن اهرابخأ نم
 عونصملاو لخنملاو عوبطملا اهيفو ىفارطالا ةفقم ىقابملا ةيكحم اهراعشا

 ى هل لخدميإلو طعف بارعالاب هيف اولخل اهو هىع ةقالبلا نم اهيف تقفي |
 نم ةتيمانل نااآلا اذه 0 لوالا باتكلا ىف كلذ انررق ايك ةغالبلا

 للخ نم اهيف امل ابنع نوفكنتس دو اهتياور ىف نودهرمي ندملاب معلا لها
 | ا دل د وو الفك شيل ةعحابلا لدغ[ وف :تازهالا نا .نوستووت بارغالا
 ولو هب قثشوي ال كلذلف ةياورلا ةكح هيف ىدقفو ةعنصلا هتلخد ريتك

 طبضو ميورخو ةتانز عم معئاقوو ممايإب دهاوش هيف تناكل هعياور تح

 ريصملا رعشي اهرو اهتيارب قعنال انكل علاوحا نم ريغكو منالجر ءامدال
 ىلع نوقفتم معو هيف رمالا ىراصق اذهو هغتيو ابنم عونصملاب ةغالبلاب

 1 ب فلم ااا همررلاو هان هده واع نسل ول
 لهو نوفجلاب مدنع ىري نأ اهرما ىف بيرتسملاو اهيف حداقلا داكيو
 وهو مثاوبلا نموه هيلأ نو ريشي ىذلا فيرسثلا أذهو ممتيب اهرتاوتل طرفملا

 دبع' نب ىنوم نب دمحم مثاه ىبا نبرفعج نب نسحل حوتغلا ىبأ نب ركش
 وه حوتفلا وبا هوبا» سيردا نب هللا دبع نب نوهل ىنوم نب ماركلا ىبا هللا
 ءارما حارجل ومب هل عيابو ىديبعلا مكاحل مايا ةكم هسفنل بطخ ىذلا

 مكيلع قب اكردقلا ةفاكك هل عيار :ةئايلحا؛ ىلا ل دتوم» ةلاازعغبو: مانهلاب ل



 وبس

 نب ىبحي مكاحل تعب الو مساقلا نب راتخم مكان مايا مهجش ىاكو ملعأ هللاو

 ةجاهنص ىلع سلبارطب نوررخ نب ديعس نب لوفلف يرصل ىسلدنالا ىلع
 سلبيارط ىلا اولسوف هعم ريسلاب ميلا زعوأ نوررخ ىنب رابخأ ىف هركذن ابيك

 رث اوعنتماف منع ثعبو ةقرب ىلأ اوعجرو ىلع نب ىبحي ىلع ةمزبلا اورجو
 عبرا ةنس مرخاأ نع اولققف ةيردنكسالا ىلا مدقو لصوو نامالإب مل تعب

 بسني ماشه نب ديلولا همسأ نارقلل معم مدنع ناكو ةيامالتر  نيبكت

 نم ةراتا هيدل ىأ معزي ناكو ةيما ىنب نم نجرلا دبع نب ةريغملا ملا

 ةتاولو ةتانزو ةتازم نم ةرباربلا همم كلذ لبقو همابا كلم زايتحا ىف ملع

 اوبلغتو نمعستو سه ةنس ةفالخلاب هوعياو ةرقونب هبصنف هناشب اوثدحتو
 نب ديلولا لققو اهومزبف مكاهل شويج ميلا ىحزو ةقرب ةنيدم ىلع

 ضرإب دملولا قحلو اومزهناف رصم ىلا هب اوفحز رق كرتلا نم اهدئاق ماشه

 تردهو لققو رصم ىلا قمسو هتمذ ترفخأ رق نادوسلا دالب نم () اجلا

 اوضرتعا ةياعبراو نيتنث ةنس ناك املو منع افعو هذه متيانج ةرق ىنبل

 اهوذخاف رصم ىلا ةيقيرفأ نم ةجابنص كلم روصنملا نب سيدإب ةيده

 مو ةقرب ىلع اولوتساو رجلا ىنرفو اهملع لماعلا اوبلغف ةقرب ىلأ اوفحزو
 جنالاو حايرو ةبغز نم ىوملالبلا مناوخا ىحز اف ةقربب مئاش اذه لزي

 نب ىضام مهويش نم ناكو معم يحز ىف ناك ةيقيرفا ىلا معابتاو
 ملوخد نع ةياكحلل ىف نييلالبلا ءالوبلو لاله رابخا ىن روكذملا برقم

 بحاص ىاك مثاه نبا ىيرشلا نأ نوعزي ةبيرغ ربخل ىف قرط ةيقيرفأ ىلآ

 ىف ناحرس نب نسح ىلا رهصا هناو حوتفلا ىبأ نب ركش هنومسيو زاجتا

 مفيب ثدح هنأو دمحم همنا ادلو هنم تدلوو اهايا هحكناف ةيزاهلل هتخا

 ةيقيرفأ ىلا دجن نع ةلحرلا ىلع اوعمجأو ةنقفو ةينداغم فيرشلا نمبو

 (1) آطرعو مه ماندعأام 8ر 0 هأ 2 ممءاعصأ ءامخلا
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 مر ىد عردب ميف ركذ اهرو رماع نب لاله نم مل ةرقو جيقالاو حايرو

 اومالتوب اورقدا ملعلف ىورعم ى.دبعلا اذبل مل..سيملوا عرابضنا ىلع قفن
 نا الا ديعلا اذهل مقرعت لو ةعببر ميق ركذ كلذكو لئابقلا ىف قرمفا
 ةريتك ىئافل لاله ريغ نم ميف نأكو ميسن ىف هارت اكلقعملا م اونركي
 لولسو ىنزاوه نب ركب نب ةيوعم نب متجو نافطغ + نوطب نم عجتأو ةرازف نم

 دسأ نب ةرمعو ةينهلا نوطب نم لقعملاو ةيوعم نب ةعصعص ىب ةرم ىبا

 رماع نب اكبلا ةعيبر نب ةدامع نب ةيوعم نيروث ىنبو رازن نب ةعيبر ىبا
 نب مثف نم نطب دورطو ناليغ نب سيق نب ريع نب ناودعو ةعصعص نبأ

 ةسايرلا ىال اصوصخ نم جينالا فو لاله ىف نوجردنم ملك نأ الأ سيق

 ىف نيجردنغم اوراص هر مثيف اولخدناف لاله ىم جنالل ملوخد ديف هاك

 دبعل لينلا اوزاجا نيذلا نم اونركي مل نييلالبلا ءالوه نم ةرقو ممله
 ىديبعلا مكادل مايا ةقربب كلذ لبق ىنم اوداك امناو ىارجربل وأ ىروزابلا

 ميسنو بوطخ رصمب ةعيشلاو ةقربب نييجابنصلا عمو رابخا ابيف ملو

 هلوق .ىف مرعاش هركذ اكل اله نب ىانم دبع ىلآ

 مرج :كاقو

 اقري ال اسال لكفمفلا الإ" الثلا ان نم قلقل ريج بر أيا

 اهفرفتتت ىداوبلا ءايرال امد اببسنو 0 0 اب (صخو

 ىانم ديعوف اهنا ادرفنم اذكم ىانم لاله ىف سيلو قاغم ىف ممبسن ركذف



 “ا

 راطقالا ىف اهلها قرغتو اهبيف نم رئاس ببنلاو تيمعلاب اولهثشو اهروصق ىف

 اهولزانف ةيدهملا ىلا اولحترا رف بطخل لضعاو ءادلا ها ةيزرلا تمظع

 دعب نم ةتانز اوبراح رق ةاباسلا داسفاو قفارملا عنمم اهيلع 0

 ناسملت بحاص مازغاو منمب ةنتفلا تلصتاو ىجاوضلا ىلع موبلغو ةجاهنص
 ىنرفيلا ةفيلخ ىدعس ىبأ هريزو عم هشويج ررخ نب دمحم باقعأ نم

 ندسفو اهنارع برخو ةهقيرفارمأ برطفاو ةليوط بو رح دعب .هولعقو هومز وو

 ىنبو ةوارغمو نرفي ىنبل ربربلاو ةتانز نم نعاوظلا ةساير تناكو اهتلباس

 ةجابنص اوبلغ ىتح ةتانزو برعلا باد اذه لزي مو نامولي ىنبو اونأمو

 نم اهب نماوربقو ةجاهفص ابيلع اوبلغو بازلاو ةمقيرفا جاوض ىلع ةتانزو
 ملوخد ديعل برعلا ءالره ىف ناكو ةيابجلل الوخو اديبع موراصأو ربرملا

 ردب هوخاو ناحرس نب نسح مرهشا نم نأكو نوروكذم تالاجر ةيعكلا

 نب ىضامسو جينالا نم ديرد ىف ءالوه نوبسنيو ضهان نب لضفو ناحرس نبأ

 نم ةفرك نوطب نم رمغك ىنب ىف قزر نب ةمالسو ةرق ىف هنوبسغيو برقم

 ةفرك نم ةيطع ىنب ىف مدوبسنيو لصيملص هوخاو رهحالا نب ةنابمشو مينالا
 سادرم ىف هنوبسنيو ىيحي نب سنومو روث ىأب ىن هنوبسنيو رمفاغ نب بايذو

 ىنب نموهو اذه ىن طلغلا نم رذحاف ماس سأدرم ١ حاير سادرم نونعيو

 كاصغلا ىف هنوبسنيو ناديز نب ديزو حاير سادرم نوطب نم نطب ربنص
 هنا نوعزيو لضاف نب جاهلا ديزو رممح ىف هنوبسنيو سباع نب ىنابجلتو
 هوخا () دباعو تيغلا يأ نب سرافو ةيقيرفا ىلا ملوحد ليبق زاب تام

 ننادرماب ىتعلاو .سادرم ىف غنم رابغألا لها ميسعيرب كعب ا ننزل
 ىف مدار رفاغ نب بايذ ناكو مراعشا ف نوروكذم ءالوه لك حاير سادرم
 ةبغز هانلق اك دبعلا كلذل ميوعشو ربمخت ابا كلذل هنومسيو ةيقيرفا ملوخد

 (1) 1بنع مق. 23 6 دياع
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 لاجر هيدل ال نكآلم ىربعل كلام لضفال 0
 لالصضص كاذو ىلا ةثالث  ْمئمزه منم افلا نوثالث

 ىلا سانلا الو برعلا ةيالو ىف ممايتإب منم ىناطلسلا ماقتتنأو مقيعو برعلا

 ةسوسو سنوت ىلا ناورمقلا لها رفو راصمل دتشاو بهنلا رغكو أو مهقلا

 دلبلا ةحاس نم ابيرق سنوم لزفو ناورمقلاب حايرو ةمغز تاطاحاو ىنمعبرأو
 دالب اوكلم رق اهرمغو سباق سنوم متالوف ىريز لا نم صايعالاو ةبارقلا رفو

 ناكف ةيناث دالبلا اوهستقا ث ابيلي امو ةجاإب حاير نم سادرلو اهيلي امو

 دادس جينالاو ةرقو مثجو لقعملاو ةبغزو حاير مو برغلا ىلا سباق نم لالبل

 ىبأ نب سرزاف برعلا ءارمأ ىم ةئالث هتانبب رهاصو هسفن صالخ ىلع زعملا

 ةيدبملا لأ ام هدفا مدقو ىسادرملا عرب نت لدضعلاو دياع داخأو ىيغلا

 ماثستو برعلا نم هراهصأ ىلأ كعب 6-5 حست ةنسلو نيعيداو ناب ةئنس

 ناورهقلا لهأ جيصأو لحاسلا نم رجلا بكرف دوعبتأو ناو مجقناب قو مب

 برعلا ءاجو روصفملاو نادوسلاب اوراسف هيبا ربخب روصنفملا هنبا مربخاف

 ىنيكلب لال ناك اع أوقصتساو ابملاعم قضو ملأو ىنسحلا نم أاوسمطو ايبكابم
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 عجبمجو بعزوا .قوعو بايد لئابق تراسو ةقرب ضراب ةرممعو ةرصانو ةحاور

 ىتح هيلع اوتا الا ءىثب نوب ال رشتنملا دارحلاك ةيقيرفأ ىلا لاله ىوطب

 0 بمأ ب -- نم 0 7 ناكرا ثدالق ةحغس رض ىلا 0

 01 فلا 0 دالبلا َئ اوتاعف ل هيلع ىبأو 06 هنع 63

 ةجابفص نمرحاسعلا ميلا حرسو رصفتسملا ةفيلخأ راعشب اودانو ضرالا ىف

 ماحرس سراف فعل ىم ةيبينكح هيلا بتكف قيكلب نب 51 نب نكادلا

 للا ّى ىوارغملا نور شح نب رصتنملا هيلا لصوف ةتانز ىنعاوظ رفخغتساو هيلا

 ىنم وهو ةتانز ىم ةعجاتلا عم ةميقيرفأ ىنمودبلاب ىناكو هموق نم نسراف

 متلو عابنالا ىم مغل 5 نمو رفغلا كنئالوا ف زعملا لصحترأو ممتاداس مظعأ

 ةنغزو حاير تناكو افلا نيثالث ركذي اهف مددع زهاني ىمصحت ال مما 0

 ةيقب لزخغأ ناقيرغلا فحازت املو سباق ةبج نم نارديح ىليقب ىدعو

 اهيف اولتقو ىازافلاو ايا استلاو ةرمخذلاو عامملاو نلاملا نما ةيفلك عيج

 ةيامئالثو ىالا ةثالث اوغلب م نم ىلتقلا نأ لاقي ىصحي ال ام رشبلا نم

 اهلواو دادش نبال اهنا لاقيو هتقملك ايلا قزر نب ىلع لوقي كلذ ىنو

 لامع ليمذلاب اباطملا ىديإو لام ميما نم انهو راز دقل
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 ةفيلخلا ىم الوسر داودعبلا لضفلا وب دأ هلصوو دادنعت لبا ةعيبلاب تعبو

 تام دفو دوسلا تايارلا ترستنو ناو مقل عماجب ةياقك ىرقو علخلو ةيلعخلا

 ةعيشلا ىللأو ةرهاقلاب ةفيلقأ دعم رصنختسملا ىلإ ريش خلبو ةيليعاممالا راد

 كلذ ىم دعقملا ميقملا ميلع علطو اوجوف ةلودلا جداغصو ةماعك نم ةضفارلا

 حايرو ةبغزو جيثالاو متج نم ءامحألا ءاليه لاله ءامحا ناكو مرما ىف اوكبترأو
 البلا قرحأو ل ع دقو هأانمدق اك يهكلاب متالاجم ىف ىدعو ةعمبرو

 معانطصإب ىروزاملا ىلع نب نسم دمحم وبا ريزولا راشاف مرش ةلودلاو
 برح كل ممعفدو اهرمأ مديلقتو ةيقيرفأ لاعا ممتيلوتو مخياشم مادقتتسأو

 ينسب 0200007 رك تسلا م تل

 رسماو اهدعب ام اهلف ىرخألا تناك نإو ةفالخل ةحاس نم مناودع عفتراو

 هتيأده أوكشو هيار أولبقتف كولهلا ةجاهنص رما نم لبيسأ ةيدابلا برعلا

 مداقلا و باوه امنا ةيقيرفأ ىلا برعلا لخداو هلعفو كلذب راشا ىذلا نأ لمقو

 لكل رانيدو ورفب متماع لصوو اطعلا ىن متارمال راو نمعبرإو ىدحا ةنس

 برغملا هلأ ىروزاملا بدتكو أدبأ نو متو ال قبال ىيبعلا يجابهصلا سيدإب

 هللا تتدقمل الروك الاجر انييلع .انلسراو الوخ الويخ. مكملا انذفتا دنقف دعب اما
 اهب اولزفو ةقرب ىلأ لينلا اوزاجأو كاذذأ برعلا نك «تنعوطق ةوعفم ناك أرما

 ّى منوبغرب لينلا ىرسج ممناوخال أربتكو اهوحابتقساو اهراصما اوهتفا

 كئاعبخ) ممنم ذخاف ساو نك ندع أرانيد اوطعأ ىأ دعب ميلا اوزاجاف دالبلا

 اوبرخو ثم لأ لالبلو قرشلا مشل لصخل كدلتلا 0000 1 م
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 ىنامت ىبا ةعفي امالغ هتيالو دبعل ناكو دعب كلذ ركذن اهك همابا ةداع ىلع

 رت ةفناو ةزع ميف تناكو ةسايسلاب ارهصب الو رومالل ابرج نكي مف نمنس
 دما ليوطلا دعم هللا رصتتسملا هقبا ىكيوو نيرقعو عبس ةنس رفاظلا كله

 اسمح ليقو نمعبسو اسم ىلو لاقي مالسالا ءافلخ نم دحأ هلني م اهب ةفالكأ

 ةسماقل ةياملا سار ىلع ناك هكلهم نال نوعبسو ثالث م ىنمتقسو

 اهدهاوش تناك اهرو ةنسلا لها بهاذم ىلا ةيغاص سيدإب نب زعملا ىف ناكو

 اقيفتستما ئدانق ةبهاذم ىضعب ق هتيالو لوال هسرف هب ابكو هيلع ربظت

 ادلعإو عولقتو ةنضقارلاب اوراق" ةماعلا هععوورسو ركب ىا نيكل
 لدجلاريح كنا ناذالا نم اوعطقو ىناهالا راعشب اودانو قل دقتعملاب

 ةماعلاب رذقعأو هدعب نم رصنتسملا دعم هنبأو كلذ نع رهاظلا هل ىضغأو

 اهريزو بتاكي كلذ ءانثا ىنوهو ةادابملاو ةوعدلا ةماقا ىلع رقسأو لبقف

 هايقسيو نارجرهلل ىلع نب دجا مساقلا ابأ اهرومإب علطضملا اههتلود بحاصو

 هعطق ناكام عطقالب بقلي ٌيارجرهل نأكو متعيشو ديبع ىبب ضرعيو
 ةع كليلا نس .ةذيسلا هتضيقاو لاعالا ى هنيلع :ترسطظ ةيانجل مكافل

 كله ىا ىلا ةياعبراو ةرشع عبرا ةنس ةلودلاب دبتسا تتام الف رصنتسملا

 : ىروزاملا ىلع نب نسحلل دمحم وبأ هدعب ةرازولا ىلوو نمئثالثو تس ةنس
 لما هبطاخ ةرازولا ىلو الف اهب احالم هوبا نأكو نيطسلف ىرق نم هلصا
 بسحاص حلاص نب لامث بقعو هيلع مظعو كلذ نم فناف هولومي مو تايه
 ىنضقنيل زعملا ىلحو هنع اوفرحناف ةيقيرفا نياص سيدا نب زعملاو تلك

 هربانم نم ديبع ىنب مسا نوهيلو سابعلا ىنب ىلا ةوعدلا نلوجلو ممتعاط
 رداقلا نيرفعج ىبا مئاقلل عيابو تايارلاو زرطلا نم مءامسأ عطقو كلذ ىف حلو

 نيئثالثو عبس ةنس هربانم ىلع هل اعدو هبطاخو سابعلا ىنب ءافلخ نم

 1١( 1ع5 ننداعع ممصمانؤءىتأا5 ممعضأ م3100 ىزوراملا
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 ندا لإ مي لدعيو ةيحاقلا ىحس نع معن مل ليضع ىذلا كلا
 ىن هيلا :ارلشت# انا رق ىعلا دالي اودلوي / فعلا نا انلق اذبلق راضمالا
 ابك هتيابخل يا ماو مكايعل ايقردناو ىنارإو ةسماقل ةيالا قسم
 هللا ءاش نأ هبابسأ بعوتسنو ىالا ركذن

 ةعبارلا ةقبطلا نم برغملا ميلسو لاله ىنب نم برعلا لوهد نع ربقل

 كلانه مرابخأو

 ةيسابعلا ةلودلا ذنم ىيدإاب اولازي م رضم نم ميلسو لاله نوطب تناك

 ةنيدملا ىلي امم ملس ونيف دبخب زاهي لفق نم متالاهب ةعجان ءايحا اوناكو

 ءاقملا ةاحر ىنوقرطي اوناك اهرو ىئاطلا دنع ناوزغ لبج ىف لالهوغبو
 ةلاباسلا نودسقيو ىحاوضلا ىلع نوم غمف ماشلاو قارعلا قارطا ىمصلاو

 ةرايرلا ماياو ةكمب مسوملا مايا جاهل ىلع ملسونب راغا ارو قافرلا ىلع نوعطقيو

 دادغبب ةفالقل باب نم بتكت بئاتكلاو زهجت كوعبلا تلاز امو ةنيدملاب

 نم رمثكلاو ملس ونب زمحت مث مموج تارعم نع حاده نوسو مب عاقيالل

 ناو نيرجلاب مل ادنج اوراصو مروهظ دنع ةطمارقلا ىلارماع نب ةعيبر
 ةطمارقلا نأكو ماشلاو رصم ىلع ىدبملا هللا ديبع ونب ةعيشلا بلغت الو

 ىلع مثدرو اهيلع عبلغو منم زيرعلا ابعزتناف ماشلا راصما ىلع اوبلغت دق

 ملسو لاله ىنب نم برعلا نم معايشا لقنو نيرجلاب مرارق ىلا مياقعأ

 مل ىناكو كلانه اوماقف ليغلا رحب نم ةمقرشلا ةودعلا فو دعيصلاب ملزناف
 نب سيداب نب زعملا ىلا ناورمقلاب ةجاهبنص كلم قاسنا الو دالبلإب رارضا

 رمإب مكافل نب ىلع هللا نيدل رهاظلا هدلقو ةياعبراو نامت ةنس روصنملا
 ةيقيزا ريما دعم هللا نيدل زعملا نيرارن هلل زيرعلا نب روصنم هلل
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 هيحاوض اوكلمو هب اوماقاف قارعلا ىلا علاقتنا ناك ليقع نيورع نب ةجافخ
 ةلاجد نيب ام ىالا مو ةرفكو ةلوص باحكا مو ركذو تاماقم مل تناكو

 ناك ةدابع نال لثاخالا مو ليقع ىب ةدابع ونب ءالوه ليقع نمو تارفلاو
 ىلا ٌحاطبلا ىفو قفتنملا ىنب عم قارعلاب دبعلا اذهل مو ليخالب ىنعي

 نايق ههسا لجرل انغلبي ام ىلع ميف ةرامالاو طساوو ةفوكلاو ةرصبلا نيب

 ىب جتاطبلا ءارمأ ىو عم ىدا رد ىردأ امو ةعنمو ددع ىنوهو حلاص نبأ

 ممتاليتساو ةعصعص ىب رماع ىنب لاوحا هذه لكاخالا ةدابع نموا قفتنملا

 مل قبي مف نالبكونب اماف رضمو ةعيبرو نالهك نم برعلا نطاوم ىلع

 كلانه نوعخي مف نامركو سراف دالب اوزاجاف ةعمبر امو عمسن اهف ءايحا

 بستناو ٌتاطبلا نولزفي ةيقب مم قارعلاب تمقبو ناسارخو نامرك نمب ام
 همسأ ةعيبر ريماف جر مخأو سوالا نم قّنافل معمو حايم ونب ممنم ةفركلا ىلا

 ةعلاثلا ةقبطلا بوعش هذه ٍمنم رضخ نب رهاط حرزخلو سوالا ىلعو ىلو عا

 ىنحيو دابتجالاو ناكمالا هيلا ىدا اه قرشملا رايد ىف دبعلا اذهل برعلا نم

 طق مل نكي م برعلا ةما ناف برغملا ىلأ اولقتنا نيذلا :عيوعش تكد لإ

 اوناك هب اوناك نيذلا ريربلا ةما نال مالسا ىنالو ةيلهاج ىن ال برغملاب ماملا

 ةيقيرفالا هب تيهس ىذلا ىنيص نب سقيرفأ هازغ دقو مثالا همع نوعنامجب

 نم ةجاهنسسو ةماتك اهب كرتو اهنع عجر رق اهكلمو ةعبابتلا كولم نم
 كملم بهذو مدادع ىف اوجردناو ربربلا ىلا متغبص تلاهساف رمج لئابق

 نيدلا روهظب مالارئاس ىلع برعلا رهظو ةهمالسالا ةلملا تءاج مث اهنم برعلا

 بورح نم اوناعو هندمو هراصمأا رئاس اوهتفاو برغملا ف ميكحاسع تراسف

 58 ىتنثأ اودقرأ غنأ نم «0ديز ىبأ نبأ هرقدءاهداعل مدقت دقو ةدسش ربربلا

 نال ءامحا هولزن الو مايخلاب هتابج ىف اونكسي /و مالسالا ميف رمد

 (1) 168 255. مم( عهأ ديزو رسهتد 13 ؟دنع اععمص مدعدتا ةاكع ديري
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 نب رماع ونب ناك لوقنف ةقبطلا هذه بوعش نم ىقب نم ىلا عجرفلو
 ةنيدملا تابج نم ةديرلاو ةيرصاج ىن بالك ونبف دجخب ملك ةعصعم

 رماع ىنب لالهونبو ماشلا ضراو ةنيدملا ةمابت نمب اهف ةعمبر نب بعكو

 متجو ممعم رماع نب رمهو ناومرغ لبج نيمبو هغيب ام ىئاطلا طئاسب ىف

 كليف ةيتارفلا ةريرجلل ىلا مالسالا ىن ملكاولقتناو دجن نم منم نوبوسحم

 هركذن ايك برغملا ىلا اونعظ ىنا ىلا ماشلاب لالهونب ماقاو اهيحاونو نارح ريم

 ةعلق هيف ىذلا مب روبشملا لاله ىنب لبجب ةيقب منم ىقبو مربخ ىف

 بلح ضرا اوكلم ةعيبر نب بالكونبو ملفلاب نونعي مويلا معرتكاو دخرص

 لئابق ممانم ماشلا ىلا تلخد ةعيبر نب بعك وغبو هانركذ ايكابتنيدمو

 قبي مو مالسالا ةلود ىف ةئالغلا ضرقناف ةدعجو شيرخلو ريشقو ليقع

 لصوملا منم كلمف يضم عيجج ددع ىفي مددع نأ مزح نبا ركذو ليقع الأ

 بلح ىلعو اهيحاون ىلو اهيلع اولوتساو بلغتو نادهجح ىنب دعب دلقملاوغب

 ةهج لك ىف برعلا نطاوم اوثروو ةيدابلا ىلا اوعجرو مكلم ضرقنا رث ابعم
 ضرا ىف ليقع نب رماعونب ناكو ليقع نب رماع نب قفتنملا ونب مانمف

 ةفيكلا ىنمبو ابنيب ىلا ماجالا ىف ةرصبلا تابهجب ىالا مو دجن نم ءاهت

 ءامحا قفتنملا ىنب نم بوغملابو فورعم ىب ىف مانم ةرامالاو ٌحاطبلاب ةفورعملا

 نيب ام ىعقالا برغملاب عنطاومو طلخلاب نوفرعي رماع نب لاله عم اولخد

 ىف ميليو طلخلاب نوضرعي ملك قفقنملا ىب نأ ىناجرهلل لاقو شكارمو ساف
 فوعو رماع نب وع نب كلام نب وع نير ماعونب متوخأ ةرصبلا بونج
 نمرغصالا نيسمل ىبا دي نم اهوكلمو ناو نيرجلا ىلع اوبلغ دق قفتنملاوخا
 مضرا ءالوه تروف سيق دبعو ممن ىنبو دزالل نطاوملا هذه تنأكو بلغت

 ناكو بالك ىبب نم ةماهلا ضرا اضيا اوكلم ديعس ىبا لاق مرايدو ابيف

 ليقع ىنب نم ناكو روفصعونب ةياقسلاو نيسمقل دهعل اهيف مكولم



 لس

 نب فيس عمج م ىسيع نب انبم نب دجا هناكم ىلوو نمعبرإو تس ةنس
 ىف رصانلا نسح ىناطلسلا ىلو رث قيس مزهناو اغبم نب ضايف هيقلو لضف

 5 عديب ةنيفلا نكس اييمروف دع لرد د دادك يي تامل

 نيتسو نيتنث ةنس كلهو ضايف هوخا هناكم ىلوف نمعبراو عست ةفس ىفوت
 ضقتنا رث ةيناثلا هتلود ىف رصانلا ىنسح دالو انبم نبرايخ هوخا هنأكم ىلوف

 ديعاف ةأهح بان هيف عفش ىأ ىلأ ايصاعرفقلاب نيتنس ماقأو ىنمتسو سه ةنس

 هع نبأ هناكم ىرشالا ناطلسلا ىلوف نيعبس ةنس ضقتنا رث هترامأ ىلأ

 بالك رني هيلا عقجاو بلح ىجاون ىلا ءاجو ىسمع نب ىبوم نب لمأاز

 ققتناو ميلاز بف ىروصنملا رقشق ذّمموي بلح ىلعو دالبلا ىن اوثاعو مرمغو

 هيكاسع ار مزفو اهفوح ارتاعتاف مايقلل ىلإ طعتر معتم قاعساو مهتعاا لا
 رفقلا ىلإ بهذو هديب هلتق ريعن ىلوت ةكرعملا ىف هنباو رقشق لدققو

 تعب رم ىسمع نب لضف ىنب لقمعم هع ىبأ هناكم فى :نالا ىلوف انهقسمم

 رايخ دفو رث هنماف رايخل نماتسي نميعبسو ىدحا ةنس هبجاح لقمعم

 رت هترامأ ىلا هداعاو ناطلسلا هفع ىضرف نيعبسس سه ةنس انبم ىبأ

 نينا ىدحا ةنس كله ىا ىلآ ةراق هوخأ ىلوف نمعبسو عبس ةنس ىنوت

 نب ىسيع نب ىسوم نب لمازو ىسمع نب لضف ىنب لقمعم هدعب ىلوف

 انهم ىنب رايخ نبرمعن ىلوو اهتنسل الزع رث اهتراما ف نيكيرش انهم
 ماشلاب ىنط ءايحا عمجو لضف لا ىلع ريما ديعلا اذبل وهو دمحم همساو

 ليضتا ف ازاق هننع نبا ديه ةطخا عم ةلجاري ههيعلرماطلا نامل
 راق ىب همم هلام قدي ناطلسلا رش طو هييضداخي ناظلسلا كهل
 رسمات لانه ام نبا هاشم ند: ىماجس يياجاحس ا
 هلاوحا تلتخاو هعبات لقف ةرهملا نع زبعو رفقلاب اذبتنم ريعن ىقبو برعلا

 رومالا ىلو هللاو ديعلا اذهل كلذ ىلع وهو



 ١م

 ةدافولا نع اضبقنم هّسايحا ىف ماقاو ناطلسلا نموه شحوتساو أدني رخ ىلا

 برسعلا ىلع هالوو هتدافو قح هل ىف ةريشع ىتنث ةنس لضف هوخأ دفوو
 أدعي خب ةرشع تس ةنس قحل م ادرشم انبم ىقبو انبم هيخأ ناكم

 جا رفا هاعبنلا كلع ىف اهييرج كلموت قارفلال هططاز همركاةوططلا الم
 نيبتعتسم ىسيع ىنب دمحم داخاو ىرومو دجأ هنبا دفوأو هنايحا ىلإ انهم
 نوال عل ور ىلسل ريالا لدار ع دانز كفا يلج يع المعمر ريهتاكألل
 عبس ةنس كلذو هعاطقأو هترامأ ىلع هدرو انهم بععأو

 رت ةطاحار ىلا رشع ىنثآ ىف لضف لا نم ةعاجو دمحم هوخأو ىسيع ةنبا

 هنم كلذ لسضصتاو ماشلا ىلع بالجالاو رططلا ةالام ىف هنيد ىلا انهم عجر

 نيرشع ةنس ماشلا باون ىلا مدقتو عمجا هموق طغتو هيلع ناطلسلا مقنف

 ةلايدع ىلع لب عنم لاداو دالبلا نع لضف لا درطب لا نم هعجرم دعب
 انهم عاطقا نصر ركب ىبا نب دمحم برعلا ءايحأ ىلع مدم ىلوو ميسن
 نيثالثو ىدحا ةنس دفو رث ةدم كلذ ىلع انهم ماقاف هدلوو دمحم ىلآ هدلوو

 لبقاف ناطلسلا ىلع ا>راطتمو هب السوتم ةأج بحاص ديوملا نب لضفالا عم

 نم رصم ءارمالا رابك ضعب ىل ركذو هترامأو هعاطقا هيلع درو هيلع

 هةيسلا دف 2 ةرسشع

 نم ءىش لوبق ىع ةدافولا هذه ىن ىناجت هنا اهب تدحوا هتدافو كردا

 ا ا ةحار نيرو علا رد ةعردتملا/ قايعلا نم هدنع قاع هنا ىتح .ناطلنقلا
 هئايحا ىل عجر رث هتاجاح نم ايش منم لاسالو ةلودلا بايرا نم دحأ باب

 نمتنث ةنس ىقيتو ىوم نيدلا رقظم هنبا ىلوف نمئالثو عبرا ةغس ىنوتو

 ةنس ناهلس كله رق ناهلس هدوخا هناكم ىلوو رصانلا كابم بقع ىنيمعبرأو

 ىسيع نب لضف هع نبأ ىسيع نيدلا نش هناكم ىلوف نمعبراو تالث
 ىلوو ديلولا نب دلاخ ربق دنع نفدو نيتي قلاب نمعبرأو عبرأ ةغس ىفوت ف
 وداعا ]و الاخت ردم ناطلسلاةلوع ثان لسفف وو قيمي نوملا هقاكم
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 ىلع متساير بمترق اماو ىنط نم ءارمالا ءالوه ةرافح تحت تارغلاب اوماقأو

 ك1 ديعلا ذم: لاو يل اعلا رضا تس ١ لك دل يسفر كلر ماع
 رصم كولم كرتلا ةلود ىف كلذ اركذ دقف ةياعبسو نيعستو تس رخأ

 كلذ كغ انفافم عك دعنلو ميهترت ىلع دحاو دعب ادحأو ماركذو رهانشلاو

 مايا ةعيبر نب دمحم نب ىسمع بويا ىنب دبعل ريمالا ناك لوقفف بهترتلا

 لضف نب ةيضغ ىب ةغثيدح ىب عنام ندا ماسح هدعب ناك اك لداعلا

 «تلاث زطق عجبنرا الو انهم هنبا هدعب ميلع ىلوو ةياقسو نمثالث ةنس ىفو

 نوكاج نيعب مركاسع مزهو رططلا ىديا نم ماشلا يصمم كرقلا كولم

 هاشنهاش نبرفظم نبروصنملا لع نم اهعزتناو عنام ىب انبمل ةيكس عطقا

 برعلا ءاهحا ىلع رهاظلا ىلو رق انهم ةافو خيرات ىلع ىقأ مو ةامح فحام

 مكان ةفيلقل عييشتل قشمد ىلا راسو كرقلا كلم لمفتسا ام دفع ماشلاب

 هل رفوو عنام ىنب انبم ىب :ىديع برعلا ىلع ىلوف دادغب ىلأ مصعتسملا مع

 لا نم ةعيبر نب ىلع نب لماز هع ىبا سبحو ةلباسلا ظفح ىلع تاعاطقالا

 هدا ةمابا اى حاط برعلا هايحا لع ارممأ لزي مو هثارغأو |. ةنياعسفتا د

 نيهعبسو عست ةنس رقشالا رقنس هيلا برهو ٌمملع ةدشلا ىف هأبأ ىلاخ

 ىنينامتو عبرا ةنس انهم نب ىسيع ىقوتو ماشلا كلمل دوغكساو اغبأ اوبتاكو
 لؤنو ماشلا ىلا نووالق نب ىنسئالا راس رث انهم هنبا هدعب نووالق روصنملا ىلوف

 ىلعو هيلع ضبقف هموق نم ةعاجج ىن ىسمع ىب اغبم هملع دفوو ص

 رصم ىلإ مي ثعبو امهم نب ىديع ىنبأ ليضفو دمحم هيوخاو ىنوم هنبأ
 ةنس تلا ىلع سلج ام دنع اغبتك لداعلا ممع حرفا ىتح اهب اوسبح

 ةماقتساو ةرفن رصانلا مايا ىف هل ناك رف هتراما ىلا عجرو نمعستو عبرا

 ارق ضقتنا الو نازاغ عماقو نم ايش رضحي مو قارعلاب رططلا كولم ىلا لممو

 هدنع نم اوراسو هب اوقحل ةياعبسو رشع ىنس اههباحصاو مرفالا شوقأو رقنس
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 ةسايرلا نأ لوقي مضعبف ىط ىف جرفم نب حالف نب ةعيبر نب لضف لا

 ىلط نب كوغلا نب ورع نب انه ىب نم ةصيبق نب سايال تناك ىط ىف

 ناعنلا لعق ام دنع رذنملا لا دعب ةريخل ىلع ىرسك هكلم ىذلاوه ساياو

 كعب ةبيربل ,ىلع ةرمهللا نع ةيلولا:ىب هلاخ اص: ئذلاو هو نذتملا نبا
 ىنب لعلف مالسالا ةلود نم اردص ءالوه ةصيبق ىب ىف ىط ىلع ةسايرلا

 ىلا برقا نم مف باقعا ضرقنا ناك نإو مباقعأ نم ءالوه لضف لأو حارب

 بسنلاو ةيبصعلا لها ىف لصتي امنا بوعشلاو ءايحالا ىلع ةسايرلا نال عملا

 رد ا مد ىلا تايلر كد اي دنع نيظت كابا :لاقو (بانكلا لرازوستاك

 لزنو اههنهب امو اهثونطواو ىلسو ءاجا ىليج اولين دسا ىنب عم ىنمهلا نم

 دعس ىنب ةجراخ ونب مو منم رمثك لصفو قارعلا ىمبو ممنهب ام دسا ونب
 ممتوخا دعسالاو شمبحو هللا متو ممأ ىلا ةبسن ةايدج مل لاقيو © مرطق ىب

 كلت اونطوأو ىثط رضاحو بلحب اوقحأف داسفلا برح ىن نملبهل نع اولحر
 قملبجلاب اوماقأ مناف دعس ىنب ةجراح ىنب بدنج ىنب ناموز ىنب الا دالبلا

 ةجراخ ىنب نم ىطرضاحو بلح لهالو نويلبجل نماببل لهال لاقي ناكف

 لضف لاو حارجل ىنب نم ماشلاب نيذلا ءايحالا هذه لعلف ىقتنا نويلبسلا

 رضاحو بلح ىلا اولقتنا منا مزح ىنبا ركذ ىنيذلا ءاليه ةجراخ ىنب نم

 راق يي ويم لو يعل امل عئلإ لا قا نطيل اذهل ىلا
 كلذ ىأ معا هللف نيرخالا عضرم وه ىذلا ىلسو ءاجا ىلبح نم نيطسلفب
 رماع نب ةعيبر نب بالك نم تارفلا ونب مترافخ تحتو ميباسنأ نم رعب

 رماع ونب قرتفأ الو ةريرجل ىلا دجن نم ةعصعص ىب رماع لئابق عم اولخد

 نب حلاصونب منم اهكلمو بلح ىجاونب ءالوه صتخا ةيمالسالا كلامملا ىلع
 ءامحالا ىلا اهنع اوعجرو مكلم ىفالت رق بالك نبورع ىنب نم سادرم

 (1) 1ع مو. آذ ممعاع : ةرطق
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 اذه جرفم ناش لري او هتلود ىف داقرو هممكاف زيرعلا ىلإ :ةج' ءاجو

 ىلوو رارجو ىلعو دومحمو ناسح هدلو نم ناكو ةياععبراو عبرأ ةنس ىنوتو
 ةرصن نييمطافلا ءافلخل نيبو هنيب ناكو هتيص مظعو هدعب نا

 اهسو هلستقو كّرتلا قورإب مدشكاق مزهو ةلمرلا مده ىذلا وهو ةماقتساو
 ةلود جروم ىنم هريغو ىجسملا ركذيو ىابتلا هحدم ىذلا وهو هءاسن

 نب مزاح نب ةعمبر نب لضف اذه حرفم نب ناسح ةبارق ىف نميدهبعلا

 لضف لا دج وه اذه الضف لعلو ردب ىنباو ةعيبر نبردب هاخاو حارج
 ءانفلبلا باها نا ناك راح ني ةميبز نم لضم ناو لا

 هركنو رصم ءافلخ عم ةراتو ثرفلا عم ةرات لضف ناكو سدقملا تهبلاو
 ىلع لزنف ماشلا نم هدرطو شقت ىب لفاكو قشمد كباتأ نيكدغط كلذل

 ايفرانيد ىألا ةيعيسب. ةقدصاهايعرو ةفلاحب هاك ديرم نب ةقدص

 امو ةيامسج ةنس هاشكلم نب دمحم ناطلسلا ىلع ديرم نب ةقدص للاخ

 ةلودلا ىرش ىب شاورقو اذه لضف هل عمجأ ةنتفلا اهنيب تعقوو اهدعب

 ءايلوا ملك او ناك ىناهرتلا ءارمأ ضعبو ليموملا بحاص شيرق نب لسمو
 ممركاف ىناطلسلا لا اوبرهو برأ ىدي ىنمب عمالطلا ىف اوراسف ةقدص

 اذا ىتح دادغيب كيوم نب ةقدص رادب ةعيبر نب لضف لزنأو يلع علخو

 ةربك ذخامل ةيربلا ىلا جورخأ ىف لضف هنذاتسا ةقدص لاتقل ناطلسلا راس

 نبأ مالك ىفتنا اهدعب ناطلسلا عجاري مورابنالا ىلا ربعف هل نذاف ةقدص

 الب حارخ لآ نماردو اذه الضف نإ ىجسلا مالو هضالك نموا
 هبنويشني منال مدج وه اذه الضف نأ ممبسن ءالوه ةقايس ىنم ربظيو كش

 ىنب ةعمبر نب لضف نيرخالا دنعوهو جرفم نب ىلع نب ةعيبر نب لضف

 لوطل حارجل ىب ريبكوه ىذلا جرفم ىلا ةعيبر اوبسن ءالوه لعلف حارجل

 نم ىلا اذه ةبسن امأو لفغلا ةيدابلا نم اذه لقم ىلع ةظفاحلا ةل.قةودبعلا
 م



 ىلح معلو قارعلاو ةنيدملا نمب مال ىبل زاجاب ةلوصلاو ناببنونبو مال

 ربيخ ىنمب ءاهت ةبج ىف منم رغع ونبو لاق ةنيدملا ءارمأ نيسدلل ىنب عم

 ورع نب نعم نب دبعم نب تلفأ نب ةيرعونب ىنط نم ةيزعو لاق ماشلاو

 نم اهوثرو رابنالو رقلا نمع مدالب (؛) لعن نب نامالس نب سينفع نب

 ىب عم ميتاشم ىنو تاسينكلاب مفئاصم ىف دبعلا اذهل علزانمو ةزنع
 دوبجالا منوطب نمو قارعلاو ماشلا نيب ةلوصو ةراغ لها مو ىبط نم مال

 ءاوه ديبز ديعس نبا لعج دقف لدصوملاب نولزان دمبز متوخاو نمنطبلاو
 ىنب ىف دبعلا اذهل لضف لا ةسايرو جذم نم ملعب مو ىتط نوطب نم

 لضف نب ةيضغ ىنب ةقيدح نب عنام نب انهم اذكه هنوبسغيو انهم

 عممس نب ردب نب ةيصق ىب ماس نب ردب نب جرفم نب ىلع نب ردب نب
 ةسابعلا هتدلو ىذلا وه اذه اعيمس ىأ مواعز لوقيو عممس دنع ىنوفقيو

 ديشرلا ىن ةلاقملا هذه نم هلل شاحو ىكمربلا ىبحي نبرفعج نم ديشرلا تخا

 ملاغماو كمرب ىنب نم مهلا ىلاوم ىلا ىنط نم برعلا ءاربك باستنا نمو هتتخاو

 دقو ممبسن نم اونوكي م ذا ىحلا اذه ىلع ءالوه لغم ةساير لمحي دوجولا نأ م
 بويا ىنب ةلود لوا نم متساير ادبم ناكو باتكلا ةمدقم ىف كلذ لغم مدقت

 هعمو قشمد حرمب لداعلا لزن ىاشلا قربلا باتك ىف ىناببصالا داعلا لاق

 ةيايرلا تناكو ةرمتك عوج ىف بارعالا يش ةعمبر نب دمحم نب ىسمع

 لفغد نب حرفم مهريبك نأكو ىط نم حارج ىنبل نييمطافلا دبعل ملبق

 ىنب ىلوم نييكتفا ىلع ضبق ىذلاوهو ةلمرلا هعاطقا نم ناكو حارج ىب

 نيتسو عبرا ةنس ماشلا ىلا ءاجو قارعلاب رايتخب هالوم عم مزهنا امل هيوب

 نيدل زعملا نب زيزعلا لاتقل ةطمارقلا عم فحزو قشمد كلمو ةيامئالثو
 وتين نيب نسم دييعلم» ىتكتما ترمراويوحلا موه فونسم يظابشملا

 (1) 8دمق ]16 رمذ. 2 م ممرص ءوأ 6 لعب



 قارعلاو ماشلاب متلودو مغم انهم ىنبو لضف لاربخ

 ةرييرجلو ماشلا نمب ام ةلاحر مو لضف لاب نوفرعي برعلا نم ىنلل اذه

 ىف نوبستنيو نيتلحرلا ىف اهنيب اذكه ىنوبلقتي زاجأ ضرأ نم دجن ةيربو

 ىف مضمأنيو مل ىالحا جذمو ريذهو بلكو ديبز نم ءايحا معمو ىّنط

 نأ اضيا نومزيو ةعيبر لا ارمو الضف نأ نوعزيو ارم لا ددعلاو بلغلا

 ضراب اوناك ملك لضف لا نآو ىلع لأو اخهم لا نمب هدلو مدقفي الضف

 تسماقاو اهيحاونو صح اولزنف اهبغم عوجرخاو ارم لا اهيلع مبلغف ناروح
 لا لسصتا رق اولاق اهنوقرافي ال نالا ىتح اهب مف ناروحب مفالحا نم دهبز

 ةلباسلا حالصا ىلع معطقاو برعلا ءايحا ىلع مولوو ةيناطلسلا ٍلودلاب لضف

 ةماع راصف ىتاشملا ىلع موبلغو ارم لا ىلع اوربظتساف قارعلاو ماشلا ىنمب ام

 الأ ةيربلا ىلا نوعبتني ال ىرقلاو لولتلا نم ابيرق ماشلا دودح ىف ممتلحر

 مفلحو ٌمفيفل ىف نوجردنم بارعالا قيرافا نم ءايحأ معم تناكو لقالا ىف

 ارم لا نم ياك م رغخخا ىاالا لضف لال ناك ابك دييزو وساعه س1
 اذكف ىثط بوعش ىدحا سيغس ىب ةثراح و نب اددع ميرفوأو ءايحالا كالو

 لولت ىف دبعلا اذبل نوبلقتم ءالوه ةثراحو متالاجر نم ىدنع ىاقثلا ركذ

 لوا اوناكو تعستا دق دهخب ىدط نطاومو رافقلا ىلا اهنوزوابي ال ماشلا

 مورراجو دسا ىنب اهيلع اوبلغو ىملسو ءاجا ىلبج اولزن نهلا نم مجورخ

 تثروو دسأونب ضرقنا ث جاهل لزانم نم ديفو ارهمس نطاوملا نم مل ناكو

 قمرات ممهت لزانم اوشرو كيلذكو, ديجن قشر: نم خركلا ىلي اهف مدالب ىئط

 ديخب نافطغ لزانم اوثرو كلذكو ةماهلاو ةفوكلاو ةرصبلا نيب اهف دج
 ونب ىالا منم نييزاجا رهشا لاقو .ديعس ىبأ لاق اذكه ىرقلا ىذاو كياع
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 نإوسا نولي نيذلاو اهفارطا ىف معمكراشو مدالب ىف ةمبحل اوجازو مكلمو
 نر وتدللا عاصم كاناذنم دلو ةلردنلا دك عوج ناكوتكلا دالواب قوفرعتي عدم
 ىبأ نب رفعج ونب سوق ىلا نإوسا نم ىطاوملا كلت ىف معم لزنو ةروكذم

 ىنوفرعي مف اهنم موجرخإو ةنيدملا جاون ىلع نمسح وغب عيلغ نمح بلاط

 رصم ىجاوغيو ةرابكلاب ملاوحا بلاغ ىف نوفرتحيو ةرفاعهل ءافرشلاب منيب
 () دنئاعلا نم مروبج ماذج نم ءايحأ اليا ةبقع ىلا ةابقلا ةبج نم

 ناطلسلا نم عاطفالا كلذ ىلع مِلو ةيحانلا كلتب ةلاباسلا كرد ميلعو

 نم ةبقع ىنب ءايحا اهيحاونو كركلاب قشلا ةبج ىلا ميليو اهنورتمب
 كرد ٌميلِعو ةيوبنلا ةنيدملا ىلإ متلحر ىقتنت ةعجان ةلاحر اضيا ماذج

 ةعاضق ىم ىلب لئابق مالا ىلا اليا ةبقع ءارو اهفو منيب اهف ةلباسلا
 لئابق هيحاونو ردب ىلا عبنيلا نمو ةنيرج ىنم لئابق عبنيلا كل زالا نمو

 فلح نسح ىنب نم ةكمب ءارمالا عم ملو حذم نوطب ىدحأ دهبز نم

 ةنانك نم ةبعش ىنب لُئابق نهلا ىلي امم مهتملو ةكم نمب اهفو ةاخاومو
 ملو ةرفاو عومج ىف ةعاضق نم مرج لابق اقرش ةزغر كركلا نمب اهفو
 ىتاشملا ىف نوعجتنيو ةلباسلا ظفحو ركسعلا ىلع ناطلسلا معطقي ةزعا ءارمأ

 ونب ماشلا ضرا ىف مدعبو ءاهت ىلي اهم دجن لفاسأ نم ابيلي امو ناعم ىلأ

 ىف برعلا ىلع كولملا لضف لا ةوخا ةعمبر نم ارم لاو سبينس نم ةثراح
 نوطب نم سبنس ىا ةثراح ءارما ضعب ىنبخاو دجن و قارعلاو ماشلا ةيرب
 نسيبتي ميذ ىّنط نم قارعلاو ماشلا ءارمأ لضف دالواربخ ىالا ركذنلف ىئط

 نيك راعلا بوف

 (1) ]نع ب5. 3 6 دباعلا



 دوخاو بيذ وبا ةنماثلا ةياملا هذه طساوا مخحش ىناكو رفعج ىنب ءايحا

 ىنب نم منا نوعزيو ةزعلا ىن ةراقف برعلا ف نوبستني مو ليك نب دماح

 منا ميسن ىن يصعلاو ةرازف ىف ةراتو كلذك بيه ىف ةراتو ملس نب بعك

 نيب اهف مدعبو متباسن نم ريتك نم هتعمس ةراوه نوطب ىدحا ةتارسم نم
 مدقم دالوا ةيردنكسالاو ةريثكلا ةبقعلا نمب امو مالس دالوأ ةريبكلا ةبقعلاو ةقرسب

 دييبل ىلا نوبستني اعم مالسو مدقمو دياف دالواو ةيكرتلا دالوأ نانطب مو

 رماع نب ةعيبر نب بالك نب رفعج نب ةنيه نب ديبل لوقي مضعبف

 يش مالس ىل ركذو ملس نب بعك نب زازع نب مدقم مدقم ىف لوقي مضعبو
 براحم ىح ءايحالا ءالوه عمو رازن نب ةعمبر نم مدقم دالوا نأ ةمكرتلا دالوا

 لاب نوهتني ةحاور ىحو بالك نب رفعج نم نأ لاقيو رفعج لأب نوبتني

 ىف نوهتني ملك ءايحالا ءالويه نم ةعجانلاو اضيا رفعج نم لاقيو دهبز
 ةقزم لف نافطع: ىو ةديفس ىلا كاتو لقفل داب نم تار نإ 0
 ىنمب اهفو كلذ ةهحب ملعأ هللاف نافطغ نم ءالويه لعج ةرازفو ةحاورو بيه

 نورتي ةللاغم' ةرهججلا ىلرح' ف نولعتتي ةلحر لاب رسما سا
 نم ةقربو ةبقعلا ىجاون ىلا ىتاشملا ف نوجرخيو ملفلاو ىكحسلاب اهضرا

 مميف حردنيو لفلا مراغم مملعو ةتاول نوطب ىدحا ةرانزو ةراوهو ةتأ

 نم لئابق ديعصلا ىاونبو ةرغخك ىنوصحي الر بربلاو برعلا نم طالخا
 هلوط يضاهي اهلك خسنلا ىف انه ] ةعمبر نب بالك ىنبو لاله ىنب نم برعلا

 ضرالا نورغيو حالسلا نولمحيو ليف نوبكري ةريقك ءايحا [دحاو رطس

 بورحلو نتفلا نم كلذ عم مانهيو ناطلسلا جارخلاب نوموقيو ةحالفلاب

 ىلا امئارو امو ناوسا نم ىلعالا ديعصلابو رفققلا ءايحا نمب نوكي سيل ام
 ىم ملك ةقرقفم ءايحاو ةددعتم لئابق ةشبحلا دالب ىلا رت ةبونلا ضرأ

 ٌمنطاوم ىلع ةبونلا اوبلغو رافقلا كلت اوُلم ةعاضق ىنوطب ىدحا ةنيبج
 و
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 قتفالغلا تبذ أملا ف تقبذ نإو ادب ىلب كولملا نوعوري اوناكو

 قتناقتنلا تويب نم. اتومب ىدباو اطقلا نم ةالفلا ى ىدهأ كوجابف

 اهيل دك ءاورذار وعيار يري زوما ءاودتلا ىراتح ى ءايحالا دما تامأقإ
 ةيلهاجل ىف نالهكو رضمو ةعمبر نم مفلس ناك اك نامركو قارعلاو زاخو
 اهناشوه ىذلا مربلا ٍلودلا قطو ىدالسالا ىرعلا كلملا ضرقفأو اورخكو أوفعو

 مئايحا ىلع ةرامالا مولوو لودلا متلمتساف اقرشو ايرغ ليه اذه ضعب زتعاو

 ر رك ايفا يلاعنلا ىف دايس اردهتلاو "زلال راضمالاو -ةيجابصلا: ىف موغطقار
 1 د2 ريبتكدتي نا روهساو لوح ةزانالا فلج غلو معلا نع هلها ؤئاس
 هب عقو قفنلا ىرضملا ىاحيسللا) نأ: لف مفلس برعلا نم لايصألاب قحلتو

 ناو. ةمجهلا ىلا اولامف هبارعا لدبتو ميف دسف ىناءرقلا هب لزنو زابعالا

 بارعالا لجا نم ةمهلاب ارفصوي نأ اوقهساف ةهحع ابلصأ ىف عاضوالا اك

 ىف بوعشلا ءالوه ةيقب ىالا ركذنلف ةمدتسملا برعلا ميف انلق كلذلف

 ةعجانلا ءايحالا لها ركذلاب منم صخغنو قرشملاو برغملا ف ةقبطلا هذه

 نيلقتنملا ركذ ىلا عجرن رم مريغ ىف نيجردنملا تلنو ةهبانلا رادقالاو

 نكي م برعلا ىال مرابخا بعوتسنف برغملاو ةيقيرفا ىلا ةقبطلا هذه نم

 "نانا يقمن /طعإلا فضردلا لفاطا الفاربإ ىيلكرم .ةفلاسلا اذا ا تيعلاء اعل
 ىنم مرابخأ تناكف كلانه لودلاب اوطلتخا ملسو لاله ىنب نم قيرافأ

 ناكو ةقرب تناكف برعلا نطاوم رخآ امأو جد اهانبعوتسا كلذلف اهرابخا

 رابخا نييديبعلا ةلود ىف مل تناكو رماع نب لاله نم ةرقوغب ابهف

 ل دل هيفا اهي نع زكر لال ةعبملاو .مكادل مايا ةروغلا ىف متياكحي
 ملسو لالهونب زاجا:املو نييديبعلا ةلود ىن ابملا انرشأ دقو ةفورعم

 ىف ركذن اك برغملا ىلا معم اولحترا رث نطاوملا كلق ىف هوطلاخ برغملا ىلا

 دبعلا اذهل ةقربب ممنطاوم ىف ىقبو برغملاو ةيقيرفأ هللا برعلا لوخد
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 نب ترحل ىنبو نييرعشالاو عفخلاو ديبزو دارمو سنع نم ابنوطب ةفاكو

 ريج نم اماو ابكولمو ةدنك رث ابنوطبو مخلو اهنوطبو ىبط نم ف بعك
 رئاشعلاو ذاخنالا نم لئابقلا هذه ىلا نمو اهنوطب عمججو ةعاضقف ابس نبا

 روغتلا متعلتباف ةيبرعلا ةيمالسالا ةلودلا متقفنا ملك ءالوه ىالحالاو

 قبي مف ةرركذملا عماقولا معمحلةساو ةدعابقملا راطقالا متلكاو ةمصقلا

 ةاقاع الو ركذي ليبق الل ىعيريشع الو عيت ةلح الو قيطي ىح نم
 باقعأ باسنا ىب ماما ركذ نم عمسي امالا ّرصل ةباصع الو ةيانج لمحت

 ىنيب اولخدناو دالبلا ىف اوعطقتف متلمجب لومهكل ىولا راصمالا ىف نيقرفتم

 نرحل كم لاهو هئاذلل اغير هثالل الرخ ارهسإو اوتميتسإو اردت تمل 01
 عئاضب تبلجو ماوس ىديا ىن رمالاو كلملا راصو مرمغ ةلملاو مالسالاب ماق
 ةيقوجلسلاو مايدلا نم قرشملا رباعا بلغف مقوس ريع ىلآ عدامصلاو رولعلا

 انف ىلا ميغ ةقاغتم لزق لف هعلودو هكلم نكاح كرتلاوويكعلار هت
 لقانتت لودلا لزت ملف ايغدا درمأ ىلع ربرملاو ةتانز نم برغملاماعأ بلغو دبعلا

 ناك ىنيذلا بوعشلا رثكا ضرقناو دبعلا اذه ىلا دعب هركذن ام ىلع مف

 ةقبطلا هذه بوعش ةيقب ذبتناو ركذ ممل قبي ملف ءالوه نم كلملا غل

 مغ ةيرهشلو ةرادبلا اوك الو .لدعلا انقراغي | نىيداب ءايشلا اولكر راج
 تابايغ ىف اودعق الو معنلا رحب ىف اوفرغ الو ىزتلا ةكلبم ىف اوطروقي

 مرعامت دشنأ دقل ىتح ةراضمأو راصمالا

 اناوصحتكي "ةيذإب لاحر ىاف .""”هستييعأ ةراضلل نكت رق

 مداسفو منيع رتك



 أري

 اوعزجل بسنلا ىف ةحراشملاو دجما ى ةهاسملا نم ناطلسلا ىفناو ةراشلا

 نم اوضغو مملئابق هوجوو مرئاشعو مصايعا نم هيلا لل واطممللا" قنا

 ةلودلا عئافصو ماعالا ىلوم نم مرهقل ةناطبلا اوذختاو محومط ندع

 دجملا ركذ موسناف لذلاو ىسفلل ةطخ موماسو رهقلا لابو موقاذأو ةفالخأ

 ىملالوخو © ةيامحل نع ءازجا اوراص ىتح ةيبصعلا ةرصن موبلساوزعلا ةوالحو
 دقعلاو لحل مرمغل اورمسو ةمالا نيب نمقرفتم اعازواو ةصاخل نم مدبعتسي
 مسفنأ اوثدحو زعلا ةميحيرأ متلخدف عئافصلاو ىلآوملا نم ضقفلاو ماربالاو
 ةيماحل لها برعلا حردناو ىقنلاو رمالا تسدب اودعقو ءافلخأ اورج كللإب

 درع اورحكاذت الو افدعبل ةوادبلا لاوحأ اوعجاري و مبلاب اوطلتخاو راغغلا َّى

 رضم نم نأ لودلاو مثلا ابيلع اوبلغو ملاقالاو راصمالا أوكهكفو ةفالخل ىانحأ

 اهنوطبو نزاوهو ملسو نافطغو ممتو ليذهو دساو نيو ةعازخو ةنانكو شيرفن

 لّداو نب بلغت ونبف ةعمبر نم اماو ىلاوملاو ءافلخلو رئاشعلاو ذاخ الو نوطملاو
 ىنبو لبعو ةفينح ىابو ركشي ىأب نم مميوعش ةفاكو لاو نبركبونبو
 ميلا نمو سيقلا دبع رت طساق نب رهلا ومب رق هللا متو نابي ىنبو لهذ
 انبا حرزخلو سوالا هللا اصناف ممنم اننا نب "ودلبك نم م: ةنمقولا» نم.اهأو

 (4) 18.ع مو. 8 مم: ةيماحل كل



 الست م هبكحو هلأو 2-5 انالومو ادد ىلع هللا 00 ميحرلا ملا هللا مسب

 اذهل ىثقانلا لْيِجهل لها ةمكتسملا برعلا مو برعلا نم ةعبارلا ةقبطلا

 برعلا نم ةيمالسالا ةلودلا لهأ ةيقب ىم دبعلا

 عبت نهف ةيمالسالا ةلودلاب نهلا نم اهراصناو اهشيرقو رضم تلقتسا ام

 لئلإو" هلا اريلغو .ةيكملا ءانضنا !نم:عنغلا ىلا نو ةقيسوب مدارك نك

 ةراخبلا "ةقراشح- نم ملازخلا تبلعتاو .مينتيا "نم ناضتمالا ارعاعتإوا مرا
 روغتلا ىلع اوقرتفاو للحل اوقرافف ةراضحل ىزتو كاملا زع ىلا ةفالفل ةجادسو
 ىنيطيارمو ةيماح اهي اولزتف مالسالا كلامغ نم ةيئانلا راطقالاو ةديعبلا
 تسيب ىلا تهب نمو «رصنع ىلا رصنع نم كلملا لقانتو ىدارفو ابضع

 ةلود رف قارعلاب دعب نم سابعلا ىنبو ةيما ىنب ةلود ىف مكلم لمفتساو
 نم ةلود هغلبت م ام خذبلاو ىنقلا نم غلبو سلدنالب ىرخألا ةيما ىنب

 يعنلاءام ىف ملايجا تقبنو ايندلا ىن اوسيتناف ملبق نم مهلاو برعلا لود

 زعلا لظ ىف مون لاطو شيعلا ضفخ اوباطتساو ةعدلا داهم اورثوتساو
 ةحكلملا عيديأ نم نتدلفنأو ةيدابلا دبع أوسنو ةراضحلا اوفلا ىتح مسلاو

 ءاضمو قالخالا ةوادبو نيدلا ةنوشخ نم مثلا اوبلغو كلملا اهب اولان ىتلا

 ى الآ ربصتلاو لفايلل باتو" ةفاقعلا اللا اةيمزالاو' ةيمانللا كج كالا

 (1) آنع صو. 2 مم2اغ: صيع ىلا (صمع
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 هيخآ ةيالوو رزوت ةيالو كلا رضتنملا عوجر * «» سباق ىلا ناطلسلا ةكرح

 عم ةنيطنسق بحاص مهاربأ ريمالا» ةمئافإل  بزو ةوأمفضو هطفق# لذ ءايركز

 ىراصن ةلزامم < بوب مهاربأ ريمألا ةافو ف ىلع نب بوقعي ةافوو ةدواودلا

 ناطلسلا نبا رع ةيالو ٠ س..اهراصحو ةصفق ضاقتنا ٠ ب. ةيدبلإ مفلا

 قنا نابعلا يا ناطلشنلا»ةاقو * ىربر ةبرجو سباق ىلع ةيكامتتساو نتف افذكم قلع

 ' نرد بازلاو ةركسب ءارمأ ىتزم ىنب ىع ربخل « كرس روع سراف ىبأ ةيالو ٠

 ربل / نسب ة هاحلاب عينم ىبا ىبو ةطفنب ىلقل ىنبو رزوتب لوملإ ىنب ةساير

 5 سلبارط ءاسور تبات ىئب نع ]بغل “ «م. سباق ءاسور ىلكم ىنب نع

 راجتال اناهتسسالا دعم م نمر دابا م مالكلل 5 ماققخالا لدفإلا :كتييطسمم

 صنلا ىف ام ج نايعلل ةروصم ج باتكلا اذه تافمذ ىف ةدوجوملا ي باسنالا

 تاياورو ةليلق ةديافو ي ةهبق تابيعم اهيف نا وهو ج ىنابتسا دق لامكلا ىلع

 ةعافصلا للها ةقاط قوف جي ةعابطلا فورت اهريوصت ىالو ج ةجعح ريغ

 جي تاطلغلا نم ىنتاف ام ضعب ىلع تهبنت ىلغش نم تغرف ا فن

 رثعي نم لاساف جه تاطقن طوقس ىف ةفيفخو تافيححت ضف ةظيلغ نيب ام

 لبهل ىلا ىنبسني ال نإو يه مومذلا هذه مذ ىف حماسيو ىب نظلا نسحي نأ ابملع

 ىلا زوربلا دنع ىنا ملا ه ىلم ريغ نوكا نأ ىف ىدقلا عم لستكلا وا
 ضقتو ةباصالا نع ىروصق .تققحت ج لاجلا اذه ىن بيبخلو ىناديملا اذه

 يق طيف معلا ويعتاالبا ةطؤررو هداك ىقو جت كلابكلا ؟ليطخت عا ووق

 ف انا :نبظا' تفكو !ينةازرملا نم اديعب ابي ,هنم كرددص نكل ج داققالا

 لامالا نمبا ام نكل ج ةيابنلا ةياغ كردي دهجلو دجلاب نأو ج ةيانكلا ةيانعلا
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 2 ءايركز ىبا ريقألا كليم « هءم نيككا رفات نب سابحلا ىا موزولا كلهم

 ' .ءب صفح ىأ رممالا هنبا ةيالوو ركب ىبا ناطلسلا كلبم * هربع ةياجب

 را املا ىو زو مع سراف ىبأ هيوخا لققمو ةرضحلل ىلا سابعلا ياريمالا ىنحز

 ىبأ ة دلو < غو ,ضغحت نأ كلبمو ةيقي ذأ ىلع ىسلا ىبأ ةقاطلسلا ءالئعتما

 عم ممتعقاوو سوسبد ىبا نبال برهلا ةعيب “ هدا ةنيب ىلع لضافلا سابعلا

 هدع نأو ؛قلا نعو اهغع جارشالاو سنوتب ةبصقلار اصح ؛ ههرب نأو رمقلإب ناطلسلا

 ههب اهيلع ١ همار ها ءال :: سا رث ةراجيو ةنيادخسق ىلع لضفلا ريمالا ءاليتسا “

 هب. قاحتأ ىا ىلر اا همخا ةعيجو للضفلا كلبم « ههو سنرت ىلا لضفلا ةكرح ؛

 ةدافو < هور ىكم نت: ساتيعلا ىأ ةبا 2و سنوت ىلا ةهوطغم نات ةكرح '

 ةعمب *“ هبي سلبار ط ىلع ىراصنلا ءاليتسا بع نانع ىبأ ىلع ةياجب بحاص

 لع راكع ىأ ءالهتت سأو مهاربأ ند ىتوهصعم «ةعقأو.“ هيو نايل ىبأ ناطلتللا

 ىلع قاحتأ ىبا ناطلسلا اليتسأ “ ميد ءايركز ىيح< ياردمالا ضاقتنأ هم ةنيطنسق

 كع سابعلا يا ءاليتساو برغملا ءارمأ ةدوع “ هرب 8 «مج - ركذ 1

 دبع: نأ ريمالا ءال. عسا :“ هم. ةنوبل ءايركز يك أ حا ةتفأ “ هبو ةخيطنسق

 ءاليتشلا "درب ىنيكا فان ندب ندم نأ هينذياشلا كلبم «“ هو ةقيانتع لة فلل

 ةياجب ىلا دارلا دبع ئبو وج عا ىحتقت مم ,ةياجاللف لايعلا تا نطلق

 ىأ ناطلسلا كليم ' ءم+ ستوست :ىل ركاسعلا حز“ هاو. نسلدت 2

 هوع ةيدسملاو ميل ؛ هون ةزهح نب روصخم مضاعقما هور افون ف «ه. تاكا

 ماظتناو رزوتو ةضصقق خف “ هورب ءانبالا ىم ءارمالا لالة ةخسأ 4 هود 3 0 2 ا

 ' برب ىلقل نبأ كلبمو ةيصفق لها ةروث “ هوو ناطلسلا لاعا ىن ةفيطنسق

 ,,. ل.مللا أ داليا ضاقتنا « «.ب ىزم نبا ةماقتسا ركذ « ي.رب سباق خف

 ةافو ' بام رزوست ىلع ءاييكز رهمالا ةيالو ء ب رزوت ىلع لوله نبأ بلغت
 ' نس بازلا ىلا ناطلسلا ةكحرح « يس ةياجب بحاص هللا دبع ىارومإلا
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 ركب ىبا ةعيبو ةديصع يبا ناطلسلا كلهم , مم ةبرج راصحل ىنايحللا ىبحي
 ىتزم نبأ ةعيب , عمو ةردضحلا ىلع ءاقبلا با ناطلسلا ءاليتسا ., عمم ديهشلا

 ءاليتسأ ء عو١ ةنيطنسقب رب

 هلال ا اراب فطيس التل ودور لا ما يراك ىلإ لداغمو ةياج كلما ىاطلسلا
 ىلع ريغ ىنببأ مودق , عود ةرضملا ىلع ينايذلا نب ىبحكي ىبا ناطلسلا ءاليتسأاو

 داولا دبع ىبركاسع ةلزانم , عو «ريبكلارف ةوركتبات جوبا ةبكتو ناطلسلا

 اننا تحيين ناطلتسلا فاك م... ةيافب وقا نما دادتسا + موب ةياج

 ءاليتسأ . هارب ةعوجرو ةرسخملا كل ركب ىا ناطلسلا ضوهف ء هنا ةفالقأ ىع

 ةيالوو رغ نبا بجاحل كلبم , ه.ع ةبرض ىباب هعاقيإو ةرضفل ىلع ركب ىبا

 كءقللا هبعب نااويمالا :ةراضأا « ة.ر.مانلا يش ىوبا ةنيالوبم نولاغلا. بادمن

 نبا ةلادا , ... ةباج' نولاقلا ةملوتو ةياجب ىلع ءايدكز ىبا رممالاو ةنيطنسق

 الكعم ه١٠ نآرسع فا ىبأ روبط 18 رمبكلا مفاظبو سانا هت نبا ىولاقلا

 ابا ىأ عم ةقشلا ةعقاوو ىنايدلا ىبأ ع سميغو ةعقأو ء هرس رع نب مال 7

 راض ء هرع ةرسضملا ىلع هبلغتو ديرشلا نب ميهاربإب دز بالجا ء ةررس نارع

 بجاحلا كليم ٠ هرب ناطلسلا ركاسع مازبنأو تكدز روت ءانبو ةياجب

 ىلع لضفلا ةيالو « ... نولاقلا نبا لققمو سانلا ديس نبا ةيالوو راورملا

 ةلسارم 0 نال سايملا ةعقأو ىنسع رجقأو سراف أ ريمالا كلهم ُ هن ةنوب

 برغملا ىلا ناطلسلا ةكرح « همرب داولا دبع ىنب ىلع ةمابخسالا ىف برغملا كلم

 َ هرم يحقق ف هس ادإ حدعلا ليس نب دمحل ةلكت 2 درب ع تكدز رمأت بييرختو

 هللا كادع ىاريمألا ةافو 6 هرب نالاحع ءاقملا ىبأو دمع نب نيرا ىاريمالا ةيالو

 ه ني هيج ةرسيجح َكَع 2م نب دجأ ةيالوو ديرجل ,ناش ةيهروللا « هرسد نيكا فاف



 [ط ]
 ءاقلل صفح ىباريمالا جور * ع4 همعاط ىف ةياجب لهأ لوهدو سلدنالا نم

 قئاولا لققم , عمها ةرسضملل ىلع قاحصا ب ا! ناطلبلا ةاليعنسا . عمم تادطتملا ىبأ

 نا ةروق مهر ةياجب ىلع قاحتأ نبا.ناطلسلا 0 نا ةيالو ء عبو دلو

 عوب تاهل ىلا تاسعلا قاظلسلا ءامبأ ةدايق ىنعربشلل , عمع ةفيطنسقب ريزولا

 عد»# ةراع ىبا نبأ ىىدلا روهبظ . موب نسارغي نب.ناقع عم ناطلسلا رهص ٠

 لوخدو ةياجب قاحا ىبا ناطلسلا قاسحل + عمو ناطلسلا ركاسع ماعم

 سراف ىبا مازهنأ , مب رمالب سراف ىبارممالا دادبتسا , عمو سنوت ىلا ىدلا

 نفح .ىا ريمالا روهط ء مي.:قاصما ىا ناطلسلا كلسمو هتوحاو: كلل

 هبلغو هكلم ىلع صفح ىبأ ى اطلسلا ءاليتساو ىدلا جورخح , مور هقعمبو

 عيب ةيدبملا هقلزانمو ةقروممو ةبرج ةريرج كءودعلا ءاليتسا , مير هكلبمو

 ىيارهمالا ةكرح , ميو ةنيطنسقو رئازجلو ةياجب ىلع ءايرك :: ىبأ رممالا ءاليتسا ٠

 ةحتاف نع ربقل , موب ةياجب نسارغتي نب ىناقع ةلز 19 سلبارط»ملا كك

 موو ةشفنل ابعاد سوياك نأ ق ل ىب نافع جو مح « عو»ب تير ا لها داديتسا

 ميو هناكم ىبج ىا ىبأ ةيالوو ةياججب بحاص سائلا ديس نب م ىاكلبم

 ىباو ىزازافلا هللا دبع يبا كلهم , م,. صفح ىباريمالا ةعاط نع بازلا جورخح ٠

 ىبا ناطلسلا ةعيب . ميس صفح ىبا ناطلسلا كلهم , ماس يشلا ىب مساقلا

 ىنب ىوسوي ةلسارم , عمه هينب ربخو ناهلس نب قحلا دبع ةبكنذ . عمع ةديصع

 دادبتسا , عمم بوعكلا ةفقفو جاده لققم , م«ب نيرم ىنب ىناطلس بوقعي

 ىضاقلا ةرافس عم. ةيايجب بحاص ءايمكز ىباريمالا كليم , عمو رئازجلاب نالع نبأ

 أ ةياع موز قيمت ىلا ىجت ثا انيفأ بجاه ةرافس , عمر هلققمو ىنيربغلا

 ىبا ناطلسلا ةعيبو ةنيطنسقب نممالا نبأ ةروش , ممس رغ نب ىنجملا دبع

 ىلا ءاقبلا ىبا ةكرح , عمع هلعقو 5 دلاخ افبلا ىأ ناطلسلا "2 ةديضغع
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 لا, ةدماصملا نم: نيدححوملا لمابق اياقب نع ربحا ., موو سوبد نأ 00

 اك د ا ا وسلا نك ا ردك دي نع ربك اعالود
 سيو ترهأت ةعيقو « ساب“ صفح ىأ ىب دمحم ىبأ ةرامأ ء سس ةيقي ذأ كولم صح

 ارو نوح ىاريعلا كلهم هس الهدر هقلملاو 2 ا ةعقاو «

 دمحم ىبأ ةيالو « سم, ةمقي ذأ ىلع حيز قا هنبأو العلا ىأ ةتيالو , مدا صفح

 5 نيبعسأ ؛أ موو ايكو ىاريمال ةييالم 4 مدر صفحتي ا خو ددينع نا, ىوب'هللا دنع

 ةيالوو ةيناغ نبأ. كلبم ءمممب ةنيطنسقو ةياجب خف رس ومالاب ءاي هه ىيارممالا

 ١ رنا هرج هم ةرارهسب ناطلسلا/ زطس ٠ ايس احر .ىح قاردمالا
 نع ريك , سور نيلدنالا قرست لهاو ةهسرمو ةيسفلب ةعيب ء سدو سلبارطب

 ٌّى سلدنالا لأ لوهخد نع ربخأ 6« سود ىناسملت 3 نعربشل « سود ىرشو

 6 عا ميركلا دبع نبأ رصقو ةيئطو ةتمس لها ةعيب , سوو ةيصفخل ةوعدلا

 ؛ عروب اهضاقتناو. ةساملجم ةعيب , ع.رس رجالا نبا ةعيب , ماب ةيرملا ةعميب

 ع.م ءأي كَ ىبا ناطلسلا كلهم  ع.ه ءاي ,مكز ىبحي ىبا كلهم , ع6 ةسانكم ةعبب

 ىنع مخل ٠ م. ىنايكلا دمحم ةروث , ما. رصنتسملا هللا دبع ىبأ ن اطلسلا,.ةعيمر»

 اهب يع تملا ءيعرع هل حابر ةعيبوب قاما :ينأ رارف ء عرب ىناطلسلا اذه راثا

 ضي. دوفو ٠. عيوب,ةيضنتلا ةوعدنلا ىب ةكم لفها لوخد .:مر6 غتبكنو ناعنلا

 لمعقم , مرو هلمقمو رابالا نبا ةملوأ نع ربخل , ممم -- ىادوسلاو نيم

 ىبا نب ديز ىبأ نب مساقلا ىبا رارف , عرس ىنايلملا ىلع ىبا ضاقتنا , عرس ىناهللا

 ” د دوارهلا ةكيعم ادعم عقدوقافشملا كاااطلشلا جورفح , سورس دم

 دبع ىبأ ةلودلا سيءر كلم < مرسم سنوت هملزانمو ةجئرفالا ةيغاط نع ربل

 ععد أاهحهفو رئازهلل ليصا ضاققنإب بةعع بطرلا دوعلا ذيعس باو نمسك ىبأ ىب هللا

 , عع/ رصنتسملا ىب ىيحكي قئاولا ةعيب , عمو رصفتسملا ناطلسلا كلهم .

 قاما ىبا ناطلسلا ةزاجا , مع. بحل نيا داديتساو نيسملل با نبا ةبكن



 كنا

 ربل , مرس ةصفق كولم دنرلا ىغب نوبل 2 ىناسارخع عني نعت وبكل

 ىنايمغلاو سلبارطب حور طم ىبأ ةروش « مع سباق ءارمأ ىنييلالبلا عماج لتي. لع

 ربقل ءاسرم ةجاننص قع راوقلا ندع رمق ءمسد ىراصنلا ىلع سقافصب

 نسكام نب سوبح ىنب كولم نع رسبغل مور ةيعلتملا "فانها ةلود ىنع

 ىنع ريق , هس. نوقلملا عو ةجابنص نم ةيناثلا ةقبطلا , مسمس ىريز ىبأ

 ىنادوسلا كولم نعربقلل , «عم ةيناغ نبأ ةلود نع ربهل , مس« نيطبارملا ةلود

 م زير كشست ىخب ةروكسهو ةلوركو ةطا نع ربع , مدر نيقلملا ةأرو ىنم

 ىنع ربقل ؛ مع ةدماصملا نع ربخل , م. ةجاهنص نم ةقلاتلا ةقبطلا

 ؛ايرا ةتيبسن ماصع ىنب ةلود نحو بشل « مدبو ةراغ وع وعلا , سرع ةطاوغرب

 ىنم ىينتملا يماح نع ربل 4 موون روكت كولم روصنم نب حلاص ىف نعوبشل

 دوهع + عب ةلود' نعرمل + مدام ةزاغا ق ةسرادالا ةلود نع ربخل , عدد ةراغ

 ىنوطب نم ىعقالا برغم اب نرد لابج لها ىنع ربقل , موم ةبكطو ةقبسب

 مس.س نموملا دبع ةلود نع ربقل ء مو نيدحوملاو ىدبملا رمأ |دبم ء موو ةدماصملا

 خف ةاال للي وبل هلا يقل هدوم ب ود ةيقيرفأ خف سا. :نسلدفالا ص 1

 سرم نموملا دبع ىب ىسوي ةفيلهأل ةلود ,رسر» شيندرم قباوابخا عسر ةميقيرفأ

 ما يي ريب اهعاج رتسأو ةصفق ضاقتقنأ ؛ سرو سلو فال ناببطلا , سر ةراغ ةنتقف «

 مربع ةيناغ نبأ ناش ىعربخل , مربع روصنملا بوقعي ةلود , ممم دابجلل ةدواعم

 قيوتصاعلا ةلود ء سس ةيدسملاب سعت وتأ لوكصو ىلع رمش ىلا دال رابخأ و

 ىأ ةيلوأو ةهقيرفأ ىلع ةيذاغ ىبأ بلغت , سمسم ةقرويم 0 ع, سس روصخملا

 ةلود , سس« سرفلا نبا ةروث , مسد داب رابخأ « مسس صفح ىبأ نب دمحم

 ىب لداعلا ةلود « سسو روصنملا ىخأ عولشل ةلود , سرسم رصانلا نب رصنتسملا

 ؛ مع نوماملا ربي دايسرتلا«ةلودعة ذيع ووظفلطللا:ملبة ىزؤتماملا ةلوطل تم راقت
 نع ربقل مور روصنملا خا نبا ىفترملا ةلود ؛ سعم نومأملا نب ديعسلا ةلود
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 الاد رارنعلا نوكيا يب فرتعلاب ةهمالسالا لودلا زيرات ىف برغملا باتكلا هقيمس

 ب «رملأو برغملا ركذ هيفف لوالا وهو مهل اذه اماق جه بسنأ هيلآو هنومفم ىلع

 صفح يىبأ ىنبو جه نيدّحوملاو ىيطبارملاو دانم نب ىرديز ىبو ه ىنيميديبعلاو

 ىناعلا هزه امو ج قمافلو ضحم نمب ام ةديدع لئابقو جه ىفئاوط كولمو

 ركذ م نيرخأ ىنيب ةيفاعلا ىبأ ىنبو ةتانز رابخا ىلع لقشيمف رخآلا وهو

 هملا تزمل ام لوانتملو ج نيم ىنب نيطالسو داولا دبع ىفب كولم

 دل ىو نب تنضم باوسسسالا تسريف انهاف حرشن ج الصتم

 نم برغلا لوخد , 0 انبم.ىنبو لصف لا ربخ : ١ ةفيك ةمضتسملا برعلا

 ىنع ربخل , س. منوطبو لاله نم جينالا ربخ , ٠١ برغملا يلسو لاله ىنب

 عونع. رمل .ء د مخاعلاو وجاك ىنبو طلقل منوطبو برغملا طئاسب ىنينطوملا مثج

 0 ةنسلا, اعلا ةداعلس ىنع ربخل ٠ عرس رماع نب لاله نم ممانوطبو حاير

 ىنب نع ربقل , م لقعم نع رمقل , هس منوطبو ةبغز نع ربخل ,ه. حاير

 ءو0 ملس ىف ةنسلاب ماقلا ارم نب مساق نع ربخل ,ء مه روصنم نب جلس

 مهربربلا لئأضف ركذ ىف : ١٠١ ربربلا نطاوم ىف ما مقهلوأو ربربلا رامخأ ىف

 رثتبلا ةرباربلا نع ربخا سر بلغالا ىنب ةئيالو ىلا ةامجل ىلع ربربلا رابخا '

 'مب ةتاول نع ربقل , عع منوطبو ةوارفن نع ربخل , (عس منم ةسوفنو
 هبطاع ةسياض نم ةغاوزو ةوأوز نع ربقل ء ٠ ةسيرف نم ىنتاف نع ربقل

 ىخب ةلود نع ربخل كاد فىطصرو هد نوطب رداسو ةسانكم نع رمش

 ٠١ لوست كولم ةيفاعلا بأ ىغب ةلود نع ربخل ءرد»# ةساللجم كولم لوساو

 م ةسيبعو ةساطسمو ةجادزا نع ربخل ,ء رد ربمملا نم سناربلا رابخا ٠

 : ٠١ شكيودس ىنع ربقل م ةماقك نع ربح ءا٠٠ ةبروا نيعربمال

 5ع ةهتاه متم ىنع ربخأ ,رورس ةماقك نم ةواوز مكذ ؛ هوب تنباث ليغب ىنع ربقل

 ما داعم ىريز لا ةلود نع ربقأ ءرودب ةجابنص ىنم ىلوالا ةقبطلا



 نايتس هلو

 تول , لك ل 4ه

 رداقلا جه روفتو ىنمفلا ودعي هلعب ىذلا ماعلا ج روهدلا رياود رودي

 ىندأ كاردأ ىف رهيصقتلا ىنتعم ده ج روغتو لودلا عبني هريدقتب ىذا

 تابجوم ءاضق نع رارقلا دعبب رقملا ج هديجحتب رابجألا ىنال هئانث ةبترم

 نم  قفشم ند لقي :ةيجنو :لبأ عوضململا يجي هديحرتب زارقالا نع ال هقح

 ىنيبتي أادج ج هتبيغ نم قيضي ودصب هبجو ىلآأ قوشتملا ج هميشخح

 اذ دبعلا ماد ام ادبأ هرشن حوفيو لاخلا ىنانسللو حراوجل سلا لع اعل

 نودلخ نب دمحم نب نمرلا دبع ديزىبأ ريرأت ناف دعب اما ج لاو مف

 قئصملا هيف دروأ جت هناوفنع ىت ايك ىنالا ربتعم وهو بتكلا سئافن نم

 ابيف ةبوغرملا هلوصف نمو ج هناوأ ىلا ايندلا ءادتبأ نم اهلك ملا رابخا

 كولملا رهسو ج مملئابقو برغملا ربارب رابخا ىلع لقشي ىذلا لصفلا

 راص ةروصنملا انشيج دي ىلع رئازجل ةكلم تل يي ملئامتو نو ملأو
 ىضفي ال ام ليلط لط: ىت امعلود :ئم لديقيف (ج دألبلا, هذه اهوتكشلا لك

 عيذأ ا هللا ةةعشأ ىرماف 1 هينائيق رعق ىم

 ةغللا ىلا هلقنا نأ ةعابطلا رادب هعبط ىف رظنلا دعبو جد تاطلغلا هنع

 ليزاو هصن صصاو باقكلا اذه

 الانتتما 1 هيمو طف 5 هام تريهتشف 25 تاقوالا قيرتلقا ف ةيوصنارفلا
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 قيوم لا
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 هعبط 6 ظذلاو هه ع2 تةبو هصن ىع اطلع ةلازإب ىنتعأ ن6

 1 هبر ةمحر ىلا ميقفلا دبعلا

 7 تت كو .يبيشكلا

 رامز 7 رز ع ل عب 7 0 5 5 5 5 0 0 6 5 0 ا ا 2 0 0 © © 5 5 © 9

 هك المل لا ةعابطلا راد ع ا برغملا رشارج ر بفن

 هل اما هيي ةقفاوم ىو ةيرره الار ريب هم
2 





 بيرغملاب ةيمالسالا لودلا باك » ظ







 «1عع+

1١ 

 م - اهز

3 

 معإ  ٍِ 6ب خب م

5
 

0 
5 

8 
 انتهلعع طوع “عب 1دنعع لاا

 ةعصع آتطعءوصت ©ةعل 20

1200011 




