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 هالا

 اولقتعاف عبرماو ميلع دهشف قباتك 0 اطعاو رجالا نبا ناطلسلا مرض ف (1) برغملا

 كلا ىباريزولا عزضو مميف هتلعفب برغملا بحاص ىضرقسأو نيعبس ةنس قبطملاب

 8 مميلع هلايقحأو هركم 0 ىنيبتو زيرعلا دبع ناطلسلا ىلإ كلذ دعب

 ةلودلاب ماعلا نيبو سلدنالا نحابص نيبو ماو ميرعلا دبع كله الو مناش

 دبع قلطأ ىفوفلا نم نيدسلل رجالا نبأ ضعتماو هانمدق م ىزاغ نب ركب ىبأ

 لوطسالا هل مهجو لاقتعالا نم ىاسام نب دوعسم هريزوو نسولفي بأ نب نجلا

 هرمإب اوماقف هسفنل ايعاد ةيوطب ىلع ةساسغ ىس رسب لزشو برغملا ىلا ابمف اوزاجاف

 شحارمم ارخآ رققساو هاخصصق ام ىزاغ نيركب ىباريزولا عم ممناش نم ناك

 2 ماس ىبا نب دجا سابعلا ىا ناطلسلا عم هلاعاو برغم ا كلاه مساقتو

 دنع ممنم دحاو لكى قوو نر ةيولم ىداو اهنيب مكلاراصو دهعلا اذهل برغملا
 بحاص لفعاو ءانشي قم كلملا عدو ءاشي نم كلملا ىتوي كلملا كلام هللاو هدح

 نيدهاجلا ةازغلا رماراصو هكلم نم اههسر امو هتلود نم ةطخل هذه سلدنالا

 ديزع منم نيكترملا ةبارقلا صخو ه ,ظنب معو هسفنب معلاوحأ رشابيو هيلا

 ةياعبسو نهذامتو تالث ةنس وهو دبعلا اذهل كلذ ىلع رمالاو همقيانعو هتمركت

 ناج لكيم هلل

 مع 6 2 كل مسو هباحعأو هلاع ىعو دمك انالومو أند ع هللا لصو

 ديز ىبا نيدلا ىلول برغملاب ةيمالسالا لودلا رابخا باتك رت
 ىكلاملا ليبشالا ىرضفلل نودلخ نب نيرلا 2

 هلا يضل ا لا

 نيمملاعلا بر

 (4) 3ع از سلدنالا - (9) 30انو عمبر ما 5



 ناطلسل | نب نسولفي ىبأ ىلع نب نجلا دبع ةرامأ نعربقل

 ناكو برغمابرمالا بلطملا اوزاجأو سلدنالإ اورقوتسا دقىلع ىبأ ناطلسل | دلو ناك

 نب دوعسم هب دراطملا هريزو عم اذه نجلا دبع زاجأ نأ ىلا دانحرسش ام هرمأ نم

 هرماأب ديتسملا برغم ا ريزو ممل هدقع مسن ىلع ها و كا هش وحل

 00007 ناطلسلا ناخو يكنلاب اذه ىنجيلا دبع لؤنو هللا دبع نيرع ذمموي

 هل ةزداجلل ىنساو هاوثم مكاو هبساني امربلاو ءافتحالا نم هاقلتقف اهب اركسعم

 ردب ىب ىلع كله اذا ىتخ ىنيدهاملا ةززغلا ةاجج ىف اورقتساو هتيشاخلو هريزولو

 ديع ىلع هرايتخار ثعف مرما هملوي نجف ناطلسلا رظن ىمتسو نامت ةنس نيدلا

 كلم نمبو هفيب ٌياشولا برقلو مادقالاو ةلاسبلا نم هب ىزع امل اذه نهنلا

 010 ١ هانمدق ا[ سل دتالاب ةسطغأ اذيل جشضرعل | كالم ىف ىتلا ذئموي برغملا

 بحاص بسن دوع ىن كلملا لاصتإب ندعب دق قلل دبع ىب هللا دبع دالوا عاشو

 ةنس ىنيدهاجما ةازغلا ىلع هل دقعو اهب سلدنالا بحاص هرثاف مميسن نود برغملا

 ىناك اكةرازولا سلجم هدعقاو ةلكلاو ةماركلا سوبل هيلع ىفصأو نمتسو نامت

 ىبا ناطلسلا نب زيزعلا دبع ذّمموي برغملا ناطلسب ربخل لصتاو هلبق ءارمالل

 . تناكو هكلملا ةايسوو هجهشرت ىف ةدايز ةرامالا هذه نأ موتو هناك صغف نسل

 هلعبي نأ لمأ اه برغملل بحاص عم ةلخادم بيطخل نب دم سلدنالا ريزول

 سلدنالا بح اص ىنميو هنهب ام داسفأ ىلع ليخلاب هيلازعواف هماصتعال ةيف

 ءامظع ىلا بتكىاسام نب دوعسم هريزو ىلعو هيلع تسبلو هدهج كلذ ىن دهج
 "فانك كع جورشلل ىلا ةوعدلاو بيبكلاب ةلودلا لها نم ةناطبلا ضعبو ليبقلا



 هد 4

 سلدنالاب ةازغلا ةراما ماكو هتيب لهأ ىنم نيكترملا ليس عا ىدأوو ةيرملاو ةقلام

 كلم للا قسما برغم ا كلم ةعراقموودعلا ةعفادم ص ملا ةحامال تاكا

 نيودعلا عافد ىلا متجاح ناكل مميلع تل اطتسا نع مل نوضغي اوناكف سلدنالا

 قيصتتم ذم هكيد لصأا ةنعنيا هام ىف ناك هيلا ُر ىنكس اذا ىتح

 دهع اوسافتو ىلا نبل ناكل أ كلهم 3ع يعم نيرمونب لغدتو ةياملا هذه

 ءالخأ ىلع اصرح هانركذ ا" نيطخا ىوبأ هرجزو كلذب هأرغأو هتلود ىم ةطقأ دذه وح

 ىلع دقعو هانركذ اكىمقسو عبرأ ةنس هينب كعورع نب ىنكي ىلع ضبقتف هلوبلل

 9 نيرم ىنبل ةطماا مهراختو فسويريمالا هدهع ىو هنبال نيدهاجلا ةازغلا

 كلذ ف هيأر عجارف ىربكلا ةييضعلا تومهب ءانفب مانم ةيماكا ءانف موت ف للا

 م الو لثأ ىداوت ةازغلا ىلع امدقم نكي 0 نيدلاودب ىب ىلع ناك

 هرمأ ىلع هرهاظو هنود عنام نإوضر كلهم ةليل ةبكنلا نم اهجان هب ناطلسلا

 ىدحا ةنس ماس ىبا ناطلسلا ىلع اعيج اولزنو هعم لحترا برغملا لحترا اذا ىتح

 هححن ىم دالب امو هلناسوو هبقم ال انا ىلع هرايتحا رقع هيلوي نهفرظنو

 اهب ماقف هولوأ ناك اي ةازغلا ىلع نيةسو عبس ةنس هل دقعف هدح دنع هفوقوو

 ك.بر هجو ىقمبيو ىنميقسو نام ةنس كله ىأ ىلأ هلاح نرقسأو اهروماب علطمضاو



 بوقعغي ىنب ىسوي ناطل سلا هيلارسهصأ نأ دعب كله نأ ىلأ اهب ةازغلا ةرامأ كيوو

 ىلكو ممموق نم كفو عم نيعبسو () عست ةنس ههلا اهفزو اهيلع هل دقعف هقنبأ ىف

 عضو نيدلا ردو نيدلا لاهج نادمحما مربكا ةعاجج دلولا نموحر نب ىنومل
 برغملا ىلع دفاولا ىكملا ىنيرشلا قرسثملا لها ةقيرط ىلع نيبقللا نيذه اهيلع

 لها نومظعي ملايقاو مكولم صايعالا الوش ى ناكو ةكم ءافرش نم دهعلا كلذل

 ىبوم لمح ملاوحا نم رسمت اهف مم ةكربلاو ءاعدلا نوسقليو ىوبنلا تهبلا

 هل لاقف اهل وعديو اهكنحي اهعضو دنع قيرشلا ىلا نيذه هيدلو وحر ىبأ

 ىسوم بكساف نيدلاردب كيلا ذه رخألا ىف لاقو نيدلا لاهج كيلا ذخ فيرشلا

 ىنيمدالا نيذبب ارهتشاق اهب قيرشلا ةممستب اكربت ىنيبقللا نيذيب اهءاعد

 تفرحفاو هانركذ ام هكلهم نم ناكو ةسايرلا له ى اهنإبأ اكراسثو ى.قالا اغلب الو

 ال ةيعاطلاب اهنم ىنيدلا لاج قحلف هنباو قى دبع اهع ىلإ اهنع ةازغلا

 راصح نم هركسعمب بوقعي نب فسوي ناطلسلاى لا ةغجاطرق نمرجلا زاجا رث ثالث

 مايقلل ماسوبا هنبأ ىدصتو ناطلسلا كله اذا ىتح هتلله ىف رقتساو ناسملت

 نامطلسلا دفاح تباتوبا كلملا لوانتو هرسمأ م متي ملف افعضم الفغم ناكو رمالإب

 هماعاو اذه نيدلا لاجج ةبا ارقلا نم هعمو هكلهم ىقع ماس وبأ م ذو هيلع ىلوقسأو

 أوقيسو ةنويدمب ممقيرط ىن ٌمملع ضبقتف هللا دبع نيوحروخب ىلعو ىسمعو سابعا

 ىنستمأو وحر نب ىسوم نب نيدلا لاو ماسإبا هع لمقف تبات ىبا ناطلسلا ىلا

 داب ىف هل تناكف سلدنالا ىلا اهدعب سابعلا ىرصنخاو مايقسأإو نيقابلا ىلع

 ةسايرلا نم هلحيو هموق عم سلدنالاب لزي ملف نيدلاردب امأو لبق هانركذ اكراتا

 نيدلا ر دب نب ىلع هنبأ هدعب نم رمالاب ماقف كله نا ىلا بسنلا ىم هلحم ةلاحلاو

 ىيلعرجالا ىنب كولم هل دقعي ام اريثك ناكو جشرملاب ملايهابم ةسايرلا ىف اجازم

 لغم سلددالا مارق نم ةرضعلا ىع دعب اهف روغتلاب نمطبارملا ةقانز نم ةارغلا
 (1) 18.عورتقو. 1" ءا 0 مم عما يتمرد



 لرش ناك ةدنر نم ميلا ىنحزو مرما ىلع دمحم هللا ديعوبأ عولخما مبلغ هقيالو

 دبع نبرع برغملاريزو:هل ىذأو ةيعالقلا ايقاع بارك راد نم هجورخ دعب 5

 هةبيشتاحو سيء ملا مكلم ىلع ةطانرغبرماقلا ىلا حز مث اهلؤنف اهلؤن ىف هللا

 ضبقتف ةيغاطلا ىلع ممتيشاحو متلج ىف اولؤنو ةلامشقب سيءرلا قحلو اولفجاو

 ردغ رق ناوضر رذع نم هوتأ اه ءازج هتيشاحو ادمحم سيء لأ لعقو ميلع

 هال ىلا ةأمغلا ىنم هعم نمو سيردأ عدوأو هدعب نم ليعامسأ ناطلسلا

 أسرف هل ٌدعأ نب نجدلا نم مسم ةلخادمج رارفلا ىف ليحت نأ ىلا هرسأ ىف لوي ملف

 ةنس ىنيدسملا ضرإب قسحلو:هسرف ىيطتقماو تهبلا بقنو هديق كفف هلقتتعم ءازا

 حاج ىبأ نب دمحم هللا دبع أ ناطلسلا ىلا ءاجو ممبعاف هوعبتأو نمتسو تس

 ةتبس ىلا زاجاو هل نذاق برغملاب قالا ىف هنذا بلط مث هتربم نسحاأو هلزذ مركاف

 ةعقبس لماع ىلا زعواف هللا دمع نيرع ذّمموي برغملاب رمالا بحاص ىلأ هناش غلبو

 هلقن م ةسانكحم نهنلا هعدواو ههشرت نم سنوي ام ناكمل هيلع ضيقتلاب

 هللاو: نيعبس ةئس افعنح ةولثق رق نياقع وغلا نع 01 ميرعلا دبع ناطلسلا

 اهيلع تزال ١

 هرمأ رتاصمو سدد ةازغلا ىلع ىنيدلاردب نب ع ةرامأ نع ربقل

 حبست ةلْكمَس ءاسنلا طوس دالوأ مموقو قمل دبع ىب سيردأ ىنبأ 8) رمأعو كيك

 سلدنالا ىلا أبنم زاجاو [ اذدكا ةنس ناسملت ىلأ ريضو برغملا ىلأ عجر ل نمتسو

 (1) 1ع ررتقوؤ. 1" ءأ 11. 70 عتزأ ىنهدلا 6؟أ 16 205. (5 ىنحدلا

 )2 ارووردقو.ممراعما رمأع وب
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 ءالعلا يأ نب ناممع نب سيردأ نع مبخأ

 هرمأ رئاصمو سلدنالاب هنتر امأو

 هتاوخا رقتسا ةياعبسو نيسه ةئس ءالعلا بأ نب نامقع نب تباتوبا كله امل

 سيردا ىف ناكحو متايارج ىساو معطقاو برغملا كلم نانع با ناطلسلا ةلهج ىف

 ةنس ةنيطنسق خفل ناطلسلا ضهن اف اهب ىلغلا داري يمرقلا نم ةيقب مئم
 ىف هيلع اولي اهعقاوم ىلع هموق ماحو ةيقيرفأ رايد ىف لغوتو نمسهو نامت
 ىلا قالطنالا ف عموق نم معم ىنمل ةخيشملا تنذاو اهفم هدصق نع هب عوجرلا

 ' ال ل كلل ىاطلاسلا قايقعا قاونعو اوراطازجو هللفا نمزكتبعملا ىحن قاخ بوعلا
 غلب كلذ عيضا الو هرابخا ىت هانيكذ اك اعجار رثكف كلذب رذنو اذه سيردإب

 ىلع لوف سقوتب قحو اليل ركسعملا نم رفو ردغلا ربظ بكرف هناش سيردا
 بكرو همبأو لزن ريخ نيكارفات نب دمحم ا بنجامل ذنموي ةلودلاب مئاقلا

 ه.هثح ىف ةنولشرب بحاص طمقلا نبأ ىلع لزغف ةودعلا يلا سنوت نم نيفسلا

 | .17 ةلددالاب العشا بجحاذلا نازتعر :تالنهم نع ناكنرا ىلإ كالاعه ماتو هيوور
 ىبا ناطلسلا ىب لهعامسأ ىلع لرضو ةطانرغ نم هتبنم ىلأ عزنف هاتمدق انت نيقس

 سيعرلا قب دلوع نب ليعامسأ هع نبأ دمحم سي“ لا ذمموي هتلودب مداقلاو كون

 ةأمغلا رممأ رم ىب ىيحي نم هب ةلادالل هوجرو اهكتو ةربم هوقلف ديعس ىأ

 نب ىيسحي عزض الو ٌميلع رمالا بحاص عولخما الاه نم هنوهتي اوناكام نمموي

 قكقعي ىف سيردال اودقع نمتسو ىدحأ ةنس برعلل رادب قحلو ةيغاطلا كاع

 لتق م ابب حلطضاف مملودب هيخحاو هيبا ةطخ هولوو هناكم ةازغلا ىلع اذه

 نم نيتنسلو رمالاب دبتساو جات ىاهع نبأ ليعامنا هناطلس دمحت سيءارلا



 لزنو برسل رادب ناك ديعس يأ هنبأ فلخو حاجي ىبأ نب عولخم ا دمك هنالك

 هسلجم نم هلجاو هاوثم مركاف نيتسو ىدحا ةنس ماس ىبا ناطلسلا ىلع ذوي

 ناطلسلا ىن ةلاتشق كلم تعب ىأ ىلا هتلتج ىن رقتساو ةرماوملاو ىروشلا لحم

 ام نيلدقألا لأ ىلع هب لل كلذ 3 هقياعسو ديعس ىبأ هنبأ ةراسثإب عولخما

 نب ىنكي 4_-مءكعدح ف ىيخمسو كدلك ةئنس ماسوبا ناطلسلا هزبجعو هدبع نم |وضقن

 هطلخو هاروشل نامقع صلخساو ادي ىلءأو ناك اكةازغلا ةرامأ ىلع رع نب ىبجل
 مكب .اطلألا أرغأو مايف ىسف ا ىب دمك نمموي ريزولا هسفانو هعئاطل

 تس ةنس ىبحي صختأ رف قبطملا معدواو نيتسو عبرأ ةفس ٌميلع ضبقتف

 ىلا اهغم عجرو ةيردنكسالاب لزغف ةيرملا نم نيفسلا بكرو قرسشملا ىلا نمتتسو

 ماقم ريخو ةماركىف هب رقتسأو هداد بتسأ مايأ هللا ديع نبرع ىلع لمضو برغم ا

 ابأ همبأ صختا رق نمنامتو نمتنث ةنس كله ىأ ىلا لاوحا دعا ىلع برغملاب لزي مو

 انالوم ع ةياجب لزنف ةيقيرفأ لكل نهقسو عمس ةنس لاقتعالا نم نقف ننعم

 هاقطصاو هسفخب هطلخو ةيارهل هل ىساو ناطلسلا هل عطقاو:همف ىلبأو سنوت خف

 فذ ندكت ممموق عم مقميبصع لال فو مرع مكارم ىلع سلدنالاب هتوخأو

 كلملاا كلام هللأو ممهف همار ليج ىلا راصو يلع نسلدنالاب ىناطلسلا 0 ةجاوم

 (1) 1عا16 ءوأ12 1ععمم 03 2253. 8, 0 ءأ ل1. آظع مق. 1" ممزاع اهجاوم



 هوع

 ىيحي ماقاو هرامخا ىت هاتصصق ام هناش نم ناكو ةيرلا ىلا داو مجسم ناقع
 ىبا نب ناقع اعدقساو هناطلس ةكتفب قورحملا نبأ كله نأ ىلإ هقساير ىف رع نبأ

 د لس كل 1 ا ار نول 8 توابل فرك تطاول العلا
 هنبأو ءالعلا با نب ناقع هافطصاو هموق نيب هناكم ىلا عجر رث اميح ماقاف اهب

 كلم رث ميف هتلوخب بصعتي ناكف وحر نب ىنوم تنب هع تناكاه تباتوبأ

 1101 نييقوت عولخما ناطلتلابا مكقفو هدلو ىاثق نم هادبضدق ام ناكو نافع
 ممناكم ةازغلا ىلع دقعو متساير ىنابم ضوقو ةيقيرفأ ىلا مصختاو ميلع جاجتا

 دفانشم رضحو هلاح ترسقساو عالطضا ىسحأ اهب علطضاف اذه رع نب ىيجل

 ةنس جاجأو با كله املو هوامعو هقيافك ترهظف ىنسحل ىبا ناطلسلا عم جات ىبأ

 ديبع نم دبع ديب هتالص ىنم ةدج رخآ ىف ديعلا ىلصمب افيعط نيسهجو سج

 هنبال عيوبو ٍؤمسلاب اربص هنمحل لققو هب وعز ىرغا هلدقع ىف باصم هابطصا
 هيبا بجاح ماجولعم نم ناوضر هالويم ذنموي سانلا ىلع ةعيبلا هل ذخأ دمحم

 ىت هكراشو هناست ىن اذهرع نب ىبخي مداقف هرخو هملع ديتساو هرمإب ماقو هعو

 ىنب دمحم مع نبأ سيءملا ) ءارمجلاب راث اذا ىتح هب هناطاسر زا دشو هرمأ

 ىخا حاجا ىبا نب لمعامسا ةوعدب امئاق ديعس ىبا سيءرلا نب دمحم نب ليعامسا

 ههزتنم ىف ناطلسلا بيغم كلذل اونيحتو ءارمح اب انكاس ناك دمحم ناطلسلا

 .راوضر دبتسملا بجاه اولققف اليل اهوسبكو هيلا هوفلاخ ءارمحل حراخ ةضورب
 ىيحي: غيلع |دغ صا لو هتعيب ىلإ سانلإب اودانو هكلمريرس ىلع ناظملسلا سلجو

 ةنمقفص اهيلع ماطعأو هَنْعَنِف ماتاف هتيداع اوشخو هنم اوسمي نأ دعب رع نبأ

 ىبأ نب ناقع نب سيردا اوصلاخسا مئاليتسا نم مايا دعبو هلزنم ىلا ىرصناو

 00 نإ نلورو كتان اك ةىلموبب نقراب بوس اذ: نم ملا: لضو ناك ءالعلا

 برد راد موي هتيشاح ىف بكرف كلذب رذنو رع نب ىجحي ىلع ضمقتلا ىف أورمقياو
 (1) آلع مق. 8 مم[' قيما 0 اذ( رصحلاب 0205 1ع 225. 0.



 سلدنالاب ةارغلا ىلع هتراماو وحر نبرع نب ىبك نع ربخأ

 هفيراصتو كلذ ادبمو ةيناثو ىلوأ

 نورمتك ىنوغب هل ىناكو قمل دبع ىب هللا دبع دلو ريك هللا دبع نيوحر ناك

 اوزاجاو ىسوييو ىلعو تمحو رك سابعلاو قحل دبعو ىبوم منم مميف هلسنذ بعشت

 مدعب رع ماقأو هانمدق اكناسملت نم ءاسنلا طوس دالوا عمم سلدنالا ىلأ علك

 مهاربأ دعب ةازغلا ةرامأ ىسوم ىلوو ممقح رن دلولاو لهالا اهب ذختاو ةدم ناسمللب

 ىلا اهغم زاجاو ةدم أبي ماقأ ةأرغلا ىلع قل دبع هوخا هدعبو ىنانسولا ىسمع. بأ

 ةمغلا ىلع اب كور سه هنسل ءالعلا ىأ نب ناقعو ديعس ىبأ سيعرلا حم هعمل

 ىلع لزنو برغملا ىلاز احا نا اهدعب تبلي مو سلدنالا ىلا عجر رق نيدهاحملا

 نامع ةزغلا ةرامأ ىلو الو رع دال عجر 5 هلون مكاف كل ىا ناطلسلا

 وحر ىنب صخقاف لوشلا لوخ نمب نوكي ام ةسفانملا نم مغمب ناكو ءالعلا بأ نبا

 مافطصأ ل |من ريخ ىيحي ىأ نال لسلا انالوم ىلع اولزمف ةيقيوفأ ىلأ 2ك

 ىرشمب هربقو ديرهلل دالبب وحر نبرلع كلهو هنبورح ىف مبرهظتساو مصل ةحساو
 ىبحي ىبأ ناطلسلا اناليم نع هتوخا نمب نم ىبحي هغبأ عرضو فورعم ةوأعفن ىنم

 ىلازاجا رف نمنس ىتاري ىنب ىف ماقأو ةواوزب قحل ل نارع بأ نبأ ةلجج ىفراصو
 ىف هيلا رهصاو ءالعلا ىبا نب ناققع هافطصاو هموق نم هناكم رقتساو سلدنالا

 عبس ةنس ةطانرغب ناطلسلاريزو قورحملا نبأ نمبو هنيب ام دسف ألو هتغبا

 وفا. تموج سحق ةطانرغ جرم نم درك سعب ةارغلا هيلع بصوصعأو نيرشعو

 عزسنو باجاف كلذب هظيغيل نامقع ناكانم ىلا هاعدو اذه رع نب ىيتي ىلأ قورخما

 نم هيلا اولياستف ةازغلا ىلع هل دقعو هناطلسو قوم نبأ ىلا هموقو نافعا نلع
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 هوإن

 كلذ ىلع صرحو الوبقو اقاأعسا همم قداصف هدابج ناكم سلدنالا نع ممتحازا

 قمح ف ناهلس هوخا رفو ناطلسو روصغمو سيردا هتوخاو تباث ىبأ كع ضمقتو

 ىلع رجالا نبأ ضيقت الو نمدسملاب عاقيالا فرشا ىنيرط موي ىف هل نأكو ةمغاطلاب

 ىلع سفوتب اولزمف ةيقيرفا ىلا هبرغ ث امابا قبقملا اعيمج معدوأ هتوخاو تباث ىبا

 000 اتم وعلا سيل وبا عفاطلسلا هيللاولعوازا نيلي عيبا ناطلسلا الوم

 معي دفوأو ملقمعاف سلدنالا ىف داهجلاب هاغش مايا اههلا هوفلاخيو برغملا ىجاونب
 ا0017 الا ايقكو نست لا ناطلخسلا ةدش ىلا ىيكارفات نب هللا هبم. دمحم اب
 راصح مايا ةقبسب لقحا اذا ىتح متماركو ملرن نسحاو هقعافش لبقتف مف

 الو ةسانكم مملقتعاو ميملع ضبقتف هدنع مب ىس نمعبرأو ثالث ةنس ةريزهلل

 بحاص كلام يا هي>أ نبأ روصنم مزهو رمالا ىلع نامعوبا رممالا هنبأ ىزتنا

 مميف ضافأو لاقمعالا نم ممقلطاف ةلسانكم. لا ممهف كعب ديدجلا دلبلاب ةلزانو ساف

 000 011 للعلا لع ةكباق ايآ لاسعلو .هفاسق, ىلع مايو مط عيسإو اءاطغتلاو اةراستحالا
 عيلع راثر ميركمو اهيلا عزنف ديديلل دلبلابركملا ف هاخا سيردا لخادو هسلب
 فيولا داليو ةتبس ىلع تبات بال دقعف نانع ىبا ناطلسلا مكح ىلع اولرن ىأ ىلا
 كلهف كلذل لصفو دنهلو لاملا ىف هدي قلطأو هتراما لحم سلدنالا اًهنم ىراشمل

 راصح نم ناطلسلا ركسعم ءازا ةركشعمب نيعبرإو عست ةنس ذّمموي نوعاطلاب
 ناك نأ ىلا ىعقالا برغملاب نانع ىبا ناطلسلا ةلايا ىف هناوهارقتساو ديدبل دلبلا

 ءاسق نأ هركذن ام سلدناللاب ةازغلا ىلع هقيالوو سيردا هيخارفم نم

 لان فس هللا



 مرمأرمصمو ددعب ىم تباث يأ هنبأ ةساير ىنعربشل

 هنبأ هموق ىف هرمأب ماق ءالعلا با نب ناقع ةتانز بوسعيو ةازغلا 0 كلهامل

 آي ىيدهاجما ةازغلا ىلع ديلولا يأ ىب هللا دبع وبأ ىناطلسلا هل دقعو رماع تبائوبا

 هنموقل ناكو ةلاسبو ىار ذوفنو ةباصع ة رخو ةهكش ةوق هناش مظعف هوبا اك

 اهيلع دادبتساو ابهف ةوقو ساب ىلوا اوناكو اهدوع نم اومجع اهم ةلودلا ىلع زازممعأ

 لدقلا ىنهيلع دادبتسالا ىم انكنسسم ديلولا بأ نب دمحم ىناطلسلا ناكو

 الو مهاج ىف مملع قيضتلاو متارأ هيفستب مدقحي ام |ريقك ناكف ةرغكلاو

 ذغتسأاو ةيغاطلا ىلع اخيرص نيثالثو نيتنث ةنس نسل ىبا ناطلسلا ىلع جفو

 ىف نسحلا ىبا ناطلسلا ةلخادج هوهتا خفلا ليج هتلزانمل كلام اباريمالا هغبأ

 ناك نه هعئانص ضعب كلذ ىف اولخادو هب كتفلا اوعجأو أوركنتف مناش

 فحزو هركذ انمدق ام هناش نم ناكو لبي جفا الو مدعاسف ةلودااب امصيرعم

 ىنصعلا نع عجري نا ايغار هنيب ىف ةيغاطلارجألا نبا دصقو هيلع خاناف ةيغاطلا

 ةس ةطانرغ ىلارهالا نبا ناطلسلا لترا نمد سما ركاسع تقرقفأو عج مف

 هلوطسإب اعدوربخل هيلا ىهو هقيرط نم دصرم هل اودعق دقو نيثالثو ثالث

 هقيرصب هوقلو هيلا اور دابتف كلذب ربخل ميلا قبقساو ةقلام ىلا رجلا ببكرل

 هستاجولعم نم مداع هقعينص ناش ىف هوبتاعو هوحالف ةنوبطصأ لحاس نم

 نع اعيرصر حو هب هرقحلاف ميلع كلذ كنف حامرلاب امماع اوروتعاذ هنع مجاحو
 ىلا هباوعجرو ممناعأ ةقفصو مٌمتعمب هوطعاف ىسوي همخأ ىلآ اوشعبو هبوكرم

 لمكتسا إو كلذ ىلع لاهل ترققساو اولعف ىتلا متلعفل منم رذح وهو ةطانرغ

 قرهألا نبا ل.خاد داهجل ىلا همازع ىفسصو ناسملت 2 نسل وبا ناطلسلا



 ىتح ةيابهل لاوماريثكب ةازغلا تايطعا ىنرئاتساف رمالا ىن مهمساقو ميلع زمعاف

 هِنيب ام دسفو ميج بلغتلا نع هجهكىف ىلملا راداو ةلودلا ىلع ريزولا همشخ

 2 هطيطاسف برطضاف ابضاغم جرخو هيلع ضقتناف قورحم ا نبا ريزولا نمدو
 ةلودلا لهاو ريزولا معمعأو هيلع ةتانز لذابق نم ةأرغلا ةعاجج بصوصعاو ةطانرغ

 هقبارق نفك هلا نغني قا ىف ىارلا ريزولا رادأو امايا اههنيب بّدانلا ىىسو ءارمحلاب

 هللا دبع نيوحر نب ىيجب لا ةلردتلا نع هناشب ]هل غشيو لبحلا هيذاجي

 ةازسغلا ىلع هل دقعو هيلأ لخدف هل أرهسصو نافع هلآ 0 قلل دبع ا

 نا كغ مسلا هعم دقعو هدلوو هريشع ىف هركس عم نامقع درفتو ههلا اولياستف

 نب سشعو ا ةبحن قيس خيا ىناطلسلا ىلع كلذل هقناطب دفأوو برغملا ىلا زمد<

 دصقو ههتشحو هبراقأو هيوذ نم اوعز سراف ىلا ىف ةطانرغ ةحاس ىم لحتراو

 اهتاسور نمبو هنيب ناكو () سودنأ ىذاح اذا ىتح هزاجل ةضرف اهلعجل ةيرملا

 لزناو اهكلمف اهيلا بكرو مب ردغف هتربم قح نيدوم هيلا اوجرخ ةاخادم
 اهب الزان ناكو ةينايولش نم ديعس ىبأ سسع لأ نبا دمحم اعدو هلاقثأو همرح ابب

 تمرطضاو ءاسمو احابص ةطانرغ ىلع تاراغلا نىشورمالل هبصنو هيلأ ىحخ

 نمنس برغل تلاطو ةتانز نم هيلع ردق نموحر نب ىبك بكرتساو ةفتفلا ران

 نب ناقتع ىدتساو قورحملا نبأ هريزوبرسجألا نبأ دمحم ناطلسلا كتف اذأ ىتح

 ةلمانرغب قمحيو برغملا ىلا دمحم هعزهجي نأ ىلع مسلا هل دقعو ءالعلا ىبا

 ةلودلا نم هناكم ىلا عجرو نيرسشعو عست ةنس كلذ مف ةازغلا ةساير نم هناشل

 هدحو هلل ءاقبلاو كلذ رثا كلهو

 (4) طدمم 16 سف. 8. آه مامقع ل ف معتس جب 616 اهتفدنو هه طافمعب آف طق. © ممتاف "سرد . 36 مدعم

 وانتا ؟هحأ انعم رجودنأ
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 ةتانز نم مل دقعي ناك نهف ةتانز نم ةازغلا ىلع رجالا نبا هل دقعو ءالعلا ا نبا

 ىنيعستو تالث ةنس هتاوزغ ىدحا ىن اديهش كله ىأ لآ بصنملارارققسا لبق

 اهةيبرغو ةقلام ةيماح ىلع ءالعلا ا نب ناقع هيخالرجالا نبا عولخم ا دقعو

 رتصت نب نسوي ىب لمعامسأ: نب جرف ديعس ىبأ سيء لا هع ىنبارظنل ةأرغلا نم

 تمرطمفاو |.مكلهت ىن ةايدل هل نهتو سم ةنس ةتبسب ديعسوبا سيء لاردغ انو
 ةراجن ىلا هوزاجاورمالل اذه ىناقع اومصخف برغملا بحاص ىنمبو منمب ةوادعلا ران

 كلذ نم ناكو رصقلا ىلع رث شئارعلاو اليصا ىلع بلغتو هسفنل اعدو اهب راغف

 مرتع الو سلدنالا نم هناكم ىلا عجرو نام: ةعلم عمبرلاوبا هبلغ نامل انركذ ف

 ةطانرغ بحاص شومإل ىبا ىلع جورشل ىلع ديعس ىبا سيءرلا نبا ديلولاوبا

 لقتعإو هملع هدعاسف ءالعلا يا نب ناققع ةقلامم ةازغلا ويست كلذ ىف لخادو

 دقع [بيلع ىلوقسا الف ةرشع عبرا ةفس ةطانرغ ىلا نحزو ديعس ابا سيءرلا هابأ

 مر قمل تابع قب لزايقع اهمعب ىرتكو :ةنانز نم نيدهاجما ةارغلا ةراما ىلع اذه ناقعل

 دعب هتلج ىنوحر نب قمل دبع نيوه راصو شوه ىبأ عم شا ىداوب قمل:

 هتيص اهيف دعبو اذه ناقع ةيالو مايا ترقساو هانلق اكةارغلا ىلع ادي تاكتا

 نامت ةنس داهجلل نيملسملا هخرصتسا الو هناك ديعسوبا برغم بياض

 مف منع عجري ىتح هيلع ضبقلا ميلع طرتقشاو اذه ناققتع ناكمرذتعا ةرشع

 ةروكذمراتا كلذ ىف هينبو نامقعل ناكو اهرصاحو ةطانرغ ةيغاطلا لزانو كلذ نكمي

 بلق ىلع رطخي مل ام ههنيو اذه ناققع دي ىلع ةينارصنلا ىن نيملسل هللا حاتأو

 ةنس ديلولاوبا كله ىا ىلا مناك نيملسملاو ةلودلا طابتغا دكاتف نم دحأ

 هر غ ىف وعز اذه ناقع ةلخاده هتبارق نم هاسو لا ضعبلاهقغإب نيرسشعو سم

 نم قورسحما نب دمحم هريزو هربمأب ماقو مدل غلبي م ايبص دمحم همبارمالل بصنو

 ماربالاو ضقفلا ىن نامتع ديب ةلودلا نامز ىقلاو هيلع دبتساف مهتلود عّئانص

 (م) 1مم صدع. ظ هاد[ ممم. نقع ني قمل دبع
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 هعمل

 . دبع نب كوبا ليكتساو سيرداو وحرو بوقعي مو هلسن ,غمف بعشت دلولا
 ش ابن ىؤتتا رق :نيعبرأو حست ةّيينيس:امايأا ةجئاتتتفا ندع البس قلت مانم أيوقعي قال

 . اهب ىراضنلا ةروش ناش نم ناكو نمتسمو نامت ةنس بوقعي هع ىلع كلذ دعب
 نادولعب هللا دبع نب بوقعي قو قل نبع نإ توقعي اهضصلصساو دانركذ مط

 اوزتناو دمحو رماع اهو سيردا هعوفب هرشثأ كه حرخ اهب عفتمأو ةراهت دالب نم
 لاهي اوفس ناطلتتلا :ميلطو-ءاسشنلا طوس دالوا ةفاك مب قحلو مميكلا مصقلاب

 نسلدفالا ىلاومغلا قكعرماعل دقعو نامالا ىلع كلذ دعب ملزتنسا رق علزانو ةراغ

 زفوزماع نب دمحم عجرو هللا دبع هع ىنباوحر هعم زاجأو هانركذ اكن يتس ةنس

 و فطن كم اوجرخ 200 ل قل 11 اهنم زاجاو نونا ةتنش ناشملت ىلا

 اومعتعاو قلل دبع نب دامع ىبا دالوا ممعمو ننهتسو عست ةنس قح دبع نب بوقعي

 طوس دالوازاجاو اهب اوقف ناسملتب قاحلا ىلع ناطلسلا عل امنعسأو ىبادولعب

 متم زماع  عجرو دمموي اهب اوريقتساو سلدنالا ىلا ةفاك دايع ئا دالواو ءاسنلا

 نيتسو ناجم .ةنتس ةللا دبع ىب بوقغي .كلهو ركذذ ام رمح نم نادي داع

 دالوأ نم ةونيرقتساو لم .ىم ةكلط هلق يخفلا طابر نم ةلوبغب همازتتنأو هقياوغ ىف

 ىناطلستلا مايا سوسلا دالب ىلع ارْيَمأ تنباثوبأ ةننبأ ىناكفو برغم اب ءاسملا طوس

 نم برغملاب هوغو لؤي مو نيغستو عست ةنس ةنكرب عقوأو بوقعي نب فسوي
 هلست ٍبعَشت قمل دبع نب هللا دبع انباوحرو ءالعلاو با هناوخا نم ناكو نسوي

 ىبوم هنبازاجارث سيردا هع ىنبا دمحو رماع عم سلدنالا ىلا وحر زاجاو اهمف
 ةردلا نم هاه أ جو ف ءاسفلا ظوس دالواو دامحى أ دالوا:عم نمو عسج ةنس
 انيرقتساو نسلدنالا ىلإ ابنم زاجاف ناسملت ىلا 'نميعبسو سه- ةمس هنباب رضو

 ةالزاو قنا "ديب نب يحي نأ ةالراؤعم يمداقو نم ةنس ءالعلا يبا ةالرازاجناو
 هللا دبع مرهجك ىلا متساير ىف نوعجري اوناكو سلدنالاب اورقعساو لوزن نب نآقع

 (1) 06 موذذدعع ؟هدرتمع طمع مدععهأ 1656.
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 فىرصناو اهطغمف هبإب نع موي تاذ قفل دبع بجو هبا ظلغتساو هقساير

 ىاكف سنون نم هعم رخو هئاحاف ةيحاا لع جورشل ىف سراف ابا لخادو ابضاغم

 نيفشات ىبا ىلع هلوزنو ناشملت ىلا قمل دمع صولخو سراف ىبا لدتقمو مربخ نم

 هانركذ ام نيرشعو عست ةفس داولا دبع ىب ركاسع عم ةيقيرفا ىلا هوزغو

 اناوم دمحم ىناسملت ىلإ قمل ديعونب عجر امل رث ةمص فلا ةلودلا رابخأ ىف

 بوصخملا ناطلسلا نارع ىأ نيارقو هتنس تايرخأ ىف سنوت ىلا ىيحيوبا ناطلسلا

 دبع ىخأ نبأ () نايز ىأ ىلع ضمبقتو برعلا ءايحأ ىلا صفح أ ىب نم سنوتب

 ىاقع ىذا نبع عجرو حامرلإب اصعق اولققف هباكح| نم ةمل ىف نامتع نب قلل

 زازمعاو ةماركلا نم ايويقم نيفشات أ دنع هاوثمب ماقاف ىاشملت نم. هناكفاللا

 ناطشولم نونا وبا نامتطلسلا مكقا موي نمفشات با كلهم كله نأ ىلا ءامض ام

 ناقع هاغياو نمفشاتوبا كلملارصق دنع اعيهجاولتقو نمئالثو عبس ةنس ميلع

 تعطقف هيخأ نبأ تب وأو أذه وكل دبع هليزنو ىلع نب ىبوم هبجاحو دوعسمو

 رابخأ َّى هانركذ م نيربتعلل ةرمع رصقلا ةحاسب موالستأ تكرتتو ممسو*ر

 هدحو هلل ءاقبلاو نمفشات أ

 مو مثموق ىلع زامقعأو ةباصع لها قحأ دبع. دلو ىم ءابيعلا طوس دالوأ ناك

 ربكالا سيردا كلهم ىناكو هانركذ اكن مقمقسل ابهنبا هللا دمعو#سيردا دالوأ

 نم ةئالث هللا دبع ىنلخو هلبق هللا دبع كلبصو ) تينطرفاتب همبأ كلهم مم

 (4) طدصف طهرسق. ظدص انإ ىمزو نب. ةعسقم ال مدام نيزر ىبأ

 (9) [نوو رمقق. مورا تددطرفات
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 ناقع هوبا كلهو قس دبع ميبأ دعب نيرم ىنب ىلع ءابمالا ىناث قلل دبع ىبا

 قلل ديع هنبأ يرو نميعبسو حست ةنس داب مايا ىذجلا (اوملذفالاباىدنع نبا

 وحر ميزولا عم هجورخرما نم ناك ىأ ىلا بوقعي نب ىسوي ناطلسلار جت ىف اذه
  ادنيجاو ناشلمب قحو درابخأ ّ دانركذ ع عمبرلا يأ ناطلسلا ىلع بوقعي ىبأ

 ةقتانز يس هيقفلا ناطلسلا ىنبأ شومهل وبا ذمموي اهناطلسو سلتا لبا اسم

 برغملا كلم سابعلاوبا ناطلسلا ميطاخوو حر نيوحر نب قحل دبع نيوج اهب

 نبا ديلولا وبا ضقتنا الو برحلا رادب قحلو هسبحم نمرفو هوباجاف هلاقتعأ ىف

 1 هلأ تعقوو اهلزامف ةطانرغ ىلا فحزو ةقلاج هسفنل عيابو ديعس ىبا سيءرلا

 00000 ا دل دلع لد رع مار ندعي فب دهاو قيفيرعلا نمي اموضالغب
 2007 ةخلا نبا راسا ىم يافوحر ني.نابعلا هعبهعم ناكو ديلولا نا ىناطلسلا

 نب قحل دبعل هناكم ةازغلا ىلع دقعو كلذل هب باتراف هناطلس ىلأ عجرف هنع

 لوحتو ةطانرغ ىلع دماولاوبا عيلغ رق برخل رادب هناكم نم هاعدتسا نامع

 ىلع ناقع نقب قا دبع هعم راسو مانيب دقعنأ م4 ىلع شأ ىدأو ىلا شومهلل وبا

 ىلا زاجاو ةيغاطلاب ابلجال قحل ةمضاغم شومجلا بأ نمبو هنيب تعقو رث هناش

 هايا ديعس ىيا'ناطلسلا راصح مايأ ىزعلا كتنلاط نأ قب: ىكا هب مهظعساف ةئمللا

 ديعسوبأ ناطلسلا دقع رث ةروكذمراتأ هنود عافدلاو هرغش ةياهج ىف هل ناكف

 007770111 نام ىف قدس هتعرف همه :جرفاو.قرعلا ىيهل لسا
 ااا لل ]ب رع قب لامولا دبع قا لع ومع متم ةنس ةياهب
 ةحاس ىم ةشرلاب طيطابفلا هل برطضاو هارق عسوأو هلزن مركاف رغتلاب ديتسملا

 ممدقأ رث ليقل نم نيسهو ةيام ىلع هباعصأو هل.جو همركت ىف اغالبتسا دلبلا

 ةباححلاو ةاحلاب هرثاو هسفنب قمل دبع طلخو مممدقم ريف سنوتب ناطلسلا ىلع

 ل ادل] ديس نم د ناطلنيلا هقع إو ةنباضتعب هب رابظتسالا ناكمم هلحاو

 تمظعف هانركذ اكةياجب رغت نم كلذل همدقتساو ني دشعو عبس ةنس هتتباخ قع
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 لبق دقع اهرو متموع نمبو منيب ام ممق ةرامالا بلوادت رث منع ىسوي ىبأ

 ىيفشاتلو تاوزغلا ضعب ىف قلل يبِغ نب دامع ىبا:نب ىلعل ةرمفلا نامزا كلذ

 ةيغاطلا اوضرتعاف ل نت هك هعمو نمعبسو عست كيس ىرخأ ىف طعم ىبأ ٠

 ناطلسلا نمبو هنيب ةنتفلا نثدح ةروبظلا مل اكو: نماسملا نصح نود

 ةتانز ىلع دايع. نأ نب ىلعل هعم هيورح ىدخأ اراها نما دقنعو قسوفاكا
 هيلع أوربظو قسوني نبأ ناتطعلسلا عوبج كيففماف هتقيأر للا مشاجو اهي :

 نبا ناطلسلا هقلطأ نا ىلا .اريسا هوقاقساو ليدنم هنبا.كع ةكرعملا ىف ازضمقتو

 نب ىبوم دبتساو بوقفي نب ىسوي هينبأ عم هيكلبم دعب هدقع مس ىف ربجألا

 دبع هوخا هدعب نم ابيلوف كله نأ ىلا سلدتالاب ةازغلا ةرامإب اههدعب نم وحر ىبأ

 ىنمعستو عست ةنس كله نأ ىلا قد دبع هوخا هدعب .نم ابيلوف كله نأ ىلا قلل

 دنيعا نيو هينا: هدعتب نم ىو كلف: انو نيلشملاو تع ع ةيالارفظم ناك

 مناوخا ىلا منهم تلقتنا نأ ىلاو حر ىتب ىف ةلصتم ةرامالا هذه تناكف قحل

 اهسح هدعب نم ءالعلا يا نب ناقع ةلجفوج جردنأو مرمغو ءالعلا يأ ىنب نم

 بوقعي نب ىفسوي ىلع لزنو برغم ا ىلا عجرف قانسولا ىسمع ىب ميه أربآ امأو ربكذت

 هللاو ىدعو رك نأ دعو رفدلا نم نيح دعب ناشمنت راصح نم-هناكم هلعقو

 ىطعمو ىنيناتو ع عبس ةنس دايع يا نب ىلعي كليم ناكو هريغ برال رومالا كلام

 نينا تس ةنس ىلحم نب ةحلطو نينا عست ةنس نمف اتوب نب

 سلدنالاب ةارغلا ريش نافع نيزك مص نعل

 دمحم دلو نمور م اعيو ىنيرملا كلملا ىايعأ نم اذنه قفا ,دبع ناك

 (1) نم اذا ىنيليملا 0325 16 205. 1.
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 كتالث ةبنس هتازاجا لوأ هيلا زاجاف نيلسلل ناخيرص قحلا دبع نب بوقعي

 ىلع بلغلا هل ىوقسأو هنند ميسعزلا لمقو ةينارصنلا شومجب حقوأو ىنيعبسو

 كاش هعم هبات روكي نأ عقوتو هقبغم ىثخو هرمأ ىف رجالا ىبال ادبف سلدنالا

 ونب هبتتبارق نم سلدنالاب ناكو دامع نبأ عم نيمطبارملاو نمفشأت نب ىسوي
 ىت هانركذ اهسح شرامقو ةقلامو شا ىداوب او درفناو ابكلا هم ىن هومساق دق ةلوليقش

 000 0001 دز ب|[ سلدقالا ءالسور نم ايكيا هنيلع ضف عتإو ناطلسلا عم هرابخا
 ةينارصنلا شومج أوديختسا دق ازناكو ىنمملسملا دالب ىلع نوبلجكي اوناكف نليلدلا

 قل دبع نب بوقعي ناطلسلا مدق توتتسأ املف تاب ىن اوثاعو ةطانرغ اولزنو

 بلقو هسفن ىلع اعيجرمجالا نبا ميش ميديا هب راوثلا ءالوه لسصو سلدنالاب

 ءالوص ناكو هتقبارق نم صايعالاب هيلع ربظتساو نجمنا موظ فسوي ا ناطلسلا

 قحلل دبع نب سيرداو هللا دمع نب سيرداو هللا دمع نيوسحر دالوأ نم ةبارقلا
 اا قه دبع ىب دايع ىا دالوأ نم هانركذ اع ءاسنلا طوس ىلا اعيج ىوبسنيو

 داهجلاب ةيروت سلدنالاب ارق هنم ريكذلا اور عشتساو ىناطلسلا نم ةفيدل اوسجوأ

 سخآ ىتنم ىسويوبا ناطلسلا ناك دقو هلم .ىع أرارف © لوشلا نع |اذابتنأو

 دنع منم تعقجاف سلدنالا ىلأ مصقتي هيلع اوضقتنأ اذا كلذ ىف عنم ةبيري

 ىيهفشاتو لوزن دالواو:'ىاغسو دالوأو هانلق اكق حلل دبع دالوأ نم ةباصع رجالا نبا

 ىبا ناطلسلا لاوخا ىلحم دالوأ معبتو دم# ىنب نم نيغيبرمت ريبك طعم نبا

 بر رادل ةتانز نم نيدهاجملا ةأرغلا ىلع مل دقعيام ريتك جالا ىبأ ناك ل

 ىلا هفارصنأ دعب قمل دبع هيخالو نمعبسو ثالث ةنسوحر ىب ىنومل الوأ دقعف

 0000 اق ادان اك امم ةفوشما دعب ىقمعلا نيناوماربلل م يعلل
 ناطلسلا عافد هب نسجل ةسايملا ىف امدق هل تيثو هحايش ىلع ةيناتوحر

 (1) همانأ لير يع لود !ةرسو. 8+

 (2) 1مرمق. 1 ممنوع كوشلا
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 ىبأ نيوبع نب ىفانسو نب ىيسحي نب ىسيعونب مصامعأ نمزاجا نيف ناكو
 ةدومحم ىتاماقمو داره ىراثا اهل تناكو مهاربأ نيب ناهلكم منمو ةماهج نب ركب

 ىنادولع نصب قفل دبع نب هللا دبع ىنبو ناطلسلا هلزان امموحر نب ىبوم ناكو

 دبع نب سيرداو قحل دمع ىب هللا همعونب ناكو ناسملتب قمل هدبع ىلع اولزنو
 ءاسنلا طوسل ىقيعم اناك لسير داو:كللا بع نال مما ئمنىم ةبعضغ يدلل

 ىلع حرخو سيردأ هع نبا دمحت هللا دبع: نب بوقعي رثا ىقققاف [اذك ] تغب

 ققسو هلزنتسأو هاهم هاضرعسأ رف نميتسو تالد. ةنس ةماتك مصقب ىناطلسلا

 نم ىلحم ىب ةحلط هلقق نأ ىلا تاره ىف لدققني هضاقتفا ىف هللا دبع نب بوقعي

 لم ىاكيانو همام ناسا كساس بع نصا نام هيش لابس
 ناشلا اذه ةبارقلا ءالوه هياع سفن هانمدق ام كلام ا هنبال ناطلسلا دهع

 هللا دمع نيوحر نب ىبوم قو نادولع نصب سيردا نب دمحم قحلو اوضقتتناف

 اولزن ىتح ناطلسلا علزانو قسلل دبع ىب دايع يبا هع دالوأ هعمو ةراغ لابجب

 لايقا معسفانو اقوس دارا اهب اوماقاف نيعبس ةنس سلدنالا ىلا مزاجاو هدهع ىلع

 ناطلسلا هالوف نيعيس ةفس سلدذالا ىلا: اهنم زاجاو ناسملتب ابلغم ىن ةتانز

 ملوش لخو متبيتك شبك ناك اه كلانه نيدهاجما ةازغلا عيمج ىلع رهألا نبا

 منع عجر رث قفل دبع هاخا هناكم ناطلسلا ىلوف برغملا ىلا داع نأ تملي مو

 ىيحي نب ىسمع نب يهاربأ نيدهاجما ةازغلا ىلع هناكم ىلوف ناسملت ىلا اهضاغم

 ركذن ام ناك نأ ىلا قافسو نبأ

 سلدتالاب ةسايرلا هذه حتافوحر نب ىبوم نع ربخأ

 اهدعب قع دبع نبوج هنبأو ددعب ىم قا لامع هنبأ ربخو
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 ا دل فارما كب نر اهات ادب ودنا داقألا :ةروع اراطمال ىمقالا يوما لها

 رثاتساو اه ءارو امو ةرمتنرفلاب رئاتساو رجلا ىيس ىلا ماهل ىتح ةيغاطلا مقيحتو

 نم ناك ام راطقالا ىف رشتناو سلدنالا قرمتب ةينولطقو ةنولشرب لها طمقلاونب

 ىف اوسفانتو نودلسملا كلاذل ضعتماو ةيسنلبو ةمليبشا ابيتخاو ةبطرقرمأ

 آ٠0 ,باريمالا كلذ ىلا نيالا قكاسو: ماشمتاو ملاوماب سلقنالا دادماو دانللا

 رت جلل هيلع أودفوأو ه.توعدب ماهقلا اورثأ اهاك نا دعب مددم ى هتابرقمو

 ىناطلس 36 مزمعأو هيلع صرخو دال ىف لمأ قى دكدمسع نب بوقعيل اك هتعببب

 بهاذملا هيلع هبشو ليبسلا هلرعوف أهتم هغنج صالخ نب ىلع قا ةانموي ةعيبسن

 جشرملا نم ٌممِف نآك اه قحلا دبع نب سيردا هيخأ ىتب ناش هضاو هناشب لغشو

 ابهتغاف ةودعلاب دابجل ف منم سيردا نيرماع هنذاتساو هينبل ةسفانملاو

 قاوسحر هعم زاجاو نوديزيوأ ىالا ةقالت ىلع ةتانز ةعوطم ىنم هأ دقعو ةهةغفم

 تنسحل نيتسو ىدحأ ةنس سلدنالا ىلا اولصفو قحل دبع ىب هللا دبع هع

 ضاقمدارعكو برغم ىلأ سير دأ نب رمماع عجر 2 ممتماقم تمركو دال 5 مراتا

 دبع لثم طسوالا برغم كولملا ءانبا عقجاف هلم ىت ةتانز لاهقأ مسفانو ةبارقلا

 دمحم نب نايزو نجلا دبع نب ليدنم نب دياعو نايز نب نسا تي ب كلملا
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 عئاضبلاو دامإل زمركب اهيلع ةافاكملا ىف عرستو اهب ةاهابملاو اهضرعل لفح

 3 نب قسوي 0 اف د افضأ ع مزمعأو هيضور ام كلذ 0 لمكتسا ىكذح ةبايعلاو

 هميذ 0 كلانه هقرطف قلك ةتماقم مايدل ىزات نم هلسري هنأو والا ابلماح

 ناكل نم سراف ان ه4 .ذبأ اوعدتسأو ىنميعستو تسد هس 0 رددت 6 كف ددح

 نم ومح ىبأ نب نايز بأ اوقلطاو ساف ىلا هب اوعجرو هناكم هولوو ىزاتب هوعيامف
 أاهيف ساق أ ناكفد ا ةوعدب أمداقو اهيلع ارهمأ ناسملت أ هيب أوقعبو لاقتعألا

 رماع ىب ءانكل لصتأ دس ةهبازلا ند فسوي هاخأ نا اركلمو اهيلاراسف

 لذبو كلذ هغلمب أم دنع نايزوبأ ميل أ كعبف ابيلع بالجالاو ناشملك كلم مو مي

 ىايز ا ةاقث لأ هومسأو كلذ هلأ هدوباجاف هيلأ هيب اوةعبي ىأ ىلع اليزج ءاطع مل

 اولجو هامقب طر دايف ممانم هو ذقفتسيل برعلا ءا ضعب مضر عاف كي اوراسو

 تماققسإو هباهذب ةنتفلاأ تسيهذو هلاوحا تنكسف ىايز ىا هيحا ىلا هسأر

 لوقلا امب ىقتقنا دقو هرما ىلع بلاغ هللاو دبعلا اذهل كلاذ ىلع مو هتلود رومأ

 اوزيحت ىيذلا طفرلا ربخ انيلع ىقبو ةيناغلا ةتانز نم داولا دبع ىب ةلود ىف

 ةوخأ مساقلا نب كاع الاناضق ىنم ىكونب و ةلودلا لوأ نم نيرسم ىب كلا مانم

 أاهبو مرابخاركذ ل عج مخلف نكرم مئارمأ زود نك ىنب ربخو ىلع ىب هللا عاط

 ىنيثراول أريخوهو اهيلع نو قو ثرأو هللأو داول أ دمع ىنبرابخأىف مالكل |ىنوتسن

 نيدهاجما ةازغلا ىلع ءارمالا قمل دمع لا نم نمت ملا ةبارقلا نعرمفل
 هداهج ةسايرب اودرفناو هكلم ىف رجالا نبا اءمماق نيذلا سل دنالاب

 ماهقو ىنموملا ددبع ىبرمأ هءاضقنأ ذغم رجلا ءأرو ىنم ك0 هذ ةرسيزجلا تاس
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 كله رق هنمرا ضرم هقرط دق نمفشات وبا نأكو ىزات ىلا ىقنأو نمعستو سمه
 معدانص:نمزعلا نب دجأ هتقلود ىف مداقلا ناكو ةنسلا نم ناضمر ىف هنم

 اكو هفلافكب ماقو هُئانبا نم ايبص هناكم هدعب ىلوف ةلوخب هيلا تمم ناكو

 هغلب الذ نيفشات يا لبق نم رسازهلل ىلع اهلاو ةيبازلا نياوهو وهج ىبأ نب قسوي

 لوفكملا ىبصلاو زعلا ني دهجأ لمقو ناسملت لخدو برعلا عم ممسلا ذغأ بخل

 برغملا بحاص سابعلا ىبا ناطلسلا ىلأ مقل غلب الف نيفشات ىبا همخأ نبأ

 |0001 ٠ نايزاا درو ركامعلا قف قيراو انآ هنيا كلانه نم تعبو قرات ىلا جرخ
 مدقتو هيبأ ةوعد ابهف ماقأو اهكلمف ناسملت ىلا سراف وبأ راسو هب لكوو ساف ىلأ

 دو دح ىلا سلدتو ردازهلل نم اهدعب امو اهكلمف ةنايلم ىلا ومح نب حلاص هبا ريزو

 هرصاخي حلاص يتكيؤولا ماقأو تمومحات نوصحب ةيبازلا نب فسوي معقعأو ةياجب

 900017 ك1 كارب ل علا نت اوزلا ديعا ىو لل: تيفوقماو

 ىأيز يأ ءاليقسأو برغملا اب ناكعلا أ ناطلخلا ةافو

 طسوالا برغملاو ناسملت ىلءومح ىبا نبا

 2007 11 هنأ تاعي ىزات ىلإ لو اهل ماس نبا نب نيابغلاوبا ناطلسلا: ناك

 خفل مدقت ىذلا حلاص هريزوو همبا لاوحا راقي ىزاتبوه ماقا اهكلمف ناسملت
 ج دق لاقعملا نم نيسح دالوارمما رئاغ نب ىلع نب فسوي ناكو ةيقرشلا دالبلا

 تمدقتو قوقرب رهاظلا كلما كرقلا نم رصم كلهم لصتأاو نيعستو ثالث ةنس

 ةجح ءاضق دعب هلجو هيقلت مركاف هموق نم هلكب هتربخاو همف ناطلسلا ىلأ

 كولملا ةداع ىلع هدلب عداضب نم ىكب اهيف هفرطي برغملا بحاص ىلا ةيده

 سلجم ىف سلجو هعقوم مظعا سابعلا تأ نا طلسلا ىلع اهب ىسوي مدق املف



 نس 4

 نيرم قبركاسغوريزولا مينو ىنيعستو ىداخلا ةنسرخا نا هلأ لخدو ه]مقف

 وبأ ماقأو برغملا ىلا اولفق 2 لاملا ىم هيلع مطراش ل ميلا 2 ىح دلبلا رهاظب

 هنوعدي ةبغز نمرمأع ىكب دقو دءاجو اكيرصو 2 ىنميدصح اعشاب قحكو ضعتمأ

 ناسملت لأ اعيج أوضرنو رمغص نب دوعسملا مادهجش هتوع لير ماقو مهلا راسف كللإ

 قحلو هةكيسلا نم ىنابعش ف همزهف ىنهفشات و بأ هيلا جرو قايز غلا ىع اوقرفمف

 قفشات وبأ تععبو لاوستن ىف نالت راصخح دواعو لقعملا ءايدتا خه اتساو ءارصصلاب

 نفوق برغم باح انك لأ ةدافولا 3ع هيار عجا رو ءارهصلا ىلأ لفجأو نانلد نع

 هدنع رماقأو هو دع نمريصنلا ددنعوو همدقم ربو ةمركتلاب داقلتف [ةكيرص هيلع

 نيمفشات ىبا كلهم نمح ىلأ

 بحاص ةوعدل ابيف اهقمو ناسمت ىلع اكلهم نيفشاتوبا رممالا اذه لوسي م

 ذغم هيلع اهضرف ىتلا ةبيرضلا ايدومو ماس ىبا ناطلسلا نبأ سابغلا بأ بوغملا

 هيلع رصنلا ىف هدعو رظقني برغملا ندع اع اشك مهقم نايزوبا ريممالا دوخاوم كلم

 باجاف ةيكولملا ناعزنلا ضغب ىن نيفشات ا ىلع سابعلاوبا ناطلسلارمغت ىنح
 ةهسدس قصقنم كلذل راسف ناسملت كامل ركاسعلاب هزبجو نايز'ىاإىاد



 ناسي م

 ضم زد أو رمازجل لأ اهغمراسو هل نذاف لوزنلا 0 ةين داعش ةياهبرمالا بحاص 3

 ةهج قم نايتس أ ءاجو ءارهصلا ىلأ حرش ناسملترمأ هيلع بعدصتسأو يبرعلا

 أبغم ايراه ىقييفشاتوبأ ترحل ابكلمو ىسيفشات ىبأ هنباركاسع 0 برغملا

 ىنيعست ةنس بجو قى ناسملتو جوبا لخدو ميتاشم ّط ك.يوس ءايحلا قدا

 نب دمحت خم ىنمفات وبا دفو مث ةبعوتسم اهلكر ابخالا دذه حرش مدقت دقو

 ددادماب ةركلا المومو هيبأ ىلع أخي ص سابعا لا ناطلسلا 0 تايودس 2 فيرع

 نب دمحت ريزولاو اهراظتنأ ىف ىمفشات وبأ ماقأو دعاوملا هإ ل ناطلسلا ه]مبققف

 ىكلاو هج وبأ ادطلسلا تعدو ءافولا ل هل ىلكو هينمعو ددعر لالع ىنب قىسوي

 َّّك هيلا لسوقيرم اكى برم ىكب ةلود ىلع هل لا خر مي انرهألا با ناطلمغلا

 نيخرص ركاسملا ىف لالع ىنيارمزولاو نزاف ااريمالا هفيأ تعبو هدنعوم رضنلاب

 فلاتساو هركاسو ىف قاستملق ىنم حروب كا كاربت خلبو قوات ىلأ |وهمناو هل

 ناسملات ىلع لطملا دينرو ىكب لبج *ازو نم نارمغلاب لونو هللا ديبع ىم هءاهلوا

 نم ىزاتب ىيرم ىبركاسع كل ىومعلا تءاجو نكس اننه دم كلاخه ماقأو

 ىقيفساتوبأو لالمدسع نبا ريزولاراسو هوؤغ اوعجاف نارمغلا 0 هبارعاووه هفاكم

 ىنم ةعم نمووه ابا أاوهص م قاللحألا 00 ىجان نب ىناهلش ممليلدو رفقلا أركلسو

 قاظلسلاب انبنكو ىنيمزؤ خم أولو ُ ةعاس مولواج نارمغلا ىم مناكمب جارشل ءاينحأ

 خامرلاب اضعق هولتقف نيفشات با باكا ضعب هكرداو طقسف هسرفوسج ىبأ

 قىجو ناطلسلا ىلا هب اوقعبف لالع نباريزولاو نيفشات بأ هنبأ ىلا هساربب او ءاجو

 هنم هونكمأ رث امايأ نيرمونب هعنمف هلققب نيفشات وبا هوخأ مف ارهسا ريع هغبإب



 واس ا

 هلخداف ساف ىلا هب ءاجوريزولا هيلع ضبقو هغم هنكماف هل هلذب لام فسوي نبأ

 نابعلاؤبا ناطلسلا كلف نأ ىلا لاقتنالا ىف لزي ملف لاقتعأو هرسسثو دوب سشم موي ق

 وح ىبأ ناطلخلا هيبأ لمقمو ركاسعلاب دريهسمو هيبأ ع

 هتالاهع هنا نامت رخا هيبا ع بثو دقوه يا ناطلسلا نبا نيفشانر ا

 ىباو رصتنملا هتوها بلطل ركاسعلا ىف جرخو نارهوب هلققعأو هتوخا نم هريغل

 ةلنياغ ركذت ْث امايا مرصاخ ىرطيت لبجب .نيصح دنع |وعنت أو رهعو نايز

 نب نارع ريزولا نبأ ىنوم منم هقئاطب نم ةعاج ىن نايز ابأ هنبأ تعبيف ههبأ

 وهو هملا اوضمو ناسملقب هدلو ضعب اولققف ىناسارخل رباج ىب هللا دجعو ىسوم

 اهذتم ةنيدملا لفأ ىف ىدانو ىصنلل نم ىرستأ ميرعش اف نارهو ىف هسيكب

 هوسلجأو هب اوقدحأو نولزناق 0 مزتحأ دقو هتماع ىف عملا ىلدتو هيلا | عربف مب

 ىبأ نبأ نايزوبأ قلو 0 تروزخ نبا دلبلا بيطخ كلذ ربك ىلوتو هريرس ىلع

 وبا لبخدو هيبا ىلإ اهتم رفق وجوبا ناطلسلا هغبتاو .ناسلت ىلإ امحان نينا

 يا ىلا ربخل غلبو هملود مسر ابمف ماقاف بارخ اهراوساو للط ىجو ناسملتوسه
 دهملا ةنذامي هوبأ معةعأو اهله دف ريسلا ذغاو ىرطيت نم لفجاف نمفشأت

 هضرف كافل قرسملا ةلحر ىنوجوبا هيلا بغرو هلتق نع ا أهنم هلرنتساف

 الف هب الكوم ةيردنكسالا ىلا ىراصنلا راجت ضعب عم نيفسلا هبكرأو هفعساف

 كنعبو هرسمأ كلمو عساف هليبس ةيلخت ىف ىراصنلا ىطأل ةياجب ىبرم ىذاح

 (1) آبع تق. 8 مم ةروزرج هأ 16 طتق. 6 ةروزردح
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 نم كل

 ىنابتكلا ضعب ىلع قنا رف ةينيدملا ءاحنارئاس ىف بحو هلجو ىف ليح طبر دقو

 نوسح نيا تاكرح ىلع ناطلسلا ضيق ث نيرخالا ىف الثم حصاو اهفارطأ نم
 زاجا امل لفعملا نم نوفلاخلا برعلا ناكو اعضوم ةنتفلا ىف ابد ناكو نب طاينلا

 مث الوا عفتماف ناطلسلا ةعاط ىلع هودارأ الداب اذه تاكرحو ةقبس ىلا ناطلسلا

 دلبلا كلمو هرما ماقتسا ىتح كلذ ىلع هل يوطف ناطلسلا ىلا هب أو ءاجو هوهركا

 اهيلع نمف ضرالا ثراو هللاو كله نأ ىلا همكماو هيلع ضبقف ديدهل

 يش ءايركز نب ىلع هيلع دفو هكلم ىلع ىوقسأو لينا لبنا ناطلخشللا كلم امل

 قيدشلا دلبلاراصح هعم رضح 1 هقبأوس ىم رمدق امي 0 ةروكسه

 هدعب دفو رن كلذ ىف ةلودلا ةداع ىلع ةدماصملا ىلع ىربكلا ةيالولا هالؤو هقباوس

 بضغف يركز نب ىلع ناكم ناطلمالا دالوف هتقحأ ىلع لالع نب ىسوي نب دمك

 "وع نو حلانصو لالع نب فسوي نب دمحم عمركاسعلا ناطلسلا هملا زب قفل

 هيلا دهني نأ رع نب سوملا دبع نيرع ذئمويوهو ةعرد بحاصرماو ىنإباهلا

 تارم هولواجو هلبج ىف هورصاحو هيلا اوراسف ةلبقلا ةبج نم ةعرد ركاسعب

 (1) ظع5و موو. 1" ءأ 281. مع دك ىايبلا

 (2) 0762 ك-0عوومأ, مهعغ 50.



 نم د

 بارتغأو ةعواطمو ةلوج لييس تت قرسشملا للا نيلئيعلا ىبأ ىاطلسلا

 نوسح نبأ تاكرحو هنكلهمو ورع ىبا نيا ةيكن

 نمو ةلودلا كلت الا ل درظن فرص دريرسم دعتقأو هكلم ناطلخلا لقتسا م

 هصاوخ ةلج نم هتيلوأو دركذ ما دقو و ره كا نب دمك 0 همم كا ٍِن

 الف هراظنأ ىلع هعفريو درظنف ليجحو ها ىم هأ مدقم ناطقا ناك هثامدنو

 ىنانع تا ىناطلسلا نم هيبال ةصلاخلا ا هيلا هب تعؤن ىبوم ناطلمألا كك

 هعفرو ىروشلل ىدوم ىناطلسلا هصلخساف رم اكهتناطب زعأ ىنم دوبأ ناك دقف

 كك اعةيناطلسلا مسأ مملا ىلع هقمالع ناك هيلا لعجو ةلودلا ل.هارباغم ع

 ةلودلا لكفأ هب صخغ ىكح درومأ ّ هيلا عمجرتو هتاههم ىف هضوافي ناك هيبال

 ىس اهرو هقبكن ىف ىناطلسلا لخادي هنأ ىاسام نب دوعسم ريزولل هفع ىهنو

 لتقلاو لاكنلا ةيلع ىتف دسجا ناطلسلا ةناطب نم ةعاج ىف هناطلس دمع

 املف ممل 3 ىناطلسلا لاضع تق كلا 0 غ هنمبو مانهب تناك 2

 ىنسانزملا مهاربأ قاحاوبا ىضاقلا ناكو ملمقف مب ىس هناطلس ىم ظح اب رفظ

 نع رفسو جملا ىن ةبي رد ءاعنش ابب ءاجو هب احللو هبرضف هناطلس هب ىرغأو

 ماقلت ل -ه)و هلاقتعا ن اكمو اذه 5 الظلال لزنمب رب لا سلونالا للا هنا

 ىنبارع مأ ىم 2 ا ناظلسلا كلذ ظفحاف اقهن هل هل بجويالو ةييخب هإ مي ملف

 كلم 55 ىلا مايا للعب هنحجفما 0 ىلا هر اذهورع تأ ىبأ ىلع ضبق اا

 اذأ هربق ل هنوؤبجي هرم أفيبو هراد ىلأ لحسم هفع هللأ اك اناتسلا | دض

 هشعن نم لمخ ليكنتلا ىف اغالبأ دلبلا اون ىف بهي ىنإب رما دق ناطلسلاب



 نس ع

 آر هج نم يرسل الو نينو عاركلا نمر بظلاو رة دازالاب ل
 هدلوو همردب برغملا ىلأ هتيشاح عجرو نمتسو عبس ةنس () هجورتب كلهو

 |ذيتنمرخأ ىلإ كلم قم كلودلا نين ابلععم بشق اعمضر اذه |دمح كرت اك

 ناكو ىلع ىبأ ناطلسلا مع ىتب نم نسل ىبأ ناطلسلا ىب ةريغل هموق نع

 هب موري امل ناسملتب داولا دبع ىب ناطلسوج ىبادنع هماقم وكي ام تكأ

 ضاقتتنا نم برغملاب عقو الف منع نيرم ىب ةيداع عقدو برغملا ىلع بالجالا نم

 ىلع اورقسأو عقو ام نمنامتو عست ةنس ىاسام ىب دوعسم ريزولا ىلع لقعملا برع
 اوبلجل لقعملا ىلا اذه ىلع نب دمعب ثعبو ةصرفلاوجوبأ زبتنا هيلع ىالدل

 ىالحالا كع لزنو منايحإب قحلف هيلع اوردق ام هكلم نم اوقزهو برغملا ىلع هب

 00071 ا ةفويتوالا ناكو ايلا اتليوم برقاآو هةلسايدسب اها نمما 6“ نيذلا
 ةيلاع رهط انف ىاسام نيوبع نب مماربا نب كم هعبارق نم اهيلع ىلو دق
 هبيرق ىلإو ىالحألا ىلا سد ديدهل دليلاب هقنخم قيضو سابعلاوبا ناطلسلا

 ' 007 اع وكلم لعل هيع ناطلتسلا نبا دمتم اويتستي نأ مكارلبا نيزك
 131 ضارتشميو هدم 00 ىبا ناطلسلا ةرجت اوذخامل برغملا موخت ىلع هب
 اذا ىتح هترازوب يهاربأ نب ىلع ماقو ابكلمف ةساملحت ىلا دمحم لخدو كلذ اولعفف

 ىاشام نب دوعسم ريزولاب كتفو ديدهل دلبلا ىلع سابعلا وبا ناطلسلا ىلوتسا

 دمحم هناطلس نميو هفهب ام دسفو يفاربأ نب ىلع برطضأ هتبارق رئاسو هتوخابو

 سجاوه تداز رث ناك اكناسملت ناطلسوج ىا ىلا داعو سالك نم هنع جرخ

 تراسو برعلا ءايحإب قحلو اهكرتو ةسادلج ىنع جر هبامتراو مهاربأ نب ىلع

 كله نأ ىلوج ىب ناطلسلا ىلع لزنو هنم ام هوغلبا نأ ىلا هعم ممم ةفئاط

 قحلو نمعستو تس ةنس اهب سابعلا ىبا ناطلسلا ةافو رضحو سنوت ىلا راسف

 ةافو دعب لترا رت سنوتب وهج ىبأ كلهم دعب ملح دبع ناطلسلا نبأ دمحم
 (1) آنمق سقف. مددامما ةحيورمب
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 ةساملهعب ىلح ناطلسلا نب دمحم روبظ

 ىدي ناكو كَ ىاناطلسلا ىبأ ملح دمع ناطملا كد كفع انل مدقت دق

 ىنميقسو تالق ةنس هللا دبع نبرع 05 هب اوبلجأو ٍنيرمونب هل عيا قسك

 دوخأو ىزاتب يلحل لدع ناطلقلا قحلو وقر فاو أوم مهناف ملتافو معافدل 205-

 هب لديتسأو ىسحلل با ناطلسلا ىبأ نجلا دبع ىأ نب دمحم هللا دبع نبرع

 دمحم ىدتساف ةسوسولاو نوفل نم هب هنومري نيرموغب ناك ال لمع ىبأ نم
 رحاسعل ا ُّ جريكخو هل عيابو ةيليبشاب هبارتغأ حرطم ىم ىنجيل ا ددع تا ىبأ

 ىناظلستلاب أاقحلو اهمزهو (هيقلف هانم ىع ىنجيلا ديبعو نموملأ دمع ةعفادم

 ىنيسح 5 لقعملا برع ىنمب د ىناكذف هنجاماىف هلك كلذ ربح مجد دقو

 كلل اهرك هوجصنو نسج سدح دالوأ هل عيابف مدمب حالسالل نموملا يع جيرخو فالحالاو

 ىئب ةلود ريبكو ىنيفمبرمت ىن يس ىصطعم نت ىيفضات نبوحر نب ىدي مام افا

 قيرط ىلع راسف كلذ ىف هقبغرل هضرف ءاضقل قروشمل ا ىلأ يلع دبع هاخأ ناطلسلا

 ىلأ هقيرط كغ ةناعارت قازرالا هتيشاحل ردو هتيارجو هلرن حسوو هتدافو مكاف
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 نري رب

 ءاهلوا اهابو بجناو ىرشاف ةعرد ىلع هالوف لاهالا ةيالو ىلا هب امس هرمأ مخف !!و هراد

 كلذ ىف ىيكتساو هفويضو هتدئامو ههجطم رما نانعوبا ناطلسلا هالو ث ةلودلا

 برعلا روما نم اهب ناك هكا ست لع هع قا تلذاكا هدي ماسوبا هوحأ هألوو

 ةجنلا هذه لظ ىن اوشن دلو نم ةعاجج هل ناكو سافب كليف اهنع هلزعو ةقشم

 روما ىف هلاهعتسا سابعلاوبا ناطلسلا ىلو اف منم دمحب ةباخلا نثدحو

 علخ الف هسفنب هطلخو ةصلاخلا ىلإ هاقر ث هيبال تناك اكةدئاملاو ىامفلا

 شيعي هيخأ نيبو هنمب 0 برغملا ىلع ا نبأ ريزولا ىلوقسأو ىاطلسلا

 ااا دل را رنا اذا ىتح عئلرصل نكسف ةمدق ىحا ىاسام نفا
 00 ممدايحإب قحلف اذه دمك شحوتسا :ىالخل ىف لقعملا برع بلجأو

 نيسح دالرا يش رفاغ نب ىلع نب فموي ىلع الزنو هركذرم اكتطيرقوت نبا
 هباككا عم لصوو سلدنالا نم قئاولا ناطلسلازاجا اذا ىتح هفالخ ىن هعم اماقأو

 ىلا قورزو اذه دمحم ردإب ىاسام نبا ريزولا ىلع ىالخل اورهظاو نوهرز لبج ىلا

 ريزولا ةوادع هيلع ملج ىذلا قافنلا نم نيدربتم همقعاط ىف الخدو ناطلسلا

 هباعصإبو هبراسو ىاسام نبأو قثاولا نمب لصلا دقعنأ ىأ الإ ناك هك كاشاكب قفا

 دوهعم ىف ملهعتساو ممم ناك اع مل افعف ىاسام نبأ ةضبق ىف اولصحو ساف ىلا

 نب دمحم برطضاف ةتبس ىلا سابعلا با ناطلسلا ةزاجإب ربخأ ءاج رث متيالو

 امين قنفم هرسمأ عجاف ىاسام ىنب ةرفانمو ناطلسلا ةصلاخم ركذو فسوي

 31 ملف ه.ةلود رماب ماهقلا ىلا هعفدو همدقه رسو ةماركلاب ناطلسلا داقلتف

 هيلع علخ اهراصح نم مايالو ديدهلل دلبلا ىلع لؤن نأ ىلا هيدي نمب افرصتم

 ةلودلا رومأ تمظتناو خفلا ناك رث مايق نسحا اهب ماقف اههلا هعفدو ةرازولا

 ىلاعت هللا ءاش ناركذن ام ناك قانا اهلاوحا ىنسحأ ىلع ةرازولا فرصي أذه دمو



 ةرمو

 ريكذن م ناك ىلإ موف صقسأو موفحمأو هقناطبو هقعيش رماسو أبب ناك ىذلا

 هتتناطبو هناهلوأو هلايبق رماس هيلا عقجأو كود ىكبلا نع ناطلسلا لون 01

 مدانبأ لكتقب و هنع مذابتنال نيرم ىب دوجحو ع قنا دوعسم ريزولا لخاد

 ريصقاف كلذ نم عنملا ف ىتفلاسلا ىساربغي هفطالف هل ءافولا ىلع منهرتسا نيذلا

 ةعاطلاو لوزنلا ىلا اعد ىتحربستأ ةثالثراصحلاب ةقنخم ناطلسلا قميضو هنع

 ثعبيو ةرازولا ىكعرقسي ىأ ىلع هعم ند هسفنل ىامالا ممعم دقعذل الع ىبأ

 ل.خ دف ناطلسلا ىلا معم حرخو كلذ ىلع مفل ساو سلدنالا ىلا قئاولا هناطلسب

 ةعبرأو ماوعأ ةئالغل نيت جست ةنس ناضمرو نسماخ ديدجلا دلبلا قاطلسلا

 ىم ىنيمومل دوعسم ريزولا 0 نضبق هرسمأ ىلع ىوتقسأ او كلذ دعب اهب لدتق

 ىلع طلس رث باذعلا ىن اوكلهف اعيج منخمأو هتيشاحو هتاوخا ىلعو هلوهد

 نرسم ىكب رودب هاعف ام هيلع مقنو هفع ردع أمم ماقتتنالاو ىياذعلا ىنم دوعسم

 تيب لكىلا هب ىتوي ناكف اهلالطا ىف هباقعب ناطلسلا رماف اهبرخيو اهبهفهف

 نيرخالا ف الغم بهذف ةعبرألا نم ةيناغلا عطق دنع كلبف

 لاله ىب دمحم ةرازو

 فاسدا للا ىأ ا كر 11 ةعينصو ةلودلا ةاشن نم لاله نب قسوي يسن



 نزل:

 دلبلا ىلع هبلغ رث ةعاسلاتقلا هشوانفوحر نرع ىلء ابل شكارم ىلا عجرو

 ناطلسلا ىلا بتكو اهبوحر نبرع سبحو كلملا ةمصقب لزنو هدي نم ابكلمو
 شكحارمركاسعب هاصي ىنإب هيلا بتكف ساف ىلآ اهجوتم ةسانكجوهو كلذب

 هع ىب ضعب شكارم ةبصق ىلع ىلقساو ركاسعلا عمجل كلملاراد راصخل

 ديدبلا دلبلا راصح ىن هعم ماقأو ناطلسلاب قحلو

 "1 اتم نحارم ىلع ناطلسلا نيارصمنملا ةيالو

 رجلا فرصتنملا دمحم هغيأ تعب برغملا كلم نم> سابعلا وبا ناطلسلا ناك

 هبرمو اهب ماقأو الس ىلأ ل صوف ىسوي نب نسحلا نب قمل دبع هل رزوتسأو الس ىلا
 ديدي دلبلا ىلع ناطلسلا لوزن هغلب دقو ةلاكد نم اعجار تطيرقوت نب قورز
 ىنعيلا هعدواف اديقم هيبأ ىلا هب نعبو هيلع ضبق رث هناعدتسا ىف ىنطلتقف

 شحكارم ةيالوب رصتنملا هنبأ ىلآ ىناطلسلا تعب رث هسبحم ىف كلذ دعب لققو

 نأ الا دليلا نم هنكمب نأ ةبصقلاب بئانلا عنتما لسو املف اهيلا ريسي ىأو

 ةتاتنه كا دبع ىب ىلع ناكو هتناطبو هباككأ نع أدرفنم هيلا لخدي

 00077 د5 نتاقلا نار صعملار يرو قلل. ىبعل نيذف ةيصعلا بتال الخادم
 ةتاتنه لبج ىلا دعصو رصتنملاب لفجاف ةبصقلا نم رصقنملا نكمت ذئنيحو

 7 1 1 نيكهي هبئان ايناكي نيا ءزمار ثنا ىال رتيعتف ناظلسلا ىلازتتخ ات رمظو
 ةرازو نع قحل دمع لزعو باتكلإب هقعبو نودبع نب ديعس هلرزوتساو ةبصقلا

 فاعلا ىلا عفدو شكارم ىلا نودبع نب ديعس لصوف ساف ىلا هاغدتساو هغبأ

 أاهنم لزمقعاو ةبصقلا نم هنكماو لاغتمالا ىلا باجاف هفلخقخسم باتك ةبصقلاب

 رماع بذان ىلءاوضبقو اهيلع اولوقساو ناطلسلا نبا رصتنملا نع عبو اهلخدف



4 

 اوراسو برعلا ءايحا نم هعم نمو رفاغ نب ىلع نب ىسوي هيقلو نهرلا دبع

 ءاقلل جيورفص ىلا ىزات نم ل بحيزااحق ناطلسلا ىبا سراف وبا ناكو_ ساق ىلإ اي

 لولهب ىنبب هيقلو هلفي نأ اجرو ركخاسعلا ىف ىلاسام نبا ريزولا- هضرتعاف ههبا

 معتعان هيدي هلملا ل جدو امزهتمريررلا عجرر سرا" ناكلركسعلا ل2
 راسو ساف ىلا ريسلا ذغي لتر اف ةسانكم وهو ناطلسلا ىلا هربخ خلبو اهب

 اهيلع اولزنف ديدهلل دلبلا اوجصو الا ىداو ىلع هيقلف هماقلل سرافوبا هنبأ

 دمحم نب نسأرغي هعمو هتناطبو هنايلوا ىن ريزولا اهب مكتعأ دقو معومجب

 ءاقلل منعم هرمسم دنع منهرتسا نيذلا نيرم ىنب مهارمو (ن ىنقلانتلا

 اليصان نالطلللا

 أبيلع هّنايلوأ 7 اليقسأو

 رع هاخأ ةدماصملا لاعاو شكارم ىلع ىلو دق ىاسام نب دوعسم ريزولا ناك

 ىلا ناطلسلا لوصوب ربشأ غلب الف هتتعاط ىف ةمظتنم دالبلا تناكو وحر ىبأ

 ىاونلا كلتب هتوعد راهظأ ىلا هنايلوأ سوءر تلواطت اهيلع هماليتساو ةتبس

 نم دوعسم ريزولا عبو ءايركز نب ىلع مهجش ةركاسبلا لبجب هتوعدب ماقف
 نخ شكحارم نمركاسعلاب هدادمإ ىف ةهفصلاب ناطلسلا راصحب هناكم

 نووسلا حام مب املاسمإلاب حاسب يدرس 000
 لبج ىلا مع نب ىلع دفاح تباتوبأ دعسو اوقرذتو هدصق نسع ىنوقاملا دععقو
 ءايركو نب ىلع نم دققساف ىجبصلا ىلع نب بوقعي نب نسوي هعمو ةركاسبلا

 (1) هلع ©-0697همار م2386 515 ل آم طم5. 7. 6 ىنسسراولاب هأ 16 225. 0. ىنيراولا
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 نام م

 اهكلمو هنوعد 3 كل ذوق ها 75 دلل هع راسو اركسع ابيلع رمح هيلع تعنذتمأو

 دل | اك نيس دا للملا ايبا كاتملا عازيزاف ىناوكوولا النو
 لبد لإ دعصو سابعلاو با ناعستطللا ابقرافف اليمان هم دم تقحتو راسو

 مدعو لطلاب هراصح ا مدعي ةقايشإب ,ىبأ ريزولا ءاجو اهب مهتعاف ةهفصلا

 رجالا ىبأ لساأري ناك هل ةعيهشو سابعلا ا ىناطلشلا ةيعادو دوعسم ريزولا

 اضاعبلا ىلع تأ اغلا ىو ةسانكمو ساف ىمب ام لزنو برغملا دالب للا لخدو

 ةلودلا ىلو ىيرع نب رامزنو نأكو نوصل ىلا اولفجإو اياعرلا ىجراو اهفتكاو
 اف هنامش ىف رجالا نبا بتاكيو سلدنالاب وهو هبتاكي ناكو ناطلسنل ةعيش

 0000 37 رامرزو لإ سراق انآ هعايا بعيب :ةنهفاصالاب ناطلسلا ىلع راثضنلل نيتشأ

 هبراسو هتوعدب رامزنو ماقف رع نب نتام نب رويس هعم تعبو ىزات اون
 ىباريزولا ةبأرق م ىذودوفلا تايحوب نب ىناهلس اهلماعو ىزات ةنيدم كنأ

 كلبا ىم هنكمأو ةلتمعال ىلا ردإب ناظلحملا ىبأ سرافوبأ هب لزن ادف تا

 0 عاقجاللر امزذو هعمو )١( يورغمم ىلاراسو اذه ناهلسرزوتساو اب مملع ىلوتساف
 نعبف ةقرو ىلع الماع ةعمدلا نب دمحم ناكو سافر اصح ىلع مقافصاو لقعملا

 ىامقع ىب دمحم ريزولا تخأ ىبأ دادقملا ىب نابعلا عم اركسع قاطلسالا ةقلا

 ةبج لكىم ديد دلبلا بدان شمعي ىلع ىالخأ مسجنو هسارب اوءاجو هولققف

 0 ك7 هريعلا ١١ | هلاك كلخب لايف كلذ نادت تتاعلا ءاساف' نيو نقمغي رممطو

 ساف ىلا اعجار لفجأو رحاسلا لا قلعمطاذ" ةكفخنتلالا ىاطاسلا راصح

 ريمالا ىلوم ربخأ ءاض هناك نا هتعاط ْط لخدو هعابتأ 0 ىناطلسلا راسو

 (1) 1ع 1ع مق. 1". ةورتأ هع صمم ىنورفص



 هال

 ناكورألا ىبا اهارمل مرمأ ىلع ةمالع لبجلاب نارمغلا ةبصقلا لها دقوأو دلجلا

 ناطلسلا اعدتسا رث عل ادذم ةلتاقملاب انوهتُم لوطسالا زهر ب ردابف ةقلاج اهقم

 ةرغ ىف ةمصضقلاب جيصاف ةتبس ىلا نيفسلا هئبكراو ءارمحلاب هناكم نم سابعلا.ابأ

 ىلا موعدي روسلا نم مادانو دغلا نم مهلع ىرسثاو ىنمهنامتو حست ةفسرفص

 هل ىف اولخدو مداوس ببغف ميلا جرخو اوقرتتفأو أوبرطضا دوأر ايف هعمل

 ةنيدم ىلع ناطلسلا ىلوقساو ةبخط ىلا عومدقمو برعلا ىهج عجرو نملياستم

 تلو هكلم ىف نرقتساف هملا اهدرو ابهع لوزنلاب رهالا نبا هملا تعبو ةمبس

 نيدراوتلا ناتفيمعلا زوما هملوي ناكو هع 00

 بلطل ريسملا ىلع مزمعا اهكلم هلرقو ةتبس ىلع سايعلا وبا نأطلسلا ىلوقسا امل

 نبا ةلخناذتم: نم ناكر اع دادملاب :هدعوو كلذب رسجالا نبأ هارنغاو سسافب هكلم

 نأ لاقي مكبالا سيءرلا اوكلعو هولققي نأ ف هتناطب نم ةعامجل ياسام

 نبا دمحيو ىسنلبلا دوعسم نب قسوي رتجالا نبا ةناطب نم كلذ ىف ةلخاد ىذلا

 ىلع ذّئمويوسمو رجالا نيا ناطلسلا ميرعتشو ىدترلا مكمل نب مساقلا ىبا ريزولا
 كلذ نا لاقوو * 6 ملمقف نن انما 0 ناطلسلاروما علاطي فلا نك

 ميلع لاتتحاف ممدو أاعيو مب صغي ناك لاك اوم هتلود ىلع مث داعلا ةيافلاب ا لالا

 ىلا تعبو ىلسام ىنبا ىلع ابضغ رجالا نبا طاشتساف مب هتقياعس تاتو ةذاهي

 وحر ةتبس ىلع لل فساف هكلم بلط ىلا ةلحرلل هرفنتسي سابعلا ىبا ناطلسلا

 قئاولا لبق نم اهلماعو ةبخط ىلاراصورم اكلبق نم ابلماع ىدودكملا ميعزلا نبا

 امايا اهرصاخ 1 لبق نم مكبالا سيءعرلا اهب هعمو ىناباملاوهح نب حلاص



 هزماب

 ل.ضفلا لأ نبأ ىدشوم ىاتيطلستلا 5 ضمق مث ىنوجلا ممعدوافرجالا بأ

 :؛ در داكاكو هز قتعاف مرسل دفيالا[ىلإ| ةانالكلا ٠ ىنع ةرافسلا ىم هعجرم ورع ا نب لديك

 هأ ةعيبلاو كلل هداك د سباب هعداخ ”نانابع | ىقىسوي نب ىسوم نبل سيردأ 2

 رقع أو سيلدتالا بأ هزاجأ ف امايا ريزولا هاقتمعاف هك ءاجو هلزقغسأو هعد4

 كلذ ىلعرمالا

 0 0 للسلام ا ىباريزولا ىمب هنتفلا

 اكييلغ هواليتسأو

 بغاوشلا اهنع عقدو ةلودلاب لقتسا دق هنأ ىأرو قشاولل ىاسام نبا ريزولا عياب ام

 ناكر ةغبسب هريما قتفاو ةلودلا لاعا نم طرف ام عاجرتسا ىلا هرظن فرص

 نبا ريزولا ىنالا هيلا تعيفرم اكرجالا نبال اهاطعأ هتزاجا لوال ىسوم ناطلستلا

 دربلا ىف ورحل نبا ابل طاةقساف ةفطالملا ليبس ىلع هنم اهعاجترا ىف ىاسام

 سابعلا ا ةيتبسراصحل ركاسعلا هادو نيازهجو كلذل ةنتقفلا تاشنف

 دمحم نب دمحم سيءرلاو دومعما نب لالع نب ىيحيو ىنانسولا ناققع نير نبا

 لسارو متلود دههو مرمأ متاف يشلا ناطلسلا تيب نم رثرجالا ىنب نم مكبالا
 مع ىبأ هيلا تعبي ناب رجلا ءارو شنوفدا ىنب نم ةقلالجلو هليلاانما اطلس

 ىلع هقيحان,نم ابلبجل مكبالا سيءارلا عم ليعاما نب دمحم رجالا نبا ناطلسلا
 معتعأو ةوفع اهولخ دو اهورصاخل ةقبس ىلا ريزولا ركاسع تءاجو سلدنالا

 طسو نيقيرفلا نمب ةلوجل تكلصتاو ةبصقلاب اهب اوناك نيذلا سلدنالا ةيماح



 هالو

 اوبثوف هنم ةاءربلا غل رهبظاف قئاولا ناطلسلل هغم اوءارمتو ةلودلا ل.هأ هب صغف

 سنراف نب ىلع نب شمعي كلذ ربك ىلوستو ناطلسلا ةهخ باب دنع هولتقو هب

 نضرأ الو ءاسمس هيلع كبت مو نيرباغلا ىف الغم بهذف نيرم ىنب ريبك ىانايلا

 نساكناو ىنب خوصش نم نايز نب ىلع ىنب ىلاوم نم تطيرقوت نب قورز ناكو
 ناطلسلا مايا ةلودلا ىلع ضقتنا دق دنهل ىدقمو ةلودلا نايعا نم ناكو

 ناطلسلا مايا ذغم نيفلاخملا لقعملا برع نم نمسح دالوا ءامحإب قحلو ىسوم

 3 راوج نم اهنيب ةباكك ةمذل رفاغ نب ىلع نب ىسوم مخجش ىلع لزنو ىسوم

 نم ىسوبي دوبأ ناك لالع نب ىفسوي نب دمحم ىالقلل كلذ ىت هعم ناكو نطاوملا

 اف برغلإب اسف ريوولا نم انقحوعسا هقلود ةانشنو نست با اطلس 1
 نم اهماقم ىف اهلحاو ةمركتلاب اهيقلف هيلع امد قئاولا ناطلسلا اذه ءاج

 ملتاقو ةايغم ليبي متلابق لزنو ركاسعلا ىف ىاسام ىبا ريزولا جرخو ةلودلا
 ةساه كم ىلا امكاسع تعبو ملاقساو قئاولا عم ىنيذلا لخادو امايأ كلاغه

 هلرنتساف ىتجاترولا فسوي نب نسل نب قحل دبع ذّموي اهب نأكو اهورصاخ
 هبيصني نأ ىلع هباكحأو قئاولا نمبو هنيب تال. سارملا تددرتتو ابكلمو أهنم

 قيلذاعالاب :ىاوعلاى ا ناسا هبا نا دنع رضع ا
 لزنف ىاسام نبأ ريزولا ىلأ هباححأ ىف قئاولا راسو كلذ ىلع منيب رمالا دقعناو

 ىلا قئاولاب ريزولا راسو ههجول ابهاذ منع سراف نب ىلع نب شيعي ىغمو هيلع

 هباككأو هسفنل ةيلع طرتشا نإ دعب نمناتو نامت ةنس لاوس ىف هعيابف كاملا راد

 صمقو سلدنألاب ىابعلا نا ناطانسلا هنإبا نا دوس هفاي ا
 ىدهم نب حراف ىلعو هلققو دحاولا دبع راوزملا لم قئاولا عم ناك نهم ةعاج ىلع

 ري ماوس نيرخا ىلعو هنخماو نجلا دبع ريمالا ىلوم ربخل هاج ىلعو هسبحو
 مسبح هب كتفلا ىن هنولخدي اوناك ىسوم ناطلسلا ةناطب نم ةعامج ىلع ضبق

 يجولعم نم م داوق ىلعو قئاولل|ددم او ءاج نيذلا نيلدنالا لاح ىلعو ماضعب لتقو
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 نم ع

 سافب هل ةعيبلأو سلدنالا ىنم

 ىبحي هغبأ كعب ىسوم ىناطلسلا نم شحوتسا الل ىاسام نب دوعسم ريزولا 0

 اا ل نإ .اطلشلا هداك ةنم لسير مالا نيا ىاطلسلا ىلاراوزملا دخولا ىمعو
 هتزاجا مورد جفلا لبج ىلأ هب ءاجو لاقتعالا نم رجالا نبأ هجرخاف هكلم ىلأ

 ناطلسلل سدو هرمأ ىف دوعسم ريزولل ادب ىسوم ناطلسلا ىتوت الف ةودعلا ىلا

 ىبأ 0 مكطلسلا ىبأ لضفلا ىأ نب دمح قئاولاب هيلا تعبي ىأو هدرب رجالا ىبأ

 ىنرجالا نبأ هفعساف رجكو دادبتسالاب قيلا هآرو هدنع نمهقملا ةبآرقلا نم ىنسحأ

 ةدانع جغلا لبجي رضخ قئاولإاب ءاجهو ءارمملاب هناكم ىلا دجا ناطلسلا درو كلذ

 اوقحلو دوعسم ريزولا ىلع اوضقتنا ةلودلا لهاأ نم ةعاهجج لصو كلذ لالخ ىو

 رومسوىناباملا سراف نب ىلع نب شيعي مو رمألا نبأ ناطلسلا ىلآ اوزاجأو ةعبسب

 اوعجرو قئاولا ميلا عفدف ىهبصلا دمحم نب دهجاو ىنساكنولارع نب ىنتايحت نبا
 ىلع ل.طملا نوهرز لبج ىلا أوبتنأ اذا ىتح ريزولا ةمدخ ىف هنأ ىلع برغملا ىلا هب

 ملبجي اومعتعاو نوهرز لدابق ىلا اودعسصو ريزولا ىلع ىالخل اورهظا ةسانكم
 لغم |ذأ معم أوراصو ىاسام نبا ىلع ىالخل نم منيد لقم ىلء نأك نم مب قح لو

 () ىسنوتلا دمحيو ىساكنولا رع نب نتايحت نب روسو ىنجاتراولا ممبزلا نب ةصللط
 ىب ىلاوم نم هلصاو ناطلسلا ىبولعم نم ىدهم نب حرافو قالطلا بأ ىنب نم

 دق قثاولا عم ءاج نمح نم ىجبصلا دمحم نب دما ناكو ناسملت كولم نايز

 نيمدةسملا دنهل ةفئاط نم ناك اه داديتسالا ربظاو هباكتأ ىلع لاطتسا

 (1) آبو رمق. 1. ممناو ينوملا



 ناب رس

 ىدبم هيخا عم هبلطل ركاسعلا مه ساغب ىأسام نب دوعسم ىلا ربخل غلبو

 ددعب ناطلسلا ةافو نم

 هتصلاخو هبتاكك لذ ىف ضوافي ناك ام رثكأو هب كتفلا ىن هقناطب لخادو هيلع

 نامدن ىبوم ىناطلسلال 00 نس ديد هتصلاخو هيبأ نكتاكرل] ديك

 كلذب 5 ا هنا دأبأ 0 نب دوعسم

 2 كلذ ببس ريزولل لاخلا هناش كى ناطلسلا نسا قرودي ام هل ىشيو

 ةرامخب مداقلا نسل ةعفادل جورخلاب ردأبو ىناطلسلا ع نعيد اهلجال يلتط

 ريبكلارصقلا فقتنا املف لءاسام ىنبوحر نب شيعي ها كلملا راد كغ قلل ةئسأو

 ضرملا هقرط ةرخالا ىدأهج مهش ىف هتافو تذناكو ىسوم ناطاسلا ةافوب ربخل هقحل

 ردابو هيسهس هنإب ميزولا احا شيعي ىنومري نانا ناك ىكنح ةايلو موهأ كلبف

 نم ميهاربا نب ىسوم نب دمحم عيبسلا لققو رصقلا نم اعجار دوعسم ربيزولا
 ىبوم ناطلسلا ما هزدغحا ناجم هتوقرحنر هرحح م دق“ ٠١



 نري

 هل مف هل منتو ىزات رهاظب مقموهو فيرع نب رامزنو ةلودلا ىلو ىلا نامقع نبأ
 | اخ لفملا نم تابنلا ابنا لإ ادعم ر اسف هم قضرتعإو ا واطودو
 هيلع لزنفوبع نب نكح مخهش نمبو هنذهب تداح ةيادك ةمزل ىزات ةلبق

 ديعراوزملا عم | كسع هيلازهج ناطلسلا ىلا هربخب تعبو هعداشل هب امذتم

 ىلاوملا نم هوفاوأ نسحلو ,) تطيرقوت نب قوززو مساق نبومع نب دمحم نب دحاولا

 امايأ لقمتعاو نماف ىلا هلوخد موي هرهشأو هب اوءاج مهلا هوردسأو برعلا هنم أربتف

 ثراو هللو هسبعب اهبذ لسقق رث فصتسا ىتح ةرداصملا لايبس ىف نكمأو

 ىنمثراولا رميخوهو اهيلع نمو ضرالا

 ريزولا ضوهنو ةراهغب رصانلا نب نسل ور

 |ديعسم هترازوب ىاسام نب دوعسم ماقو برغملا كله ىسوم ناطلسلا لقتتسا امل

 نب دمحم هريزو متبكذو سلدنالا ىلا سابعلا ابأ ناطلسلا مبيرغت نم ناكو هيلع

 هتقناطيو هعبارق نم ناققع نب دمحم ريزولا عايشا قارتفأو هايأ ملققو نامتع

 كلانه دجوف سنوتب دادقملا نب سابعلا هيخا ىبأ نم قو ضرالا طب اوبلطف

 ليبس ىن سلدنالاب هرقم نم ابب قحل دق ىلع ىبا ناطلسلا نبارصانلا نب نسل

 نم هب حر كلانه رمالا بلطل برغم ا ىلا عوجرلا ىف ىار هل باعف كلملا بلط

 ةهفصلا لهأ ىلع لزنو ىرا لبج ىلا قتنا نأ ىلآ قاشملاو زوافملا حطقو سنوت

 دادقملا نبأ سابعلا رزوةساو هتوعدب ماهقلاب اونلعأو ةيقلتو داوثم اومركأف أهغم

 | 10« يلم و تطور زوق طور قوق هن تطؤروت
 (2) ليهو 8055. 8. 0. أ لك. مماةهأ ىنوعأ



 هاما

 هلققمو ناقع نب دم<ريزولا ةيكن

 قلل ديعوفب ناكو نجاترو ىنب نوطب ىدحا ساكلا ىنب نم ريزولا اذه ليصا

 نيبو منيب تعقو اهرو ةرازولا ف منم نوليحتسي برغملاب مكلم اولئات ام دمع

 سلددالا ىلا اهييسب اوزاجا ةهارم مدنع ةرازولاب سمصتخملا دودوف ينيو مشتل
 اهيف اولققف تاسفانم هللا دمع ىنبو سيردا ىنب نيبو كلانه منيب عقو امبرو '

 هنبأو ديعس ىبأ ناطلسلا ةلو د ىف ممنم ساكلا نب ىزاغ اشنو ساكلا ينب ضعب

 ىبحي هريزو كلهم دعب ىسحل وبا ناطلسلا هرزوتسا رق لالخلاب بذهتو نسل ىبا

 هنبأ اشنو ايف دهشتساو ةياملا هذه نم نيعبرأو ىئدحا ةنس فيرط ةعقاو

 هفلخو دلو ما هما تناكو قزرلا ةعسو ةلافكلا نسحب اعتمم ةلودلا لظ ىف كبوبا
 هليكر كا ناكل هرج ىف ركبوبأ اشنفريزولا اذه ناققع نب دمحم هع نبا اهيلع

 تلاجو لالكل هب تمن ىوتساو هدنقأ غلب اذا ىتح هفلسو هيبا ةيلواب هنم

 هانلق اعزيزعلا دبع ناطلسلا هرزوتسا ىتح هجشرتو .هرايتخا ىف كولملا راصبا

 دبع ناطلسلا كلهو هفيدر اذه نامقع ىب دهحم جصصأو مامق ىسحا هترازوب .ماقو

 ضاقتنا نم ناكو رغقي 1 ايبض كللل ديعسلا هنبا ركبوبا ريزولا بصنف زيزعلا

 هانمدق ام هيلع سابعلا يأ ناطلسلا ءاليتساو ديدجل دلبلاب هراصحو هرصأ

 روما هيلا عفدو هيلع ادبقسم سابعلا با ناطلسلا ةرازوب نامقع نب دمحم ماقو

 ىنم ناك ىتح هاناع ام ةلودلا روما نم ناممع نب دمحم اناعف هتاذلب لغشو هكلم

 ىبأ ناسطلسلا نع نيرمونب ضفنأو رم ام ٌماكلم يلع ىبوم ناطلسلا ءاليتسا
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 هال

 هتتعاطب ردابف ىسح نب دمعب شهدلا لزنو ءاغوغلا هيلا عقجاو كلملارادب
 عمبر ىرشع ىف كلذو هتتقول هيلع ضبقو كلملا راد ىلا ىبوم ناطلسلا لخدو
 ىبا ناطلسلا ىلاربخل غلبو بذاج لك نم متعاطب ىانلا ءاجو ةنسلا نم لوالا
 ىلع زبجل ةقبس لزن دق ىسم ناتطلسلا ناي ناسملا» ىاوق نم هناكمم سابعلا

 كلملا رادل هيفاح متعبو مغم ةقداط عم هبابب ىراصنلا دنهل ناجنت روصخم نبأ

 رهسلا سايعلاوبا ناطلسلا ذغإو كلانه اوماقاف اههف ربخ مغلبو ىزات ىلا اوهتناف
 رمسملا نمب هيار ىف ددرتو ةيولم ىلا مدقتف تريرواتب اههكفربخ هيقلف ساف ىلا

 اعبراابب ماقأو ىزانتب لزانو همزع رقسأ رث برغملا دصقوأ برعلا عم ها ك
 عم اليم هيلع ىناقتنالا ف نوضرخي كلذ لالخ: همقلو د لهاو نكولا ىلا مدقتو
 هياوقجرا نكرلا نم الحترم حصا مويو ساف ىلع ىلوتسملا ىبوم ناطلسلا همت نبا

 هركسعم بيتنا نأ دعب ىزات ىلاوه عجرو س ساق نيدصاق ىماوط هنع اوضقنا

 ذّمموي ابلماعو اهلخدف هتليل نم ىزات يص رث هنئازخو همامخ ىفراغلا تمرضأو
 و١1 )و ةودلا لو ىلا نامقع نب دمحم بهذو نسنلل نأ ناطلسلا ىلؤؤم نم يدلل ءاج
 1١ 007١| لئايغلاوبا ناطلسلا لخد الو لقعملا قم ترعلا ءارصاو قتيزتعا نا
 رسجالا نبا ناطلسلا ناك دقو اههفيب دبعلا ه هركذي ىبوم ناطلسلا هع ىبأ ىلأ
 عم ةناعدتساب ىنوم ناطلسلا ردامف هب رفط ىنا هيلا هب تعبي نأ هيلأ دبع

 ناكل نب قات ىم ءايمكز عو ةيحافلا كلت لها كسع ىنب هوجو نم ةعامج

 هب اوءاجل ىتانسولا رع نبا سابعلا معمو بارعأ نب دوواد نب ناهلس نب دمختو
 سلدنالا ىلا تعب مث كلانه ديقف ساف رهاظ نم صمحل ريدغب ةيوازلاب دولؤنأو

 نأ ةغبا هعم بححتساو ىاسام نب دوعسم ريزولا جاوحر نيرع عم هب الكوم

 ةعلقب مهالا ىباناطلسلا هلزذاف ةعبس نم رجلا زاجاو سافب مرداس كرو راف

 ا اطاتخ كلانق ماقأو ةيارهلل هل عسوو هب لكوو هدومق كفو ء |ممحل هك

 هركذن ام ناك نا ىلا
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 وبع ةيرذ نم ناطيش عم رجالا نبا ناطلسلا ىلارمخلاب اوبقك لضح ام فلا نم

 هسفنيومسي ناكو ومع نب دمحم نب دحاولا ديعوفو مرادي ناكر اوزملا مساق نبأ ش

 ةرغك عم رجالا نبا ناكو ةلودلاب كلذل صيرتيو لاب ابل سيل ىتلا مئاظعلا ىلا
 هتفلاخم وا ةعافش ىفريصقت نم هنوتاي اه تاقوالا ضعب ميلع ىنبي مميف همك

 اذه دحاولا دبع هيلع مدق الف كلذ ممل نغطضيف ةجلو هنع نودي الرمأ ىف

 مناطلس ىلع نوبرطضصم ةلودلا لهأ نأ هل سد صصقلا هيلع صقو تلال

 برغملا ءالخب هلراشاو لمحي مو له ام كلذ نم غلباو اودجوول هب نولدبتسمو
 وهو ةعفادملا نسحيال ىرضح بتاجالاابب سيل كلملاراد ناو ةلجج ةيماخل نف

 اطائيسالا نم نانع ىبا ناطلمللا نيا وم ريو ةصرفلاوهعالا ناو

 ىنبل ءارزولا ةقمط نم ىلسام نيرحر نب دوعسم هل رزوتساو هدنع نمهقملا

 لبق نم هععب دق ناكو ىلتس كلذ ى هلو مفالخلا نم دودوف ىب نو نبل

 ىأ دادبتسأ مايأ برغم ا ىلاز اح ىنيمح نسولفي يا نب ىهرلا دبع ريمالل أريزو

 ناطلسلا ءاليتساو ديدهل دلبلا راصح ناك ىتح هعم لزي مف ىزاغ نيركب

 قى دوعسم هنذاتساف شكارم ىلا نهرلا ديع ريمالا بهذو اهيلع سابعلا ىأ

 سلدنالا ىلا زاجاو مهقراف رث ساف ىلا همع عجرو هل نذاف نسلدنالا ىلا ىارصنالا

 لزفلإب هل عسواو لوهقلاب هاقلتف رهالا نبا ىلع الوعمو لكلا اددوتمو اعدوتم

 اريزو هزهج ىنأملأ 9 مو هنامدن عم هرضحاو هسفنب :هطلخو ةياربلو

 معم بكر رث ارسكسع معم تعبو نانع ىبا ناطلسلا نبا ىبوم عم برغل
 ةلحادم اهب 3 ءاسورو اهمافرش نمو هنيب تناكو ةتبس ىلا نمفسلا

 ميعزلا نب وحر اهلماع ىلع اوضمقو هولخداو ىبوم ناطلسلا ةوعدب اوماقف

 كينان. كس ةنيعس نءرفص ةرسغ اهكلمف ناطلسلا ىلا هب اوءاجو () ىلودكملا

 طاحاف ةسبيرق مايال اهلصوف ل أسو هقعاط ىف نلخدف رجالا نبال اهلسو

 (1) [نق اهأمر م ممازم ؟6 ("مانكو عما ىدودكملا



 ةالل ل ةرفلو كلما لع ةرداهتساو ايرغلا ل
 سلا كف اعلا ىل

 ناطلسلا ةلود ىف مك هأ ناك عولخم رجالا نب دمحت ” طلشلا ا انل مدقت دق

 ناقع نب ديحم ىلع هتراشا نم ناك اج برغملا بحاص ماس يأ نب سابعلا ىبا

 درمأ رق ىتح لاومألاو ركاسعلا ددم نم هدمأ ا رم ةؤطب لقتعموهو هتعيبب

 ةبارقلاب ميلع نوبزلا نم هل ناك اهو هرمخ لوأ ىف مدقت اكديدهلل دلبلا ىلع ىلوتسأو

 طابسا نم سابعلا با ناطلسلا عم ةبخطب نيلقتعم اوناك نيذلا نيكترملا

 نمرلا دبع ياو رماع ىباو لضفلاو ماس باو نافع با دلو نم نسل ىبأ ناطلسلا
 نم مسجر ف منم كاملا هل هللا حاتأ نم نأ ملقمعم ىن نيدهاعتم اوناكو مرمغو

 دهعلا اذهب مل ىنو سابعلاوبا ناطلسلا عيوب املف سلدنالا ىلا مزمجيو لاقتعالا

 ءارمحلاب هكلم روصقب ملزنا لزن مركارمألا نبا ناطلسلا ىلع اولزفف مزاجاو

 كلاده اوماقأو قازرالاو تايا ربل ميلع عسوو ءاطعلا ميمللع ضافو بكارملا مل برقو
 مئاقلاريزولا ناكو برغملاب ةلودلا ىلع نوبز مب هل نأكف هفخك نم ليلظ لظ ىف

 ىت همكحتو هدوصقو هضارغا ىف ىرججف هلكك لذ ردق هل ردقي نامقع نب دمحم أبب

 ومش نم رجلا ءارو رجالا نبا ىلا هوجولا تهجوت ىتح مكحي ىا هللا ءاش ام ةلودلا
 ىناطلسلا ضين الو سلدنالا لاعا ضعب نم هناك برغملا جاو برعلاو ني ١مم ىنب

 دمحم هبتاك كلملا رادب نامقع نب دمحم لزناو برغم اب هوصوأو هوبطاخ ناسملت ىلأ

 هصقخاف ةياجب نيدحوملا عيش ةيقب نم هدنع اعنطصم ناكو نسح ىبا

 ممل لصحو ناسملت ىلا اوهتنا اهلف كلملا راد ىلع اذه هرفس ىن هفلخساو هاقرو
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 رئاشعلاوباو نمسح دالوأ 2 ةيحان لكىم اوفلجاف نهجرلا دبع رهمالا لدققو
 ىناسملت ىلا اعجار ىزات نموهجوبا لفجاو معابتا ىف ىالحالا برعلاو نمفسات وبأو

 ىلإ ناطلسلا لسصوو همديف ةدارج فورعملا ةيوطب ىاون ىف رامزنو رصقب رمو
 هركذن ام ناك ناحل خفلاو روهظلا هل رق دقو ساف

 اهبيرختو اهكفو ناسملت ىلا ناطملسلا ضوهن

 هناش نع كلذ هلغشي م برغملاب وجوباو برعلا هلعف ام هغلب امل ناطلسلا ناك

 املف ضقنلا ىلأ عاد رمغ نم هدبع ضقن هنأو كلذ نم هأتأ اموج ىفا ىلع مقضو

 جرخو ناسملت ىلا ضوبنلا ىلع همزع عجأ مث امايأ حارأ سافبي هكلموادب لثكا

 هرمأ ىف برطضافوج يبا ىلا رجخل غلبو تريروات ىلا ىختناو متداع ىلع هركاسع ىف

 كلت ضعب ىف حرخ رق هل اودعتساو هيلع دلجلا لها عجو راصنلل ىلع مزتتعاو

 هيلا دلبلا لها ضقتاو ىيصفملاب اهخم يصأو هتصاخ ىتو هلهاو هدلوب ىلاهللا

 برغم ا رحاسع موج ةرعم نم نيدافتم 4ب ىنمكسقسم هدلو 0 هلايعب مضعبو

 ىف لزغف ةوأرغم دالب دصق ءامطبلا ىلا ابهاذ لحتراو هدصق ىع كلذ هعزي 2

 ءاجو تمو مات نضع لكنا رغاصالا هدلو لزنأو ىنلشش نم ابيرق ديعسوب ىئب

 اهب كاملا ررصقو اهراوسا مده رق امايا اهبررقتساو !بكلمف ناسملت ىلإ ناطلسلا
 ةدارم نصحو تورزات رق بيرخت نمو وبا هلعف اه ءازج رامزنو هملو ءارغإب

 كلانه ربقل هغلبو أمهم ةلحرم ىلع لزنو وج ىبأ عابنا ف نامت حرخ 0

 هفلاخ هناو برغملا ىلأ سلدنالا نم نانع ىأ هع نبأ ىنوم ناطلسلا ةزاجإب

 ناسملت ىلاومجوبا عجرو ركذن اكبرغملا ىلاريسلا ذغاو اعجار افكناف كلما راد ىلأ

 هرابخأ ىف مدقت اك ابكملم ىف رقتساو
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 هاال

 بحاصو جه ىبأ نب نهفات ىبابو ىلع ىبأ دلو نم

 مرتأ ىلعومح ىبا *ىجيو ناسملت

 ملأ هرهسم ل يق ىإ طابعا ىلع قنيفلاع لقعملا برع نم ىنيسح دالوأ ناك

 ناطلسلار صاح افرفقلاب اضقتنم ماقإو كالمالاو راقعلا نم اهب هل ناك ام بر

 ىلأروصنم هع ىنيارماشعلا ابا لسرأ هقنهذخب ذخأو شححمارم نجيلا دبع رهمالا

 كنعمبذ كلذ ىلع درعلا ىم نيعوالل دمع ريمالا ىنمدو هنيب نإك اه 3 2قنا كلذل

 اهيف اوثاعو ةسادكم زاوحا ىلا اولخدف برعلا ءايحا ىلا رداشعلا وباو نيفشاتوبا

 ىب ىلع الياف هحلمراد نعى عشا شكارم هلا هرفس دنع ىناطلسلا ناكو

 نم ىلاتساو لقعملا برعلا نيب ىلا ةيوام ىاونب هفامحاب مقملا ةلودلا

 امايا نمقفاوتم اوماقاف دالبلا لوخ د نم موعنمو مممارم ىلع مودصف ةسانكم ىجاوعب

 كلانم كلملارصق برذخو ع اهرصاحو ىزات ةفيدم درككسع ىوجوبأ دصقو

 شحكحارم فب نيقملاربخأ خلب كلذ ىلع م افمبو تروزاترصقب فورعملا ددكشمو
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 دمحم نب دجا ىناكو اهحواريو لاعقلاب اهيداغيرسبسشأ مر ةعبس اهرصاحي ماقأو

 ةردغب هسفن هتثدحو ضاقتنالاب مف الاجل ىعاتقلا اووب ىذا ند ىهرسكلا

 ثعبو هسبحو هيلع ضبقتقف ناطلسلا ىلا كلذب ىسو هب بثوتلاو ناطلسلا

 سلدنالا ا كثحععبو ةيدحان لكن م دادمالا تفاوتف هلاعأ ىلآ رمفنلاب ىناطلسلا

 تاوقالا تذفنو نجرلا دبع رهمالا راصملل دقشا املف ركسعلا نم اددم هيلا

 ةيقب ىم معلا نب مون هريزو هنع بريف مسفنا ممهاو كالبلاب هباكحأ نقيأو

 دقو هغبأو ىسحلا با ناطلسلا دبعل ةدماصملاو ةركاسبلا ريس رسع نب نييك ا

 هسبحو هيلع ضبق ارطضم ءاج اهأ هنأ معو ناطلسلاب اذهوحن قحلا لف هركذرم

 َّئ جيسصأو ىناطلسلا ىلا نمجانراوسالا نماولزنو نهرلا ذيعرممألا نع ساملا ضفنأ رث

 لسو رماعوبأ اهو ةتاقسالا ىلع هيدلو ضواري هقليل تاب دقو ادرفنم هقبصق

 مميقلو هقمدقم ا_تمكقاف ةبصقلا ىلا ءاجو ةيبعتلا ىف دغلا نم ناظطلسلا تكرر

 معم اولا مرود باوسبا نمد ىذلا ىنادهملا ) كاراسإب هأدلوو ىنجيلا دبع ريمالا

 رع نب نايزو م ىتقلانتلا سيردا نب ىلع ملقق:ىلوت هادلوووه اهيف لقق ةلوج
 بهذف هاج ىف اليخ هليذ رجيو متين ىدث ىرته تان لاكمال :ىباطولا

 ىداج رتاخ كلذ ناكو ةرذ لاقتم مظيال هللاو ءازجل ءوسو ةمعنلا نارفك ىف الخم

 ىلع ىلوقسأ دقو ساف ىلإ ايبلقفم ناطلسلا لحر رم نهنامتو حبرأ ةنس ةرخالا

 هكلم نع نيعزانملا عفدو دودعب رغظو برغم أ لاعا رثاس

 (1) نمو مقف: 8 أ © ممءاعم6 هةعست

 ة) 0د انا وكي لهم5 165 سكك. 1 ها 0:

 (3) 16116 هق6 15 1ةؤمد ةمق ياتقاكف هدقف.

 (4) آو مق5. 0 موءام ىتقلانشلا, 6أ 165 12355. 1". هأ 1. قلاشللا



 هاع

 ىنسسهرتسأ ىأ ىلع هدقعف اهنيب مملا دقعيل ىدنرلا ميك ىبأ م.اقلا اباريزولا

 الس ىلا اعجار ناطلسلا افكناو نسحلا اباو ادفاح نجلا دبع ريمالا دالوأ ناطلسلا

 ناك هنع اوعزن عرمغو نيرم ىنب نم نمرلا ديع ريمالا ةامج نم ةعامج هب قحلو
 ريمالا ىلوم ربه ءاج هقيرط ى لك ىكحبصلا بوقعي نب ذمحم نب دجأ مثنم

 نب بوقعي اضيا نيعزانلا نم ناكو ناطلسلا ىلإ اهركم هب ءاخ نجلا دبع

 قالطلا ىأ نب ىلع نب نسل نيوحر ني ركبوباو نساكنو ىتي ريبك ساغلا ديس

 ريفاشملا نم مريغو ىناطولا رع نب ىلع نب نايزو ىنيردالا دوعشم نب تمحو

 ساف ىلا اعجار لحرو مقمارك نسحاو ملبقتف السب ناطلسلا ىلع اومدقو

 رهمالا ىلع ةركاسبلا يدش ءاركز ىب ىلع ضاقتنا

 روصخم الوم هكتفو قهرا دكدسع

 ضاقتناو ىهجريلا دبع ريمالا ةلود ىف لل نم ادبو ساق ىلا ناطلسلا عجر أمل

 نييصختا قى عرشو ركاسعملا ىلع ديوعتلا نم هدي عزن ءاقمدق ام هيلع نيانلا

 ناكو هرمأ لالتخا كلذب نمبتو قدانفل رفخو ةبصقلا ىلع راوسالا برضو: دلبلا

 ىف المف شكارم لد ذم هتوعد ىف ةدماضملا ريبك ةروكسم يدش ءايركز نب

 ىنهيلا دبع ريمالا ىلع ضقتنا رث هقعاط نم ادي هيلا دمو ساف بحاص عم درمأ

 هفلاتسي اروصنم هالوم ىنجيلا دبع ريمالا هيلا نعبف ناطلسلا ةوعد ىف لخدو

 ضكهنف ساف ىلوهسارب تعب رث هلقق نم هتيشاح نم ةقيرط ىف هيلا دصراف

 دقو ةبصقلاب نسعبلا دبع ريمالا معمعأو شحارم أ هركاسع ىف ناطلخلا

 بدتوو ةنيدملا ناطلسلا كلمف اهيلع قدنخو راوسالاب ةنيدملا نع اهدرفا ناك

 اطياح ةنيدملا ةبج نم اهيلعراداو ةلالا بصنو ةبج لكىم ةلتاقملا ةمصقلا ىلع



 نورس

 أوفرصتتو أهرسعو ةلودلا لظ:ىف هدلو اشنو ربكو ىرثاو عفترا ىتح ظملا هملا

 منيب ةمسقنم مميف ةثراوقم اهتيالو لزق ملف ةيواشلاب اودرفناو اهيف تايالولا ىف

 نم ناسحل ناكو تايالولا نم كلذ ريغ نم هيف نوفرصتتي اوناك ام ىلا دبعلا اذهل

 اذهل مو هدلو ىف ميوعش تعرفت اذه ناسح نو مريغ ةحطو بوقعيو ىلع دلو

 لحاور ىرظنلاو ةيواشلا ةيالو نم عفلس ناك ام ىلع ةلودلا ىف نوفرصتم دهعلا

 ةلودلا ىف ةهابنو ةرمخكو ددع مو لبالا نم لمحي ىذلا رهظلاو ناطلسلا

 ضوهنذو شحكارم نا ساف حاكم ىنموب ناعلا ضاقتنالا

 نأ ىنهرلا ديم رممالا بلط رصلا نمريقتسا ام ىلع ساف ىلا ناطلسلا ل!
 لماع ىك ىب ىسحل ىلا ناطلسلا بعكو هةلاعأ ىف ةلاكدو ةحاهنص هلاك 02

 ىب نسل ناكو كلذ ىن هنود بهاذملا دسيو هملا هجوتي ىإب ةلاجلا كلتو رومزا

 ةلايحلا كلت هكلع نإو ىالقل ىف هاخاد هيلا لصو املف ةلودلا ىلع امغطضم:ىيحي

 ىنوكي نإب ساف بحاص ىلع للذعتو هريمأ ىلع ةوق كلذب نهرلا دبع ريمالا دادزاف

 ضهنف كلذ نم ةيابالا ىلع ساف بحاصرقسأو عمبر ما ىدأو نمتلودلا نمب دو ددلا

 كثعبو ابكلمف هتعاط ىف ىدكي نب نسحلا لهخدو شكارم نم نجرلا دبع ريمألا

 اهيضاقو اهنايعأ ر داصو ابهلع ىلوتساف (ن ىننا ىلا ركاسعلا ىف اروصنم هالوم

 برهف الس ىلا ققتناو هركاسع ىف ساف نم ضهفف ناطاسلا ىلاربخل غلبو اهيلاوو

 شكارم ىلا رومزا نم لفجاف نهرلا دبع هالوج قحلو اركرتو فنأ نمروصنم

 ةسج مافاو دلبلا نم ةولغ ىلع ىداولا ةرطغق ىلا ىخقنا ىتح هرشا ىف ناطلسلاو

 يصل امك عبق رش هلا نيضاكت رجالا نبا ناطلسلاب رمق لصتاو اهرصاخي رشق

 (1) لو ةنأو زغأ 1'هءاط0عمممطع لعق 18358.
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 هاا“

 رومزا ىلا بره رق:هراوج ىف امايأ ماقاو ىهرلا دبع ريمالاربصو نساكذو ىب رهجك

 ىلع نب نيسح قطي ملف رومزأ ىلا نهرلا دبع ريمالا ضهنو ةنقفلا ران تسخلف
 ىف ضبنف ساغب ناطلسلا ىلا ربقل غلبو اهحابتساو هلققو هيلع ابكلمف هعافد

 ىناطلسلاوابسو شككارم الكا قمح دبع ريهمالا عجرو الس ىلا فقتناو هدركاسع

 ةثالث نموحن كلانه ماقو شكارم نم اميرق ميِدكا صخب لزن ىتح هعابتا ىف

 ىلع اوه طصاف ملسعلاف نيناطلشلا نمب ىس ل منيب ددرتي لاعقلاو ره

 01 ب دك نب نسل كبغيوأ هذالب ىلا آسساق تاسحاص'/افكناو الو تالاجلا دواخخ

 لها ةجاهنص نم هلصا ناكو اهب ماقاف رومزإب رغتلا ىلع الماع جابهصلا نوسح

 ةلود ىن ىيدي هوبا ناكو معلود لواذم نيرم ىنب ةمدخ ىف فلس هلو رومزا نطو

 مأيأ سنوتب هتمدخ ىف كلدو اهرمغو رومزإب ةيابهل ىف الماع نسا قا قاطلمتلا

 ىلإ عفم اذه نسل عزنو كلذ لغم ىف نومللعتسي هدلو كرتو اهب ناطلسلا ماقم

 ناطلسلا ةمدخب لصتاو اهل ةبسانملا تايالولا ف ىرصتو ايتراش سبلف ةيدنبل

 0 لك حدف ريبكلا رصقلاب الماع ذمموي ماكو ةيخطب هتعيب لوال سابعلا 2

 هالو ىتح ىيسلا ططخ ىف هليتساو علا هعم دبستو ه.تلج ىف راصو هتوعد

 مدج ىا متملوا نع رمخلاف نومهبصلا امأو هانركذ اكابب ماقف ةيالولا هذه رومزأ

 نم ىنكلا زردفك ىبب هللا دبع 0 ءاجم ديوس قيرافأ نم 2 ةاهبق نم نأسح

 قا دبع نب بوقعي ناطلسلا ىلع ادفاو سنوت نم هاج نمح داولا دبع ىب
 نب هللا دبع رقتسا ادف هلبأ ةاعزر نم ناسح ناكو ريم اك عادجتب هيقلو

 ىذلاربظلا ناكو اهلاعا ىف بوقعي ناطاسلا هعطقاو شكارم ةيداغبزود مك

 نب هللا دبع رظنل هاعجو هعمجل برغملا ةيواش ىن اقرقفم ناطلسلا هيلع لمح

 ناطلسلارششابي ناكف ىهبصلا ناسح ذئموي مريبكو ةاعرلا هل عمجل زودنك

 تبلتجاو هلحادم كلذب هل تللصخ هتاممم ىف هعلاطيو ربظلا عاد قانق ف

 (1) 8دمق كددعابم 065 يدجارع متقذ., عم ممدد عذأ ممدعاتف6 0 نمع مقصتغم»ع 016ععماع.



 هاا

 زاجا ام دمع لقعملا خوهش نع ثعب رف دلاخل كلذ دقح دقو سوسلاب هتابخم ىلآ

 راسو هيلع اودفوف هب قاحلا موري ىزات اون ىلا سلدنالا نم نهرلا دبع ريمالا

 لصتا نا ىلا هتوعدو نمرلا دمع رممالا ةعاط قوهو معم ماقاو منايحأ ىلإ معم

 ناطييلا - الف سابعلا ىبا ناطلسلا عم ديدهل دلبلا هراصح ىدي نيب هب

 نجهرلا دبع لصفو اهب مكلم ىلع ىلوقساو نمعبسو تس ةنس لوا ديدهل دلملا

 ىلا نسهرلا دبع رممالا ةاج ىفرع نب كءراس منيب قافولا ناك كش كارم ىلا
 هيلع ىوطو كلذ هظفحاف هل ىذاي ملف هبحاص دلاخ لتق ىف هنذاتساو شكارم

 رماع هدفاح ىلأ مدقتو ةلودلا ضارغا نم ضرغ ىف ةكيرو لبج ىلا دعص ماي دعبو

 ىلع هدجب قحلو شكارم رهاظب مايالا نضعب.ى هلتقف دلاخ ل.ةغب دمحم هنبأ نبأ

 رف ىاطعتسالاو ةنيالملا هاسارو نجرلا دبعرهمالا هل ىنطلقف ةكيروب رع ىبأ

 قحو باترا مث امايا هعم مافاف شكارم ىلا هب لزنو هصلخساو هسفنب هملا بكر

 نتكارم لبع ىلع بالجالاب هارغاو ىَجبطلا كم ىب وسع نئموي:ابلماعو رز
 هتلود ريبك متةعفادمل قمرا دبع ريمالا حرسو ةجاهتص لع ىلإ اعيج اوفحزو

 وهو كلام ىبا نيروصصنم نب ناهلس نب ىسمع نب ريزكلا دبع هع نباو ذمموي
 لوم روصخم هعمو ركاسعلا ىف حرخ قل دبع نب بوقعي نب دحاولا دبع

 دفو مث رومزأ ىلا اجو هداوس اوذخاو هومزهو رع نب ىلع اوقلف نهرلا دبع ريمألا
 ىنيناطلسلا ىيب ةلسارملا كلذ ءانثأ تعقوو سافب ناطلسلا ىلعىلع نب نوسحووه

 هلع ناكم ىلا ىلع نب نوسح عجرو سافبرع نب ىلع ماقأو اصلا اهنيب دقعناو

 نم ناوها نهرلا دبع رممالل ناكو اينات نيناطلسلا نمب ام ضقتنأ م رومزإب

 ادعو داسفو ىتب ام درج دجاو ىلع اهو ىجبصلا ناسح نب بوقعي نب دم دو

 هوخأ |دعتساو هلتقف ناسد نوب ىلع ىب بونقعي نب ناعاهنع' نبأ ىلع اهريبك ىلع

 كلذل عرج هلةقيف هيخاإب همم راقي نأ هل نذاو هادعاف ناطلسلا هيلع ىوم

 سانلا ديس نب ىنوم نب بوقعيب ىبوم راهكشاف ىسوم لقب مو ىلع وخا دجأ
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 هترضح ىلأ اعجار افكناو هطخب هدابعو هباتك هبردصاو مسلا هل دقعو هنم

 لتخأ الو ىضر اما نم هل اوعمجل ا ةيابج ىلع ىجاونلا كلت ىف لامعلا تعب ىنأ دعب

 الا اسير يكب ادففا واق نيركاي نا لتعي اموما دفنا كلم ادب
 ىنجرلا ديعريمالا عم دقعلا مكحأو هرمأ ناطلسلل قسوتسأو مايالا ىن التثغم بهذو

 ضعب اههنم تادابملا تددرتو اههنيب لصتاو شكارم بحاص نسولفي ىبا نبا

 تقعيناو اغمأو ةنده برغملا تالتماف هنم اههيلاو قيلدنالابنحاضملاو 9 ىلا

 ىينامتو عد ةنسرخأ دهعلا اذ كلذ 6 دام ناكل ةطبغو اطالب لامألا

 راهنلاو لمللاردقم هللاو قيلاتلا اذه ىلع امفارستا ماي

 ناطلسلاو شكارم 2 كاف اولا دبع ىنمب ملصلا ضاقتنا

 ىلع نب نوسح ابلماع لتقمو رومزأ

 ريمالا ىلازيحت دق ممغم ىنالغيو ىب ديستو ىجاترو يدري كربع نب ىلع ناك

 راصح ىلا هفحز رث ىزات ىلع هساليتساو سلدنالا نم هتراجأ ذنم ىنجيلا دبع

 ناكر شكارم ىلإ هتلجج ىف لصوفرم اكس ابعلا يا ناطلسلا عم ديديلل دلبلا

 جيش م ىزادبملا مهاربا نب دلاخ ىلع نغطضي ناكو هقلود رمجكو هاروش بحاسص

 (1) رعد رصد5. 1", ءأ ال1. موا عصأ ىذارهملا 0 نعاوانع5د ءطق مت امع5 ماانق !هزه 6 ةاتتصمالل 5ع (0ا0576 ةعدنأ : ى رارمملا

 ومو 16 2253. ا: ىزارهملا 0ةمو 8ر © ىزرمملا وهف (.
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 اناما هل ىقعف ماس با نب سابعلا يا ناطلسلا ىلإ حرخو باجاف ءاقبالاو نامالا ىلع

 ريزولا هنم ةلللساتف زمالل بوصخلملا هال ملسأو سافب هراد ىلا لوحتو هطخب

 يشل بأ قناطلسلا قا اهعغي قا لأ هيلع اطايتحالا ىف دعشاو واقع لنا

 هريرس دعتقاو هكلمر اد ىلا سابعلاو بأ ناطلسلا لخ دو هدنع ءانبالا ةاجج ىف ناكف

 هنرركابي ةصاخلاو هرادب هلاح ىلع ىزاغ نيركبوبا ماقأو درصأو أ كلامملا ف تذفنو

 ضبقتو ةياعسلا هيف تددرتو ةلودلا لهأ هب صغف هليمات ىلع ةيوطخم سوفنلاو

 ةنس رخآ ةقروهم ىلا نيفسلا اهنم بكرو ةساسغ ىلا هصخقناو ناطلسلا هيلع

 اذ. افا نيا دع ونيرولا ىلا ف هدرتم هتابطاختو ارهسقأ أبب ماقاف نيعبسب كل

 لئاوأ أبمدق ةساسغب ةماقملاو برغملا ىلع مودقلا ىف هل ىنذاف ركر هيلع هتفطع

 هيفخي ناك ام ربظو ةبترلا ليمأت ىن ىأو هل ادبو ابقرامإب دبتساو عمس ةمس

 قلاب هفطالو رجلا ءارو نمرجألا نبأ ناطلسلا بطاخ ةسفانملا نم هع ىبال

 اعفد هناكم ىلا هتداعأ ىلع هضحي نامقع نب دمحم هع نبأ ىلا بتكف ايادبلاو

 عادتمالا 8 يلف كلذ.ك اضعب ىق فيرع نبرامؤنو هلخادو كلذ نم ىاف هاياوغل

 هيلا ريسملا عجأو هل ركنعف ىزاغ نيركب ىا ىلا دبعلا ذين ىلع هناطلس لجو

 نيركب ىباىلاربخل غلبو نمعبسو عسق ةنس ساف نم حرخ برعلا ركاسعب

 برسو لقعملا نم ىالحالا هيلا لصوف لوصولا متقساو برعلاب شاهساف ىزاغ

 هبصنخف ىميز اطلا برعلا ضعب ىلا دعو نهب فلانة شاع قم جرخو ةلاومأ ماهف

 لون ىتح ناطلسلا هيلا قحزو نسل ىأ ناطلسلا دالوا ضعبب اهببشم رمالل

 قواع' نبا اكراةدجلاو نيرم ىئب نم ركاسعلا مامأ برعلا ءايحا تلفجاف ىزاقب

 ىندس نع نيكنذتلاو قاطلتمللل ناعافالا ى فيرع ىنبرامزنو داخلاذ نت هناهذل ممنم

 ساف ىلا هيلع اطاتح ناطلسلا هب تعبف كلملا ةدس ىلا هب لصوو باجاف ىالد

 ىناسملت بحاص لخادو ةيولم ىداوب ركاسعلا نامدقم تلؤنو اهب لقتتعاف

 لبقتف ايرادمو افطالم هسلج رابكو هموق نم ناطلسلا ىلع دفوأف بعر أهنم
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 دتشأ الف هنأش ىلع هناكم دضتعيل هدعب ىم رمالإب دبتسملا ىزاغ ىنبركبوبا

 ىبأ ىلوملأ ىلا سابعلا ىبأ ناطلسلاب او ناهلس كهكذع جرح ىزاغ ىبأ ىلع راضصملل

 راطلسلا له ديالك فلا بابسا ىنم كلذ ىناككف ديدبل دلبلارهاظ ىنم هناكم ماس

 0 دريمأ قسوتسأو (1) ىيعيسو تس ةنس مناف 0 ةلابلا] نىم هكلم راد هللا

 لتقب ناقع لن دمحم ريزولا ءارغإب رجالا ىبأ ىناظلسلا لل برقتلا درمأ لوأ نم

 قى لات عمعألا ىلع اهدعبرومالا ترجو ةلودلا كلوأل كلذ مف هنونشم يطق" ىبأ

 ١ لمعبس نامت ةنس هناطلس ضارغا ىف هملا ةرافسلا لواح نأ ىلا هتاضرم

 |0000 01 دنت| ةامرلا ةيادب لوال اجار بدفناذ رامرنو اماف اهغتمركت ى
 ىسرسسسمب قحلف ديصتي 2 اهمار ىكم ةزاجالا ليبرستب هلوطسأ داوقل هطخ

 ةناكم قحلو ةعبس لأ دزاجاف لوطسالا دياق ىلأ هطخب ناطلسلارمأ عفدو ةقلام

 ارواشمو ايجنو ةصلاخ كلاغه ماقأو رجالا نيا دفع ماقملا ىلع مزتعاف ناهلس امأو

 ىنينامتو 1 ةيث لف 5 كا

 هبيرغت نم ناك امو ىزاغ نب مكب ىاريزولا ناش نعرمشل
 هكلبمو كلذ دعب هضاقتناو هعوجر رث ةقرومم ىلا

 دلبلا نع لوزنلاب هراصحب مناكم نم ناقع نب دمحم ريزولا هلخاد هب طيحأ هنأ

 (1) 191 عا مااتق طوقر 165 (ممل5 رطقذ. ممةمأ ىمةسو



 تومص ىنحنو دعول امُنجو 2 ثويبلا اهثرواج ىنآو اندعب
 نونقلا هالت ةالصلا زبك ةعفد نندكس انسافناو

 توق نحن ابف نوقن افكو . اماظع انرصف اماظع انكو

 كثومه.لا|انيلغ ةيحامق ىنيرغ ةلدعلاب هامش نويت انكو

 كولا ةملذه يكاسحلاو دوري +. ايطلإ ماكل ١ دس وجد
 توهلا هاسكىن م تّملم ىتف © ٠ةقرخ ىنربقلل قيس مكو

 نوفي ال ىذلا اذ نسمف تافو بيطقل نبأ بهذ ادعلل لقف

 توهعال نم موملأ حرفي لقف هل منم حرفي ناك نمو

 سدد لأ دووأد نب ىناهلس ةزاجأ نعردكا

 كلم ىأ لا ب هماقمو

 رقمسأ ألو هموق نم نيدهاجلا ةأزغلا عم ةماقلل سلدنالا ىلإ هسفنب رارغلا موري

 ئدحأ ةنس ماس با ناطلسلا ىلع هتدافوو هعلخ دنع ساقفيرجألا نيا.ناطلسلا

 ىأو كلذ ىلع هدفااعف هدنع ىوكلا لك 1ك دووأد نب ىناهلس ل ىنهخسو

 دوواد نب ناهلس هيلع دقو هكلم ىلإ داع الف نيدفاجلا ةازغلا ىلع همدقي

 دحوي 00 0 كل ها هللأ كدع 0 نع 00 ليبس قى ةطانر عب

 هإسرم ىلا عجرو بيطخ نبا ىلع اهدقحو ذدنيح ناهلس لما 0 نيلوفالا



 نإ

 ىناكو رسجألا نبا ناطلسلا ىلا ريخلاب اورهطو نمفلا هوغدوأو هيلع اوضيقف هيلع
 ” معياي دق ةوواد نب ناهلشس ىاكا اجانيطمل ىبال ةرادَتعلا جيدنق ادوواد نم ناهلس

 - املف هكلم ىلإ هللا ةداق لبلم ريكا كنألاب ةارغلا ةهيشم ىلع رجألا ىبا ناطلسلا

 نم هدرع اينضتقمو هللا دمع نيرسع نع اريفس هيلا زاحا هناطلس هلرقعسا

 ا 1 ل نتايحال هطاولا انللك أي تلح ولع يلق ورا ىدنعف ناليلسلا
 رواج رث ٍناتملعبلا ننال كلذ ىهحو انسنا نايلس عسجرف ةتانز بوسعي منال قفل

 بسيط نبأ نيبو هنيب عقت تناكف فلا لبج ىنم هترامأ لكتب سلدنالا

 نيحو اهترودنصص ىت نيكامل هظفحي [هنيحل احن ايهم دحأو لكس ففتُي تابتاكم

 (00 ر ةيماك تنيعيرامالا نبا ىاطلسلا لا تيطنلا نبا كم ضيفلاب رمخل غلب
  ىاابعلا نا نانطلسلا ىلع مدقف كرمز ىب هللا ديعوباوهو بيطخل نبأ دعب

 ضعب هيلع ضرعو ىروشلا لهاو ةصاخل. سلجم ىف ىروشلاب بيطقلل نبأ رضحاو

 باذعلاب نكمأو لكنو :ٍوف اهيف ريكنلا هيلع مظعف هعباتكى هل تعقو املك

 تالاقملا كلت ىغتقمب هلّمق ى اوروتشاو هسبحم ىلا لت رف سانلا نم ءالملا كلذ درست

 . نم داغوالا ضغبل ةوواد نب ناهلس سدو همف ءابقلا ضعب ىقفاو هيلع ةلمملا
 ءارغس عم مدخل ىيفل ىناوءاج ةفناعز معمو اليل نهتلا اوقرطف هاققب هتيشاح

 باب ةربقمب نفدق دغلا نم هولش جرخأو هيي و اقاحن هولتقو رجالا نبا ناطلسلا

 . " هيلع تمرضاأو داوعا هل تعج دقو اكيرط هربق ةفاش ىلع دغلا نم جيدصأ مث قورسحما

 هني ءاهقنا كلذ ىن ناكو هترفح ىلا ديعاف هرب دوسأو هرعش قرتحاف أران

 مظعو هتانه نم افودتتعاو ناهلتس اهب ءاج ىتلا هاغنشلا هذه نم نانلا بجعو

 هسنعغ هللا افع ناكو ديري ام لاعفلا هللاو هقلود لهاو هموق ىلع هيلع ابيفريكذلا

 : اسمو هسفن ىكييرعشل هفتارع شيخف ىلا ةبيصم عقرتي نهنلاب هناكمأ ماي
 3 ْ كلذ يف لاق



 عجرم هيلا لعجو هصلخساو هسبحم نم هقلطا ناك نأ دعب ىزاغ نيركب ىبا

 هنناكم سابعلا يا ناطلسلاب قحلو هيلا ناك ام جوخأ هكرتف هضقنو هماربأ

 هيلأ ىنامتع نب دمحم ريزولا ىقلا هكلم قسوتسأ اللف ديدبلل دلبلاراصنح ىنم

 منيب ةرملا يكششار ةطيشلا هسا ورملا هين راضر هر
 مماربأو مضقن ىن عجرملا هملا اولعجو ةاخادملا دكاتو رجالا نبا ناطلسلا نمبو

 ارذبن سكارم ىلا ناهيلا دبع ريمالا لحترا الو هتلابا ىف نمكترملا ءانبالا ناكمل

 شكحارمو هفلس كلم ىلع ناك اما هل لوألا دقعلا نإب هيلع اوللعتو دهعلا هملا

 تدقعناو اورصقا رث هيل ضوهنلا ىلع اومزقعاو ءابل اهيلع دقعلا ىلا ماهل امنا

 اهرغث ىلع اودقعو رومزا منيب منخلا اولعجو م" نمعبسو كس ةنس ملسلا عنب
 هركذن اككله نا ىلا بيلع لزيز ملف ىهيصلا ىلع نب وسل

 1 بيطق ىوأ لتقم نع ربغل

 تس ةفس َتاف هكلم راد ديدي دلبلا ىلع سابعلاوبا ناطلسلا ىلوتسا أم

 نب ناهلسو هنيلع دبتسم ىاقع نب دمح ريزولاو هنناطلسب لقعساو نمعبشو

 ناطلسلا نمو هنهب عقو طربشلا ناك دقو هل ىيدر ركسع ىجب بارعأ نم دوواد

 هيلا ىمن امل هيلا همالساو بيطقل نبأ ةبكن ىلع ةبخطب عيوب ام دفع رجالا ىبا

 ناطلسلا ىحز ادق سلدنالا كلم زيزعلا دبع ناطلسلا ىرتغي نايك ةنإ هلع

 «همزبف ديد دلبلا ةحاسب ىزاغ نبركب وبا هيقلو ةبخط نم سابعلاو بأ

 هسفن"ىلع افرخ ديدجل دلبلا ىلا بيطخل نبا هعم يواراصحلاب همم ذالو ناطلسلا

 ضبقلاب دووأد نب ىناهللس هأرغأ مث امايأ ماقا ديدجل دلبلا ىلع ناطلسلا ىلوقسأ ألو

 (1) 10 ]ع3 (ممزو تث55, م0اعطلاأا 6 ىنيخسو

127 



 ه.ع

 قافتالاو عاقجالب مميلعراشاف مرارسا نماك ىلع هوعلطاو مءاج ةيولج هطتخا ىذلا

 مودع ىلع دعلا انابطتامفاع ممفلحو مقافتاو مدقعل رضحو املا ىداوب اوعقجاف

 سسارعلا ةيندكولا مفحؤب اولحتراو هنم هيلا نكم ىتح ديدهل دلبلاب هعل ازاغمو

 ترادف هري.كاسعب ريزولا مملا زربو (0) نيعبسو سه ةنس نم ةدعقلا ىذ ىف

 0000 00 2 لا هيلا وفور زق اهللط لاعطلا ةدعساو سنلاولا عيجوا ودا
 ديدهل دليلا ىلإ صلخو هب طمدأو ةعوج تمزهنأو هفاصم لدتخاو اهتلاو

 لزيذو سسارعلا ةيدكي هركسعم سايعلاوبا ناطاسلا برطضاو قيرلا بصع دعب

 0000 0 ايلا | جابي يدل دليلا كدلك لتو متاراب قلمولا هيع زمام
 ةيسلدنالا لاجرلا نمرجالا نبا ناطلسلا ددم علصرو بامرالاو لاتقلا عاونأ اهب
 اهيف اوتاعو اهومدرف سافب بيطقل ىبا عايض ىف اومكتحاو اهراصح اوقمضف

 دلبلا نع لوزنلا بركب ابا هع نبا ناققع نب دمحم لخاد تس ةفس تف ناكاللب

 هزسصعأو عرصلا ا بر تايم نامل ناكدامل ناطلسلا ةعيبلاو ديدجل

 نأو ش-.كارم لاعا ىع ىاهلا ىنجيجلا دمع ريمالا ممملع طرسقشأو لاح نان

 رحبوبا ريزولا جرخو ركملا ىلع اووطوو هرك ىلع هل اودقعف ةسامل# نم اهب هونيدي
 ىم هإيهبس ةيلختو نامالاب هدهع ىضتقاو هعيارو دجا سابعلا يأ ناطلسلا ىلأ

 لحتراو مرحملا ع عباس ديد دلبلا ىلا سابعلاوبأ ناطلسلا لخدو هلذبف ةرازولا

 رع نب ىلع هعم لعرأو هيلع ىلوعساو شكارم ىلا قعموُف [نمرلا ديع ريمالا

 ساف ىلا ىاسام نبأ هنع مك ىاسام نبا ريزولاو نيرم ىنب نيش نالغيو نبأ

 اهبرقتساو سلدنالا ىلا رجلا زاجاو سابعلا با ناطلسلا نم هاضتقا ناك دهعل

 كلم ماس ىبا ناطلسلا نبا سابعلاوبا ناطلسلا ليققساو رجالا ىبا ةلايأ ىف

 ا و هاوه نع بلغو هنولق ةّملا ضوفو نياكلا ني. اقع نب دمحم هريزوو برغملا

 ةلج ىنم ديدهل دلبلا نم عملا عزسن ناك ورواد ني اقلط لل ىروشلا رما

 (1) 16 ادع مددكف. 8ر © عا آ* مدعامضأب منع علال انكر ١ ننيتسو. لذ مدؤرمو عممعات#* 5ع 6مغأاع ماان5ز ءانعق ؟هزذ لدم5 15

 عاق مأامع5 ننأ ةانأ؟ ؟مأ.



58 

 هنإب هيلع هوهعريزولا بطاخرمالا اذهب ءاجو بكترملا اذه بكترا املف مرصأ نم

 هبيذكت ىنريزولا 2 اهنيبراداممي ملعأ هللاو هنذأ نع هناو ةرماوملا ىضتقم لعف

 هناكم ىلأ سابعلا يا درورمالا كلذ ضقن ىف هفطالو هب ىر اع ورانا ةءارجلاو

 هيلع سانلا عاقجإب هعفادو كلذ نم ناققع نب دمحم ىباو ةطومل تحت ءاغبالا عم

 ءاغبالا صختا ناقع نب دمحم ناب ربقل هءاج كلذ موري ريزولا افيبو رمالا داقعنأو

 نبأ نع ضرعأو روف رجالا ىبا ةلافك ىف اولصح مناو سلدنالا ىلا ملكى يملقتعملا

 ىنجرلا ديعريمالا هلزانف ميلا هودع نم م غرفمل ىزات ىلا ضينو هناطلسو هع

 ناطلسلا ددم هلصوو برغملا كلم ىف ةرغلا ناققع نب دمحم لبقهاو هقنختب ذخأو

 نم اقع نب نامل نب ,ىسومل ميل اهدشعر هيفا كج نس
 ةبضانلا سلدتقالا لاجو نم رخآ ركسعو نيدفاجما ةازغلا ةدجشم نم ءالعلا ىأ

 كداب ملا كاضحاب ىجيلا دبع رهمأ ىلا هلسررجالا نبأ تعبو هنباجتم ىنوزهافي

 اهعاقجإو سافب هفلس كلم ىلع هترهاظمو دهجأ سابعلا ا ناطلسلا هع

 هيفلس كلم نهبلا دبع صتخي ىنإو ةلصاوملاو قافتالا اهنيي دقعو ابتلزانمل

 ىلا اوهعناو ريزولا ابملا اوفلاح نياق ىلا هناطلسو نامقع نب دمحم: ىكحرو ايما

 هرسكسعم ضفناف ىزات راصح ىم هناكم ريزولا ىلا ربخل غلبو مركلا دبع رصق

 ىوهرز ىلإ دمحأ سابعلاوبا ناطلسلا قتنأو سسارعلا ةيدكب لزضو كفا ىلا عجرو

 ت.مزمنأو هفاصم لةخاق ل بهل ةنقىنم هناكم وحن مهمو هركاسعبريزولا هملأ دمعف

 دلبلا ىلا ل. دو ركسعملا برتناو الولغم هبقع ىلع عجرو همارو نم ركسعلا ةقاس

 جرتةيو ساف رهاظ ىنوقيزلاب هل اوركسعي نأ نمسح دالوا نم برعلاب اجاجو ديدبلل
 نم هعم ناك نمب ىزات نم نهرلا دبع رهمالا ميلا ضيفف ملاح ىلا هعومجب

 هعومجب دمحا سابعلا ابا ناطلسلا ىفراشو ءارصعلا ىلأ مدرستو فالحالا برعلا

 ةدارم يسصق نم هناكمب ىيرع نب رامزنو مفلس ىلأو ىلا اوقعيو ةتتانزو برعلا نم

 (4) 1و اذ عزفمل



 قا“

 ةفيملا 8 هلخأدو ه.ضرغ لل هايبشلا كلذبر هلا ل دجحوف اة ععتحلا ىم هع

 ىناطلسلاب اذه صتقخأو اعراش ه3عءيب نقعنت ا كعذلا ىبصلا ةعيب بجو الضو

 هيلع طرقشاو كلذ ىلع ةرهاظملاب هدعوو همبأ قوقحب ءافو دالوالا كيلوأ نمب ىم

 ىم ةبارقلاو ءانبالا ةعيب هيلا اوصخقيو مرمأ دقعنأ اذأ بلا ىنع هل اولؤني ىأ

 |0000 1 لسا قيايدتملا عمتي نار 'هعطوست كاسقوا هنعلايا قار دوكي) ةجلط
 نم ىنيعرلا دجأ كلذ ىف هريفس ىناكو هطرش نافع نب دمحم لبقتف هيلع

 هتزاجا ةليل هما حوزت نسا وبا ناطلسلا ناك ةتبسب لاغشالا باك ةقمط

 امشنو اهلها ىلا اهدرف ساف نم ميل هب قحل ىتح هاياظح داقتفاو ىيرط ةعقاو نم

 ىاطلتملا ءامب ىلا ةلصو [اهدتدكيو كلذل درك مناف ةلافكلا هذه موت ىف ىيعرلا

 اعدقساو ملاقتعا راكم دعقو ةيئط للا ةتبس ىم نا نب دامح كو ةلودلا

 اعلا لجف هل عياجف ءانىألا عم هفاكم ىف ماس 2 ىناطلسلا نب دجأ سابعلا نأ

 لبجل لقا بطاخو أومدقف ةعيبلا امك ةميبس لهأ مدقتسأو هتعاط ع

 هل لوزنلاب هناطلس نع ناقع نب دمحم هيلا عبو منع رجألا نبأ جرفأو اوعيابف

 هلخدو هيلا ةقلام ىم لحتراف هتعاط ىلأ عوجرلاب هلهأ اوبطاخو خفلا لبج ىنسع

 ا انلا نا ناطلسلا ىدماو رجلا ءازو اهم نيرم ئب ةوعد اكو هنمللع ىلوتساو

 نب كيك كاكو هدرمأ ىلع ةناكخلل الام هيلا لدعو نسلذدنالا ةأازغ نم ركسعب هدمأ

 مربم ىلع اقرمفي مو كلذ ىف هرمأو مرما مل كرتيو هيلا نوعجريامامأ سانلل مدقي



 عا

 هيلع هللسسجو سلاددالا قلتم اف نافيا بغرف رهخلا ىبأ نمدو هيب ةودعلا

 كتعبفرجألا ىبأ للا كلذ ىو برغملا ل ناكملف نم هعجرم 0ع كلذ ]اودعاوتو

 هريزو مالسأ لطي هلسر ابي تفوأو هيراوحو يللا ىولعمو ةهرافلا اننا

 ئزاغ ىباريزولا دبقسأو كلم م 5 ذو كلذ نقم ناطلسلا ىو هيلا بيطقلل ىبأ

 بطاخاام لغم هيف رجالا نيا هيطاخو هل. ادو بيطقل نبا هيلا زيد رمالاب

 انوذقر لوشلعسالا'هبكواو ىسولشب نات وكرلا كنس هني 0 7
 نعحرلا دمع كلزنو هركاسعب هلزانو ل لبج لل نسضبيذو ةيوطب لحال ىلأ كب

 ةعاساف نب دوعسم هرسيزو هعمو نميعيسو عبرأ ةفس ىم ةدعقلا 42د ةيوطبب

 رمح لمصتاو هنود توملاو هتوعدب ماهقل | ىلع هوعيابو هملا ةيوطب لئابق عقجاف

 ا أهروغت ندسل هقعبو ةتيبس ىع ىنامقع نب دمى هع 00 دقعف ركب ىباريزولاب

 نميلا نبع ل ازانو ةلالالاو رحاسعملاب ساف نم ضبنو رجالا نبأ نم اهيلع 1101

 دبع رممالا لخدو ساف كلا م را هلا 6 رث امايأ هلتاغو هيلع عفتمأف ةيوطبب

 وهو لصفلا سلب دعقو ساف ىلا ريزولا لخدو ابهلع ىلوغسأو ىزات نهيلا
 [لسابعلا قا ناطلسلا ةعيببربشل دعا ىأ كلا دو لع دير تل ئزاتملا ةدوعلا حلم

 هركدن اح ماس ىأ قاطلاسلا نب دجأ

 ثادحالا نم كلذ لالخ ناك امو كلملإب هلالقتتساو
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 برغملا ىلا نسولفي ىبا نب ىهجرلا دبع ريمالا ةزاجا نع ربخل

 هتوعدب ممامقو هملا ةيوطب عامقجاو

 نم ىداج ىن ةطانرغب هكلم ىلإ ةدنر نم عجر دق رجالا قف عولخما دمحم ناك

 نحل هكلم ىلء ئزققملا سايءارلا هودع ةيغاطلا هل. لدتقو نيتسو ا كتالث ةنس

 هكله لقتساو ةيسرك ىلع ىوتساو عولخما دهعب ءاقو هيلا ةطانرغ نم بره

 هترازو ىلع هل دقعو هصلخساف بيطقل نب دمحم هيبأ بتاكو هبتاك هب قحلو

 ىلا ةدقمم هنيع تناكو هاوه كلمو هيلع ىلوتساف هكلمم ماهقلا ىف هيلا نضوف

 لئاسولاو قباوسلا مدقي كلذل ناكف هتساير ىن ةفا هب تلزن ىا هانكسو برغم ا

 ناطلسلا مع دلو نم ةريغ ملكى سلا با ناطلسلا ءانبال ناكو هكولم دنع

 نيا ةافطصا 00 نهرلا دبع ريمالا قحل او مرما ىلع منوشخيو ىلع ىبأ

 ىناطلشلا لهو هقلزنم ىلعاو هتبتر ةلودلا ىف عفرو هاوهخل هصلقساو بيطقل

 تناكف صايعالا نم هع ىنب ناكم ةتانز نم نيدهاجلا ةأ: ازغلا ىلع هل دقع نأ ىلع

 هككله لقتسإو هرمي زيزعلا دمع ناطلسلا دبتسا الو اهب عالطضالا ىراثأ هل
 دنع لافتعاب. هيلا سشدف قاطلسلا دفع هتاضرم ىف ايعاس بيطقل ىبا ناكو

 0 لل  اعل نياوعسم يدراظلا ةزيزور سلفي تا نما نكيلا
 |0011 ماير راس اهقلتععاو نقط اطلطارا ىلل اعيلع ىاطلسلا لبجو اوركش: كلذ
 عزنف هلركذتف ملظاو بيطقلل نبا هريزوو رجالا نبا نمبوهل رمغتو زيرعلا دبع

 ا 0 الاى نسييو نيتنت ةنس ىرعلل ناطلس زوعلا دبع ىلإ هنع
 برقلاو ءافطصالا لحم هسلجم نم هلحاو ناطلسلا هلبقتف قباوسلا نم درمو

 تدكات ف ناطلسلا ةاهج ىفرقتساو هيلا مممثعيف هدلوو هلها نرجالا نبا بطاخو



 ع4

 ىف ىر ناك ىيفشات يا ناطلسلا نبأ مهاربال ناسملت ىلع اودقعو ةخسشملا عقجأ

 نيوحر عم هوقعبو ه.صولخل كلذب هورشاف ههبأ كلبم ذنم ممتلود ةلافك

 ىلا ةوارغم نم برغملاب ناك ىم اههعم اوحرسو لقعملا نم هللا ديبع ريمأ روصغم

 نسجرلا دبع نب ليدنم نب نوراه نب ىلعل ميلع اودقعو ىلشب مكلم نطو
 ىلاراص دق وج ىبا ىبوم ىسوم نب ةيطع ناكو مدالب ىلا اوفرصناو نومحر همخأو
 نم حرسخ ىناطلسلا كله الف هتناطبو هتلمدب هقحلاف زيزعلا دبع ناطلسلا

 جرخ دليلا رهاظ مركسعم نم نيرم ونب لصف اذا ىتح دلبلاب ىققخاو رصقلا

 دلبلا لها نم هقعيش هيلا عقجاو وه ىبا دالوم ةوعدسب ماقو هنافتخا ناكم ىم :

 ميهأ بأ ماصو ومح ىبال ةعيبلا ىلع ةصاخل اولهو ءاغوغلا نم ميلا بستات نم عم

 هيلع أوعنتمأو دوذبانف هللا ديبع ىم هموقو روصنم نبوحر عم نيمفشات ل ننأ 32

 وهو هيلارمخلاب هللا ديبع نموج ىبا ءاهلوارومخي دالوارمطو برغملا ىلأ منع عجرف

 ىلاردابفرماع ىنب ىحبوهو نمفشات يأ هنباب ربخل لصتاو نيراروكم3 نم هاوثمب

 بناج لكن م ملف هيلا طقاستو داولا دبع ىنب نم هعم نمو ابلخدو ناتتلد

 عبرأ ةقاسا كد ع اج ان أبلخدف ةبم ايلا دعب مرثأ ىلع ناطلسلا لكيت

 هل ىنو هبارقغا ىن هوفسا ىنيذلا تناطب كع ضبقتو ةكلم لك ىنمعبسو

 ةوارغم ىلا ضبنو مناطلسو داولا دبع ىتب كلم عجرو مملتقف هيلع ىسلا منع

 هيف كله لاج بورحو ةلواطم دعب هيلع مبملغف قلعت نم مناكم نيرم ىنبءاهلوأ

 لقتساو هراصماو طسوالا برغملا جاومض نم ا احيو نوراش نب ننكر

 ضوهنلاب مف ىزاغ نركب ىاريزولابربهلا لصتاو هرابخأ ىف هاركذ اهسح رمالاب 3

 ةيوطب ةيدانب نهرلا دبع ريمالا جورخح نم ناك ام همزع ىنث رث ههلا

 كلذ نع هناش هلغشف



 عم

 ديعسلا هنبا ةعيبو زيزعلا دبع ىناطلسلا كلبمم نع ربت

 - لوخلا ضرم نم هباصا ا ىحلا هب تنمزادق هتان لا دم ناطلملا اح

 ان3إ الو ةدنو ىلا ءانبالا عم هلاقحا ىع ماسوبا ناطلسلا ىناجت كلذ لجالو

 ٍُ ليالو هل وحن ديازتو نالت ا هداوثم ىف هعجو ددواع 0 هندب مامصو 0 نم

 دا ' 1 ةيمح سانلا نع 2ك 5و ضرملارباصو عجولا 4 ب دمشأرمالا لصختسأاو جف

 نيرشعلاو ناغلا هليل 2 ألو برغملاب قايل ناسلخ جراخ ه درك سعم 3

 ىغق ىنيعبسو 0 0 م نم
 : مدخل 0 هدلوو هلهأ نيب 0

 تكلا هيلعا 5 ميديأ ىنمب هنبا ىقلاو متفيلخ نف ا ىزعف هع

 ا كسا للا دوجحرب أو ةعيبلل ددي ىنولبقيو هعمل هنوطعي ىنيعبتم

 ركسعلا ةسارحب ليللإاب ظقياو هطيطاسفب هلزنأو هداوعأ ىلع ناطلسلاو لش ريزولا

 1 1 ل ردهار تالعل ارلجترا رق هلم ىلا اجاوفا وجرت ليحرلاب ىلعلا ىف ىذأو
 : هكلم رادب ناظلسلا نبأ لمحاو ساف ىلارهسلا اوذغأ 0 506 اولعقحاو برغملا

 ىس ىف نكي مو هناطلس نم ءىث ىف ىضرصتلا نع هرججو هبجوركيوبأريزولا هيلع

 هركذن ام ناك نأ ىلإ اضقنو اماربأ

 اطسوالا يرغلاو ناسملت ىو ىبأ ءاليتسا نع ر بشل

 ىزاتب ول قحاو زيزعلا دبع ناطلسلا كام رثأ ناسملت نم نيرموغب لصف ام



 ع هب لعبه ييبيهيهبيبيي

 عا

 ب ناطلسلا بكرأو ةلودلا هل تْزرسةهاف املك يم هتماقمم ىنميعبسو

 كفا 1 هر دنا 0 للا أريفس نيدحم تب نب يدي بأ هكاك هتقول جرخأو

 تادطقسا نم هيضقن ىو انماك ناكااما [ذكاو همإ دك عبتتقب ناطلسلا اورغاو هنأش

 ةقدنزلا للا ةبوسنم اك هيلا ع عاشو هكا ءاصخو هملاد

 ىضافلا تعبو ههف هيأر مر دا عجارو ةقدنزلاب هيلع لدد#و اهأدرتساف

 مكح ءاضمأو تالعلا كلتب هنم ماقتتنالا ىنزيزعلا دبع ناطيلا لل ىسعل نبأ

 الص مل لاقو داري ىأ دراوجلو رفخت لآ هةعمدل ضأو كلذ نس ع مو هيف هللا

 كلذب هيلا صلخي الف انأ امأو هيلع 2 أمم ىوملاع ناو مكدنع وشو كذم خمقتنأ

 سلدنالا لهأ 0م ءا نعو هينبلو | عاطقالاو ةياربلل رفو م ىراوج 5 ناك نحل

 نيرم وخب مسح تو ىنمعيسو 2 در ةفس زيزعل ا دمع ناطلسل ا كلم الف هةلج 62

 ةلودلاب مداقلا ىزاغ نركب ىاريزولا كاكإ ىفوه راس ناك وكر برغملا هللا

 تا مارا ىنكحاسلل ءاغب ىف قناتو عايضلا ءارش نم رقكتساو رن اع لزغف

 هركذنام ناكنا ىلإ 7
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 نع رمثف بيطقل نبا ىلا كلذبربخل ىنو اهلوبق نع ناطلسلا ممم دقو هيف
 ىاناطلسلا نيازيزعلا دبع قاطلسلا مد ةحسأو منع ضيوقتلا ىف هاج فاست

 نسولفيىبا نبأ ىهرلا دبع هعىباىلع ضبقلا ىن ذّمموي ةودعلا كلم كلم نسحل

 نم زاجا الل سلدنالاب ةازغلا ىلع اش هوبصن دق اوناك ىلع ىا ناطلسلا نب

 001 0 0 ةينيلا راوي ررصاو غلاما بلظل | رلؤلخ (ماجام طلعبت وعلا
 ىلا رطضاف نيرم ىنب ةلودب ذمنيح مداقلا هللا دمع نبرع ريزولا هعافد نسحأو

 عولخم ا ىناطلسلا ىلع اولزنو ىاسام نب دوعسم هريزوووه زاجاف سلدنالا ىلا ةزاجالا

 دبع مدقف ةارعلاد يس نيدلا ردب ىب ىلع ىنوتو ملزن مركف ىميتسو ةعبس ماوعأ

 00 | دم دعي هنكلمي ديتبنا ةقوؤفلا دبع قاطلسلا ناكو هياكم نجلا
 هرسمأ ضاقتتنا عقوتو كلذ نم عولخم ا ناطلسلا هلعف اه صغف هللا دبع نيرع

 كلذل 0 ندر جاف اهبرسي ىهرلا دبع نم تابطاخم ىلع ققوو منم
 1 تاكا ماو (قيول فيي با نأ لاقتعا ف يمطتلا ندا ملمتاوإ
 هل بتكو كلذ ىلا هباجف هيلا عرد ىتم هملود نم ناكملا هل. نوكي نأ ىلع ممغسش

 نبا رغاو نيدم ىبا نب ىبحي ىبأ هبتاكو سلدلا ىلا هريغس دي ىلع هطخب دبعلا
 000 11 1 يار قدور فيا نا نيا هلع صمعلابب هيلطاطلسا ب ماففل
 نم ةناطبلا نع هغلب امل بيطخل نبا ةرفن نمككسا كلذ لالخ ىنو ملقتقعأو

 ةوظفحا دق منار اهلوق ىلا لام ناطلسلا ىأ هل ليخت اهرو: ةياعسلاو هيف حدعلا
 روغتلا ضقفت ىن ناطلسلا نذاتساو برغملا ىلا سلدنالا نع ليوكلا عجاف هيلع

 ةملاخ ناك ىذلا ىلع هنبا هعمو هناسرف نم ةل ىف اهملا راسو ةيبرغلا

 لام ةردعلا ىلا زاجلا ةسمرف فلا لبج ىذاح الف مر ةنيطل بهذو ناطلسلا
 دبع ناطلسلا ناكدقو هيقلتل لبجل دْناق جرخل هيدي نمب هنذا حرسو هيلا

 اهتالو هاقلتو.ةعبس ىلا زاجاف هنهح نم لوطسالا هل جو كلذب هيلا زعوا زيزعلا
 (1) آم هند. 31. ممءام ةخبطل



 ع
 هفلخم نع تعبو هرابخا ىنرم اكنيتسو تالث ةنس سلدنالاب هناكم ىلأ عولخم ا

 ملت ه عساف فك عيب هللا تعا نيج كامري ةلردإلب ماعلا هر از كلاما
 ناك اكهتلزخم ىلا هدرو همودقب ناطلسلا رسو هرظنل مقعبو الس نم بيطقل نبأ

 قل دق مهومش ىنباو ةارغأا ّيةرسع نب ىبحي نب ناقع نآكو هافاك ناوضر عم
 زاجاو ةطانرغ بحاص سيءرلا نم رشلاب سحا ام دنع هيبأ باكر ىف ةيفاطلاب

 ىوكم ىف ناطاسلا بهكف برحل رادب ىناقع ماقأو ةودعلا ىلا كلامه نم ىبكي

 اوسنيام دنع ةيغاطلا ىع اوفركناو هتمدخ بهاذم ىف بلقتو كلانه هبارقغأ

 نا ىن هللا دمع نيرع اوبطاخو هدالب روغت ىلا هنع اولودكف هيدي ىلع فلا نم

 ملا نوبعتري لا مقعاطل ىتلا ةيبرغلا روغتلا ضعب نم منكم

 هم ذامللا كانغ نودزبتع قفط كيل كا ناكر كل دا عولخملا قاطلشلا ئبطاحت

 هتلجو هللا دبع نيرع نم كلذب ناطلسلل تيفو: ةدكحاتم ةصلاخمو ةمعرم

 أهغوستو كلذ ىف ىترادشأ لبقف هفلس تارت ىه ذا ةدنر ةئيدم هيلع دري نأ ىلع

 5 يق اطل ى مدقملا ولهو .هعلجج ى ليي نب ناقعو اهب كرقو عولخما ناطلبألا

 رادىلع هدعب ىلوقساو ناطلسلا اركلمو خفلال اناك تناكف ةقلام اهذم اوزسغ

 ىلع هلو ةصلاخم ا ف قيرغ ةلودلا ىف مدقلا مدقتم ىيدي نب ناقعو ةطانرغب هكلم

 هدلوو ناطلسلا لهإب بيطخل نبا لصو املف هاوه ىلع دادبتساو ةلاد ناطلسلا

 ةرمغلا هقكرداف هتراشا لومقو هديوملع ىم ةلودلا ىف هناكم ىلا ناطلسلا هداعأو

 هكلم ىلع ىايعالا ءالوه نم ىوخهلاو هب ءافكتسالا ناطلسلا ىلع ركنو نامتع نم

 ةنس ناضمر ىف هتوخاو هاباو هبكن ىتح هيلع ريبدتلا ىف ذخاو ناطلسلا هرذخ

 ىلع بلغوو هل بيطخل نبال الخور كلذ دعب ميرغ رث قبطملا معدوأو نمتسو عبار
 درفناو هترلخ لهاو هنامدنب هنهب طلخو ةلودلاريبدت هملا عفدو ناطلسلا ىوه
 هبإب ىشسغو لامالا هب تقلعو هوجولا هيلأ تفريصناو دقعلاو لدحلاب.نيطنلا قه

 كتتاناكملا ىف أو-ةخفمف ه.ةيشاحو ناطلشلا ةفاظطم هب تاصنغو ةفاكلاو ةصاقخل



 مو

 نبا بيطعل ىمبو ةهنهب قكناكر هسبحم ىف هيلع قيضو بيطشل نبا ريزولا أذه

 ناظلسلا ىوه ىلع ابلاغ اكو رم اكسل عانألاب ها مايا كلل ةدوم قوزرم

 لهأ 1 انوبز نددعبي ع ىدأو ىنم عولخما ناطلسلا أذه ءاعدتتسا هل ىنيزؤف ماس ا

 هيلا شا ىداو نم هقيرط ليبست ىف سلدنالا لفها بطاخو هنم كلذ لبقف

 كك هةشكانعلا الذ 0 هلهو تاسعا مساقلا بأ فيرشلا هسلجم لهأ ىم تصعبو

 راسو عا ىدأو م مساقلا ابأ فيرستلا بسكو قلطناف هإ.ةقعم لحو كي ىبأ

 رم اكهتديصق بيمطقخل ىبأ دشنأو هيسرك ءازأ هسلجاو هيقلتل كم

 ميكا رز هيركذرم دقو أدوبشم اموي ناكو هدعوف هرصنل ىناطلسلا حرصخسي

 ىبأ شيع دغرأو هب رظتناو هباكر ىن نيمداقلا قازرا رفوو هلون حغراو هأوقم

 تابجب لولا ىف ناطلسلا نذاقسأاو سناتسا مث عاضقالاو ةيارجل ىف بيطغأ

 ىف اوزرامتف هفاحتإب لامعلا ىلا بقكو هل نذاف اهب كلملا راثأ ىلع ىؤقولاو شكارم
 ةربقم لكم هرسفس ىنم هلوفق ص السبرم م دكنعو اذا ىكع هنم ل صحو كلذ

 مارحلا ىور ىلع ةديصق دشنأو ىسعلأ ىاناهطلسلاربق ىلع فقوو ةلاشب كولملا

 ابعلطمو ةيطرقب هاي عاجرتسا 5 هب ريدكسيو هيثري

 هراثأ هذ فهو 0 انكم ةرسبعوأ ةرميغ كنامز مدق

 ريققسأو هو عف دف ةعافشلاب سلدنالا لهأ امل كلذ ف ماسوبا ناطلسلا بتكف

 دمحم ناطلسلا داع رث ةودعلاب هتماقم لوط هناطلس نع اذبتنم السبوه



 عورس

 ناطلسلا كد مدق املف هفلس عم ممتداع ىلع ةيعاطلا مودع ىلع هل اندم نانع

 هنذاتساو أهناقفو نيلذدتالا ءارزو نم ةعم ىيذلا دفولا ا هيدي نهب لثقمو

 ب ةوهو دشنأو هل نذاف .هأوجن ىدي نمب همدقي رعشلا نم ءىث داشنأ ىف

 ةدبلعلا هعاسرمللا ةيليلخ

 هتردق ىك كنع تعفادو

 انجتدوادبا كابكايلار او تكا

 ستمل دنا نقرابر اركط, سامو

 نسبي هظو:هشاررمالا ل

 مم لبح تلصو دق هب نمو

 ميس سوفن متضأ دقو

 ليشلإق اجدلا ىنحال ام كالسع

 رشملا هعفد عيطتسي سيل ام

 رططلتلا .ىلفك لازم اذ

 يرسم الو ردح أم اكالإل
 وستنللو هلام كانيلعارتلع ف

 ل00 الو ةهن اود ام

 اورسلظقناو كسهلا ىنوبجوف

 عجرتق ام سلبي نأ ليق هل لاقو سول ىف هل نذاو تاهبالا هذبل نا-طلسلا زتهاف

 ىللاقو هوبلط ام عيمجب مدرو ناسحإب ملهاك لقتا م متابلط عيمجبالا ميلا

 ىفقريفسب عمسي | دفولا كلذ ىف هعم ناكو فيرشلا مساقلاوبا ىضاقلا امديش

 سه سلدنالاب هذه متلود تقكمو اذهالا ناطلسلا ىلع مسي ىأ لبق هترافس

 ديعس ىبأ سدارلا و هكرش ناطلسلا مع نا سئارلا 00 مب راث ينس

 ءارسخلاب ةقورعملا كاملارادروسنتو ءارمحلا سراح ةسزتمم ىلا ناطلسسلا ير

 ناكامب جاب ىبا ناطلسلا نبا لمعامنا كلا ل بصنو هلققف هتقمب ىن اناوضر سمكو

 هيلع ادبتسم هرماب ماقو هعيابو هجرخاف ءارمحلاب القمعم ىناكو هتقميقسش ىلع هرهص

 شأ ىدأو ىلا اهجان بكرف ناتسبلاب وهو لويطلا عرقب دمحم ناطلسلا سحاو

 برغم اب هئابا كلم ىلع ىلومسا ام رثأ ماس ىبأ ناطلسلا ىلاربخلاب تعبو اهطيضو

 ةلودلاب مداقلا سمارلا ل.قةتعاو سل دنالاب مدنع نافع ىبا ةييحأ مايا داوغم ناكاديقي
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 ة.طانرتغ ىلا هللا دبع دوسبأ لقتتنأو اهضارزو ىن دودعم فلس ابب هل ناك لامثلا ىلا

 ةطانرغب اذه دمحم هنبا انشنو ماعطلا نزاخ ىلع ليهتساو رجالا ىنب كولا مدخخسأو

 هنع ذخاو ليده نب ىيسحيروهشملا ميك ةبححعب صتخأو ابهدجشم ىلع بداتو
 ضوخ ىم القماو هخايشا نع ذخاو بدالا لكناو بطلا ىنزربو ةيفسلفلا مولعلا

 ىراجيال نيحب لسرتلاو رعشلا ى غبنو هنم ديل ءاقتنا عم هرئغنو همظن ناسللا

 هحادمج ةلودلا السمو هرصعل رجالا ىنب كولم نم حاجي ابا ناطلسلا حدتمأو اهيف

 هبابب باتكلا ناويد ىف همبثاو هتمدخ ىلا ناطلسلا هاقرف قافالا ف ترشتنأو

 ةيبدالا مولعلا باسو رقنلاو مظفلا ىف ىنمتودعلا يش بايه نبا نسحل إب الوعر

 هريزو لعق ام دفع هفلس نم عولخم ا د52 مايا ىدل نم ةطانرغب ناطلسلا ىتداكو

 اة امهكلا ةسايزب بايه ىبا دبتساف مرابخا فرم ا[ هليلنع دبتشملا ميك نب دمحم

 ىلوف ةيياعبسو نمعبرأو عست ةنس فراهل نوعاطلا ف كافه نأ ىلا ذمموُي نم

 ةانغم هبابب باتكلا ةساير اذه بيطخل ىنب دمحم ذئيدح جابت وبا نانتطلسلا

 ىابتاكم ىن لسرقلا نم بمارغ هنع تردصو كلذب لقتساف ابب هبقلو ةرازولاب

 ةفاطراشملاب هدي ىلع لاعلا ةيهلوق ىف ىناطلسلا هلخاد رث ةودعلا كولم نم منارمج

 هنعرفشو هلبق نم دحاب غلبي | نيح ىلا ةصلاخملا ىف خلبو الاومأ اهب هل عمج

 نسل ا ناطلسلا همباب ابرقم ةودعلاب نيرم ىب كلم نانع ىبأ ناطلسلا ىلأ
 هيلع ادع نمسجخو سه ةنس حاهلوبا ناطلسلا كله رث هترافس صارغأ ىن ىلخ

 هيققول ضافو هاوشاف هفعطو ةالصلل هدوك# ىف دهملاب رقطفلا موسي فناعزلا ضعب

 ماقو هقول دمحم هنبا عيوبوءالسقأ هوقؤمف لتاقلا اذه ىجولعملا ىلاوملا ويس ترواعتو

 مكرلم نم رغاصالا ةلافكر مركاسع ةدايق ىف مدقلا سارلا ناوضر مالوم هرماب

 ا ااكال قر هبزال ناك اك هضرازوبت بمطقل نبا دفاو هو دلاب ديعسإو
 ئاء ةلودلا ترجل ىنعم هداديتسا ىف اكراشمو هرمأ ىف هل افيدر بيطقلل نبأ لعجو

 ىبأ ناطلسلا ىلا امهفغس بيمطخلا نبا ريزولا اوقعب رم ةقيرط موقأو نام. نيسنحأ



 علا

 ني هللا لع هفيدر ةيالوب هبوجوبأ ممتأ ال ةعاطلا تح ةبغز نم رماع ىب

 ىارخفالا ىنزيزعلا دبع ناطلسلا لخادو كلذ هطخاف هنود فرعم نب ركسع

 نمرومهكي دالواو رماع ىب نم ىميعجسو كدلك هكَس هنعمل ىئذ ف هعايدشاو وجينا

 مداقلا وضرعتو ىراغ نب ركب كا ةئارق ىنم ناكع نب نيك يلع دقعو لقعلملا

 أبهف اذ مدخا برعلا للدخل وعلا ركسعمب طيحأو مناتكا اوخمو ممعج ضفناف

 ىلأ مصختاف قانطلسملا ىلأ موقاتساف هدلوو همرحو هلاومأ هلع نيرموغب ىلوتساأو

 ىنتماف لولش احا ىيوم نب ةييطع الوم ىلع ضمقتو دروصقب مملزناف ساف

 اننخ ف رهغص نب هللأ دمع هللا هي سفمب نشل وسح -وسأ اجنو هل هقفلو هيلع

 كلذ ناكو اهلزنف درهما دالبب ىم نيراروكمت ىلأ ءال دال هعم كت.عبو هيلع ىنتماف

 ةهجحشم ةعمو قرشلا ةينماف ىم ىزاغ نبركيوبا ريزولا هيلع كفوو ىنمبهأرو

 كلو ريزولا ءاقلل كك مامودقب ىفقحأو مملصوف ممدامحأ نم ىح لكى م برعلا

 اهوطعاف نير اروكبت نموه ىبأ دير.ةمل داشتحالاو ةعاطلا 3 ىنهرلا م ةد4شملا

 نيراروكمت ىلأ ةكرشل انس كت ىنميلقعم ميتاشم كلا اوفرصضأو مرجو مءابح حسوأو

 بوغهل ,ىم لك ل كلذ ىف قرستخما لتش لاقيو ليخش ىدأو ىلع جراب ىمهسملا '
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 ىلع اوبلجاو محب قحلف ةدواودلا نم عابس نب ىلع نب ىبحي دالوأ ءامخإب ةناكم نم

 " كلذ لصتاو ارانطسوالا برغملا مرطضاو اهب ناطلسلا ركسع اولزانو ةيدملا جاوض

 ىبا نع روصغم نيوحر ناطلسلا لقسا نيعبسو ثالث ةنس تناكامو ةدم

 مرودص المو مرداسب كلذ لعفو جاوضلا نم بحأ ام هعطقاو الام هل لذبو وج

 نمروغلا جارخأ داسفلا ءاودأ رسم معم رحاسعلا رك ع مزستعأو ابيغرت

 نم هيوذ نم حرسف ىوارغملا يسمأ ىف ةنهادلاب دوعسم نبرع هريزو مثتأو ىاونلا

 ضرتعاو هرك 500 زبجو ماو هلقتعأو |اديقم هترضح ىلا هصخقتأو هيلع ضبقت

 ىناسملت نم ضهنفف جراوخلو راوغل | بارح ىلع ىَز اغ نيركب ىبأ هريزول دافكو هدوم

 ىنب ل بجي همعتعم ىف دششأر نب ىلع نب ةزه دقعأو نمعبسو ثالث ةنس نم بجر ىن
 متهشم اودفوأو بعرلا ملخادو أهبانب برشا متضعف لاعقلاب مميلع حلاو ديعسوب

 هناكمب نايز بإب ةزهج قحلو دوغتبا ام ملدقعف ةزهج ىلا دهعلا ذبنو ةعاطلإب ريزولا ىلع

 ةيماحل ضعب هتقيبو ىنلش ىاوض ىلا عجرو كلذ نع همزم ىنثأ رث نيصح نم

 ريزولا ىل قيسو هيلع ضبقتو هعج ضفناو مزكارم يف اوقبقف تغورهتب
 هعايشأ سوءرو هسار زمحاف هلققب رماف هناش ىف ناطلسلا ىلا تعبو هلقتعاف

 مرجاف نمصح ىلا ىحز رق ةناملمراوسإب مءالشا قلعإو ناطلسلا ىلإ مهب عبو

 ااه لك ىم مب طاحاف ةفاك ةيبغز ءايحا هيلا تعقجأاو ىرطيتب مملقعم

 رهفنب ىلا زعواو بازلا نم ىناكممب ناطلسلا ىنبطاخو برأ مماداغو راصنأل مملواطو

 بنذاج نم ليه انلزانو متعجانو مدامحاب مترفغتساف ريزولا ركسعم ىلا ةفاك حابر

 لقعملا نم اوضفناو بعرلا ملخادو دبل مياصاف حاير جاوض ىلي اه ءارهعلا

 رييزولا ىلوتساو ىلكراوب نايزوبأ قحلو نمعبسو عبرأ 4 مرسم ىف تاهل ىف اورعذنأو

 عماضولا ميلع ررقو ةعاطلا ىلع نيصح نهر ىفتقأو هيف ام ببقناو لاقعملا ىلع

 ناسملت ىلع بلجا دق كلذ لالخ ىنوجوبا ناكو دي نع اهوطعاف مراغملاو
 ريمارماع نب دلاخ هيلو ناكو ناطلسلا نع ركأ علا ذابتنأ ىف ةصرف زهتني
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 ىناطلسلا ىلوقساو كلانف ماقأو راصحلل دعاقملا ماوبو كيناعلا اهرمحل ناسملت ىم

 طسوالا برغم ا كلم هل قسوتقسأو اميلع دقعو لاعالاوراصمالا قع ىنطولا رثاس ىلع

 هدابع م ءاشي نم هيتوي هللا ديب كلملاو هفلسل 2

 ىرطمت ىلا نايز ىا عوجرو طسوالا برغملا بارطضا نع ربشلل
 ناطلسلا مبلغ نأ ىلا ناسملت ىلء وه ىباب برعلا بالجاو

 ءارصعلاب اوقحل هعامشاو رماع ىنب ءايحو وه نسودلا ةعقاو نم وجوبا صلخ امل

 ءايحإب ىيرع نب رامزنو ريزولا عجرو دسقار لبج ةلبق مروصق نع اهيف اودعباو
 برعلا بلط ناسملتب لمحا امل ناطلسلا ناكو لقعملاو ةبغز نم ةفاك برعلا

 هيلع زازمعالاو ىوبزلا ىلع نطولا نم هاياوجوبأ معطقا مك ميديأ قالطا هنم

 نوكي نا اوجرو هلاوحا اوطغهف هّكلم دادبتساو هناطلس مظعل كلذ نم ىكنتساف

 ناطلسلارهظو هركاسع تللفو مزهذا املف هولما ام هب نولاني روبظ وج ىبال

 ديبع نم حارفل رمما [بوقعي نب] روصنم نبوحر عمزاو اوسُمي هل ءافكال اروهظ
 ىباب قحل ميتاشم ىلأ برعلا جرخ الو ناطل؛سلا لع جورشل لقغملا نوطب ىدحأ هللا

 كلام ىلع اوبلجاو ناطوالا ف تمعلا ىلا مداقو مرشاكو رماع ىب ءايحاو وج

 رحارسعلا موحن دهصو نمعبسو نمتخث ةنس نم بجر ىف ةدجو اولزانو ىناطيلشلا

 ىفريزولا ميلا ضبنو اهناطوا ارهيتكاو ءامطملا ىلا او داعو اولفجاف ناسملت نم
 ةزهج تاغب كلذ لالخ رسغتساو اورسحا ىأ ىلا مراتا عبتاو هماما اورفف ركاسعلا

 هعوجج ضفف ىنلشب هراصح نم هناكهج ريزولاركسعم تيبف ددشار نب ىلع ىبأ

 رهتشا امل ناطلسلا نم نيبهار اوذاكو نمصح ىلا ربشل غلبو ءايطبلاب الولغم قلو

 مدنع ناكرتاقلا ىايز كا اوجاج جراودل رماب ماهقلاو لودلا ىلع ىالدلا نم مانع
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 ىيمبتو ىلاسو ىنرضحاف ىناسملت ىلا هلخدم لبق نوةيزلا ىداوب هوفاوو ىلع سضجقلل

 قاعدتساومجحى ا عابتا ىف ريزولا لترا الو ىلجو ىلع علخو ىقلطاف نمدتاولا بذك

 هخيرصو وج يبا ةعاط نع مفرصو هقعاطب ميف مايقلاو حاير ىلأ ضوهنلاب ىنرمأو
 دالب نم كارو ىدأو ىلا هعم تلرأو ءافطبلاب رييزولاب 0 كلذل تضيفق

 عب تكنو ناطلسلا ةعاط ىلع حاير تعجو ىبجول تيهذو .هتعدوف ىاطعلا

 دمحم دالوإب قصف نمصحجب هتروب لحم نم نايزوبأ حرخو هع اوبكففوهح ىبأ رص نع

 مولتو نسودلاب لوغف ةاهسملا نموسج وبا لصترأو ةدواودلا نم عابس نب ىلع نبأ
 هوفاوو هملا ضوهنلا ىف مءالدأ اوناكف رامزنو ريزولا ىلع ةدوودلا نم تدفوأو اهب
 ماو ةيبعتلا ىنريزولاو رماع ىنب للحو ةتانز نم هركسعم ىف نسودلا نم هناكمب

 هركسعمو هلام نع ةوضيجاف هب ةقدحم حابرو ةبغزو لقعملا نم برعلاو ةتاتز

 11 50 لإ همدجاجو ةعنم"قوذلا 0 لاومأ تهيتكاو هرسإب ببتناق

 هافاوو امايأ نسودلاب ريزولا مولتو ةزاغم لكى لع نمقرغتم هموقو هدلو هب قحالتو

 ءارسعلاب رماع ىنبروصق ىلع رسسمو برغملا ىلا بلقناو ىترسم نبا ىادتا كلامه

 عيبر ىف ناسملتب قحلو شطعلا ةزافمو رغقلا ةمدصاق ىلا اهنع مدرسشو اهحابتساف
 0000 01 ل رانيدلاوبا عيسيرو ناش طاسلا كما ةدراودلاب انا ةيجفوو :قاثلا
 ىلع علخو هلجو هيلع علخو هيبأ دنع هقباوس هل ىرو همدقم ناطلسلاربف

 هعئانصل دقعو راضمالا ىن هلاع ناطلسلا تعبو منطاومملا اوفرصنأو ةفاك دفولا

 ةماج نب ليدنم نب دوعسم نيرسع هريزو حسم بُداتكلاز بجو ىجاونلا ىلع
 رسخت ىف ىبر ناك ليدنم نب تبات لا نم ه4سقار نب ىلع نب ةزرسجر اصح
 ةوارغم دالب نم هفلس ىنطو ىلأ عزنف ميدل هلاح طخمو اههعنوج ىف اشنو ةلودلا

 هريزو ناطلسلا حرسو هنود توملا ىلع هوعيابو هوراجاف ديعسوب ىنب لمجب لزنو

 ريزولا ىلطواف مقهاش سار ىن اوعنتماو مملتاقو مماع لزانف مقنخب ذخألا ىلأ

 ركاسعلا نم دادمالا هيدل تفاوتو ممعتعمب مرجخاو ىلش ىدأو نم سيمخلاب



 عما

 ممنم لان امل وج ىبا ىلع اخنيرص مقعجانو ملاحب كلام ىنب نم هموق ىف ديوس ريما

 ةيالو نم مفلسلو مل فرعي امم ءازج كلام ىنب ءاسورو دمحم مميخا ىلع ضبقتو

 ناطلسلا نوغكسي متعيبب رئازهل لها لسر معم هيلع دفوو برغملا بحاص

 نب دمحمو فيرع نب رامزنو ههلو كلذ ىف ناطلسلا رماوو هتاوهبل نم مذاقنسال

 ناشف لإ لا مزستعأو كلذ ىف ءانغلاب هل و عْزفودبد كحال جادكأ

 ىنم مايا متاقبط ىلع هلئابو رانا ىو ا را شحارممىلا نب ,رشاكل تعبو

 ىحخالا ف هكسن ىفف الو للعلا حازإو ءاطعلا ضافاو نمعبسو ىدحأ ةمس نم

 نبا كلا هضوبن ربخ خلبو ىزاعب لتحاو نا لن لظكراو ركاسعلا ضرقعأ

 هعوهج تفاوتو ةبغز برسع ىم رماع ىنبو قرشلا ةتانز نم هيلا نم عمجلوج

 حلا كع مزقعاوهدوضج قئارتتعاو هركسعم فلانه برطتار ناس 00
 ىالحالا لقعملا برع نم هعم ناك نمزمحتو لقعملا ناجم ةقث ىيرم ىب ءاقل ىلأ

 حرسو هيلا اوعقجأو رامزفو مميلو ةاخادم زيزعلا 0 ناطلسلا ىلآ هللا ديبعو

 مرمحت ربخ خغلبو ءارصصلا قيرط اءوتكلسو هيدي نيب اولحتراف هةعئانص معم

 ءايطبلا ىلع اوكلسو رماع ىنب نم هعايشاو هدونج وه لفجاف وج ىا ىلا ملابقأو

 حابر نوب اوقك اق مايدلا دالب ىلا اوجرخو سادنم ىلع اوجاعو أبنع الحترا رث

 مدقو ىزات نم زيزعلا دمع ناطلسلا لحتراو ىيحي ىلع نب عابس دالوأ ىلع اولزنو
 ىلع ناطلسلا لحرو ابكلمو ناشملم راح دف را ركب اما هريزو هيدي نمب

 موي ىف ابلخ دف نيعبسو نمتنث ةغس ىم ءاروشاع موي ناسملتب لتحاو هرشأ

 نيرم ىنب نمركسعلا ىلع ىزاغ نب ركب ىبا هريزول دقعو اهيلع ىوقساو دوهسشم
 رامزنو ههلو ىلا هاروت لعجو معابتا ىف هحرسو ديوسو لقعملا نم برعلاو دوخجللو

 الفوج ىبا ىلع |دفاو ثفكو مرا رخا ناسملت نم اولحتراو كلذ ىف هملأ ضوفو

 ضعب ىثوو سلدنالا ىلا ةزاجالل نيه ىلا تفرصناو هقعدو ناسملت نع لفجاأ

 هركسع نم ة>يرج تعبف سلدناللالام تلقحا ىنإب ناطلسلا دنع نيدسفملا



 اهيلع هثاليتساو ناسملق ىلا ناطلسلا ةكرح ىنعربشل

 اهنعوم ىبارارفو اهدالبرباس ىلعو

 تلالهلفات ةعردو سوسلا ندل نم برغملا ءارصعب نينطوم لقعملا برع ناك

 "ناشط نيصمخغ قالخألاو نّئشح دالوا خم روصنغمونب كاك 0 ةيولمو'

 عجبترا انو اهناطلس نم ربق تحتو ةلودلا نيبلغم اوناكو ممْطو ىنو نيرم ىب

 ءالوه كدا برغم اب دالمخأالا ناك 2 ا دو نع اا مكلم داولا دبعونب

 ىنب ىلا اوزم< اهرقع نم ةلودلا تلقتسا او داسفلا نطولا ىن اورقكاو لقعملا

 ملسم نيب هللا دمع عزت ندل نم كلانه اورقتساو مداطوا ىف موعطقإو داولا دبع

 ىبأ نمبو برغملا ناطلس نب ام دسفو هل هترازوو وم ىبأ ىلا ةعردب ناك لماعلا

 ىجاون ىن ثاعو برغملا ىلا نمتسو تس ةنسو جوبا ضبنو كلذ ءازج نموه

 نب دمحم رغتلا بحاص نهبو هنيب ةوادعلا ران كلذل تبشف برغملا رغثودبد

 آ0000 7 اتلسلا عبتسا الو( مالا كغ ةقوعللا نحل اسراذعي ةليعا3 ناكف نادك

 ناطلسلا نمو وج يبا نمب لسرلا تددرتو ميحاص مسم ىب هللا دبع كلمو

 ههف امل هنطو برع لقعملا لوبق نع ىناكلا هيلع طرتشا اهف ناك ميزعلا دمع

 نم ةبغز ىلع مب هراهظتسال اهنموجوبا ميلع ىباو هيلع مب راتكتسالا نم

 ةهس هيلا شوهنلاب معو ناطلسلا ظفحاو كلذ ىت ىجالتلا رقكو مرمغو هنطو لها

 نادكز نب دمحم رغتلا بحاصو راع ىالخ نم هترجت ذخا املرصقاإو نمعبس

 | اطال كحق الو قاسم كلم ى هناقويو ون نيا ىلإ ةكودلل ىلع هنضرخي كلذ هانئ

 فيرع نب ركبوبأ اهب هافاو ساف ىلا عجرو رماع ناش نم غرقو شكارم ةكرح نم
 (1) 06 م358386 ء5أ ج116ع6ث 0همق ]ع5 يتدأتتف 23850155.



 عمد

 ةكاضوفو أهنع نئوبلا و ةيقيلح ءأ.و خرفالا كلم قف هكلام ىع رفف هيلا

 هموق عمجل ىنيقسو 0 هانا اكيرص هيلع كفوو نا سنفلا هيمسأو ةرطكنا

 ىبأ ىراصنفلا داعق مرفالا كلم عجرو هكالاع ع نتف نا هخيرص ىف جرخو

 دالب ىلي اهم هروغت ىلا ةرطب زِمَكف كلامملا رداس ىلع طمقلا بلغو ةرطب عم مناش

 ناك ةديأ لقم مندمو ملقاعم مر ةينارصنلا ضروأ ض ىخناف ىنمهدسملا

 ةرطب ىمب ةمداق ةنتفلا لزت و ةطانرق لكل حجو رك مراصما تايمأ ىنم اهريغو

 امم مروغت ننيقب ىتفلا دذه كد ف هلمقو اذا هيلغ أ 1 اكعلاا هيخأو

 مديع برق ىتلا ةريزهلل عاجترا ىلإ نويفطسسملا قوصتو ةروكعح ىيلسلا ا

 . سلدنالا يبحاص لسارف دمحم نبرماعو همذأ نبأ ل.ضفلا بأ ضاقتنأ نم هيف

 أ ىلعو ليطاسالاو هلا ددأدمأو مءاطع هيلع كل ىلع د ت0 ابملا قفنحزي ف

 زعمأو لاقل لاجأ هيلا ثعدو كلذ ىلأ هباجاق هل ةيملاك أهدابج ةيبوثم ىنوكي

 2 ىبأ ىقحزو اهراصحل ةريزجلا م كلل تعلقأو تريعكف ةقبسب ةلديطاع للا

 ذلالا دعتسأو لقلعلا حاذأو ءاطعلا ماهف مدسق لإ كديدعي اهرثا ل ىمملسملا ركاسعب

 نم مسيو تع نع ممدعبل ةكلبلاب ىراصنلا نقيا ث لمالق امان اهلزانفراصمأل

 هيلا نيا بطلسلا مياجاف مسلا مكح ىلع لوزنلا اولاسو ديلا اوقلاف مدولم ت6

 ىف ىيوو ىنيعبس كس كلذو هل 5 صلخلأ نم اهرجأ هللا تا هتيغاوطو

 ةيشخ ابمده نع رظنلا ضكت ناىلا هرظغل لزت مو هلبق نم هيلع رهألا ظ

 ىغت ١ ناك ةيواخ تءدكصأو سدا ماوعأ تمدف ابيلع ةينارصغل | ءاليتسا

 ددحو هلل ءاقملاو سمالاب
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 عمم
 رطفلا كسنم ىغق اليو هآر ىمل ةرمع كلذ ناكف ةناهالا ىديا اهب تئبعو ثرلا

 ىلع هدهتسيوج ابا هب بطاخي هطخب هباتك ىتوأو هبونذب هعرقف أرماع رضحأ

 1 دعبإ قل دلل لل او نضما# لإ طلشتلارماو هيلع ههشفا ناطلسلا
 ىنتانكلا رضحاو ةسعزولا ىدي نمب كلهو هواضعأ تمرو ىتح اصعلاب برسخو
 انو حام لاب اصعق لّمقف هعرصم ىلا مناطلس نميفشات بنجو هلثم هب لعفف

 باتك لجا لكلو مب قحلاف لاقتعالا لوط دعب هسبحم نم يهاربأ نب كرابم

 ركذن اكناسملتوزغل 2ع نيمعزانملا نم ناطلسلاو هل افصصو

 ةريزجل عاجترا ىع ربغل

 هناو نمعبراو تالث ةنس ةريزهلل ىلع ةشنبلا ةيغاطلا بلغت ركذ انل مدقت دق

 ام دنع هلرصاحموهو نوعاطلاب كلهو نيسهو ىدحا ةغس جلال بج أهدعب لزان

 هنبأ هدعب ةقلالجل رمأ لوو هناش هب هللا قكذف هتقكوش ندقشاو هرما لعتتسأ

 قيرلا ممتغلب ةامسملا ههبأ ةيظح نبأ طمقلا هوخأ رفو هةوخأر ماس ىلع ادعو ةرطب

 شكورملا ءاعزلا نم هب قحلو لزذ رهخ هلزناو هراجاف ةنولشرب طمق ىلآ مر ةزه

 ىاف هيخا مالسأ ىف ةلاتشق كلم ةرطب هملا تعبو مطامقأ نم د د رهخو هتلاح ىبأ

 هيف ةرطب َجدقفأ ةايوطلا ةنتفلا كلذ ببسب اههنيب تثدحو هراوج راغخا نم

 اا رك دور لو وي سام راسم عج
 '01 ! اهيلارهلا المو هركاسعي اهيلع كرار ارارم'نسلدنالا قرف ةدغاف
 0000 1 [ضعتنات هيكلم عبق نماسو همااليو ةيناؤشنلا كعتلعتىا ىلا
 ىراصنلا ةيغاص ىنقيتو ةيايمشا لها ةرطب ىلع راثو ةمطرق ىلا نحزف هاخأ طمقلا

 (1) 1ءالو عدا 15 1ععمم 045 يدداعع ممقذ.ز نع اتك همزه رذولا 17 |[801101 1



 عروس

 ىلع ىمدو هيب ام كسفو هما قوم هعايشأو رماع ياحككأ نس اكديم ءانغ

 هلخأدو هيلا عزذ دل 2 قثوتيو ىامالا ها ناطلملا هلأ عد أذه ع ىبأ

 ىلا هربخ غلبف هيلع ركب ىبأ هنبا لهضفتو دحل ىاهرا نم هب ىفسوي ناك

 دق نأ رماع ىنقمتسأ د لبجل معقعم ىلع تومسأو دونهلو رجاسعلا تفحزف

 لذبو هيلأ هسفنب قلاف عوزنلاب أهوه ناطنشلا قحاي ىأ هنبأ ىلا زعوأ هب كيلا

 سوسلا ىلا صليل ههجول بهذو سانلا نع رماع ذيقناو هتلمجب هقحلو نامالا هل

 قفغنو ه4 مرج ضعب هيف كلهورنماع همدقاف فقللاسملا داسو ضعب ىلع ه ضعي

 لذب ءالدا عم هملا يواراغملا هرثأ ايفتخم عجرف ةاجاعلا ةكلبلا نياعو هبوكرم

 كاسمأ نورظتني اوماقاو سوسلاب ءارصحلا ىلا ليل رهظ هب اوكلسيل لاملا مل

 كلل قيسف هيلع أو ع ربرملا ضعب هيلع ملدف كتحلا كيب ناطلاشلا أرغأو اعلا

 ةلاقالا ف بغرو ةعاطلاب عضو رذمعاف هكخبيوو هيدي نمب هرضحاو ناطلسلا

 كلانه لقمعأو ناتطلتيلا 0 ءارو هل قي بر.لضم هلأ تي تامدللا فرتعأو

 رماع لقاعم ىلع عيال ت.قلطناو لقتعاف نانكلا نب 50 ندي و ن.نوبقتو

 ىنمع الاه قرشلَو تاوقالاو عرزلاو ةيمخذلاو حالسلاو لاومالا ىم ببناف هرابدو

 ىناضمرو ىن هاقاغمو لبجل ىلع نانطلسلا ىلوعدتاو ممم دحأ بلق ىلع رطخالو تار

 لمع نب سرانعلل 23م دقعو درا صخ موسي نم لوح ىنيعبسو ىدحاأ ةئسس نم

 اهيلع غرفأ دقو ىنيلج ىلع ىنيفضات هناطلسورماع لدهن "تاكلل] هيفزرب دوبسشم



 عمو

 0 داوقو ةبارقلا نم نوهتملا لتقو حامرلاب 0 لتقو نا ىم هعرصم

 َ نيرخالا ى الغم اورامكو اعيج ا ةسأو

 هتلزانمو ديك نيرماع لك ناطلسلا ةكرح نق ربت

 هبرفظلا رث هابجب

 نفاناجا نب دمحم نب يلعل شكارم ىلع دقع لدضفلا ىا نات نم ناطلسلا غرف 0

 ةعاطلا ىلا هّناهلو هقنفعب ذخالاورماع ىلع قيمضتلاب هملازعواو متلود عّنانص

 ذأ كلذكراقنتسالا فوم افيو ناسملت ىلا ةكردلل ىلع مزقعاو ساف ىلا بلقناو
 ضفف هملا حز ارماع ىإو امايأ رص[ >وزماع ىلا ضين اناجأ نب ىلع نإب رمق ءاج

 ىف ىناطلسلا ماقف مملقتعاف ركسعلا نمريقكلاو اناجا نبأ ىكع ضبقتو هركسعم

 ثعبف برغملا لهأو نيرم ىنب ةفاكب هيلا ضوبنلا ىلع هرما عجاو .دعقو هبئاكر

 ٠ هقرازو ىلع دقعو ضرعلا قؤتسا ىتح دليلا رهاظب ركسعو ءاطعلا يو دوشحلل ىف
 ةيافكلإو:ةسايرلا لياخم نم هيف ناكامل ساكلا نب ىبح نب ىزاغ نيركب ىبال

 هلزانذ ليهل ةلزانم ىلآ جرخ م شكا مب لتحاف نيعبس ةنس لحترأو هلحم عفرو

 تباث ا دلو نم قس دبع لآ نم صايعالا ضعب:بصن دق دمحت نب رماع ىناكو

 خومش نم نالغيو نيرسع نب ىلع هب قلو نمفشات همسأ هللا دبع نب () بوقعي

 ' ىناوتو هب هّرزا دتشاف هدبعل ميف ىروشلا بحاصو نيرم ىنب رمبك نجاترو قاب

 ةبيغروا هلاحب ةطحوأ هسإب نم ةبهر ناطلسلا نع نمعزانلا دنهل نم ريتك هب

 ىروثم لاطو ةرطقب لسي ملف ءاطعلا نع هدي هللا كسماو مبيرق رماع دنع اهف

 بلغتو هحوارو لامقلاب هاداغو ةلتانقلل دعأقملا أوبو هراصح ىلعو هقحاسب ناطلسلا

 (1) آنعو مقؤ. 8 أ ل[. ممدخاعصأ بوقعي نب



 عملا

 رماع عم هلقق نأ ىلا هلقتعاف ناطلسلا ىلا مهاربأ نب كرابم قمسو هعامشأ ىلع

 دمحم نيرماعب قحل رت هطقسم معي 3: تيح ل ناككلا رفو هركذن اكهكلبم دنع

 1 كال هلقمعأو هعرقو ه4.ةكيوذ ناتسلتلا درسضحأو أريسأ هيب ءاجل ىنوهم نب

 ىناطلسلا تعدو ع ةئس م ناتفمر نا كا م ناك ليللا نم طغ 7 دراوج

 رك ام هناش ىئيداكرإ 1 فالح اب رهاجو هيلع ىباف كلذب هتعاطربتكرماع أ

 هلقتمو دومعمأ نب نوهم نب ىبحيريزولا ةبكن نع رمل

 ىسحأأ ىأ ناطلسلا ةلود 0 متلود تالجر ىم اذه ىنوهم نب ىدكي ناك

 لري مف ةياحب ىبكي لييهتساو هانركذ ا"كلهو همايا ردأس أذه ىدكي صل ةسأ

 ىهرم ةوادعلا ب.عضصو مزعل كلب كاست ةهكشلا ىوق ناك هتارزو ىلعزيزعلا لمع

 هماقأو هنذإ نم هنكم لاقشعالا نم ناطلشلا هقلطا نا دعب لالع هع ناكل 00

 هناش ىم هرذا حو هيلع ىكُي تان ناطلسلا لأ ققلاف هيدي ىنميب افرصتقم

 فى لخاد هنأو قع دبع لأ ىم ةبارقلا ضعبل ةوعدلا ليوحت موري هنأ هيلا عفرو

 ىاطلتساا نسج نع هير دعق 2 ريزولا ضاليقاو ىراصملا نم ندخل داوق كلذ

 رمالا نقمتو ممرمإب بارقساف ىراصفلا داوف هابي قىكعو هترايز لإ كيلا فلتخاف
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 ماس تا ىلو ملا نبا للضفلا ىبأ ءازتتنأ نع ربل

 لضفلا ىنال تلوس هيللع بلغقملا هللا دبع نبرمب زيزعلا دبع ناطلسلا كتف امل

 هيلع هدادبتسا ناكمل دمحم نيرسماع ىن اهبلغم هسفن ماس ىبا ناطلسلا ىبأ

 ىلا دوعصلا ىن هنذاتساو هرادب ضراقف رماع ابل سجوتو هتقناطب كلذب هارغأو

 ل.ضفلاوبا سيو هتلمجب لحترإو هبراقاو همرح كلانه هضرهل لبجلاب ه.ودتعم

 رماع فرصنم نم لاهللو نموملا دمع نم ةحارلاب 0 دارغأو هنم ناكقسالا ىم

 دبع لتقب درماف ىراصفلا نم دنهل ىناق ىنع كتعبو ةايل تاذ لضفلاوبا لمت

 رماع ىلاربخل راطو هيلا هسارب ءاخ شكارم ةبصق ىم هلقتعم ناك نوملا

 زيوعلا ديع ناطلسلا ىلا هقعيبب تعبو هتلياغ نم صلخ ىأ هللا دهر عاتراف
 درمأ ناطلسلا عجاف ةرهاظملاب هدعوو شكارم كلم ىن هبغرو لضفلا ىباب هارغأو

 لحترأو هتكرح بابسا ىفقو ءاطعلاب سانلا ىف ىدانو شكارم ىلإ ضوبنلا ىلع

 رزوتساو سسوملا دبع كلبم دعب لضفلاوبأ دبتساو نيتسو حست ةفس ساف نم
 لعِجو نانكلا ليدنم ىنبدمحت نب دمج هتمالع لعجو « ىرونتتلا ةحاط

 ىنانكلا ةياعسب ىرونسلا ةعلط طخ رث طلق ةيطع نب مهاربأ نب كرابمل هاروست

 قل هءاج شكار نم كلذل لبصف الورماع ةلزانم هركاسعب دقعأو هلقف

 ى ابيب مهتعمل الداقب قحلو هركسعم ضفناف هيلازيزعلا دبع ناطلسلا ةكرحب

 ذخاو هلزانف اهيلا هركاسعب شكارم نع ىناطلسلا حاعورباج ىنب لقعم

 هفاصمم لالخالا ىف رباج ىتب ضعب هاخادو هركسع لفف هلتاقو هقئخب

 ضجبقتو هعوجو لضفلا باركاسع تمزهنأو |ولعفف مل 3133 لام عم برسل موب

 (1) آ.'ه(ط0عمعممطع 0ع م ممدم عوأ زد عع.



 عه

 ىسع لوخلاب ناطلسلا ىلا زعوأ رع ىنأ كلذ ىنراقو ةلاحمال هلاقتغم رع نو ناطلسلا

 اياوزب نمكاو هب كقفلا ىلع مزقعاو هرارطضال ررغلا ةفسأ بكرف ةبصقلا ىلا هرضق

 ىلع هعم ةرماولل همهب ىلآ هاعدتسا رث هب بثوتلل مدعأو لج.لا نم ةعاهج هراد

 هل ظلغأ رق :همارو نموصقلا بإب نامصخلا نم ىلإوملا قلغأو هعم لخدف هتنس

 ىويسلاب هولوانتفرادلا اياوز نم ههلا لجرلا ىلدو هبتعو لوقلا ىف ىقاطلسلا

 أحرسخم دوفلاف هقالغأأو و ان ىلع اولم معمسأ تيك ةيئاطمب خرسصو ربه

 هةسلع لا ناطلسلا جرسخو اورعذناو رصقلا نم اوضفناو رابدالا اوسلوف همامدب

 ةماج ىنب ليدنم ىنب دوعسم نبل دقعو هقتصاخ ىدتساو هقكيرأ دعتقاف

 نم دومعمأ نوهم نب ىيحيو مشل نم رأر دو نب نوهيم نب بيعسو نيرم ىذب نم
 مورولا نبا ىلع ضبقتو ىهقسو نامت ةنش ةدعقلا ىذ ىصتنم هتعمب تليكو ىلإوملا

 لمصاتساو لاهلل ميلع لققلا ىتأ ىتح ملقم عاو ميوذو متيدشاحو هعو ههخاورب .ع

 رت هرشب هجيو ىف مل طسبو هنامإب نيرفانملا درو نماو نكسو مقفاش لاكذلا

 ناكمرع ةصلاخم نم اناكو عيبسلا دمحمو دوواد نب ناهلس ىلع مايال ضبقت
 العتعاو كلم نا ىلا ىكتلا اهعدواو اهنههل ىميءىشلو امجي ةيارتسا اي
 ايلع ىتما م ايقتباصعن ,ةييرإ مباعلا ارا /ىيرصلا, دمحم سل 0
 ضيقو دادبتسالا ىف هنامع قلطا رف هاصقاو رجالا نبأ ريزو بيطخلا نبا ةعافشب

 درصأ نسعو هنذإب الا هناطلس نم ءىث ىف ىرصتقلا نع ةناطبلاو ةيسافا منا

 ىلع نوسوم نب ىجبحي الت رث نوسعم نب بميعش رسيزولا هدادبتسا نم ربستال كلهو

 هركذن ام



 عالم

 هئامدنل رقاعم وهو ههتح ىف هيلا صلخ هبتر عساكمو هموحو ناطلسلا
 ةصاقل ىىدتساو نالزغلا ضوربرُمب ىت هوقلاو ضاف ىتح اطغ هولواغتو همع مودرطغ
 دامت جنان مرسم ىف كلذورمبلا كلت ىف لهمتوهو هتباد نع طقس هسذأو هناك ماراف

 ضعب ىف نأكو نسل ىبا ناطلسلا نبا زيزعلا دبع هنيح نم اعدتسإو نيتسو
 دمحم ناطلسلا ناك ا لريزولا نم ةسارحو هتبقر تحت ساف نم ةبصقلاب ر.دلا

 ميرس لع سلجو مصقلاب ضخ هجشضرت ناكمل كلما ىلع هنم ةريغ هب كتفلا مم

 ىنيمطعم ددي ليبقت ىلع اوه دزاف ةماعلاو ةصاخلو نب "مم ىنبل باوبالا تكفو كلملا

 ىلا كاسعلا زيهت لارسهنيح نم ميزولا ردأبو هرمأ لو هيفا ملغ ةععضلا

 ىف ساف نم هناطلسب لحترأو ضضارتعالا ليكن .ناويدلا 6 ءاطعلاب ىدانو شحكارم

 لبج نم هدهقعم دمحم نب رماع لزانف شكارم ىلا رمسلا ذفاو نابع رهسش
 اا لإ نيل ديو( اساليا ناطلينلا ندا ]عقلا وبارممألا ةعمو ةباعبم
 0000 ةللاصل دعتأر ةلع نبا ئرازم هسلجاز ايغيا لاقتعالا نم هقلطا نعى ا
 . اعجار افحناو اهنيب دقعناف معلا ىنرماع ىنيمبو هنيب ىس رث لوالا هناش

 ركذن اككلذ رثا هفتح ناكف لأوش ربست ىف ساف ىلإ هناطلسب

 هرمابزيزعلا دبع

 فرصتلا نم هعفمو هرج زيزعلا دبع ناطلسلا ىلع هداديتسا مظع دق رع ناك

 | دح هما ناكو مرومأ نم ءىت ىف هل ضرعتلا نم سانلا عنمو هرصأ نم ءىش ىف

 ىن ميلاراهصالا ىلا امس ميلع دبتساو هرمأ كلم امل رع ناكو ابحو اقافشا هيلع

 ىلا كلذ ىهو رمالا اهمخأ ةيلوت وعز ابل طرشاو نانع ىبا ناطلسلا تنب



 سكر ىلا كاسل رع را ار ا

 ءاطعلا ضافاف هيلا ةحرشأا ىلع هرمأ عصججأو اهب لهدا نيرماع ءازقنأو شحكحارم

 ها]قتعم نم ىنموسملأ لسع قلطأو هب معتعاف لبجل ىلأ لضفلاوبأ هناطلسو رماع

 دق هنأو هأ عياب هنأ موي لضفلا ىبأ ريرس ءأذح ريرس ىلع هسلجأو ةلالا هل بصنو

 ةبغمرع ىثشخو هملا مقيغاص نم ملع امل نيرم ىنبل كلذب ىجابحي هرمأ مكح

 ىلع نب نوسح لصلا ىف ايهنيب ىعسو باطخل ىف هفطالو لوقلا ىن هل ىالاف كلذ
 دبع رماع 6 ساف كلل بلقنأو هاغعبأ ام كلذ نمرتسم هل دقعف نئيهبفللا

 ربع ريزولا لقق مغلب نأ ىلا لبق نم تناك ام ىلع لاوحالا رماو هلقمعم ىلا نموملا

 ميرعلا لصضع ةعمبو ىنجيلا دبع 3 نب دمح ناطلسلا كلهم ىنعربشأ

 نسا نادال

 لهأو همرح قم ىدح ءابقرلاو ىومعلا هيلع لعج دقو ناكيبعلا نم ءاهفسلل رج

 ه صمخي نمو ةماشدق حب كلذ نم ءادعصلا سفنتي م اريغك ناطاسلا ناكو دريصق

 2 قبعلا ىم ةفئاط كلذبرماوريزولا لايتغإب هسفقن كندح ىأ كل همرح ىنم كلذب

 هيلع هل انيع اوناك مرح ضعب ريزولا ىلا هب لسراو لوقلا ىفف هب نوصتخي اوناك
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 ةيدكب ,كسعو نسعرلا دبع أ نب دمحم هناطلس رع جرخأو هوعيابو ٌميلع

 هموقو دوعسم هقيبف اخلا ىدوا ىلا لحترا رث للعلا حازاو اطعلا تبو سئارعلا
 ضفنأو ممرات اوعبتاف معمامأ أو فو مالظلا باجمنا ىتح مركأ 8 هركسعمووشه كنف

 مماصتعاو مع هريزوو ىناطلسلا ىلع سانلا قافصأ نم هومستخي مام مل ادبو معج

 ا 00 7 اللا قيلرال اتيوجو وب تاكمام نم قوعمم قفلو اورج ذناف ةقفاطتب
 ةهشم لاقسأو ةرضشخل نم مناكم ىلا ناطلسلاو رع حجرو نسكنو ىب دالبب

 ا نب مكبوبأ ك.سهتو محا صتتساو أبنع مل أفعو هيلا اوعج ف نيم ع

 ديس ىنب ىدوم هملع هعيإبو همحاوذ ىف ابماقأو نسولفي ىبأ نب نه لإ دبع ةوعدب
 هموق هفلاخو هلارهص ناك اج نساكذو ىنب نمودبد لبج لها ىلع ىنب نم ىانلا

 مكقاو هدالب ىلع هبلغو ضهنف ةماه نب كب ىبأ ىلا ضوهنلاب هو رغاو مع ريزولا ىلا

 هيلا اوذبنو نسج لأ دبع مناطلس اوقرافو ىبوم د هو وه مفو ناولكيأ هنصح

 ىبأ ناطلسلا ىلع لزنو ناس تبوه قف ساف بحاص ةعاط ىلا اوعجرو هدهع

 هريمأ ىلع لزنو هدبدب ىاسام نب دوعسم هريزو قسحو ههركت ىف غلبتسافوج
 ثعبو مغتلا بحاص لخادو هرما ين هل ادب رث رغقلا كلذ بحاص نادكز نب دمحم

 اهزهتني برغملا ف اهفظ ةسرغل هيدر أطيل ناسملت نم نهرا دبع رممالا نع

 هوبصنخف هباعصاو ىاسام نبإب قحلو رارفلا ةيطم بكرف كلذ نموهجوبا هيلع باو

 ارضرعتو ىزاتب لقحاو ركاسعلا ىن مهلا ريزولا ضبنو ىزات ىلع اوبلجإو رمالل

 فيرع نيرامزنو مفمب ىسوو دبد لبج ىلأ مباقعا ىلع مدرو معوجج ضفف هناقلل

 ىلا اوزهكي ناو رمالا بلط نع ىناكلاو ةعزافملا نع هنامع ضبق ىف ةلودلا 1

 |0007 2 ند عاشام ندا ةرولوو نسولسي با ىف صولا دينع )ايمان دانيل ةرتالندالا

 دشتحإو ساف ىلا ريزولا عجرو مدانعو"مبالجا نموبلل الخو نمتسو عبس متاف

 هركذن اكشكارممىلا



 هركذن اه يفتن اك

 كلذ ىلا امو شكارمو ة>ماصملا لابج نم ةيبرغلا ةيحافلاب رماع لقتسأ ام

 هل رزوتسأو ماس ىبأ ناطلسلا نبا لضفلا ابا هرمال بصنو اهب دبتساو لاعالا نم

 ىلع نيرص ىنب نم ىنوعزانلا هملا ىرصف ةلققسم ةلود اهناك سوامدو بتكتساو

 اوراشاو ءالم مم هيلا عقجاو ةلودلا ىلع مراجاف هيلا أوو مرفغم هوجو ةلودلا

 ىلع همامقو هبسنب لضفلا ىبا نم اهشرت غلبأ هناو نموملا دمع مادقتسإب هيلع
 هقحصم كلذب مربي هنارعل رهظاو ةامدتسافهقلا: ىيرم ىب ةيفانو الأ
 عيبسلا عزن نمرخا هيلا عزنو هب باتراف رع ىلا هلكك لذ ىميو نموملا دبعل ركملاو

 زيهجتو هقبلاطم ىف عانقلارع قئثكف يله دبعل ناك ريزولا جهاربأ نب ىبوم نب

 ىاسام ىب دوعسم ريزولا 1 ىلع رشعو هتيالو لهأب بارقسأو هيلاركسعلا

 ركنتف نهيلا هعدوأو هلماح ىلع ضبقتف ةهصنلا هل لذبيو هصلاخي ههلا

 رم فرتع ةعزافمو جورب نيرم ىنب نم هل نوسبالملا هتباكك دأرغأو دوعسم

 ىنإبأ ةهزنلاب ايروم ساف جراخ نم نوقيزلاب هركسعم برطضاف هنم رصنفلا هودعوو
 ىف طيطاسفلا هباكتأ ىبو سمج ةغفس نم بجر ربش ىن ضرالا ىفرخزو عمبرلا

 ركسعو ىال.ملاب ارفاجم لمترأ جور ىلع مزقعاو معمج اوفوتسا اذأ ىتح هركسعم

 بيكو ةسانكم ىلإ لترا فا نيم ين سيهعتم يره مدعي ناك تا ١
 دق الدات تابجب ناكو ةعيبلل همدقتتسي نسولفي ىبا ىلع ىب نهرا دبع ىلأ

 رماع تعبو نموملا دبع هيذا نع هفلختو ةساملع# نم ممفارصنا دعب اهب جرخ

 مدقف هباكحاو ىاسام نبا هيلا تعبف نساكنو ىنبب قحل ث هومزبف امعب هملا
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 قيتكنا رث ملحاور اولقعو امام اوفقاوتو ىالحالا نم هئايلوا ىف ميلا مهلهل دبع

 ىف ذُمموي نيرسم ىنب نم ةفجشملا رمبكوحر نب ىحي كلهو اومزهناو ىالحالا
 ميلدل دبع هوخأ هل ىلختو نموملا دبع اهيلا لخدو ةسادلجت ىلع اوبلغتو مبرح

 ا ىلا لصتراو دارأ ام ددوزو هعدوف هضرف ءاضقل قرشملا ىلا جرخو رضالا نكمع

 كي ل ظووضام ىلا جامل باكو اهتم بحكو نادوسلا نم ىلام دلب ىلإ ةزافملا عطقو

 فرعو هملا هريخ ناو ىكماخل اغبليوهو ذئموي ايناطلس ىلع بلغتملا اهرهمأ

 ىلا ىرصناو هج ىفقو هناطلسو هتميب بساني اه ههركت ىف غلبتساف هماقمب

 رمإب نموملا دبع لققساو نمتسو تس ةنس ةيردنكسالا برقب كلبف برغملا

 ىلاعت هللا ءاش ىا هركَدت ام هيلا ركاسعلا ضورن نم ناك ىنح ةساملج

 دكر نموملأ كل دع ىاك 50

 ىلارسع ريزولا لواطت هاخأ نموملا دمع علخو ىلع با ناطلسلا دالوا ةملكت قرتفا امل

 عودا ملح دبع ةعيشو نمسح دالواودع ىالحالا هيلا عزنو مهيلع بلغتلا

 ىلا ىاسام نب دوعسم هرمهظ حرسو للعلا حازإو ءاطعلا تبو كاسعلاز بن

 دغاو متعجانو مللحكب ىالحالا هاقلتو عبرا ةنس نم عمبر ىف اههلا ضهنف ةساملج

 نع دمحم نب رماع تعبو دوعسم ريزولا ىلا نيسح دالوا نم ريثكلا عزنو رمسلا

 هرادب هاقتعاو هيلع ضبقتف رماعب قحلو اهكرتو ةساملا# ىع لبجرف سوما دبع

 اهنم علققاو !بيلع ىلوتساو ةسامل < ىلا دوعسم ريزولا لخدو ةتاتنه لبج نم
 نيرسشل برغملا ىلا ىلا اعجار مكو اهنم ىلع ىبا دالوأ ةوعد عالتقإب قاقشلا ةموترج

 5 ةورع ىلع ةينكفاعمناو در.بخح ىنم يبانك لوا لا تابعي لاك عاف هتكرح نم



 مال

 هيلا أوعقجاف ةل.صلاو ءاطعلاب سال 2 ىدانو هيلا ةحرشا عجاف 0-2 مرطضي

 نابع ىف ساف رهاظ نم لحتراو للذعلا حازاوركاسعلا ضرتتعاو ممف ءاطعلا تبو

 ىناطلسلا زوسيو اتساع نب دوعسم هريبرظ هعم لحعرأو نيتسو كدلك تل ىم

 ىم لا لبيه 0 كدع تح هوزعأمتب ىناقمفلا تءاأرق الو مئاقل ىلأ يلع دمع

 برعلا تالاجر مانيب تستو امايأ أوفقاوت 0 ءاقللاب او ءارصصلا هللا برغملا لولت

 اهفيبام دوعسم دقعناف هيبأ تارق ةسامللك ىنع ملل دبعل ىاهلاو مصلا 3

 دوعسمريزولاو رع لخدو هنالم نم هناككمو هاعىلأ اهنم دحأو لكع جرو اقرعفأو

 ةماركلاو ةربملا عاوشاب اهماطلابب اهاقلتو همخس ىم ىناضمر 1 ودلال لابد دل

 لهبقمتف هناطلسو رع ريزولا ىلا يلع دبع ىناطلسلا نع عيبسلا 0 ريزولا عزو

 ناك ىناملا مرمأ اوعدوتو هناكمم لكرقتساو ةرازولل ةفادرلاو ةماركلا لدم لحو

 درتكدن ع هيج نموملا دبع علخ م

 اياك أهو ريققسأو ةسادج ىلا رع رذز رولا عم مسلا دقع دعب مهلعل دبع عجر امل

 ةساطجم تناكو نمسح دالواو ىنالحالا نيقيرف ريصغم ىوذ نم لقعملا برع

 ءالرا نم ناكر رغما ملوخدو مرما لوا نم مدالجي ةيمت ىو فد
 ما ميلهل دبع ناطلسلا ةيغاص تناكف هانمدق ام رع ريزولا ةالامم ف نمسح

 اههنيب نددجتو ىالحالا ىلع نيسح دالوأ كلذ ىساف رغك | كلذ ببسب ىالحاألا

 ينيب ام عقرل نموملا دبع هاخأ مهلهل نبع ناطلسلا جرخأو افحازتو ةممف كلذل

 ىباف هرمإب مايقلاو ةعيبلا ىلا هوعد نمسح دالوآ ىلع مدق املف همقمالمو قرد نم

 زربو نمتسو عبرا ةخس نم رفص ىف ةساملجم ىلا اوفحزو هوعيإبو اهملع هوهركاو
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 متقياضمو نمعزانملا ناش نم غرفو هللا دمع نيرعل رمالا قسوتسإو ةسامل هب
 هبراقاو هتوخاووحر نب دوعسمب هرمأ ىلع رابظتسالا نم هلموي ناك ام ىلا عجر هل

 نقهيلع ناكال نيرم ىنبل ةاضرم ةرازولل همدقتساف اههنيب ىذلا رهبصلا ناكمل

 دمحم نيرماع ناكو ةياكنلا نم هب هولان اع ءاضغالاو بهاذملا عيمجل متلاقسأ

 دقعو لزنم ريخ ةلودلا نم لزنو هقباعح ىف مدقف ناطلسلا ىلع مودقلا اعمجم

 اهيلارع هعفدو اهب علطضاو رع ريزولا ةرامشإب هترازو ىلعوحر ىب دوعسمل ناطلسلا

 قلكهأل دمحم نيرماع عم دقعو هتباصعب ارابظتساو هناكمب ةقثو هيلا :ةمانتسأ

 نبا لضفلا يال شكارم ةراما لعجو عمبر رمأ ىداو مخت نم برغملا ةمساقم ىلع
 تغب ىف مهلا رماعربصاو كلذ ىف دمحم نبرماع ضرغب افاعسأ ماس با ناطنسلا

 00 الرا اردمخ نر نساوبأ ناطلسلا اهنع وعلل ىيحي ا ناطلسلا نلوم

 اعباتو ةورثو ازع هءارو انيدلا ربع شكارم هلع ناكم ىلا اعجار افكناو اهيلع هل
 هيخاو ملح دبع ديرشت ىلا هتهزعرع ىرصو نيتسو ثالث ةنس نم ىدامجل
 ىلاعت هللا ءاش ىأ هركذن اكةسادل<# نم

 ةسادج ىلا هللا دبع نيرعريزولا نحز نع رمخل

 مللح ةفاكب لقعملا برع ميلا عقجأ ةسامل4ب هتوخأو جلل نوع لاتخلا ال

 تاهج معطقاو منهر ةعاطلا ىلء اوضتقاو ممف دو_عزوف دالملا حارخ اوضتقاو
 ةهشم قم كلانه ننووحر نب ىنكي هقحسأو هيلع أوبصوصعأو أهرسإب ور صتخملا

 (1) آبه5 ممدؤ. 8 هأ الآ مم«اعمأ نانعوبأ

 (2) آبع5 ططقؤ, 8 ها 0 مم»اعمأ الخ



 عالا

 لصو اليو هناطلس ذمموي نم عدوتو هكلم ناطلسلا انهتو رورسلا لسصتاو ىرشبلا
 ساف ىلا هنع اوعزنو هركسعم ضفنأ الولغم ىزاتب ملدا دبع هيخأ ىلإ نموملا دبع

 لقعملا برعلا نم معم ناك نمو عيبسلا عييزو عم هناوخاووه ههجول بهذو
 اهب اورقتساو متعاطب اونادو متعمب ىن اوله د دق ابلهأ ناكو ةسامل هب اوقحم ف

 هركذن ام اهنع مجورخ نم ناك نا ىلا ناطلسلاو كلملا مسر اودهجو

 مك ول
 نكرم دمه نيرماع داديقسأو ىاسام ىبأ ةرازو ىم ناك 3

 ةيالوو ةدماصملا ةيابد ىلع ليجتسا برغملا كلمب لقتسا ام ماس وبا ناطلسسلا ناكا

 سفانو اهب اعلطضم ناكو لالا ءانبا نم ةحاط يأ نب ءالعلا أ نب دمحم شكارم

 ىناطلسلا دفع رماع ىف هقياعس تركت ارو كلذ هظفحاف رماع يوذ نمرهقكلا

 اهنيب تناكورمالاب رع ماهقو ماس ىبأ ناطلسلا كاهمربخرماع غلب الو لبقي مو

 ماب ل قتقساو هلتقو هنخمأو هيلع ضبقتف ءالعلا ىبأ نبأ دمحم تيب ةلاخ

 عقوت امل هدتعي ماس ىبا ناطلسلا نبا للضفلا يإب رع ريزولا هيلا تعبو شكارم

 حرس ف هانركذ اكهذقنتسيو مملع ماع هب بلجي نا هأيأ نيرم ىنب راصح نم

 هيلا نمرماع عج ديد دلبلاب نيرمونب طاحا ألو هانركذ اكىاسام نب دوعسم

 رما ىداوب لزنو ىقفأ ىلا ماس ىبأ ناطلسلا نبأ لسصصفلا ىبإب ىنحزو دودثنلاو دنهل نم

 اقيدص هل ناكووحر نب ىبحي هب قحل يدل دلبلا ىلع نم معمجج ضفنا الو عمبر

 مو لبهل ىلا هقعبو دوعسم هبحاسو هللا دمع نبرعل ةيفوت هل ركذتف افطالم

 ىف كامو ملح دبع ناطلسلاب ةساملهب قلو امضاغم بهذف عمجل هدهشي

 اوقحلو ىزات نم يلح دبع لفجاو نموسملا دمع ضفنا الو برعلا عم هيو رح ضعب



 علا

 ناو هكلم ىلا اذه دمحم ميرست هنم لاسو ةيغاطلا ىلا رجالا نبأ راسف ءافرشلاو

 نم لسصفو هلوجقب باتكلا بقكو هيملع طرش نأ دعب هحرسف كلذ ىلا هوعد هليبق

 نم نامتع نب ديعس اهيو ةقبسب لزنو نمتسو ثالث جاف محم ربش ىف ةيليبشأ
 هلؤنأو كلم أ نم مع 5 علخ هيلا بخلابريطف همودقل هدصرأو هللا دبع نبع ةبارق

 زبج م طيطاسفلاو ةلالاو ةعيبلاب دمحم ىنايز با ناطلسلا ىلا تعبو همرح عم هرادب

 م فص رسمت ىصتغم لزنف رخل ىلا ميسلا ذغاو ةمخطب هوقلتف هناقلل |كسع

 جرخاو هعيابو ذّمموي ريزولا هاقلتو اهب همهكسعم برطضاو سئارعلا ةيدكب
 ةعبأرلا ١ | تفكخب و اوجاع فكلاطم؟ىاطلختلا مولتو هركس عم هب طضاف هطاطسف

 اهينالو أرمأ هيلا لكيال هيلع دبتسم متو هكلم عدوتو هنكيرأ دعتقأو هرسصق ىلأ

 هركذن اكىلع دالوأ ىنوعزانملا كلذ دنع لاطتساو

 ةسالج ىلا هتوخأو ملعل دبع ناطلسلا زهبجت نع بقل

 ةسانكم مٌميلع ةعقاولا دعب

 هناكموهو ساف ىلا ةقبس نم نهج لأ دبع ىأ نب دمحت مودقب ملأ دبع عهس امل

 ىلا اوهتقناف هضارمعأ ىلا همذأ نبأ نجرلا ىبعو نموملا دبع داخأ حرس ىزات نم

 ىجاونلا ىلع ةراغلإاب اوبلجأ ديدات دلبلا ىلأ لخداملف هناقل ىنع اوماحو هنا

 تايو ةلالاو ةيبعتلا ىف زربف ركسعلاب ميلا جورخل ىلع رعريزولا عمججاو تيعلا معكو

 ىنع معفدف ميلا دمح ةعابب للاعقلا ملواج معوج ف نزلا دبع هيخأ ىدأو

 مع ميزولا لزفو ىراتب ملم نبع لناطلنللا مميخإب |وقحلف اوفشكناو هدام

 تيعف ذئموي هيلا هدد فاو تننكو لراطظنملا دلع جفبلاب دفوأو هكئبانكم ةقئاحعت
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 ةحمار ىراصنلاو نمدلسملا دنهل نم هعم نسم مسع ىبا ىناطلطنلا ةمدتقم قى

 بردا عيشانو ةمكحملا ةيبعتلا ىلع ةقاسلا ىن هبذاج نم ناطلسلا لكوو ةبشانو

 ٌميف تشف ىتح راوسالا نم مرقع نم ةبشانلا نكقيل مدرطتساف هيلا اوفلدف

 ةقاسلا ىف ناطلسلا ىحزو عومجل تضفنأو بلقلا جرتفناف وحن مهح تاحاربلل

 عم شكارهوحر نب ىبحي قحلو مفطاوم ىلا !نيرموغب قرتفأو تاهل ىف اورعذناف
 لها مل دبش نأ دعب ىزاتب هتوخأو يلمل دبع قحو طلخأ م ميهاربأ ىب كرابم

 هرمأ هللا دبع قبري عرباصو لاجملا كلذ ىن ءالبلا ىسحو دالهجل قدصب ماقملا

 هركذن اكىجرلا دبع ىبأ نب دمحم مودق رطتني

 هللا دمع نب رع ةلافك ىن ديد دلبلاب

 ةعهبلا نم هب ءاج ام اوركنو هيلع اويصوصعأاو مدهع نيرم ىنب ىلأ مع نين امل

 ممتا هيلع هومقنو ةداعو أعرش ةفالخل طرشوه ىذلا لقعلا هنادقف عمرع هد

 نسحل ىبا ناطلسلا دفاح ىلع هرظن عفوف نمكترملا ساقلا ىلا عزفو هرظن ىف هسفن

 ىلا ةذجر نم لاس يبا ناطلشلاةلود ايوال عوالا نينجا معا بارما ا
 هالت رن ىمقل اقيتع هالوم هيلا نعبف ىيوتمر مخ هفم لزن دق ىناكو ةيغاطلا

 تحسي كلذ لكىينرجالا ىنب نم مكبالا سيءرلاب اهالت رف نيمساملا نب نامقعب
 دبع بيرقو هانمدق ا"ةيغاطلا راوج ىفوهو رجالا نبأ عولخم ا بطاخو همودق

 هاري عرلخما ناكر ةيغاطلا دي نم هسالفقساو هئافقسا ىف هبطاخ عراوبج

 نع عوزملا مارو ةمغاطلا نمبو هنهب دسف ىاك امل نما سملاروغث نم الزن هسفنل

 هيلا تعبو هلطرش لبقتف ةدنر نع هل لوزنلارع ريزولا ىلع طرقشاف هتلابأ

 ةصاقلو نيرم ىب نم مطوطخ هيلع ءالملا عضو نا دعب اهنع لوزنلاب باتتكلا
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 كيا ناطاسلا ءانبا همادل ةسأو مالا ىلع هيثوت دنع ليعامسأ نب دمحم سيء لا

 ىنع هيذانع ضمقيو هماهتلا نع عودمخل كسمب نأ ىلع مملاقتعا ىف هلسارف جابت

 اريقك متلاو ميلا ىنحزو ةمغاطلاو سيءرلا نمب ام دسف رث علقتعاف هيلا وبلا

 هيلا عولخملا ليبس ىلخي نا ىف اس ىبا ناطلسلا ىلا تعبو نمطسملا نوصح نم
 عولخما زبن هبلط ىاعساإب هروغث نع ةيغاطلا عفادرت سيءرلل ءافو عنتماف

 اال ر راع هيبلاقب ةزا حلا او طاوو هلال ةاطلطإو ايذلسل ةبياعسضاللو
 ىلا ربخل صلخو ةيغاطلا ىلا هعم بكرو لوطسالا هبكراف هيلأ ةقث دمحم نب

 ىهاساري ناسملت بحاص و جوبا ناكو ةطانرغ ناطلس نم هناكم سيءرلا

 ل1 اع ا نانتاظ سلا قع اوسنبو مدقعلا هلا موسمي ناو كعىتانذالوا
 01011 1 و لوريل هلنعوأ خلل دامح يكرر مالا عع راكم نم عسئا ناو هسمش
 كلبم ىدي نمب نيفه ىلا مزاجأو لوطسالا ف نسولفي ىبا ىلع اهيخا نبا

 معغم يلحل دبع بصنو راوج زعإب ناسمت بحاص نم اولزنف ماس ىبا ناطلسلا
 ناسملتب قحلو رع نع عزن مها مبا نب ىبوم نب عممسلا دمحم ناكو برغملا كلم
 كفباعت برا ىلا ةاخدلاب هارغاو هل عيابو ناطلسلا كلبمب مربخإو معم يفاوقف

 عهبسلا دمحم هلرزوتساو لالا هاطعاوو هوبا هحرسف اهلغم نيرم ىني لسر
 خومش نم ىلع دالوأ نم نادكز نب دمحم هقيرطب همقلو رمسلا اوذغي هعم لستراو
 هموق لهو هعيابف هملا نيرم ىنب لوخد ذغم برغملارغثو دب د لها نساتكنو ىنب

 ميلا هللا دبع نيرع ذبتامل ةهجشملاو وحر نب ىبحي ناكو رهسلا ذغاو همعاط ىلع

 رمادقتسال ناسلت نع منم ةهشم اودفوا حومغلا ىابتب أوركسعو دبعلا

 وبسب نيرم ىب ةعامج هققلتو هعم اوعجرو ىزاتب هوفاوف ملح دبع ناطلسلا
 اوبرطضاو نمتسو ثالث ةغس نم مر عباس تبسلا موي ديدي دلبلا ىلع اول مو

 تاعميو ماا ةعبس اهوحوارو لاعقلاب دلبلا اوداغو سُمارعلا ةيدكب عكسعم
 لبباقلا تنيسلا نمز مب هللا دبع ني مع ىا ف مهلا لياست وشهو عيفاوت راصمالا
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 ا صو نس جرم ا اطر كينود
 ديد دلبلا راصحو

 لع همد ىن هل ىذلا قحلا ىفقو ىلع اباريمالا هاخأ لّتق امل ىسحا وبا ناطلسلا ناد

 ةفاك ىف هدلوب ماواسو هميحن ماذغاو ملفكف همرحو هدلو ىف ههللع ىذلا قحاب

 هنع عزنو ن.ولغي يبإب ىنكملا مغم ايلع هيلع ةزيزعلا تيرضحات همغبأ مكنأو مانوست

 سنوتو ناورمقلاب ناطلسلا ىلع معم بلجإو برعلاب قحلو ةيكنلا مايأ ناورمقلابوهو

 نب نامقع ديعس نا اهناطلس ىلع كلزنو نايل قحلو ةيقيرفأ ىنم فرصنأ مث

 ئاطلسلا همذ ثغبو سلدنالا ىلا !ةزاجلالا لف عرس هتمارك هاومف نجيرلا دبع

 حم هبكترم ع هوو هرضحأ مث ه|قتتعاف هيلأ هوصختناف هلوسصصف لبق نامعوبأ

 نانع 2 قاطلسلاب ءانبالاو ةصاشا نم هتلج تقحلو ىسفلل وبأ ناطلسلا كله

 دبعو يلدا دبع ءالوف ىلع ىبارممالا دلو معم صخشتا سلدنالا ىلإ هتوخا صخشناو

 نبأ راوج ىف سلدنالاب اورقتساف نايز ىبا ممخا نبا ديعسو رصانلاو روصنملاو نموملا

 ناطلسلا لقتعا الو هانمدق ام كلذل ةيضاغملا نم ناكو هيلا ممالسإ نم عفتمأو

 اهرخ قوسشهو تيرضحات هتخأ نم”ىسولفي ىبأ نب دمك لتق دقل ىأح مناشب

 برغملا ا جاجا نا نبا عولخم ا هللا دبعوبازاجا ألو هيغل[ ةبأرتسا درو

 لسارو ةطان غب نمحت ملا ءالوه ىف هرم| كلم دق ىنأ ىار هملايأ ىلاراصو هيملع لزنو



 عبد

 دوجحو ىف رمكف هيلع ضبقتلاب هللأ دبع ىنب رع رماف هي دنانأب فاطيام ىبأ نمابلغم

 هر حالسلاب )1( فرعيو مكسعمملا و و ةلوج دعب ىراصنلا دنح نم رادلاب |أودجو

 دنج لمقفريزولابردغ نوطنأ نبأ نأ ةنيدملاب ءاغوغلا ىجرأو ديدهل دلملا راوب

 ريقكلا ذمموي بهتناو ءاغرغلا ةرعم نم مدنج ةيامحل نيرصوغب بكرو ددهلل نم
 حالملاب مخل نورقاعي اوناك ناجلا نم |رمثك ىراصنلا لققو مقعتماو ملاومأ نم

 هرمأ ىلع ىلوتساو اهب هلقععاو كلملارادب رودلا ضعب ىلا دوواد نب ناهلس لوحو

 ءارزولا ىلعزتتعأو هيلع نيرمونب بصوصعأو وحر نب ىيحي ىلا ىروشلا ىف عجرو

 ةهشلملاووحر نب ىجيل ىنميبتو اهاوهأ تفلتخاف كا نأ 1 هلمأ امل مءاقبتسا

 ىب ةهشم هكمنف 3 ىذلاراصمأ ةقبر ىنم هلال ةجلو هدفع هدتعأ ماس ىبا

 هناكم ,ىم دقفتف داصرالاو ةبقرلا تسد ةبصقلاب أذه لضفلاوبأ نأ كو ؟نيرم

 عفتمأو دهعلا ميلا ذبنو بقعتسي ملف كلذ ىلع رجل بتعلا ىف ةديشملا طلغأو

 رو نب. ئجكي م” اوبصوصعاف هيلا لوخدلا نم ماعفمو ديدجل دلبلاب

 مخ نم ناكو ىلع ىبا ناطلسلا نب يلع دبعب اوءاجو حومفلا بابب او كسعو

 ا نيب قم انسان نب دوعسم هللا دبع نبل مسمع قلطأو هركذن ام هعم

 ركذن اكدو مداح وأ يلع بالجالا ىف ددعأوو شحارم كنا

 (1) آنه سك.آب مدءاع ىرصتو س (9) طاتك !هذمر هع ممسد عدا ةعملأ حالملا



 عبو
 ةالخم ىف هسار لهو هحبذ ىلوت ىراصنلا دمج ضعبل ارماو سئارعلا ةيدك ءارو

 نيمفستات سوسوملا بصنو رمال رع لقتساو ةءجشملاو ريزولا ىدي نمب هعضوف
 تاتكيالا لدكلو اهتياغ ىلارومالا ترجو'سانلا ىلع' هب دوم

 ىراصنلا نم ركسعلا دقاق نوطنا نيإب ةكتفلا نع ربقل

 ةعاطلا نع نيرم ىنبو وحر نب ىيحي جورخح مث

 ةيسرغرادب دوواد نب ناهلس لقتقعم لعجريزولا ىلع هللا دمع نيرع ضبقت ال

 ألو درس ناكمل ناهتمالا نع ةنايص هرادب ىاسام ىبأ لقتعمو ىراضصمنلا داق

 ةيدارلاو ةوجالاوبءاميالا.ىض ةنهباش عي ةرتما دعا اطبإلا نس هيما 8

 ةايل ناطلسلا نع عجر ا فراصنو نب ناهلسل اقيدص نوطنا نب ةيسرغ ناكو
 ةماقاورع لايتغأ ىف اضوافتاو هوِهت هئابفرمخا هرقاعي ناكو هيلع كلبإد ممضاضفنا

 رمالاف مدقلا خوسرو ىسلا نم هيلع وه امم ةرازولا ىت دوواد نب ناهلس هلقتعم

 اطلت ف ل اق عزفف ةباصعلا نم اولخ ناكو باتراف ربخل رع ىلأ ىمنو

 ةدامسالا يلح هيعياروتهرما, هيئايف سررطملا عمازبا دنت ىلمسلدسالا لل ١
 اكشف ماروش بحاصو نيرم ىب ريسشوحر نب ىيكي ىلا عزفف معباصع لقتسا رق ظٍٍ

 نب ناهلسو نوطنأ نبأ دقع مرهنأو هباعحاو نوطنا نيإب كتفلا هدعوو هاكشاف هلا

 راهظتسالل ىراصنلا نم ةفئاط نوطنا نيبال داورصقلا ىلإ او دغو منامت ىلعراصنخو

 هللا دمع نيرع اعد اويعطو متداع ىلع ناطلسلا سلجيب نيريموغب تفاوت مو مهيب

 نييسلدنالا لجر جورطبلارضحا دقووحر نب ىيحكي ىدي مب نوطنا نبا دئاقلا
 لاغي ىتح ةناهالا ىلع «ر هبرضو اف نعملا ىلا هراد نم دوواد ىب ناهلس ليوحكت هلاسف

 (1) آيع مق. 1" مدعو هفريصو
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 مالع

 ةيسرغ ىراصنلا دنج دداق لخادف ناطلسلا نم قوزرم ىبأ ناك ةلودلا ىلع

 ىنيتنث ,ةنس ةدعقلا ىذ نمرشع عبسلا ءاثالغلا ةايل كلذل اودعتو نوطنأ نب

 دلبلا نم هناكم نسا ىبا ناطلسلا نبأ سوسوملا نمفستات ىلا اوصلخو نمنسو

 0 ىلا هوجرخأو هبكرم هل اوبرقو كلملا ةراش هوسبلاو هيلع اوعلخ ديدبل

 ىلع ءاقرزلا نب دمحم ةبشانلاو ةيماحلل ريق وهرب جاو ابيلع هودعقاف ناطلسلا

 ءاطعلا اوضافاف لاملا عدوم ىلا اولخدو لوبطلا اوعرقو ىاعلخلاب اررهجو هل ةعيبلا

 ضعب ىف مضعب دنهل نم ديدهل دلبلا لهأ حامو نابسح الوريدقت ريغ نم
 علسلا نم ةجراخل ىزاخملاب قاكلاو اومهقناو ءاطعلا نم ميلا لصو ام اوفطتخاو

 ةةاكع نادطلسلا جيمصأو أهنم عاض ام ىلع ارمس ابتومب ىف رانلا اومرضأو ةدعلاو

 دلبلا ىلع ادغو لدابقلاو ءايلوالا نمرضح نم هيلا عهجاو بكرف ةبصقلا نم

 ةيدكحب هركسعم برطضاو نبعصتساف اذفنم اههف موري اهب ا ديد

 ةرجابلا تاكاقا نفع لزفو هيلا عاقجالإ شانلا' ف: قدا اهزاظؤذلا سيارعلا

 نأ ىلا همم ءارج جوف دعب اجوف نا هك ومتلا دي كنك اعلا رانا لكانت

 ناسرفلا نم ةمل ىف بكرو هسفنب ةابخلا بلطف هسلجمو هتصاخ لها اهيلاراس

 ناهلس هبابب دفهللو ىلاوملا معدوو دوواد نب ناهلسو وحر نب دوعسم هارزو 60

 ليللا ميشغ الو ههجو ىلع ىغمو هراد ىلا لوخدلا ىف قوزرم نبال نذأو راصنو نب

 هيضاسمو هللا دبع نيرع اهيلع ضمبقتف كلملاراد كلا ناريزولا عجرو هنع وضفنأ

 ىف نبكيزري نب ىدهم نب ىلع صختاو نيقرتفم اهالقتعأو نوطنا نب ةيسرغ

 عزن دقو مر ةغرو ىداوب «) رشاجلا ضعب ىف امئان هيلع رقعف ناطلسلا بلط

 هلهو هيلع ضبقتف هناكم نومعلا نع ىراوتو هصققب ءافتخا هسابل هنع

 دووأد نب نوهم نب بيعش هيقلتل عزاف هللا دمع نيرع ىلا رباب ريطو لغب ىلع

 بصقلا قدنخب هايقلف هسار ذافنأو هلققب اههرسماو هللا حف نب رماع ىب هللا خو

 (1) آبو 5. 8 مدءاهرستن :نا لا. (2) 0م ان ةعرو 0هم5 ]ع5 متؤؤ. 8 ءأ 0.



 عيرس

 هتالاومو هلخاسو ناطلسلا ىرف دومخحم ماقم كلذ ىف هل ناكو هتوعدب ماهقلا َْق

 هصتخا برغملا كلم هل قسوتسا امللف هيبا دنع هماقم ىلا ةثداحلو ةهدقلا

 هأوه ىلع يلاغلاوا هنتولخ يكن: ١ ماوم ناكو ةقيانعو هتبحم هيللع قلاو هتيالوب

 نكمعو ءارزولاو فارقالا هبتع ىيطوو باقرلا هل تعضخو ةوجولا هيلا تف صنخاف

 هتاقرا تكا كلذ نع ىناخي ىناكو هدهب ةلودلا مامز راصو ءارمالاو داوقلا هبإب ىلع

 ططقلو بتا ملل باكا ىلأ مد ريو ةياكشلا ىف هل ضرعتي نم رجزيو ةبغملا نم ارذح

 اوطخعيو هيلع كلذ اومقنف مميديأ ىلع برض دق هنأ نوملعي و قناطلسلا باجي

 ءارزولا هيلع سفنو همدقت نم دقعلاو لحل لهأ بولق تضرمو هلجا نم ةلودلا
 ةيسانلا ءادنا [ذسنما لبيت ةلودلا ارضي عه اطل نيا اطلسإلا هلل نإ ال
 ىدانجيف لع ىب هللا دبعريزولا هوبأ كلهامل ىلع ىب هللا دبع نيرع ناك ةماعلاو

 هارت ىلا ةلودلا هافش تبلحت ه.كلم ىلع ناطلسلا ءاليتسأ دنع نيتس ةفس

 ارلج نا دعب هيبا تارت نم ههاسو قوزرسم ىنباب منم رابخساف ايرقتم ناكو

 هتبتر ناطلسلا دفع عفرو مانم هدراجاف هب ةناهالاو هنم لينلا ىلع ناطلسلا

 « كلم راد ديدهل دلبلا ةناما ناطلسلا هدلقو هتخاإب هملاراهصالا ىلع هلهو

 انيكست ىاسام نب دوعسم ةلودلاريزو ىلا رسع رهصاو ابنع ةلحرلا هل تفع ىتم
 نم نابعش ىف ناسملت بحاص ىلا ناطلسلا نع رفسو هتدومل اصالءةساو هبرغل

 ٌمفركملا ضعب ىف ناسجت بحاص لخاد هنأ هنع ىمنم نيتسو نيتنث ةنس

 ثنلا ىلع كلذ نم ىوطو هباقع نم صلخل قوزرم نبا همع عفادو هلتقو هقبكنب

 هعجرم ةدعقلا ىذ لوا كلملاراد ىلع ةنامالا نم هناكم ىلا دهعأو هلودلاب صبرتو

 اناويا طتتخاو سافب ةبصقلا ىلا ابنع لوسحت دق ناطلستا ناكامل ناسملق ىم

 كلما راد ىلع ربع ىوتتسا املف نيدربالا , اهفعتم هروصق قصل اهب هسولجل ام
 ريكنلاو بولقلا ضرم نم هيلع علطا ام كلذ هل لوسو بثوتلاب هسفن همثدح

 )رسم 6 دوام انتم مدع 3 اتيعسح مس ناييشمال



 عبو

 هركذن اك همضر ام كلذ نم هل دقعف نأطلسلا ىلا لسلا ىف

 هللا لدع نيبرخع ءاليتسأو ماس تأ ناطلسلا كلبم ىنعربشل

 كله ىأ ىلا رخآ دعب أدحأو كوللإ هبصنو برغملا كلم ع

 هربخ نم ناكو قوزرم ىب هللا ديعوبا بيطخل هاوه ىلع بلغ دق ناطلسلا ناك

 هدكتمو هربق ةمدخ ىلع أاهماق هدج راكم نيدم ىبأ جملا طابر لها نم هفلس ىأ

 ةيالولاب افورعم دمحم تلاثلا هدج ىناكو هبقع ىف طابرلا اذه ىلع ماهقلا ليضقاو

 دجأ هنبا ناكو هب اكربت هثدجب هروا هل ريدقلاريصقلاب نساربخي هنفد تام الو

 هفيأ دمحم ىبرو كله نا ىلا نممرفل رواجو قرشملا ىلا لحترأ دق اذه دمموبأ
 ةقفتو بلطلا ىف امش ادش ىأ دعب .برغملا ىلا لفقو رضموز ابا ىيبزام قوشملاب

 هعمبو هب ةباطقلل هالو دابعلا دعتم نسفلوبا ناطلسلا ىنعبا الو مايالا دالوأ ىلع
 هسفنل هصلخساو هنيعب ىلح هل ءاعدلاو هركذ ىف نسحا دقو مينملا ىلع بطخي

 رفسو برغملا دجاسم ىف ىلصي ثيح ابيطخ هلعجو هسلجم نم برقلا لحم هلحاو

 دابعلا طابرب مققساو برغملا ىلا صلخ ناورمقلا ةبكن افا اعلا لا ونع

 ىلا ناطلسلا صلخ الو اراصتتخا اهركذ ىع انبرضا لاوحا دعب هفلس لحم

 نسحلا ىأ ناطلسلا ىلإ هنع ةرافسلا ىف ناسطلت بحاص ديعسوبا هلخأد رئازبلل

 ممناطلس ىلع هوركنو داولا دمعونيو تباثوبأ همقنو كلذل راسف اههفهب حالصأو

 دعب هوصختا رف قسطملا هعدواو هملع ضبقتف هعابتا نرماع نيرهغص اوحرسو
 هبرهتشا امل هتباطخ هالوو ةطانرغ بحاص حاج ىبإب لصتاف سلدنالا ىلا نم>

 ةطانرغ نم هقبرغ ىوغم ىن ماس ابا ناطلسلا ىلاو معزب كوللل ةبطخل ةداجا نم
 ءارزولاو نيرم ىنب لخاد ةراغ لابجب لزن الو هتايهم ىن جاتا با دنع هكراشو



 علا

 ةفو دلبلا ةحاسب هركسعم برطضاو هملا ضوهنلا ىلع هرمأ ناطلسلا عجاف

 نيرمال تعبو ليلخلا حازاو ناسكع ىلاويفملاب سانلا و كانا
 ىداهجج ىف ساف نم لصفو هبابب تاره دوشح تفاوتف شكارم ىلا هئارزو نم

 ةتانز نم هقلودل عيشتلا ىلعو هقلايأ فوجوبأ عجو نمتسو ىدحا ةنس نم

 ةحاط1نيرمبزلا مريما ناك ةنراهلا ادع ام ةفاك لقعملاورماع ىنب نم برعلاو

 ناطلسلا لهدو ءارطغلا ىلا ارجو ناسك نع ولمس سس
 دلت[ ىلاسراك اولرغم تزعل همفايطإو وجرب: هفلاقك,»بجر تل 0

 ةيالوب هموقو رامزنو ىلع اقنح همف اودجو ام اوغتتكاو هوبرخو فيرع نب رامزنو
 ناطلسلا غلبو داكنا ىلا اوبلقناو هيحاون ىف اوثاعف طاطو ىلآ اوطختو نيرم ىنب

 ىنيفشات يا ناطلسلا ةدفح ىم دفاحل ناسملت ىلع دقعو برغملارمأ ىنالتف مربخ

 ىتفلإب هقرهشو نامقع نب دمحم نايزوباوهو متن ةلافك تحتو مرج ىف ىبر ناك

 نبأ هلرزوتسأو ملكق رشلا ةتانز هيلع ركسعو ناسملت نم ريدقلا رصقلاب هلزناو

 ىلع نب ىنوم نب ديعس منارزو ءانبأ نمو نككم نب ميفاربأ نب دمحم نيرع هقع
 انالرمل ذّمنيح ركذو هلالا هملا عفدو يهار دو رمئاند لاملا نم لامحا ةرشع هاطعأو

 هتراما لحم نع هل لوغف نشل لزنملا ىن هفاليإو هفباوس سابعلا يأ ناطلسلا

 هتاع اة دال عاجرتسال ةياجب بحاص هللا دبع ابا ىلوملا اضيأ نيصو ةنيطنسق

 ةياجب هنا فالكو لاملا نم نميلج اهاطعاو اهيلع علخو اهلجو كلذب اهل دقعف

 بكف سنوت بحاص مهاربا قاحساوبا للوملا مع ابيلع بلغت دق دبعلا كلذل

 انالونل مدلك اكلم لزني نأ ىفؤللخ جاهل نب روصنم ةنيطنسق ىلع ملماع بأ

 هترضح ىلا اعجار افكناو ءارمالا اره عدوو اهغم همكعو سابعلا ىبأ ناظطلسلا

 نأ ثبلي مو هقنس نم نابعش ىف ساف له دفودعلا ءاد مسحو برغملاروغت دسل

 هيلع بلغتو شير. تناوب قحلو ناسملت نع لفجا نأ دعب هرشأ ىلع نايز وبا عجر
 ىف ثاععبو قاسملف كلم قيس#كوتمأ لدقمسأو ناطلسلاب قحاف هعوجج ضفو و هوبأ
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 نمرمالاب رياقلا ملصوف مفارصنا لبق ناطلسلا كلهو هتيارج تحتو ناطلسلا

 هناحسش هللرمالاو منطلسب قلاثم ىنم اوقحلو مدالبب ىنيلصمملا

 اهيلع هناليتساو ناسملق ىلا ناطلسلا ةكرح نع ريدا

 كلذ عم ناك امو اركلم نيفشات ا دفاح "ىايز ىبأ راقيأو

 مدالب ىلا نيدحوملا ءارمأ ىرص نم

 ةعرد ىلع لماعلا ناكو هانركذ اكن يتس ةنس برغملا كلب ناطلسلا لققس|امل

 هعنطصا نايز لا ةعيشو داولا دبع ىنب ىالحأ نم ىلا درؤلا مسم ىب هللا دبع

 كلذ دعب نانعوبأ هنبا هلهعتساو ناسملت ىلع هبلغت دنع نسحلا وبا ناطلسلا

 نيح نسا يا ناطلسلا نبأ لضفلا يابركملا ىلوتو هاركذ اك ةعرد دالب ىلع

 لالقتسا دنع باتراف ىدهح ىبا لبجب نانع ىبا نا طلسلا هيخأ ىلع هجورخ

 لضفلا ىأ هيخأ ببسب هيلع هدقح نم مهبان امل هتردإب ىقخورمالاب ماس يبا ىلوملا

 هرداخذ لقحاو لقعملا برع ىم هل ةناطب لخادف بارتغالا ةمحل نم اهنيب امل

 نيقس ةنس ماوه ىبا ناطلسلاب قحلو ناسملت ىلا رفقلا عطقو هلهاو هلومأو

 هيلا شوفو هناكمو ةباهإبو هترازو ىلع هلوسو نمل هل دقعو لزن ريخ هنم لزغف

 ىم لقعملا برعب اداجو ةمدقخل ىف هدعاس نعوش مهثو دقعلاو لاو رهبدتلا ىف

 برغملاب ناطلسلا نم ةبهرو ةلودلا نم هناكمل اراغياو هتيالو ىف ةبغر منطاوم
 اوشاحناو ناسملب اوررقتساف ىرخا دعب ةرم نيرم ىنب ةفقاوم نم هويكترا اوناكأمل

 ىب هللا دبع ملماع ناش قوج ىبا ىلا ناطلسلا تعبو داولا دمع ىب ىلا اعيجج

 ناش ىف ف هنلطو لها لقعملا ةيالو هيلع رطخو هنع اباوج هل عجري مف ملسم
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 قورخا باب دنع دلبلا روسب هولش بلسو دلبلا ةحاسب حامرلاب اصعق هلاقتعا

 ةفارزلاب اهمف مثيارغاوإ مقيدهو نادوسلا دفو نع ربل

 ىسماسنم نب ناهلساسمم نادوسلا كلم ىلا اما ا نسخ وج ناطلسلا 0

 بأ غو هضرأ فرط نم هتاداهمل عجو هتافكم ىف لقعأ هربخ ىن ةروكذملا هقيده

 مموخت ىمقا ىلإ ةيدبلا تللصوو كلذ لالخ نسل وبا ناطلسسلا كل
 مكلم قرقفاو ىلام لها ىلقخاو اهلوصو لبق ناهلس اسنم كلهو ىتالأو نم

 أسنم ممهف ماق ىتح ةنتفلاب اولغشو اضعب مضعب لدتقو مالا ىلع مكولم بذاوقو

 اهناربخاو ةيدبلا ناشبربخاو هكلم ىاطعا ىنرظنو مرمأ هل قسوتساو هطاج
 لكشلا بيرغلا ناومحلا ةفارزلا اههلا مهو برغملا كلم ىلا اهذافنإب رماف نتالاوب
 ساف ىلا اولسموف مدالب نم اهب اولصفو تاناوهحلاب هبشلا ىلتخما لكيبلا يظعلا

 ناطلسلا مل سلج |دوهشم اموي متدافو موي نأكو نمتسو نمتنث ةفس نمر فص ىف

 نولسني اوزرمف ءارهصلا ىلازورملاب سانلا ىف ىدونو ضرعلا سلجم بهذلا خرمج

 ةفارزلا ىلع ماحدزالا ف اضعب مضعب بكرو ءاضفلا مب صغ ىتح بدح لكن م
 دفول ا رضحو لاحلا نصوو ةينهتلاو حدملا ضرع ىف ءارعشلا دشناو ابقلخب ابابعا

 ءاطبا نسع رذعلاو ةصلاخماو دولا دمكاتب متالاسر اوداو ناطلسلا ىدي نمب

 اوراص امو مناطلس ميظعتو رمالا ىلع ميثاوتو ىلام لها ىالقخا نم ناك امم ةيدهلا

 مل ةفورعم ةداع مميسق راتوا ىن عزغلاب هنوقدصي مو منع رقي ناهرتلاو هملا
 بكر رق مهلا كرلم ةنس ىلع مسوءر ىلع بارغلا نوقحي ناطلسلا اويحو

 ةلايا ىن دفولا كلذ رقتساوركذلا هبرالت دقو سلجلا كلذ ضفناو ناطلسلا



 عوم

 الداب هجورخورع نب نسل ضاقتنا نع ر مشل

 هكلبمو هيلع ناطلسلا بلغتو

 ناطلس اهب هل للثات اهبرقتساو شكارم ىلا رع نب نسحلل ريزولا لصف امل

 ىتح هل ناطلسلا ركنت ىن اوعسو ناطلسلا سلجب ءارزولا هيلع اهسفن ةسايرو

 ىلع ناطلسلا ةردإب ىقخو هناكمب باتراف كلذب ريزولا رعشو اههنيبوبل مظا

 الداتب قحلف نمتسو ىدحا ةنس نم رفص رهش ىف شكحارم نم جرخوو هييبغد

 اوبصوصعاو متج نمرباج ومب هاقلتو هرسمأ ىف اكبترم ةعاطلا نع افرخم

 "ل6 تاتععو همبرح ىلإ هريحاسع نانطلسلا ززيتجو ةوراجإو ةيلع

 نب نسحل قلو الداقب لتحاف هيلا هحرسو فسوي نب ىسحلل هريزول

 ركاسعلا مب تطاحاو مريبك ىي درولا ىلع نب نيسح عم هب معقعاو لبجلاب رع
 برسو مب ةروغلا ىف ةكانص ىم ليها لهأ ضعب ريزولا لخادو ممقنكحب أوذخأو

 ىلا هقمرب هوداقو رسع نب نسما ىلع ضبقتو ٌمعمج ضفناو مب اوراثنف لاملا ميلا

 ناطلسلا ىلع هب مدقو ةرضهلا ىلا اعجار افكناو ريزولا هلقتعاف ناطلسلا ركسع

 هدعقم بهذلا حريب سلجو ركسعلا هيف ناطلسلا بكرتسا دوبشم موي ىف

 11 9 قتال ع درع نب نسل ل جر هركاسع ىنازمعال دلملا ةعابن نم
 ىلا ناطلسلا بكرو هل هج قوف ضرالا ليبقت ىلا ىواف سلجم ىلإ برقو رشها كلذ

 هرصق ناطلسلا لخدو امندلا ربع نم ةربع اودبس دقو عيمجلل ضفناو هرصق

 هبكترم هيلع ررقو هخبوف هرضحاو هءاسلجو هتصاخ ىدتساو هقكيرا دعتقاو

 نم هرضح نسهف سلجلا اذه ذّمموي ترضح راكنالا ىلا عزفو ريذاعملاب يولقف
 ناطلسلا هبرمأ ث ةربعو ةجحر نومعلا هيف ليست هقم نحف ةصخو ةيلعلإ

 نم لايلل لمقو هسبحم ىلا لتو اصعلاب برضو هتيحل تفتنو هجو ىلع بكف



 ايتايش تاهضاو رقشو دازو

 ةراغ موسي ترسمذض ام اذأ بهسشو

 ةرعأ نيرم نم لاجر دساو
 ةبفانم لك ىذاتكللا نم 5

 هلم“ ىمكل اوم يأ روقلا م

 السنا تعاوم طيار راع "رنا
 سفناباورف ءاروعلا اوسعمس نو

 داك احايترا ارزتما اوحدم ىو
 مروغت جفولا نهب ام مسمتو
 ىدلبتو ىتركف تضاغ ىالوم

 هب ىتتكر اد كنم ىانح الولو

 تياف ىأ اتياف ىم تدجواف

 ههظعل نحا / لضفب تادب

 ىتلا ةفعاضملا ىعنلا ىنتقوطو

 لفاك عمانصلا يقتب كتخأو

 ةجر كماقم ىنسي ىذلا كازج

 ههجوج كيلعا امينا, يناكفا إذ

 هعيطتسن ام ىتان اننكالو

 موا

 رد اهلجراو ربت اهماسجاف

 رهزلا مجنالا اهب تراغ ةقطم

 را اهلاسا#و ضيقا مدا

 رضفلل كا اهفاطما ىف عقادت
 رعو ققوملا الو بعص قققلملا الف

 اولا هنماسجل رز را ابا عيا
 رفلا ىنولا ىف ايتام ىلع مارح

 رج مقفطاعم ف تشمت يواشن

 رهؤلا مسقبي حودلا بضق ىهب امو

 ركفالو نمعي عبط الف اج

 ركاز ا ةياوكتاب يراد
 ربق هءعالأ مخ 5 ترستنأو

 ردصلا حرسخنأو ىنطللا لج لهاب

 ركشلاو دمكل ىم اهيلع لقي

 ا كيولاو هابل وكلا ودي ناكل

 رطضم شعنيو ىاعلا اهب كفي

 رطقلارصحيوا ل مرلا ىعحي تاهمهف

 در قف واح ندع

 ىنم هيلاولو هأ تايارجل تبثروو ةرخافلا هيلا هيلا كثعبو ةيبهذلا بكارملاب

 إو لجرلاو بكوملا ىف هناطلس مسر ههملع ظفحناو عئانصلا نم هتناطبو يولعملا

 هركذن ام نيتسو بالث ةنس هكلم عاجتراو نددندالاب. ةفانلا نك
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 احرصم كوبا اناوم ناك دقو

 هدب ظنوا [ كيوم للعكو

 ةلاه ةفالشل راد نم تشحواف

 فدعا[ فايفمنللا فئيلع ذا
 هقلخب اقفر كلملا كيلا داقو

 ةعفرو ازع صيقشتلاب كدازو
 ىدرلا مد اذا ىىدت ىذلا تناو

 ةييحكرو نامزلا راج أذآ تناو

 هحانجو ىتأ دق رصف ىبأ اذهو

 هلهأ تنأ ام كغم ىجري بيرغ

 أعد كتف ليحدلا ىدي نم كلغمو

 ةزاصحت' قانا قفل مامأ اب ذخو

 مقتلف قع رصان 5 ابل تنأو

 فاو رثدلا فلام لام ليق ىف

 ىدهلا كب ىيحيو ىداعلا كب نكي

 اينات كنع هناطوأ ىلا هدعأ

 ةفلك كو كلوال لوس فانمارم
 ةراعتسم ةنيز الأ ديلا" اككمَو

 دلخم انجي ىتفي ام عاب ىنعو

 دالة رش لو

 ظظ8

 ملا دملولا هئانبا ىف كنا

 ردق هل ءىث لك نكال روفلا ىلع

 ردبلا اهب حولي ال انامز تماقأ

 رمسلا لدسنيو هيدا ليش مان

 اورطضاو ةنامالا نكر اومدع دقو

 رببتلا فرع ام كبسلا الولو ارجإو
 رطقلا ىلخا اذا ىجرت ىذلا تناو

 رمالاو ىدفلاو ماربالاو ضقنلا كل

 ربها سقلي كايلع نمو ريسكدم

 كلا كءاج دقرفتلا غبت تنكى اف

 ردغلا ابتدقع لح دق هقثوم

 ريصنلاو زعلا هءاج نيرم لاب
 رجالاوزعلا هب ىتاتام نمض ىفف

 ورع الو ىجريي ديز امف قحب

 رج اركسعلا كدنع شمج لمق نأو

 رفكلا مدق ام مالسالا كب ىئبيو

 رصح اسهل ام ىتلا كاهعن هدلقو

 رببقلاو بلغتلا هنع ممدص دقف

 رسخ امدعب ام كانه ابلواحت

 رطخ ىلعلا ىفهل نأ ام ضرع ىوس

 مملاوم ءانتلا نكالو داق

 رجلا ُر نمقو ئئشملا جبنا ىكقف

 رغلا ةلجمألاو يحاذملا دايج



 رمال نارا رابعا يادار
 اهرو بيغ رس انهف هللو

 قانلا ندي م مايالا نحت نأو

 ا!ّرج بوطخل ىم تكرع نأو
 ىونلا ىلع ابين اذوع تممع كقف

 ىلزنم ترز دق ءاضيهبلاب تنأ اذ

 ميلا مماربأإب انرجز

 املك بوقعي لا نم بخنمم

 هقيدح بيط نابكرلا تلقانت

 هقاذم نذل رجلا هاوحول ىدت

 ىدرلا هفوخ نم عاترب أدعغاوشاو

 امرلا نفق ىف مدعلا ىتح هتعاطأ

 ىونلا ىلع كولملا ىلوماي كاندصق

 ا مزرلع ل مايالا كتب اانقيك

 ىدرلا فرصناف دهكلا كاذب انذعو

 هجوم بهي رجلا انيتا الو

 اهب ندي م نمو ىظعلا ك.تفالخ

 هبأوص دصق حدملا ىدهي كفصوو

 ت.صلخاو نيدسملا بولق كتقعد

 ةعارض نكحالا هللا لا ت1

 ىلا كتعيبب ىهنلا اهسبلاو

 اكحاض مسيت رغقلا رغث جيصاف

 اهلهاو دالسبلا مسلاب تدننمأ“و

 رسعلا بهذ دق هللا دعو زاجنإب

 رضلا اهب نوكي لاح نم عفنلا ىتا

 ربصلا لذخي مل ماوقالا لذخت ىنأو

 رماو ولها هدنع ىواست اقافن

 رمملا ٌةدّتهملا ىفه امك امزعو

 رهظلا الو تييح ام لخ محلا الف

 رجزلا قدس هبجو [نيار املف
 رخ هقمزعل بذكي م بطخأ ىجد

 ريغ ربع قدصهتناآر اكلت

 رزج ادبأ هدم بقعتي مل و

 ركبلا ةكتبلا هلايذآ ىف لفرتو

 رهزلا مجال هات كيمات ىلا تشفو

 رهدلا كدبع 1 ا 1

 ربكلاو ىسعتلا اهنم انبأر دقو

 رعذلا مزهناف زعلا كاذب انذلو

 رجلا رققحاف مخلا كاذب رد

 ركن هنافرعو وغل هي

 رعشلا كنود نم فاضوا ىف لصاذأ

 رهو هلل سلا اهم تاطلم فقر

 مالا ىضق دق هللا نهل لاقف

 رح دتحماو نوهملا رماطلا ابل

 0س سيل هبان ام ناك دقو

 رعت ةعور الو ىرعت ةبط الف



 عدم

 سلدنالا ىلا ل صوف همادقتسال هسلجم لها نم ىيرشلا مساقلا انآ همي عزو

 ةلاقتعا نم قلطاو برغملا ىلا ا ىداو نم عولخملا ةزاجحا ىلع ةلودلا لهأ عم دقعو
 ةهلحلإحا افيدر ناكال درمأ لوال دولقتعا اوناكب يطفأل ىبأ هللا دبع |بأ بتاكلاريزولا

 هريزو فقو و ةيلعلاو ةفهشملاب صغو هقنيزب لفتتحا دقو هلم سلجم ىلأ 4ب

 هغحهسيو هناطلسل هخرصتسي ةيئارلا هتديصق ناطلسلا دكشناف ييطشل ىبأ

 )1( ةديصقلا

 00 ةربخم ىم اهيدل نيك هع

 اوللا' ىلع اراد ئمولا رخاب لهو
 ىوهلا ةلومتم تيطاع ىتلا ىدالب

 هركو ىئانج ىبر ىذلا ىوجو

 ةلالمو ةوفج نعال ىب تبن
 كل ك1 ركن ايي اجضألو

 أاننو دو: اهنم برقلا لهنب ىل نمف

 ىسالللو اننا قمر[ فايع كللو

 ىونلا دي عومدلا رد ثددب دقو

 ةيشع بورشلا ربنلا ىلع انهكب

 ىرسلا ابلاغ دقو ىناعظال لوقا

 ان هسيوز ذل امش لصأو
 ركذلاو عوبل |الا اهياع كفع

 رضخم نانيف شيعلاو ابفانكإب

 را 0 حاج ىل اه اذان أهف

 ربت اهب ىهلا لسعولا منيف الو

 رورو روزت اباد ابتاذلو
 رهش أندنع هموي ىتح لاط ىدم

 5 دعاك لك وهل مارسسف

 ردصلا ابل قيضي ىاجتأ نمبللو

 0 1 كاد ذكي انماط داب
 رجلا انهفطناو ىداشخل اهسناو

 (1) طمصع مةامطاتع 16 اعىعاع له ع ممقصحعر ل مدع ةديتد ةععكأ معامعأمد1ةمصدعمأ 06 اذ ءممزع يت'نا-ة1دلعاعدعأ همه لمص
 م66 0305 53 5716 له آاذدم-5)1500. 70. رمق. دنع. 6 ]و طنط, مهاتمههأع زر مث 158 لع !'دمعتوم ؟مه0ل5, 101. 2.



 عورس
 قردشملا ىلا ىيفسلا ميكرأ هناطلس نم ةدم دعب كلذب ناطلسلا زاعيإب رجلا ىف

 هربمأ ىلع بلاغ هللاورمالا هل قسوتتساو ىنمعزامملاو جراوشل نم كلملا صلخو مقرمش مث

 ذاختاب زسعوأو هرمب داعشو سابعلا يا ناطلسلا انالمم ةمارك ىن ناطلسلا لفتح

 ةرهاظملاب هدعوو هتكيرأ قصل سلجم ا هل دهمو هلزنل هيباريزو هللا جف نيرماع زاد

 ركذت انننريلغ قلت ةلبشسا نط ياللا نم هقعب نأ ىل هكام ىلع

 ىلاعت هللا ءاش نأ

 ناوضر لمقمو ةطانرغ بحاصرمجألا نبأ علخ ىنع ربل

 ناطلسلا ىلع همدقمو

 ديتسأو رمالل دهحم هغبأ بصنو نيسهجو سه ةنس جابو بأ ناطلسلا كله امل

 هيلع ىقلا امم ليعامسا رغصالا همبأ تر دق ىناكو ههبأ ىلوم ناوضر هيلع

 رسبسص هل ناكو مروصق ضعبب هرب هنعرمالاب اولدع املف هتبحم نم همأ ىلعو

 هوعدي نأكف هتقيقش ىف ديعس ىأ سيءرلا نبأ ليعامسا نب دمحم هع نبأ نم

 ضعب ىلا ناطلسلا حرخ ةلودلا ف ةصرف هتنكما ىتح هرماب مامقلا ىلإ رس

 ةنس نم ناضمرل نيرشعو عبس ةلمل ءارمخل روس دعصف هضايرب هتاهزتنم
 مكقاف ناوضر بجاه راد ىلا دعو هتروقل ماغطلا نم معهج باشوا ىف نيتس

 هولخداف هبكرو هسروف ليعامسأ ىلا أوبرقو هتاغبو همرح نيب هلتقو رادلا هيلع

 هفزتنم هناتكم نم ناطلسلا فو ءارمكل روسب ملومط اوعرقو همعمبب ودل ءاورصقلا

 اذه ةيلع دبتساو هوعيابف ليعامسأ ىلع ةماعلاو ةصاخل ادغو شا ىداوب قححلف

 قحل الو سلدنالا ناطلسب لقتتساو همعيب نءربسثال هلتق رق هع نبا سيدرلا

 ناطلسلابر بقل لصتاو ناوضر هبجاح لقم دعب شا ىداوب هللا دبعوبأ ناطلسلا
 لل



 عورت

 خلبو هركسعم عستاو ماس ىبا ىلوملا ةامصح تنطو ركسعلا نم هعم ناك ى مب هملا

 دقعو هعافدل اركسع زبك ناهلس نب روصنم ديدهل دلبلا ىلع رماغلا ىلا هربخ

 هومزيبف هولتاقو ةماتك رصق ملزناو ةحلاطو ىسيع هيوخال هيلع

 هدعوو هقعاطب هيلا تعبف ناردهل ءارو نم ربع نب نسف ر دايو لمجلاب معمعأو

 نيوحر نب دوعسم ماس ىبأ ىلوملا عاما ضعب لخادو هكلم راد نم نكقلاب
 كد هفياو روصنمب باتزا دق ناكو ناطلسلا ىلا عوؤتلا فروصنمريزو ىلسام

 قحلو نيرم ىنب نم هعاهشأ لذاختو روصنم لوح نم ىاغلا ضفناو عزف
 5 مبكاومو متاقاس ىف معها ركسعملا لهأ ىثمو برغملا لحاوس نم سدابت

 علخو رمسلا ذغاف هكلم راد ىلا هوذغتساو ماس با ناطلسلاب اوقحلف ةيبعتلا

 هعيابف هملا حرخو هع ىلا هملساورمالا نع ديعسلا هناطلس رع نب نسل

 ىنمتس ةنس نم نابعش قصتنم ةعمجل موي ديدهل دلبلا خلا ناطلسلا لختدو

 000 0 ةيول يفلاو لإ يدلل جا لاذ .تقارتو يعاب كالا ناللمل لاتتاو
 نيوحر نب دوعسم رزوستساو هناكم ةبير ركاسعلاب اهملا هز بجو شكارم
 هيقفلا هيبا بيطخ هصاوخ نم ىفطصأو .ىئجاترولا ىسوي نب نسحلاو ىاسام

 ةباتكو هعيقوت باثكلا اذه ىلوم ىلا لعجو قوزرم نب دجا نب دمحم هللا دبع ايأ

 تثار امل سمارعلا ةيدكب .اهلس نيروصنمركسعم نم هملا تعرت تفكو درس

 ةونبلا لهيب ىنلزناو ىلع لبقاف ناطلسلا ىلارمالا رمصمو هلاوصحا لالتخا نم

 سدابب ناطلسلا ةعيش ضمقتو بوغملاب هرما قسوتساو هتباتكل ىصملةساو

 ممخيوو مرضحاف هتدس ىلإ نيدفصم عوداقو ىلع هنباو ناهلس نب روصنم ىلع

 ءانبالا عجو هتنس نم نابعش رخآ حامرلاب اصعق اولققف معراصم ىلإ اوبنجو

 لكوو سلدنالب مروغت نم ةدنر ىلإ مصختاف هعو همبا دلو نم نمكترملا ةبارقلاو

 اهنم قحل م ةطانرغ ىلا منم نهرلا دبع ىبا ههخأ نبأ دمحم عزنو مسرحي نم مب

 اقرغ نوقابلا كملهو هصقن ام برغملا هتكلمت نم ناك ىتح هيدلرقتساو ةيغاطلاب
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 ةيغاطلا ىنميب ناكو مهلا ةزاجالا ني سع هوعفأديو هلماطاملا مدع ىأ دبال هنأ

 ددصق ىاطلسلا فرصف ملم لهأ أههف كله ةنقف ةنولشرب طمق ىو ةرطب

 ىنيدسملا لوطسا عامجأو شنوفدأ كعيلا لكفمأ ف هبطاخو ةنولشرب طمق كل

 هيلا اهذفناو ا ىم برقمهو مييدكم ىهذ لياكرمو هنوعامو برغم ا عاقم

 لما نانعوبا ناطلسلا كله الو ابلحم ىلا ابلوصو لبق تكلهو ناسملت تغلبف

 ناكل كلذ ىلع هل نسلدنالا لهأ ةرهاظم 8 عمطو هنيبا-كلنم ماسوبا لوما هوخأ

 هيلأ منم ضعبلا لصوو برغملا لها ىنم عايسشا داع دقسأو هيخأ ىمبو مغمب

 برغملا كنأ ةزاجالل لوطسالا هل زبي ىأ هيلع هسفنب احراطتم ةلامَسق كلم لل

 نمرماع عفتماف شكارم ىلا هلويطسا ىن هزاجاو هطرش لبقتو ههللع طرقشاف

 افكناف هانركذ اكدوواد نب ناهلس ةصخحبراصملاو قييضتلا نم هيف ناك امل هلوبق

 ىنم ةجهفصلاب لزخو ملا ه.سفنب يارا دالبو ةمئط ىذاحاملف ه4 يقع ىلع اعجار

 لكان صفح ا ىبأ سابعلا ودا نفسا نمموي انهيو ةيخطو ةمبس كلمو

 لوم ا كهقمخلاف هاركذ كر ةحبلاك هلاققعأ نم جورشل دعب اهب 0 ةنيطنسق

 ققلاو هكلم ىلع ىلوتسا نأ ىلا كلذ هبارقغا ى هفلاو ةلقلو ةباصعلاب ماسوبأ

 دوعسلا نب ىلع ىسكلا انااحتملا ناويد ةرطافكو ىنججاترولا ىسوي نب نسا ةيئطب

 ةاخادم مههتأو مب باترأ نايلفا نبروصنم ناكانلعلا مساقلا نأ فيرشلاو

 فسوي نب نسحل رزوتساو هتلايا ىف اوراسف ةبخط ىلع هثاليتسأ دنع ماس بأ ىلوملا

 ةبكأرملاو ةسلاجملاب ىيرشلا صقخاو دوعسلا نب ىلع نسم ابا هقمالعل بتكعساو
 خغلا لبج بحاصرسع نب نتايكزاجاو هتوعدب ةيسلدنالا روغتلا لهأ ماق رف
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 لاتقلاب اهيداغي ديد دلبلا ىلع ماقأو مهطاوم ىلا اوقلطنأو مدالب ىلع نامع ىبأ

 نورخا قحلو نيرم ىنب نم ةفئاط رع نب نسحلل ريزولا ىلا همع عزنو اهحواربيو
 ىنامعتش ةرغ ىلا لال هذه ىلع كيلو هرما لام نو ظتني هيلع اوضقتناو مدالبب

 هركذن ام هيلع هئاليتساو برغملاب هفلس كلم ماس ىبا ناطلسلا مودق نم ناكف

 ىلع هثاليتساو ةراغ لابجب ماس يبأ ىلوملا لوزن نعربمشلا

 ناهلس نب روصنم لققعمو برغملا كلم

 لضفلا ىبأ وزو سلدنالاب هرارقتتساو هيبا كابم دعب ماسوبأ ىناطلسلا ناك

 عروت دق انكذ اكهكلهمو هب نانع ىا ناطلسلارفظ م رمالا بلطل سوسلاب

 نيسجو سمج ةنس حابكوبا سلدنالا ناطلس كلف رث ناطلسلا هملاسو نكسو

 نم دمحم هيخأ ىلا بسني ناك سسوم دوسأ هنعط ديعلا ىلصهع ريطفلا موي

 هيلع دبتساو ناضمر هالوم هبجاو ادمحم هنبارمالل اوبصنو عرصق ءامأ ضعب

 ميلازعواو سلدنالا كلم لموي ناكو هانركذ اكزازتعا نانع بأ ناطلسلل ناكو

 مراد بيبط هيلا اوقعبي نأ نيسهو عبس ةنس فضمملا نا نع هقرط ام دنع

 ناطلسلا ميل ركنف هرذع اورذتعاو ىدوههلا كلذ نم عفتماو ىذلا رزرز نب ميهارسأ

 نم ةنجشملاو هريزو ىلع ضبقتو ةيقيرفاو ةنيطنسق يف نم ساف ىلا لسمو ايو هلبق

 منيبوجل مظاو ةيفهتلا هبجاحو هسفنب:ناطلسلا ردابي م نأ مملع انجت هلبق

 شنوفدا نب هرطب ةيغاطلا ىلا ةامجلاب نيشاخم اوناكو ميلا ضوبنلا ىلع مزمعأو

 نيس ىدحا ةنس خفلا لبج ىلع ةقنبلا همبا كام ذدم ةلاتشق بحاص
 اهرهاظ غملا ةمغاسص هل تناكف جاما ىبأ كلبم دعب ةلودلا ىلع ناوضر دبيتسا مث

 معو مملع كلذ دمعي نانعوبا ناطلسلا ناكو مودع ةملاسم نيلسلارظنلا
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 اوناكف عناطلسل هزجحو ميلع ريرولا دادبتسا نم ضرم ميولق ىف ناكو ناسملتب

 ممضعب صلخ رمكل ةضيج هل سافلا ضاجو ربقل غلب املف ةلودلاب نوصربرتي

 ىناطلسلا نبأ نايز ىأ نب كع نب شيعيل ةعيبلا كعاوقفتاو دلبلا ةحاسبايجن

 ناطلس انمكم ناكووحر نب دوعسم ريزولا ىلا رمقل ىشتناو هوعيابف بوقعي ىبا
 ربحالا سيدلا هعم هعيأبو ةعيبتا ىلع ههركاو هأعدتساف ناهاس نب روصغم

 ءالملا عماستو سانلا هيلا لذاستو رودددنمقلا ىراصنلا دنج دناقو رجالا ىب نم

 هجول ىنايز يأ نب شمعي بهذو بناج لك نع هملا اور داجف رمخلاب نيرم ىنب نم

 نيرموغب عققجإاو ناهلس نيروصنملرمالا دقعناو سلدنالا ىلا صلخو رجلا بكرف

 مقيرطب برعلا عومج متضرتعاو برغملا ديري ناسملت نم مب لحترإو هتملكى لع
 اولمحاو برغملا ىلا ريسلا اوذغاو ٌمنعطو ممبالسا نم ٌميديأ تالتماو مب اوعقواف

 هركسعم برطضاف رع نب نسال ىلا يقل غليو ةرخالا ىداهج ىصقنم ىنومسي
 ميشغ ألو هطاطسفب هلزنأ نأ ىلا ةيبعتلاو ةلالا ف ناطلسلا حرخا نلئيلادحلاا

 عومتلا دقواف ناهلس نيروصنم ناطلسلا ىلإ الملا عزنو هنع ارضفنا ليللا

 هرصق ىلا لخدو ناطلسلا بكراو دنهلو ىلاوملا عمجو طاطسفلا لوح ىنأرينلا ىكذأو

 ةيدكب لزن ىتح ةيبعتلا ىف لحتراف ناهلس نيروصنم مضاوي دال قل

 لاتقلاب اهيلع ادغو اهب هركسعم برطضاو ىدامجل نيرشعلاو ىتاغلا ىف سئارعلا
 راصفلل ىتالالا ذاختا ىلع ىديالا علطجااو اهمويل تعفتماو تالمحل اهيلع دسو

 ىتلا نيرم ىنب بناتك هب تقحلو ةعيبلل برغملاب راصمالا دوو هملا تعفقجاو

 قلطاو هرزوتساف دوواد نب ناهلس ريزولا عم ماعراصخل شكارمب ةرمج تناك
 زعوأو اضيأ الز نا هلقتعم نم نافع ىبأ ناطلسلا ميزو ىلع ىب هللا دمع

 هنم صلخل ةتبسب هلاقتعم نم ةنيطنسق بحاص سابعلا ىلا انالوم قالطإب

 نم جرخل نوكتلا يرسعب ناهلس نبروصنم مسمأو كبرسلا دعب زيربالا ندي
 ىقاطلسلا ذاوهسا ندل ىم ىنيلقتعم اوناكو ةنيطنسقو ةيابجراعال نما نال
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 درمأ ىلع لاف هللأو هبهأذم دوجوو هفراصم ىف ةيدبلا

 رمالل ناولس نب روصنم ةهبصنو هءاقجلا ابيلع هبلغتو

 ةهجشم عج اهيلعوج ىبا ءاليتساو ناسملتربخرع نب نسل ريزولا غلب ال
 >زيهجب اوراشأو هسفنب ضوهنلا نم هيلع اوباف بملأ ضوهنلا ىف مرمأوو نيرم ىنب
 تاللصلا ىنساو لاومالا اقر ءاطعلا ناويد خدم ةفاك مريسم هو دعو ركسعلا

 نيوحر نب دوعسمل ميلع دقع رق ديدهل دلبلا ةحاسب ركسعو للعلا حازأو

 هتلج ىف ناكر ركاسعلاو ةيولالا ىف راسو ةلالا هاطعأو لاملا هعم لجو ىاسام

 نوجري سانلا ناكو قمل دبع ني بوقعي نب كلام ىبأ نب ناهلس نيروصغم
 سانلا ةنسلا ىف كلذ عاشو ىنانع ىبا كلهم دعب هيلا رئاص برغملا ناطاسوا

 ريزولا ىلا ءاج كلذل هسفن ىلع روصنم ىثخو نامدنلاورمسلا هب تدحتو عاذو

 نم الخ اراهتنا ساوشولا اذه لستم هركفب ٍلهخي ىإب هرهتناف كلذ هملأ ىكشو

 هراسكنا ةلذ تهجرو نطوملا اذه تدبسش دقلو رصتتقاو رج دزاف ةسايسلا هجو

 ناسملت نىعوجوبا جرفأو ةيبعتلا ىف دوعسم ميزولا لدحرو هفقوم ىف هءعوضخو

 تعقجأ دقو ءارصصلا ىلاوهوبأ جرخو هلع ىلوتساو ىناغلا عمبر ىف دوعسم !بلخ.دو

 داكنإب اول قحاو برغملا ىلا نيرم ىنب اوفلاخ رث لقعملاو ةبغز نم برعلا عومج هيلا

 ةهشم هيف ىققنا هدونج نم اركسع معيلاوحر ,ىب دوعسم زهجو منعاوطو ملاعب

 اوفحزف مح سو ىاسام نيوبع هع نبا ماعل ميلع دقعو مئأرمأو نيرم ىب نم
 تبلتساو مركسعم جيبتساو اوفستكناف ها برعلا ماقدصو ةدجو ةحاسب مهلا

 نيرم ىنب ىلإ بخل غلبو ةأرع ةدجو ىلا اولخدو ٌمليخ ىع اولجرإو مقدجشم
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 ةفيطنسق ىع اوجرفا الف معو مللحب هورواجو ىلع نب بوقعي ىلءاولؤنو هموق ىف
 طسوالا برغملا ءاركح نم منطو ىلا هموقب ةلحرلا كءريغص مزمعأو ايءايعماد

 راسملت لع هباريلسررمالل ويصب مما كس 0
 ةلآ ىنم مرقس ل ىلعو تقول هيلع أوردتقأ ع دوناعأو هليبس نودحوملا ىلخ

 نب نايزو ىلع نب بوقعي نب ةلوص معم لصتراو رماع ىنب عم ل-#ةراو طاطسفو

 ىدحا ديعس ىنب نم هلاح ىف ىسمع ىبراغدو ةدواودلا ءارما نم عابس ىب نامع

 ديوس نم ملاتقا غل عججو هيحاون ىف ثيعلل برغملا ىلاريسلا ذغأو حاير وطب

 نبا ناممع كلهو ديوس تمزب اف اسما ةاجعب اوقملاو ةلوحلاو ناطلسلا ءايلوأ

 لهتسا ىمح ناطلسلا ناكو كلذ لالخ ىف ناطلسلا كابم ناكورامزنو عومجك

 ةافوربخ لصتأ ألو اسد كاع ةدالوأ نم, لع هلأ ادام خلا ىلقع تايه ىلع. ءانبالا

 دعا يمايطو بلا اييعالاد اكانمو وال نيا لامس اسم كدا ا
 نم ىينصلا اميز نب يعل امر يدل هياط س ا سرير لل لا
 دعب هلع ىلا الصاف ىتزم نب دها هتلجج ىنراسو اههلا هحرسو ىناطلسلا عئافص

 لحاف ناسملد ىلا ركاسعلا ىف ىدوم نب ديعس راسو هلجو هيلع علخو هلصو نأ

 ىبوموجوبا مناطل سورماع ىنب عوج ميلا فحزو نمتس ةنس نم رغص ىف اهب

 اهومكقاو امايأ برحلل مولزان رث دلبلاب موزجاو ةيحاضلا ىلع موبلغف ىسوي نب

 ميديا تالمعماو ركسعلا نم اهب ناك نم اوحابتساو عمبر نم نولخ ناقل مملع

 نبرمغص ةلسح ىلا ناطلسلا نبإب ىنوم نب ديعس صلخو مبابنو ميالسأ نم

 رماع ىنب نم تالاجر معم دقواو هموق نم هريثأ ىلع ءاج نمو هراجاف رماع

 ىلءوموبا ىلوقساو مكلم راد نم هنمام هوغلبأ نأ ىلإ همام قيرطلا نوضفني
 اهاقتنا ناطلسلا ناك اهبعدوه ىفلا ىتلا ةيدبلاب رئتاقساو ناسملت كلسم

 ىنم مدأ سرغب ابيف هيلا تعبو طغقلا نب هرطب ةنول. كرب بحاص ىلأ اهب تععبو

 فرسصو هبوكرل سرفلا كلذ وجوبا ذهتاف نميايقث نيمبهذ ماجلو بكرم هتايرقم
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 ركاسعلا زهبجتو ناسملت جاونب وج ىبا روهظ نع ربخل
 2101 ا و اويل ةبلكن لذ

 عرابخا ىن هانركذ ايةعبرا ءالوه نسار مخي نب ىحي نب نهرلا دبع ءانبا ناك

 كلم الو ضرالا ىف اورلع ديريالرمخل قرطل الخنم انركس ناكو عرمبك فسوي نأكو

 ىف هبهذم البقتم ىبوم هنيا ناكر سغت ىلع هل دقع ناسملتب ناقع هوخأ
 ةنس يلع نانعوبا ناطلسلا بلغت امو رشلا لها ةبناجمو ةعدلاو نوكسلا

 عولجراو ةواوز لايق متلبتهاو قرسشلا ةيصاق ىلا تبا وبأ رفو نمسهو ثالث

 ىبومو ديعس ىبأ هيخا نبأ نايزوباو تباتوبا ذبتنإو ممادقأ ىلع اوعس مليخ نع

 مقيرط رمغ اوكلسو ٌمموَق نع ةمحان دوواد نب ىبحي مميزوو ىسوي هيخأ نبأ

 سنوت ىلا ىنوم صلخو ناتع نب دمحيو دوواد نب ىيكيو تباث بأ ىلع ضبقتو

 نم لف عم هراجاو لزنريخ هناطلسو نيحارفات نب دمحم نا بجانلا ىو لزنف

 نيكارفأت نبا ىلا مف نامعوبأ ناطلسلا تعبو ممعيارج اونسإو ميلا رصلخ هموق

 ناطلسلا ركاشع تلوتسا الو ناطلسلا ىلع متراجإبرهاجو ممالسا نم ىباف

 ىيحي ىبأ ناطلسلا انالوم نبأ مهاربا قاحاوبا اهناطلس اهنع لفجإو سنوت كاع

 وبأ ىلوملا دمح برغملا ىلا ناطلسلا عجر الو هتلهج ىف اذه ىسوي نب ىسم جرخ

 بحاس ديزوبا لولا همخا نير يحي ىبا ناطلسلا انالبم نبا يماربا قامت

 اهعاجتراو ةنيطنسق ةلزانم ىلآ ةدواودلا نم هموقو ىلع نب بوقعي عم ةنيطنسق
 ناكر هموق ةتانز نم مدنع ناك نهف اذه فسوي نب ىبوم مقلمجج ىفراسو

 دبع ىنب هبلغ ذنم نانع ىبا ناطلسلا ىلع نمجراخ ةبغز ىنبرماع ونب

 ةيقيرنإب قع ف عضاربا نيرماع نيرمغص ىلإ متسابر تناكو ناسملت ىلع دارلا
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 ىناطلسلا ممل ىرو اعلا مرادب نسم رود ىناطلسلا كلم أذأ ىنح هيبأ ةعيدبب

 ىلع هرمأ عسجا ساكلا داماكتو دالبلا هظلضفل ىيح هيبالإ متراجا نانعوبأ

 ناسلك ىم اهل هك.ةعبو ىنيسعو عبرأ ةئس 55م لا ةيابح 36 هل دقع ث هلزذ

 ناطلسلا ناك ىتح ابيلع ةيافكلاو اهيف انغلا نسحاو ةيالولا هذهب علطضاف
 افك اي ناطلس نم قرستلا ةيحلان ىنيفكي الجر تبصاول تددو لوقي نانعوبأ

 ىناطلسلا دمع كلذ ككداحم 2 ءارزولا هسفانو عروتاو برغلا ةيدكات ديك نيرماع

 ممتسفانم قويساف راتطلتسلا ةراروش ومالا رخآرع نب ىسحلا درفنأو همبقرو

 هءانبا ىلو هكلبم ىدي نمب ناطلسلا ناكو ةياعسلاو ةوادعلا ىلأ نتهتنأو

 هيلع ىاف شكارم دقعأملا ىنع تعمدبق كا 5 ءاغبالا مددق.ةسأ كال ديفا |

 نب ىسحلا خلبو ها لبج "نم ه]قعم ا هب دعصو مملع ةدافولا نم رماع

 نب ىناهلس ريزولل 4 برح ىلع دقعو مللع حازاوركاسعلا هيلا مهخ هر

 لواط ررماع ىلع قيضو انتل طاخاف ل كل دهصو اهيلع ىلوقسأو شكا

 ركسعملا ضفناف ديدهلا دلبلل لزانم هناو ةلودلا ىلع كلملا صايعأ نم ناهلس نب

 دووأد نب ناسسهلسريزولا هب قحلف ناهلس نب روصنم ىلا اوقباستو هلوح نم

 مدقف لبجلاب مناكم ىنم هيخأ ىبأ دهتعملاو رسماع رمدقتساو ىنميتس ةفس قم ظ

 ركدد يمنبلا فشار نيل

112 



 ع
 اوعز ريزولا لخداف ةعامجل باتراو مالكلا أشفو اوباتراف ىنفدي ملف هدعب ةعمجلو

 ' رع نب نسل بهو تبسلا موي نفدو هفلتا ىتح هطغ نم هيب نم هناكم هيلا

 قحلو هنود ىقنلاو رمالب درفتو هباب هيلع قلغاو ممالل بوصنملا ديعسلا دلولا
 نسا ناكو هيخا ةعيب موي ىاكل لبجب نانع ىبا ناطلسلا نبا نجرلا دبع

 نم هيلا اوقعمف هترازو نم ىاسام نب دوعسم هع نبأ ناكل دورت انو هغم

 نساف نم ةبصقلاب نسحل هلقتعاف هيخا ىلا هب ءاجو نامالا لع هلرنتسأ هفطال

 عفقماو ةساملجم نم معتعملا ار وغثلاب ءارمالا رغاصالا ناطلسلا ءانبأ نع تععبو

 0 اةانموحسا قاتنهلا دمحم نب ريماع ةلافك ىن أبب ناك سخحارم ىتمعلا

 ىلا شكارم نم هب حرخو لوصولا نم هعفمف هرظفل كلانه هاعجو ناطلسلا

 001 10 لرفالو هقيرا ركاسعلاةيرولا وهجو: ةناعم' ليج نم هلععم
 يكذن اك برغملا القمع نع هن ليسا ىلع ماسوبا ناطلسلا هع هلرنتسا

 ناهلس ريزولا ضبنو شكارم ىلا ركاسعلازمهجت نع رمشل

 ىلع نب دمحم ني رماع ةبراحم دوواد نب

 'اليلتدلا قاكو ةدماضملا لئابق ىم ةتاتنه يش ىلع نب دمحم ني رماع ناك

 لهتسا ديعسوبا ناطلسلاو متايابج ىلع ىلع نب دمحم دابا لعتسا دق بوقعي

 ىلا ناطلسلا لج ىنراسو ةلودلا ةلافك ىف اذهرماع ىرو ىلع نب ىبوم هع

 برغم ا ىلا رجلا بكر الو سنوتب ةطرشلا ماكحا ناطلسلا هالو ةيقيرفا

 رجلا اوزاجاو دمحم نيرماع مظن ىلا ملعجو نيفسلا ىن هاياظحو همرح بكرا

 هركاسعو نسم ىبا ناطلسلاب لوطسالا قرغ مغليو ةيرملا الزنف سلددالا ىلا

 ءافو همعاد بجي مف هنع نانعوبأ ناطلسلا ثعبو ةيرملا نم هناكمب مب ماقف



 عع
 ةدعقلا ىذ ىصتنم هكلمرادب لتحاو هب ءافتحالا ىف خابت سيو هتقمارك لاودا

 ىتحربكالا ديعلا ىذي نيب اب لمح سافب ةكلطراد ىلا ناطلشلا رخال

 سولهل ىع عجولا ىقئاط هلصعأو ضوملا هكردا ىحخالا موي نم ةالصلا ىضق اذا

 ءايضيلا هي كاطإو هيا دعتتاو هضارف مزلو هرصق ىلا لخدف ةداعلا ىلع ديعلا موي

 نم ىليوقبعلا ىسيع ىب ىسوم هرصزو ناك هدهع ىلو ىايزوبأ هبا ناك هفضرمع

 لجتف هب هاصوقساو هترازو ىلع هل ناطمللسلا دقع دق معمار زو *امبأو ممتلود عدافص

 رع نب نسل ريزولاب كقفلاو مرهمأ ىلأ شايهحنالا ىف نيرم ىنب سوءر لخدورمالا

 رع نب نسف ميش ريزولا نمدو اهنيب ةوادعل نوهم ىب رسع كلذ ىنهلخادو

 لو نيلع عدت كاك هردص تاذب سلجملا لفها هيلع ضوافو هسفقن ىلع

 رمالا ليوحت ىلع اوقفتاف هتكلم رو هقلخد هوس ىنم اولب امل ةمككسم دهعلا

 لبق ىم مب عقوم هناو ةلاحمال ةكلبلا ىلع ىرشم ناطلسلا نا مل قمر

 ُظ مكاو ايسام الفط ديعسلا هيخال ةعيبلاو هب كتقفلا ىلع مرما اوعجاف هكلبم

 اهثيلققف نوسهم نب مهو ىسمع نب ىدوم هريزو ىلع اوضبقتو ناطلسلا راد

 ىلع ضبقتلاب ىاسام نيوحر نب دوعسم 0 زسعوأو ةعيبلل ديعسلا اوسلجاو

 هداقو مدل ىقنيباىم هجارخا ىف ىقطلتو هملا لخدف رصقلا اون نم نايز ىبأ

 ىنسحلا لقتساو هتهقم ايف ىلتاف رمصقلا مح ضعب ىلا هلتو هعيابف هيذا ىلا

 نمسجو حست ةنس نم ةسسهلا ىذل نيرهعلاو عبأ لا ءاعبرالا مويرمالإب مع نب
 سيمخل موي هذفد سانلا بقتراو هسفنب دوبي هشارف ىلع كلذ ءانثا ناطلسلاو



 ةيقيرفا ىل ركاسعلاب هسضوبنو دوواد نب ناسهلس ةرازو نع رمخل

 ىشخو ءىثاهنم هسفن ىف ىقب ابكف ميسي مو ةيقيرفأ نم ناطلسلا عجر امل

 ااا ل رار دلا نما ه كلم سو: لع قلو بوعي نم ةممطعبتقا ىلاوص للف
 ىلع هل دقعو سلدنالا روغتب هتيالو ناكم نم دوواد نب ناهلس اعدقساو مناش

 عست ةفس نم عيبرل ابملا لحختراف ةيقيرفأ ىلا ركاسعلا ىف هحرسو هترازو

 ىناطلسلا ماقأ نال ىف ههجنو نع قفشكاسمل كع نب بوقعي ناكو نيشتو

 هلحاو ةدواودلا نم دمحم دالوا ىلع همدقو هعزانم ىلع نب نوهم هاخا هناكم

 هموق نم ريثكلا بوقعي هيحأ نع هيلأ عزضو ىجاوضلاووديلا ةساير نم هناكم

 ناقع ذئموي عرمبكو ىيحي نب عابس دالوا نم ىماوط ناطلسلا ةعاطب كسهتو

 لحراو ملاحب هركسعم ىلع اولؤنو ريزولا ىلا اعيمج اوشاحناف ناهلس نب سوي ىب

 ريزولا لقحاو اهنم هلاوحا ةفراشمل ابب ماقاف ناسملب لدتحا ىتح هرشثأ ىف ناطلسلا

 ىنوكي نإب ىنزم نب فسوي بازلا لماع ىلا ناطلسلازعواو ةنيطغسق نطوب ناهلس
 نم هيلا لص#راف اهتفرعم ىف هخوسرل ةدواودلا لاوحأ ىف هرماوي نآو هعم هدي

 ةدواودلا نم نيفلاخنا او درستو همراغمو هعيابج اوضتقاو ساروا لمج اولزانو ةركسب

 ىلا ناطلسلا ركاسعو رسيزولا قاقناو كلذ نم مضرغ قف نطولا ىف ثيعلا نع

 ناطلسلا ىناوو برغملا ىلا اعجار افكناو حاير تالاجم رخآ نم ةيقيرفا ناطوأ لوا

 ناطلسلا مل موف ةمدقل ىن اولبا نيذلا برعلا دوفو هعم تلصوو ناسملتب

 دفوو مما ىلا اوبلقناو هب مل بعكو بازلإب ءاطعلا مل ضرفو ملهي مميلع علخو

 ليدل نم ناطلسلا ىلا هقيدهب هوبا هدفوأ ىنزم نب ىفسوي نب دجأ مرتأ ىلع

 هيرمل ىاف ىلإ همصصتتساو هلزناو هتدافو مكاو ناطلسلا |ملمقتف قردلاو قمقرلاو



 عا

 لمع اهمدقم ىلع ضبقمف ةقلوط للا لحترا ٍِ ةركسب لون ىأح هيمامأ قيرطلا

 رفقلا ىلا اولفجاو ىلع نب بوقعب نوصدح برخو ىقزم ىبأ ةراشإب دجأ نب نجلا

 دركسعم ةماع دعو 5 دعي بازلا هدا ىزم ل هل لو ممفع عجرو همامأ

 ىلأ 0و مزتاوج ىئسأو هلسهأو أو هندحلو ىلعو هيلع 2 0 هك. ءيخص نع ىن خلاق

 كتاقفدلا ناب رع تكناامحلا عراد ةأمضو سنو.3 ىلأ ةلحر 0 لع مزسعأو ف

 نئاضتمالا َّق ا كضيف هةيفن درفأ لوخد 0 0 بهاذا ىف داعبالاو

 ناطلسلا كاريكا ىو أودرفت ىنح 0 قاحلا ف 8 نم ميديا نكت نلي

 هسفنب اهرساف رمالل ءالعلا قا نب ل نب سير دأ بصنو هلق ىف اورماوت مانأ

 لمحأو ساف ىلارمسلا ذغأو قرشملا لن ىنميتلحرم هةئيطنيسف ىع لافتا وأ داعب

 ههتأ ىنوهم نب سراف د ميزو ع هلوهد موي ضبقتو هقخس ىم ةحملا ىذ ةرغ أهب

 اطبق حامرلاب اصعق قيرشتلا مأيأ عبار ةلققو هناش ىف نير ىب ةلخادم ىف

 ه.عوجر ريخح ىابيهل هللا خلبو ىلا مانم عدمأو ممحلسأف نيرم ىب ةهجشم ىلع

 ناطلسلا ركاشع ,ىم اهب ناك ىم ىلع هللا هتعيش راث ابيلع نايدلطإلا 517

 ىنم هعم ىنهوحر نب ىكُي عرشأ ىلع ءاجو برغملا هلأ اوكف ىنيفسلا ىلأ اوصلخو

 ا اوعقجأو متيابج ءاضتقالا ديربلل ةييخاتتب لبلبم دالوأ عم ناكرك اسعلا

 هر كذن ام ناكف لباقلا ماعلا ىلا همكر> اجراو ناطلسلا

 املا
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 رث نامت ةنس نم عهبر ربت ىلا هملا ربقل لوصو ندل نم ضارتعالاو ءاطعلا

 ىنراسو ركاسعلا ىف نوهم نب سراف هريزو هتمدقم ىف حرسو ساف نم لمترا

 ريزولا لزانو للعلا ةحازال مولتو ةياججب لقحا نأ ىلا ةيبعتلا ىلع ةقاسلا

 هركاسعب ضرالا تجامو هتايار تلطا الو هرثأ ىلع ناطلسلا ءاج رث ةنيطنسق

 ىلا نمعطبم مناطلس لوح نماوضفناو ناعذالا ىلا غيدياباوقلاو دلبلا لهأ رعذ

 بلطي ل ضفلا لوما هوخأ لصوو ةبصقلا ىلا هقصاخ ىندلبلا بحاصزمو ناطلسلا

 لوطسالا ىف ناطلسلاب تعب رث امايا هكسعم ملزناو اوجرخو مل ىناطلسلا هلذيف ىنامالا

 روصنمل ه1 ا كجم لع نفع و دعب دركذنذ ع هرمأ ىم واكل كا هلق معاف ةمبسملا

 ةينصقلاب هلزنأو منم ىروشلا لضاو نيرم ىنب ةهيشم سمانا عورتا جاهل ب

 د4 ةتيطتسف ا ةينحاش خف هركسع + هيلا لصوو هقفس نم نابعش 8 أهنم

 ددجل ىكم نبادفوو ةطغن بحاص ى لكل نب ىلع ةعيبورزوت بحامص لوله نب ىيحي
 هنوهكسي لديللا با ىنب لاققاو بوقكلا ءارما لبلبم دالوا هيلا لصوو همعاط

 نيفشات نبوحر نب ىجل اهيلع دقعو ركاسعلا معم حرسف سنوت كلمل

 مكبالا فسوي نب دم# سيعرلل هيلع دقعو مل اددم رجلا ىف هولطسأ تعبو

 يه أربا قاحا ابأ هناطلس نيكارفات نك نومك بجاعلا جرخأو سنوت ىلا اوراسو

 سحا ام رحاسعلا هلزهجو ليللا ىبا دالوا عم ىبحي ىبا ناطلسلا انالوم ىبا

 ضعبوأ اموي مملتاقف سنوت ىسرمم ىلأ لوطسالا لصوو ناطلسلا ركاسع مودقبب

 ىف سنوت ىلا ناطلسلا ءايلوا لخدو اهب نصخف ةيدبملا ىلا ليللا بكرو موي

 ذفناو ةبصقلاب وحر نب ىب<ي لقحاو هتوعد اهب اوماقاو نامت ةغس نم ناضمر
 ضبقو ىليولا لوحا ىف كلذ دعب ىاطلسلارظنو خفلاب ناطلسلا ىلا اربعكو رماوال
 ىنمرلاب ميلالمو اوباتراف ةرافخل اهنومسي ىقلا ةواتالا نسع حاير نم برعلا ىديا

 معم جر هركم عريم| ىلع نب بوقعي نممتو هدح مل ىشرأو فالقل ىلع اوعجاف

 ضقني بازلا لماع ىنزم نب فسويراسو مرستا ىف لمترإو بازلإب اعيمج اوقحو



 عرس

 ةنيطنسق قنخغب ذحاو ةياججبورع ىبا نبأ لزن امو هعدافصو هدلوو هيبيراقا

 نب ىسوم لزنا ديز ىبارممالا ىلوملا عم مسلا نم دقع ام ىلع اهنع لترا مث

 هيلا زعوأ ةيقيرفأ رمأ ىلع ىب هللا دبع ريزولا 2 ألو أب رقتساف ةليمع مهاربأ

 قينجخملا بصنو ا_قنهب ذخأو عمس ةنس ابل ازاخف ةنيطنسق ةلزافمم ناطلسلا

 ىاجرالا نم ركسعملا غلب ام الول ديلاب اوقلي ىأ اوداكو ابلهإب ر اصل دةيشاو هيلع

 هيخا ىل دليلا ملسأو ةنومب ديزوبأ ىلوملا قحلو أبنع اوجرفاف ىناطلسلا كلبمب

 ةّيعيرفإ عم هملا:لبسو ام دنع ىلاعت هلل| هديا ئانيعلا بااوسسول
 اولزان ذغم نمكارفات نبا ىلع مب ابلجحمو سنوتب مكلم ابلاط برعلا عض اييافاكا

 نب دلاخ عسم ةنيطنسق ىلأ نالا عجر الفرم اك نمسهو تالث ةنس سنوت

 سابعلا ىاانالوم ةماقاو سنوتر اصح ىلا هجورخ ىن ديز ابا ىلوملا دلاهخ لخاد ةزم

 ةنيطنسق ىلإ سابعلاوبا انالوم لخدو هسعم جرخو كلبل يامماف ةييلطت

 ضعب هل ادو همادقأو هننابي لد ناك ةنيطنسق طيبضو هسفنل اعدف

 نب ىسوم تمهبت ىف شكيودس ءاسور فسوي دالوأ نم نيرم ىب نع ىنهفرخملا

 ىلا اوصلخو هدالوأ اولققو هركسعم أوبيتنأو هوتيبف ةايم نم هركسعم مهاربأ

 دبع هريزو ىلع ناطلسلا ركنو الولغم ناطللسلا انالوج قحلو ةياجب ىلا ق تريروات

 نوهم نب بمعش حرسف هدأدمأ نرصق هنأو مهاربأ نب ىبومجم عقو ام ىلع ىب هللا

 نب ىدنجل هناكم ةياجب ىلع دقعو الققعم ناطلسلا ىلا هصخقاو هيلع ضمقتو

 بجاحهلل ديزوبا ىلوملا لسار كلذ لالخ ىنو هملود عمانص نم دومصمأ نب نوهم

 ةنوب نع من لوزنلا ىف يداربا هع ىلع بلغتملا نيكارفات نب هللا دمع دمحم ابا

 نم ةنوب ىلع اود هقساو د.وعلا ىلو لد دولحاو هومبقتف سنوتب مملع مودقلاو
 عبس ةفس نم قيرشتلا مايا ناطملسلا ىلا ميهاربأ نب ىبوم ربخ غلب الو ممعبانص

 ديدبلل دلبلا ةحاسب دركسعم برطضاو ةمقيرفا ىلا ةكرحل ىلع مزعا نيسهمو

 سلجو مفسلال ةبهالا ذخاف نيرم ىب ىلا زعوأو شكارم ىلا ديشملا ىف تعبو



 عام م

 |ذيم عاطل هفلاخ ردغلارهبظ هل طلكوَو ناعلخلاب ىسميع رهاج الف ةدنر ىلع

 مالا هتلنيلع + بيتار محملا و «هلبمخت هك فنا قاف طلسلا |ةففاط لا

 ام ةاءرملاو ةتعاط قاطلسلا خلمي ىأ د.رعلاو هللأ هدقأنو هيلا 0 لبجل ىسرمب

 الو هب اوراقف مسفنا ىلع ةراغ ىتخ كلذ دفعف ميلا اهبسنو لبهل لها عفص

 هلزنأو اديلعتلا نبا لوسطسا تك هوقلاو اقاتثو هنبأو دو كلدتنو هيلع هومكقاف نصا لأ

 ناطلسلارادب اهورضحاف ىراصنلا د دداقوزوجلا ىنيرتعو ىلع ني هللا دبع هريزو

 مفارذقعأو الصغتو هيدي نهب أفقوو ناطاكيلا اجب سلجو تس ةنس نم ىنم موي

 رتاخ ناك امو ىكفالا كسنم ىفق ىتح اهقاثو دشو ىهحلا اهبعدوأو اهنم لبقي

 وبأ هنبأ حطقو حامرلاب ادن ىسيع لققو اهعراصم ىلأ بنج اهبرما هةنس

 كله نأ ىلا همد ىن طمتتي لزي ملف هعطق ةأ أدم نم باو ىالخ نم ىيحي

 سلدنالاروغثرداسو جعلا لبج ىلع دقعو نيرخالا ىن الغم اهصاو هعطق ةيناغل

 ركنن امرمالا ىم ناكل ىلأ دووأد يب نايس

 نماهءارو أمو ةياهبروغتلا لع ناطلسلا دقعورعأ أ نب دمحم بجانلا كلهم

 ىف هدي قلطاو اهيلا هحرسو ديعس نب ىلع ىب هللا دبع هريزول ةيقيرفأ دالب
 تناك ام ناطلسلا ابكلمت دق ةنيطنسق جاوض لابج تناكو ءاطعلاو ةيابجل

 دقعو شكيودس لئمابق نسطولا كلذ لها ةماع ناكو اهيلع ةبلغتم ةدواودلا

 ىن ةياجب لعرخا تريرواعب هلزنأو ىسيع نب ميهأ بأ نب ىبومل ميلع عقاطلجلا



 عوماب

 ديدهل دلبلا ىلع نانعوبا ناطلسلا بلغت ىتح امايا كلذك افقاوتو وا >وب داو

 ان( فطظلتالا رص هنع اطباو هقعاط ىلآ عوجرلا ىف نسما نب ىسيع لساو

 ناطلسلا هاقلتقف هيلا راسو لبقتف هيلع طرعقسشأو هعجارف ةيقيرفأب ىسعلا ا

 ىلع ترقسأو هسلجم ىن هيلا اروشلا لعدو هروصق هلوناو همدقمب ارورس العمأو

 رنه إرأ نسل لبا ناطيطللا كالوس تقل ور كارو نا نك نر نا
 اهدبي مو كلذ هظفحا ةناطبلاو ةصاخل نع بجو هةاجانمو ناطلسلا ةلخب

 ناطلسلا طاسب نم هلحم ىلا عجرو هضرف ىضقو هل نذاف 3 ى ناطلسلا ودامت

 دنع هلاح رلصي نأ فكيف حراطتو ةياجهبورعىبا نبأ ىقلو نيسجو تس ةنس

 ركنتو ىروشلا ىف دبتسا دق هدجو ناطلسلا ىلع دفو املو كلذ ىف هدعوف هناطلس

 هل نذاف دارها مهر ةماقال رغتلا نم هسلجت ىلا عوجرلا ىف هنذاتساف ءاسلبلو ةصاخلل

 يىجاقرفلا ىيحي لايجلاب ءاطعلا نآويد بحاص ناكو هتنس نم خفلا ل بج ىلارجلازاجأو

 ىلا ىسمع لصضو الف هناك مرب دق ىجتي بأ هبا ناكوالالحلا هع اربظتسم اكو

 هقلود عُباتص نمزودنك نب دوعسم عم ماسلا تايطعإب ناطلسلا هعبتا لميلل
 كلذ نم ىسمع ىناو هبيغم مايا هغبأ عم هناش هدي ىلع () برقلا ىلا جاقرفلا بارقساف

 ىلا هقليل نم نيفسلا ه4يكرأو هبقع ىلعزو دمك ىبا درو قيطملا هع دوأو هيلع ضمقتف

 ىف ماقو كلذل قلعف نابع ىبا ناطلسلا ىلاربتل خالو: ناعيا سار تل

 رجالا نباو ةيغاطلا نعريبدت هنا ىظو ليطاسالا زيبكب زعواو دعقو هبئاكر

 ل.بهل ىسرم ىلا لصوف عناق ىلع انيع ةبخطب رجلا دئاق بيطخلل نب دهأ تعبو

 نم لجرلا ءافرعو رغتلا تالاجر تشمت ناعلملاب رهاج امل نسل نب ىسيع ناكي

 ناطلسلا ىلع جورشلا نم اوعفتمأو هناش ىف اوثدحتو لبجلاب نيغطوملا ةازغلا ةرامن

 قاك ئركسعلا بارعا نب ةؤواد نب ناهلس«هبذلفو ةنكزباةساللا نال
 ا كجيمشلاو :ناتطلشتلا اهي هيد »وكنا همة ناك ةورشا نسر اال

 (1) آ:68 طت895. 18 ءا 6 مه:"اعانأ برغلا
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 عرس ب

 هيخأ ىلأ القتقعم هصختنأو لاملا نم هل طرتشا ام ىديهج ىبال عفدو هيلع ضبقت

 ”داعلا ىلإ جغلاب بتتكو ننلا هعدواف نمسوو سم ةنس نانع ىبا ناطلسلا

 ىلا ةلودلا تدبمهتو جراوشل رمأ ىفقناو هسبكب اقنخ هلاقتعإا نم لايل هلق رث

 هركذن ام. ناك نأ

 هكلمهمو لا للحب نسحل نب" ىسيع ىداقثنا نع ربشا

 نيرم ىنب ةههشم ىنم اذه قالطلا ىبا نب ىلع نب نسل نب ىبيع ناك

 حاسم ىنرظنلا هيلا لعجو هانب لمكأ ام دنع فلا ليج هلزناو سلدنالاب

 ىناكو همدق ابيف رو هتيالو درع لاطف اهحلاسم ع اطعلا قيرفتو روغغلا

 لأ درقس دنع درسختحو تضع ىكم ىروشلا قى ةهنع تعبي نسال وبأ يناطلمعلا

 ضرتعأف دايقنالاب مديهع دعبو اهيلع برعلا تلغعل ةلوملا دستنأو دادعالا رضوأ

 روغتلاب هلع ناكم ىلا هفرصو ابكلمت ىلا هرش ناك امل هقحصن نع ناطلسلا

 ركسع ىنب هموق عجو كاني ةبليإ للاب لتيار .ةشاسكب كزنو ءادلا مسح

 بلجاف هقفخحب ذخاو هيخأ نبا ركاسع مزه دق ىنانع ابا ناطلسلا ىقلاو

 ىلع نانعوبأ ىاطلونلا دقعو ديدبلل دليلا ةلحاس نم درك س عم هقيبو هيلع

 ىلع ركسع ىئبب دالب رغتثب هلؤنأو ةهييعلا ىسوم ىنب ديعس هعينصل هبرح



 عرمسو

 وبا هارق 5 هضارغأو هلومصف نم بهجلا تمضقف هعم لوكا مايأ هقافقكت احلال ة

 ةصلاخمو ةيالو اهنيب تناكو ةيغاطلاب قلاب لضفلا ىا اههريبك ىلا سد جاجا

 هيلا عزنف نمسجو ىدحا ةنس جعلا لبج ىلع ةشنبلا هيبا كلبم ذنم

 قف ىولنقلا للاسم ةلردار كرما م كلا كاس ير ا
 مدقم ىدي نهب ناكطلبالا كاريكا غلبو هسفنل اعدو هللا دبع ىويسكسلاب

 برغملا ىلا هركاسع زبجخ ىنمسجو عبرأ ةنس ةياجب “ نمورع ىبأ نبا هبجاح

 هيلا هحرسو () راردو نب نوهم نب سراف هريزول ىومسكسلا برح ىلع دقعو

 ىويسكسلا ىلارهسلا ذغأو نيسهو عبرأ ةنس ىم عيبرب ناسلفا ل ضبغف

 ةايح سب هبئاتك و يرختو هركسعمل ةفيدم طتخاو هب طاحاو هقنفكب لزنو

 ةعاطلا ىلأ عوجرلا ىنريزولا ل.سارو ىوهسكسلا ىلع راضغلل دتشأو ةرهاقلا اهامسو

 ةدماصملا لابج ىف لقنتو هقرافف لضفلا ىا ىلا دبعلا ذبتني ىنإو ةفورعملا

 ةيولالا تراسو هءاحنإ دبمو هراطقا خودف خوش قدر ريزولا لخدو

 تنادوراتو نايروفو ىرغيا لغم هراصمأو هروغث ىن حلاسملا بترو هتاهج ىن شومهلو
 قاتنأ نأ ىلا ةدماصملا لابج ىن لضفلاوبا راسو هجورف دسو هفارطأ ىقشو

 هراجاف ةعرد دالب ىلي ام غنم ىديج ىنبا ىلع هسفنب ىقلاو ةكافص ىلا

 ةهيشم نم ىلادرزلا لسم ىب هللا دبع ذّمموي ةعرد لماع هلزأنو هرمأب ماقو

 يلع ةبلعت نعم نسف وبا 'قاطلشسلا هنليطنما ناك نول كي 0
 معدانص ةلجج نمو متلود ىف رقتساف نيثالثو عبس ةنس ناسملتل هكفو

 ىف هلخادو هيلا ءارزولاو رحجاسملا لوصوب هبهرأو ىديج نبأ قنخب ذخاف

 باجاف لالا .نم:ثحا"ام الذ“ قف هل 'لدتبت إو" لسضففللا؟ نأ كذا نك

 ىف لوهدلا هسفن نم هدعوو لضفلا ابا ريمالا مسم ىب هللا دبع كوللفالو

 مسم نب هللا دبع هنم نكمقسا الو لضفلاوبا هيلا بكرف هاقل بلطو هرمأ

 (1) آ1أ 163 طتقؤ. 8 ها 6 ممزءاعمأ رادكو



 اناس

 لبقتف نانع ىبأ ناطلسلا ىلع هنبا ديز وبا ىلوملا دفوأو ناطلسلا هيخأ ىلا

 انا”كا ابي ماقأو ةياجب ىلا ورع ىبأ نبا بجاش افكناو هتعجارم ركشو هقدافو

 دلبلا لأ دنع ةريسلا ديه بهذف نيتسو تس ةنس متئاف مرحمأ ىن كله

 ىلا هول لقنو هدلوو هلامع لاجترال هباود ناطلسلا تعبو هكلممل اوعجنتو

 دقعو اهب هتاراول نيرم ىنب ركسع ىف نايز ابأ همبأ حرسو ناسمدلتب هيبأ ةربقم

 نم عيبر ره ىف ايلا ضبنفف هريزو ديعس ىنب ىلع ىب هللا دبعل ةياجب ىلع

 نجاه بهاذم نم ناغلا هدج ام لجقتو اهب رسقتساو قيسهجو تس ةنس

 نم ناك نأ ىلا ةفيطنسق راصح ىلا ركاسعلا زهجو هركذن ام ىلع ايف درهسو

 ىلاعت هللا ءانش نا دعب هركذن ام اهكف

 ىويسكسلا لايح ىناطلسلا ىبأ لضفلا ب جورخ قعر

 لضفلاوبا هاوهأ هتلج ىف هب قحل هيبا كلبم دعب ىنانع وبا ناطلسلا ناد

 ىلا اهصختاف هتبغم اهيلع رذحو اههشرت ىف ربدتو مهاربأ ماسوبأو قايح

 ىبا سيءرلا نبا دهلولا نا ناطلسلا نبأ جاتا ىا ةلايأ ىف اهب ارقتساو سلدنالا

 ىارو طسوالا برغملاو ناسملت ىلع ىلوقسا الف كلذ ىنم هاتأ ام' ىلع مدن رث ديعب

 نوكيل هيلا اهصفقي نا حاجا ىبا ىلازعوا هناطلس زتعإو هرما لمفتسا دق ىأ

 ىثخو ىتفلا ةرسأهب اهقيرفت ىلع دقعي نأ نم ةملكلا ىلع طوحا هد اهيا

 هتمذرفخيال هنإب لسرلا باجاو هيلا اهمالسا نم ىباف هتلياغ اهيلع جاجا وبا

 نب دمحم هبجاح ىلا زعوأو هقملك ناطلسلا ظفحاف نيدهاجلا نيطسملا راوجو

 ىنغقو هيف عدبا اباقك هل بثكف ةمساللاو جيبوتلاب كلذ ىف هبطاخي نابورع ىبا



 عب رس

 هيل ىاوياوا زافسلاب هج ياا ولام ايعلاو (ةكمداعلا يللا سس كلا
 هوجولا هيلا تفرصناف هراد تنايضوصخو هتلود باقلا ماسو ةمربقلاو باسكإو

 اعنا هيلا بوسام ا دللاوامانوجلاو لئاسعلاو سايصالا نعى
 لاجر هيلغ سفنو ناطلسلا ىلع هواليتساو هرما لاسطو افلزت ةيابجل لاوما

 دنع همم ناطلسلا هجو مل الخ اذا ىتح ظحلا نم هللا داتأ ام اهوارزوو ةلودلا

 ىناطلسلا ىقلاو كسطرقف هناكم ىلع ةياعسلا ضارعا تماح ةياجب ىلا هضوبن

 هيلع دجو ناطلسلا ىلع ةلودلا هل تناكو ةياجب نم عجر املف ابعاقسال هنذا

 ىع ةبيغلا بلطف ىنجت رث ناطلسلا هل ركنقف ايضاغم هيقلو قالالا لوجق ىف

 ناطلسلا ودابف هب نينض ناطلسلا نااهوتم ةياجب ىلع هل دقعي ناو ةلودلا

 ةلاقالا ىف ةبغرلا لأ عجرو هنع ضارعالا ىم بستحي ام هل اديو:هفاعسأ ىلأ

 ىف لحتراو شهإلو لاملا ىف همكحو ةنيطنسق برح ىلع هل دقعو قعسي ملف

 نودحوملا بصنو اهب اقثاو اهرخأ ةيادجب لقحاو نمسجو حبرأ ةنس قم نابعش

 لضفلا كوملا دبع ىدل نم مدقع لقتقعملا نسفل ىبا ناطلسلا نبأ نمفشات
 انيطاسفلاو ةلالا#ل اوغجاو نيرم ىتباةملك قيرفتلرضالل هوه ل

 ذغاف بوقعي هربخب عمسو بوقعي هيذا عم ةسفانمل ىلع نب نوهم درمأب ماقو

 مزج ممياقعا ىلع مدرو معمج قريفو بازلا دالب نم هللحب هيلا ريسلا

 ضرقعاو دلبلا ةحاسب ركسع ىحفالا كسنم ىضقو ءاتشلا مرصنا الو دلبلاب

 هيلا عقجأو ةيلنسف ةلزاهم لاذ لكترأو ممتايطعا قرشو مللع حاذأو رحكاسعلا

 هتوعد ىلع ناكاىم ةميطدسق ناتحاص ديز وبأ ىلوملا عجو ملل ةدواودلا

 ميلع دقعو ةدواودلا نم همعبشو دجا نب ىلع نب نوهمو ةنوب ءايحأ نه

 لا ىلع مب عقواف هركاسعوورع ىأ نبا ءاقلل هحرسو ليبن هيجاحل

 هنيكقب هنم اودافت ىتح ةفيطنسق لزانو غلاوما عنكاو سيجا ةلديسا نإ

 هصختاو هيلا هوداققاف رمالل بوصفملا نسحلا با ناطلسلا نبا نميفشأت نم
109 



 عرب

 0 ا ييقف ناكو ريمتتسلا ناطلبنلا ءاطايتشابر شرك ل كلم مدمج لفقداو
 ىف ةهتمالع باتك ىلع هراعتساو ةرضحلاب ءاضقلا هدلقف ماكحالاو اعيعفلاب

 | لا نو هيلا ل كار .تلذاو عل طيمانا ىرغتسلاو .نرركلا وماوالار قماسإللا
 (وياومع صفح قا مايأ ىنسيتمالعلا هدعب ىم هللا ديع هنبأ دلقو بصنتملاو

 اقسم ىلع نب دجأ هوخأ ناكو كلذب علطضاف هيما ىاكباكلا ءايركو ىياريمالا

 الو اهتهجشم ىلع هقفتو سفوتب ءهارقو دمحم هنبا اشنو معلل الككنم اروقو
 قزرلل ايغتبم ىلع نب دجأ نب دمحم جرخ مملاوحا تشالتو مرومأ ىفماعلا

 لهتساف ةباثكلاو بلطلا اللخنم ناكو لقلادلب ىلا مئاوطلا هب تحوطف شاعملاو
 نب نسح عم ةبحع هل تاك رسغ نبأ بجاحللا ةساير مايا لقلا ىسم ادهادت

 هل ىسف اههبارقغا حراطم ىف نمقمفر اناكو ىرشلا بسن لخحنملا ىتيسلا دامحم

 عزن الو [هيهاذم دمحخل رغ ىيباب السصصتاو قعساف ةداهشلا ىف هققفارم ىف

 حورخبو مج ىا ثايتلا مايا نيدحوملا ةعاط ىلا سلدت معز بافولا ديع فيرقلا

 كنعبف هتلجو رغ ىنيارمأ ىن لخدو ةلودلا لالتعإو هيلع ىسوي نب دمحم
 000 0 هلا يت لاعتساو ليلدت لا هيمان اذمورع هنا لي ديع

 لمفتساو اهضرم نم ةلودلا تدرب املف نإويدلا ةداهس ىف ورسع ىبأ نب دمحو

 |0000 | ديدال مانالا نتا ءايعتللا نسور اجو نييلوق زل باليعتووجإىااوما

 الهعتساو ذّمموي نم نأسملقب اورقتساو دفولا ىف وذاك ناطلسلا ىلع اهلها داغيإو
 نسل ىبا ناطلسلا ماياو داولا دمع ىب مايا نيبقاعتم ءاضقلا ةطخ ىن اعم

 ىلا هب اوعسو دلبلا ةهيشم نم ةبعاج هئاضق ماياورع ىبا نبأ ىلع بصعتو

 بيداتب هصنتتخاو هتاءرب نم مع 1 ماكشاف اولظتو نسحلا يا ناطلسلا

 عم بجأكهل اذه دمحم هدلو ترو كلذ ىف هعسو خرفاف ههلعتو اذه سراف هدلو

 عفر كلملا هل صلخ اذا ىتح هتبحم هيلع ىقلاو اليلج اقرم نافع ىبا ناطلسلا

 يلع هب ىنوا اذا ىتح ىرخا ىلا ةلزنم نم هاقرو اذهورع ىبا نب دمحم ةبتر



 عسا

 مركسعمب ل لمحاو سنوت ل أهنم اوزاجاو ةنيطنشقي اوقحلو ءاقللا ىنغع

 الق: دئاعلا لع ضبقتف ءارزولاو ةئشملا هيلا حرخو كداكت سيجهج نم

 متاف مرح اهتيصقب لقحاو ةيبعتلا ىف دلبلا لخدو ناطلسلا ىلا هصختاو

 ءامقن ءاغوغلا ىم ةعاج ىلع سشضسيقتو هدرمأ ىلع مب رهظتساو ” قاقلا ديس ىلإ

 مملقتعأو ىنيتيام نوزهاني بوملا ىن ةلخادملاب متي نم مميديأ تحت ىنم ىلع

 نم ةدواودلا دوفو تسفاوتو اونكسو سانلا 00 برغملا ىلا نهفسلا مبكراو

 رمسلا ذغأو ه لهدم ىم ىنيربشل ىداج لوأ نافللك ىلأ لكزز هجورف دسو

 اموي ناكر ةيدبلاو دايما اكل شخ ضرععأو دقولل ناطلسلا سلخ ةرخالا

 نب بؤقعيو ىنزم نب فسوي صتخاو دفولا زداوج ناطلسلا ىنسا رث ادوهشم

 هركذن م هم ةزكوقغاوزتج ىبأ نب يالا معم حجرو قيم ةلزاغمو

 تبلقنأو ىنميسجحو عبرأ ةنس ىم نابعش وذل معفطاوم 4 ]وؤرصنأو هرابخأ قم

 ام ديدبجب ليم دعولاو ناطلسلا نم نالمحلو علقو ةزداجل ءانسا دعب هعم

 ةياجب رعث ىلع ىناطلسلا هل قع امو ورع ىأ نبأ بجاحلل نع ربخأ

 ةيقيرفاب ميهت ىتب نم برعلا دافجا نم ةيدبملا لها نم لجرلا اذه ىلس

 (1) ]رهو رمكؤ. ]" هأ لك مماعهأ ةعليخللا



 عرش
 هومحلتساو هيلع اوحلوف احي 'رج هنقيب ىلا فو هربخخي هنعط هفارطا ملل هيلع

 بجاتلل بكرو نيسهو ثالث ةنس ىم ةجلا ىذ لوا دلبلا لها نم ءاغوغلا تراتو

 لقامتف دوعدقسأو أو هيلار يحلب أو رهطو ديز يأ ىلوملا ةوعدب ىتاعلا ىتهو حراف

 ممتاف ناطاسلا ىلإ ممخل خلبو هرمإب مايقلل ىجولعملا نم ىلوم تعبو متباجأ نع

 ةيابكب ءالم ىم ادفو لقتعاو هرادب هاقمعاف هبجاح ةاخادمب هللا دبع ابأ لوملا

 ىارلا اولواو متالاجر تشمتو ةياجب لها نم ةهشملا ءارأ تباثو هبابب ناح

 ١) ]110 نيا لالم دئاعلا ملخادو لعلاو ةجاهنصب ٌاتفلا ف معم ىروشلاو
 نبأ دمحمو ىيحي ءايركز ىبارمهمالا بجاح تيملا نب دمحم نب ىلعو ىولعملا نم

 اغلا لوصو موي حرافب كتفلا اودعاوتو سانلا ديس ىب هللا دبغ ىأ بجاحخأ

 هورماومل دهتملا ىلا وعدو بجاد ىلع ركفلاب اوربجل ةنيطنسق بجاص لبق نم

 هرستأإبو رادلا هيلع اومهكقاو سيردا نب دجأ انيععلا 3 راد دقعاف ممرمإب رذنو

 عطقو رادلا فقس ىت هولشب ىبرو هاوسثإو هنعطف سانلا ديس نب دمحم هالوم

 دلبلا نم ةجابنص هموقو حأحل نب روصنم فو ناطلسلا ىلا هب تععبو هسار
 نيفسلا ىن ءاج ناطلسلا ةيشاح نم يقومرقلا ديعس نب دمجها ىسرملاب ناكو

 هيلع اوبصوصعاو هولزؤناف ذُمموي ةياججب ىس م افاوو سنوت نم هتاجاح ضعبل

 لفات ىلا ارهعبي نا يومرقلا جا عيلع راشاو همعاطو ناطلسلا ةوعدب اوداغتو

 ىساكنولا نيوملا دمع نيرسسع نب من نتايحت عد ما ىو هنيكتسا نع سلدت

 اورظتناو ناطلسلا ىلا مرابخإب اوقعبو ركسعلا نم ةمل ىف ميلا لصوو دوعذتساف

 ةياجب ىلا ضوهنلابورع ىبا نب دمحم هبجاح مما ناطلسلا ىلا بخل غلب الف
 سراف ىالا ةسه هدونجو هموق نم ناطلسلا هل ىققناو ناسملت ةحاسب ركسعف

 كسنم هاضق دعب ناسملت نم ضهبنف هحرسو متايطعا ىئتساو مللع حازا

 اوماخ رث ةجاهنص هل عج نسح ىنبب لزنالو ةياجب ىلا ميسلا نغاو ىحضفالا

 )١( 06 ممرم عزا يدعاوادعو ؟هزو ةوملأ نفاع



 عال

 نملهج ىلع دواد نب ىبحي هريزوو تباث ابا لهو دوهشم موي ىن اهلخدو اهبرطغلا
 دغلا نم اقيسو رضح ىمل ةربع اناكف نيطامسلا نمب لفحملا كلذ ىف اهب نارطخي

 ةجاهنص بشوت نم ناك نا ىلا هب ةمركت هسلجم ىف هل ش فو لزذ رمخ ةياجب

 دوركاذ نحن ام ىلع نب رعب ةياجب لهأو

 رهاسعلا 1 ابيلا ناسك ضوسبضو ةياجب لهأ ةروث نعرف

 عولوأ لربنا ةياجيو ةلعقلا كولم »ر ةتالكت باقعا نم ءالوه ةجابندص ناك

 لكايرو ىنب نطاوم ىف نييماتكلا أهت مارب نم لدابقلا نمب ةياجب ىداوب

 لقو. نيدحوملا دوفنجح تقعضأ الو معمر كسعلا ىلع موعطقأو نيدحوملا ةلود لوا ذم

 ةلودلا ىلع نوبزو زازمعأ كلذب مل راصو ناطللا عم ةركسعلاب اودرفنا مددع

 عمت نب دمحم لعقو هرما لوال ممم باصا دق اذه هللا دبع وبا رهمالا ىلوملا نأكو

 يلع افيرع !هاملا ديس الط حراف هبجاج (ناكو ممهفم باكا نم

 لزن الف هللا دمع ىبأ ىلوملا ىلع ادبتسم ىاكو ءايركز يارميمالا همبأ دبع نم

 اهدبي مو هسفن ىن اهرساو هيلع همقنو كلذ طغ# ىنانع ىبا ناطلسلل هترامأ نع

 لصوف هراد نوعامو هعاقمو همرح لقنل ىساطولا ىلع نب مع عم هريمأ هحرسو هل

 ماكشاف ةكلملا ءوسو ةءاطولا لقث ىف مرمأ ةبغم ىنويجارنصلا هيلا ىكششو اهملا

 بحاص حيز .ىأ: لولل ىنيدحوملا ةوعدب ماهقلاو نيرم ىبب ةروخلا ىلا ماعدو

 ىلوتو ةمصقلا نم, هسلجمب ىلع نيب كتفلا اودعاوتو هوباجاف ةنمطنسق
 بكا الو ءارمالا ةداع ىلع هرادب هركاوو متهشم نم جاهل نب روصنم اهربك ْ

 (1) آم سق. آن ممما6 هيناكلم, هالو سف. ةناكلف
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 قمتم عما لقبا كيعبوا يخل ( ناطتسا امك 1 - ا 08

 :ماغلت نأ [ دعب ”لزدرمخ ةّيدملا نم ه ركع ناطلسلا * 1 لا 07 1 داو

 و

 0 ا ناطلنبلا كرزدخ نالطلبتلل 4 هنوف نع . "زنو ةئاقل فا تكو افمحألا اوي ةوتبملا

 1 مدقو مكانة :ةيدملا| ىف ةناكم ةدواودلا دوفوب هم تفاوشو :ىنميلا تيات' ايأت 9

 1 هناكم .هتقفاوو قليصربغ اوهِلقتأو بهذلاو نالقتللو علل نم متانيطعا ىنسأو

 ١ - ىابف نم ناطلسل نا | عرفو ملنسوو ممرحاف مدشوو بالا لماع ام نبا ةعيب كلذ

3 
0 1 
3 

1 

0 

 00 !؟ةيقير 1 فلم أ 0 نايل فش مجانا 77 هوا الأ 3

ساس هيا اع هدم نعربفل
 0 0 ا

 0 ةياي ياش يب د نارممل 0 دمك هلا هيعوبا لوم ا لص ا

 ديس قوبل امرا بع ب ءاطدسلا داك ةياادسس

 "تيل هيل . منو مال الملا ن سفر 50 كلذب ديتسي ا 0 ىف انو

 0 ل ديالا , ان ىلع ميمو .ةيقيرفاب قجحلق هركسعم' نم مضعب زفو كلذ

 يف انين نوزعلاب هلملا كم هرماع لا هطخب تتكيف نأ .ناطلسملا هربماو مكشل
 - نم ىباطولا ىلع نيرعل اهيلع ناطلسلا دقعو لعفف اهنم ناطلسلا لاغ

 .نإطلسلا ىْفق الو نلت وم: :اطوزاتتي مامازتتنأ بخ انركذ ذ:نيذلازيزولا دإلو ا نم

 ١" دويشلا ناسك ىلا اجبار افكدإ ةيياجي ىلع .لوتشإو ظطسوالا ةتورفلل نم هفاج اج



 عال

 هلققو هتيارخب اوتفاف اًيعفلا بابرأو *اهققلازضحأو ةجلع ةردسح ةلاعا هأزأو ةكبو

 صلخو :نيرخالل العم ةلاقتغا قم ةقشاحل هسبكب يذف هيف هللا مكح فىفمأو

 دركذن م هربخ قم ىناكف قرشلا ةيضاق أ تباث وبا معزلا ةوخحأ

 ةياجب هيلع ىنيدحوملا ضبقتو

 لضلخ ممناطلس ديعس ىبأ كع ضبقتو داكنإب داولا دمع ىمب ناطلملا عقوأ امل

 قزملا ىلأ لقجحإو عفلر ممرح لمست ناسلتب رمو متم لق ىاووتلا
 ةتانز نم باشوا هيلا عقجاو كلامه ركسعو ةوارغم دالب نم ىنلشب لحاف

 قداس دوسزو ىناظلسلا حرسو تابيغلاو ربصلاب أاهدعوو ءاقللإاب هسفن تادحو

 نم لستراو مهلا ريسلا ذغاف دمهلو نيرم ىب ركاسع ىف راردو نب نوهم
 عارقلابرهغلا اوضاخو ةلواجما ناقيرغلا قدصص ناعما ىعارت الو هرثا ىلع ناسهلت

 عومجل سباق عراتا ارعبتاو ارفشكناف عيلا ربنلا ارزاجإو ةلمخلل نيزمومب قدس
 بعكو معابتا ىف اولحترإو مءاسنو مباودو ملاوما اوقاتسأو عركسعم: اوحابقسأو
 قرشلا ةيينصاق ىلازاجاو اقرا ٌمارحلاب تباتوبارتمو نانطلسلا ىلا غلا ميرولا

 ةارثع ةافح اورمو مبالسا اومهتناو"ةليخ نع .عولجراو ةووز لساجق :متضرععاف

 لمحاو اهوتاف نم ناظلسلا ةعينب ىغتقاو ابيلع نكيوقساف رمازجلاب رييزولا لقحإو

 ممالا انالوم دفاح دمحم هللا دجع ىبا لوملا ةياجب رمما ىلا زعواو ةيدملاب ناطلسلا

 تباث بأ ىلع ضبقلاب ىلع نب بوقعي هسعصلاخو رامزنو هيلو خم ىيسحي ىبا
 نا ىلع مشد ضعب رمعو دكصارملاب مل اودعقو .ميلع ىومعلا اوكذاف هعامشإو

 ريمالا ىلا موعفرف دوواد نب ىجحي مريزوو دمعس ىبا هيخا نبأ نابز ىبأو تبأث



 عام

 عهفرلا لسحملاب ةلجاو هموق ىلع هل دقعف هنود هقتاقساو ناطلسلل هتراجا

 همركت ىف غلبتساو هسلجمو هعقلود نم

 مئاطلس 5 نبأ كلبمو داكناب داولا دبع ىكبب

 00000 0 ناطليسلا لسترإر وانسنلا اتم دع ةناو ىستللا وبا اطلسلا كلم ال
 ةفلس ىنم كلانه نم عم هنفدف ةلاشب ممترمقم ىلا هيبا ولش لقنو ساف

 نطفي ل تحاف عزانملا نع ةلودلا تلو رمالاب ديتسأ دقو ساف ىلا رهسلا ذغأو

 اومس ىذلا كلملا نم غيدبيإب ام عاجترال داولا دمع ىنب وزع ىلع هرسمأ عجأو

 كسعو لدعلا حازإو ءاطعلاب ىدان نمسهو كالث ةنس َئاذ ناك الو هسالقتسال

 00 1 سيار ىاسلبت ةيزم ل رإو ركسحلا نيزتمار هيدمل دليلا ةحلسب
 اودحتراو برعلاو ةتائز نم بازحالاو عايشالا نم ميلا نمو مموقاوعمج هيخاو ديعس
 دشن ضارتعال امايأ هب مولتو ةيولم ىداو ركسعم ناطلسلا لزنو هماقل ىلا

 000 كيبل تءارقو داكنإ طينسبو لتخا اذإ قت ةيهعتلإ كغ لاجر علا

 دقو لاققلا رمك ضاخو ةيبعتلا ىففنناطلسلا بكوو برغملاب اوقحلو مكسعملا ناع هم

 موخمو رابدالاو اولو مفوفصب مطلاخو هريغ نم ميلا صلخ اذأ ىتح هبوبلل مطا

 ومس ساو هوسحابساو عركسعم ىلع اولوتساف مراتا نيرمونب عبتاو ىامكالا

 ىلع ضبقتو مرات ف نولياستم عو ليللا ممشغو ىراسا مودفصو ايبسو القق

 نم.نيرم ىنب ىديأ قلطاو هلاقتةعإبرمأو ناطلسلا ىلا قيسف عناطلس ديعس ىبا

 اودرشت اهم ءازج .علاوما ارههتكتاإو عوج ابتساف لقعملا نم برعلا لذ ىلع ذغلا
 ناسملت ىلا ةيبعت ىلع هب لصترا رف لاجملا كلذ ةعيه ىن ةاحملإ ببنلا نم هيلا

 هسعءرقف ديعس ابارضحاو همدق اكلم ىف نوقساو هتفس نم عمب أ اهب لمحاف



 عنو

 هسرف هب ابكو هيي 1 هنع اوعجرف نيربم 2000 1 مزهضأو :

 رافيذوبا هنود مضزعماو هلوح ميت ناسرفلاو شيرالاى لا طقسف هرقم ىف دموي.

 0 حاه ناك بوقعي .هيخا ف.:ذزو ةدواردلا ريما نسج نب ىلع نب ناهلس

 راسو بكر ىتح هنع فادف ةدموب ىلإ هملذج ىن لزي مو رمازجل قم ناطلقلا

 ىياريهمالا دي ف راضخف دمحم ىب لالع هبجحاح ىلع ضبقتو هل اءدر همارو نم

 ىلا ناطلسلا صلخو هيبا “كلهم دعب هيلع نقما نأ ىلا نمتلا هعدوأو ناغع

 عقجأو هراجاو هيلع لوف كع ناتو نم نيزعلا نع مرمبك هعمو ةتاتنه 000

 عافدلا ىلعأو دهاعتو أورمادتو ةددماصملا نم ميلا قاضنا نمو ةتاقنه نم ءالملا هيلا

 لزناو شحارم لتخا ىينخ هرثأ ىلع :ناغف وبأ ءاقعو: نوملا كع ةوعيابو ةنعا
 هواوث هيلع لاطو ةبرختو ةراصحل حلاسملا نتترو ةتاتنه لبج ىلع هركاشسع

 رضخ ورع ىبأ نب دمحم هبجاح ىف تعبو ءاقيالا هبا نم ناطلسلا بلطو

 هفع ىضرفق هنم ىضرلاةل.سقلاو نافع ىا ريمالا نع رذعلا نسحاو هدفع

 نبا تحال حرسف ىسكو الام هل تعبي ناب هملا زعواز هدبع ةيالوب هل بتكو '

 هضرمف كلذ لالخ ناطلسلا لقعاو مكلمرادب عدوملا نم اهجارخا ىلا رجس نبا ٠

 كلهو مروتف ةرابطلل .هونضعب ءاملارشإب رث مدلا سارخال دنصتفأو همصاخو هواهلوأ.. |

 نمسهو نمتنث ةنس ىناتلا عمبر نم نيرشتعو تالقل هنع هللا افع ةبيرق لاملا | ١
 هداوعا ىلع هوعفرو شكا رم ةحاس نم هركسعم ةنبا ىلاربخلاب هوايلوا تعبو.

 هماهلوا نع يضرو عجرتساو ىكبو هداوسعا لقو ارساح ايفاح هاقلتف هيلا ' ٠
 هلقن نا ىلا: نيكاردِم هانا ىراوو: هعلوذ نم هونعر يذلا لحمل ملرداو ةلسات

 لومقلاب دها نب ىلع نيرافيدإبا ىقلتو ساف ىلا هقيرط ىنةلامشب هفلس ةربقم ىلآ ١

 هاهو هيلع علخبو هزيئاوج ىتساو ةعسلاو بحرلا لحم هفنك نم هلحاو ةمازكلاو ١
 ناك امل ناسملتب نافع ا ناطلسلا ءاقلل ممَحَسَي هنموق ىلا نماف نم ىفرصناو

 ةتاتنهرممأ نتي نيزيزغلا دبغل أاعرو هيبأ كلبم نلعب ابيلا ةكرشلا ىلع عمجأ
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 ماس

 ' .ايج باريمالا ىدي ىنمب نيسهجو ىدحاأ ةنس ةسامل# نم ناطلسلا لفجا اني

 ةدماصملا لبج نم راعوالا ابيلا بكرو شكارم دصق نيرم ىب ركاسعو

 30 لكم اولسنو بوأ لكنم ةعاطلاب اهتابج لها هيلا عراست اهفراش الو

 011 نريد بحاص ناطلسلا ىلا عزتو نافع ىارممالا شكارم: لماع قفو
 هبتكتساو هصتقخاف ةيابجلل لام نم عدوملا ىف قناكاف نوما نق دمحم دج ا وبا

 ىف لخدو ءاطعلا ثبو لاومالا ابجو قصات ساو بكرتساو هتمالع هيلا لعجو

 لما نتا ب كلم هل باتو ةدماصلل راسو مت نم برعلا لُياَبق هقعاط

 نانعوبأ يمالا ىناكو هزقبم دي نم هرما طراف 0 هناطلس ىلع ىلوتسي نا هعم

 بتاك ىلع ضبقتو للعلا حازإو ءاطعلا ىن عرسشو اهقحاسب مكسع ساف ىلا عجر ام
 ةيابالا ىن نيرم ىب ةالامج ههتا نيدم ىبا نب دمحم نب بعش نب ةزجح ةياببلل

 عوزن نم ناك ام كلذ ىن هدقح راثاو ةساملج# نم سار قاخلا ىع هيلع

 هبتاك هب ةياعسلا ىن هيلا سوسوو ةيابجل لاوماب ناطلسلا ىلا دجملا با هع

 0000 ادد الورع تالاو دليع ني دبع هللا كاع وا ةعصلاعت
 رممالا لستراو ناكمالا كلذ ىف كلهو هناسل عطق رث هنخماو هيلع ضبقتف

 متعفادمو مداقلل ناطلسلا ز ربو شكارم ىلإ نيرم ىنب عومجو نانع وبا
 ةزاجا هبحاصب دحاو لك صيرتتو عمبر مآ داو ىلا نمقيرفلا نم دحاو لك ىشتناو
 ناعمجلا ىقتلاو ةيبعتلا ىن اعيهج اوجهصاو نسحلا وبا ناطلسلا هزاجا رث ىداولا

 ياطلسلا قاصم لقختان .قيسسفو .ىدحا .ةنس نم مفص رخأ ْى تس رغدمأتب



 عاب اس

 هكلم رادو هزع تبنمو هموق ىنطوم برغملا دصق ىلع هرمأ حمجأو شيرستنأو

 رق دششار لمج ىلأ اوجرخو هموق نم ةعجانلاب رامزنو هملو هعم لصترأو
 اهيلع اولطا ايف رفقلا ىف ةساملح ىلإ اوكلسو زوافملا ارعطقو بهذملا اودعبا

 ىراذعلا هيلا صلخو شارفلا تفاهت هيلع اوتفابت ناطلسلا ابلهأ نياعو

 ىلا ةسامل#ب لماعلا رفو هتلايال اراقيإو هيلا ةيفاص ى.هروتس ءاوو ىنم

 ىف ابيلا لحترا ةسامل# هدصقب ربها هغلب امل نانعوبا ريمالا ناكو هتابخم

 نير كبل اكو ممهف هءاطع ضافاو مللع حازأ نأ دعب هركاسع ةفاكو هموق

 هنع رارفلاو فقاوملا ىف لذاخلاب ممتايانجل هادا وذحو نأطلسلا نع ة :ماغش

 نيعقج كلذل اوناكف كلابملا مب متهكيور افسالا ىن عب دعبي ناكالو دمادشلا ىف

 هءاج نأ ناطلسلا نيل امف هعزافم هغبا ةكحانم ىف نيصلتخمو هتذنبانم ع

 ىنم معو هعافد ىلا رهسلا نيذغم ةمهخلا رحاسعلا ىف ههلا ملوصوب ربقأ

 نم ناكو ديوس هموق قى ..هيلو رامزنو همع لفجأو مءاقل قيطيال هنأ هلاح

 نم دوهعملا هلكتب هلحاو نانع ىبا مهمالا لأ عزن ناك فيرع نأ هربخ

 هدصقو هترهاظمو ناطلسلل رامزنو ةكتانهربشل هغلب اذا ىتح متيالوو مغير شت

 قرافي م نمل هل مسقأو ءىتلا ضعب داضر هجو هنع يوز هتعجافب هعم برغم

 ها فاونانع ىبأ ريمالا ةلج نم هعم ناكو رفع كنبابو كب ىعقوال ناطلسلا

 ىطو ىف ناطلسلا ىلع .هءانغ ىأ معو هيبأ ىضررامزنو رشاف كلذب هل بقكي ىب

 ةركسمب هانغعب ققلاو ةلموق لع نيئعناو بازلإاب قحلو هنع لفجاف ليلق برغملا

 ىناطلسلا لفجأ الو هريكذن ام ىلع نانع ىياريمالاب قحل نأ ىلا اهب هواوث ناكف

 دقعو ابجو رف تان أهفارطأ ىقثو:اهيلا نانع وبا ريمالا لخدو ةساملجت ىنع

 ناطلسلا دصق هغلبو نساكنو ىنبريبك نموملا دبع نبرع نب ىبجل ابيلع

 نأ ىلا ساف ىلا عجرف هموق هيلع ىو ابيلا ةاحرلا ىلع مزتعاف شكارم ىلا
 هركذن ام ناطلسلا عم عربخ نم ناك 1



 عبو

 هرقأو هنم لبقتف هتوعدب اذيكاذ ناك اما هنأ معزو رمالا ىع هل جرو هتلج

 نسم ميلا نمو نيصحو كثراخلو ديوس برغملا نم هواهلوأ ههلع دقوو هلسع ىلع
 دسشأر نب ىلع اضيأ هملع دفوو هقعاطب كسقملا ىيرع نب رامزنو هملو ىلا عقتجأ

 هرمأ رت اذا هاعو هنطوب هرارقاأ هيلع طرتقشاو داولا دبع ىنبب هارغاو ةوارغم رهمأ

 ىنب ةرفاظم ىلاراسو همع عزنف ىكنلا نع هدبعب امل امارتشالا لوبق نم ىباف
 ىف نافع ىارهمالا ىلا ناسملت بحاص ىناققع ديعسوبا ثعبو هملع داولا دبع

 نيفشات نيوحر نب يحل ميلع دقع نيرم ىنب نم ركسعب هملأ ثعبف ددملا

 نهف نسل ىبا ناطلسلا برح ىلا تباتوبا معزلا ىنجزو نمغيبريت نم طعم نب
 ةجتمركسعو رئازهلل نم ناطلسلا حرخو ةوارغمو نيرم ىبركسع نم هيلا عقتجا
 ناعمتل ىقتلا الو ىلست ىلا اولحتر او مثب دافاوو للحب برعلا ماس رامزنو ضسعكقأو

 لتخاف كلبف ةلوجلا ىف ىنعطو رصانلا هنبأ ممرباصو ل ةوأرغم هقدص ةنوبدشب

 رامزنو هملو عم صلخو هطيطاسف تببتقناو هركسعم جبتساو ناطلسلا ىاصم

 |0001 يدار لجل ىلا اوودخخب علل تاوتيعسا نأ عي هتفؤقو أ قيرتغا ف
 اوجرخاو اهيلع اويلغتفرسازبلل ىلا اوفكناو معابتا نع موقلا عجرو دشار لبجب
 ةلسج طسوالا برغملا نم هتوعد راثأ اوحيو ناطلسلا ءايلوا نم اهب ناك نم

 ءاشي نم هيتوي هللا ديب رمالاو

 اهنع هرأمف مث ةسامللح ىلع ناطلسلا هاليتسأ نع رمش

 كلذ للخت امو ابيلع هناليتسا رن شكارم ىلا هنبا مامأ

 . صلخ هنبارصانلا كلهو هركاشم تلفو ةنوبدشب :ناطلشلا عوج ا

 لبج ةلبق مسناطواو ديوس هموق للحب قحلو رامزنو هيلو عم ءارععلا ىلا



 عامنا

 هتعاط ىلا ىكم نبا اعد رث ةمحلو ةطفنو ةصفقو رزوت لها هعيابو ةباجالا ىلا
 ءهاايمساب, ىاطلسلا ملال فينا اضيا ةيرهو البت لسا ا
 ىلع ىشخو ىناسشلا هضاف سنوت ىلا ضمان هناو ةمقيرفا راصمأ ىلع لضفلا ىلوملا

 عاجرتسإب متن عاجرتسال برغملا ىلا ةاحرلاب هملا نوسوسوي هتقناطب تناكو هرمصا

 ىخق الو نيرفاسملا لسلع حازاو تاوقالب هامطاسا ىختو اهلا عباجاف هكلم

 دقعو ءاتشلا لصف لمفتسا مايارجلا بكر نيس ةنس نمرطفلا كسفم

 ايدافتو رهصلا نم ةزتحج دالوا نيبو هنيب اج ةقث سنوت ىلع لصفلا ىبأ هنبال

 ىسرم لد سمخلو سنوت ىسربم نم علقأو متروتو ءاغوغلا ةرعم قع هناكمب

 هلحاوس رباس زعواو. دورولا نم ةياجب بحاص معنمف ءاملا ىلإ اوجاتحا دقو ةياجب
 اوقتساو هملع موبلغ ىأ ىلأ ءاملا نع مدص نم اولتاقو لحا سلا ىلا أوفحزف معنم

 لحاسلاب ملا ماقلاو ناكم لكن م جوملا مءاجو ذيتلمل ميرلا مي تفصعو اوعلقاو
 ىذقو ساملا ةماعو ناطلسلا ةناطب نمريقكلا قرعو نافجالا ترسكت نأ دعب

 همثح صعب عمم ةواوز دالب نم لحاسلا برق ةريزهلل ىلا هاقلاف ناطلسلاب جوملا
 فقصاعلا كلذ نم مسدق ناك ليطاسالا نم نفج مجسصو معتلمل اوقكمف ةأرع

 هفطتخاف هملا اوبثوتو لابجل نم ربرملا هب معياصت دقو" هور نيح هملأ أوفذقف

 اهب لزدفريياؤيلا ىلإ هياوفذقو ريوبلا هملا لصي نأ لبق نقلل لها ىم هواملوأ
 هنايلوا نم هيلا صلخ نمو ليطاسالا لف نم لصو نم ىلع علخو هعدص مالو

 سنوت نم هايحرربخ لضفلا ىلولاب لصتاو ةركسب نم رصانلا هنبا هب قحلو
 نم اهب ناك نمو "ةنبأ ىلع لزتو شنوت ىلارمسلا نانا ديرجلا 51

 ةئاقعلاب ىف موي اوطاحاو ممب دلبلا لها لصتاو ابيلع مموبلغف هئايلوأ ىلخم

 تيب ىلا جرخل نامالا ىلع ةبصقلاب ريمالا لضفلا ابا ناطلسلا نبا اولزغعساو
 ردابو ههباي ربازجلاب قحف هنمام ىلا هغلب نم هعم ذفناو ةزهح نب ليللا ىبا

 قراصف ىوقلا دبع ىنب نم ةييدللب ىزقفملا نسوي نب ىدع ناطلسلاكلأ
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 دالا ةيشم اهب هقفاوو ةنوب نم هتراما لكتب قعلف هيخا نبأ هيلع نتمأو
 هيفيهنوبغريو :ةيقيرفا كلم ةعفتسي رع نإ ةزهونب هيلع مدقوأ لمللا ىا
 ىنمعبرأو عست ةمس نم رطفلا كسن ءاضق دعب ميلا ضبنو متيعاد باجاف

 ىلا اودمعو اموبجو ةيقيرفا جاوض ىلع مباكرو ملهخب اوفجراو ملل لزنو
 ناطلسلا ةعيش ابنع متزخت ذخأ ّث امايا اهقنذذب اوذخاو اهولزانف سنوت

 0 اسرالا يرغلل نم هلوفق دنع ريضاتلا هنيأو لهلبم دالوإ نم هواملوأو

 دلاخ زم<و ابنع اوضفنا ث اهراصح نم غناكم ىلا اوعجر رق مدرستو اولحرف

 بهذو هب اوزقعاف هموقو لبلبم دالوأ نم نسل ىبا ناطلسلا ةعمسش ىلأ ةزهح نب
 ىلا لضفلا ىلوم او دوخا ليهللاوبأ لفجاو هضرف ءاضقل قر.ثملا ىلأ ةزهح نيرع

 اك ناطلسلا هناك فس ام هتقعاط“ ديرب لسهأ لوهد نم اك 7-1 رفقلا

 ىف اضواقمو اينبم ىكم نب دهجأ هيلع دقو سنوت ىلا ناورمقلا نم صلخ
 ناطلسلا كرادتو ةيعرلا داسفو ىفارطالا ضاقتنا نم هب ىنم امورغتلا ناش

 ' لب ةناكلا اةالّيتسأ عسنج نمرطقلا لما ىلع ةيلوقلاب:هياوف دنع :هرمأ
 ىناطلسلا نباد حاولا دبعل أبيلا امو ةمملو ةبرجو سباق لع ىلع دقعف متعاطل

 لايلل ةبرجب كلبف هلع ك0 نيادجا عم ددفناو ىنامكلا دجأ ىب ءاير كر

 نيدحوملا جهشوتع نب مداقلا ىبال دقعو ذّمماع ىزاهل نوعاطلاب همدقم نم
 ىبارفغم دفع هصلخسا ناك نأ عب دير دالب رباسو ة.طفنو رزوت ع

 لهأ عجو رزوتب لزنف هتلخد ءوس ىنمربظ امو هعيرق نمكارفات نب دمحم

 ىنيثرم سنوت لضفلا سابعلا و بأ لوملا لزان امل» ةصلاخماو ةيالولا ىلع ديربلل

 هيف لواكي سه ةنس ديره ىلا دع هيلع تعنتماو لبلهم دالوأ درستو
 ركذتف ممقوقحو هفلس دبعو هدبع هركذي و تع 0 مساقلا انا ىطاخو اكلم

 فرخ اف هدقح نماكراقتساو هفارطأ ىف ةاقثملا نم ناطلسلا هب هلان ام ىلا رظنو نحو

 اوعراشف ىدسكي ىا ناطلسلا انالوم نبا لضفلا ىلوملا ةعاط ىلع ساغلا لهو



 عا4

 3 0 1 006 نم

 ىم صايعالا بلغتو هفارطأ ضاقتنأ نم برغملاب عقو ام ربخ ىناطلسلا خلب أمل

 هلاعو هدلوب ةدواودلا رممأ ىلع نب بوقعي هملا لصوو هلاعا ىلع ماوسو هموق

 مكلم عاجترال طسوالا ب برغم ا ىلأ اغلا هدلو حرسف هرمأ ىنالق ىن رظن هدفوو

 نب فيرع هيلو هبححأو ىلع نب 7 عم ضيف ملاعأ نم جراوشل رانأ ومو
 راسو هيدي نمب 245 للك اهمدقو 1 هربغملا كلم ىلع هب در ظتسمل ةبغز رهمأ ىبكي

 ةبغز دالب ىلأ حاير دالب نم لصد و اهب هركسعم برطضاو ةرك 5 سل ىلا رصانلا

 عريغو شيرسناو لها نمجوت ىنب نم ةتانز نمو برعلا نم عواملوا هيلا عقجاو

 مريغو داولا دمع ىتب نم هموق ىف ناسملت نم تباتوبأ معزلا ميلا ىحزو

 ىلع عجرو اورعذناو رصانلا عوج تضفنأو كرو ىداوب ناعمجل ىقتلاو ةعفادلل
 برغملا ىلا رفقلا حطق مث ديوس هموق ىلا ىبكي نب ىيرع صلخو ةركسب ىلا هبقع

 ةركسب ىلا رصانلا عجرو لحم ىنطلاب هنم لزنف نانع ىباريمالاب قحلو ىعقالا

 لضقلا كوملا مداطلسو لمللا يا دالوأ ةعفادمل لبلهص دالوا متاملوا 2
 رصانلا صلخ ىأ ىلا مكمامأ اورفو مهلا اوضينف مب اوسحأو هانركذ اكسنوت نع

 سنوت نم هتلحر ذنع ردازحلاب قمل ىأ ىلا ىوثم اهذختاو ةيناث ن5
 هركذن 0- اههلا

 ةياججب هقبكن نم ىبحي ىبا ناطلسلا انالوم نبأ لضفلا سابعلاوبا ىوملا ضلخ ام



 عام

 ممكلم نطاوم ىلا اولصفف لمتلا مظنو عدصلا هب هللا ربج ىذلا سابعلاوبا

 | | ار! قملو ةياج ىلا ملاك دق مامبا بجاعل يبد مالرمأ اكو مكرأما لكو
 ناطلسلا ىلاوم نم ىلوم اهبو ةنيظنسق ىلا مدقت رث اهراصح ىنم هناكم هللا دبع

 روعشو ابتابج ىلع هلالطا نيحلف لضفلا سابعلاوبا ىوملاوهو ابيلع بلغتملا

 عيلاوب بقرتلا ارعمجر ةلثلا لمه اوركذو ةدوملا زارع منم تعقل هناكمب اهلها
 هيلاوم ةوعدب مايقلاو هتراما ىلا ةماعلا تعرسف ةنيطنسق رهاظب ليبن لمحأو

 ةنيطنسق ىلع ليبن دداقلا ىلوتساو عوجرخاف ممِع هيلو ىلع معايشأ بوتو

 برغملا نم اوءاجو اهب .ةرم لوا تناك اكهتوخاو ديز ىبأ ىلوملا ةوعد ماقأو [ملامعأو
 لولح اهب ارلتحاف ةقفاخ اهئاعنأ ىلع معيارو ةماق اهب متوعدو مترامازكرم ىلا
 عقجا نهف دمحم هللا دمع وبأ ىلوم لا ضهنو ابقافإ بكاوكلاو اهنيرعب داسالا

 اهقنهب ذخاو دلبلاب هعزجتاف ةياجب هدلب ةرصاحم ىلا ءاهلوالاو ةناطبلا نم هيلا

 دلبلاب هعايشأ ضعب ىلا سدو اهراصح نم هناكم ىلا عجر رث اهنع جرفأ [مايأ

 ةنس ناضمر ىلايل ىدحا ىف ضبرلا باوبا مدح هودعأوف ءاغوغلاب لاملا برسو

 مدقارم نم ىانلا بيف هلومط ريدبب هاضفلا المو دلبلا مكقاو نمعبرإو عست
 : لبجلا باعش ىلا لضفلا سابيعلاوبارممالا الو دلبلا هموقوريمالا لو دقو نمعزف

 راهنلا يصف هيلع رثع نأ ىلا  ىفتخاف ايفاح الجار ةبصقلا ىلع لطملا ةياروك

 صلخو ةنوب نم هترامأ لحم ىلا نيفسلا هبكرأو هيلع نمف هيخأ نبا ىلا قمسو

 ريمالل اوبتكو اهب هّسابا ريرس دعتقاو اذه هللا دبع ىباريمالا ىلولل ةياجب كلم

 هتاهج نع هيبا ةعفادم ىلع لهلاو ةالاوملاو ةصلاخملا ديدجتو فلاب نا 2



 عا

 برح ناقع نيرع ءانبا نيبو هيب تفاكو ههلع اوييصوصعاو هربمإب اوماقف
 ميهذم ىلع مثو ناقع نيرتع ءانبال نيجوت ىبرمأ صلخو كله نأ ىلآ لاخم

 عمزأ نأ ىلا سنوتب كلذ لالخ ميقموهو هتتوعدب كسفلاو ناطلسلا ةعاط نم

 نيدحوملا ننعم ةهبرغلا روغتلا ءارمأ عى ىع ربغأ

 دبع يباريمالل تناكو ناسملقب عيوبو مبا كلم ىلع نانغوبا رممالا بثوق امل

 هنثعب ندل نم ةافاصتمو ةاخ هنيدل ةياجج بحاص ءاييكربنارميمالا نبا د29

 دقعو ةزامالإب هرشأو ةقباسلا هل ىعرف ناسك هلؤنأو ةياجب نم هوبا ناطلسلا هيلا

 ابملا هعفدو حالسلاو لاملا نم هيضر امم هدماو ةياجب نم هترامأ لحم ىلع هل

 هيلا ضولقل نع هدصريمالا اذه هل نمضو سنوتتب ناطلسلا ىنوذ ازج نكمل

 مر سلدح ىلا ريهالا اهبكرف نارموب هلايطاتسا ىلإ نامعواتارفوإر 0
 سابعلا ىبا لومل هه ىنع ةياجب ةيداض لها ةجابنص هيلا عزذو اهلخ دو

 لحترا الو ههبا ةرامأ ىلاسو هقين ريدقل هرمابوماقو هيلع اوبصوصعاو لضغلا

 انالوم نبا نتسهجيلا دبع ديز وبا ىلوملا هتلهجج ىف لحر برغملا ىلأ نانعوبارممالا

 هبيرقتب نييموي مصتخاف هتوخا هعمو ةغيطنسق بحاسص هللا دبع ىبأ ريممالا

 دلبلا ىلع كلام با هيخا نبا روصنم نانعوباريمالا بلغ انف ةةسننب مطلخو

 ىف عفديو مدالب ىلا نيدحوملا كولم تعبي نأ ىأر برغملا ىلع ىومساو ديد

 ناطلسلا انالبم منم ناكو هتوخأ حمجو ديز بأ ىلوملا حرسف مناكم ههباردص

 (1) الرع متق, 1" رمم6 ةياجب
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 00 0 : عرد

 )0000 ٠ ناطلشلا ةوعدل اكيمم ناك ناحرس ةنوزاوا ىضاقلا اولققو هركسعو
  هموقو دشأر نب ىلع هلتققو هسفنل اعدف بئوتلاو ءازمنالا هسفن هل تلوش

 8 ىناسملتب مكلم لحت ىلا داولا دمع ىنب نم هموقو ىنجملا دبع نب ناقع زاجأو

 ” 'هسفنل اغذدو نانع يازرممالا ىيصتم ذعب اهب ىزتنأ دق رارج نب نا اوفلأو

 تراثو فحزلا دوك دصق ممناطلسو داولا ديعونب هيلأ قفحز 00 هيلأ هموق عوزد

 9 لقحاو رضقلا هولخداف ياطلملا ىلا اوجرخو دلبلا باوبأ اورسكو ءاغوغلا هب

 8 هوعيأنو ىدارقو ىتم هسلخم لأ ماعلا قباستو عست ةنس ىنم 2 2

 7" ايوز ضعيب هيلع رغعف نجلا هب ىرغأ م رارج نبأ دقفتو ةماعلا ةعيبلا

 | ىف اقيرغ تامف ءاملا هيلا برس ىأ ىلا هب عدواف قبطملا ىلا لقحاو رصقلا

 ” رزوتساو اهلكو دملاو ىاوضلاو برحل رسما هملا لعجو هكلم ىن هفدرإو هرمأ ىف

 3 هللا عابط نب نسكوديت نب دمحم دلو نم نكم نب دوواد نب ىبحي هبيرف

 2 ىناطلسلا عافد ممسفنأ ع هل اوطرقشاو ةنداسملاو مسلا هعم أودقعف نيرص ىب

 ١ ماهلوا اهب اولزانو ملاعاروغث نم نارهو ىلا اوفحزو هملا صمقل نع هبا

 ” نإ ىلإ ناطلسلا مبانص نم اناج نيوبع ذمموي اهلماعو هركاشعو ناطلسلا

 ختان ىنم ىرشعلا ىيدكي نب دمحم هدداقل ابيمللع دقعو ابب اومصتعاو ناطلسلا

 1 قسوي ىنب ىدع ةيدملاب مجنو ناورمقلا ةبكن دعب سنوت نم ميلا هقعب ةهمبأ

 ىب مٌمموقو ناقع نب ريع دلو ناكل سشيرستنأو لبجب مكلم لقعم هيلع

 ةيدذملا ةيحاض لشأ نميجوت ىكب نم زيزع دالوأ دنلا قاض هتساير قى نريريغمت



 عاد

 ناسملتب داولا دبع ىنب ءازتناو جاونلا ضاقتنا نع رخل

 ةيدملاب نمجوتو ىلشب ةوارغمو

 ممناطلس دعاوق تضقتناو ةتانز كلس رققناو ناورمقلاب ناطلسلا ةبكن تناك ال

 اوعزن اعيجج اوناكو متعاج ناش ىف رظنلاو مرما ماربال منم موق لك عقجا

 عم سنونتب اوقحلو هيلع ةريادلا تناك معو مخبو ىناطلسلا ىلع نيجراشل بومكلا ىلأ

 ىناطلسلا ةاجج ىف ناكو قلاعإب ابنم اوقحيل نيكارفات نب دمحم ىبا بجاد

 نجلا دلع فإننا مهاربأو فسويو معزلا هتوخاو ناقع منم مصايمعا نم ةعاج

 ناطلسلا ةلايا ىف اوراص داولا دمع ىنب نا طلس ىنايز نب نساربتي نب ىجحي نب
 اهب ةيغاطلا راغمتسا دعب اوعبر طابرلا ةريزجلاب ملزنإو ناسملت خف نغم

 نب دشأر نب ىلع مفمو هناول تحت ناورمقلا ىلأ أوراسنو متلود ىم مناكم للأ

 ةلودلاوجو ىاطلسلا ةلايأ 2 هيبارابخا انردكذ دقو لايدغم ىب كنياك نب دمحم

 ديعونب عقجاف اهاوس فرعيال هناك يدك ةناشنلا جم اعلن هتلفكو اه

 ةقرحا وميك ناك اننا ننجربلا مم نم:ناقعل مسعماةيسار دل 0 ا
 «) هدبعل دلبلا ةحاس نم موس ىلع ل.طملا قيتعلا ىلصملا قرستب مقعمب دوتأو .

 ىنيبكم ارجدزا ف اهيلع هوسلجا طللا نم ةقرد ضرالب هل اوعضو دقو ذمموي ماب
 هوعيابو دشأر نب ىلع ىلأ ةوارغم مدعب نم عقجا رث ةعيبلل اهنولبقي هدي ىلع

 ءامدلا ردهو ةملكلا ماظتناو ةقلالا كع ةوأغمو داولا دبعونب دهاعتو هب اوفحو

 نم ملع عضوم هموقو دشأر نب ىلع لزنف طسوالا برغملاب ملاعا ىلا اولترأو
 ناطلسلا ءاهلوا ابغم اوجرخاو سنت اوكتقفاو هراصما ىلع اوبلغتو ىلش ىجاوض

 (1) آبو مق. 1" ممرا6 ىذلل ذو



 عا

 ةهنغلا قتافبط ىلع نماتلا لواسلتز هرشأ ىف نامه ونسوا رممالا لحتراو ديد

 عست ةنس نمرخالا عمبر ىف ديدهل دلبلا ىلع هدكاسعب خاناو ةعاطلا هوتاو

 هلوزن نمحلو اهراضخل تالالا ىلع ةاعفلاو ىديالا عسجو اهقنخب ذخاو نمعبرأو

 ىنيملقتعملا ءالعلا ىبا دالوا قلطي نأ ةسافكمج ىلآولا ىلا زعوا ديدهلل دلبلا ىلع

 هسرمت لاطو ديدهل دلبلا راصح ىلع هعم اوماقاو هب اوقحلو مقلطاف ةبصقلاب

 | عزف ممنم ةكوشلا لها هيلا عزضو معواوها تفلتخاو ملاوحا تقاض نأ ىلأ اب

 ' كلذ ىن هل هنذإب ةيضاحلا نم هيلا نهف ءالعلا يبا نب ناققع نب سيردا ميلا

 وباريمالا ابمكقاو اهبراقف دلبلاب ةروقلا هدعاوو هيلا سدف مب هنكهل ارس

 هسبكب هلتق نأ ىلا هاقتعاف همكح ىلع كلام ىبأ نب روصنم لزنو ميملع نانع
 ةينبتلل راصمالا دوفو هيلا تقباستو برغملا لاعارتاسو كلملا راد ىلع ىلوتساو

 ىلع نب هللا دبع ملماعل دايقنالاو ناطلسلا ةعاطب ةعبس لها كسهتو ةعيبلاو

 ىارممالل مسفنا ىلع اودقعو هب اوبثوت رث انيح ءارزولا ةقمط نم ديعس. نب

 دهجا سابعلاوبا ىيرشلا مهعز ميف ةروثلا ربك ىلوتو هملا ملماع اوداقو نانع
 اهيلا اولقتنا اوناك © نسبلل لا نم م) فرشلا ىبأ تيب نم عفار نب دمحم نب

 ىنب نم هموق هيلا عقجأو برغملا كلم نافع ىبا رممالل قسوتساو ةهلقمم نم
 ةركلا نع همبأ حامنج صحو هقحب ءافو سنوتب ناطلسلا عم ماقأ نمالا نيرم

 يجري سنوتب ماقاف هتعاط نع ىنيبكانلا هدبعل نيتكانذلا بوقكلا ىلغ

 هركذن امك نايا

 (1) 0م ]ئ[ لومد 1ع طق. * فيرشلا

 (98) آ8نهو ممقو. 8 أ 0 ممءاعنأ ىنيسفا
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 نكيزرب نب ناهلس نب نيسحل ةترازو كع قعو اورشتتاو شانلا ماو بعلملا ةبقي 4 1

 ميلعرارج نتا نأكم عفرو ابعتو هل افيدو هلعجو راردو نب نوهم نب سرافل رت
 دمع ىضاقلا ىوأ دمك نب هلل ديع بأ هبتاك هنولخ ةاجانمو. هتميالول صتقخ أو :

 ا ةلحرلا ديريوه أهو مكن حاذأو متايطعا ميلا عفدو مميلع خلخو ةهئيبأ 58

 رممأ اك ىيكي نب ىيرع هقصلاخو قاطيتلا ىو نما رامزنو نأ هنغلب ذأ برغم ا 1

 هباغو هيبرح ديري هأ عجهدق )1( هنأ هغلبوو دبلا رئاس ىلع: امداقمو هدنبرعيل ةبغز 1

 نم هعومجب نأسملت دصق هناو .همبأ ىكاع ةروقلاو ءازقنالا نم هيلا رانص:ام ىلع ل
 داطعاو هيرح ىلع هرسيزو ناهلس ني. نسنلل دقعف طسوالا برغملا ةتانزو برعلا 2
 لحترأو كيوس () لاتقارصاع ىب ىم دردضح .نم هعم حرسو هناتقلل هضرسو دلإلا 1 31

 هناطلس ىلا داعو عللجو ملاوما متكاو مراتا هركسعو ريزولا عبتاو مناتكا

 دبع ىو ىناقع عم دريمأ ىم ناك نم ميدقلا رصقلاب هلوناو رارج 0

 هنأو همعاطب ءاقوو ناطلسلا ىلا افلزت ىزاعب هنب كتفلا مهم هيذأ ناهلس نب 1 ْ

 ضبقت هأرق املف هةئابكي كلذ قع هيشأو مهظعساو 4.ب نافع وب ريمالا باتواو 1

 طا نب روصنم ربخأ خلبو برغملا ىلا ريسلا ذغأو 0 انما هلمقو. 000 ْ ا

 دلبلاب زجكأو سافب قحلو هعومج تم زهضأو زوصنم :ىاصنم :لمقخاف ( ئارجالا ' 1
 ير ا هنأ هغلبو دمصأ لع اممم, - (2) آعز 165 مدقق. ممر عمأ لايقا 0

 (3) آم رظ8. 8 ممر كنا ديالا , ها 1[عرمق. 6 أ ال

04 



 عروب

 نب نابقع ناكو ابلاقمال هيبا نمعب الحم ناكف ىناءرقلا هرابظتساو هفافعو

 01 1 نيب يسع ل لويد دنع ىب ةدااعما ب رزه ع
 ىلا عوجرلا ىف هل ىذا ناطلسلا ناكو هربخ ىن هانركذ اكةلودلا نم لحم هل. نادو

 اروقو اقتققسم ناكو ناسملت نم دابعلا ةيوأمب لزضو ةيدبملاب هركسعم نم برغملا

 ريمالا انانكي ناثدحكل ىلع ىوقولا ههف كرب ناك هييدجدي نااعبعم ربخ ةينبج

 داع د تتسأو أهفرعت فقرارج نب راعى عزفف هيبأ رابح ىلا اقويشتم ىنانعوبأ

 دارا ام نانع ىياريمالا نذأ عدواف نايطلسلا نم ورم هبلق ىف اكو هنبب سنأو

 ىداصف هيلا رسمالا ريصم هرقيو ةكلبملا ىف ناطلسلا طروق نم ليواقالا نم

 ناطلسلا ةبكنب ربخل درو اهف دعب نم رارج نبا هيلع لقشاو ةمعاو انذأ هنم

 )0 1 ٠ هنارخا كعيهيواعنتسالا هل كرسو كلملا كع بكوحلاي رار نيا هارغا
 همرع نستأو مزتعاف ناطلسلا توم سانلا ىاجرإاب قدصلا ههوأ رق ناطلسلا

 بحاص كلام ىيارممالا نباروصنم ناطلسلا دفاح نم هب لصتا ام كلذ ىف

 قحلتساو ءاطعلا ىناويد 1 هنأو هلع ىلع ءازقنالا نم برغملا لاعاو ساف

 ركسعلا ربظاو معركاسع نم ووجولخو مدالب نع نيرم ىب ةبيغل بكرتسا

 ا | ١ هج اريسرشي ناورمقلا ةوم نم ناطلسلا ذاقيتسال ديهنلو
 ةطرشلا بجاصو سافب ةبصقلا لماع نككيز م نك نايلس نب سلا ةناشل

 لاع هبحعاو هناكم نم ةحار هل ىذاف ناطلسلاب قحلا ىف هنذاتساف ىجاوضلاب

 ريمالاب قحاف متايابجب ناطلسلا ىلع مممدقتسيل شكارم ىاونو هديا

 ملاوما ضبقف هسفنل ءاعدلاو بثوتلا ىلع هتهزع ىفمأ نمج ىلع نابع يبأ

 ءاعدلاب رهاجو ةريخذلاو لاملا نم ةروصفملاب ناطلسلا عدومب ناك ام حرخاو

 عست ةنس نم عمبر ىت هرصق نم ناطلسلا سلجب ةعيبلل سلجو هسفنل

 سلجلا ضفناو ةماعلا هعياب رث داهبشالا ىلع معيب باتك ارقو ءالملا هعيابف

 لزن ىتح ةلالو ةيبعتلا ف بكرو هكلم دعاوق تسرو هناطلس دقعن| دقو



 عاا

 تلطا اذأ ىتح مثنود عافدلا ىن دلبلا لها مب ركمو ةبصقلا ىلا هوايلوأو

 عولرنتسا ىتح مب اوطاحاو ةمصقلاب مورو مب اومثو لضفلا انالوم تايار
 لها ضقن ىأ دعب ابب اوركسعف بوقعي ةاحب اوقحلو ممل دودقع ىنامأ ىلع

 ةركسيب قاعللاب ىتزم نبا ميلع راشاف هوفصتساف مدي تاد ىف مدهع دلبلا

 ىاوضلا كلم نم هلاه بوقعيراوج ىف اعمج اولحتراف ناطلسلا ىلا عباكر نوكيل

 ىلع معي *ىت لك مافكو لزنرمخ ىنزم نبأ ىلع اهنم اولزنو ةكسبب اوقح قتح
 نب بوقعي مبراس ىتح مم ادفاو ناك نم ناطلسلا ةيانعو متاماقمو مقاقبط

 ةياجب ل ماب ربقل لصتاو هقنس نم بجر ىب هيلع مدفوأو ناطلسلا ىلآ ىلع
 ءاهلوأ لزانم اوسبكو ةروقلا ىف عولجاسف ةفهطنسق لها لعف ىقلا ةلعفلاب

 ممناربظ نيب نم موجرخاو مويلتساو اهوحابتساف هلاعو هركسعو ناطلسلا

 رمودقلل هوقخساو لضفلا ىبأ ىلوملا ىلا ربخلاب اورمطو برغملاب اوقع ف ةارع
 تالاجرو هتصاخ نم هب ىتكتسا نمل ةنوبو ةنيطغسق ىلع نقعو ٌمملع مدقف

 هرمأ قسوتساو هفلس كلم داعأو هتنس نم عيبر ربشل ةياجب لتقحاو هتلود

 هركذن امم ةياح ا ىم هجورخ دعب ناطلسلا عم درصخح قم ىاك نا. ىلا روغعلا هدد

 ىحعقالاو طسوالا برغملاب ناطلسلا دالوأ 9 زمنا دع ربشل

 هلك برغم ا كلم ىنانع كا لالفعسا م

 ةارع ههبا ركسع نم لفلا هيلا طقاستو طسوالا برغملاو ناسملت بحاص

 وباريمالا لواطتف ناورمقلاب ناطلسلا كلهم سانلا ىجراو انادحوو تافارز

 هعنايصل هيبا دنع رايالا نم هل ناكامل ءانبالا نود همباكلم راغمتسالل نامه .



 ىلا

 ' 1 ةييطعسقا لما ناكو هيفلخس كلل كح يقوعلا ىلا المن ناورفقلاب قاطلتتلا

 اوبارشاف ةقيقرلا ةكلملا نم دودامعأ امل ةلايالا ةءاطو اولقتمساو ةلودلا نم أومرب دق

 برغملا لاع ميفو سنوتب قاحللاب هملا زعوأو برغملا لهأ نم ركسع ىلع هل دقع
 ىراصنلا ءاعز نم دقو اضيا ممفو منابسحو ٌمتيابجب لوكل سار دنع اومدق

 ا ال لل لاب حلل هيالزلا  يدملخا انااا كوعللا ؟ نم شم :هنباشا :ناكو
 قلطأ ةيقيرفأ هكلمتو ناطلسلا ربخ هغلبو ةادابملأو ىاحتالا ددفع مظعو

 لنهأ ىنم كفو ايما ماهفو ةينبتلل ءاعرلا ءالوه هعم تعبو نيف هفبأ

 ةيابجي مدق هرممأو بالا لماع ىزم نب قىسوي عع ماعم 0 ةيقيرفأ

 ةدس لل ممتباكك أرثوم ماب ىتجلق ةاعاط صم باحرلا ربخ هب لصتاأو هاع

 مهافش تبلحتو ةروغلا ىلا دلبلا لها ىنم ءاغوغلا ٌبارشا ةيكنلاربخ لصو املف

 سدو ةكلملا هوندسب يلع أومقنف ةورغلا لاوحأو ةيابجل لاومأ ىم ميديأب ام ىلأ

 هوقفساو رمالل هوبظح هسفنل ءاعدلاو هلع ىلع ءازتنالا ىف عانقلا 1053

 هسقن ىلع ىزم ىبأ ىثتخ ناطلسلا ءايلوأ ها عماستو ريسلا نغاف مودقنلل

 ياسطتشلا ىبأ الو ةدواودلا مما ىلع نب بوقعي ةلحب دك عم ىلأ جرخو
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 دعاوو كلذ ىلع هودهاعف ةسوس ىلا معم حورسحل ىف لهلهم دالواو ناطلسلا
 نبا ىلا رمخل غلبو ةسوسب قحلف ةيبعت ىلع اليل معم حرخو افاسرم هلوطسا
 ةيردنكسالا ىلإ اليل قيفسلا يكرذ هبضعلا راصخ ند اةناكت نيكل رفات

 ىع اوجرفاو معمج ضفناف هربخح قلعت فو الكا لا د ةمارخلا مناطلس تا

 لقعاو ىداجرخا سنوتب لزنو ةسوس ىنم هلوطسأ ناكطلسلاتكوو: هيكل

 امنر نيضخلاو عانتمالا نم اهل ماقإو اهيلع قدنفلل ةرادإو اسهراوسا حالصا ى
 اهترقعو ناورمقلا ةبكن نم لقتساو هودعرمن ىف هب عفدو هدعب نم اهلي

 نب نلجا مناطلسو ليللا ىنا دالوا قحلو ءاشي ام لعفي هللاو اهتوه نم ضلخر

 دالوأ ةيالو نصلخو هراضح ىف اوغليتساو ناطلسلاب اوطاحاف سنوتب سوبد ىأ

 لخدو ناطلسلا ةعاط ىف ميار ةرجوغب عجار رث ميلع لوعف ناطلسلا لىهلهم

 ىلا هوداقو ير ا نب مناطلس ىلع |وضمقتو رابع ىف هيلارع مريبكا

 سوبد ىبأ نبأ عدوأو مَتِيف ليبقتف ةيالولا اضاحمأو ةعاطلا ىن اغالبتسا ناطلسلا

 1 ملاوحا تفلتخاو هتنب ىلع هل دقعف لضفلا تأ هنباب رد للا رحممصأو ىلا

 هرمأ ىلع بلاغ هللاو ركذن:ام ناك نأ ىلا ىارحتالاو حالا

 ىنيدحوملا ةوع. للا اهعوجر ةيبرغلا روغتلا ا ىع ميل

 نسل نا ناطلنللا كاع مدق ال ىحي ئا ناطلسلا انالرم نبا لسحفلا ك0
 هقيرط ىف هب لصتا ام دعب نمعبرأو عبس ةنس هتقيقش قافز ىف ناسؤدتب

 دعوب هلزغو هريو هتمارك بناج هل دهمو هفنك ناطلسلا هل عسوا هيبا كلهم

 ةيقيرفأ ىلا ناطلسلا لحترأو هدقف نع هب ىزعي ههبأ كلم نع ةرهاظملا 71

 ىلع ناطلسلا ىلوتسا اذا ىتح هيلا اهناطلس لعجي نأ ىري لضفلاوبا ليوم
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 ع

 نم معبتأ نو مواوهأ تقفتا نيح ءالويه بعكونب هاأ_عدتساف اهنم شيعتي

 8 هوبصخف رزوت نم مهلا حرخو قالع بوعشرماس سوقلا دالوا مفالحا

 ايراد ل هكر كلر در اجلا ليك دلال طع اسفل نما كا ارافجر
 كسنم ىفق الو ناطلسلا ةزجانمل اولحترأو ممفيطامقو مللحب هيلع اوركسعو

 ىت مافاوف 6 ةحاس نم لترا نمعيراو نأمت ةنس نم ىعضفالا

 00 | 60 ةينعلاب قمسلل |ناورفعلا طاسيو نيتوت :طيسب نمي امنا جوعا
 اجمال نا اوارو ناورمقلاب لقحا نأ ىلا معابتأ ىنوهو نيم مهخم لاققلا هوقدصو

 داولا ديعومب ناطلسلاركسع ىنم ميلا سدو ةتاقسالا ىلع |وقفتاو اورمأدتقف هنم

 اوزيكيل مموي ةهبص ةزجانملاب مودعو نيرم ىنب اوربلغم نيجوتوذبو ةوأرغمو
 لقحاو ةيبعتلاو ةلالا ىف مملا بكرو ناطلسلا ركسعم اوجصف مقتايارب ميلا

 نم لفلا يف ابلخدف ناوريقلا ىلا ناطلسلا اجنو مثكلا ميلا زيكتو ىاصملا

 اوقباستو هرشأ ىف برعلا تاقاس تعفادتو نيرستعو عست قاف محن نمات هركاسع

 ريثكلاو هتريخذ ىلع اولوتساف ناطلسلا طاطسف اولخدو هويبتناف ركسعملا ىلآ

 ىارطأإب ميايذ تواعتو اجايس اهب مللح تقدحاو ناورمقلاب اوطاحأو همرح نم

 ةبصقلاب نصخساف سنوت ىلأ رمل غلبو ناكم لكنم ةنعفلا قعانب بلك عاقبلا

 ناورمقلاب ناطلسلا ةلج نم نيكارفات نيا عزنو همرحو ناطلسلا ءاملوا
 نم ةبراحم ىلا هوعفدو سوبد ىبا نب دهجأ ممناطلس ه<ناج نع هل اردقعف ميلا

 فناعزو نيدحوملا عامشا هيلا عقجاو ريسلا اهيلا ذغاف سنوت ةبصقب ناك
 اهراص4+ قينخملا بصنو لاتققلاب اهاداغو ةيصقلاب اوطاحاو دنجلاو ءاغوغلا

 ريمأ قرتفاو انغ ابيف اونغي مو ٌميلع تعنفتمأو هرسثا ىلع دجأ هناطلس لصوو

 راصقلل قنخ سفنقف هيلا اوطقاستو ناطلسلا ىلا اضعب مضعب ىلاخو بوقكلا
 لخدف لهللا ا دالوا مب سحاو لهلبم دالوا لسر هيلا تفلتخاو ناورمقلا نع

 لخادو هدهعب فيو جارفالا ىلع ناطلسلا دفاعو ةسفغب ةزهح نب ليللا وبأ



 ع

 حلاسملا ىف ثعبو هتفس نم رطفلا كسنم هئاضق دعب دلبلا ةحاسب موجسب

 ممدقو لاقتعإب سوقلا دالوأو لهللا ىنا دالوإب ربخل لصتاو هبابب اوفاوتف ركاسعلاو

 ىملا ىل. اىدقاعتو# فيو الك لوا هيل تقاسم لا ل
 مناطلس كلهم دعب يداك دجأ ىب مساق نب لبلبم دالوأ ملاتقا ىلا اومعبو

 اه ناطلسلا ةيلاطم نم ارارف ةمقيرفا نع اوذيقناو رفقلاب وقح دق صفح ىبا

 هسفنب ميلع احراطتم ةزج ىب ليللاوبا موملاريسلا ذغاف هودعل ةعيش اوناك

 بعك ئي ءايحا تفاوتوب هعم اولكر او ووداجاف, ناطلاالا ع جور عافجللا هَ

 ىلع اوعيابتو اوممادتو نهب ءامدلا ارردهف ديرهلل دالب نم رزوتب اعيهج ميكحو
 نعفلا ةرسامس عب ملدفزمالل هنربضعي نما كلما نيايعل تدل
 دبع ىنب ءافلخ ىم نيرم ىب ةسيرف سوبد ىبأ ب اقعا نم لجو ىلع

 سيرا نو نامط هاا نانربح نم ناك ايينط رع ع كا
 ركاص: ند مغرم كلامه بحكو سلدنالاب هيبأ كلبم دعب قحل سوبد أ ىف

 دعب بايد ىطو ىلا هبكك درسسأ نم قلطنا املف ةنولشربب ريساوهو تايذ 35 3

 لزنو هل هامزتلا لام ىلع لوطسالاب اهدماو افلح اهنيب ةنولش :مب ظيقردعمعا لإ

 برعلا ةفاك هتوعدب 000 هسفنل اعدو اهبربرملا لابجو سلبارط جاوضب

 يوتكلا يف ليللا يأ نب دجأ هعبات رم هيلع تعنتماف سلبارط لتاقو بابد نم

 ةيقيرفإب ا ةوعد خوسرل درمأ مي ' سنوت ىلع هب بلجاو ةمقيرفإب

 ل أ دامالاو ةديدعلا لاوحالا دم مهراتأو | رغم نموملا دبع ىاب مأ هاي

 كرقو هدعب مالسلا دبع هنبأ رث ةبرجب اذه سيردا نب ناقع كا عرمأ ىسفف

 تحوط ام دعب سنوتب اوقحلو نيديلا عافمص ااا دجإ ممغمصأ ةقالث دلولا نم

 ىناطلسلا ائالوم ٌميلع ضبقتف مهبأ ن اش ىّونت دف نأ اومظو ا مب

 نيعبراو عبرا ةفس ةيردنكسالا ىلا ميرغ ىأ ىلا نهنلا معدواو ىبحي وبأ

 ةطايخل ةفرحب افرسخم رزوتب لستحاو ةيهقبرفا ىلا منم دجأ عجرو



 ر عد

 تنداكو نطولا ىلع ناطلسلا بلغت الو اهلا هوذغتساو ةيقيرفأ كلم ىن هومغرو
 متكلم ريغودبلل هقكلمو نيدحوملا لاح ريغ همعاط ىف نم ىلع زازمعأ ىف هلاح

 | ا نمارو ياسلام ميقعطتا اهي ةزعحتو ةلودلا عا عقاؤتعا ىارر ىمحو

 هيي منولاغي امودبلا ىم ةيعرلا هيلا هيككتو اهنمريثكلا عصقنف متيابجرثكتساو

 زعواو اهمع ميديا ضبقف ةرافخل اهنومسي ىقلا ةوانالا ضرغب روهلو تامالظلا نم
 ةلودلا ةءالطو تلقثو ممتاين ندسفو كلذل اوباتراف ابغم معنه اياعرلا ىلا

 نيرص ىب ىيلطايفق ىلع اوراغاف كلذب مايداوبو منابوذ عماستو امل أاودصرتقف ميلع

 ممنيبوجل مظأو ميكاش رغكو ملاومأ اوقاتساو أاهوجرفو ةيقيرفأ روغتب محلاسمو

 ىم دقو ةيدهملا نم هعجرم دعي سنوتب هيلع دقوو ةلودلاو ناطلسلا ىنمبو

 نب ةفيلخو دجا هوخاو]ةيقيرفأ ىلا هقكخسم ةزج نب دلاخ ميف ناك متهشم

 ممل مناف نوقلا دالوأ نقم ديزوب نب ةفيلخ ةهةحكمع ىبأو ىنميكحسم نب هللأ دنع

 هيبأ كلهم دعب قرستنملا' نم حجر هنأ هم نم ناكذ هتلج ىف لك ايلا نب

 5 سنوت ل هعم ضبضو سباق ا كا نب كلملأ دبع هإ عيابو ا بارعأ

 اهيلا د ىأ لكلا ناسملتب نايدلا نب دحأولا دبع قكمحو أاهنع لفجاق

 ةرمملاو ةمركتلا لع هاحاف هيلأ جرت ممقرافف هةركاسعب ىسكحلل وبأ ىاطلملا

 نأ دفولا اذه مدقم دنع هيلا عفرو سنوت كلم ىإ ىلإ هعلج ىفرقتقسإو

 ركسعو ءاطعلا ناويد ناطلسلا - نجلا ىلا اوبعف عب رماو دومعما نب



2.3 

 ىنب نم برعلا قيرافا ميلا ىاضنأو ماشلاو رصصم كولم بويأ ىنب ىلوم ىزغلا

 متلج ىف اوراصو راصمالاو ىاوضلا ىلع معم اوبلجاف مريغو الوم يلس
 ةيقيرفأب صفح ىبأ لآ ديقسأو ةيناغ ىبأو شقارق كله الو ممفتف قعأن نمو

 صح اا نيدداحاولا بع نب: ليلك ءايركر نيا ررممالا هلع ةدواودلا

 نم ملقنو ةيقيرفإب معطقأو منعاوظب مجازو الود ملس ىبب ميلع ربظتسا

 زازمعا اهيلعو ىناكم ةلودلا نم مل ىناكف نآو مهقلاب ملزفأو سلبارطب متالاجم

 ىيب اوبرضوودبلا ةسايرب بوهكلا دبتساو صفح ىبا ىنب ناطلس قرقفأ الو

 رممالا انارم نيب ناكو أاهنم اوباصأو منم ندلياضا,اهقافصا ىف اوعس اهصاهعأ

 هناعا لاح برحو ىنتفو ةعزافم ممالا () ىخأ مع نب ةرمح نمبو ىبكي كا

 ىناكف اهروغث كلمت ىف معمطو ةيقي فأ ىلا داوبلا دبع ىببىحر نميناك ايا

 هبلغ رث مثب مجازي صفح ىبأ لآ ىنم ىصايعالا بصنيو كلذل مشويج ركسي

 وكلا ةملك عطق نم ىناك ام ةعاطلا ىلا هداقو ارخآ ركب وبا ناطلسلا انالوم

 هيلو ىنيسب ىسارعغي لا نم هودع كالهو ىيحي ىبأ ناطلسلا اناوم نع

 ىلع ملس ىفب لجو هزازقعا برغ ىنكسو نعذاف نسحلا ىبا ناطلسلا هريهظو

 رمالإ ماقو ىنوعزي اهف هل ةلودلا لايعغإب كله رث ةهاركلاب اهوطعاف متاقدص ءاطعأ

 ممفلسل اوعمس الو اودهعي مو لودلا ىاستعإب اولبورومالا بقاوع اوفرعي دق تو

 دوبلغف هدوبرأحو ةلودلا ةاكاق ىلع زازمعالاو ةنتفلات ممسفنأ ممهثدحل زازمعالا رمغ

 ألو نميعبراو نيتنث ةنس هراد قعب د ازان» هكلم ىف ناطلسلا ىلع اوبلجأو

 وعرض هيبأ كلم دعر ةهضملا ىكي نبأ ممالا انالوم نبا رع ريمالا مماس 1

 ريمالا هوها هيلع ابمةقا رم اعبس ابكلمو سنوت ىلا ءاجخ دهعلا ىلو هيخا ىلأ

 مميخأ ةزج نب لوهلا ا 06 كيلكلا ه2 موي صمقنو ه]ةقف صفح وسأ

 نسل ىبا ناطلسلا ىلا اوعدتو اهب مفساف ةبصقلاب هراد بامب |مبص هلفقف 1

 (1) 1.65 7058, م0766 وخا
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 ٌمنم تنكذأ كسنلا لها تيمهسأو

 املاع تبكاد معلا ردق تيلعأو

 لكاف لكل موس كاطخ سيق

 مكر
 ةنزم ضرألا ف كافك نتحرب الف

 انوار كدا كاليلع ىاذسلو الي

 انما* كينامأ ىصعقا ىلع ىنوتو

2 
 برقم بيرق ىوقتلا وخأ كذهف

 يرام:كل هبالط ينو اهيقف

 بسكُيو لامرلا ىصحي ىذلا اذ نمو

 بسنم نو كيفك نم رجللف

 كايعملا  ئرم قلحل اهب بيطي

 بكنيو اكن ىضوحدملأ 57

 ينبعدرعةب 98 ىد4وعة سب 000 اليف

 ناورمقلاب ناطلسلا عم برعلا ةعقاو نعربشأ

 برعلا ىلغت ذم ءالوه ميلس ناكدفا هلبق امو لب اهلوا ذم هريغ يوفرعي ال ةلودلا

 900000 اعلا لا ارديتتا مالسالا لوأإ كلاملاو كوجلا .ىلع ربخم نم
 هفبأ روصنلملا ىضوأ 1ع ىاح كلذل مب ءافلحأ باترأو ةزع ىنسع ممتاقدص م

 ةيسابعلا ةلودلا تفاعلا املف ىربطلاركذ اك م نم ندحاب ىنيعتسيال ىأ ىدهملا

 اوبلجاو دن ضرأ نمرفقلاب 3 اوه ماسومب زمعأ ميلع ملا نم ىلأوملا ديتقساو

 اوماسو زؤسعتلاو ةنمفلا قاوسأ كاذ ذأ مل تقفن ةرهاقلا اوطتخاو ةعيشلاو

 ىلع ةيناغ نبأ حرخ اذا ىتح اهلالخ ىناورجاو اهنارع اوبرخ نمملالهلا رثآ ىلع

 شقارق كلذ ىلع هعم عقجاو سباقو سلبارط ةمقرسشلا روغتلاب ازقناو نيدحوملا



 ممزع لحام كنفلا لهإب لحو

 هدابج قح نا َْى تدهاجو

 ةما بيراعالا ىديا نم تذقناو

 اهفري أسورع انيدلا"كنينشا

 نام كانشلا ن٠ ةراالا ريصم الف

 هبر تنأ لوذم الا ضرالا امو

 اهرطشو امسك ضرالارطش تكلمت

 طقم ءاملاو حاولالا ىلع شيب

 ىقتلاو لدعلاو!'ناسحالا نم شمجو

 ابكار ىنسيزي الا ا الف

 رطاخ ىيهاوفو الآ حالو

 هتاودا هتطخ بساكا نق

 هناحو هو لاطبالا ىلع رم

 هحمر ىنعطلا ركني ال بتاك نمو

 برضأ لوقلاب رهلا بيع ىم هل

 ويع شاز لاوقالا ئىاوشفا ا

 قمار ملعلا نم ادرب بحاس نمو

 غبصإب كتءاح معلا ىةلبك

 ماع مالعا مخ دق اركسع اهف

 ئذلارعفماو ءانلعلا هلل
 نطاق لكى لع ايندلا ىف لضفلا كل

 اعروستم ىضر الدع اكلم ايو

 بوسقمو ظسعاو ميدل ماقو

 بهري كسإب رفكلا لهأ بهأرف

 كهجوااوه لك ناك او وأ

 برغم ريداقتلا ىراج ىنم كرمال

 باصتخت  كراكذاب الآ نئزا الو

 تلكوملا ةدودولا ذل اك منك اكن

 بسكمو ثترأ كللملا باطف اتارت

 بكري ندناوصلارغلا لف سِمِحَو

 بلغأو ىلعأ هللا رهل كاذو

 يكرم نادزا هنب الا بحار الو

 بضقم ضبا وهوالا قيس الو

 بتكي ودم الو الاطخ رسقي مو

 برسر سراوفلا لاطباو زيزه

 برعم بيراعالا مايإب ريهبخ

 برصضم براضملا موقلا ةماه ىو

 برجم واه لايقالا فوه اهو

 بهت ةيدوادلا لويذ هيلع

 ب.هشأ نهمشي مل مف ناببشو

 كيالعجم اناا للا | نأ كان د

 بعشم قل وهف ابعص لح اذأ

 بهذيو ه«ىتجي ىنأ لدرمو
 بتكتو ىلعت ءايلعلا هبقانم

 بر.ق.مي كمو ءأن اهب ئيواست



 متر كالدجمألادالا قاذ دامو

 ةطخب كسنو كام ىف تيماست

 ةرادم رج كالمالل ذل اذأ

 اتلاف حوبسصلا موقلا ىنمدأ نأو

 اهناف قوبغلا برق اود نإو

 ا اطل ميسم ١
 تجصاف اياهيلا كنم تمرك قل

 رشعم ةباوذ ىف اقيب ندع ايك

 اعضخ رواسقلا بلغلا اوكراتلا م

 مراوج تحت كالمالاو سانلا م

 . متسدو مظعلا كلما اوكلاملا م
 ميناس ادع بسس مك
 ابكاك منم دجملا ءامم تلت

 هل يي ها مكم هلل

 ابلاط قحلل قحلا دبع ماق دقل

 هل يبس محن ايوقعي نكفعاو

 رراص ىتللي نالكتعا ىقللخو

 ةراغأ نيش هللا ليبس ىف مكف

 هاطنم رماعبما فلاز دارا اهلي أ

 مهددا فا نيل ماتا

 اكلام دلك كدذ تاج

 «همايق قسح هللارمإاب نمقو

 ةعيشو السما هللا لها صا

 بسنيو نيدشارلا ءاقفلهأ للا

 ةدكولمو اهيدل بارت كايذح

 بتكتوولتت قاكعلا كب نلف

 اعل الو ال ططقب نشنفا' اطنهف

 بذعتو ولحت رهدلا نام اه اذ

 برعيو أم ناسخ مب ديزي

 بلغاو ديبع بعك مواش نعو
 برغت ةهظعلا ضرالاو مظعلا م

 كيطما داديقلا عبسلا لاك كغ

 بس اهب نوكي نأ تدو ةلجدو

 برغمو قرا أهنم لح دقت

 بلطي ماق ىذلا هنم هتاف امف

 ”ادملا| :ليئسلا اوهوو هطخي ملف

 بهذمو عر رمالسالل ناب هب

 برخت تسمارفحلا لها داشامل

 ب.دنذمو عيطم ام امدلفت

 ببمغ قد عمال نع اهب ىرفت
 بهذي كب هناوضر ىلأ الهبس

 بردم لصن كنم هنع ل.فاني

 ل ناكم مكنم لو مكل



 عا

 نيدحوملا تاعاطقا ىضماو جاوضلاو دالبلا نيرم ىبل عطقاو ةيقيرفأ روغت ىلع
 ءاليقسالا ف تمظعو خفلا ليكدقو رصقلا نكسو تاهيل ىلع ليختساو برعلا
 نم ىصقالا سوسلاو ةتارسم ىيهب ام هكلامم تعستاو ةنملا لودلاو كلاهملا ىلع

 هدابع نم ءاشي نم هيتوي هلل كلملاو سلدنالا ةودع نم ةدنر ىلآو ةودعلا هذه

 كلق ىف مقباس ناكو خفلاب هنونبي سنوتب ءارعشلا ههلا عفرو نمقتلل ةبقاعلاو

 «ر هلوق هيلا عفرف بدالا لها ةيشان نم ىوحرلا مساقلا وبا ةيوغلا

 هتتماشو قارعلاو رسم كادانو

 ربانم ىك تداكوأ كتيكحو

 عساشو كاك ل.د انم عراسف

 رشعم كابل ءانضيتلا ةولنلا ©

 أهدوفو ليخلا تاذ نم كتفاوو

 مدكسوو رعذم مضخم ردابت

 دو ريصبيف الأ سنوت فو

 نفانلضا كئاغجتالا اسمل

 مهعز فيك روملا لمق تهكدقو
 هسلاذا مامولا وا«

 تل.ةعأ نأو عماط ىبا كل دكو

 برشيو ءاممعلل كاس

 تعش كدنع ىيدلا عدضفرادب

 0ع تملا دلتا هاك اهيلع

 هيك قلل فظل انك روم ع العا

 يفرد هلي :ئانلا قفاب تناو

 بده سمو كيدل لكما ماقالف

 ب.رضيو حابتسي أم بهشلا ىرق

 بلومو نعال مانم قضعداو

 برست كيد]) تسمأ مرح ىو

 أوبقعتو اورسشتتسا تك زعلابو

 برب مو عميومجلل قهك كنا اهف

  0006 2031016 155١]ع5 نسداعع مهو. ؟عرتم0ناأدعما عع ممةصعر طممتك ةتتعاتم 0' عن مم 16 مزز: 02اع )1(
 لاعم مأ مان غامطاأ ]2 ماننرتدرعكا لعق 85 ةك'عع 16 56005 06 8 601 رزرتع ها لع ]5 م«هدملزع حرتتطع5. آبق ؟0010أ15-
 مممعع لان ةاؤئام ممغاتونع لعق مردطعق تت ةمعمرع ممهال16 يتدصمل ز1 ة'ةمأقذدلا 06 هطمزوأ» ةماتع امه لا سعد وا

  36 10أ لع فاهطات؟» هعر10105 8 نادع [عو ءممزةأعد م'دكمتعمأ رحذك [انذ لئدسع هتملتأنم
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 بكرو ةعبراوا لايما ةثالثزهاني دلبلا بإب ىلا موهسب هركسعم نم نيطامن

  هطاطسف نم ناطلسلا بكرو متاير تحتو مركارم ىلع معوجج ىف نيرمونب

 دمحم وبأ هيليو ةبغز رهمأ ىبك نب فيرع ههلو هنيه نع نم هبكاوو

 0 هل توبا نيمالا فراشي ندع ا قو: نييلكارقا» لول هلل نابع
 نيلقتعم اناك دلاح هيخا نبا هللا دبع وبا ريمالا هيليو ىبحي ىبا ناطلسلا

 سابعلاو با ناطلسلا مقلطاف سرافوبا رهمالا هم اهدلو هع ةنيطنسقب

 )0 كايعا نمت ىمحيال. نهف فبكوللا كلذ ىف ازارط اوذاكف سنوت ىلآ هوبككو

 اوءاجو هعلقام اعمر كتنانكو هتايار تقفخو ةلوجمط تردهو مناربكو نير

 نشومجلاب ضرالا تجام دقو دلبلا ىلا لصو نأ ىلإ افص افص هيلع عقجت بكامل

 جا ىلع علخو رصقلا ىلا: قاطلسلا لخذدو: هانلقع اهف.هلعم ري( اموي اكو

 اعلا معطو هماجلو هجرسب هسرف هيلا برقو هتيسك نيكارفات نب دمحم

 رج ىل نيكارفات نب دمحم يأ عم ناطلسلا لخدو اورشتنأو هيدي ىنمب

 - ةوعدملاهب ةاصنملا ىضايرلا ىلا همم لخدو ابهلع ىاطف ءافلقل ىنكاسمو رصقلا

 هركسعم ىلا همم ىففاو مر هرشاوجو هنيتاسب ىلع ىاطف ةيباطلا .سارب

 لف هيلا لصوو ابتيامحل كسع ىف سنوت ةبصقب ناهلس نب ىبحي كزناو

 دعي نميلا معدواف مدافصأ ىف ىنيهنرقم سباقب ىرسالاو صفح نا رهمالا

 متيارجب ءاهقفلا ايتفل ىالخ نم ىبوم قب زدت وتعع ا ىف مساقلا بأ عطق و

 عناصمو ىيلوالاراتأ كع فقوو انيحاون ىف لا ناورمقلا ىلإ يغلا نم لجترإو

  نيحلاصلاو ءاطعلا تادجارازو نييديبعلاو هجا_رمصل ةاثاملا لولطلاو ىيمدقالا

 نم اوناك نيذلا ةبقاع ىن رظنو رجلا لحاس ىلع فقوو ةيدبملا ىلا راس رث

 رتالا رصقب هقيرط ىفرمو ملاوحا ىف رمتعإو ضرالا ىن اراثآو ةوق دشا هلبق
 حلاسملا لزناو ناضمو ةرغ اب لقحاو سنوت ىلا اعجار افكناو رمتسنملا طابرو

 (1) آنه 225. 1" مم هزبأوج , عا 16 225. 1 هزيأوج
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 دالوأ نم هيلا عقجأ نهف سنوت نم ىيحي ىبأ ناطلسلا انالوم :ىبا وع ناطلسلا

 عرستب ىناطلسلا ىلع راشأو سباق ةيحان ىلا ابجوم بوقكلا نم ملاعق لبلبم

 ىيحي نبوحج هعم حرسف قسلمارطا لبا ضلك الف هضارتعال رهاسملا

 ذا نشطت عابتا ىف اولحتراو دنهللو نيرم ىنب نمرحسع ى هدماق ىرشعلا

 مطسب وركاسع ضرتغاو" ةميطنسقت نشل وبارواطلعلا موسلتو صفح

 هلهجو هيلع علخ نأ دعب بازلإب هلع ىلا ىرم نب قسوي ىفرصو اهنم مر باعيلل

 الموةقونيب هلدع ناكم لع يح با (اطلسلا انالوم نبا لكفلا 1 ا
 رمسلا ىيحي نبوه ذغاو عرشا ىلع لترا م هحرسو ةسيفن اعلخو ةزداج هيتاقح

 نم هكرابم صفح يبا ريمالإب اوقحلو ليلا ىبا دالرا هامحا نم ةعجافلا عم
 ردكم هدومو وه لاحت ةمودح كى هسرف ىلع ىدرتو كب اوعقواف سباق ةيحان

 ل اهلقتعاف وج ىلأ أقيسو م ضبقتف يولعملا ىم هتلودب مياقلا ناعما ش

 دبع نديعتف|سيانقب لفلا قلو ناطلملا 1 [اهسودب نففأو اهكيذ رث للا

 نيدحوملا 2 صفح ياريمالا بحاص و تع ني مساقلا بأ ع 5-5 نب كلملا 0

 ممصختاو لفلا كلذ نم هيلع ضبقت ندهف:ىيكس ىب يش ىسوم ىف رخك ىعو

 مميلع دقعو سنوت ىلا هركسع ناطلسلا حرسو ىناطلسلا ىلإ ذافصالا ف نينرقم

 كم لوو دجا دعم ذفنأو هقغبأ ىلع ركسع ىنب نم هربص ىناهلس نب ىنجل

 أمل كلافه نم هلع ناكم ىلا ىكم ىببا قلطناو اهيلع اولوقسأو سنوتب اولمحاف

 ملجو هتيشاح ىلعو هيلع علخ نأ دعب هيلا هحرسو هيلع ىناطلسلا هل دقع

 خفل | مظعو صفح ىباريمالا سارب ديربلا كلانه هافاوف ةجابب ناطلسلا لزنو

 نامت ةنس ىم ةرخالا ىداهج نم نماغلا ءاعبرالا موي أهب لقحاو سنوت ىلا لترا مم

 ممتعاط اوتاف ايقفلا بابراو ىروشلا خومش نم اهوالمو سنوت دفو هاقلقو

 هدذج ىصو هبكاوم ابلوهدل ةكرشلا موي ابع متكلم نيرورسم اوبلقنأو

 (1) آبع تؤ, 1" 6 اعلا



 سوم

 ىلا مفرصو مراصمأ ىلع مل دقعو مدقو مركاف معم هقعيب تعبف قافلا نع

 لمحا انو رمسلا ذغاو هتلجج ىنو هباكر ةباححل ىكم. نب دجاإب كسمتو ملاعا

 بازل دالبو ةركسبرميمأ ىنزم نب روصنخم اهب دافأو ةياجب لاعأ نم نسح ىكيب

 ودبلا رهماو ةدوارودلا ديس دسجأ نب ىلع نب بوقعيو هنطو ل.هأ نم دقو ىف
 28 حرسو هتقاس ممزلاو ءافشحاو ةرمملاب ماقلتف ةنيطغسقو ةياجي ةيحاضب

 ةياجب ةحاسب ركسع املف هيبأ عئافص نم ىرشعلا ىدكي نيوهج هدماق هيدي

 اوضففأو هيف ةبغرو ىنانطلسلا نم ةبهر دليلا لها هيلع ىأ هللا دبع ىبأ

 ناطلسلا سلجب ىروشلاو ايقفلا ل.هأو ةاضقلاب متدئم تقحلو هلوح نم

 هيلا هعجرو همعاط ىداف سانلا دهس ىبأ لوم حراف هبجاح هيلا مقباسو

 دبعوبا لوملا ردإب دلبلا ىلع هتايار تلطا اذا ىتح لحترإو هباكر ءاقلل جورخلاب

 رورملا ىنم هلحأو هرذبع لبقتف هفلخت نع رذقعأو دليلا هةحاسلب هيقلو هللأ

 ا” 0 راد نسي ةمموكأ لامع هعطقاز ننيرعلا هلولا لدي ةلمركعلاو
 هاصوتساو طسوالا برغم بحاص نامع ىأ هبا ىلا هبككأو ناسلتب هتيارج

 ىب رظنو مراغملا نم عبرلا مهع طخحو تامالظلا منع حف رف ةياحا ليهدو هب

 نم راوقلا نب دمحم اهيلع دقعو اهجورف دسو [بفارطا ىققف اهروغث لاوحا

 هبابب جارفل بتاكو نيريم ىنب ةيماح هعم لزناو اهل نمكقرملاو ءارزولا ةقبط

 هاقلتو ةفيطنسقب لقحا ىتح هريس اذغم لحتراو قاوبلا نب نوسح نب تاكرب

 وباو دجا سابعلاوبا هتوخار ىسحي ىا ناطلسلا انالوم فاح ديزوبا اهريمأ

 هنم ناطلسلا ملاداو ملع نع اولزنو ممعمب هوتاف متوخا راسو ءايركز ىجبحي

 هتوخا ةوسا هلعجو ابتراما ىلع ديز ىبأ ىلولل دقع ناسملت لع نم ةموردنب

 00 ا ننابعلا نب يطالع دعو لكلا زكهفل يباب عاطقأ ىف

 كلافه هافاوو ةدواودلا تاعاطق| ىغماو ركسع ىنب نم هموق ىف رع نب سابعلا

 ليحرب هرمخاو هباكرل انخسم ودبلا رمماو هدبعل بوعكلا ديس ةزهح نيرع



 مسا

 ةنسأ نم نجت ى:ئسكيؤبا عناطلسلا كلف ألف ةرضاط |ادهو هبرغ نكس ىافزلاو

 3 داي ليا نيقحلاك عوزنو رسمالاب رع هنبأ ماهق نم ناكو ىمعبرأو حبس

 ىبا هبغرو كلذل همئازرع تكرصت هانركذ ام ناضمر ىف ابنم نيكارفات

 رع لق نم ناك اه ربقل هريتا ىلع كاجو بغرف نيدحوملا كلم ىف نيكارفات

 هعدأ امو هيبا باتكب هدبع ىلع ظتسي ناكو دبعلا ىلإ ههجا هيذال
 نب مداقلاوبا هبجاح هنم هاضتقا هطخب كلذ ىلع قافولا نم هترطب ناطلسلا

 نم ردهو هيبأ دبع نم مع عاضا امل ناطلسلا ضعتماف همهلا هترافس ىنومع

 ٌميلع هطخب هضرف ىذلا جاهسلا قرخو ممهف قوقعلا بهاذم بكتراو هيخا مد

 اعدم هيلا عزان مع نب ةزمح نب ىلا 5 ةيقيرفأ لأ ةحرشا عجاف

 اكو مللع حاذأو ةيقيرفأ ىلا رهسللاب ساغلا ىف ىدانو ءاطعلا ناويد 0 هريسم

 ناطلسلا ىلع دفو ىدكي ىبا ناطلسلا انالوم دفاح هللا ديعوبأ لوملا ةياجج بحاص

 ىلع رارقالا بلطيو هملا هيبأ ةرافسب  تاقملا ررقي هدج كلبمرثا نسل ىبا

 عوجولا كتللط ةيقيرفأ ىللبآ ةسفنب هتكرح ىقيعسأو هنم نايتس اللف هلع

 نم ىكفالا كسنم ناطلسلا ىفق الو ةياجب ىلإ لصفو قىعساف ةدئاك لا

 هيلا دبعو طسوالا برغملا ىلع ىنانع ىياريمالا هنبال دقع نمعبرأو عميس ةنس

 هتلج ىف راسو ةيقيرفأ ديري لحترأو هليايكي هيلا لعجو ةفاكلا رومأ ىف رسظفلاب

 ةيليطسق دفو كلانه هافآو نارهوب لمحا امو ودبلا ريما ةزج نب دلاهو وه

 ةراما ىن كلملا دبع هيذا فيدرو ةبرج رمما ىكم نب دجأ ممدقي ديربلل دالبو

 سابعلا ىيارهمالا جورخ داعب اهلا طقسرزوت رهمأ كولنع نب دمحم نب ىبككو سباق

 اعجر ةطفن سيءر دباعلا نب رسع نب داو سنوتب هكلهمو اهغع دبعلا ىلو

 نم ءالسم ىف نارهوب ءاسورلا ءالوه هيقلف دبعلا ىلو كلبم دعب كلذك اهيلا

 سلبارط رممأ تباث نب دمحم لقاقتو هقعاط قح اوضقو مقعمب دوناف مدالب هوجو

 (1) آبعو 2تقؤ, 1" ءا 6 ممرءاعصا كياقللا ؛ هدد اذا لهص5 16 مق. ال تفاقم
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 سو

 نا ىلا ةطلاخمناو ربصلا نم اهغنيب ةفلاسلا ةمذالا عم هتبطخ در ىن نسا

 راوش ىف بجاحلا ذخاو اهنيب رهبصلا دقعناف هملا كلذ لعجو ؛قعساو باجأ

 اولحتراو لمكتسا نأ ىلا لسرلا ءاوث لاطو رثكتساو لفتحاو همف قناتو سورعلا

 هنبأ ىلا ىب<يوبا ناطلسلا انالوم زعواو عبس ةنس نم عمبر رهشل سنوت نم
 نسا نا ناطلسلا ىلع ابقزي نأ نيورعلا هذه قيقبشو ةنوب بحاص لضفلا

 نب دحاولا ىبع ميمدقم نيدحوملا نم ةهشم ن) هنانرم ىتعبو هقحل امايق

 ربخل مب لصتاو ناطلسلا ىلع اعيجج اودقوو هيلا ابباكر اربع ريزامكا
 000 16 نسالوبا ناطلسلا مازعف هللا افع ىدحي ىا انالرم كلج مقيرط ءانث
 هترهاظمو هناطلسب لضفلا هيخا دعوم لجأو مهركت ىف غلبتسأاو هيلا اولصو ام

 هتتيولا تحتو ناطلسلا ةاجج ىنراس ىا ىلا رادلا هب تنامطاف هيبآ تارت ىلع

 هركذن اك ةيقيرفأ ىلأ

 اهيلع هّناليتساو ةيقيرفا ىلا ناطلسلا ةكرح ىع ربغل

 ناكم الول ةيقيرفا كلم ىلا هفمع تدتمأ دق نسل وبا ناطلسلا ناك

 كعب ألو ةافولا ابل نيكي ماقاو هرهص ةيالو نم ىبحي ىبا ناطلسلا انالوم

 ةروصنملا نم ضهن هتبطخ اودر نيدحوملا نأ ناسملتب عيشاو رهصلا ىن هيلا
 دقعو هركاسع لدع حازاو اطعلا ناويد خفف ىلف ىلا ريسلا ذقاو ناسملعب
 نب نسل ىلا ضوقو كلام ىبا ريمالا نبأ روصنم هدقاحل ىعقالا برغملا ىلع

 000١| ةشلشتإ فذ هل ذعر اةلودتلا كفا او كيور نأ 'نامتم
 ىاعسالاب نيقيلا ربخل هءاج اذا ىتح ةيقيرفأ ىلا ةكرفل رمغم ناسملت

 (1) آبذ مدهعأ0دانوم 06 هع طم 01666 0جطق اتق عاتع 235. آرع 225. آلآ مه هيتاب نم



 رس

 ةالفلا بارعأ ىلازعوأو هدفو عجرم لبق هيبأ كلبمل ىبوماسنم ىب ناهلس اع

 هللا راج دالوا ريما رفاغ نب ىلع كلذل رهشف نمداجو نيبهاذ معمرمسلاب لقعملا نم

 رفقلا ىف باكرلا كلذ لغوتو ناطلسلارمال الاعتمأ ممقيرط ىف مٌمثيكحو لقعملا نم

 رمركو ملصوم مظعأو ممتربم نسحاف ةقشملا لوطو دبجل دعب ىلام كلب ىلأ

 هناطلس ىومظعي ىلام رابك ىم دفو ىف ملسرم ىلأ اوداعو مبلقنمو مهتدافو

 ىف هلاقعأو ناطلسلا قحب همايقو ملسرم وضخ ندا نو دوو ةقححا يا ل

 كولملا ىلع هزازمعأ نم ابرأ لئاطلسلا خلبو مملاسر اوداف هب ماصوتسا ام هتاضرم

 هعفص ىن هلل ركشلا قح ىفقو هناطلسل معوضخو

 ىناطلسلا ايالح ىنم كله ىهيف فيرطب ىكي ا ىناطلسلا انالوم ةنبأ 7-52 مل

 نم هتفغش ام ىلأ انينج ءىثش ابنم هسفن ىف ىقب هطيطاسفب نسحلا ىبأ

 اهتاوخا ضعبب اهنم ضاهتعالا ىلا هلما امسف ابترشع ىف شيعلا ةذاذلو ىزتلا

 ركاسعلاو ةياببل ثداَكو ةيغز رهمأ ىيكي نب فيرع هيلو اهتبطخ ىف دفوأو

 بأ هساحب ايقفلا هسيقفو ىنيدم ىبأ نب هللأ دبع نوب لضفلا انأ هقلودب

 ىنم ىنتم موي أودفوشو ىمقل ربغع دال و ىطسلا ناهلس نب دمحم هللا دبع

 وبأ بجاحلل سدو مهركت ىف خلبتساو ربلا لزغم اولزناو نمعبرأو تس ةفس

 انوص كلذ نع ىباف متدافو ضرغ هناطلس ىلا نيكارفات نب هللا دبع دمحم



 : ع :

 ىن اع ىففعتلاو هدي تاذب ةمكرتلا ةلودلا لاجر ىاحتاو مليبس ىف حامل نم
 ةباقك ىب هركذن ايك ةيقيرفا ىلع هماليتسا دنع هدعب ناطلسلا عرش رق ميديا
 .كلهو اهماهتا ردقي 6 "دعما تقي اهفقويل ميركلا نححملا نم ىرخأ ةفن

 ىلاعت هللا ءاش نأ هاكذن ايكارضشنن نم هغارف لبق

 برغلل نيرواجملا

 ةاغانم ىلا هّب لواطتي فوربعم ملا ىف بهذم ىنسحلا نا ناطلسلا ناك

 كولم ىلع لسرلا ذاغناو راظنالاو لاتقالا ةاداهم ىت مننس ءافتقاو مظاعالا كولملا
 ارواج هدهعل نادوسلا كولم مظعا ىلام كلم ناكو ةديعبلا موكلاو ةيسصاقلا

 ىنب بلغ الو ةيلبقلا هكلامروغت نمرفقلا ىن ةلحرم ةيام ىلع برغملاب هكلمل

 تدحتو طسوالا برغملا كلاسمم ىلع ىلوقساو'مكلم مزتباو ناسملت ىلع داولا دبع

 0005 ف را طاسشلا حراك امو :هلئتقتموأ هواتفحوأ نيفشات قا ناشي ننانلا

 ىلام ناسطلس اهسو قافالا ىف كلذ رابخأ تعاش ودعلا ةناهأو بلغتلا ةروس

 00 كنارف هيلع هفواق: هعبطاخم ىلا مرابخا ف اك مدقتملا ىبوم اسفم

 ةجاهنص نم مكلاما نيرواجما «) نيد املا نم ناهبت عم هقكلم لها

 نسحاو متدافو مكف ودعلاب رفظلاو بلغتلاب ةينهقلا ىف ناطلسلا ىلع اودفوف
 هنوعامو برغملا عاقم ىم فرط بقناف كلا ىف هققيرط ىلأ عزضو مميلقنمو ماوتم

 ناويدلا بتاك ميف ناك هتلود لها نم الاجر نمعو اهانساو هزاد ةرهخذ نم

 ىلام كلم ىلع اهب مذفنأو ىعقل ربخع هالومو نيم ىبا نم دمحم نب بلاط وبا
 (1) 06 ممرم ءع5أ ثمن( ةتصقأ لدصف 16 مك. 1". 11 هذأ هدمت لقهصق 165 طمكذ, 11 8 ةأ 0. آم م8. الآ. 8 ىبيلملا
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 كيةحت الافتحا ر ضم تحاض ىاطلتسلا ةيدبللا لف ,لقتسار ايزل مات يوب
 اذه نيدم ىبأ نب لضفلا باطغخب ةيدبلا جيانرب ىلع تغقوو أرهد قاما اهف

 ةيامسج ابيف ناك هنا رادلا ةمرابق ضعب ىلركذو هقيسناو هتيعوو لوسرلا

 اهوهمو ىتغمو اصلاخ اهمجلو ةضفلاو بهذلا جور هب تابرقملا ليخل قامع نم

 ابامث مكحما ىؤصلا منين ناو هتحاسأو هنوعامو برغملا عام نم لج ةيامسجو

 ملعملا قمافلاريرمل ف ناو ةملعمرمغو ةملعم ءارزاو ماعو سناربو ةمسكاو

 ءارصعلا دالب نم ةيولجما قردلا نمو اقفم اجداسو نولم رمغو انرلم بهذلاب

 ىرظتسي ام هنوعامو برغملا ىرخ نمو طللا ىلا بسنتو ىاعتملا غابدلاب ةمكحملا

 تمزتعأو توقاملاو روبل ىمح نم ليكم اهيف نأك قل ىتح قرشملاب هقعافص
 اههركت ىن غلبتساو ابل نذاف كلذ هباكر ىن ىلا ىلع ههبا اياظخ نم ةيظح

 معلاسر اودإو ناسملق نم اولصفو هباتكىرصم ناطلسو هدفاو اهب ىضوتساو

 مهدافو هرج ناكر اهعقوم هيدل نسحو اهلبقتف متيدهو رصانلا كلما ىلا
 رملا عاوضأ ٌمقيرط ىف ماقلو ارهد سانلا هب تدحت ادوهشم اموي رصمب هيلع

 ىنساو ميحاص مرما تيحب ريركلا ىصحملا اوعضوو مضرف اوضق ىتح ةمركتلاو

 باميث نمو برغملاب ةعنصلاو لكيبلا ةبيرغلا مطيطاسف نم ناطلسلا ةيده
 غلبعتسا ذقو علسرم ىلا اهب معجرو بهذلاب ةموقرملا عينلا ةعيدبلا ةيردنكسا

 دهعلا اذهل سانلا نيب اروكذم ةيدبلا هذه تيدح ىقبو متلصو ممركت ىف

 ىلع اهفقوو لوالا نوناقلا ىلع ريركلا ىصحملا نم ىرخأ ةفن ناطلسلا جدنا رق

 ةيالولا تلصتو هتلود لها نم دبعلا كلذل هريخت نم عم ابقعيو ةنيدللب ةارقلا
 هنبا هدعب نمرمالا ىلوو نمعبراو ىدحا ةنس كله نأ ىلا رصانلا كلملا نيبو هنهب

 هيبتاكهيلع افراز هيبا نع هارعو هلفضتاو :ىاطلسلا هبطا تن لايعبا|
 هتدافو نم ىضقف ىيدم ىبا نب هللا دمع نب لضفلا بأ هبابب جارفل ناويد بحاصو

 ىنيفعضتسملا ىلع قافنالاو هناطلس ةببا رابظا ىن اببع هنا ناكو لمح ام
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 ةفيرشلا دهاعملاب ىنلكلاو قرسثملا كولم ةيالو فب هاذم نسا ىبا ناطلسلل ناك

 ناسملت رما نم ىفق الو هقنايد نميتم هيدل هفعاضو هفلس ىنم هلبقت

 لاطتساو هنم ةبقر تحت ىجاونلا لهار ادعو طسوالا برغملا ىلع بلغتو ىضق ام
 كلملا نووالق نب دمحم ماشلاو رصم بحاص هني ليطاح ةناطلس حام

 مر هقنارف ناكو متلباس ىف جامل نع قئاوعلا عافتراو خفلإب هفرعو رصانلا

 نمب ةدوملا ريرقتو باتكلا باوجب داعو راردو نب نوهم نب سراف كلذ ىف
 هيدي طخب ريركلا ىنصحملا نم ةقينأ ةفن هناك ناكل عجأ لكلا

 نيقراولا عجو اههتناف ةبوقلل ءاغتباو هللا ىلا ةبرق ىيرشلا مرحلاب ابفقويل

 عضوو اهناش لقكلا ىتح اببيذبتو اهطبضل ءارقلاو ابقمفتو اهبيهذت ةاناعا

 يشغو ةعنصلا قا لدفصلاو جاعلاو ارد 1س نور لم اهرب

 | كأ دليل ةئوما' هل ىنخإو فقايلإو مقرملاب مظنو بهذلا ٌحافضِي
 ةيشغاو جابيدلاو ريرخل ىالغ ابقوف نمو بهذلا طومخب اهدا موقرملا ةعافصلا

 أاغفقو نوكتل قرشملاب عايضلا ءارشل انيع الاومأ هنئازخ ىم جرخأو ىناتكلا

 ماشلاو رصم بحاص ىووالق نب دمحم رصانلا كلملا ىلع دفوأو اههف ءارقلا ىلع

 مدقلا قبا ىلاو ةبغز رمما ىيحي نب فيرع هقلود لهارابكو هسلجم صاوخ نم
 ةبتاك ثعبو ةلوخل ريبك ىيحي نب لهلبم نب ةيطعو ةصلاخ لكىلع هطاسب ىف

 ياكل| بحاصو ةئتلودب ةعزولا فيرعو نيحم ىبأ نبأ دمحم نب لضفلا اما

 (1) ]رع م5 . 8 ممرءام هقيأرفو : 16ه م5. 6 هقيرم , عا ]16ع5 ممذؤ. 1* ء( ل1 هقيأ ف ناكل
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 جالا با هيخاب او ءاجو ىلاوملا نم ملخاد ناك نماوعدتسافركسعملا ىلا اوعجرو هوصعق

 نوزع نبأ هدداق همم 000 هه دقت ىلع اوقفصأو هل اوعيابف ديلولا ىبأ نب فسوي

 نكسو هيلع: دبتسأو معبأ كوم ناوندر همخر طا دو كلم أذ كن 500

 ىناطلسلا اه اذا ىتح ليخد ءاد هيخال ملتعقو ءالعلا بأ ىتب نم هيبنج نمب

 ىباريمالا هنبال دقعو سلدنالاب هلع روغث ىلا ددملازاجاو داب ىلا نسل وبا

 طرتشا ديعسوبا ناطلسلا هوبا ناكام ءالعلا با ىنب ناش ىف ملا رسأ كلام

 معدوأر حاملا وبا ميلع ضيقتف كلذل ةيعاد منم قفاوو اهلثم ىف ميلع
 انالوم ىلع سنوعب اولزنف ةيقيرفا ىسارم ىلا نهغسلا ىف مصختأ عما قبطلا

 عم هيلازعوأ م ملقتعاف هيلا نسالوبا ناطلسلا ميف تعبو ىدحي ىبأ ناطلسلا

 ىباو اهنع فقوتف هترضح ىلا مصاختلا ىن نوركب نب نوهم هبابب ةعزولا ىفيرع
 ناطلسلا دصقم ىنإب نمكارفات نب دمحموبأ هريزو هملا سوسوتو هنقمذ زافخا نم

 ىف ةغلابملاو هيلا مثعبب ناطلسلا ةغم ىف بغرورشلا نم هب اونظ ام ريغ ممِف

 ىف عم هيلا عوبفجو كلذ ىلأ هباجاف درت ال ةتعافشا ناي اكق مميف ةعافشلا

 نامطلسلا نم ميف ةعافشلا ةباتكب نيكارفات نب دمحم وبا معبتاو نوركب

 نيمعبرأو نمتنث ةنس دابإل نم هعجرم نسحلا يأ ناطلسلا ىلع اومدقو

 تابرقلا مل بنجو هدركسعمب ملزفأو معيفشل اماركا بيحرتلاو ربلإب ماقلتف

 ىلعا مل ضرفو زئاوجللو علشلا مل ىنساو طيطاسفلا مل برصو ةليقتلا بكارملاب

 ىس ةريزهلل لاوحا ةفراشمل ةتبسب :لتقحا الو هتلج ىف اوراصو ءاطعلا بذر

 كلم لا ىلع بئوعلاو جورشل ىف ممنولخادي نيدسفملا نم ريكا ىإب مميف هدنع

 هنأ عم مربخ نم ناك ىنأ' ىلإ ةسانكم" سلا معدوأو ميلع ضبقتف

 هركذن ام نانع ىبا



 سس

 مملوصوو ءالعلا 2ك دالوأ 1 سنوت 0 ةكاق نع ربخأ

 حس ل 1

 نم نيدهاجما ةأرغلا ست دلل دبع لا ىصايعا نم ءالعلا ا ىنب ناقع ناك

 ةعفادمو روغتلا ةياج ىف مولعم ماقم اهيف هل نأكو سلدنالاب ربربلاو ةتانز
 هرابخا ىن ىؤتسن ايكدابهلل سلدنالا بحاص ةهاسمو برخلا راد وزغو ودعلا

 منيب هناكم رذتعا سلدنالا لها هب خرصتسا ال ديعس وبا ناطلسلا ناكو

 كلذب هوفعسي ملف دال ةبون ىفقي ىتح هدايق نم هونك نأ ميلع طرشتساو

 هونب داهجلل مسارم ىف هدعب نم هرمإب ماق ءالعلا ىبأ نب نامع كله الو

 ءانبالاب متباصع تيوقو رماع تباث ىبا مريبك ىلا متساير ىف نوعجري اوناكو

 قكنتسأو لاوخالا رثكا ىن هملع اودبعساو مدي ناطلسلا دي ىلع تلعو ىلإوملاو
 0االا يان كاترأو نسسلل نبا ناطلسلا كلم مودنتلا ىلا هاعد اهم كلذ نانكو اهل
 هك ىلع فلا لبج ةلزانم ىلا مدعتساو مسفنا ىلع هوهتاو هيلا هتزاجإب

 ةبغرلاب هنع ةيغاطلا ةعفادم نم مجالا نيا ىفقو هيلع نوملسملا بلغت املف

 هقيرط ىف هب كتفلا اوعجا هترضح ىلا لوفقلا ىلع مزقعاو هانركذ اكىضق ام
 مميلع قيضتلاو هدح ىاهرا هب ممفسأ أمل يولعملا نم هيلاوم كلذ ىف اولخادو

 ةيعاد ءالعغلا با ىب نم اودجو اذا ىتح ىنلا ىلع اووطو اومربف هداج ىن

 قيفسلا نع ىعبف رجالا نب دمحم ماب رذنو اهتباجأا ىلا اوفح كلذ ىلأ

 نود هوكرداف هتوف لبق معناشل اوقباستو هيلا لحاسو هقيرط ىف هضرتعي

 باص اهماع هالوم اولققو لوقلا ىف اوظملغأ رف بتعتساف هوبقعو ةنوبطصأ نصح
 ىتح انعط حامرلاب هولواغتف كلذ ناطلسلا ركنو هيلع اينجت ءاطعلا نإويد



 سم4

 تيرضحلت نيركسع 00 ةودعلا ىلا هركسع مختو اهمفر أشمل ةعقمس ىلا لترا

 اهيلا تعبو ريزولا ةبارق نم تيرضحات نب سابعلا نب دمحم ةريزهلل ىلع عبو
 غلبو هبامب ةرازولل نمدقرملا ند ىناهذرملا 21 0 0 عم ركسعلا نم |ددم

 ليطاسالا تقالتو همعفادل قاقزلا رحب ىلا هارجاو هليطسا زب هربخ ةيغاطلا

 رحب ىلع ةيغاطلا لو-طسا بلغتو دادعأ نم 0 ىمهدسملا هللا صخف

 ركاسع رسجي ةيليبشأ نم هي عاقتللا ليقاو ىيدسملا 1 هووكلمو قاقزلا

 ةضرفو نيمدسملا ليطاقا قرم ءارضقلا ةريزجل ىلع ابن خانأ ىتح ةينارصفلا

 عافصلاو ةاعفلا دشحو ىنيرط اهتراج عم هتقكلم ىف اهمظني نأ لهاوزاجما

 بشكل نم اتومب ركسعملا لها ذختاو راصملل اهلواطو اهيلع ىديالا عجو تالالل

 رهاظب ةيغاطلا ةلابق لرخف سلدنالا ركاسعب حاب اوبا ناطلسلا ا ةلواطلإ

 برسي ةقبس نم هناكم نسفاوبا ناطلسلا 0 ةعئامملا لميس ىقررقلا 19

 حاج تحنو ملمطاسا نم ةافغلا نهياحأ ىف ع :رزلاو لاملو ناسرفلا نم ددملا اههلا

 وبا ناطلسلا هيلازاجاو دبل ممياصأو راكل مميلع دقشاو كلذ عنغي ملف ليللا

 هباركم ةزاجالا ىف ةهغاطلا هل ىذا نا دعب ةيغاطلا عم مسلا ناش ىن هسضوافي جاجا

 لحاسلا ىلا اوصلخو لاتقلا نول سم ا مق صف هقيرط ىف ليطاسالا ضعب هتدصرتو

 اولاسو ناطلسلا مااسع نما ناك ةريزهل هذه لاوحا قاضف قيرل |بصع دعب

 ايراخأو مل قوف اوجرخو هلذيف دلبلا نع اولزني نأ ىلع ىنامالا ةيغاطلا نم

 ةربملا نم ماقلو لزن رهخ هدالبب ناطلعشلا ملزناف نهعبراو تالث ةنس برغملا ىلآ

 ساغلا هب ثدحت ام مزاجاو مملجو ميلع علخو متاف امم مضاعأ ام ةماركلاو

 ةعفادنللا ىف هرم دقت ىلع ةبوقع تير ضحات ىب ركسع هرزو ىلع ضجبقتو

 انقوم هترضح ىلا ناطلسلا افكناو ركاسعلا نم هيدل ناكأم ابنم هفكمت عم

 دربك ولو هروذ قسم هللاو نيدلا ولعو ةركلا عجرس هدعو زاجناو هللا رمأ روهظب

 .فادلا
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 معفاد ث عومحل تساف اهتسارحل ودعا ىيذلا ةبشانلا اهنع معفادو ناطلكفلا

 انادي ةشئاع. ناظلسلا ايانظح ىلا اوصلخو نسولتقف قايسفنا نع ءاسنلا

 ةيقيرفأ كلم ىبحي ىأ ناطلسلا انالوم تنب ةمطافو بوقعي نب ىبحي بأ هع

 |0000 ااسقلا رئاس ارديتناو نموتلتساو ىمرلتتق هالظح ىم اهريقو
 0000 اناسم لخلل عيكس ول متارو ا كسلا حلو ارب كسعلا
 مطلاخ ىتح هيوذو هموق نم ةفئاط ىف مهد ناطلسلا نبا ناك نأ دعب مياقعأ

 نيملسملا ةّيف ىلا ازيكم ناطلسلا ىلوو ههلع اوضبقتو هب اوطاحاف مقوفص ىف

 ركنو ةلحملا نم ناطلسلا طاطسف ىلا ةيغاطلا لصوو ةازغلا نم ريثك ىهشتساو

 قحلو هدالب ىلا اعجار افكناو هرثأ ققتنه ابنم فقوو ىنادلولاو ءاسنلا لتق

 ىلا نيفسلا بكر رث لبد ىلإ رق ةريزهلل ىلا ناطلسلا صلخو ةطان غب رجلا نبا
 مودع ىلع ةركلا ممل اجرأو متبوغم لزجحاو نيملسملا هللا صحنو هتليل ىن ةقبس

 اهملع هبلغت ف ةريرهل ةيغاطلا ةلزانم نع رمشل

 ىف خمطو نيلدنالاب نمانسملا كع دساتسا فيرط ةعقاو نم ةيعاطلا عجر ل

 ىلعو ةطانرغ رغت ديعس ىذب ةعلق لزنو ةينارصنلا ركاسع عجو ممايتلا

 دهجل ممياصأو اهقتخم دتشاو اهراصح ىلع ىديالاو تالالا عمجو أهغم ةلحرم

 اهنم بيطلا هللا لادإو نمعبراو نمتنث ةنس هيكح ىلع اولءنف شطعلا نم
 ذاخأ ةتبس ىلا زاجا امل نسل وبا ناطلسلا ناكو هدلب ىلا قيصناو ثيبحلاب

 جرخاو رافنتسالل راصمالا ىف تعبو ةكلا عجل دابهلل ىلا ةدوعلاب هسفن
 ت ددع اهرنم هل لمكا ىتح ليطاسالا زيههل رجلا لحاوس ىلأ دداوق



 رسب

 تدنشناو ةينهتلل نا طلسلا سلجو غلا مظعو ءامشنالا وادب ىراسالا دافصا

 هناجس هلل ةنم أو ماياازغأ 0 اموي اكو هيدي ىمب ءارعتشلا

 ىنيملسملا صيكتو فيرط ةعقاو نع ربقل

 عرش زاوهلل ةعنامم نع متكوش اودضخو ىراصنلا لوطساإب نومدسملا رفظ ا

 ةدحاو ةاسلسب لمطاسالا تمظقناو ىنمقزترملا نم ةازغلا ركسعلا ةزاجأ ىن ناطلسلا

 هصاخ هلوطسا ىفوه زاجا ركاسعلا ةزاجا لهكتسا الو ةودعلا ىلا ةودعلا نم

 برطضا ابيلع هركاسعب خانأو فيرط ها لرعذو ىنيعبرأ ةنس رخأ همثحو

 ناطلستلا/ىبا جاجأاوبا نهلوقالا ناطظلتس هاقاوو اهتلزانم أدبو اهتانغب هركسعم

 اوركسعف و دبلا لجرو روغثلا ةيماحو ةعتانز ةأمغ نم سلدنالا ركسعب ديلولا ىبا

 اميلع اويضافو لاثفلا عاونا مهب أول مذأو أدحاو اقاطن قيرطب اوطاحأو دركسعم وذح

 ناطر ركسعملا ىع قئفارملا عطقل قاقزلا هب ضرتتعأ رح الوطسا ةيعالخلا محو تالألا

 ريظلا نهوف تافولعلا أودقتتفأو مداوزأ تهففف دلبلا راصح ىم متئاكأ ماوش

 اهكحلانط لاغت بلا د »هالو ةينارصنلا مما ةيغاطلا دشتحاو ركسعملا لاوحا تلتخأو

 ملوزن نم مهستنأ ةقسل مِملا نحزو هموق ىن هعم ءاج سلدنالا برغو ةنوبشا

 اهولخ دف ابب مممكا ىراصنلا نما شيج قيرط ىلإ برس مك عم نم برق ألو

 اوراعف قليل ما مب اوسحا مل دضرا ىذلا سسعلا نم.ةلفغ نيح ىلع اليل

 اوسملو اددع ماتم اولتقف دلملا ليسخد لبق مياقعأ اركر داو مدصأمما للا م
 نم ةبييغاطلا ىحزو هتوطس ىم أرذح ماوس دلبلا لخدي م نإب ناطلسلا قاع

 بشنا الو اوفحامتو افوفمص نممسملا حاس ناطلسلا ابعو هءعوجج ىف دغلا

 طمطاسق ىلإ اودبهعو ركسعملا ىلأ موفلاخو دليلا نم نييكلا شمل زا برد



 مس

 و نال هلل لالا وع معا ركل هلحاروتجارل طوق ىمراعكلا [ اكلم
 دنع بستحاو هل مدعو هنبأ كلبمل عجنتف لاطلبلاب ربه لصتاو ممياقعأ ىلع

 ليطاسالا زيرجتو داهجلل ركاسعلا ةزاجا ىف عرسشو هلقق هل يبس ىفو هرجأ هللا

 ليطاسأ روهظو هسب فطظلاو دغلملا ةعقاو نع ربل

 زمهجهل لحاوسلا ىلأ هءارزو جرخأ هنبأ داهشتساب عياطلسللا" لا زبد خلب ا

 ليرار برغملا لما رفنعسإو مللع حازاو دونيلل ىضرقعإو ءاطعلا نود خو لمطاسالا
 عافدلل أو دعتساف كلذب ةينارصنلا تعماستو داب لاوحارستابمل ةعيس ىلا

 ناطلسلا تقسو ةزاجالا نم ناطلسلا عمهل قاقزلا ىلا هلوطسا ةيغاطلا رخو
 هيلا ملوطسأ زيركب نيدحوملا ىلا تعبو ةودعلا ىببرم نم نيمسملا ليطاسأ

 ةقيس قاوو متلود عدافص نم ةياجب لوطسا دّداق نوحرف نب ديزل هيلع آو دقعف

 سنوتو ةبرجو سباقو سلبارط نم ايف ناك ةيقيرفأ ليطاسأ نم رستسع ةقس ىف

 ناطنسلا دقعو ةياملا رهانت ةقبس ىسرج نمبرغملا لهطاسا تفاوتو ةياججو ةنوبو

 ةرجاغمب هرمأو اهكف موي ةقبس لوحالأف اواك اسلا ىفرعلا ىكع نب دمحم انيلع

 ىف اورهاظتو اومالتساف متدعو مديدع لمكا دقو قاقزلاب ىراصنلا لوطسا

 [اعضعب ليطاسالا اوبرق مايلم اوفقاوتو ىراصنلا لوطسا ىلا اوفسحا متو حالسلا

 ار طيسلل هلاوفلاورملخملا يو تيم ىقتحالو ذاكالا نكي رون عاضلا اهودوقو شعبى
 اوقلاو حامرلاب انعطو ىؤيسلاب |مهق مومدتساو عليطاسا ىف موطلاخو مودعب

 ةقبس ىسرم ىلا ةبونجم مليطاسأ أوقاتساو ددلملا ممدساق اولتقو ملا ىف مءالشا

 تمظنو دلبلا بذاوج ىف مسوءر نم ريثكب نفيطو اهتدهاشملل سانلا زربف



 مم مو

 هعطقو ناطلسلا هنخماف ةتبس نم هناكم هب قحلف هيوذ عم ىقاظلسلا ىلا

 ةنس كلفه نأ ىلا ةلودلا نم ةيأرج تسحت برغم اب 0 هوأد مسخنأو فقالخ ىنم

 نيتسو نامت

 ريمالا هنبا ناطلسلا ءارغاو داههلل ناش نع رخل

 ام دابا كلا همأرقعأ فرص لاوحالا ىم كلذ عبت امو هودع رمأ نم ىاطلسلا غرف امل

 نب ىسوي دهع ذنم دال نع نيرمونب لغش ذنم ةيغاطلا ناك هب افلك ا

 اهنمريثكلا ىلع اوبلغتو ملقاعم اولزانو ةوذعلاب نيدسملا ىلع او رقعا دق بوقعي

 ةيزهلل مماع اوعضوو ةطانرغب هراد رقع ىن دهلولا ابأ ناطاسلا اولزانو لجل اوعجترأو
 نسفلو بأ ناطلسلا غرف اق سلدنالاب نيدسملا ماهتلا ىلا اوفسإو انهولبقتف
 داهتل ىلإ هسفن همعد هكلم قاطن فنأو هدي .ىديالا ىلع بلغو ةودع 1

 نيعبرا ةنس ةوعدلا نم هدع نم روغتلا ريما كلام ىباريمالا هنبا ىلا معوأو
 ءارزولا هيلا ذفنأو هترضح نمركحاسعلا هيلازبجو برأ راد ىلا لوخدلاب

 متانغلاو ىبسلاب حرخو اههنتكاو ةيغاطلا دالب ىف لغوتو لفحم ا ىن ايزاغ صخقف

 اوذغاو هل اوعجج ىراصنلا إب مقل لصتأو اهب خانأو ممضرأ نم ةردص ىندأ ىلأ

 ناك ىذلا ىداولا ةزاجاو مضرا نسع حورخلاب ءالملا هيلع راشاو هعابتا ىنرهسلا

 لف اهب عفتهف نمدسملا ندم ىلا رمسي ناو برسل رادو مالسالا ضرأ نمب امخت
 بورح لاب ريصب رمغ ناك ه ناالا اميث امدق ناكو سيرعتلا ىلع ممعو هتيابأ ىف

 اوبكرتسي نا لبق معجاضم ىف ةينارصنلا ركاسع ممدحصف هنس ىناكمل

 ةويلوتجلا .ةنسرفا كغ :نوتطي !نا .لبق كلام وبا رتيصالاتاودار متامبا ف نإ
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 سمع

 نجلا دبع ىبإب هسيبلتو روديه نبا جور نع مقل

 همدخ قرفت نلا هسعدوأو ىنمجرلا هبعا يا ةنبا لع ناطلسلا نبقتا

 ناكروديف نياب عي ناك ههجطم نم رزاج لمثو تاهيل ىف اورعذناو همتحو

 نع نيفرخم ديعلا كلذل اوناكو ةمغز نمرماع ىنمب قمحلف ةروصلا ىف هل اهيبش
 |0000 2 نسحلا دنت هوياو ناطلسلا ناكاذلا ةلردلا ىف مراوح ةماطلا

 ىالخل ننس اوبكرف نيفشات ىبا نع ميلا عزن ذنم ملاتقا ديوس ىبريما

 رماع نب ريغصل دبعلا كلذل متسايرو راغقلاب اوذبتناو قافنلا ةدلج اوسملو

 ' ودبلا دهس ناكو فيرع هملو نبأ رام منول مميرح ىلع ناطلسلا دقعو هتوخاو

 قحلو ارارم مب عقوأو بهذملا ىف همامأ اودعباو عيلطل رمثو مل عمجل ذمموي
 . هغبأ نهرلا دبعوبأ هناو نسحلل يا ناطلسلا ىلإ عل بستناو رزابلل اذه عب

 اهّوكاق ميلا زربو ةيدملا اون 'ىلع هب اوبلجاو هوعيابو ممل هبشف هنع عزانلا

 رامزنوؤمل عج رث ممامأ مزهنأو هعجج اوضفف ةلودلا عدانص نم [نالف] نب هاجم

 ىنبب قس ف هدهع رزاهل كلذ ىلا اوذينو معمج قرتفاو ىاوغلا كلق نع اورفو
 ىنب نم اهوغب لجو هرمإب تماقف ىسمت متديس ىلع لزنو ةواوز نم ىتاري
 بذككمو قدصم ىمف هربخ سافلا ىف عاسشو هتعاط ىلع مموَق دمملا دبع

 لكو هدهع هيلا اوذبنف هباستنا ىلا هبذك ىلع اوفقوو هلاح تنيبت ىح

 كلذ لمقم ىف هل بستقناو ىلع نب بوقعي مديس ىلع لرضو حاير ءارمأ ةدوأو دلإب

 ىيحكي يا ناطلسلا انالوم ىلا ناطلسلا معوأو همسنف قدص ىأ ىلأ دراجاف بسنلا

 دبع يباريزو رع ىب ىنايز هملا لسرأو هيف ىلع نب بوقعي ىلا تعبف هناش ىف
 هصختاو بوقعي هيلع ضبقتف هثبح نع مل نىقكف غملا عزانلا نجلا
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 ريب مي

 عم اعل لعجو يث ىلع كلذ نم اناكف ركسعلاب دارفنالاو ناسرفلا قاسحلتساو
 كللذل اناكف ةيداطلعلا رماوألا ذيفنتل ةبوانملاو هلصف دعقمب سولهل كلذ

 نيب نتفلا ةرسامم تشمت ناطلسلا عجو دعا الو هناطلس ىن هل نمفيدر

 مولا دمع اويلي ريمالا و اقرف اوهسقنأو ا اوواصو تابرقلا كع هلدسجو

 كلذب هتناطبو هتارزو ءارغإب ناطلاللا كا ىنميمتي ىأ لبق رمالا قع بئوتلاب

 لهأ عماستو هسولج 0 لأ زرمف قرش معو رمالا مقافتي ىأ لبق

 نم ةنظلا لها ىلع ضبقتو هيدي ليبقتو هسلجم ىلع أوهجدزاف هب مكسعملا

 ران تمغفطو أاهجوو كلذل نارسمالا باتراف كلا طع لأ حجر مث هركسعم للا

 ةعور تدقشأو اه اعلا ذبتنأو اهدنع نيدسفملا ىس نكشنو اهتنتف

 ديالو | ةلكب جاو ليللا نداَخأَو هلا م بكرو نمهرالا ندع ىاريمالا

 ىبأ نب ىدوم مريمأ هيلع شضبقمف ةزهج قرب نيدطوالا ةبغز ءارمأ ىلغز

 ناطليملا ذفنأو ه]ةقف ناعيلاب بوت ىمعبرأو ىنميتنت ةفس كلذ دعب هلق ىأ

 ىماطولا رع نب ىايز هرزو قطف هيلغا ئدقنف نيك نب لالع هنيه

 ناسمت ىلا افكناو ابيلا هفرصو سلدنالاب هلع روغت ىلع هل دقعو كلام ىبأ



 ةججتج ىنهجيرلا دبع ىاريمالا ةبكن نع ربغا
 ارحآ هكلبم ث هيلع ناطل || بقت

 ممتلزانم نيدحوملا عانس يعسم كنا ناطليلا طارعشا ىنم لاك اه انمدق لد

 كلذب ميلاطي : ةيناثلا ةرمل هركاسعب ناسالاق لراتإا موا ىك عا ناطلسلا

 ناسملت راصح قم دركس عج وفضو هيلإ ددرتي ىنيمكارفات نب 59 وبأ نك

 اهريفس هيلارسا قاسلت ىع بلغت املف مودع لاق غ3( أربخهخسم هقح ايدوم

 رفظلإ ه.ةيذرتو ةكفانلا ةيلغ مداق ه2 الحلم 0 نيكارفات نب دمحم وبأ

 انالوم ةدافو أرظتنم ةجتم طيسيب ركسعو ىنيثالثو 0 ةنس ىناسملت ىم

 ىف مككملا نه هفيس هارا امل ابنع ناطلسلا لساكتو هيلع ىبحي ىبا ناطلسلا

 قفتيال نيناطلس ءاقل نأ هل لاقو اهتبغم رذح ىنم محل نب دمحم هنتلود

 .لطلسلا ماقم لاطو هنع دعاقتو ناطلسلا كلذل دركنف |ق دا موي ىف الأ

 5 اهدج مايا ذنم هذهع ةيالو 6 نديغانعم كلام وبأو نجما دبع وبأ

 ءاطعلا نابثأو نيواودلا ىنيودتو ةمالعلا حضوو باتحلاو ءارزولا ذاختا ىم

 (1) آرعو ممقذ. 8, 0 ءا 1" ممءاعمأ أ|ميبكسم. 0م انا لقصق 16 طق. كر أ|ممكسم

 (2) آه سؤ. اك مداه هيقبس



 رسما

 كفل طنإو ماعم كلهف ماحزلا ظمظك نم ميودمل كرت كا ابنا قرح
 مممرحو مملاوما ىف ةرعم هلهأ نم ريثكلا نفح دليلا لك ببغلا ىديأ

 ىدتساو هتيقاحر هساوح نم كل جم جمان نسل ىلإ راسا 0

 اوصلخل هلهاو معلا قحب ءافو مامالا انبا ىىوموباو ديزوبا دلجلاب ايتفلا خومش
 هسفنب كلذل بكف ببنلا نم سانلا لان امي دورسكذو هوظعوو دهجل دعب هيلا

 داعو داسفلا نع ميديا ضبقو ةمعرلا نع هعامشاو هدونج عزوو نكسو

 وبا موملا كلذ دهسشو رصنلا زعو جفلا له دقو ديدهلل دلبلاب هركسعم ىلآ
 اددجم ىيحي ىبا ناطلسلا انالوم نع الوسر هافاو نمكارفات نب هلل دبع دمحم

 سنوت لخدو م نمقنارغلا قباسو ربخلاب هلسارم ىلا ناطلسلا هلبعاف دبعلل

 كامب قي با ناطلسلا دسم رورشلا مظعف عملا اةيزف نستلم ل 0
 لققلا نسحلاوبا ناطلسلا عفرو هيعاسج اهدقعاو ةراشب هنم ماقتتنالاو هودع

 ىف ممتبتو منع افعو مناطلس لققب هسفن افشو مسادعا داولا دبع ىتب نع

 نم نمسإر ىنب ةلكع جر مزكارمو متايار ىلح معبتتساو ءاطعلا عل ضيفو ناويدلا
 لكب دسو برغملا دالبب ملزناو ةتانزرساسو لب نمجوتو داولا دمع ىنبو نيرم ىنب
 نيوسلا ةيتضاقب عمم لوذاف هّماول تحت ابضع اوراسو هلاعا نمارعق مدن 1

 ىف اوجردناو نمطبارمو ةيماح سلدنالاب هاه روغث ىلا منم زاجاو ةرامن دالبو

 ناطلسو نيرم ىنب كلم ناك نادعب ةتانز كلم جصأو هكلم قاطن عستاو هتلمهج

 هدابع نم ءاشي نم اهثروي هلل ضرالاو برغملا ناطلس ناك ىا دعب نمتودعلا
 نيقتلل ةبقاعلا

 (4) 0م نأ ىضيارفلا 0ةه5 16 205. 1”. ]بع 225. لآ م01 ىنقيارفلا. آم 220 قنارف 5150116 001477167.
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 مسلما

 لك غحباصي ناطلسلا ىاكو راض قاطق قاسو بودل ىعصاو  ةنياغلا "قوف

 مركارم ىن ةلتاقملا دقفتل هتابج عيهجج نم دلبلا ىلع ىاوطلاو روكبلإب موي

 ةرغ هنوبسحي رمالا اوبلقهاف هتيشاح ىع مايالأ ضعب هفاوطت ىن درفني اهرو

 > هاج اذا ىتح دلبلا ىلع لطملا لبهل :ىلي اهم روسلا ءارو ىم مشويج اوفصو

 ىلا هورطضاف مثدومج ىنابقع هيلع اولْشرأو ممياوبا اوهف هفاوطت ىن ناطلسلا

 نب فيرع هيلوووه هيما لع لرني ىأ داكو هدراعوإب قنا يق لعشلا سس

 ديعوبأ هاغبا ناريمالا بكرف ركسعملا ىلا ٌئاصلا لصوو ديوس رمما ىيحي

 بناج لك نم ركسعملا نأسرف 0 نيرم ىنب عومج ىف كلام وباو نهرلا
 ةوه ىلع مولجو أبغع موعفد رث ٍممكارم ىلا داولا دبع ىنب دونج أورمهشف

 ١ محل تساو لققلاب كله اه ربحا ظيظكلإب كلهو اوف دارستو أبيف أح .راطتف قدنكل

 00 نم مقل ادابك نافعا رع لغم مجالم ءاعز موملا كلذ ىف

 ايو ناك كو مريشو اكيا : هنم/|نتللديا' ئتباريبك ىلع نب -:ةمالش ني دقت

 لابع ونب رذنو ناو نم ميهلع نيرم ونب زمعأاو هدعب ام هل

 ىاطلسلا اه يينهقا م تطعيم بردا هى لصتأو مطلع فلعل داولا

 اا [[شفوو نىينالتثو عبس ةنس ناضمو ىم نيرغاعلاو حبسلل ابالغ

 اقع هانبا لتنتق : يتح فلانه لتاقو ه2 عم درسعق هك فمات

 صايهعأ نم دمحم نب ناقع نب قحل دبع هملوو ىلع نب ىبوم ملا هس

 هز ابخلا ىف قوعستو: هيلا ان "مشن اك نيدحوملا لج ىم هيلا عزذ ىفل ةبعب كلا

 ا ١ نفور تاحاربلا 00 نا لإ تمارا لاخلا ندأو .هنياو يطا فلاب
 ديعوبأ ريمالا هيقلف ناطلسلا ىلا ناسرفلا ضعب هبقتحاو هيلع ضبقتف

 قرطلا صقغ دقو هضرتعاف هسفنب ابترغ دراوو بورحل كلت ىلاص ىجرلا

 هصرخل هلعف نم ناطلسلا كلذ طغتو هسارزتحاو لمقف نيل هب رماف هبكوم

 هركاسع ةفاكب ناطلسلا مكقاو نيرباغلا ىن الغم بهذو هعيرقتو ههجبوت ىلع



 ما

 أهو عرصاف اهراوسأ بير.خب ممل معواف ىنيثالثو نس ةنس ةدجو ىلع هركاسع

 هيلع تدفوو هتقسيرف ىلع ضيرو اهدوشحو جاونلا دادما هلأ تيفاوتو ضوالاب

 بلغتف تاهيل ىلإ هركاسع حرس رف ممعاط دوتاف نمجوت ىبو ةوارغم لئابق

 ىيثالثو تس ةفيبب كلذ لك مد مجإو سنفتو ةنايلم ىلع رث نيغهو نآارهو فكع

 ليل ناكراقملاو هلع ىم ةيقرشلا ةيصاقلا يحاصا ىبوم :ىب ىحي ةيلإ عمضو

 اعركتو ةربم هاقلف يلع ىب ىبوم ةيكن حعب ةياج واصخح متاقلاو' نيدحوملا

 خف ىلع دقعو هياسلجو هتارزو تاقيط ىف همظنو هطاسب ىف هسلجم عفرو

 جيدشو دمحم نب ركسع ىبريبك ىركسعلا ناهلس نب ىججل ةيقرشلا دالبلا

 ناطلسلا نم مهصلاب نوصخملاو ناطلسلا سلب ماروش بحاصو نيرم ىب

 ةمفأو هليابقو قرصلا ةمحاض عوبطو دوخهلو ةيرلالا ىف راسف هقنبا ىلع هل دقع

 اهيلتاقم ديشتجاو ناطلسلا ةعاط ىندالبلا مظنو ةيدملا ىلا ىشقنأ ىتح هراصمأ |

 لدعو .شيرشناو ىلع ناطلسلا ليعتتساو هدونج اررجاكي هب اوقحلف هركسعم ىلا

 لعجو نتللادي ىب ىلع ىلع نب ةمالس نب دعسل دقعو نيجوت ىنب ىنم مل

 ىبا نع اهزان هلوضف لبق برغملاب هيلا صلخ ناكو هرظن ىلا ةعلقلاب ىلاولا

 ىلش ىلع اضيا ناطلسلا ليتساو ةلودلا نم دمحم هعيرق هيخأ ناكمل ىهفشأت

 ةاكييل هيوم يلبلا ناسلخ برقب ناطلسلا طقخاو طسوالا برغملا لاعأ رتاسو

 روسلا نم اجايس بورخملا دليلا ىلع راداو ةروصنملا هاميو هركاسع لزنو
 لك ةلابق ييبقو .هقدنخ .ءارو نم بالالاو قمناجلا بصنو قدنلل ىم اقاطُنو

 عولغشو متامر لينلاب هتامر ضغي هقدنخ () ةفاس ىلع اجرب دليلا جاربأ نم حرب

 عبضوب برقي لزي مو هتافرسش عفترتو هنم برقارخا اجرب اودهش ىتح مسفنإب

 عصاقو مقدنخ ةفاس ىلع برق نم ابطقخا ىتح هدعب ام ىلا دح نم جاربالا

 كلذ نم لانف ايكدو اهججر ىلا قيناجلا تبرقو اهيلاعا نم ىؤهسلاب ةلتانغالا

 (1) آبو مؤ, 8 مدام ةقاس ا 165 رصقد, 1" نا الك ةقال



 مم ىم4

 ىلاعت هللا ءاش ناركذن اكمراصحو ىناسحلت ةلزانم ىم هناش ىلا اه دعب حجر

 اهيلع نسمح با ناطلسلا بلغتو ناسملت راصح ىنعربشل

 برغملا روغث دسو همعزافمو ةنازقنا ةلع ممحو هيخا ىلع ناطلسلا بلغت امل

 خفلا لبج عاجتراو ةينارصنلا ىلع هركسع روبظب هللا ةمعن هيدل تمظعو

 عمجأو هودعل غرف ةمس نيرشع ىنم اوحن متكلم ىف ماقأ نأ دعب ميديأ نم
 ةينهتلا ليبس ىف ىيحي ىبا ناطلسلا م« لسر هيلع دفوو ناسملت وزغ ىلع

 ىبأ ىلا هلسر ناطلسلا دفوأو روغتلا ىلع نيفشات بأ ةزجت ذخالاو تغلب

 مل لرغيو ةلسج ىنيدحومل لع نع ىلقي نإو اعفش ىنمفشات

 اريعبل نئماع ولو رمالا لوا ذغم ملاعا مخت ىلا عجريو سلدت نع

 نيفشات وبا ىكنتساو هردق قح هوردقيو كولملا دنع ناطلسلا هاج سانلا

 ىدبعلا نم ءاهبفسلا ضعب هسلعيب شخخاو لوقلا ىف لسربلل ظلغأو ىو كلذ نم

 ناطلسلا ماأرع تةعيناف هظفحا اهم اوبلقناف علسرم نم لهنلاو ٌميلع درلا ف

 دالبلا ةهصاق ىلآ همارزو ثعبو ديدهلا دليلا ةحاسب ركسعو ميلا دوعصلال

 مللع حازأو هدونج ضرتعاف لجت ف رخاسعلاو لئابقلا دشحل ةيشكارملا

 نمثالثو سه طساوا ساف نم هركسعمب لصفو ةيبعتلا ىف راسو هبكاوم ابعو
 اةراصمل نداتكلارمج ةدجوبرمو هدونجُو برغملا ما نم ددملاو كوشلا ري راسو

 رخآ اههلع ىلوتساو اهتيماح لّققف اهمخقاو موي ضعب اهلتاقف ةموردنب مم رف
 بلغتي ربخل هغلبو ناسملت ىلع خان تح هتقييعت ىلع راس رف سج ةنس

 * () آم حق. ل مما لم اءسو.  لبف كامسك ةل ليم



 رسم با

 نيثالثو نيتنث ةغس ساغب هكلم رادب نسما ىبا ناطلسلا ىلع دفوو رجلا
 غلبتساو هراد قصل ةراصملا ضوربب هلزناو هماقلل سانلا بكراو هاصوم ربكاف

 مودع نم مها امو رجلا ءأرو ىميهاسملا ناش ىرجألا ىبأ ه.ضوافو هيركت َّى

 لماعو ناطلسلا هاكشاف روغتلا رص ف هت هضارمعأو لبجل 0 هيلإ اكشو

 دقعو ةيف بوقعي هدج بهذم البقتم 4ب افوغشم م داببلل تانك َ هللا

 ناطلشلا عم هذفنأو ىنيرم ,ىب ىم نال ةسهج ىلع فلام ىبأ ريمالا هنبال

 ددملا لوطسالا هيلأ عبامتو ةريزجلاب لمحاف لبهل ةلزانمل ليعمسأ نب دمحم

 اويلغت ىأ للا ىسحا ءاليلا هتلزانمو هبرح 0 اولبأو لبجل ةنح انا اعيَج

 كب ا ىم هللأ مملفنو ةوذع ىنودسملا همكقأو ىيثالثو ةداوالث ةنس هيلع

 هنت دقو ةكف ةقعلاتل رفكلا ماب ةيغاطلا هافاوو معم أم ةهنأرصغلا نما

 كلام وبأ ريمالا اهلقن رشابو ملويخ ىلع ةري رجل نم أاهولقن تاوقالإب نودلسلا

 1 كرو ةريزبلل كلب كلام وبارهمالا زهكأو ا دانا ابلقنف را نوأو

 هيلع خاناف ثالث دعب ةيغاطلا لصوو هيبأ ءاوزو ىنم ىلحت ىب هةيكدإل نب ىنكك ١ ٠

 يح ص هللا دبع ىاريمالا ال تعدو ةتلابق لزغف هركاسعب كلام وبأ طر

 لرذف جرخو ةينارصنلا ضرأ خود نأ دعب ىنيلسملا سك ليف ف ؤ

 برقل ا كأنك اوماقأو متل ى:وذدعلا ىنصختو ةيغاطلا ركسع ءازإب 1

 ىلا زاجل نبأ ىناطلسلا ودابف حالسلاو ةييماشا ىم هب ام ةفخو هعاجترإب دهعلا

 ىضر ىف هللا نم هسفن اعدإب البجع هطاطسف ىلا سانلا قبسو ةيغاطلا ءاقل

 ذخاو هروفل لمتراو هيدل اهرئاخذب هفحتاو لقعملا اذه نع جارفالا نم لاس ام ١١

 رث مايالا رخارملا ةدالق نسا ىبا ناطلسلا ةلود قوط اخف ناكو همل تاوقالا
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 رسب 1

 دقعو هكلم ىلع ىلوتساو هلقتعاو هابماف ناطلسلا ىلا قمسو هرصق باب دنع

 ةنس اهب لقحاف ةرضنلل ىلا ايفكنم لحرو اهيلع ليعتسإو ةساطجم ىلع
 | ا ععاربمال هلعق نا ىلا رصقلارخ ئدحا ى هاخأ لقتعاو نيئالثو تالت
 ودعلا دي نم هعاجرتساو ليل عع فلا اذه هل رذعو هسبعب اقنخ

 ركذن ا كلام ىا هغبأ ةيأر تحت هركسع يايات هللا هرمد

 فلام ىارهمالا ريا جفلا لبج ةلزانم ىع ربقأ

 سلددالا كلم ىلع بلغتملا حيعس ىبأ سيم لا نب ديلولاوبا ناطلسلا كلف ام
 رظن ىلا اريغص الفط دمحم هنبأ هدعب نمرمالاب ماق شومجلا بأ هع ىبأ دي نم

 هل.ةقو هلاقغاف ريزولاب همتح نم يجولعملا هارغأ هيلع داديتسالا نم فناو زهانو بش

 ا ةيفاطلا اكو ىكلملا ىحاوأ ديشو اندست رمثو نيرشعو عست م

 "00 ةنكف نم ناكام برغملا بحاص منع لغشو هناش نيملسملا ماو اهردص

 دادييتسا كلذ ىراقو ةزاجالا نمرجلا مكمو اهرغكأ كلمف د4يعرس ىبأ ىناطلسلا

 ةزاجا ىلا ردابف ةيغابطلا ناش هههاو'قورحملا هريزول هلعقو سللاون الا يحاض



 4ب ديف ذو هيلا ىسحأ ا

 انالوم دعومل ةلاسات ىلا اهزواجتو ناسملت ةازغ ىف نسل وبا ناطلسلا لفغوت امل

 ىلع قافقالاو ديلا لاصتا ىف ىلع ىياريمالا ىلا نيفشاتوبا سد ىح ىبأ قناطلسلا

 هب م ىتم هبحاص نع هتزجع اهنم دحاو لكذخاي نإو نسل ا ناطلسلا

 ىسمل ىبأ نايطلسلا هيك كك وبأ مالا ضقتناو كلذ ىلع اهفيب دقعنأو

 اهنيلق لاحتشساو نانطلسلاب لماع اهب لمقف ةعرد ىلا ةساملك نم ضهنو

 درك سعمج وشو ناطلسلاب مشل لصتاو شكارم دالب ىلاركسعلا حسو ةييوذ نم

 رظن ىلا هلعجو نيفشات هنبال هيلع دقعو اركسع هاَِع مخك تريز روأت خشب

 اهيلع ل |مخف ةساملك ىلا رمسلا ذغأو نيغيبرمت نب ةماج ىب ليدنم هرسزو

 كتالالا لجل عافصلاو ةلعفلا دشحو ابقتكب ذخاو اهب هدركاسع تطاحاو ' ْ

 ىضبنو .اتيرك الوح اهحواريو لاتقلاا اهيداعياراقأو انصح اسي كانا تالا

 ىف تيغيو هركاسع همطويل برغملا رغش ىلا هموقو ه :ركاسع ىف نيفساتوبإ

 زرب تريروات ىلا ىذتنا انو هراصح ىنم هناكم نع ناطلسلا بذابيو هيحاون

 لمحاف ةيبعتلا ىن هيلا اوتفحزو هركاسعو هنارزو ىف ناطلسلا ىبأ ةيلإ

 ىلع ىبا مممالا دادمأ ىلأ ردابو هزجتلم ىلا داعو ادسحأ قلي 5 مز-ضأو هفاصم

 تافارز دلبلا ىلا اوبرستف هيلا مب تتعبو هدونج نم ةصح ىلع كقعف هركسعب

 برسل عاونا ماج لرنأو راصحلل ناطلسلا ملواطو ةهدنع اولمكتسا ىتح انأدحوو

 ىلع ىبا ريمالا ىلع ضبقتو ةوفع دلبلا مهقأو ميلع بلغت ىتح لاكذلاو



 سابع ْ

 ىنيدحوملا هيرص ةباجإب ناسملت ىلا اعجار افكناو برعلاو ةتانزرئاسو لمجقلا نم
 قرشلا ةيحان ىلا ازوابهم امنع بكن ناسملت ىلا ىقنا الو اهملا ميسلا ذسغأو
 01و هيالع نراك ناسف نك هلتم .لازغلاب: بحي نبا ناظلشلا انزل دعول
 ةنس نم نامعش ىف ةلاساتب لمحاف ميلا لوس لا ءايركز ىبا رممالا عم مطراشمو

 لحارس كل امازغاف فرغم ىمارج هلمطاسا ىلا زموأو اهبت مولقو نمثالكو نمعنت
 | 00 1 يطرأ كتم نماددم ليخأا دبا اؤاطلسلا اةالواو بجو .نافلطت
 |0010 لوط هعلود عئابس اوم ىوطملا املا عليلشت د عمو قارعو لحال
 تالكيت ىلإ هعم اوصينو هتلج ىف اوراصف ىبحي ابأ ناطلسلا انالوم اهب

 عرزه نبأ ذّمموي اهيو ةياجب راصحل بداتكلا اهب ةرمجملا داولا دبع ىبرغت

 رخآب وقح ف عيلا هوصو لبق ركاسعلا نم اهب ناك نم لفجاو مداوق نم
 نم هركاسعب اهيلع ىبكوبا ناطلسلا انالوم خانأو طسوالا برغملا نم ملع

 نم ناك ام اوبهمناو اهنارع اوبر دوشحل متاسو ربربلاو برعلاو نيدحوملا
 نموجوبا ناطلسلا ناك امل هلحاس كرديال ارحب ناكو ابب أن مخ تاوقالأ

 نا ءاطبلا لع ذنم ةيقرشلا دالبلارئاسب لامحلا ىلازعوأ دق اهطتقخا ندل

 00001 ناطلسلا ةنبأ ليقتو تاوقالا زداسو اهملا بوبحل راشعأ اولقمي
 ببتناق ةرقافلا هذه اهب تلح ىنيح ىلآ مثباد لري مو كلذ ىن هبهذم

 هور ذوو افسن اهوفسنف ىضرالإب اهطتخم اوعرصاو هل ءافك الام تاوقالا كلت نم ساغلا

 الوم مودق رظتنم غلاوحال ىرشتم كلذ لالخ نسالو با ناطلسلاو اق صف اعاق
 قفاقتنإب بخل هافو ىتح ناسملت ةزانمل هيلع هركاسعب ىبحي ىبأ ناطلسلا
 لفقف ىيحي با ناطلسلا اناوجربخل لصتاو اعجار افكناف هركذن انك هتعمل

 ىلا اوفرصناف دركسع زماوجو هتزثاج ىنساو هعم ىوطبلا لجو هترضح أ

 000 0 10611 نافاس انانع يفتر :مانللس !ى عدول ناطلسلا
 هرمأ ضربقنأ نأ ىلا نيدحوملا دالب



 ممم نس

 م.ةعيب هوتأو مسفنأ ىلع هل ودقعو نسل ىياريمالا هدهع ىو ىلا ةلودلا تالاجرو

 كروز ألو سأف ةحاس نم ىنوتقيزلاب برطضاو وبس َ هركسعم لقغب رمأو

 نبوبع راوزملا سانلا ىلع ذّمموي هل ةعيبلا ذخأ ىلوتو هطاطسفب سلجو ةعيبلا

 انالوم تدني ا ةدياعل هيلا تفزذو بوقعي نب قنسوي ناطلسلا دهع ذنم

 اهيبال ماقتنالا ىلع هرما عمجاو ركسعملا نم هناكم اهب سرعات ىبحي ىبأ ناطلسلا

 هلاوحا ةفراشمل ةسادجم ىلإ ةكرل

 اهنع همافكذأو ةساملح هلل ىسحأ 3 ناطلسلا ةكرح ىلع ربغأ

 قافتالاو هيخأ عم ملدصلا عب راسلت لل

 اريقك ناكو نسحلا ىبا ناطلسلا ةعيب تلكو ديعس وبا ناطلسلا كله امل

 ةفراشم داراف هيلع اقيفش هي افلك ناك امل ىلع يا,هةيخإا هيي

 ةسااح ادصاق نوتيزلاب هركسعم نم لحتراف ناسملت ىلا ضوبنلا لبق هلاوحا

 اينبم هتربم امجوم هقح ايدوم هيخأ ىلع ىبأ ريمالا دوفو هقيرط ىف هققلتو

 لصح امم ههبا تارت نماعناق هيف ةعزافملا نع ايفابكم كلملا نم هللا هانأ امب

 لاسم ىلا نسيلا وبا ناظلسلا هباجاف هيخا نم كلذب هل دقعلا اًبلاط هذ

 ءالملا دبتو اههيبأ دعبل ناك اكةلبقلا دالب نم اههلاامو ةساملجت ىلع هل دقعو
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 ا

 ىلع افكناو قازرلا دبع ىب هللا دبع ابأ هترضحب ىضذاقلاو ىزعلا رتاح 0) ىبأ نب

 ىبا ناطلسلاو نسحلا يارهمالا نيب ربصلا دقعنا الو هترضح ىلا اعجار هبقع

 نيدحوملا نم ةخجشم عم هاميطاسا ىن عملا ابفز ىيحيريمالا ةقيقشش هتغبأ ىن ىبحي

 نيثالثو ىدحا ةنس ةساسغ ىسرم ىلا اهب اول صوووعع نب مساقلا وبا مرمبك

 |0000 7 كارردلا مادتا عا يب اوماص هتك نا قالتلسلا كلهم ىدي [ىنب
 تدقو ةضفلاو بهذلا نامكح تغيسصو اهلاقثا لهو اهبوكرل ةساسغ ىلا رهظلا

 عمسي | اه لافتحالا ةياغ اهسارعإو اهدافول لفتحاو بهذلاب ةاشغملاريرسمل ايالو

 0١ الل كلذ نم ملعمادالرعيام ءاستلازبع نمواذلا ةمراننق كلوقو مالو د ىهلعش
 هدحو هلل ءاقبلاو اهلصوم ىدي نيب ديعسوبأ ناطلسلا كلهو هب سانلا تدحتو

 50517 06 ك1 للخ اكو نسل يا اطلسلا هنبا يلو

 ءافتتحأو أهموقو اييك ط3 اهظعت يلع اهمودقل ةلودلا ترتقشأو ىنيثالثو قدح

 كالبلا ىلع ىتستأ ىتح ضرمو كلانه لمعأو هنبأ سورعب ارورسو اههركت 2

 قاتكا ىلع هشأرف ىف هلهو ةرضل ىلا نسحلا وبا ريمالا دهعلا ىلو هب لحترأو

 ةينملا هقكرداو هراد ىلا اليل كلذكه لهدا رث وبسب لزن ىتح لوخإو ةيشضاخلا

 نيمحلاصلا ىدتساو تيبلا نم هناكم هوعضوف هيلع هللا ةهحر ىضفقف هقيرط ىف

 هدحو هلل ءاقملاو ىنمثالثو فدخل ةئينف نم ا ع رق -مووع و هنا

 (1) آنه 20غ لنا وأ 02015 0308 143 2255. 8 ءأ 0,



 مسالا

 ىاصم لدخاف هانركذ اكنيدحوملا دفع نم عملا عزن ناكو هيوذو هينب ىف قد
 اهيف انج هطيطاسف ىلع اولوتسأو مزهضأو ىلع لأ ناطق تاياالبتب

 رعو > ج1 نييلوملا ةيدلو ىلع اوضمقتو دركسعم اوبهتناو مرسل ةريخذلا نم

 صلخو هتنهوا تاحارجب هندب ىف ناطلسلا بيصاو ناسملت ىلا اضوصختاو

 هحارج لمادي ابب ماقاف ةياجب ىلا اهبغم ىنميفسلا بكرو . هقمرب ايجان, ةنوب ىلإ

 هتداقمو ناطلسلا مسإب دوهس نآرع بأ نب دمحم اهلخ دو سنوت ىلع ةتانز تلوتقسأو

 ىلع ةدافولا ىلع ىيحيوبأ ناطلسلا انالوم ممقعأو ةتانز رممأ ىوم نب ىبحي دي ىف

 هبجاح راشاو ىنسارغي لا ىلع اكد هسفنب ديعس ىأ ناطلسلا برغملا كلم

 اةاكتتيئارغعلا ثحانط ةايركوا ىبا رمال هنبا داعبإب نانلا ديس 07
 هللا دبع دمحم اب هعم تعبو كلذل رجلا هنبا بكراو هتراشأ لبقتف اهلثم نع هل

 اولؤنو تارواج او دص|قملا قرط هماما () اضفان نيدحوملا ةفجشم نم نميكارفات نب

 هوغلبأو هترضحب ديعس يبا ناطلسلا ىلع اومدقو برغملا لحاوس نم ةساسغب
 رهمالل لاقو نسفل وبا رممالا هقياو وه كلذل رتهاف ىبحي ا ناطلسلا انالوم ير
 ى نك وول كللاوو كلش ورمو كواددف اكبرد ربخا دعل ىنباي لفحملا كلذ ىف

 كيبأ عم اهلزناف ناسملت ىلا ىركاسعب نرمسالو ىسفنو ىوُقو ىلام مكترهاظم

 ديعس وبأ ناطلسلا ميلع هطرش ايف" اكو نر ملزانم ىلا اوفرصناف

 ضبنو اولمقف هعم ناسملت ةلزانم ىلا هركسعب ىبحي ىبا ناطلسلا انالوم رمسم

 ركسعو ةسيولم ىداو ىلا ىتنا الو نيثالث ةنس ناسملت ىلا ديعسوبا ناطلتالا

 هضاهجاو سنوت ةرضح ىلع ىيك ىبا ناطلسلا ءاليتسإب نيقملا ربل مءاج ةرمصب

 هريزوو هنبا ىيحي ءايركز ابارهمالا ناطلسلا انالوم ىدتساو اههع مناطلسو ةتانز

 مزداوج ىساو ميحاص ىلا فارصتالاب مرماو نيكارفات نب هللا دبع دمحم ب
 مفاربا رهصلاو ةبطخل معم لسراو ةساسغ نع مليطاسا اوبكرو مءابحو

 (1) 8دصق ءاطوعاتم 06 505 مجد مات5ز(ا5 نىرطمأ هنأ ممم عاف ل' نسق مددصأفر6 0106106.
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 جورخح نم هانمدق ام كلذ لالخ ىناكو اهتقياضمل مهاربأ رماع ىبا هع ىبأ

 لبج عاطتقاو هرماب نمجوت ىنب مايقو هيلع ىنسأرهتي نب فسوي نب دمحم

 وجوبا ناطلسلا كله ىتح كلذ ىلع لاحل نرقساو هكلم ةلاع نم شي مشنأو

 دمحم هع نبأ ىف هل عفصف نهرلا دمع نمفشات وبا مرمإب ماقو ةرشع نام هنن

 لبج ىنم همصتعم هلزان ىتح داولا دبع ب ركحاسعب هملأ ضبنو' نسي نب

 هيلع ضبقتف هب ركملا ف نيرغيت ىب ريبك ىنامع نب مع هلهادو شي مشنأو

 هيلع عنتمأو اهتحاسي لدحأ ىدح ةياجب ىلإ لحترأو ةرشع حست ةفس هلتقو

 ىلا توعبلا ددرو ناسملت ىلا اعجار افكنا رث هضعبوأ اموي ماقاف رمغ نبأ ب

 هالعا نم ةياجب ىداوب ىنتباف بداتكلا رمبخل نوصخلا ىتباو ةياججب ناطوإ

 اجل |ىلتب أهنم ةلحرم ىلع تلك نب احا و هنيلك [اذكت نصح () مث ركف نصح

 ىنساربتي عفتماو ةدجو ةلابق ليجلاب ميلوال ناك ىذلا لقعملا مسأ ىلع تكدزي هرهت

 ركاسعلاو تاوقالاب أهمحتو هدمت نناكيت نلف اعاني هانم اق اي نويعدملا هلك هب

 هتلود ريبكىنعلا تاع وا ودول اهيلع دقعو هدنج هب لزناو هكلمل ارغت أهرمهصو

 ممتبضاغم نيح ةيقيرفأ كلمل ملس ىغب نم بولا ءارما هقحساو هبا ةلودو

 صايعالل سنوت ةلع سقعو ةتانز ”شويج ماعنم اؤغاف. ىبحكي "ىنا 'ن اطلسلا انالوم

 هللا دمع ىباو ىنايدلا ىيكي ىبأ نب دمحم هللا دبع ىاريمالا صفح ىبا لآ نم

 اكىرخا دعب ةرم ديبسشلا ىبحكي ىبا نب قاحتا ىباو نارع نب ركب ىبأ نب دمحم
 نيدحوملا ةتانز شويج ىنمب ناكل ىلاالاك مابورح كفانكو اعيج مرابخأ 8 هانركذ

 ىلا هيف تفحز نيرشعو عست ةنس ةنجامرم ىاون نم شايرلاب روهشملا فحزلا

 هيلا نمو بعك ىئنب ريمأ رع نب ةزهح عم ةتانز رسكاسع ىبح ىا ناطلسلا

 كلل اوربصن دقو ىنساري لآ ةلود عدافص نم ىسوم نب ىيحي ثيلعو ودبلا نم

 دبع ىنب صامعأ قمار اقعد يلا ةنيع ممعمو صفج ىبأ نب نارع ىأ نب دمحت

 (1) آنعو رصقق. 1" هأ 2[ ممءاعدأ رك 3 15 ماممو 6 ممركف



 مس

 ليف نم برشلل ءاملا براسم مئارو نم متضرقعاو رابدالا عولوو ناوجو ةرطب
 بدصنو هدودع كلهأو هنيد هللازعأو ملاوما تعحتكأو مريتك كلهو ابيفاوحراطتف

 هبنلا اذني كلاش :قل رهو ركذعيا ملا ةريع دلما نراها 7

 هرثأ ىلع ناش ىلإ ةكرشلو نيدحوملا رهص ىنع ربع

 تالا نق كلذ لدخت امو

 تس ةنس داولا دبع ىنب كولم نسارتي نب ناقع دلو نع راصنلل جرفنا الو

 مفومسب اهبنم نيرم ونب هكلم اع مل لزنو مدالب نع تبات وبأ ىناجتو
 هماقهأو هرظن فسم أهنم لوما سار ىلع داولا دمع ىتب كله وج وبأ لقتتساو

 رثأ احمو. نيجوت ىتب دالب ىلع رث ةوارغم دالب ىلع بلغتف قرشلا دالب ىلآ

 دبع نب ليدنم دلوو ةمطع نب ىوقلا دبع دلو نم مصايعا قحلو مناطلس

 ى اورامصو ملمابق سوعر نم معبت نم عم صفح ىبأ لا نيدحوللب ىجرلا

 رغ نب بوقعي هبجاحو ىبحيوبا ناطلسلا انالوم قحاتسإو مركحاسع ةلهج

 رق ةلودلل نمعزانملاو حراوخل مب بلاغو ناويدلا ىف مثعمتأ افيثك ادنج منم

 ناسملت ىلا هلقنو [اذكز ةنس اهيلع نالع نبا بلغو ردازبلل ىلا وجوبا ىحز
 اوقحلف ةجاهنص نم ةججتم طيسب لها شكيلم ءرمأ ةروصنموغب 2 هل نوو

 رث هلمعب نيدحوملا لع رمكاتو طسوالا برغملا ةهصاق كلمتو موعنطصأو نيدحوملاب

 اه ىيحك ىبا ناطلسلا انالوم ىلع ىنجتو ةرشع ىتنث ةنس سلدت ىلع بلغت

 تحي هرابخا ىن هانركذ اية ياجب ىولخ نبا ءامقنأ مايأ ةاسارملا نم مانهب عقو

 مراصما لزانو ماضرا هرحاسع اطوأو نيدحوملا دالب بلطو اهتلزانمل همدازع
: 3 8 : 7 
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 مسا

 ىنيدلبلا ةثاغال ركاسعلا ىن ءالعلا يأ نب ناققعو هللا دبع نب وحر نب

 ةثالثو- ىف م) سرتب سنفلا مدئاق لققو ةنوبطصا ركسعم نامع عقواف

 © نيجوع لخد ناكو سابعلا ةناعا ىلا ناقع فحز رث اومحاتسا سراف ىالأ

 ةيغاطلا ىلا ربخأ غلبو هفحز ربخ اوضفناف هب ةينارصنلا عوج هترصاخ

 هيلا ةينارصنلا عومج حرسف هموق ىف ناقع كتقفب ةريزهلل رهاظ نم هناكمم

 لهما هفلاخ مءاقل ديري ةيهغاطلا لحتراو مءاعز لمقو مب عقواف ناقع ميقلو

 ةركلا ميلع نيلسلل تجتأو هطيطاسفو هتافلخ اوبهتناو هركسعم ىلا دلبلا

 ةنس ةميرهلا هذه رثأ ةيغاطلا كله رث مارساو ممتانغ نم ىديالا تالتمأو

 اريغص الفط ةشنبلا هنبأ هدعب نم ىلوو ةجناش نب ةدنأ ره وهو ةرشع ىتنث

 هالفكف ناوج ةينارصفلا ميعزو همام ةرطب نود هع ظن ىلا هولعج

 هبا قانقب برغملا كلم ديعس وبأ ناطلسلا لغشو كلذ ىلع مرمأ مانقتسأو

 قاما ةئاس ةطانرغ ىلا اوقحزو  نسلدنالا 'ق ةرغلا ةينارصنلا لبتهاف هجو خو

 ناظلشلا ىلا خيرص نسلدتنالا لقا تعبَو ممأو ماكسعمب ابيلع اوخانأو ةرسثع

 مالل ترم هنأو متساير نم هلحمو متلود نم ءالعلا ىبا ناكم مل رذقعاو

  هوعفدي نأ ميلع طرشو ةملكلا قيرفت نم هعم ىثخي نيرم ىنب هموق ىف
 منك إو نيمدلسملا ىلع ةطوح ميلا هديعيو داب رما مي ىتح هقمرب هيلا

 هلموق نم هتباصعو هقمارصب ءاللعلا ىبا نب ناقع ناكمل كلذ

 اهماهتلا ىف اوعمطو ةطانرغب ةمئارصنلا ما تطاحاو اودتساو ميعس قفخاف

 ءالعلا ناو ارامل عووكو منع هتردق ديب عفأدو مقنخم سفن هللا ىأ َث

 ممتلمجب ةيغاطلا فتقوم ىلا ودهم عساقولا برغأ نم تناك ميف ةعقأو هتبصعو

 00 موكا ى عزطلاوج ىكح“ موزنباتو زعمت "نيفيا" ةامرأ وئاك
 (1) نه سد. 8 مدماع سرق شيفلا ,؟06 16 سد. © سرب شنفلا

 (3) آنه تؤ. 8 مم قيجوغ أ 18 25 2 نيحوم



 مساك

 ةطانرغ ىلع ةرطب كلهمو

 دعب نم سلدنالا لهأ لع ,بلاكت_ سسق نتفوفدإ نب ةحاش ةيغاطلا 0

 لغشو فيرط ىلع بلغ ذنمو نينامثو نيتنث ةنس كلابلا ةدناره هيبأ

 هدعب نم هتدفغح لغأشت رث ىنسارجتي ىب هودعب بوقعي نب فسوي ناطلسلا

 ةدناره هنبأ ىلوو نيعستو كتالث ةنس ةجناش كلهو مددم ترسصأقتو مرمإب

 لبج هليطاسا تلزانو الماك الوح نيرم ىنبل داهجل ةضرف ءارضنمل ةريزجل لزانو
 ةنول دش رب يجحاص سشنوف دا نب ةدنأ ه لسارو نيلسملا كع واصلا دقو 0

 راصعلل اهرصاحو ةيرملا لزانف .مقرجع نخايو متارو نم سلدنالا. لسا لغشت نإ

 لاطروهشملا دوعلا حرب اهنم ناكو تالالا اهيلع .بصنو عست ةنس روهمتملا

 تحبودعلارفحو قرخاف هقارحا ى نوطسملا لمكتو تاماق تالث راحو رز لا
 مل نطفتو انتكأر نورشع ههف ريسي ام رادقم ةفاسملا ضيرع ايرسم ضرالا 1

 ضرالا تحت اولقتقأو ضعبل مضعب ذفن نا ىلإ هلثم معتلابق اورفحاو نوملسملا

 أددم همعب ركسع ىلع صايعالا معز ءالعلا ىبا نب ناقعل رجالا ىبأ دقعو

 مر ةنامقرم راصحل عقعي ةيغاطلا ناك ىراصنلا نم عج هيقلف ةيرم لال
 متاداغم ملاو ةيغاطلا ركسعم ىم ابيرق لزنو ممسحتساو نامقع مرهف

 لالخ ةيغاطلا بلغتو دلبلا نع حرفأو مسلا ىف هملا اوبغر نأ ىلإ ممتحوارمو

 سابعلا ىنحزو ةنوبطصاو مر ةناهث ىلع هركاسع تماقأو جعل لبج ىلع كلذ

 (1) آو رصق. 1" مورا ةناهرف

 (2) 0م انا ةيام 0308 ]6 طق, 7.



 مسا 4

 10 نا [لعب هتلوك تناك هيدونعلا ةللقنما .هالغال .اهلرلاب للا اابلع. ناك
 ىاريمالل لصحو متلود ىن ةدجوملا ةوادبلل نيدحوملا دبع ذغم ليسرعلا

 نم ٌمتلود ولخو كلذ ناشل هب نطفت ناسللاو ةغالبلاب رصبلا ضعب ىلع
 عباصالا همف ىارو هيف اوقذح ىقلا طفل نومكحي اهنأ منأو نملسرملا باثكلا

 عم ةدافولاريثك اكو هب علوف عدافصلا كلت ةساير ىف نهبملا دبع ىلا ريشت
 عفرسو هتماركو هرب نم ديزمم ىلع وبأ ريمالا هصتقخف غتدافو تاقوأ هدلب لها

 زعوا كلذ ىف هقهرع ىفمأ اذ ىتح هيلع عنتموهو ةباتكلل هبطخو هسلجم

 هتمالعو هتباتك هدلقف هباب ىلا هصققي نا ةرشع ىتنث ةنس ةتبسب هلماع ىلآ

 لوص الف نسل ىاريمالا ىلا نهبملا ديعزم< هيبأ ىلع ىلءوبا جرخ اذأ ىتح

 اهتله نم ناك ناطلسلا ىلع هطو ش بتكو ديد دلبلا نع لوزنلا ىلع ىلع وبأ

 اهنم نسل وبا ريمالا ىفاو كلذ هل ناطلسلا ىضماو هعم نهبملا دبع نوك

 هب ذالو ناطلسلا ىلا هرمأ نهبملا دبع عقرف كلذب لع ىنأ هنلققيل مسقاف

 هقمدخ ىلا عوجرلاو اعم اهلازتعاب هرماو هاوكشل قرف هيدي نمب هسفن ىقلاو

 معزو ةلودلا ريمك ىنانكلا ليدغم هصقخاو كلذ ىلع ماقو هركسعم كلزذاو
 ا ل ناليلسلا لامع قاقكلا ليعفم نكن اكون ةعمبا هنعكتأو ةبمانل

 دبع ىلا عجري ناكف تاودالا نم اولخ الغغ ناكو نيدم ىبا نب مساقلا
 00 11 لاظلتملا لوزغ ىتشت اهنانعناو نرخ الفاو تنككلا'اةعارق ف -ىينبملا

 اهب علطضاف ةرشع نامت ةنس هملا ةمالعلا عضو لعجو هيلع مصتقاف

 ناطلسلا ماي كلذ ىلع رقساو هقيص عفتراو ناطلسلا سلجم ىف همدق تفترو

 ةغس ىراهل نوعاطلا ىف سنوتب كله نأ ىلا هدعب نم نسحلا ىبا هنباو
 نيئثراولا ريخ هللاو نيعبرإو عست



 ميس نو

 . ىناطلسلا ىلا ىفرعلا ىنب اوداتقاو ةعاطلا ىلع مولهجو كلذ نع الملا معفادو هملا

 ملصأو اهملقنم مرو اهتاهج فقثو ةقبس ةيصقب ناطلسلا لقحاو اوداقناف

 رماع هبجاحل دقعف ابلاعا ىف هسلجم صاوخو هتالاجر رابك' لهتساو ابلاخ

 اهتيابج ىلع نيدم ىأ ىب مساقلا يال دقعو اهتهماح ىلع تاردسلا هللا 3 نوب

 اهتدجشم ىم الملا زئاوج ىنساو اهيف تاقفنلل لاومالا جارخاو اهينأبم ىف رظنلاو
 اوعرشف ةتبس ىلعأ كارفأ ىمسملا دلبلا ءانيب زعوأو متايارجو عتاعاطقأ رفوو

 هترضح ىلا اعجار اك نيرشعو عست ةنس أانب ىف

 ةمالعلاو ةيباتكلل ىيبملأ دبع مادقتسأ ىنع مقل

 لها اوناكو تومرضح ىف ميسنو ةقيس تاتريب نم نهبملا دبع ونب ناك

 ىباو بلاط ىبا مايا ةتبسب ايضاق دمحم هوبأ ناكو معلا نيلخنم راقوو ةلجت
 ةلالهلو بلطلا رح ىن اذه نهبملا دبع هنبأ اشنو ربصص معم هل ناكو رتاحب
 سيعمل 5-2 مب تلزن ألو أبهف قذحو قفاغلا ذاسالا ىلع ةهبرعلا ةعنشص ارقو

 دبع نب دمحم مكانا مامف لفمحأ ةطانرغ ىلا اولقحاو سه ةنس ديعس ىبأ

 ارصبو الع دادزاو اهتهشم ىلع ةطانرغب نههملا دبع أرقو هنباو نهبملا

 بلغتملا هرسزوب صتخأو عولخما ديحم ناطلسلارادب بتكتساو تيدحلاو ناسللاب

 ب مناسور نم هب صتخا ىنهف ىدنرلا ميك دبع نب دمحم هتلود ىكع

 نب ىبحي اهدئاق نع بتكو ةقبس ىلإ كحل نبا ةئكن دعب عجر رف ىنعلا
 ةباتكلا نع رصققا عست ةنس ةعبس ىنيرم ونب صلخسا ألو ةدم. ةلسم

 ناطلسلا ىلوتتسا املو ةءورملا موزلو معلا لاخنا ىف هفلس بهاذم البقتم ماقأو

 ىلع وبأ هنبأ رمالا ىلع بلغتلاو دهعلا ةيالوب لدقتسأو برغملا ىلع ديعس وبا
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 ط 2 ع 8 هنعمب كر . هقوعذو . راليدلا ةعاط ماقأو اهقرامإب
 ةبتسلو :تدرغلل“ نم هبعم هعجرم دعت كلاتم ا ونبأ :ةنع كلفو نينس كلذ

 ف ومآ نم هيفيس لا ىلإ عجرو مالا ةاطتخبتو ناظلسلا ىلع ضقتنا ةرمشع كس
 نع هلدقعو هملا محقف نانقع نب قمل دبع سلدنالا نم مدقتسإو دلما ىف ىروشلا

 | زيجو ةعبلاطم ىف ناطلسلا مقازع هسابج ننويو :ةنلكلا هب قيتفيل يرحل ٠
 ْ ميوولل هبراسحا ىلع ندعوا نيرم.:ىب نم رخاسعلا :ةنيلا ناسطلسلا

 | ىثبعبق ةنبابنطب ممهِلَع للغتو اج هقنملا قحَوف ىنيع نب مههأربأ

 ” ومع نم ريل هداجو هيا. شتف ةقاطلا وجل 'يهازنبا هريزو ىلا ناطلسلا هب

 ١ ىتاعي تيحب رجلا 00-1 رجلا طاطسف.ىف ناك هنبأ "نأ ركسعلاب اك

 ١ كم هيوذو همني ناقتع نب ىدل دنع معو زكسعلا تيبقهذخا ىف ةنضرقلا
 ربخ ىلع اوغقي مف ةعمبلل ركاسعلا تبكرو همبا ىلا هلقحاف ميزولا طاطسف

 ١ ةالاثنم رييزولا ىنمع ني مماربا .مدْياق اوهتتاو“قرعلا نيا ريزولا دقفت ىتخ
 ٠ هالعبأ ناسا لا 955 هيلع ار متحشم تعقجاف كلذ ىلع ودعلا

 هدتححعن ءالعبالا هرتيزو قلطاو عل مل كشف“ ناطلشلا ٍعف قف أراضنتساو ةغاطلا

 3 ع ضهنو هنيالد ىنابطلسلا ضو: ىف 00 قزغلا نب ىبك بقرو.

 8 ةعبس ىلع هل: دقيف هتفاط راهتخال ةبخلط ىلا ةرمع عسق ةنس
 7” 1انلا ثرقسأو ةنس لكى . ةسياف ىتساو ” ناطلتسلا:ةيابجب  هافولا هسفت نع

 ىلا ديحم هما رثمالإب مار نيش ةنش ”ققونعلا يب كله. نا ىلا: كل قع
 دئاف انابكو ممتبأرق يس مساقلا 2 هيقفلا نب 3 نب !ةيع هع قنا لك

 سلدنالا ىلا ىجانزلا ىبحي دياقلا عزض ىأ دعب ابيفرظنلا ىلو ةعبسب ليطاسالا

 اهيلا ضوينلا ىلع عجاف ةصرفلا ناطلسلا زهتناو ةقيسب ءاغوغلا ىقلتخاو

 ةضهانملا نع ىحي نب دمحم زمبعو ممقعاط ءاعياب اوردابو نيرشعو 52 قب

 اوعقجا فيغللا نم داغوا ىن رمالل ضرعتف هسفن نم: ىلع .نب دمحم اهغظو



 1 ين" هكا
 مب ل رس

 هكلبم دعي ىناطلسلا ةعاط كل أهرمصم م

 متاورس نم بلاط ىبا انبا نهرلا دبعو ىب< ىنأكو اهب اورقتساو ساف ىلأ
 اينللاا لاهاأ ىم'هكيلغ اوذاك اممب معلا ناكل كاع ىنوشغي اوناكو مرابكو

 ىنييورقلل عمال دتملاب لاك هيبأ ىب ةرامأ مايا دكد.يعس وبأ ناطلبللا ناك

 هب لصتاف همزالي نيل تا نب ىنك ىناكو ريغصضلا ىسعأ 71 ايعفلا 2

 متباكك مامز مل أعر هيب لقتساورمالا ىو الف هدفغع اريسحي ةليسو هأ تراصو

 أبنم مترامأ رقم لأ معجرو ةلعيس ىلع ىجحل دقعو مدصأقم مهل قفو

 اومزتلاو ديعدس ف ىناطلسلا ةوعد أوماقأو رشع ا أبيملا اولحتراف ممتساير 5-7

 اهنع بلاط يأ نب ىبحي لزعو ىثرقلا ءالعلا ىبا نب نوبح ءايركز ىبال

 نم ناك اذا ئمح كلذ لالخ ناقب بلال وبا كلفز ناطقلا ا

 هوخأو 11 ىبأ نب ىتتي 00 هانمدق ام هيبأ كع لع ىاريمالا من

 هلزانو ىلا ةذجلا لتحاأ لتي ىاريمالا ةلجج ىم ىيمعزان ناطلسلاب

 هقعبو ةئبس ىع 7 ىأ ىب ىجل ناطلسلا لقع 001000 اهب ىناطلسلا

 ل.قتساف هقعاط ىلع امهر دمحم هنبإب كسمتو تاب كلقب هتوعد مقمل اهملا



 سب نون

 عجرف اهنع مل لزنو داولا دبع ىنب كءلموهج ىبا همخاو ىنايز ىبا ىلا دالبلا
 وج نبا همخاو نايز ىباب هقيرط ىف رمو تباث ىبا نأطلسلاب قحلو برغملا ىلا

 ناكو هيرغم ىلا ىرصناو ههركت ىف اغلبتساو اهنويعب الحو اهيلع ىخخ
 ديعس ابا هاحا بكح دق ناسملت ىلع بوقعي نب ىفسوي ناطلسلا ركسعم مايأ

 ' 1 اللا هل اماعر ىتلا هلل اهم ىندكاتو هلوخ لاح ىق بوقعي ىب ناقع

 لعجو هصلاخو هصئتخاو كل هفرعف هيلا كلذب تسم برغملارمأ ىلو انك

 ةهردص تاذب ةضواغم او هلاوحا صملقسمو هتيابج نابسحو هتتمالع عضو هملا

 هنبا ىلع ياريمالل ةيغاصلاريثك ناكو هتصاخ ىلع همدقو هسلخم عسفوو

 رق هيلا اذه ليدنم شاخنأ هإبا علخو دبتسا الو ةرم لوا هيبا ىلع بلغتملا

 هيخاأ ةيالو هل دقحي نسحلاوباريمالا ناك درمأ لالقخأا نيبت نمح هع عزن

 ناكل داك ةردط لعويام اريقك قاكوةشفائملا نم انهفيم“ ناك امل ىلع: ىلا

 هيبأ سلجيب درفنا اذا ىتح تنلا ىلع هل يوطو هتمدخ ىف هنابتماو هيلع رع

 ناطلسلارص ىتقلا ةكابلا ىن ءالالاو هيف ةياعسلا مكحا ةساملجح ىلا رع لصفو

 بضغي ام اريثك اذه ليدغم ناكو هكالهإب هللا نذات ىتح ةيعاو انذا اهيلع

 ىاملك كلذ نم هيلع دقعاف اربكو هيلع ةلاد باطقلو ةرواحلا ف ناطلسلا

 ” دل هميحما ىانرشألا عا اةعبال ىذاو ةردهعا نانم :ةمن' هلظسو الوحاز

 اعوج لاقيو اقنخ هسلجيب هلتق ْث امايا همكمأو هناويد ىوطو هلام يقفصتساو

 نيثراولا رمخ هللاو نيرباغلا يف الغم بهذو



 تمس سسسسسنام

 ْ مسالا

 ريمالا ماقأو ةرسضملا هللا عجرو 0 كلذ ىم هنع رثوي ناك دقف هبد ىم 1 0

 هلمقمو قانكلا ليدنم ةركحن ىع ربقل

 م عزضو ىيدحوملا ةلودب ياعكلا ةيلع ىم قانكلا دمحم نب دمحم هوبأ ناك ١س

 أهمطواف ةسانكم لب معمج ضفنأو نموملا دبع نئعب ماظن لحتأ ام دنع شحكحارم

 اكو ىيف هةهبححف قال دبع ىنب بوقعي ناطلسلا لصتاو يرتد ىب ةلابأ ف

 هتراقس ىف انرركذ ايككولملا ىلا همع رفسو برغملا مالعا نم هتباحم ىلع رثاقي

 دادزاو قا دبع نب بوقعي ناطلسلا كلهو نيتسو سه ةفسرصفتسملا ىلآ ٠ ٠

 عبس ةنس هبكنو هطخم نا ىلا ةناكمو ةوظح ىسوي هنيا دنع ىتاتكلا
 هغيأ اهدعت !نما ىقيو هعطخم لاخ !ىنكلهو نمموؤي نم. هانضقاو ب 100

 ئبا نب هللا دبع ناكمي امرمتم بوقعي يأ ىناطلسلا دج ىف اذه ليوا

 كلذل ابضغ هتاولخ ىف همصلاخو ناطلسلا-راد ةمرهق ىلع ىلوتسملا :نيدنم

 هيلع ناكام عم هخاوج () دشحلاب هل ةمرطضم همايارتكأ ىف ةبكنلل اعقوتم

 هودعو هقيدص هب دبشو هقبسب هيف فرع ىناويدلا نامسح ىلع ماهقلا ىنم

 ىلع هليهحتساو ةوارغم دالب نم هراصماو ىلش ةيحانح ىلع ناطلشلا 10

 مضيكتو مضارقعا هرظك ىلاو كلانهركسعلا ناويد هيلا لعجو ةيابجل نابسح

 ىنسحلو ىرمدل دمحم نب ىلع لغم ءارمالا نم كلانه ناك نم عم ةنايلم لؤخف

 نباتوبا عجرو بوقعيوبأ ناطلسلا كله نا ىلا ىركسعلا قالطلا ىبا نب ىلع نب

 (!) ل6 !ذف نينئامت )8(  ةهانف دسحلاب
9 



 مايل

 ىئسبلا ند ىنجملا ديع تيعبو ةتعاط كعب اوماقتسا. قىكح ةفكزو بانابدشلاو

 داخقو ةوفع هيلع اهمكقاف هر م كناذورإن ى نوسلاب راصمالا ريمانردي نب

 ضقتناو اناطلسو اكلم ا مقابل م اقأو هناطلس دابأو ةتتحت مطنضأ

 دقعف شكارم بلط ىلا اميو ةعرد ىلع بلغتو .نيرشع ةنس ناطلسلا ىلع

 0000 1 اكان هملا همجي ىلا للا ويفألا ب هقفنلا ةبوج نع قاشناملا
 نب زودنكل اهيلع دقعو ابللع اوهنحو اهفارطأ .اوفقتو شكارمم اولمحاف هرثا

 | ربا رممالا ضهن فب ة :ضملا ىلإ مركسعي اولققو متلو د عمافيم نم ناقع

 تلتقحاف شكارم ىلاريسلا ذغاو ةسامل< نم هعومجب .نيرشعو نمتند ةغس

 هعفرو هقنع برضو هيلع ضبقتف هرمازودنكل عقب نأ اا أب هركاسمف

 نم حر ناطلسلا ىلاربخل غلبو اهيحاوضرئاسو شكارم كامو ةانقلا ىلع

 مدقو تامطعالا ىؤعساو للعلا حازاو دشتحا نا دعب دركاسع ىن هترضح
 هركاسع قى هرنمأ ىلع يتلاعلاو :ىهدبع ىو وتسعلا انادممالا هغبأ هيليدي نيب

 ئداو نم )وتوت ىلا ىقثتنا امو ةيبعتلا هذه. قفراسو هققاس ىن ءاجو هعوجو

 ممتيبو متلمل اوظقياو مورذحل هدونجو ىلع ىبا نم تاهبلإب أرذن ةيولم
 كلسو .هرشا ىف دغلا نم اولحتراو هركسع لفو هيلع ةريادلا تناكف كلذ مكسعمب

 ىتح تاعانش اهتارعم نم مقحلو هراعوأ ىف هذؤنج تقوتتفاو نرد لامج ىلع

 كلذ ةطرو نم اوصلخو هممدق ىلع ىسو. هسرف .نع ىلءوبارهمالا لجرت
 شكارم ىئاون ناطلسلا ديمو ةسالخفب قحلو قيرلا بصع دعب ليل

 ىحاوشو ةدماصملا لاوما ةيابج ىلع نقعؤ اهب ةيماحل بترو اهبيلع لهتساو

 عال طشاو كلذ ى اع مظعف ىتاتنبلا دمحم نب. كع .نب :ىومل شكارم
 ىلع وبا رهمالا هعفادف ةساملج ىلا ناطلسلا لحترأو هقيالو مايا .ندتقمأو

 هفغش ناكامل ناطلسلا هباجاف مسلا ىلا ةدوعلاو ىضرلاو خصلا 8 عوضخم اب

 (1) 06 مموج هدأ ثعتأ دهذ مآ ماك 0305 16 هلق. (( ز 19 05. 8 6 ودود



 ره

 هدقع مكهساف راصمالا لهأو ةتانز و برعلا ةهشم ىم ءالمأ ك.بستنو دقعذأو

 راصمالا ةعيب هيلا تفأوتو اتكلم ساف ةرسضخح ملل 6 وسما رهمالا أافككنأو

 ىاطلشسلا ىلا اولياستف هكلبم رمالا ىتالت ممسفنأ قعر ماعلا ىتخو توملا

 نب ليدنم هبتاكو ناونلا نب مكبوبأ هرجزو 06 ىياريمالا ىنع عزن أ نيزاعي

 ماقأو ل قلما ىلع ركسعو دنهلو نيرم ىب ةفاك هيلا عقجأو ئؤاق ىم

 كالا ناكر ىلا ىبأ ريمالا هنبال لعجو هام أراد ىئتبأو ابل أ طاع

 ىراصنلا ىوم هنا ىلع وبأ درفتو رمال ضيوفتو ديعلا ةيالو ئم ىلع ىبأ

 هضرم ةدم انلكلا طبضو ةلوحلاب هنيللا لع مدداق ا هتلودب ىنميمد ةخسملا

 لزني ىأو ىضرلاو خسملا ى'هتيبأ ىلأ تعب درمأ لالقحا ىنمبتو قافا اذأ ىتح

 هغوسيو اهملا امو ةساملح هعطقي نأ ىلع رمالا ىم هيلع ىزمنأ ا هل

 ةنس اهنيب دقعناو كلذ ىلا هباجاف مراد نم ةرهخذلاو اللا نمسا ١

 رهاظ نم ىوقيزلاب ركسعو همثحو ةتصاخب كعوبا رهمالا جرخو ةرسشع سه

 دلبلا ىلا ناطلسلا لئخدو ةساكج ىلا لحتراو طرقشا ام ناطلسلاهل وو دلبلا

 ءاضيبلارادلاب ىسلأ امارهمالا هنبأ ل مذأو هكلم 5 مل صاو هريح ب لزذو ديدجلا

 ءارزولا ذاختا ىف هل ىذأو للشمس ضيوفغت ةتاطلشا و هيل ضوفو ممروصق نم

 هيلع تدفوو هيخال نك م رسال ةنامخح ؟ةلوي ةماعلا حضوو باتكلاو

 ماقاف ةسال تب ىلعوبارهمالا لزنو هقعاط ىلا اوعجرو برغل راصمالا تاعيب

 نعاوظ مدقساو اطعلا ضرفو بكرتساو قص تساو نيواودلا نودو اكلم اهب

 أمغو تيطنهتو نيراروكمتو تاوتروصقو ءارعصلا لقاعم جحقفأو لقعملا يوم برعلا

 ناسج ىوذ نم اهبارعأ ف ىخنأو أهيحاوض م بلغتو اه هتفاف سوسلا دالب



 رم نخ

 ىسيع ىب مهاربال هقرازو لع دقعو هع ةمالعلا ذاختاب درمأو باتكلاو ةصاخلو

 . ةيتلنج 0 راضو هيلا" نماخا هنيدتلاول رورسلا ديدش خانكو هيلا اهيبإ, ةيغاض

 8 دانو احمو ناويدلا 2 تسبذأو تايارلا دقعو هوداهو ممبطاخو ىجاونلا ىنم كولملا

 لبا هتازغ نم ديعس وبأ لاطلسلا لفق انجلو ديت رسب ىأ داكو صقنو ةأظعلا

 رزممالا ررققساأ انقر قيافتاللا هيد كنعقوي ىوانعب ماقأ ةرشع عبرأ ةنس: ناسلت

 ىنولخادملا هضوأرو هعلخو هيبأ ىلع دادبتسالاب هسفن هتثدح سافب ىلع وبا

 اعدو ناعمل4 لاب رهاجو نال كور ىباف هيلع ضيقي ىتح ناطلسلابركملا قى دل

 دلبلا ةحاسب ركسعو عرما نم هيلا لعج ناطلسلا ناك امل سافلا هعاطاف هةيسفنل

 ىرخأ رخويو الجر مالتي هر سعب ىزات ىنم زرتبف ناطلسلا وزغ ديري ديدجلل

 ةبارتسا هيلع ضبقلاب هسفن هتثدحو هريزو لاق ةنةكاع ىبأ ريمالل أدب:

 نبرع كلذل تعدبف قاطلسلا ىمبو هنيب ةيداكلا ىنم هغلب اكمال هب

 عزنو م) هيلع ضبقتف ركملا نم هب ءاج امل ريزولا نطغتو ىدودوفلا ىنلخي
 ىأرت 17 هنبأ ءاقل 0 لكرأو هفع ىضرو د]بقتف نيعس ىبأ ناطلسلا 0

 هركسع مزهنأو اطلس انعم لتخأ هعزأتو رماف ىنمب َّط ةدمرقلاب ناعمبلل

 '0 ا اا بج نع نجا ةعدوم هيلا اها وستكول ومألا ةعبا

 ىأ ىلع مسملا 0 ه4هفيبو قاظلتسلا ىنمب صاوشل ىكسو ىزات 1ك هركاسعب

 (1) لعازذ هكيفضع ةادمادعع لع هيلع
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 كرحو نيرم ىنب كلذ ىسا داولا دبع ىنب ناطلس نقع ني ىبوموهح عبأ ىلإ ١

 مرضا ميلع لبقأو وهج ىبا ناطلسلاب ةلودلا .ىلع نوجراخل قمل الو مر محارم
 دبع ىأب نم ممسفنأ قو رمالا ديعس وبأ ناطلتسلا كلوو نيرم ىب .دقح كلذ

 ىلع دقعو ةيشكارملا تابجل خودو ناطلسلا رمأ قسوتسا الف ةصغ داولا ٠

 ل اهلا ضبنف ناسملةوزغ ىلع مزمعأ برغملا ىاش ىم خرفو ةيسلددالا دالبلا 38

 نيركسع ىف ىلع اباو نبسحلل ابا هينبأ مدق ةيولم ىدأو ىلآ ىقنا الو ةرشع عسرأ

 هذه ىلع.ةداولا دبع ىب دالب لخدو اهتقاس ىنراسو نيحانهل ىف نيويظع

 ثعنتمأو |ديدسش الانتق ابلتاقف ةدجو لزانو اههعن مطصاو اهيحاون عيتكاف ةيبعتلا

 امطح اهمطخل اهيحاوض رئاسو اهاياعرو اهلقاعم ىلع بلغو اهراوسأ ءارو. نم
 اهمف ىتتإو .اهلقاعم فو ساي قاب, لايجت جودو ءاقسف,اهتاهح قلل
 ضعب هقكردأ دقو بوقعي نب شيعي هوخا هركسع ىف هعم ناكو ةدجو ىلا ىقتناو

 هتيبعت َكَع ناطلسلا عجرو وم ىأ ىلع لزنو ناسمت ىلأرفف هرسمأإب ةبارتسالا

 ىلع هجورخ نم ناكف ساف ىلا ىلع ابارممالا هدلو تعبو اهب ماقاف ىزأت ىلأ

 هيبا نميو هنيب نأك امو ىلع ىباريمالا ضاقتنا نع ربخل

 خالو ىلعوهو ةيشبحل هقمال اهربحأ دلولا نم نانثا ديعس ىبا نا.طلسلل ناك

 هبلقب اهقلعاو هيدل اهثردارغصالا اذه ناكورعوهو ةينارصنلا ىبس نم ةكولممل

 )١( آرم طت5. 872 6 مح ينم



 : ْ 1 مودل

 5 ربكالا هنا حرسو ةعببلا ءاضنقاب 00 8 00 ىلإ هتك دبغناو

 علطاو مصقلا لخقو نمت ةنسم نم بجر ةرغ:اهلخادتف ساق :ىلآ ننلل اب
 رهاظب ناطلسلل: ةنماعلا .ةعيبلا ىذا هبلتل ديف ىفو هترئيجتذو :هلاوما ىلع

 ىلاوملاو ةيشاحلو ركاسعلاو برعلاو :لكاجقلاو ةتانز رشاسو نيربم ىب كع ىزات
 ماقف ءاهدلاو :ةنمانخلو ' مئافرعو نسانلا ءامقنو ءاخصلاو: ءاذعلاو عماتصلاو

 عفرو نيواو>لا دقفتو زماوجل ىنسأو أو كامطعالا قرفو.: كلسملا.هل.قسومساو رمالاب

 ةفمظو ساف لها ننغ عفرو. ىنومعلا لفأ حشو" سوكملاو مراغملا طخو :تامالظلا
 هيلع مدقو نءاغي لبحا هترضح ىلإ بجر ربهم نم :نيوبصيغلا :لاضتراو غانو /

 امابر ىلا اهدعب ةدععلا ذل“ جرح برغل دالب عيج :نم :ةيتيعلا دوق
 ليطاسالا ءاشنإو داهجلاب مهنا او اباعرلا كاوا ىنرظفلاو نازحإلا ىقفعل فلا

 نافي هترضح ىلإ عجز ةدعب ىعتالا كسنم ىفق الو هللا لمبس ىف وزغلا
 سلدنالا روغت ىلغ شيعي هاقبلا ىياريمالا هيخالا ةرمتاع ئدحأ ةنشا:دقع رث

 شكارم ىلا ةزنقع تالث ةدنن ضن ف نوصملل نم اعيلا امو ةدنرو ةريوجل
  هضقنو ىزوكسملا وفه نب ئدع حورخو .لاوحالا لالتخا نم اهب ناك ام

 |ذيقم هللسجفو هيا وساع: :هتداجح مكقا و ةدم هرصضأ خيو هنبإ لزنف ةعاطلل

 + ناشلت و وغ ىلا عجور رن قيطلا هعدواف هكلم راك: ىلا

 ناسملت ىلا ديعس ىبا ناطلسلا ةكرشل 0

 ىزات ىلع بلغتو عمبرلا ىبا اعل سلا علف لا دتعا ور قليلا ادبي جرخ 0

 ملسر نتفلقخأو مكسع ىب ىنب ممبك قالطلا يبأ نب ىلع نب نسف ةرهاظمب
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 ىنلا ىلا احونج لاومالاو ركاسعلاب. ددملاو ديلا لاضتاو ةرهاظملا ىلا هنوعدي

 دقع ىذلا مسلا ناكمل كلذ نع لقاقتف هودع ةملكق يِرفت نم هيدل رثاء ىف

 هيدي نيب ىاطلسلا مدقو موقلا ليبس نيبتسيملو ةلودلا لوا ناظلسلا هل

 ىنب نم ةفيغك عومج ىف ىدودوفلا ىبوم نب رعو ىمثهل ىسمع نب فسوي

 دهو اخيرص ناسمل ةباوقحلو ىزات نع .موقلا قيقكناف متقاس ىف راسو نيرم
 ةياغ ذا ميلع ةمجملا اهب دجوو مرصن نع لقاغتلا ىف هرظن ةبغم ناطلسلا

 زاجاو هفيرص ىنم اوسّممف اهنع اوفششكنا دقو ىزات مكلع نا مايا هترهاظم
 هلق نأ ىل اهبوحر ماقاف سلدنالا ىلا بوقعي نب وحرو ىناقع نب قحل دبع
 نم هلحتو هليبف نم هناكم ىلا ىلع نب نسحلا عجرو ءالعلا. ا نبأ دالوأ

 ىزاتب ننسنلا لقحا املو: كلذ ىلع نامالإ هدبع ىفتقا نأ دعب ناطلسلا سلجم

 ىبسلاو لمقلاب ميوذو جراومل ةمشاح ىف نخناو قاقشلا رثا احمو ءادلا مدح
 ةنس نم ةرخالا ىداجب لش هلالتعا نع لايلل كلمون كلذ :ءانثا لععا رق

 هركذن ام ىلع دمعسوبا ناطلسلا عيوبو ئزأت نم مظعالا عمابل نصحعب ىرووورشع

 تادخالا .نم ابيف ناك امو ديغس يأ ناطلشلا. ةلود نع ربل

 ناطلسلا نب نامع هع رمالل ٍلواطت ىراقب عهبرلا وبا ناطلسلا كله امل

 رضحو مخو كلذ ىف ىدساو بصخأملا ماتتسأو بيعت فما فورعملا بوقعي ىبأ

 ةبارقلا 2 اوراقتساف ليللا نم وده دعب رصقلاب ةجشللو ءارزولا
 قحلا دبع نب بوقعي نب نامع دعقلا ىلاعلا نمكترملا صايعالا رممكو نمموي

 ناطلسلا نبا ناتع مءاجو لاومالا ميلا تبرسو دعولاب ميلا ةبيرع هتخأ تسدو

 ذّيتليل هوعيإبو رضحل ديعسابا ناطلسلا اوعدتساو هورجزف اماتسم بوقعي ىبا



 سو

 هيف هللا مكح ىضما ث هوحورتساف لودعلا رضحو المث لوسلا اذه موي تاذ

 وحر ريزولل ضرعتو اظمغ مرعضاف ةدجوملا هذه هتمرضأو دودحل هيلع ماقأو
 ةزيبط 5 نمو هبكوم ىف ناطلسلا راد نم هفرصنم ىساطولا بوقعي نب

 ريزولا كلذل مربتف لسرلا عم بكترملا اذه هوس معيلع اعنيو طايسلا رثا هيري

 تالا ءوس ىلع ىضاقلا راضحأ ىن همهثشحو هتعزو حرسو ةظيفح هتقكرداو

 ال1 211 يماعلا مدتعإو هولا كلدل وصحف هبقدلل لعلإو ,ليكتسلا ىم
 ]1 لاي ريل ليصتاو ناملا رشأ» جومو عب ةماعلا, تراعف _نمطسملا ىدازو
 ةظع ملعجو مقانعا برضو ريزولا ةعزو نم رفغلا كيلوا ىف تعبلإب هافالتق

 نم قالطلا با نب ىلع نب نسحلل لخادو هسفن ىف ريزولا اهرساف مءارو ىمل
 ةلاصفغ مورلا دئاقو ماروش ىن هل ملسملا» نيرم ىنب يش دمحم نب ركسع ىنب
 ىلع هل هورثأ صاصتخا مسيزولاب مل ناكو » هقكوشو ركسعلا ةسايرب درففملا

 رمبك قل دبع نب دمحم نم ناقع نب قحلا دبع ةعيب ىلإ ماعدف هناطلس

 ايجن مرما رتو هل اوعيابو هوباجاف ناطلسلا ةعاط علخو صايعالا دساو ةبارقلا

 ةكمرلا ناكم ديدبل دلبلا مهاظ ىلا رشع ةنس نم ىداج رماع اوجرخ رث

 ءالملا نومع ىلع قفل دبع مناطلس اوعيابو ةلالا اوماقاو ناعلخلاب اور هاجو

 لقاعم نم ةرودبن ءازاو ركسع دالب مخت ومس نم ىوصقلا ةودعلاب اوركسعو

 ناطلسلا حرخو ىزات ىلا ذغلا نم اولحترا رث مر ةروقلا كلت معز ىلع نب نسما

 موقلا لمحاو للعلا ةحازاو ركاسعلا ضارتعال مولتو وبسب ركسعف معيلط ىف
 داولا دمع ىنب ناطلس ىساربتي نب ناققع نب ىبوم ىلع اودفوأو ىزات طابرب

 "مح معد ماعدا ةلك وخبو

 (9) 06 مددعموم هدا ةلاقمف دمك امدق اهم مفك. ز هه كونت اق دهعادمامع : موسع ءالملا مدعم قيالقل مدد

 ومس, قبس : م00 ”ازأو , اواو. م00 ةرودبن, هرودقب: « مهد ةروغلا , ةروحشلا.
 انه دق. 8 مدناف مكتوم ا أرأو ز ه٠ ه5. © مجنأومس . انو سقت ال. مدام فالف , مخل, هوردمقإ



 ١ رب ورم : : ١

 مايالا كلق ى ةيفاطلا ناكو ةصرغلا ىلا اوهعنأ نمح برغملا ىويجو ناظلسلا
 ةدبش راصملل نم اهقاذا نأ دعب ملصلا يلع اهنع علقاو ءارضغل ةريزجل لزان

 ىرعي هناعز نم معز مزهضأو هكلمو هيلع بلغتف حلا ليج لزانقأ ننعوو

 ةقلاه دنا يحاش ءالكعلا ىأ ىب هللا دبع نب ىحيوبأ همزه شنفلاب

 لدقق حربا اولمقو ىراصنلا مزيف لبهل كلمت دعب دالبلا لالخ سوجي هيقل

 ىف نيبغأر هلسر ذافنإب شومجلل وبا ناطلسلا ودابف ليل ناش نيدسملا ماو

 ابيغرت اهتوصخو ةدنرو ةريزجلا_ نع لوزنلاب عرجتو ةيالولل نيبطاح مسلا

 ردو نغر ام ىلع لصلا هل دقعو ناطلسلا هنم لبقتف داه أ ىف ىناطلسلل

 هيلا ١ نافع عم ساعت الويحو الاوما دانجلل ددملاب تعبو امانا -ةككمان !همحلا

 ناطلسلا .كلبم ىلا 7-0-0 ةنداهملا اهنيب تلصتاو ىتايذريلا ىسمع نب

 هدحو هلل ءاقملاو

 كلذ دعب هكلبم ف عيلع ناطلسلا روبظو ةفئشملاو

 قاطنمبلا بان ىلا قلتم تاابداكلاو ةيذانلا هاذه كالخبرمللا نيا 55

 ةمقص قيثكف رئابكلاب رماج ميفرتم نم ىلخ اهنامحا ضعب ىف مم لصوو
 ىلوالا ىداجر بش ذنم ناطلسلا ناكو .هيلع نامدالاو رمد ةرقاعم ىب ههجو

 ءاضقلا ماكحإب دهعو ىلهغملا بلاغ انآ سافب ىضاقلا لزع دق عست ةمس

 ريغت نم مث ىلع ناكو ريغصلاب بقلملا نسحلل ىبا اهب روكذملا اهتفلا يهل
 ىيعالا كسنلا ساوسو كلذ ىت اعواطم ناك دقل ىتح اهيف قسعتلاو تاركفملا

 هدنع رضحأو راصمالا رداس ىف ةعيرشلا لها نم ةفراعتملا دودحل اهب ازواهجم
5 



 ريب نت

 ةفيلخب هنيحل كتقفو مدنف هب ىدوبملا كم ملعو ظقمتف قلخلو لصنتلاب

 ةحلهلا ةيطس مب اطسو ةمدخل نيدصتقملا دوهملا نم هيوذو ةصاقر نب

 نيرخالل الغم أودحصاف

 ناطلسلا ةعاط ممتعجارمو ىنييسلدنالاب ةتبس لها ةروث نع ربه

 اكةبارقلا نم هعم ناك نمو ةودعلا ىلأ ابنم زاجاو ةيتبسب هرخجأو ءالعلا

 نيرم ىتب ىم ة-خذ رحاسع ص هريزو 3 ىناطولا بوقعي نب ىنيفشأت

 اهغم اوج خو هلاهو رجالا نبا داوق نم منم ناك نم ىلع اوراثو مراعشب
 اهتبيصقب بوقعي نب نيفشات لمحاو ركاسعلا ابمكقاو هدونجو هتيماح

 رورسلا معف ناطلسلا ىلا رباب قئاوفلا رهطو عست ةئنس نم رفص رشاع

 ” 01 فلام ه1 مايحب ويكشف للى واتيحلا ةكابلاق :هياعوأ اغيل لو

 بحاص ىناك قمل دبع نب هللا دبع نب وحر نيرمع صايعالا نم اهب بورخل

 ه خشم نم ءاليملا هيلع دفوأو فلاب ناطلسلا ىلأ كا انركذ ايك داهجلا



 رسولا

 دبع ىناكو هلمان اوبطخو اودوسو دلولاو ةبارقلاو ليبقلاو ةصاخل نم فارشقالا
 ابا انهو شكارم ةدماصملا ةيابج ىلع ادمحم هاخا كلذ عم ليمتسا هللا

 برستت ايساكاعاط ههاج اضيرع هتحار ايلقمابب ماقاف سافب ةعدلا مساقلا

 كله نأ ىلا باكل ارودص هبابب ىقتو ىامتالا ليبس ىف لامعلا لاومأ هيلا

 ةداعس عم همد ىن «) ةغياخ هل نأ لاقيو سوي بوقعي وبا ناطلسلا

 عفرو هقطخ هيدل عفشو هتبتر ىعاض تباث وبا ناطلسلا ىلو الو ىناململا

 هفلس بهذم هيف لبقتف عمب لاوبا هوخا هدعب نم ىلو مث هردق رادقالا ىلع

 رماوالا رادصا نم هناحمل ممتبكن راب اوبكن نمح دوهيلا ةصاقر ونب ناكو

 دانركذ اك ىقبتسا دق مم رغصالا ةفيلخ ناكو ةياعس ميف هل نأ نوعزيو

 ضعب ىت هرادب ةفيلخ لمهتسا عمب ملا ىبا ناطلسلا ىلا رمالا ىضفا اف

 دبعب ةياعسلا هتياغ لعج ناطلسلا ةرشامع لصتا ىتح مدشل سبالو نسيملا

 هقماوب نمويال هنا عمبرلا ىبا ىناطلسلا: ىلع توي: ناكو. نيدنم, نا نب هللا

 نأ ناطلسلا ىلإ سدف سانلا تالاقم نم كلذ ةفيلخ ىرعتو هيوذ مزح عم

 كلذب رسغو هردص ىأو هتغبأ ىف ىناطلسلا ماهتإب ضرتعي نيدم ىبأ نب هللا دبع

 ليبقلا ةلخادم نم هيلع ىاك امل ةلئاغلا ىتخي ناكو ةلودلاب ضرعتم هنو

 ةجهبص هاعدعسأو هتلئاغ عفد ىناطلتلا ل تف كوقعي لا ةاعد قمةيعاذ راكألا

 ملف رشلاب رذنو مان هرأد نم مورا 50 بجوز ىلع اوعز هقنبأ فافز

 وعلا« ول ئطخيا ا ةرمعت ناطلسلا واد ىلأ هقيرط ىف رمو رذنلا هنغي

 داقلاف هسار زتحاو هنقذ ىلع هبكا ةنعط هّنارو نم كلاذه دئاقلا همعطف

 هيدي نيب هدجون نكيزربي نب ناهلس ريزولا لخدو ىناطلسلا ىديأ نهب

 ناطلسلا ظقياو افساو ةرسح ةلودلا نم هناكم ىلع هيلع هسفن نبهذف

 ناطلسلا ىلا هعم اهقعب نيدم ىبأ نبا نأك ةءارب ىلع هفقوف ىدوبيلا ركأ

 ()) آرق تؤ. 7” ممر نا
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 اهوفرخزو ماخرلاو رضصلاب ةديشملا روصقلا اوذختاو حورصلا اولاعف ءانبلا ىف

 ءانتقإو بيطلا لكاو هراغلا بوكرو يرحل سبل ىن اوغانتو شوقنلاو جلزلاب
 ناطلسلاو ىزقلاو ةنيزلا ترهظو نارمخلا رجتساو ةضفلاو بهذلا نم ىلحل
 هركذن اك كله نا ىل هةكيرا ىلقم هرادب عداو

 نيدم ىبأ ىنب هللا دبع لققم نع ربقل

 نيرواجملا ةماتك لدابق نم ناققع ىبا ىنب نم ىزلخت نب بيعش وبا ناك

 برغملا ىلع نيرمونب بلجا الو هب ارهتشم نيدلل الدنم ناكو ريبكلارصقلل

 0000 0 111 ةدمرربلا يح هيحارس يار ملعتو هطئإسي ف للاجو

 لصتاف امامذ اهب مافوأو هل ةباعح مدشأ قفل دبع نب بوقعي نأكو متالمص ماما

 هدلو هاج سانلا نمب طسيناو هردق ةلودلا ىف مظعو هقباكح ترقساو هابح هب

 كله نأ ىلا ىرخا دعب ةجرد هماضخأو هتمدخ بتر ىف مب قرت رت ةناميخ

 ناطلسلا دنع نم مدقملا اكو قيعستو عبس ةنس بيعش ىنيدم وبأ مموبأ

 ىف هتوطخب مدقتو ةيالولاو ةلفلو ةرازولاو زعلا تايفث ىلع هب ىفواف هللا دبع
 هنع ةرداصلا رماوالاو لئاسرلا ىلع هتمالع عصوب هصقخاو ةوطخ لك هسلجم

 هبابب فقوف ردصلا تاذب ءاضفالاو تاولخ ةاجانمل هصلخساو ضجقلاو



 مس ع4

 ةلاشب هناا قدا مايأ دعب هولضش لج رت ةيط رهاظب نفدو هتنس

 مميلعو هيلع هللا ةجر كلانه ىرروف

 كثادحالا نم اهيف ناك امو عمبرلا با ناطلسلا ةلود نع ربخل

 ىلإ ىناطلسلا نبأ ىلع هع رمالإب مايقلل ىدصت تنبات وبأ ناطلسلا كله امل

 دقعلاو لل لها نيرم ىنب نم ءالمل صلخو ةكيزر هماب ىورعملا بوقعي
 رمالل ماتتسملا ةكيزر نب ىلع هع ىلع ضبقتو هوعيابف عمبرلا يا هيخأ ىلا

 لزجاو سانلا ىنءاطعلا ثبو ىدامجل رشع ةنس كله ىنأ ىلا ةبخطب هلقتعاف

 هتيبو قيثك شيج ىف ءالعلا يا نب ناقع هعبتاو ساف وحن لحتراو ةالصلا

 ىنادولع ةحاسب ريظلا ىلع مافأوو مليل أورظقياف ركسعلا هب رذن دقو

 نم ريثكو هدلو ىلع ضبقتو هموقو ناقع ىلع ةريادلا تناكو برخلا مزجامف

 ىذلا روبظلا ناكو ىبسلاو لققلاب ميف ناطلسلا ءايلوا نخناو هركسع
 ةدقنغ مكحأ دقو سلدنالا ىلا ربصلا ىبا نب ىي< وبا لصوو هل ءافحال

 ءارضفلل ةريزهلل ىلا لسموو تباث ىبا ناطلسلا ءاقلل ءاج رجالا نبا ناكدقو لمعلا

 زاتجحإو ةاخاولا ماكحايربضتلا ا نيلز اهخاوزارنلل نق وقوتف كلهم ردك كرا
 ذغإو ةطانرغب قححلف ةبارقلا نم هعم ىنهف ةودعلا ىلا ءالعلا ىبأ نب نامقع
 تماقتساو نامت ةنس نم عيبر رخا ساف لخدف هترضح ىلا ريسلا ناطلسلا

 نب ناقع نب ىنوم ناسلت بحاص عم مسلا دقعو كلملا دبمتو رومالا

 لال افرتو انيكسو ةنده مايا رمح همايا تناكو هترضحب اعداو ماقاف ىنسارمغي

 خا داقعلا قزف انيعمف بعلت ناهعلا نال“: نسانلاب كافه هما قولا ١

 سانلا سفانتو نمعلا بهذلا نم رايد ىلإب سافب رودلا نمرمثك عمب دعب
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 مسعم

 هرمأ ماقمت أو ءالعلا يأ نب نامقعب قعلف تباث ىأ نم ةفيخ بوقعي نب

 ناكام هلغش برغملاب لقحا امل تبات وبا ناطلسلا ناكو ةهرب تاهل كلتب

 ىلع دقعف هانمدق اع شكارسم دايع با نب دمحم نب ىسوي ءازتنأ نم

 نب قحل دبعل يوقعي نب شيعي هع ىناكم ءالعلا يا نب ناقع برح

 ناققع ضبنو هيلا ىحزف هتيب لاجر نم قل دبع نب دمحم نب ناقع
 ا ناك نم محلقسأو همزهف عبس ةنس ةجأ ىذ ىصتنم هئاقل ىلا

 ناطلسلا تالاجر نم ىدودوفلا دحاولا ديع ةعقاولا كلت ىف كلهو مولا نا

 هتاهج ىلع ىلوتساو هلزانف ةماقكرصق ىلا ىنامقع راصو ةرازولا ءافدر نمحككترملا

 ءادلا ممح دقو شكارم ةاززغ نم ناظلسلا عوجز اك قلد: ةليفق لغو

 ىبا نبا ةوعد اهنم وهيل ةراغ دالب ىلا ةكرحل ىلع مزتعاف قافنلا رثأ اكو

 صلخسيو هبقع ىلع هدريو برغملاب هكلامم هيلع لت تداك ىلا ءالعلا

 ةبارقلا ىنم جور ءازمتنالا مورس 7 انابكو تراص انارخألا ىبأ دي نم ةقبس

 00001 اش قعاهتفةللا هيل قاءاوع صحا ”ءأزوب قيرفامعسللا ”ىانففالاز
 تفاوت ىتح اثالث اهب مولت ةماتك رصق ىلإ قتنا امو عبس ةنس نم ةجأأ ىذ

 لحتراو هماما ءالعلا با نب نامقع رفو اهضارتعا لكو هدوشحو هركاسع

 ءاهز اهب محلتساو ةونع اهمكقاو نادولع نصح لزاغف هعابتأ ىف ناطلسلا

 اهبكسمل ايبسو القق ابيف نقتاو ابمكقاف ةنمدلا دلب لزان رم ةياغعبراو

 لترا رف هقحابتساو رصقلا سبك ىلع هل اهترهاظمو ءالعلا ىبا نبأ ةعاطب

 هنايلوا عم ةقبسب ءالعلا با نيازجاو نامت ةنس ةرغ اهب لمحاو ةبخط ىلأ

 رماو ةراغلاو حاستكالاب ةتبس ىاون ترقتف هركاسع ناطلسلا حرسو

 رميبك دفواو ةقبس قنغب ذخالاو هركاسع لوزنل نيواطيت دلب طاطتخإب

 دلبلا نع هل لوزنلا ناش ىت مملا ربصلا ىبا نب ىبحي ابا هسلجب ءاهقفلا

 نم رفص ىنماث ىن ليالق مايال ىفقو ضرمب ناطلسلا لمعا كلذ لالخ ىو



 مس عوب

 ءالعلا فا نب نانع ةعفادمل ىناطلسلا ةأرغ ىع يل

 دروبرظ دعي ىنم ةميطب هكل مو طببلا داليبب

 ةقبسب رصف ىنب ىسوي نب ليعامسا ىب جرف دميعس وبا سيءرلا كلم الي

 هيقفلا دمحم ,نبادمحم عولخما هع ىبال ةوعدلا اهب ماقأو ةياعبسو .شم ةلكس

 ةارغلا سيعءر هعم زاجأاو هانركذ اكرصن نا حلعلا دمحم ىب دمحم نب

 دبع ىب هللا دبع نب سيردأ ءالعلا ال ىنامقع ةقلام نم هتراما لكب نيدهاجما

 قرفمل هعم همدقتساو ميف كلل اهترم ناك تفيلا اذه داما الل

 اوجاها | 0150 ىع ةعفادم ةلودلا هنتفب لغشيو برغملا ىف هيكل

 م دادمإب برغملا كلم ىق نايع عمطو ابركلم مافتساو اهذخإب هموقو ناطلسلا

 ةازغلا شيج ىلع ىلوو ةقبس ىم حرش كلذ هسفن هل تلوسو متر هاظمو

 هتباحاو هسفنل اعدف ةراغ دالببوه مجنو هللا دبع نيوحر هع نبأ رمع هدعب

 رث نوملا ىلع دوعيابو ملقاعم عنمأ نم نأدولع نصخب لستحاو مغم لئابقلا

 كلاهلا ناطلسلاب هلك كلذ لصتاو اهيلع بلغف شئارعلاو الهصأ ىلا ضين

 لزانف ركاسعلاب ماس انآ همبأ تعبو مرمإب ةناهتسا هكردي مف بوقعي اعنا

 زبجو ةجيط هلرنأو بوقعي نب شيهعي هاخا هدعب تعبو اهنع علقا رف امايأ ةقمس

 نع رخاعف ءالبدعلا "نا نبا نانقغب هيلا :ىحزو ارعم ادعم كالا ا

 شيعي عم ةامرو الاجرو اناسرف رصقلا لها جرخ هعبتا م رصقلا ىلا ةمئط

 ناقع لزانو نمساي نب م” رع تامو دلملا ىلا اومزهنا ق ارو ىداو ىلإ اولصوف
 شيعيرفمو ناطلسلا كلهم ناك" هدغ نم هلؤد رث اموي مصقلا مهلع

 (1) آم 215. 0 م04 كويك



 سعد

 نيف لعقلاب نختاو اهروسب بصغف ساف ىلا ىفسوي سار تعبو طايسلاب
 لالخع طغنو تاغاو شكارمب اما عفم محل تساف ءازتنالا ىف هاخاد نهم ماوس

 نم نيلود ىنب نم ةرشع لقتعأو هلقتعاف ليلهل دبع نب ميهأ بأ ه ميزو كلذ

 نابعتش ىاصتنم حرخو منعافع رث منم ىنملود نب نسل لققو نساكنو ىتب

 ةفو عملا هتعاطب يويسكسلا هاقلتف شكأرم تابج ديو داو ىويسكسلا ةلزانم ىلأ

 عابقا ىف كانصا نب بوقعي هدّداق حرس رث هتمدخو هتعاط لبقتف ةيدبلا ىنسأو

 عجرو ممرتأ عطقناو لام ملا ىلا هماما اورفف سوسلا دالب ىف لغوت ىتح ةئنكز

 اهب لقحاف شكارم ىلا هركاسعب ىقناطلسلا افكناو ناطلسلا مكسعم دب

 لعجو ارو ىنب خومش نم ةعامج لمق ىنأ دعب ساف ىلا لفق  ناضمر 3
 نم مشج برع داقلتو امسمات دالب ىن راسو ةجابنص ا هقيرط

 ىلع ضبقتو ىفنا ىلا ميصحتساف محاعلاو مباج ىنيو نافمسو طلقل لئابق

 ةاباسلا داسفا منع ىمن نهم نيرشع منم محاتساف مخايشا نم نيتس

 هفعرثوي نم ةمأ بارعالا نم كلانه لققف ناضمر تايرخأ ا طاير لقعدو

 ىنحالإب نم راثاو طببلاو راغزا لها حاير وزفل لاومش ىصقنم لمترا رث ةبارخل
 ىصتقنم اهب ل.قحاف ساف ىلا لفقو ىبسلاو لققلاب ميف نخاف ةهدقلا

 هركسع نم مورا ماكل ساو نامقع ىنب قد دبع ةهرهب ربقل هءاجو ةدعقلا ىذ

 ءالعلا ىبأ نب ناقع ىنإو هتلود تالاجر نم ىدودوفلا دحاولا دبع كليمو

 هوزغل عجاف ةراغ تابجب هرمأ لعفتسا دق



 مسعد

 هيلع ىناطلسلا بلغتو شدارمب دايع ف نب قىسوي ءازقنأ نع رجل

 هيدي نهب مدق برغملا ىلأ ناسملتب مركسعم نم تباثوبا ناطلسلا لصف امل

 قفسوي يبا ناطلسلا نبا بوجتا هللا دبع نب رماع نب: نسل هتبارق ىم

 دقعو هانركذ اكءالعلا أ نب نامقع برح ىلع هل ىقعو دونبلو رحكاسعلا ف

 نب دايع ىبا نب دمحم نب فموي رخالا هع نبال اهيحاونو شكأرم دالب ىلع
 ه.ةثدح ث اهب لمحاو ابيلا راسف ابلاوحا ىن رظنلاب هل دعو قا دبع

 ٍمهاجو لالا ذختاو قحاتساو بكرتساو شكارمب ىلاولا لمقف ءازتنالاب هسفن

 ةياعبسو عبس ةنس ىداج ىف طوسلاب هلققف دلبلا ىلإو ىلع ضبقتو ناعلخلاب

 ىسوي هريزو هملأ حرسف همودق لوال ناطلسلاب ربخل لصتاو هسفنل اعدو

 هركاسع نم ىالا ةسه ىف كانصا نب بوقعيو ىمتهل دوعسلا نب ىسمع نب

 زاجاو دامع ىبا نب فسوي زربو هيئاتكب مرشثأ ىف حرخو هبرح ىلا ماعفدو

 لابج ىلأ مف رق تاغا ىلأر ففريزولا هعبتأو درك اسعو ريزولا مامأ مزهناف عمبر مأ ىدأو

 لخدو اهروس نم ىلذت ناغا نم ىهبصلا ديعس ىبأ نب ىنوم هب قحلو ةروكسه

 منم لققو ةليج اهنيب تناكف هقحلو هرسثأ ىف جرخ أ شكأارم ىف ىسويريزولا

 نم بج: لؤطتنمينتكارم تباتوبا (ناطلسلا لخدو ةروكسبب قش!

 الو ومحل ىساف همازقنا ىف هل اوناك نيلخادملا 0) ةبروا لققب رماو عبس ةنس

 مذتو ومه نب ىولخم ىلع لزن ةروكسم لايجب دايع ىبأ نب فسوي قحل
 ةينامت عم شكأرم ىلا هداققاو هملع ضيقتو ناطلسلا ىلع هربحي ملف هراوجب

 مب لثم نا دعب دحاو عرصم ىف اولققف رمالا كلذ ربك اولوت هباحصأ نم

 )١( ةيمو 6285. 82 ءا 0. مم(ةمأ هنروأ
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 مساع
 ضمقتي نأ ناقع ىنب قحل دبع ىلا سد.دىقو ناطلسلا هننع قلختو ةصاقل ىكع

 قلو هلهمب مو هيلع زاهجالابرماف قثوم وهو ميلا ناطلسلا زرب رت لعفف هيلع

 طمرلا ءاليص كلب ربقل اشفو ىدودوفلا ىبوم نب ىسيع هريزو ذنموي هب
 فورعملا ناقع هنباو ناطلسلاو خا بوقعي نب شيعي رفف ةبارقلا همم بعرف

 دبع ىب هللا دبع نيوحر نب سابعلاو كلام ىبأ نبأ دوعسمو بيضق همإب
 نمحترملا نموهلل الخو ةراغ نم هناكمب ءالعلا با نب نامقعب اعيهج اوقحلو قمل
 قسوتساورمالا هل رت الو ىنمعزانملا لداوغ نماو هموق كلم ناطلسلا دبتساو
 دالبلا عممج نع مل لزنو منع جارفالا نسارغي نب ناقع ىنبل ىني كلملا

 ىنمجوت ىب لاعاو غلاعا نمطسوالا برغملا دالب نم هتقعاط ىلا تراص ىقلا
 دبع نب ءالعلا يا نب ناقع لالتخا نم ناك ام برغملارادب ىلا هاعدو ةوأرغمو

 هجورخو ىناطلسلا كلبم ىدي نيب هسفنل هناعدو ةمبسب قحل دبع ىب هللا

 برغملا ىلأ ةلحرلا 35 مزمعأو ةماقك مصق ىلع هنماليتسأاو ةرامغ دلع 1|

 ليملبلل دبع نب عهاربا ميزولل ةديدهل ةنيدملا لهإب ةلحللا ىف رمالا ضوفو

 ةلالاو نمازخل نم ةملتقم راقعالا ىف ة : رهتسم ىنكاسلاب ةرماع ذّمنيح تناكامل

 ةلحرلاب اوفوتسا نأ دعاوملاو لاجالا مل برضو مرما ىت ةسايسلا نسحاف

 برغم ا ىلأ نيم ىلب ةلحر دنع نسارتي نب ناقع ونب اهبرخ ءاوق اهوكرتو

 ناطلسلا مدقو افسن اهوفسنو اسمط ابملاعم اوسمطو نتفلا تأ مقف كلذل اونيحتو

 دونهلو ركاسعلا ىف بوجتا هللا دمع نبرماع نب ىسحلل ةبارقلا قه ةيانواب وكلت

 ناك ىلا حلاسملا ةافاومل ديدجلا دلبلاب مولتو ءالعلا ىبأ ىبأ بروح ىلع هل دقعو

 ةرغ لختراو نسارغي نب ناقع ىبل اعيج ابنع لزن امل قشلا روغتب

 ةيايعحبسو عبس ةنس متئاف ساف لخدو ةدعقلا يذ



 من عم

 وبازجا اذا ىتح ميلع لطي لبجهل نم بقر وهو تباث ىبا ريمالا ىلا اذاول

 لدابقلاو ركاسعلا تفوتسا الف ةدحاو ةعفد ةامهلل هيلا شاحنا دلبلاب ماس

 همزع طقخمو هروصق ح -امسو' ىاطلسلللا ئوعم' دايدللا كذبا 11

 لجراف ىدودوفلا نارع نب ىلخي ريزولا هيلا جر خحو اقعم اهتحاس ىلا ىققنأو

 دهع بيرق ة ناكو ح امرلاب اصعق هيدي نمب لققو ىيحي ىبارمإب هسرف ىع

 ماسوبأ مشو تس ةنس نم نابعش ىن هكلهم لبق ناطلسلا هرزوتسا ةرازولاب

 ىكل دبع ىب هللا دبع نب وحر دالوأ نم هريشع نم هبككو برغملا ةبج ىلأ

 ريمالا ممعبتاو ىسوم ىبأ نيدلا لاج مميخأ نياووحر انتا نلعو ئنيعو»ىلاتللا

 رما اوذفنو ميلع اوضبقتف ةموردنب عوكر دأ هركسع نم ةمذرش تراث وبا

 دل[ قارسخإب ادملو نف ,مخالا ققبتساو نيدلا لاجو ماس ىبا لمقب ناطلسلا

 نيدم يأ ىب هللا دبع مراد نامر هق هيلع لطاف ركسعلا اهبهفيل دلبلا

 ةملاسملا ىف هيلا بغرو هتعاط ىلع سانغلا قاغفتابو ماس ىبارامفب هرمخأو او: باتاكلا

 اهموجيو ركاسعلا ة ةرعم نم مراد ىلع ةيشخ حامصلا ري ىتح متليل

 ريدقل هلقتعاف ا نب جاهلا بأ لاقتعإب يحي وبا ريمالا هرماو لعقت
 ناطلسلا رماو لققف هسار ذافناو هلققب رما م اهنيب تناك ةوادعلا نم

 رصقلا لخدو ابكار ناب مالظلا ءالحا نا داو كح نأ ميغلا مارسخأب نيل

 كل ميمالا ناكم صغو هيلع ىلص نا دعب ناطلسلا ىسج ىراوف هيجتصل

 قلل دبع ذّمموي ةبارقلا رممك هضانعأ عفا رظوافو جشرملا هيف ددعت امل ىنحي

 ءارزولا نم هرضح نم قد دابا قيويساك فرعم يبأ ريمالا نذا. نايمقا

 اهرمغو ىتامنرملا ىسمع نب مهارباو ىساكنولا ليله دبع نب مهاربا لقم

 ناطلسلاب ضيرتلا ىنعم ىف تاملك هنع تيههو. هلثتققب اوراشاف ةصاخل نم

 ةعيبلا تلات رصقلا ىلا ىبحيوبا - بكرو هرمال ةباصعلا ءاغقباو هقلودو

 جر م ناطلسلا هييحا ىنع قدا عل ميدل ىلا هعم لخدو هدهب ناقل سلا قا



 من عرب

 ددحو هلل ءاقملاو هفلس عم

 ىنيكترملا هماحل ساو ا تا ناطلسلا ةيالو 3ع ربقل

 مكن كج ىنم كلذ لدخك امو

 0 اا د ور فمي عنا[ ناطلسلا نيارماع عبارمالا ناجح
 . ىلخ هاركذ اك نيعستو نامت ةنس فيرلأو ةراكعي وم قيعس (ىبا دالبف

 0000 007 اذ نلاكت اقدح ناطلسلا افك أ ناهلسو ارماع ةيدلو
 اههلمفأو اهيلع بدحل هنع ه.بارتغأو اهيبال هبح ناكل ةطول هبلق قو

 اعاجتو امادقأ هموق رقص اهنف داك تراث ركاريمألا ناكو !ناكج هسفنا نم

 هوعدو هل اوضرع ناطلسلا كابم نيف ةلوخ نجاترو ىب ىف هل تناكو ةءرجو

 معمجب رثع هيبأ مع بوقعي نب ىحوبا ريمالا ابل رضحو هوعيابف ةعيبلا
 ضعاف لكجت هرضح ول ا رمالل برقأ 7 ةعاطلا ىلع دولجو اقافتأ

 دنع ديدي دليلاب ءارزولاو ةيشانلل ردابو كذلا ىلع ىوطو ةدعاسملا ىت دامقلا

 قرتفي نأ نيرم ىنب رما داكو ماس ابا ريمالا هنبا اعيأبف ناطلسلا كليم
 نايز ىا مممالل ناسملت ىلا هنيحل تباث وبا ريمالا تعبف دسفت نأ ماتملكو

 ىلع اههنع حارفالا ىلع افلح اهل دقعو نساغي نب ناقع ىباوج ىباو

 00 ا ل ا ا نا اسك ما اهنريإ هلال هاد يل
 ' ذات ناريمالا ىلا دقعلاو لل لمأو نيرم ىب رمكا لامو همكحافوج

 هنكسم ىنإكو عملا نيو دانجالاو ةيماملو ءارزولاو ةناطبلا ماس ىبأ ةعممب درفت
 ماخو تببو فقوف هبداتك ابع دقو جر ةرجحاغملاب هيلع اوراشأو ديدجل دلبلاب

 اولاستو هنم اوسمِمف هرصق ىلا اعجار ركو ةادغلاب مادقالا مدعوو ءاقللا نع



 منعا َ

 نب ىومو ممهاربأ هوخأو رهبكلا ةفيلح لدتقو ناسك راضخ نم درك سعب

 ميرذو ميسا! لع .ةيكفلا ا ظتقار ماب لعمر ارمسم نا 05
 هناشل اراةتحا ريغصلا ةفيلخ منم ىقيتساو ةيقإب ممم قمي ١ ميراقأو

 هللأ 0 0 ةرعم 0 ) تليزأو

 نبا ىلوم نم نايصقل ىديعلا نم ىلوم هتيصاحو ناطلسلا ةلج ىف ناك

 كارم هاي هلاحمسأ ندل نم ناطاسلا ىلا راش ةداس 4002
 قفكحيو هلفإب نايصنقل طلخكي ناطلسلا ناكو ةوابغلاو لكل نك جت ىلع اكو

 ضعب ةاخادمم مهتاو هالوم زعلا ةعقاو تناك امو همراحم تاوذ نع بالا غل

 هرادل نيسبالملا هميشاح نم ريثكب ناطلسلا بارقساو ةفظلاب لعقو مرد :

 عر 1 و مفيرع ريبكلا ربع ممف ن اك ىايصلل نم ةلج لكثفلا

 ناطلسلاب قاتقلا ةيئاطيملا هسفن ىيبخل ىمتل اذيل لوس ك2
 012[ قل ءاكشلاف كل ىنذاف هنذأو درسصصق نمرجأأ ضعبب وهو هيلا ديف

 حرخو هءاعمأ ابيب عبطق تانعط هنعطق هيلع بئثوف ءانحلاب امضتخم هشارف

 هيلع ضيقتف لسان ةيحانب ئدعلا نم تردأف هرثأ ىف ءاملوألا ل ١
 رخآ ىلا هقبقم ناطلسلا رباصو ةيشاحلو ديبعلا هلمقف ريصقلا ىلا قهسو

 ربقو تس ةنس ىنم ةذعقلا ىذ عباس ءاعبرالا موي هللا هجر ىغفق ث رابخلا

 اهب نفدف ةلاشب متربقم ىلا ةعيهلا نحس ام دعب لقن م كلانه
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 اكو

 روماب علطضملا ةعلملال ىنيدم ىأ ىب هللا دبعل دبعلا كلذل أابلعجو هتتتاماي

 درعلا أذبل نددعب نم تنس رفا هتكلم

 معقم ةسانر ىبا قابملا ةسابر نع ربدأ

 نع اهب ارتتسم هتاذلا ارثوم هابص ىن بوقعي نب فسوي ناطلسلا ناك

 رقاعيو رمخل برشي ىناكو راقولاو نيدلا نم هناكمل قحل دبع نب بوفعي هيبا
 انامرهق سافب نيدهاعملا دوبيلا نم ةصاقر نب ةفيلخ ىناكو نامدنلا اهب

 هوجوب هيلا ىلدزي ناكف نيدهاعملا نم هلقم ىن ءارمال ةداع ىلع هرادل

 تناكف اهتوش ىلع مايقلاو اهراصتعا ىنريمالا اذه هلعتساف اهبهاذمو مدخل

 قمل دبع نب بوقعي كله اذا ىتح هدنع ظل هل تيجوأ هنم ةولخ كلذب هل

 درفنا نامدغلا ةرقاعم ىف هتاولخ تلصتاو هكلم ءابعإب نسوي هبا لقتقساو

 هبعك العو هتساير تمظعف ةمرهقلا نم هل ناك ام عم كلذل هتولخب ةصاقر نبا

 دردق مظعو منيب ةهاجولا هل تراصف هنم رماوالا ةيئاخلا ةعلجو هلال من

 ىنباو مهاربا ىسي خا اذه ةفيلخ ناك هنأ ىلبالا اهنيش انربخا ةلودلا مظعب

 رسبص هل ىناكو مسالا اذه نموه هناكمل ريغصلاب هوبقل ةفيلخ ىسي مع

 ىناطلسلا قفي ملف هتمرهق ىن هفي در ناو ىبوم مرممك ىتبسلا ىنبب نوفرعي
 نم ةيلعلا ابيهف اوعبتتسا لاح ىلع مدجو ىتح هابلمو هابص ةوشن نم

 هبهذمل نطفتو مب دصرتو كلذ ههاف ءامعلاو ءافرشلاو ءارزولاو ليبقلا

 ليبسلا هدجوأو مميف هدنع سف ىنيدم ىأ نب هللا دبع ههطلاخ مميف

 ةياعبسو ىدجا ةمس نم نابعتش ىف اولقتعاو ةدحاو ةوطس مب الظرتف مميلع



 يب اسم 4

 ةيليضإرا ةربملاو ةمركعلا بهار نادرا انور نر كس لا
 نيدحوملا ءالشقإب تيعلا ىف هنم نارا انس رقتساف ةعط تاغا دلب

 ةدماصملا هل دصراو كلذل هيلع لااملاو ناطلسلا ةدجومو ممئادجا شبن

 فقسوي هلعتسا قحكا دبع نب.بوقعي كله ايو كلذ ىن.هنم ناك امل لداوغلا

 دنع مثتخشم هب ىجسو أبب علطضي ملف ةدماصملا ةيابج ىلع بوقعي ىب

 ناطلسلا هإقمعاف ةياعسلا اوقدصف هوبساحو هسفنل لاملا ىكحأ هنأ ناطلسلا

 هاجتساو هيذأ نبأ دجأ ىناطليغلا عفطصأو نيمتاثو تس ةنس كلهو هانم

 ةهشم ىلع هطق ناطلسلا ناكو هقلج ىفو هبابب كلذ ىلع ماقأو هلعباتكك و

 يدك ىتعيع نب مركلا دبعو ةتاتنه كلك دهر نب ىلع ةدماتلا

 دلولا نم اهل نهف اهلاقتعإ شكارم رممالا ىلع هنبأ ىلا زعوو تنويمدكح

 ةمالعلا تناكو راغلا ليكتساف ىنايلملا نب د جا كلذب سحاو ةيشاخلو

 عضي ممنم لك لب دحأو بتاكب صخخت م ةلودلا ىف باعكلا . قع ةيئاطلملا

 دنع اوناكو ءاذما ةقث ملك اوناك امل هلمكا اذا هباتك ىلع هطخب ةمالعلا

 ريمالا ناطلسلا نبا ىلإ ىنتايلمل نب دهجا بتكف طشللا نامساك 'ىاطتخللا

 ةخشم لققب هيف هرماي هيبأ رمأ نع اناقتك يتككو عبس ةنس شكارمبي

 رماوالا اهب ذفنت ىقلا ةمالعلا هيلع عضوو نمع ةفرط ملهم الو ةدماصملا

 بِمعو ىيدبلا دليلا “لأ هشسفنب انو ديرملا حمص هب ثعبو باتكلا م

 نيلقتعملاط هلا كتتلوا حرا ناطلسلا نبا ىلا باتكلا لصو الو هناش نم ساغلا

 ىسيع نب ريركلا دبعو دمحم نب ىلع لثققو معراصم ىلإ, ةذمال لا

 ىلا هريزو ريمالا رهطو زيرعلا دبع هيخأ ىبأو روصنمو ىلعو ىسيع هدلوو

 ىلع درحو هبا لاقمعإب ديربلا ذفنإو هيلع انقرخ هيي نزلتشت ربخلاب هيبأ

 سلدنالاب اهدعب قحل مث ىايز لا ىلع كزنو ىناستلمعب قلو كقعمفاف* نامل أل

 رصتقاو كلف اهبو هانركذ اك ةمسلا كلت ىن اهفع ناطلسلا حارفأ دنع



 دم م م

 مدشو سوسلا دالب ىف بوقعي نب شيعي ىخاو (ر اكماب ىنراعرإب داولا ىبع

 نم ردي نب نسحل نب نمرلا دبع اهب ناك اهارق ماو اهضرأ ةدعاق تندورات

 هنيب تناكو مركذرم دقو نموملا دبع ىنب لبق ىم سوسلا ىلع ءارمالا ةيقب

 هتراما تراسو نيقسو نامت ةفسردي نب ىلع هع اهضعب ى كله لاج بورح
 شيعي سوسلا كلمت نأ ىلا هبرح ىن اولازي مو اذه ىنجرلا دبع ىلا نيح دعب

 نعرباك ةيالو مل دقعي اهب ءارما اولازي م مناو برعلا نم علاوطلا دبع ندل

 ركب ىبا دلو مناو كلذ لغم ىتدخ اذه ىنجيلا دبع دلو نم أرهبك اهش

 كلم نأ 11 سوسلا ءارككب نيدرشم زودنك ونب كري 2 مسعأ هللأو قيدصلا

 نقف ىلتفانع مل أوفعو هدعب نم نيرم ىب نم كولملا ةعاط اوعجارو ناطلسلا

 اذه ىلا ةصلاخماو ةهصنلا اوضحماف ةيالولا نم مناكم ىلا عوداعأو ةريربل هذه
 ىلاعت هللا ءانش ىاركتف اك دبعل

 اللا نبأ سيبلتب هذ هال ىم ةدشملا كلبم ىنع ربل

 نم ىناكامو ةيناثلا ةوارغم رابخا ىن هقيلوأو ىنايلملا ىلع ىبا نأش انركذ دق

 بوقعمب هقاحلو أبنم هاياركاسعلا جاعزا م اهيلع هنازتناو ةنايلم هتروث

 (4) آبع5 مو. آ* ءأ 285 ممعاعصأ ايجات كراغزإب



 يبوس ب

 كلوا ةلسايو تراسمو.نجالا اوسامتو' هللا عاط دابا نمبو ىكدالرا نيب مخلا

 لعمار ةاكذولا دبع ىني لّئابق اميتتساو نايز نب سمار هللا عام
 ةبداملا .هاعد .هميبب هلامغاف زودنك هلتاق .نم ىايز همباب راغلا ىف ىنساري

 هسار اوزمحاو مفايسإب هورواعت سلجلا خنامطا اذا ىح.هنيبا؟ىبا ابل عج

 ةظيفحو هنم ايفشت ابهفاثتا تلات ردقلا هيلع تبصفف مثمأ ىلا هب اومعبو

 اوقحلو بهذملا اودعباو هقيلاطم ماما اورفف زودنك ىنب ةيقب نسارمغي بلاطو
 اوناكو الاوحا هتدسب اوماقف صفح يا نب دحاولا دبع ىب ءايركز ىبارممالاب

 ىلا ونحو ةوادبلا دبع ارريكذ تاق هرددكا| هللا دبعل ممعمسايو ىف نوعجري

 زودنك نب هللا دمع لزنو ملاققا نيرم ىنبب اوقحلو برغملا اوعجارف ةتانز رهشع
 هردص الم اج بيحرتلاورملا ىف افلح لزن ريخ قحلل دبع نب بوقعي ىلع

 فلانه ملزناو هموقلو هل ةيافكلا شحارم ةيحانب هعطقاو هطابتغا دكأو

 ىسوم هيخأو ىجيبصلا ديعس يأ نب ناسحل هتلحارو هلبأ عاجنا لعجو

 قفتكاو هسلجب هناكم عفرو هللا دبع ةلينم فطلاو متيشاحو ميوذ نم

 ىميتسو سه ةنس ةيقيرفأ بحاص رصنتسملا ىلع هدفوأو درومأ نمريغك ىف هب

 قدا برغملاب ءالوش زودنكونب رقتساو هاممدق ايكس يردأ هيهأ ىبأ رماع عم

 كلهو ممدادع قو نيرم ىب لدابق ةلاهج ىنم اوواصو كلذ ىلع مايالا تريقسأو

 ناطلسلا تفل اإو هدعب نم هنبا رمعل متساير تراصو زودفك نب هللا دبع

 لواطو ناسملت لزانو داولا دمع يب ىلأ همدازع هجو بوقعي نإ تت

 متذخا اهب اوسحاو داولا دبع ىنب ىلع مووذو نيرمونب لاطتساو اهراصح

 ناطلسلا نيلع جورخلو فالق ءالوه زو دنكونب عجاف ةرغنلا ممكردأو مثالا ةزعلا

 نب شيعي شكارم ريمالا لفتحاو ةياعبسو كالث ةنس ةحادب اوقحلو

 ىلع اورقساو ترداتب برسل هوزجانف ةيامعبسو عبرا ةغس موزغل بوقعي
 ممزهف عسبرأ ةرانعلا نتيرطماتب ةيناث دركاسعو شيعي ماعلا مفالخ



 ميدو 4

 مدقتو ركاسعلا هيلا عسججو ةجرفلا كلت دسل ماس ان ريمالا هنبأ ثعبف

 دركاسع تطاخاو اهيلاريسلا ذنغاف ىزأت دالبو فيرلا لئابق ذانمحلا هيلا

 اهنع جرشأو هركسعم لحاف ءالعلا بأ نب ناقع هتيب رث ةدم اها ابب

 دبع نبأ رصق ىلا قتنأو نياسبكاتم ىلع بلغتو ةراغ دالبو ةتبس ىجاون :١

 ناطلسلا ا اهقم ةاويعس ىلع مئاليتسا نم ةنشل تر ادد ةق رخآ قى مركلا

 نم غارفلا دنع هيلا ضوبنلا ىلع ناطلسلا مزتعاف هسفنل ءاعدلاب .ايدانم

 رادقالا قئاع الرول ضاضفنا ةنياحيو ةكلهم افنق ىلع تناكامل ناسملةرمأ

 هردكنشت اعهكلبمب

 داولا دمع ىنب نم ىنك ىنب ضاقتنا نع ربها

 سوسلا ضرإب مجورخو

 ىبأ بعش نم ىلع ىنب نوطب ىم ّث داولا دبع ىنب نم طهرلا ءالويه ناك

 لقتسا الو ىك نب [اذك] نيزودنك ىلا متساير ىف نوعجري اوناكو مساقلا
 زودنك هيلع سفن هللا عاط دالوأ نم دمحم نب تباث نب نايز ىلع دالوأ ةسايرب

 هي بلفحي ملف هناش نايز رقتحاو ايدبح هبذاجو ةسايرلا نم هللا هاتا ام اذه

 ماقو زودنك دهب ىنايز كلهو برحل معضاوو مموق نم طالخا هيلع بشان رث
 00 نادل عميق ةسارلا تلقا اهاهوع لون م( هود ,قفاوياج للم ةهالراومأب
 همايا لطت ملو ىنايز نب نادكز ةزع وبا اهب للقتساو دمحم نب تباث دلو ىف



 مب رسب

 ىيحي هفسا م نينس.كلذب علطضاف ةيماحل طبضو دلبلا ماكحا هل اولعجو

 ىنفظتلا نىم أاهءارو اع اولفغو ةيماخل ءاطعل جارخأ فانك هبلاطو دابأ هب أرغا

 ةالوم ىف علوا ىلع كلذ عم ممو هيلا ةمانتساو هناك ةقث هب بيرلاو همف

 رجالا نبا ةيالو ندسف الو هتاقوا ىف هيلع دوفولاو هتوعدب ذخالاو ناطلسلا

 ةيحاعط ىونط اهلل كلذ ىلأ لكيبسللا دجو ةئبس ةلواحم ع دقعو ناظيشللا

 ةقلام رغتلا حائط ديعس وبأ سيءرلا هلخادف كلا ىلع ةييطعْلاب ماكحالا

 سيعرلا ردت هليل اببإب مجصي ىأو قزعلا ىكبب ردغلا هطعوو ه1 ةراج

 ةلورديعلا ناو: ةرغاملل ”نئاقلا رافحتساو ةيزكلا انايلماسالا ءاصصا ن
 هيو ىحلاو انازقالاو ةيصانلاو| لذكج .ملأو ناسرفلاب اهههتو دصرهج ةقلالو

 ىم نيرشعو عبسل ةندعس تمهبو داما تعلقأ ىأح ىداعلا ىع ددصتق

 كلا كا و اولياستف دلبلا ىلأ هسوميح برسو اهراوسإب هميار رشنو هكلمف

 طسبو ىامالاب اعلا ّى ىدانو يكل نب هللا دبع وبأ ريزولا لصوف ةطانرغب

 اومدقو ةطانرغ ىلأ اوزاجا َث ةقلام ىلا ىفسلا ىف ىزعلا ىنب بكراو ةلدعملا

 سيكرلا دبتتساو ركذف اكدعب برغملا ىلا اوراص نأ ىلا سلدنالاب اوزتقستاو قازرالا
 بحاص هع ىوبأ ةوعد ماقأو أاهروغت كسو ابفارطا قفقشو ةقبس رمأب ديعس وبأ

 |دناقو ةقلام اوناك نيذلا ةازغلا ىلع اريما ايلا رجلا هعم زاجا ىنيرملا

 كلذب ةرا غ لُئابق بطاخو برغملاب كلذل هيصغب هومف هداول تحت متيصعل



 مب مسن ع

 هيلع دفوأف هديب ددعب لاصتتاو ىناطلسلا ةنيالو ماكحأ 13 ةردامملا هيبأ دعب

 لوبقلاب ايقلتو نانهلات راصح ىنم هركسعمب ىناطلسلا ىلع اودفوف ميك نب

 ةلزاغم ىنيدوعملا ممقجشانو قنشلدتالا لجرب ددملا ص مهلا ناكظلاللا مدقق

 دقع هل مكحأو ةخاش نب ةدناره شنوفدأ ىبأ ىلأ نتعبو كالذي لبا ترج

 هربخ لصتاأو كتالك هةلطنيس افي كلذ مق ةيالولا 1 هفطالو مسلا

 ممدقم ىم هيجل كتالث ةفس رخآ مامصح مهلا عضو هطغيف ىناطلسلاب

 ىف ةتعيشو ردجلا نبأ لقعأو قيل ىلع مل ىوطو اونخلأو ولبأ ىأ دعر

 هع ةقلام بحاص ىلا زعواو مب هوطسل داصرالاو ناطلسلا ةعفادمل دادعتسالا

 ةبارقلا نود م هيلو رصن نب كيك نب ليعامسأ نب 5 كلب عدس أ سي“ ملأ

 اا درا ةمورفلا زاقعب علطصلاو هقحا 'قكءاؤهضلا هل :ناكاذ
 ىلأ عوجملاو قزعلا ىنب ىلع ضبقلاو ناطمللسلا ةعاط علخ ىن ةتبس لها

 ىزعلا مساقلا وبا هيقفلا هاربا كله ذنم ةعبس لها ناكو رجالا نبا ةيالو

 هل افيدر بلاطوبا دوخأ ناك احن وبأ هدلو مرمأب ماق ىنمعبسو حبس ةئحا

 اهف ناطلسلا ةوعدب نشمالا اهنرما لوأ ىم اقسم ادماش ىنم ناك قدام أهرمأ

 ةهبا نع حرخلاو كلمل ررصقب ىنكسلا نع ىناكلاو همعاطب لعلاو اهرظنل

 هوعنطمصأ ىاتويملا ىنم |ددأق صلخم ىب هللا دبع ةلبضقلاب اولزناف مناكمل ناطلتسلا



 ايد يم ري

 ةعانص هيضتقت امالا امعضوم نع ةملك ى رمت الو كل لوقا ام رصانلا كلما ىلآ

 كعف. معتوق“ ى«علاضا :انوا 'لشلوللاا:ناسسعاا كه كتساعع امانه[ لاةروميار قلل
 او دالكج وو اخت معيرأو مميباصأ اهم ارذح لاجكتسالا مل تنبأو ىدنع اورضح

 برغملا كلم دنع نم انيح انآ مباوج ناكف بارعالا لّئاوغ نم اهيف امو

 امو انلئابلق .بارعا نتا, دفان دوا نا: ليوبشسكي .مداستاب نيومتفم ىاح ىلزلت

 تيزلا الأ ىرعنال ةيداب موق نكف ناسلبلا نهد امأ كيلع تدرف ةيدبلا

 مامفرصو ةيليبشأ مب انهتفا دق ةامرلا كيلامملا امأو امهد هب امبسخو

 نوكشي ال كاذ ذا سانلا ناكو اندجش ىل لاق مالسلاو دادغب مب خفعل كيلا

 كرو هسفن ىن ام ىلع اليلد باتكلا اذه ناكو هنم :نذإب ناك مياهنا نأ

 ىنونلعي امو مرودص نكت ام معي

 سيء را ءاليتسأو رجالا ىبأ ضاقتنأ نع ردك

 ةراهن ىنءالعلا ىبا نب نأقع حجورخو ةقبس ىلع ديعس يبأ

 ةهلعقللا فورعملارهالا ىبأ حاطلشلا عم ةيالولاو ةندابملا دقع ناطلسلا مكحا امل

 هودعل خشو دانركذ اك نمعستو ىنيتنت ةنّبس ةيئطب هيلا هتزاجا دنع

 ىنامعش رسهش ىف ةياعبسو ىدحا ةنس كله ىنأ ىلا كلت هتيالوب رجالا نبأ كسمم

 هيلع ديتسأاو عولخماب فورعملا دمحم هنغقبأ هدعب نم سلدنالا رمإب ماقو هنم

 مايا هتناقكل هافانا ناك ةدنر ةهجشم ىم ميك نب هللأ لمع وبأ هيتاك

 شويجلا وبا هوخا اهلتق ىأ ىلا دبتساو هملع بلغف ميكحل نبا .هينإ ,لامقيو

 نمرمالا ىلع هناليتسا دنع همارا لوا نم ناكو هركذن ايك نامت ةنس مصن
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 يب ريب ري

 0 ير دلق نب ادهم راعلا كلذ ىؤبعل لكلا رق كدلام ام لاطلبملا
 ناومحلاو بايثلا نم ددالب فربط نم عمجل ةافاكملا لا ب هذو هيدل ابعقوم ىسح

 هقلود ءامظع نم اهب دفوأو ةفارزلاو ليفلا عون نم هلكمشو هسنج برغتسي ام
 ىف سنوت ىلا تلصوو سمح ةفس تايرخا ةرهاقلا نم لصفو ىلهلتلا ريمالا
 نم ةروصنملاب قنايطلشلا دبش كبا اهلوصو !ناكاوق رافد شنب ةينبا ايم عمبر

 ناغلا بكرتساو اهمودقل ناطلسلا زتهاو ةرخالا ىداج ىن ديدهل دلبلا

 متدافو ربو كرتلا ءارمأ نم هنعم نمو ليلتلا ريمالا اذه ءاقلل لفتحاو ابماقلل

 ملاغما ةربم ىف ةداعلا ىلع برغملا ىلا ممعيو ىرقو الين مهركت ىف غلبتسإو
 ىندسحاف مهركت ىن هدعب نم هقنس تباثوب| لمقتو كلذ لالخ ناطلسلا كلهو

 عبس ةنس ةجلا ىذل برغملا نم اولصفو اربو ةلص غيُئاقح المو ميلقنم

 رفقلإاب بارعالا مضرتعا نامت ةفس نم عيبر ىف نسح ىنب دالب ىلا اوهتنأ الو

 ارفس برغم ا ىلأ اهدعب اودواعي مف ىنقذلا ةعيرجب رصم ىلآ اوصلخو عوبهناف

 لاجر ىنم اهدعب برغملا كولم ميلع دفوا ام لاطو اهبجو هيلا اوتفل الو

 ءاينق باطخل ىلع هلكك لذ. ىف ىنوديزي الو نوفاكيو منودابي هلوق نم متلود

 ةسيسدب نيصح بارعا مومهن نيذلا نأ نوهتي كلذ مديعل سانلا ناكو

 | 1 الماوقلا هيصابصلا ةلاطاحشو ع درعا امامها !ناشمل هايج ميم
 ترضح.لاق ىلبالا مهاربا نب دمحم انهض ىزبخا ةيدقلا نحالاو تاوادعلا
 باعك ابععتسم هدلب لها نم احل ضعب هتلصو دقو ناطلسلا ىدي نهب

 هدالب نم مقيرط ىف مباصا امو ءارمالا ءالوه ناش ىلع باتعلاب رصانلا كلملا

 الع ةميجرا عالمي قيلمتمل ىلتلبلا ا|ومحم فووتك لاذ لغسا هل دهر
 ىرعلا نم ةعنصلا ةقنوملا زغلا ىسق نم ساوقأ ةسمخجب ةامر كرتلا نم
 0 ملا ةفللسا ىلا اود :ءاسأ ةيدعي عااد هيعودتهت ناطلتسلا» ليقف اف .نععلاو
 ينحل ىنآالا هل: لاقف. همع تمعكي اكو ةيده نب دمحم ىضاقلا ىدقسا



 مسرعل

 فيرسشلا مرد ىلع هفقوو هيلع ةنوصالا نم رفكتساو امسحو الكشو ارادقم

 ةيماح معم حرسف بكولا اذه ناشب .ىنعو تالث ةنس جال عم هب تععبو

 شوبغز ىنب دمحم ٌميلع ءاضقلا دلقو لاطبالا نم ةيام سم رهاغت .ةتانز نم

 برعملا حاحي هاضوتساو :ةيرخمملا ةرايدلا بحاتم بطاخو .برغلا لما مالعأ نإ
 ليحل نم أبهف رغكتساف برغملا دالب ىرط نه ةيدبب هفحتاو هتكلم لهأ نم

 كلذب ىنثدح ةياعبرا ابغم تناك اياطملا نأ لاقي ةهرافلا اياطملاو بارعلا

 جامل اهب 000 هنوعامو برغملا نبط نم كلذ بسافيام ىلا هقيقل نم

 د ممتلالد ىلع اطلسلا دقعو اهدعب عبرأ ةنس 3 اوعجاف برغملا لهأ نم

 رخالا عيبر ره ىو والا عمبر رهشل ناس ملت نم اولصفو ىرمافغلا هيز
 ناطلسلا ىلع معم دقوو ىضحملا لنج ىنيلوالا جاهل مدقم ناك هدعب

 هيوخا ىلع ضبقت ناك امي كرقلا ناطلس نع اعزان ىمن ىبا نب ةديبل فيرشلا

 ىدحا ةنس ةكم بحاص ىس ىبا عيبا كلهم رثا ةقيمرو . ةصي#

 هراطقا ىف لوبجل برغملا ىلا هحرسو ههركت ىف ناطلسلا غلبتساف ةيايعمسو

 ىلع لك هفاحتاو ههركتب لامعلا ىلإ زعوأو هروصقو ةكلمملا ماعم ىلع ىفوطيو

 قرشملا ىلا ابنخم لصفو سه ةنس ىناطلسلا ةرضح ىلا عجرو هتلكاش

 سه ةنس ىنم ىنابعشلو اجاح ىزوف هللا دمع وبا برغملا مالعأ نم هبععو

 لها ءافرشلا ةعيب هعمو نيرخالا جاهل كرا لملف ىرمافغلا ديز وبأ لصو

 مناش"ناكو ٌمناوخا ىلع ضبقتلإ رصم بحاص مفسا امل ناطلسلل ةكم

 صفح ىبا نب رصغتسملا رابخا ىف قبس دقف ناطلسلا عمضاغ ىتح كلذ

 ايو :هنمنختاو ؛ةلنب نعم تيبلا اةروسك. نمءايوت ناطلشلا ىدقإر ايل

 ةّيده تلصو امو هب اكربت هبايث ىنمب هنطبتسي دايعالاو نمل قف هسابلل

 (4) طومو 16 .ممغاتم !96 !'هدج وف 3: 8طهتلكطمل هدم ينأ .ممدممدت لم فدانمم مدع اهم همممدنلا هلا هوب طك

 ودا نما ةيضميه-



 مب ملي ,

 رييذاعملاب دوعجحرف 22 لوطسالا 6-30 ّى ةياجب للالط داك اقبلا ىبأ ربمألا

 ةرهملب لع طحلسلا مماقلتف قاتولشا خرب قدا ادب نب هللا دبع هعم أودفوأو

 كلذ ت ىربخ لوطسالا ةرع مركت فى خلبتسي غدأ ىنارهوب ةهاماع ل زعومأو

 مايا عيابملا نافع نب نايز ىبارهمالا ناسملت بحاصب ربقل لصتاو هقعمب

 حفص هغايف ثالث ةفس يخأ ىسارغي نب ناكيقع هيبأ كلهم دنع واضعا

 ممليطاسإب هترهاظمو بوقعي نب فسوي ناطلسلا مودع متالاوم ىف نيذحوملا

 دبع نم ءاعدلا نا داع قطنت ةيناكلالو مربأنم سرخأو كلذ هفساف هيلع

 هلل ءاقملاو كلذ ةييفت ع ناطلسلا كلو دعب ىم ماتوعد عجاري 2 ىنسارغي

 كلذ للخت امو ناطلسل ىلع كرقلا ءارمأ ةدافوو

 راطقالا كولم هتاخهو هلاهعاو هكلامج طسوالا برغملا ىلع ناطلسلا ىلوتسا امل

 لما دهسا قافالا ىلآ قافرلا تشمو ةلباسلا تح صو رافقلاو ىاوضلا بارعأو

 ىنيغسلا ىف جاهل بكرل هنذا ناطلسلا نم اوبغرو مٌمضرف ءاضق ىف امزع برغملا

 (مينف لودلا قابقتساو ةاماننلا داسشعل اهلعم دعب مهدبع ناك دقق هك ىلأ

 خاستنإب رماف قوشلا هيبن ةضورو هللأ مك هل خدو لمأ كلذ 8 ىناطلخلا

 عبدوتسأو ىنسحملا بتاكلا نسح نب دجا هقمو هبتك ةعفصلا قدار ىحعم

 سهلا قلاغم ىم هيفرفكتساو ةعنصلا عيدب ىم هواشغ لعجو همرج ئ



 سرب و

 رصنختسملا همحم دهعلا كلذل سنوت بحاص ناكو نيدحوملا لامعا

 هعلودب نيدحوملا يش ناطلسلا ىلع دفواف قئاولا ىيحي نب ةدهصع ىباب بقلملا
 قباوس اررقمو ةاسولا بهاذم ايكحيو ةيالولا , بابسا ريزامكا نب دم<
 ءاقبلاوبأ رممالا هاغان» ثالث ةنس نابعشل هموق نم ةخيشم ى دفوف ىلسلا

 ممتدافو ناطلسلاربو كلذك هتلود لها نم هقديشم دفواف ةياجب بحاص دلاخ

 ييسست هعمو ةياعبسو عبرا ةفس ريزامكا ىبا داع رث ميلقنم نسحاو

 نيدحوملا ءامظع نم دفو ىف ىنكيز مي نب هللا دمعوبا ناطلسلا بحاصو نيدحوملا

 نب دامع هتلودب نيدحرملا عضو ىاخرلا دمحم بأ هبجاح ةياجب بحاص دفوأو

 ناطلسلا ىنسحاف ىداج كتلاث ناطلسلا ىلع اعيج أاودفوو نهثع نب ديعس

 هحلم ةببا ماراو هراد نكاسم هسفن ىلا ملصوإو ءاست ام معممركق ىف

 من ةمظعو الالج معيوملق المف تقهنو تشرف نأ دعب هضايرو هروصق مفاطاو

 راثا اودهاشو شكارمو ساغب كاملا روصق ىلع اوفوطمل برغملا ىلإ ممعب
 كلذ نه اوهتناف مثفاحتاو مهتماكت ىن غالبتسالاب برغملا لاع ىلا زعوأو مفلس

 تيدحلاب مكولم ىلا أوف صنخاو ىداج رخآ هترضح ىلا اوبلقناو ةياغلا ىلأ

 ةنس ناطلسلا ةلسام مكولم داعا م مدفو ةماركو عتللسر ناش نع

 نب ديعس ىب دايعب سنرت نم ريزامكا ىب هللا دمعوبا دفوف اهدعب سه
 ايقفلا بحاص هلوسر عم سنوت بحاص ىلع ناطلسلا دفوأو ةياجب نم نهقع

 هنالّئسي نيلوسر ىكشضرملا ىيحي نب ىلعو ىسغتلا نسحل ابا هيقفلا هستريضحب

 هلل هيعوبا اهرب "لش سوو" سيح ةعس معلاسر اوصف هلو اسالي ذل

 نب دمحم نب نوسح لوصو كلذب نرقفاو نيدحوملا ةنجشم نم © ىرودرملا
 ةلسارم ىلع نهقع نبا عم هدرا ناك ناطلسلا عُئانص نم ىدانكملا نوسح

 () 2هال5 بابسأ ىف

 (9) ةيو رمق. # عوراف ىزو دزملا
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 مسرب م

 امل هدلب نم هرارفل ىساربغي نب نامتع ىفساو هرمال ايسرك اهب بصنو

 كلذ قشف سنوت كفاك صفح ىبأ هع ةوعدب كسلا نم هيلع ناك

 بوقعي نب فسوي ناطلسلا ذخا الو كلذ ىلع لاحل ترقساو هركنو هيلع

 راصمالا ماهتلال دركحاسع عرس اهقحاسب هكلم دعاوق عسوأو ناسملت قفخحب

 ىف ءايركر وبا رممالا نأكو مناطوا ىلع هنم ةفيقل نودحوملا سجوت تابنلو

 اا 02 ل فار . كلانه هلضوو هلو: ةلزوح: نع: ايماخع نينلدتت طانيج
 هعابتا ىف تابهل كلت ىلع ركاسعلا نعلط رت بوقعي ىبا ناطلسلا نع

 اوضفف ىنازلا ليج ةيحانب نمعستو عست ةنس نيدحوملا ركسع هيلا فحزف

 مماظع تيقبو ميف لققلا رقسإو هدونج اومحتساو هب وعقواو هعمج

 كلذ ةيفت كامو اهبرصخفناف ةيابجب ىلا هايركزوبارممالا عجرو ىهنس معراصمم ةلثام
 ةدواودلا ريما نمبو هنهب ةبضاغم كلذ ىنراقو ةعباسلا ةياملا سار ىلع

 ىلع دقرف طلبلا دوعسم نب ديرد نب ىيحي نب عابس نب ناقع هديعل
 0111. دافعتلار "ةلياجا كلم أ ةبنعرو ةيانعبساو“ ىذحا: تاوحا ناطلشلا
 شكيلمو ةوارغم ةلزانم نم هناكم ىب<ي ىبا ريمالا هيأ ىلا زعواف اهيلا

 نهب هموقو عابس نب نامتع راسو نيدحوملا لع ىلا ضيني ىنإب ةبلاعتلاو

 درك اسعب ىيحك وبأ رممالا زوات قاد كنا قيرطلا 0( نوضفةني ركاسعلا ىدي

 ىلع لطاو ةياجب كاع ىم سشكيو دس ىناطوأ نم (9 تراركاتب لتحاو ةياب

 ريمالا ابيو ةياجب ةحاسب هركاسع الطواف اعجار افكنإو شكيودس دالب

 نبا ناطلسلا ءايلوا ابمف:المج مايأ ضغبب لاععلا عيشانو ىيحي: ني دلاخ

 هبرخل عيدبلاب ىمسملا ناطلسلا ضورب رماو مناطلسو ٌمسفنا نع ءاقبلا

 نع ضرعاو دالبلا ّيودت نم هناكم ىلا لغقو اهلفحإو ضايرلا قمنا نم ناكو
 4) ام سون[ مدما6 نوصقتني

 (2) آي65 655, 7 ءا لك, مم! ءمأ نيراركات: 16 رصو, 8 مم تنولركاتب هأ 16 م5.( نوركاس



 رسال ب

 هانركذ اكبوقعي نب ىسوي كله نأ ىلا نطولا نع

 ةياجيو سنوتب ةهقيرفا كولم نيدحوملا ةلسارم نع ربخل

 مم

 نيرم ىنب نم برغملا لها ءالوه ةتانز عم ةيقيرفا كولم صفح ىبا ىبل ناك

 ةعاط هينبو نسارمغي ىلع قل تناكف ةروكذم قباوس داولا دمع ىبو

 ىباريمالا بلغت ذم اهتوعدب مربانم ىلع نوبطخيو اهقعمب نودوي ةفورعم
 رقساو نسارغمل اهيلع دقعو ناسملت ىلع دحاولا دبع نب ىيسحي ءايركز
 ونب ناك اه ةقباسو ةيالو نيرم ىنب عم اضيا مل تناكو كلذ ىلع ملاح

 ىلا دالبلا ةعمب هل نوقعبيو ءايركز ابا رممالا نوبطاخي مرا لوا ذم نيرم

 نم ةصلاخ. تراص رث ارها شكارمو رصقلاو ةسانكم لقم اهيلع اويلغت

 ى ايادهلاو .لاملاب منوفحي اونأكو قحل دبع نب بوقعيو رصنتسملا دبع ىدل
 ةنس اهفيب تعقو ىتلا ةرافسلا انركذ دقو شكارم بحاص ىلع ددملا ليبس

 دمحمو زودنك نب هللا دمعو سيردأ نب رماع دقوا بوقعي نإو نيتسو سمح
 نب ىيخي نيدحوملا ريبك اهدعب عبس ةفس رصنتسملا هيلع دفواو ىنانكلا

 دقوا رت ةينس ةيده معمو نيدحوملا ةخجشم نم دفو ىن ىتاتنبلا حلاص

 ىرايغلا دهحا ىابعلا ابا روكذملا ةيابب ىضاق نيعبسو عبس ةنس هنبا قثاولا
 نفح ىبا.ارضا:قرعفا ىا ىلااذهر ميمي نامللا كريز اونردجم ةللللا سا
 يتم دحاولا: دبع : نب _ىجاك: نبا قاحا ىنا رمتمالا نب ءايركز اويارفمأالا راطر

 اهيلنع ىكيوتساف :ةياجب ىلا قساو ىقسارخخي: نب ناقعرتكو. ى ناسطتي هك

 هكلملا الع اهرمصو ةنوبو ةنيطنسق اهيلا فاضتساو نمنامو تالث ةمس



 مسبب 4

 ميلزانو ةينات هركاسع 8 ىب<وباريمالا ميلا دهصو سشكيلمو ةبلاعتلا جراوخ

 ىلا تباث نب قينم زاجاو مل ناطلسلا هلذيف مسلا ىن اومغرو ملقاعمب
 دالبب دشار قحلو مايالا رخآ اهب اورقتساف هريشعو هينب نم هيلأ نهف نلدنالا

 هعسواف ناطلسلا ىلع سه ةغس ليدنم نب رع نب دمحم دفوو نيدحوملا

 لالا اهيلا ىو ناطلسلا اكلم ديتساو ةوارغم دالب ندهمتو اهركتو ابح
 تس .ةنس كلف: نأ ىآ كلذك لزي مو

 كلذ للاخت أمو ىنمجوت ىب دالب حاقتفا 2,256

 ىلا امي داولا دمع ىنب دالب ىلع بلغتو اهب طاحاو ناسملت بوقعي ىب ىسوي لزان ام

 لبج كلمو منطاوم ىلع مبلغ دق نساربغي نب ناقع نأكو نيجوت ىنب دالب كلمت
 ىدحا| ةلنس ةواثالا نخيأو لزعلاو ةيالولاب ىوقلا دبع دالب ىف فرصتو شيرستنأو

 ىوقلا دبع نب دمحم اهمده ىتلا ءاّطبلا ءانبب ناطلسلا هيلازعوأو ةياعبسو

 نإلعإ فطعو هيخأ ةرضح ىلأ اعجار افكنا مث قرشلا ةيصاق ىف لضوتو اهانيف

 لخدو رفقلاب ميحاوض ىلا ىوقلا دبعونب رفو نيتنث ةنس نمجوت ىب دالب

 ةئس تينكرفات لها هرداب رف ةرضخأ ىلا عجرو هب منوصح مدشو شي مشنأو لبج

 |0001 لا عئعاظب ةيدلا: لكلا تيجي الق, اماكعبا وبهقتو .ةعاطلا, ىانتإ امتالت

 ىف مرداصب كلذ دعب ىوقلا ديعونب عجارو اهتبصق ءانيب زعوإو اهلمقتف

 ناسملت ىلع ةطيحلا هقفيدم ةروصنملا نم هناكمم هيلع اودفوو ناطلسلا ةعاط

 ىلوو معطقاو مدالب ىلا مداعاو ممقباس ىارو متعاط لبقتف تالق ةنس
 تلو عبرا ةنس ةيدملا ةبصق ءانبب زعواو ىوقلا دبع نيرصانلا نب ىلع ميلع

 مدالا ةيطع نب دمحم ميلع دقعف كلذ لالخ رصانلا نب ىلع كلهو سه ةنس

 اوذهقناو فالخل ىلع هموق لجو تس ةنس ضقتنإ ف ةعاطلا ىلعرقساف هانركذ اك



 رس مذ

 نب نسمح نب ىلعل دقعو نيرم ىب نم ركاسعلا حرسف ناطلسلا ىلا

 ىريل دمحم نب ىلعلو رحسع ىنب نم هموق ىلع قالفلا ىبأ

 ايلع اهعم كرضشاو اهنيب ىروش رمالا لعجو نجاترو ىب نم هموق ىلع
 صايعا نم ىوقلا دبع نب يهاربا نب ركب باو هتلود عبافص نم ىناسحل

 معم هكرشأو ليدنم نب رع نب دمحم ةرارغم ىلع دقعو نمجوت ىب

 نهف ديعسوب ىنب لقعم ىلإ اجل ركاسعلاب سحا الو دشار ىلا اوفحزو
 تباث ىنب ىبكي هع ىنباوجو ايلع ةنوزاممب لوناو ةوأ رغم هتعيش نم هعم

 ركاشع تءاجو ليج نم مملع ىزيشم هتاو دليلا طيضب ماصوتساو
 مركسعم اوريو ةيرزام وخان طئاسيلا كم اريلعتف ةرارعشدالج كا
 نيرم ىتب كسعم ىت ةرغ هموقو ىلع لبتهاو اهقنخب اوذخإاو اهتحاسب
 دمحم نب ىلع ىلع ضبقتو مكسعملا ضفناو ةياعبسو ىدحا ةنس مقيبف

 ملاح مدهجو مراصح ىنم هناكم ىلأ مكسعملا داعو هيلع اوعنتما رث ىرمخل

 هيلع ضبقتف هيلا هوذفناو ناطلسلا مكح ىلع ىيحي نب وج ميلا لزنف

 اهركتو ةربم هاقلو ناطلسلا ىلا هوصختلاف دبع ريغ نم ههنات ىلع لؤن رث

 ثالث ةنس ةونع اهلها ىلع ةنوزام تمكقاو هلقعمم ىزتنملا دشأل اسينات

 دلبلا ربافح ىف تيمرف ناطلسلا ةدس ىلا مسوءر تلقحإو ماع منم تامهف
 قرشلا دالب ىلع ىبحي ىا هيخال ناطلسلا دقع امو اليذختو مل اباهرأ روصحملا

 ديشأار تيبف ديعسوب ىنب نم هاقعمب ادشار لزان مونخلا خئودتل هحرسو

 ناطلسلا اهبل دجوو نيرص ىئب نم ةفماط ل.تقو اوضفناف هيلايل ىدحا مركسعم

 موعفر ممرَق نم اهعم الققعم ناك نمو ىبحي هع ىنبا وهو ىلع لمقب مماف

 شايغاو ةبجتم قلو هلقعم نع اهذعب دار لزنو ماهسلاب موقبثأو عوذجلل ىلع
 دمحم مريمأ ىلا نورخالا زمحتو ةوارغم نم باشواو تباث نب ىينم هع هيلا

 قيمنمو دشار ىلع تهضات م ميلع ناطلسلا هل دقع ىذلا ليدنم نب رع ىنب
83 



 ميول ع

 كثأدحالا نم كلذ للخت امو ةوأرغم دالب حامتفا نع ربقأ

 جتمفأو داولا ددع ىنب ىاوض ىلع بلغتو ناتشلل نفي ىاططلللا خانا امل

 ىف هيلارهصاو نمعستو عبرا ةنس ساو نم هكلم رقم ناطلسلا ىلع دفو دق

 ناطلسلا سرعأو ممتلود ىنم هتدافو ىناكمي ةرنيات كلهو اهيلع هل كقعف هت دن

 ناطلسلا بلغت املف لبق نم هلك كلذ انركذ ا[ىيعستو تس ةنس هتدفاحب

 ع دودفوأو ىنيعستو حست ةنس نامل ىلع دولزنتسا مث أبب هولزانف ةنايلمت

 اوكتفأ ري ةعم دليم [ىناككمل] هلي هطلخو ةماكتو ممم ذاقلف نايطلتفلا

 نم كدشرب ىلع ىزتنملا داهح نب .ىريز ىطعاو لاش مشو ةنوزامو سنت ةنيدم

 نيرعل مدالب عيج ىلعو ميلع دقعو ناطلسلا ةعاطب ةوأ رغم تذالو ابلك

 ىنرغيو نب رع سفانو هقهركو ناطلسلا ةيظح هتخأ هداك, الز: لمامتعتكللا

 ناطلسلا لاع نم كلانه نم ىلع بلجاأو ةهتم لايع قحلف هموق ةرامأ ىف

 لها لخادو هيلع اويصوصبءاف هموق نم بولقلا ىضرم ههلا شافو هركاسعو

 ربخل غلبو ركسعملا حابتساو هلققف رومزاو نم هركسعمب نرغيو نب رع تهب م



 يب رب م

 ةيقيرفإب هئارو نم نودحوملا هرذخوهركذن كور ةيغاصلا لها ىلاتساو هقعاط

 :اداهلإر'ةفهاجلا فلل كافارلا دي هيلا ردت رت 00 0 1
 هركذن اكهعجارو هاداهو كرتلا كلم ةيرصملا رايدلا بحاص بطاخو ركذن اك

 عمبتسم كلذ لالخ ىنوهو ركذن اكىمن يباونب ةكم ءافرش هيلع دفوو
 العز غلبت ملا مايلا !ضعايب ىلا: لاععلا نع .ئاقسأ قميضعلاو راشللا هبال
 لع .دضارلابا ذاجازو ءاطرمما ىتيوطسلاوكاععلا ديدي ندياةسم را الا
 الف كلذ ىت هريمال اكالم ةطيحلاراوسالا قدارس لعج دق اهيلا تاوقالاب للستي نم

 كله نا ىلا اهيلع هماقم ةدم بيغلا ميلا لصي داكي الو ىمطلا ميلا صلخي

 هانكسل ارصق ركسعملا طيطاسف ناكمب طتخاو هركذن اكربش ةيام دعب

 رولا اوعباف'ءامملاب:نلانثلا رضإو نوسلا :انيمدع اداو البطي انما هللا كلا
 مت هاهملا اورجاو نيتاسبلا اوذختاو ةقينالا روصقلاو ةبيحرلا لزانملاو ةعساولا

 تناكف ارصم أه ميدو ةياعبس نيتنث ةنس كلذ ىلع اجايس روسلا ةرادإب رمأ

 قاوسا قافنو نارسع ةرقكو ةطخ عاستا اهلفحاو ىدملاو راصمالا مظعأ نم

 ىنتباو ناتسراملاو تاناخلو تامامحلل ذاختإب رماو ةعنم دييشتو ءانب لافمداو

 راصمالا نصلتف لفحأ ىنم لاكف ةعيفر ةنذام هل ديدتو اغماك أدهم اهب

 اهيلا لحرو اهقاوسا تلاهو اهتراع ترجتساو ةروصنملا اهاميو اهمظعاو
 ىنسارغي لأ اهبرخو برغملا نئادم دحا تناكف قافالا نم عئاضبلاب راجلا

 ىلع اوفضا داوللا اديع ومي قاكا نإ ادنعب اهتعب هبناعك لاحترار كل

 كرادتي نأ هناش ام هللا نطل نم مكرادتقف هدكذن اك ضارقنالاب اونذاو كالبلا

 هرمأ ىلع بلاغ هللاو كالهملا ىف نيطروتلل
 (1) آيع جتك. 1" مدماع هنعاظلا , ءأ 165 ستوذ. 8, 0 هأ طك مما عدا ةيقاطلا



 يب ري وب

 ضبغتسا ام ةيامكل نع هفعضو هروجو هفسع نم اوفصوو نساربغي نبا
 راصلخدام قم كلذ رالظلشلا

 كادحالا نم كلذ للخت امو ناسملتل ريبكلا لاكمال نع ريفا

 نا ىلا افراصح ةلواطمو ناسملت ىلا شوهنلا ىلع ناطلسلا مئازع ترقوت امل

 ىف ساف نم ضينف كلذ نع هل عفادمال هنأ نقمتساو اهموقبو اهب رفظي
 هموق ىف ىدانو هدشح لمكتسا نأ دعب نيعستو نأمت ةنس بجر رهش
 لقحإو ةيبعتلا ىف لحترإو مللع حازاو متايطعا لزجاو هركاسع ضرقعاو
 00100 110 سم رطشأوا ابلغ عانإر لوا يغت# هنانن لاناطم' ةعاسب
 هلكابنارع ىلع اجايس راوسالا رادو هموق نم اهتيماحو نسارمخي نب ىنامع

 حرسو اهجرفو اهباوبا ىلع حلاسملا بترو ىوهلا ديعبلا ريفملل قاطن اهنأرو نمو
 رق نابعش طسو مقفئشم اودفواو مقعاط اوتاو اهكتفاف نينه ىلإ هركاسع
 تذخاف راصمالا ةلزافمو طئاسبلا ىرقتو نرفو ةرصاحم هركاسع حرس

 هدعب نابع ىت ضهنو نمعستو عست ةنس نم ةرخالا ىداهجج ىف ةنوزام
 ةفيدم خف ناك همفو همم ناضمر ىف تكدززماتو تابصقلاو ١» توللت ختفاف
 بعرلا ذخاو هركذن اية ياجب تغلب نأ ىلا تاهل ىف هركاسع تراسو نارهو

 هركحاسع اهيف تراسو نيجوتو ةوارغم ىاوض ىلع بلغتو ىجاونلاب مالا بولقب
 لاشرشو فاغتسمو ةنايلم لقم هتايار اهراصما تمكقاو هبئاقك | هتخو دو
 قتاو كشربب ىزقنملا ىريز هعاطاو تنيكرفاتو ةيدملو شيرشناوو ءاطبلاو
 نع نم نيبكانلا عزاو هتعيب ىتاو مازجلاب ىربنملا نالع نيو هقعيب

 )1١( 0م از ىتوملاأت لصق 165 ممقؤ, 1" ءا اك.



 مسرع

 ةدجوب سمو ناسملت ىلا ايزاغ نمعستو سمح ةنس ساف نم جرخ مث ةرسضملا

 ىنيمعبرا ابلزانو ةموردن ىلا ىقتناو ةراعزلاو ةفيسم ىلع بلغتو اهراوسأ مدهف

 5 رطفلا ىنات أبغع جرفاف هيلع تينتماف اهيلع قمضو قيناجماب اهامرو اموي

 همزهف نساري ىنب ناقع هقعفادملزربو نمعستو تس ةنس ناسملت ازغا
 اهغع علقأ مم امايأ اهلزانو اهلها نم اقلخ لتققو هقحاسب لؤنو ناسلمم همجتأو

 ةدفاحب كلامه سرعاف ىزاتب هتنس نم ىكفالا كسنم ىفقو برغملا ىلا لنفقو

 ىنميعستو تس ةنس هكلهم لبق اهدج ىلإ اهيفربصأ ناكلايدنم ىف

 2 ممل ناك مد ىف نجاترو ىب ضعب هلمق سافر هاظ نم ىنوتيزلا ةريجب اليقق

 يزاتب رصقلا ءانمب زعواو هتدفاحب سرعاو هلتاق نم هب ناطلسلا راقف هموق

 ضهن رف ساف ىلا افكناو ةسانكم ىلا لترا رق نمعستو عبس متاف ساف ىلا لفقو

 اههف دختاو اهراوسا نمصحتو اهنانبب زعواف ةدجوب رمو ناسملت ايزاغ ىداهجج ىف

 دهركاسع تطاحاو امةحاسب لزنو ناسملت ىلا ارغاو |ادعحمو هانكسل ارادو ةمصق

 سوقب ةاهسملالكيهلا ةهظعلا عزنلا ةدمعملا سوقلا هلع بصنو اهب ةلاهلا ةطاحأ

 الغب متع دحأ ىلعرقوت تناكو اهلي نوسدنيملاو عانصلا هيلا ىلدزا(مر رازلا

 اهب لزذاق ةدجوب ومو نامت ةنس جاف أهنعاح .مضأ ناسملت هيلع'تعتنما اما

 تريرواتب اوناك اك بوقعي نب ىبحي ىبا هيخارظنل ركسع ىنب نم بياعككلا

 تقاضو اهتلباس داسفاو نسارغي ,نبا لاعا ىلع تاراغلا ددرتف ميلا زعوأو

 ىنولمسي غم ادفو ىيحي ىبارممالا ىلع اودفواف ميحاص رص نماوسُميو ملاوحا
 ةعاطب اوفيديو مدلب .دايق نم هونك نأ ىلع مموق نم مءارو نمل نامالا

 لها معبتاو هدكسعب دلبلا لهدو ميضر ام كلذ نم مل لذبذ ناطلسلا

 هترضحب هيلع اومدقف ىداجرخا ناطلسلا ىلع اعيجج مقفجشم دفوأو تنووأت

 مودع ةكلم نم ميريل مدالب ىلا ةكرحلا يف ههلا اوبغرو اهلبقف ممعاط اودأو

 )1١( آعو رؤؤ. 8 ءا 6 ممعاعمأ نايدلا
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 كفوأو هرهبدت هسجو ايهقيالوو ىلإ «قفريص هانلق اك هيلع مهلا ىنباو ةيغاطلا

 هعجرو نيعستو نيتنث ةغس هتلود عئانص نم ىديرب ىبا ةيغاطلا ىلع

 درعسملا حاحل هملا داعا ث هموق رابك نم لوسر نسكير كيرلا عم ةيغاطلا
 هيلع ناطلسلا اهدقعاو هنع اعفاد كلذ نظي هدهب هدي لصوو هتيشاح نم

 ةجناش ةيغاطلا كل هو سلدنالا ناش نم غرف اذأ ىتح ثنلا ىلع هل ىوطو

 ىلا ناطلسلا لحتراو هكلم ىنس نم ةرشع ىدحال نيعستو ثالث ةنس

 نبا ناطلسلا هيلازاجاف نيعستو عبرا ةنس سلدنالا لاوحا ةفراشمل ةجخط

 نبال لزن اهلاوحا نوكس نقمتسا الو ةاخاوملا هعم مكحاو ةبخطب هيقلو رجالا
 نمب هب قحلو ناسملت وزغ عجاو هقعاطل اهب ىلا روغتلا عيمج نع رجالا
 ا ار هارد اكو فارغا لايالحمل ليي تيا كلذ قف

 اهدعب امو نيعستو نهقنث ماوعا سانلا باصا ناكو هراجإو هلبقتف هموقب

 ىلا ىانلا داعاو هقيعن رداو هقلخ كر هللا ناق اهل اونهو ةنس متلانو طخ
 عسببرأ ةنس هيلع دقوو مهششيع بصخو مهن غومس نم هودبع ام

 ناممع نم هب اخرصتسم ةوارغم ريمأ ليدغنم نب تباثت ىنتيعستو

 اعيفش ناسملت ىلا وج ىبا نب ىبوم هموق رابك نم كعبف نساربغي نب
 ميلا ةلاسرلا دواعف همباجا ىف ءاسأو در جيقا نامقع هدرف ليدنم ىب تباغل

 ةنس ضبنو كلذل دعتسإاو ٌمدالبوزغ ىلع مز ةعاف ارامضالا مدزت ملف هناش ىف

 نيرم ىنب لهل امخت تناكو تريروات دالب ىلا ىقتنأ ىتح نمعستو عبرا

 رخالا اهبناج ىتو بوقعي ىبأ ناطلسلا لماع ابهبناج ىن داولا دبع ىنبو

 طقخاو اهب زممتو نسارتي لماع ناطلسلا درطف نسارتي نب ناقع لماع

 0000 ةادمنلا داعب هس الكب ديما ذيل" كالابض . ىدلا نصا
 ركسع ىنب لزناو هكلمل ارغث هذختأو هتنس نم ناضمر رهش ىف هءاغب ليكأو
 ىلا اعجار افكناو بوقعي نب ىبحي ىبا هيحال ميلع دقعو هجورف يسو :هتطايحل



 س4

 كلذب هيلا هيبا زاعيإاب ىيرلا دالب ىلا ةدومعم رصق نم عجر اطوزات نصحب

 ناسملت ىلا اوعزن دق قحلا دبع نب ىبحي ىياريمالا دالوا ناكو اهلاوحا نيكستل
 ناطلسلا اوفظتساج رق: امايا نيب اوهاقاف اواطلسلا رّذض ى اطيقو ' مانع ةساع ل

 ربل غلبو متلودو مموق نم ملحم ىلا عوجرلا ىف مل نذإو ىضرف هوضرتساو

 هنأ ىظي مقيرط ىف ملايتغا ىلع عهاف ىيرلا نم هركسعم ومو رماع ابا رممألا
 نمعستو سمح ةنس ةيولم دالب نم ىطقلا ىداوب ممضرتعاو هابأ كلذب ىضري

 نم هللا ىلا ىربتو دعقو هبئاكر ىف ماقف ناطلسلا ىلا ربخل ىقتناو ممعتساف

 دالبب قحلو ابضاغم بهذف هاصقاو هطختو هنبا عينص نمو هتمذ رافخا

 هيباركحاسم هتلزانو منيب اديرط لزي ملف ةرانغ لابج-» ىلإ تعض م فيلا

 أرارم عب عقواو تنوهمات ةالوملا نب نكيز رظنل رت ىشهلل () ناردو نب نوهم رظنل
 هجورخ ىأ متلود خروم ىجلزلا ركذو نمعستو عست ةنس (8) نكيزرمب اهرخآ

 ةنس ناك ىبحي ىباريمالا دالوال هلققو نمعستو عبرا ةنس ناك ةراغ لبجب
 معا هللأو هانركذ ايك ملعقو هئازتنا ىوثم نم مب ارغأ اهدعب .ىنيعستو سه

 نام ةنس ةراغ لابج نم ديعس ىنبب كله ىأ ىلا هباد اذه لزي مو

 كلانف مموق دمله جوتقفلا بابب ىرووف ساف ىلا دولت لقنو نمعستو
 هركذن ام ىلع هدعب نم نيتفيلخل اناكف اهدج ناطلسلا اهلفك نيدلو بقعأو

 الط فا كوي هلا ةءارطل

 (2) آرنع مك. 85 ممراع نكيزربب ءا 1ع محق. 1 نكيذرمبب

 اتلزانمو ناسملت ىلا وزغلا ديدرت نع رمخأ

 ضاقتناو نمنامتو عسق ةنس هنع ناطلسلا حارفأ دعب نساربخي نب ناقع ناك



- 

 هتابخم نم لايلا كلهو ناطلسلا ىلا روصنم لمصوو هموق هوجوو هتيششاحو هلاجرب

 شاررخ نب وعسلا نيرع ركذلا رئاطلا هريزو ناطلسلا حرسو هباصأ املافسا
 برطضاو هافاوو هرسثأ ىلع ناطلسلا ضبن ّث هيلع خاناف هتلزانم ركاسعلاب

 ةبغم ىم ارذح هموقب ناطلسلا ىلا رع هاخارماع ىلاخو هتحاسب هركسعم

 سدو هب طمحا دق نأ نظو صالخل نم سُميو راصملل ةدششل رع قفشاو رمالا
 هل نذاف نصا نع لوزغلا ىب هتلخادم ىف ناطلسلا ىنذاف رماع هيخأ ىلا

 نصل ىلا صلخ ام دنع هيار ىنرماعل ادبو ناسملت ىلا رفو هتريخذ لقحاو
 عنتماف هيكل دنمواي نا ىتخو ناطلسلا ةلئاغرذحووبهل هيخارع ىم هلالخو

 اوسراو سلدنالا دفو لوصو ناك كلذ لالخ ىنو هدي ىب طقسو مدن رف نصحلاب
 )1 لك لاا دنع مل از ععشي الر ارماع ملا تيعيفا ةيساسع قرم مليطاسا
 0-5 مدقو كلذ هركو سلدنالا ىلآ هتزاجا ةطيرش ىلع متعافش كلبقعف هول

 ضبقتف ناسملت ىلا ليللا ضاخو مب اركم لوطسالا ىلا هتيشاح ضعب هيدي

 اوفاجيتو ميدل هتيشاح نم ناك نم لوطسالا لها ملسأو لعقو هدلو ىلع ناطلسلا
 نم نصحلاب ناك نم عم اومحلتساف رماع معي ركم امل ناطلسلا ىلع متراجا نع

 هتحلسمو هلاع هب لزناو اطوزات نصح ىناطلسلا كلمتو متايوذو مثتبارقو معابتا

 ات 0

 نيزتنملا ريزولا دالوا هلازنتساو ىيرط ةلزانمل دوعسلا نب رع هريزو ازغاو هتاخاوم



 مساا

 اطوزات نصحب ىباطولا ريزولا نبا ءازتنا نع ربقل
 هيا ناطلسلا لازفتسإو ىيرلا ةهج نم

 ميسن ىأ نوريو نيرم ىنب لدابق نم ساطاو ىنب ءاسور ءالوه ريزولا نب ناك

 ودبلإب اوقحل نمفشات نب ىسوي نب ىلع باقعأ نم منإو نيرم ىنب ىت ليخد
 ورسلا لزي مو متدلج اوسبل ىتح مقورع ميف تفعرو ساطو ىنب ىلع اولؤنو

 نم ءارمالاب كتفلا نومو ري اوناكو مفونإب ةخماش ةسايرلاو كلذل منمعأ نمب اعبرعم
 دانركذ اكناسملت ىلا ايزاغ ىزاتب ديعسلا لمحا انو هوقمطي ملف قحلل دبع دالوأ

 مناشب رذنو هب كتغلا ىناورقدأ قحل دبع نب ىبخي وبا رممالا مدلمب قحلو
 كلهم بح هطلج كلاطموا نتسانإ ب ئبذالف نماغصلا نع تارمغ لإ 0

 بوخملا قرصا قت: لوح ابودالا اول رادو, ىلا( وير «ور اا
 ناكو ,غقيابمل اهاياغرو اهراشماوا علزملا بيطار :تتاكتا ةلاعال ها
 نوختعي قى دبع دالوأ نم كولملا نأكو برغملا لقاعم عنمأ نم اهب اطوزات نصح

 اذخا ىنوكيل هعالطضأو هنانغب نوقثي نم مدايلوا نم هب نولزنيو هناشب

 دقع دق ناطلسلا ناكو هيلا نوهسياع مرودص ىف اِهثو طهرلا ءالوه نمةيفانب

 بوقعي نيملسملاريمأ هيب كلهم دعب كلام ىباريمالا هيخا نباروصنمل هيلع
 ساطاو ىنب ىلع نمسيءر ماع هوخاو ريزولا نب ىبحي نب رع ناكو قفل دمع نب
 ءامتنالإب مٌمسفنا اوثدحو هيبأ كلبم دعب ناطلسلا رمأ اونهوتساف دبعلا كلذل

 ناطلسلا ىخا نبا روصنمب منمرع بئوف ةهحانلا كلقب داديتسالاو اطوزاتب

 هبلغو هنع هبعزاو هيوذو هلاجرب كتقفو نيعستو ىدحا ةفس نم لاوش رهسش

 .ىصخملا ىكتو ديتساو هب رئاتساو هافصتةساف هرصقب ناك ىذلا ةيابجلل لام ىلع
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 سرد

 ةهئطب اهناقتلاو ناطاسلا ىلع رجالا نبأ !ةدافوب نع ربها

 تيمكحأو ممتاجاح تيهضقو مقدافو تمرك دقو رجالا ىببأ 0 لسرلا تدعجو أ

 دداوعأ نم أرورس راطو حقوم ليجارجالا ىبأ نم كلذ عقو مدصأقم ةاهاوملا ىف

 فيرط ةعقإر ىعرذعلا ىن غالبتسالاو دقعلا ماكقسال ناطلسلا ىلا ةلحرلا عمجو
 مجلازاجأو كلذ ىلع مزمعاف مودع نم مرسعضو ىميدسملا ةثاغال مدادعتساو أهنأنشو

 ةهخط ىلا لحترأ م ةتبس ةحاس نم شنومنب لتمحاو نمعستو نيتنث ةنس ةدعقلا|اذ

 ةعيرالا اع نب ىنامع نحبهم دحا ريبكلا قنحطملا اوعز اهف هيدل أاعقوم

 ناهرلا ديعوبارممالا واو كلانف رماعوبا رممالا هاقلتف ةيطرقب هنوشراوتي
 هيقلتل هترضح ىم اهرثا ىلع ناطلسلا ءاج رث هترجم ىف الفتحاو ناطلسلا نبأ

 طسبو هلم هب مكي امم هتدافو ربو هتمركت ىئ خلبأو ةيؤطب دافأوو 4مدقم روربو

 ةدنرو ةميزجلل نع ريجألا نبأ هل لزنو لزجاو لصوو ىقخاو ربو هنم ليبقو

 بحاص ةعاطل لبق نم تناك سلدنالا روغث نم انصح ىنيرشعو ةيبرغلاو

 ركذن اكاهراصحو ناسملتوزغ ىلا هف ناطلسلا ىرصو ابنع جرفاف تعنتمأو

 )١( 0م اذ[ شابرح لدم5 19 م5, 8: ماات5ذ !هزمر 1ع مغمصع 7225. م01 شايرح



 ساو

 تلا قاقرلا رجب هليطاسا تلقحاو ةرهملاو ددملا ابنع عطقناو تالالا بصنو

 هركسعم رسهألا نبا برضاو نيملسملا مناوخاو ناطلسلا نم يرصلا نود
 تاوقالا نما هويملاولاجغولاو أ مهاشتلا قلل ادا /ةليالز ركب هاما ل

 تلصتاأو راصملا نم ةدم دعب هيلع بلغتو « ةنوبطصا ةلزافمل اركسع تعبو

 آلا سار اضل مظمأ نانو بلل: نير لدا باع ئه سا هقيأ نا
 نيغشمو :ئىدشلا ةمئس غلرفتساو مظاطقاةدلقلا يع لورتلاو لتعللا ى'هلاالا
 هيلع ادبع اكأبنع ةيغاطلا ىناجت ىلا رجالا نبا ىرشتساو هديعب مل ىنوو
 اضوع نوصنملا نم ةقس ىع هل لزن ناك نإ دعب اهبرئاتساو كلذ نع ضيتعاف

 هب هتثاغتساو ناطلسلاب هكسمت ىلا رجالا نبا عجرو اهنيب تاذ سقف ابنم

 نب ليعامسا نب جرف ديعس ابأ سيءرلا هع نبأ دقواو ةيغاطلا ىلع هلم لهال

 دبعلا ديدهل هترضح لهأ نم دفو ىن ىنادلا زيزع ناطلس ابأ هريزوو فسوي

 اطوزات ةلزانم نم هناكمب هوفاوف فيرط ناش نم ةرذعملا ريرقتو ةدوملا ديكانو

 ةنس رسهالا نيا ىلا اوفرصناو مصلا اريكحإو دقعلا اومرباف دعب ركذت اك
 كلذ لالخ كلهو ديلا لاصتاو ةاخاوملا نم هضرغ ىاعسإب نمعستو ىنهتنث

 دقعو نيعستو نمتنث ةنس عيبر ىف نساكرب نب ىلع سلدنالاب حلاسملا دّسأق

 همعاط ىف ىتلا سلدنالا روغت ىلع رماع ىبا ريمالا هذبع ىلوو هنبال ناطلسلا

 كلابع دافاد هركشعب اجلا رلخفا لا ككعتا ايفا راسا 00
 ركذن اكرجالا نبا ناطلسلا

 (1) هز لهو سقف. 8 ها 6 مدءاقسن «مويطصأ



 2 مساع

 0 ردعلا "ليمطاسا#ةضاقيو ةكنات مازغا رق هللا مصخحمو نوكسملا ققكناو

 ركذن ايك ةزاجالا هعنم ىلع ةيغاطلاو رجالا نبا رهاظتف ىنمعستو

 هللا اهداعأ قفيرط ىلع ةيغاطلا هءترهاظمو را نتا نداقتنا 0ع

 ةياكن ىف غلبأ دقو دأن مكذ اكن معستو ىدحأ متاف هتازغ نم ىناطلسلا لفق امل

 سلدنالا ىلع ءاليتسالا هلاح ةبغم نا ىارو هتلئاغ رجالا نبا رذحو هنود نم

 نم هناكقسا نا اوئدحتو ايجن اوصلخو ةيغاطلا ضوافف هرمأ ىلع هبلغو

 روغتلا كلت م نإو ليطاسالا نع الضف اودارأ ىتم منفسو مميناوش ىصتب

 ملرطسا ناكو قاقولا رحب ىلع مل ةيبر تناك اهنم اونكقسا اذا منو فيرط

 هل طرشو كلذ ىلع هترهاظم رجالا نبأ هل معزو فيرط ةلزانم قلع ا ةيغاطلا

 لاققلاب ابيلع حلاو ىيرط ىلع ةينارصفلا ركاسعب ةيغاطلا خانأو كلذ ىلع



 يب رس

 هناكم ىلا هداعاو هنع ىضرو هميبا ةعاط ىلا ءاف موطع نب دمحم ناطيشلا ةالام+

 عم هيلع ىزتنملاوطع نبأ ىن هانركذ اكن ساربغي نب ناقع بلاطو هترضح نم

 لحتراف موزع ىلع مزتغاو ناطلسلا ةظيفح تكرحتو همالسا نم نامع ىباف هبا

 دبع ياريمالا هنبال ابيلع دقعو نمناتو عست ةنس نم رفصل شكارم نم

 ةدودخإ هركاشع,ف هتبنا وم عير ودحا نل ند ةضردل د
 ناقعزجماف ناسملت لرد ىتح راسو برغملا لها ةفاكو لئابقلا دشحو

 ىنارمخلا برخيو راثالا فسني اهيحاون ىفراسف اهناردجب هنم اوذالو اهب هموقو
 ةنماهت ىلا هنم لقتنا رث اهتحاس نم ىنوباصلا عارذب كزن م عرزلا مطخيو

 رفا هيلع تعنتما الو اهءارضغ دايو اهءارهت عطقو اموي نيعبرا اهرصاحو

 ىب دالب نمافصلا نمعب رطفلا كسن ىضقو برغملا ىلإ اعجار افكناو اهنع
 دنع وزغلل هلوصف ناك ابنمو اهب تبلتو ىراقب هنابرقو ىكفالا كسنو ىتانري

 ىلاعت هللا ءاش ناركدد اك ةيغاطلا ضاقتنأ

 هرشل راسلملا ناكر ةعالا 00 0

 ذبنو ضقتنا ةجناش ةيفاطلا ىإب ريبخل هافاو ناسملت وزغ نم ناطلسلا عجر امل

 فسوي ىنب ىلع حلاسملا دماق ىلا زعواف روغثلا ىلع راغو موحلا زواجتو دبعلا

 دالب. ىلع تاراغلا نمقو شير ةلزانمو برححل راد ىلا لوخدلاب نساكري نب
 ليغوتو ابلالخ ناجل ىيعيست ةبلب نم رخالا عمبر ىف كلذل ضبفف ةيغاطلا

 ىف هرثأا ىلع ايزاغ ىزات نم ناطلسلا للصفو ةياكنلا ىف غلباو اهراطقأ ىت

 ماتزاجحا ىف عرستو اورغنو هلّساجقو برغملا لها فنتساو ةدومعمرصق لقحإو يدامج
 دايق لبا[ ناطلنلا نواف ةراجتألا نود ارجج قاقزلا ىلا هليلطاس[ةيغاطلا| و
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 هةعفادم املقتسي ىأ اوشخ متودع ىلآ ةزاجالا نم هعنم ىلع ةيغاطلا عم

 تلصتاو اهل هيئازع درجو اهيلا عياجإو هقزجص ذخالا ىف نساربغي ارلسارف
 دب هل نكي مو ةيغاطلاو رجالا نبا نمب ام دسف رث هيلع رهاظتلا ىن غيديا

 اك بوقعي نب فسوي هنبا ةطساوب هالوتف قحلل دبع نب بوقعي ةيالو نم
 ىنيعبسو عسق ةنس دازغاف مترهاظم ىف نسارغي ءابح ىلع هوعلطإو هانركذ

 دانركذ ايكهتحاس نمجوت ىب نم هودع اطواو ناسملقب هلزانو هزوزرخب همزهو

 0007 اكاد ةيفت ىلع نايز نب ىسارمتي كلو ذايجل نم هنا ىلا ىرصنا رق

 ةمواقمب هسفن ندحيال نأ اوعز هدهع ىلو نامع ةنبأ ىدواو نمناممو ىدحا

 مغم ذولي ناو ءارصصلاب مداعل ىلا زربيال نو بلغلا ىن متاماسمو نيرم ىب

 ىلع ٌميلغت دعب نيرم ىتب نأ اوهعز هيلا ىقلاو هملا اوهس ىتم ناردجلاب

 مبلغ ىعاضتو متوق تدادزا ممناطلس ىلا نيدحوملا ناطلس ةفاضاو شكارم

 ىتاف مداقل ىلا تزربو ميلا اهدعب تفحز ىنا كدرغيال هاصوا اهف اوعز هل لاقو

 اهفرع دقو و كرتاو اهدايقعا دعب متمواقم نع عجرا نأ تفنا

 ىف كل سيلف مداقل نع لوكنلاو ممتزرابم ىنعزحملا كرضي الف تنأو نسغلا

 00 1 دلغعلا ب فاتيج ديجاو, ةنعلاس ةداعالو ملعم ماغم كلذ
 ناقع تلج ىلا ى.اوعز ةاسولا هذهو  ةضهانملا تنتاك ٍتنلعق ىلف كارو

 ىنيدحوملا عم مابرحو ةياجب هتلزانمو ةيقيرفأ كلم بلط ىلع هدعب نم هينبو

 |( 2 داخل تعبف نيرم ىب ةماسم ىلا هنبا ناقع بهذ نسارغغي كله انو

 000 در ءاقارر نيلدتلا هيلا جلاجل قيل جيب نم فقس ناطلسلا لا
 ةندابملاو مسلا نم هيلا ءاج ام ىلع هل دقعف نيذاتو عبرا ةمس ةعبارلا هتزاجا

 رثا قل دبع نب بوقعي كلهو أرهرسو ةمارك ايلتمم هموقو هيخأ ىلا هعجرو

 هيلع جراوخل ىزتناو بوقعي نب ىفسوي همبارمالإب ماقو نمناتو سمج ةنس كلذ
 مانركذ ايكارخا هيلع هنبا حرخ رق مءاودا منحو ملزنتساو ملرمتف ةهبج لكب



 ماا

 ةنماكلا ظئافنلا ناطلسلا نم نراقف هلنقتعاو هنب اطسف كوقلا ى:لوشولا

 ناسملتوزغ ع مزمعأو ةرتاو.ةم أ تارتتلاو ةهجدقلا ىنحالا تككرشتو

 ءاركح ىنم رافقلاب متالاجم ندل نم ةهدق نييكل نيذه نيب ةنقفلا تناك

 ىجاوضلا ىلع اوبلغتو لولتلا ىلا اولقتتنا الو باصم ىلا كييكف ىلإ اص ىلا ةيولم

 تناك ةروكذم اهيف مهبورح ماياو ةلضتم م.ةنقف لزت م طسوالاو ىعقالا برغملا

 ةنقفلاو نهب بيرضتلاب نم رصنتست اهئايتلاو اهلالتعا دنع نيدحوملا ةلود

 ىباو نايز نب نساربتي نمب ناكو اهمايا تلصتاو !بلاوحا كلذل تدكاتف

 رهظتسإو لك نم اضعب أهنم انلقن دهاشمو عساقو اهيف قفل دبع نب ىجحي
 اه يالا وكل اهوعكا اغلا ناكر اينشعب* اهدي نال يل

 رباس ىف هقمواقمل ىدصتي ناك نسازيغي نأ الا هليبق رويل قمل دبع نب

 مكلم ىلع قحلا دبع نب بوقعي ىوتساو نسوملا دمع ىنب رثأ سمط او هعئاقو
 هكلم نسارغي كلم ىلع ىلا هيلع ىعاضف مركاسع هتلج ىف تراصو

 نومسأ الو ةقلاثو ةيناث هب عقوا رث ةفورعملا ةعقاولا غالت ىف هب عقواف هل عمجو

 2 هراصما رداسو برغملا 2 لمكتساو هكلم ىب قحل دبع نب بوقعي مدق

 هراد ىف هقلزافمو هعوجج لفب هاوق نفوأو هقمواقم ىلا لواطتلا نع نسارمغي
 ىلا كلذ دعب ىرصناف هيلع ةوارغمو نمجوت ىنب نم ةتانز نم هلامقا ةرهاظمو

 رجالا نبا باترا الو هرابخا ىن هانلقن امك هاوس اع لغش هيف هل ناكف داب

 رهاظتو هكلم ىلع هرذحو سلدنالا نم قحلا دبع نب بوقعي ناطلسلا ناكوب



 سل

 1 ءاقي نم هكلم

 شكارم ىلا هعوزنو رماع ىبا ريمالا جورخ نع ربغل
 ةعاطلا ىلا هقُمف ث

 نقكارم ىو رماعوبا هنبا هيلع جرخ اهب ماقو ناغب ناطلسلا لمحا ان
 ءازتنالاو ىالخل ىلع هدعاصو نينا عبس ةنس نم لاوش تايرخا هسفنل اعدو

 هفاقل ىلازربف شكارم ىلا هرسثأ ىف ناطلسلا حرخو و طع نب دمحم اهلماع

 رماعوبا صلخ م اماي  شكارم ناطلسلا مرصاحو ميلع ةريادلا تناكف
 لا دو ةلاكبلا با :نفا' تفونعللا  لثعقو هيه ام, قصعساف لاا تيب“ ىلا
 ضبنو ناكسو افعف ةفرع موي دلبلا ىلا هدغ نم ناطلسلا ليخدو ةدماصملا

 ليل نسا اطءاخنا عودت ةحاخ#ىلا نوهلا نم كلاعب نا 'هنيحا نيا َووْنصْعَم
 زهاني ام ممنم لمقو سوسلا ةربارب نم , ةنكرب اوعقواف شكارم ىم ددملا

 هيأ نا رق مهاربا نب م« نوبح مهش لتق نيف ناكو متاررس نم نمعبرا

 هريزو هعمو ناسملتب قحلف ىالخل ىف هبالجو هيبا طغب هعرذ قاضرماع ابا

 ناكملا مل دهمو نساربغي نب ىنامقع عاواف نينا نامت ةنس مٌتاف وطع نبا

 ىضرف هيلع هتنبا تفطع ام محر هنيأ ىلع ناطلسلا قطع رق امايا هدنع اوعقبلو

 هيلا مسي نأ ناسملت بحاص ىسارغي نب ناقع بلاطو هناكم ىلا هداعاو هنع

 هل ظلغاو هتمذ رافخاو هراوج ةعاضا نم ياف هنبا عم قافنلا ىنرمجاملاوطع نبا

 (4) [نوه موو. 8 ها الكر صحم. ةممدمأعمحسأ ة له طتط. لعلاج طمدونفو طقمفلاع 3" ةلوو»ب موماعمأ هنكرم

 (9) آرنع مق. 83 6 نوفحا 165 2258, (0 © ال. نوه أ 16 25. م روبح



 ناطلسلا ةعالط ىف نأ يدار نرد

 هريعمو هكلم نءرجألا نبا ناطلشلا ريل ةراسسا 0 0 0
 ديت انا نادلولا نف؛ ىلح كلص انو ناكم كلذب ةردلا . ك4 ناك 20

 قاحا ىبالو ةقلام ىلع دمحم ىبال رجألا نبأ دقعف مهاربأ قاحصا اباو هللا ىبع

 ىناسفانمو تابصاغم تثدحرجالا نبا ناطاسلا كله الو شا ىداوو شرامق ىلع

 ناطلسلا ةعاط ىف دمحموبأ لخدو هانلق اكةنقفلا ىلا كلذ ىداتو هنيبو اهنيب

 تس ةنس دلبلا نع هل لزنو ناطلسلاب دمحم هنبا قحلف كله م ىفسوي ىبا

 نصح ىلعريهالا نيا بلغو نمئاو نمتنث ةفس قاحاوبا كله رث نمعبسو
 ىداو ىلع نسحلا ىبا هنبال دقع دق قاحتاوبا سيءرلا ناكو هيلاراسو شرامق
 هيلع نسل وبا رهاظو رجالا نبا نمبو هنيب ةنقفلا تلصتاو اهنوصحو شا
 ةنتفلا رما لاطو لهلدلا نياووه ةطانرغ ىلع دمحم وبا هوخا بلجإو ةيغاطلا

 دقعنا رث ةيغاطلا عم ةطانرغ ىلع دمحم وبا هوخا بلجاو رجالا نبأ نيبو مثغهب

 هسفن ىلع ةلوليقش نب نسحلا وبا ىتخو ةينارصنلاو نيدسملا نمب ملسلا
 ةنس شا ىداوب هتوعد ماقإو برغملا بحاص ةعاطب مثقف رجالا نبا ةيداع

 ىنمبو هنيب ةلصاوملا تعقو اذا ىتح رجالا نبا اهل ضرعي ملف نمئامتو تس

 ناطلسلا ىلا ةلسر تعب هدي ىلع رهصلا اذه ناش ناكو بوقعي ىبا ناطلسلا

 ةلرليقش نب نسل ىبا ىلا ثعبو اهنع هل ىنابكف شا ىداو نع ىناخلا هلمسي
 ريسصقلا هاطعاف السب هيقلو نينايو عبس ةنس هيلا لحرإو اهكرتف كلذب

 رجالا نبا نكقساو متلودرخا هينبل لزن رث اهابا هغوس ةمعط هلاعاو ريبكلا
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 وحيو جراوخلل لازنتسال هحرسو نيوسلا ةيالوب هل دهعو ركاسعلا ىلع كلام ىبا
 ءالعلا يبا دالوا هلققف ةطانرغ ىلآ هبرغف رع هيخا ىناكمم باتراو داسفلا راثا

 لقغملا برع امغو بئاتكلاو شومهل ىف روصنم ريمالا راسف ابيلا هلومصو موي
 ىداج نم ةرشع تالغل ميورح ضعب ىف ىلحم نب ةحلط لمقو ميف ىنخنأو

 ضبن رف ىزاقب قلعف ناطلسلا ةدس ىلا هسارب تعبو نمنامتو تس ةنس

 اودسفاو نارسلا اورضا امج ةعرد ءارصعب لقعملا اوزغل ناضمر ىف ناطلسلا
 ةروكسه دالب ىلع رمو ناسرفلا ىنم افلا مشع4< ىثأ ىف ميلا راسو ةلباسلا

 رثكتساو ىبسلاو لعقلاب ميف نخئاف عجاون رفقلاب مكرداو نرد لبج اضرتعم
 شكارم ىلا هوزغ نم داعو سافو ةساملكيو شكارم تافرسشب تقلعف مسوءر نم

 نم اهيلع ةيالولا يدقلا ابلماع ىلح نب ىلع نب دمحم بكنف لاوش رخآ

 بكفف ةحلط هريومك داتا اج ىلحم دالوإب بامترالا نم عقو امل نيدحوملا بلغ ندل

 كلذ رثا ىلع كلهو هدعب رفص ربشل هسبحم ىف كلهو عبس ةنس نم مرح ةرغ

 ىتاناهل وطع نب دمحم اهلاعاو شكارم ىلع ناطلسلا ىقعو ومع نب مساق راو رملا
 ساف ةرضح ىلا لصحترا رق ماع اأ ةمبأ هعم كرتو قلع هالو متلود ىلوم نم

 هللا دبع نيوحر نب ىوم ةنبا هسرع اهب هقفاوو عبر نصتنم اهب لمحات

 سرعاف هعلود لهاو رجالا نبا ءارزو نم دقو ىف ةطانرغ نم قمل دمع نب
 نبا لسر اهعم تفاوو اهب راهصالا ىف لبق نم اهيبا ىلا تعب ناكو اهب
 ىلاعت هللا ءاش ناركذن ايكابب مفعساف شا ىداو نع ىناكلا نولمسي رجالا



 سا

 رصقب ا كتجاف برغم ا ىلا زاجأو هركاسع نم ىالا ةثالعب هدماو ابحلاسم

 تلخ ةرسشع ىتنثل اهب لتقحاو ساف ىلا لحرا رث ىناغلا عمبر عباس ةدومعم

 دبع نب سيردأ نب دمحم هيلع حرخ هكلمرادب هرارقتسا نمو ىداجج نم
 ناطلسلا ميلا حرسو هسفنل أعدو ةعر د لابجب قحلو ميوذو هينبو هتوخأ ىف قل

 هركاسعب ناطلسلا مازغأو مب قحلف ميلا عوزنلا ىن هل ادبف ىرعم ابا هاخا

 داعو فالخل نع لزنف هيخا لازختسا ىف قطلتو بداثكلاو توعبلا ميلا ددرو

 حرشو ماقيرلم ءانثا ميلع ضبقتو ناسملت ىلا سيردا دالا مفو هقعاط نسح ىلا
 نم بسجل ىزات جراخ كحلي مٌملتقب ههلا زعوأو ىزات ىلأ نايذ انا ذا ناطتسلا

 أوقرفتف نا-طلسلا ةردإب نم كلذ دنع صامعالا بهرو نيمنامتو سه ةنس نم

 ىيحي ىبا دالواو قحلا دبع ىب هللا دمع نب سيردأ ءالعلا ىبا دالوأ ةطانرغب أوقححو

 دعب ناطلسلا ىلا ىبحي ىبا دالوا عجرو وزي نب ناققع دالوو قل دبع نب
 قمل دبع ىنب بوقعي نب دليلجا دمحم هوحا كلهو هنامأو هدبع ءاضقنا

 ناطلسلا ىلع حرخ رق ةبخطب كلام ىبا هيخا نبأ رمع كلمو هتنس نم نابعشل
 ىنذاو ةعاطلا ذبنو م ةوالدنف ةعلقب ىركسعلا ىسري نب نامتع ىب رمع

 ان يزواجملا لداجعلا نق ميلا نمو ركسع ىنب ىلا ناطلسلا زعواو برسح اب

 ةرودبنب لتقحاو هتلزانم ىلا هركاسعو هباكرب ضبن  هولزانو هل اودشتحاف

 ىلع ناطلسلا هلذيو نامالا لاسف هبب طمحا دق نأ ىتقيإو هسفن ىلع. مع ةفاكو
 ناطلسلا هل ىنوف لزنف ةريقل نم هل قثوت نم تعبف .ناسملتب قاحللا ةطيرش

 هتنس نم ناضمر ىف ناطلسلا لحترا رث هدلوو هلهإب ناسملتب قلو ةدبعب

 رظنلا لقعاو لاوش ىن اهب لمحإو اهفارطا ىمققتو اهئاحنا ديهقل شكارم ىلا
 ناسح ىنب ىلا ىوطبلا ىلحم نب ىبحي نب ةحط كلذ لالخ عزنو اهحلاصم ىف
 هيخاآ نبأ روصنمل ناطلسلا دقعو هسفنل اعدو ناطلسلا ىلع جرو لقعملا نم
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 كلذ دعب لتمعأ مث ناضمر ن ونكمل ىركسعلا ليدنغنم ىبأ نب ىبحي ه ميزو كلذ

 ةنّس مرح رخال كافهو هعجو دقشأو ضرمو ةج ىذ ربشل نيملسملا رممأ

 ةرهتلا نم ةياقسو نيناهتو سم

 | كلا ٠ كاركشاب زمطو هواش ةمضوم ةزيودلا7 قتسويوبا ناملطسملا رت "لكعا ام
 00 1 الا اق ةاسعووالشلا ذاعافا عررطلا قف هفاكتجوطوأ بوعلي ىارقفلا

 اوددج رجلا ميلا زاجاو هموق ءامظعو همبا ءارزو سانلا ىلع ةعيبلا هل ذخاف هلوصو
 ناطلسلارما دقعناو ةفاكلا ىلع اهو ذخاو نينامتو سه ةنس نمرفص ةرغ هتعيب

 ةاكرب ذخالا سانلا نع عفرو ىنوهلا حرسو تالصلا لزجاو لاومالا قرفف ذمموي

 ىلع روبلو ءادقعالاو مظلا نع لاهعلا ىديا ضبقو مقنامأ ىلإ اهيف ملكوورطفلا

 ناكو ةاباسلا حالصا ىلا هءانتعا ىرصو بترلأ موسر ىحمو سوكملا عفرو اياعرلا

 ردابف هناقلل أد عوم برضو رجالا نبأ نع تعب نأ هرمأ نم ثتدحأ ءىت لوا

 عيج نع هل ىناجتو اهركتو ةربم هقملو عمبر لوال ةلإرم ,هاظب هيقلو هيلا
 اهناكم نماقرفتو ىيرطو ةريزهلل ىدع ام هتكلممل تناك ىتلا ةيسلدنالا روغتلا

 دفو اهب هافاوو ةريزجل ىلا ناطلسلا عجرو ةاصولاو ةافاصملا تالاح لمكا ىلع

 هنع هللا افع نيمدسملاريمأ هل دقع ىذلا مسلا مكح نيددجحم ةجناش ةيغاطلا

 سابعلا ةيطع ىبا هيخال دقع ابيفرظنلا نم غرشو سلدنالارما ديم الو مباجاف

 ىلع ,) نساكري نب فسوي نب ىلعل دقعو اهملع ةرامالاو ةيبرغلا روغعلا ىلع
 () طدمع اه سعب ؟ هدانن نسأكرب



 مس

 لافتحالاب سانلا رما دقو نم سملار يما ءاقلل دغلا نم الحترا رف كلامه نيملسملا

 زع اورهظاو اوبهاتو اولفتحاف هتبباو مالسالا راعش راهظأو هموقو ةيغاطلا ءاقلل
 تاو ةرمم نسحإب نمدسملا ريما هيقلو ةيماخل روفوو ةكوشلا ةدشو ةلملا

 فحتا ةيده هيدي نيب ةيغاطلا مدقو لدا ءاملظع ىم هلعم ايي لت ةمارك

 ىفحولا ىارمتل ف جورااهنف ناكمدالم ىرط نا ١ يمك ل 7
 ىناطلسلا اهلبقت ىرظلا نم كلذ رمغ ىلا شحولا مج نم ةراهو لهفلاب ىمسملا

 رباس ةيغاطلا لبقتو مسلا دقع لهو اهتفعاضمو اهئافكب اهولباقو هغباو

 ىضرلا نم هردص ءلمب هموق ىلا بلقناو هيلع مالسالا معب ىضرو طورشلا

 ىراصنملا ىديإب ىتلأ معلا بقك نم كعبي نأ نيدكسملارممأ هنم لاسو ةرسملاو

 رشع ةئالث ىف اهفاضأ ىم رثكتساف مالسالا نيادم ىلع مداليتسا ىندلي نم

 معلا بلطل ينافي اهيسسا تلا ةسودع اطيل! دضررم
 هموص ىضقف نامل اتيقي نينليلا ةرسيزمل ىلا نيدلسملا ريما لفقو

 اهودشنا تاملكءا رعشلا دعأو معلا لها ةرضاح |ءزج هليل مايق نم لعجو هكسنو

 كلذ ىب مقبسأ نم ناكو ىنينموملا رمما سلجم ىف ءالما دهشم طفلا موي
 ىلع هتاوزعو نمدسملا يماريس اهمف ركذ ىنانككملا زوزع ةلودلا رعاش ىاديللا
 اهيلع دقعو حلاسملا اهب بت مف روغتلا يف هرظن نمملسملا ميما لعأ رق قسن

 كتدحيال نإب هاصوتساو ةقلام ةبرقم ناوكرب هلوناو ليدنم نايز يبا ميمالا هنبال

 ىرخأ ةحاسم ىلع ىمماعلا دايع با نب دايعل دقعو اندح مجالا نبأ دالب ىف

 ّ :مشابمو برغم ا لاوحا دقفتل بوقعي ابأ مممالا همبأ زاجاو ةنوبطصإب هلزفأو

 ةتيس داق ىجادنرلا مياقلا ىبا نب دمحم دُناقلا لوطسا ىن زاجاف .هرومأ

 تسلم فاتتب سيرد هغباو قد دبع كلما با هيبا ربق ىلع, ءامبلإب هنيلا زعوأو
 باعكلاب اهشقنو ماه لا نم ةفسا مروبق ىلع ىنبو اطاير كلانه طقخاف
 لالخ كلهو اندفو اعايض كلذ ىلع فقوو نا*رقلا ةوالقل ءارق اهيلع بترو
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 مس

 نم مصاعال نا اوهقيتساو رجانمل بولقلا تغلبو راصبالا ممم تغاز مثنارع

 نوعجوتي ةلذ عقهرت مراصبا ةعشاخ ةجئناش متغاط ىلا اوعقجاف نمملسملا رممأ

 ىلا ةعارضلا ىلع هولجو لاكفلا ملاو باذعلا ءوس نم هللا دونج مقاذا امم

 الو كلذ ىف هيلع ةينارصنلا رابك نم ءالملا ذافنإو مسلا ىف نمدسلا رهما
 01 ل تاجظ راد نمااهيرك لغو ةمواق,اددم :عييصت لا فاالف
 | ال ني اذتر نيطسلا رفعأ كغ اقرار المينالا ةمضبلاو لولا قم
 م ميلع ازازمعا نيملسملا ريما مدرف برحل رازوا عضوو متفقاساو متسمامقو
 هموقو هنيدزع نم ٌءانق:ام طرتشي ىأ ىلع ةبغرلا ديدرتب ةيغاطلا ممداعأ

 زعل ملذو هيلا متيغاص ىنقمت امل مسلا ىلأ جو نيملسملا ريما مفعساف

 نيملسملا ةملسم نم هولبقت ام ميلع طرقشاو هولاس ام ىلا ممياجأو مالسالا

 كولملا نم هناريج ةيالو ىف ه.تاضرم دنع ىؤئقولاو هموق رمغو هموق نم ةفاك

 بيرضتلا كرتو هدالب نم برها رادب نمدسلملاراجت نع ةبيرضلا عفرو متوادعوا

 نبا قحل دبع ,ر هققث ثعبو ةنتف ىف مغيب لوخدلاو نميملسملا كرلم ىنمب
 لسير تدقوو ءافولا ىت دكأو غلبتساف هدقع ماكحاو. كلذ طارتمال ناهرعلا
 ىلعو نيملسماريما يود ةعم مسا دقعل دنع وفو ةيغاطلا كعرجالا نبا
 ىنهملسملا رممال دقع ام معمساو ناجرملا نبأ ديم ممضحاف هنع هتعفادم

 مسبلا ماقم ول عم ممسلف 02 ان نأ اها مل لاقو هتلم لهأو هموق ىلع

 اوفرصناف مكنع هعافدالو هقمواقم قيطا تسلو نيملسملا كلم اذهو بردو

 0001 هداني اهلا لودي نا طلسلا ءايضرع ىلإ هيعيعانس لا دبع كازا
 ةظيفحل نيحستو ةهفلا لس ىف كلذ ةبغم دأرأو هدفا مككستو ةفلالا

 نم هدبع ىلو بوقعي ىبا ريمالا ىتل لاسو هقافو ىلا ىتصق ةفلالا نيكمتو

 ركسعم انايو شيرش نم سارف ىلع هيقلو هيلا لصف هيلع نيمطيل لبق

 (1) 8دمد ]ع5 مدد. ل" ءا 0 هع مممأ عدا 1م06ءطت طاق



 مب رس

 ىلعي مدساقو ةازغلا رحاسع ىم ةطانرغ ددم هافاوو بجر رخال شيرش ىع

 معلما ىلا اوبلقناو اهركتو ةربم ماقلف ةدرب ىداوب قحل دبع ىنب دايع ىبأ نب
 قفارفلا قود نءازمتكالاو:ىاقربلا لذلعخلاب هليطانلا كلا رعواروطعلا نا 0
 ةريزجلو بكنملاو ةبخطو ةتبس نم هل-حاوس عيمج ىلا نيملسملا رهمأ زعواف

 نوشالثو ةتس اهنم تفاوقف هايطاسا ىدتسأو ا طابوو ىبيرلا دالبو فيرطو

 ىلع تدترأو اهنعؤودعلا ليطاسا تمجياف اهديدعو ابتدع ىن ةلماكتم الوقسا

 هقلم لهاو ةجناش ةيغاطلا نقيتساو ناضمر ةرغ هريزجلاب لمحاو اهباقعأ

 اوك ةيامحلو ةعفادملا نع مجحلا اونهمتو تبرد ممضرأو تيفف دق مدالب نأ

 لصوو ركذي ام ىلع منع هتيداع ىنك ىف نمملسملا رممأ ىل اوعرضو مسلا ىلا

 ىلا اعزان ىل نب ىيحي ىبا نيرع شيرش ةلزانم نم هناكم ناطلسلا ىلا

 فيرط ىلا لقحاو هبكنب ةحلط هاخارماو هبعالت نم قبس امل ههتاف هقعاط

 ةرياتخ ة وتسع ةييحا ”لاوما ىدفتساف .بكفملا ىلا .ةحلطا راسو اهب لكدلا

 نم ركسعب هدماو بكذملاب هلع ىلع ىبوم هاخا ةيناترقاو ناطلسلا ىلا اهلهو

 ناطلسلا باكير ىف مهو ةملط زاجإو هلاقتتعا نم لاهلل مع قلطا رث لجرلا نم
 ماقإو بكنملاب اهغم قحل رق ةطانرغ ىلا ناطلسلا دفاح كلام يأ نبروصنم عضو

 هماقم ىضرو ناطلسلا هرقاف ىلحم نب ىبحي نب ىبوم عم

 مْسلا داقعناو ةجئاش ةيغاطلا ةدافو نعرمخل

 كلذ ةّمفت ىلع ناطلسلا كلبمو

 رممدت نم لزن ام نماظسملا رممأ نم شنوفدأ ىبأ دالب ىف ةينارصنلا ماب لومذ امل



 يول

 كتعمطو ةنومرق ىلع راغاف ريبكلا ىداولاو ةنومرق هازغأو مخا ركسعب هدمأو

 دلبلا ىن موزجحا ىتح اوفششكناف لاققلا مقدصو هل اوزربف ةعفادملا ىف اهتيماح

 2 ةوذع دومكقأو رابن ىم ةقان هولتاقف دلبلا ىم أبيرق ناك حرمب اوطاحا ش

 هركاسع ىديا تالتماو اران همرضاو نيدسملا ىلع اممع كلانه ناك اجرب

 ريمالل دقع ىاعلا عمبر ىم ةرشع ثالغلو نيملسملاريما ركسعم هل لفقو

 ىو ةونع اهمكقاو اٍلتاقو ابملا دمعف () قومك ةريزج ةلزانمل بوقعي ىبأ
 رع لإ ةعلخإدم: دعب عراكو ىلحم نب ىبحي نب اق عع عاج قات

 ةنس هلقتعاف ذّتموي اهب ناك ةراع نا ىبأ ىدلا ههتأو سنوتب هقيرط ف

 ىف ايزاغ سلدنالا ىلا زاجا رق برغلاب هموقب قحلو هحرس م نينا نمتنت
 ىلا هحرسو ناسرفلا نم نيقيام ىلع ةازغلا هذه ىن هل دقعف ناطلسلا باكر

 نيدهاعملاو دوبيلا نم انويع كلذل هعم تعبوركسعلل ةيبر نوكيل ةيليبشأ

 كلذ ءانثا نيملسملا ريمأو ةجئناش ةيغاطلا رابخا هل نوفرعتي ىراصنلا نم

 0000 1-11 كيور اناا فسنيوا بيورتكلاو اعلا ايمو ريو: سيررم 'ىدامع
 ةيار دقعوا شمج ءازغاوا ركسع زهبجت نع امويولخي الفودعلا دالب ىف ةلمأو

 دارحالارمما ىزغلا رضخو مسج حومك# نم هاا داي تاوزغلا هذه ىف ىلبأو

 برعلاو نيدهاجلارئاسو ةتبس ةازغ كلذكو ركذ ابيف عل ناكو اهطع ءالب

 ابهنو ةراغ اههنتكأو ابيرخت اهفسنو اريمدت اهرمد الف عرمغو ا
 جرفاو لوفقلا ىلع مزمعأ ركسعملا نع ةرمملا تعطقناو ءاقشلا لصف محزو

 (1) آرع مق. 7 ممرعاع رثويكا 16 مك. 8رتوك 16 05. هرقوتمك



 سا

 :امابع متانعلا نم ارهجرف كادر ل د 2
 او داباور امقلا عالتقأو عورزلا قيرحتو بيرخحلاو ليفلا اهيفاونختا نأ دعبرجاسعلا

 ةرسغ ىلع هوفاوو نقلكر :نيطح قع ةراغألل اركسع عمبر ىمات حرس اهضارع

 ىناسرفلا نم نعيلا عا نيرعم نإ هيتال عسير ساس فس
 9 بر اهتيماح هَنَم تزجكأو ىقت ىتح راسف ةيليبشأ وزغل هحرسو

 ىلا عجرو الوماو ايمس هركسع ىديا تالقماو اهءارجهت عطقو اهعورز قرحو
 وزغل عمبر فصتنم رع هدفاحلا ةنعلات, دقعا قش بئاقثلا ولهم ىناطلسلا ركسعم

 بالالاب قا عقلاو ةيسانلا نم لجرلا هبعمر شو هركسعم»ىم برعلاب ناك 3
 ةلتاقملا اولققو هلها ىلع ةونع هومكقاف ةقبس ةازغو ةدماصملا نم لجرلاب هدمأو

 بكر رهشلا نم ةرسشع عيسلو بارتلإاب هدخ اوصرضاو ةيرذلاو ءاسنلا اوهسو

 هحابتساو رانلاب هقرحو هبرخ هركسعم نم ابيرق ,ر طوقس نصح ىلا ناطلسلا
 وبا ريمالا ةديع ىلو لصو هرهش نم نيرشعلو هافها ىبسو هتلتاقم لقو

 ركسعو ةمخح شويج ىف لدابقلا ةفاكو برغملا لهاريفنب ةودعلا نم بوقعي

 ةيفاوملا ركاسعلا ضرتعاو ممدقم روربو مداقلل نيدسملا رممأ بكرو ةروفوم

 برغملا ةربارب نم ىنالا ةينامتو ةدماصملا نم افلا رشع ةثالث تناكف ذمموي

 ىنيمفلاو ةقزقرملا نم ىلا ةسهجخ ىلع ناطلسلا هلدقعف دابجلاب ملك وعوطغملا

 وزغل هحرسو ةبشانلا نم نيفلاو لس جيلا نم اغلارشع ةثالثو ةعوطملا نم

 نيب كازاغلا كتبو ههجول ضيشو# هيناتك اًدعف ايمحاوب نب ناختالاو 10

 فرشلا ىلع جاعو لاومالا اوهيقكاو نوص(ل اومكقاو اولققو اومسو اونختاف هيدي
 ىلا لفقو ةدع اهنوصبجح ىنم مكقأو اهارق ىسفف ةيليبشا طيسب نم ةباغلاو

 ريممالا لاسر. ناعلا ضير, ىضايسلو اباه روع زها ل
 هلوسو ةادغ هل دقعف نيطسملا نم رفاو ركسعب فيرط نب ليدنم ىنايز وبا

 (1) آ.ع 625. 18 616 طوقميم _ 0م انا لهضهق | 3 طوقتنم



 ةعبارلا ىسوي ىبا ناطلسلا ةزاجا نع ربخأ

 مللع حاذأو هتقيشاحو د دوغج ضرمتعأو ةزاجالا ىلع نيملسلا رمهمأ مزمعأ 4

 كتالعل ةرخالا ىداهج ىف شكارم نم ضبنفو رهفنلاب برغملا لمابق ىف ثعبو

 لحترأ رت هكسنو هموص هب ىفقف نابعش ىصتنم جفلا طابر لقحاو نينامتو

 ةعوطملاو ةقزقرملا نم دوشعلاو ركاسعلا ةزاجأ ىف عرشو ةدومعم ررصق ىلا
 لمحاو اهدعب عبرأ ةنس نم رفص ةرغ هسفنب رجلا زاجا هنن اخ

 ىداو ىلا ىقتنا ىتح ايزاغ جرخ ف امايا حاراو ءارصفمل ىلا اهنم راس رث ىبيرطب

 دالب برخ املف ىسنتو قرحتو رمغت اهطماسبو ودعلا دالب ىف لوهدل حرسو كل
 اهيلع خانأو اهتحاسب لزنف شيرش ةنيدم دصق مضرأ رمدو ةينارصنلا

 ركنا كداك ىلا ماسلا نغ كمبو اهيحاون عيت ىف تازاعلاو ايرشلا كو
 لهأ نم نيدهاجلا نم رفاو عمجب كلام با نيرع هدفاح قحلو هيدل تفاوقف

 ةيام سه زهانت ةبشان ةازغ ةقبس نم ىنزعلا ةصح هتفاوو الاجرو اناسرف برغملا

 ةودعلاب ىقتب نم رافغتساب بو-قعي ىبا مهمالا هدبع ىلو ىلا زعوأو لجرلا نم

 ىلا ىلع دحاولا دبع نبروصينمرخاألا هدفاحل دىقعو داب ىلا نيملسملا نم

 هقغس نم رفص رخال ةيليبشاوزغل هحرسو ةيارلا هاطعاو ةازغلا نم سراف

 اوعجرو راسالاو لمقلاب اونختاو اهوحابتساف مقرصنم ىف ةنومقب اورمو اوهغف

 ىنبب ناربع نب دمحيو وطع نب دمحم هريزو ثعبو مدانغلا نم ميديا تالقما دقو

 لالتخاو ةيماحل ىعض اوفشكتساو ةطورو رطانقلا نصح اوفاوف انومع ةلبع
 ةثالثل ناسرفلا نم اهلثم ىلع دحاولا دبع نب رع هدفاحل ةيناث دقعف روغتلا
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 عهبر ةرغ ايزاغ جرش ةلاطيلللا لا هسفنبوزغلا ةيداكس ا اونخُتاو اولغواف بولا

 برخو معو ىخناف ةبطرق ىلا فعن ىتصل ويناقو نيدنت هظك 4 ىانلا

 نغأو ةسايب ماظب |كسعم ىلخو ةرهجلا وحن لحترا رق نوصل جتعفأو ىازدعلا

 ليقل حرسف ةلطيلط ىجاون نم ةريبلا ىلا ىشتنا نيتلهللو رفق ضرا ىن ريسلا

 ىانلا لقاقتل ةاطيلط ىلا هقني مو اهمف ام عمج كرقت ىتح طئاسبلا ىف

 ةنأو برخو نضتاف هقيرط رمغ ىلع لفقو لمقلا ىف ىنخأو مئانغلا ةرغكب

 حاراو ةسايبب هركسعم ىلا عجر ف نوزجتمودعلاو اهتحاسب فقوو ةدبا ىلا

 بجر رش اهب لقحاف ةريزجلل ىلا لغقو اهءارجت علتقيو اهراتأ ىنسني اثالث

 ىاريمالا ىبأ ىسيع هدفاح ةرسزجلل ىلع بوو سمدلل نم لفقو متانغلا مسقو

 ةرغ ناظلسلا:زاجاو هعيالو نم نيربشل كرعملاب |ديهش كلسهف هنبآ كلام

 رمسلا ذغأو انالث ةهؤطب حادأو ليدنم ىنايز وبا هغمبأ هعمو برغملا لل نايعك

 شكارم ىلا لترا هكسنو هماهرد ىفق الو نابعش رخآ اهب لحاف ساف ىلآ

 غلا طابرسب ماقاف ورزاو الس ىجاونل هرظف نم مسقو اهلاوحا دقفتو اهديهقل

 ةيغاطلا كلبم هغلبو ىنمناممو ثالث مناف شكحارم لمحاو نمغتأ نيرهش

 ىلا تكّركف هيلع جراخل ةجناش هعبا ىلع ةيتارصنلا عامجاو شنوفدا ! ىبا

 نيوسلا دال ىل ركسعلاب هةديع ىلو بوقعي ابا رممألا حسو همسازع دانيبل
 هماما اولفجاف ةلودلا ىلع نيزتنملا جراوشلل راثا وحمو متيداع ىنكو برعلا وزغل

 رمكأ كلنهف سوسلا دالب نم ىنارملا خا < ارمحل ةيقاسلا ىلإ مراثأ عمتاو

 ريما لالقعا نم هغلب امل لفقو اشطعو ةبغسم رافقلا كلت ىف برعلا

 ارك وزغلاو داهم ىلع مزتعاو لبا دقو شكارم ىلا للسوو نيمسملا
 هركذن امك هللا



 مو

 لاوست َْى كا ىبأ ةقفاطط عجأر مث هتوعدب أاهيف ةاقِبآق ةينابولش () ةعيبب

 هركذن ام ناك نأ: ىلا <تكنلاب: اًهنع هساعأاو هتيف لبقتف هقنس ىم

 ناطلسلا ىناجتو رجالا نب عم مسلا ناش نع ربقل

 . ةالوم ىلا - هتلئاغرجالا نبا ىتح ةيغاطلا ديب ناطلسلا دي تلصتا امل

 تم طضاو هسفن ىلع دقعلا هل دكإو هديب هدي لوو همبا ىلع جراخل ةجئاش
 نم ناطلسلا عجرو اهدق رجالا نبا ىع ةجناش ىغي مو ةغتفو اران سلدنالا هل

 نم اهيلا ضبنو ةقلام ةلزانم ىلع عجاف هنبأ ىلع ربظ دقو ةيغاطلا عم هتازغ

 ةقلام ىلا نسا ّث اهلكة يبرغلا نوصحلا ىلع بلغتف ىنهنامتو نمتنث جتاف ةريزجل

 ىف ةبغملا ءوس هل اديو رجالا نإ كعإ قاطنلا قاضو هركا سعب اهيلع خاناف

 مو اهتطرو نم ضالخل ىف هرظن لعو اهبردغلا ىف ىلحم نبا ةاخادمو ةقلام نآس
 اخرصةسم برغملا نم هناكم هبطاخ ىسوي ابا هنبأ ناطلسلا دهع كور هاري

 هاعسم ىن ةيوقملا خَتغاو هباجاف مودع ىلع نيدسملا ةملك عججو قرخل اذه عقرل

 مسلا هغم بغرو ةقلام ىلع هركسعم نميملسملا ريمأ ىفوف ٍمفص رهشل زاجاو

 ىف لموي امل هغبأ ةمغر ىعساف اهنع هل ىناكلاو ةقلام ناش نع رجالا نبال

 نبا لما طسيناو مسا دقعتاو هتتملك ءالعإو هودع داهجح ىت هللا ىضر نم كلذ
 راد ىف ايارسلا تبو ةريزلل ىلا ناطلسلا لفقو نيدلسملا منازع تددجتو رهللا

 (1) آنع 225. 7 ممعاع ةعيبيب



 موب

 نم ةزاجالا هذه ىف ناك امو ةينارصنلا ةملكق ارقفاو هيلع ةجناش

 اهب هافو شكارم ىلا ل رو ساف ىلا ناسملت ةارغ نم ناطلسلا حرخ امل

 هنبأ ىلع اخيرص هقلم سيماوقو هتلود ءاعزو هتقراطب نم ةيغاطلا دفو

 رمما رصنتساف هرمأ ىلع هوبلغو ىراصفلا نم ةفئاط ىف هملع حره ةجناش

 رمما باجاف ميديا نم هكلم عاجرمسال ةلماو ميرجل هاعدو منم نيملسملا

 زعوأو زاجمارصق ىلا قىحعتا ىح لاغراو مقارتفأب ةركلل ءاجو هيعاد نيملسملا

 نم ىناتلا عيدرل اهب لمحاف ءارضخل ىلا زاجاو دابجل ىلا ريفغلاب سانلا ىلأ

 لزن ىتح راسو سلدنالاب روغتلا حاسم هيلا تعقجاو نينا ىدحا ةنس

 ربكاف ناطلسلا ديرمص الموم مالسالا زعل اليلذ ةيغاطلا اهب هافاوف « دايع ةرخح

 نيمسملا لام نم ىلا ةياه هتاقفنل هدماو هردق مظعو هلصوم مركو هتقدافو

 هذ 0 ارخخ مرادب ىقبو هفلس دنع ةريهذلا جاعلا اهيف ىنهرتسأ

 ةيغاطلا نبا ةجناش اببو ةبطرق لزان ىتح ايزاغ برملل راد هعم لخدو دهعلا

 اهيحاونو اهتاهج ىن لقفتو اهمع جرفأ مث امايأ أهلتاقف هتفئاط عم هيلع جراخل

 نصح ىلا فقتنا ىنح ابنارع برخو اهتاهج ىن تاعف ةلطيلط ىلا لحغرأو

 مُئانغلاب مركسعم قاسضو نيلشملا ىديا تالتماف رغتلا ىصقأ نم طيرجم

 نيرع ناكو هيقنس نم نامعشل اهب لقحاف ةريزجلل ىلا لفقو اهوقاتسا ىتلا

 عجبراو هدبع هيلا ذبنو رجالا نبا هب مف ناطلسلا ةعاط ىلأ عزن ىحم

 (!) آر6 2035, 1" ممر 300

75 



 مو

 () اغفات ىلا رث ةمان ىلا لسترا رف رحاسعلا راظقنا ىن مولت ةيولم ىلا قنا الو

 نومع تقتلاو مقعجان ةفاكو مللحب برعلاو ةتانز دوشحب نساربغي هملا دمعو

 ناكو لاعقلا مهلاف ناركسعلا اهراثا ىلع بكرو برح منيب تناكف موقلا

 لعجو هفاصم نيلسال مما بترو م) ىنفيت بعلم ىنم ةزوز خب فحزلا

 دا لاعلا مشار ركسعلا: نيش انجل نوقع, عياؤمنالا تنبأ : ةبتيمكو  هتبمعك

 ناك امو مفلخم عيمج بهتناو موقلا حارا ام دنع داولا دبع ونب ىيثكناو رابنلا

 نميلسملا ريما ركسعم تابو طيطاسفلاو:حالسلاو عاركلاو عاتملا نم مركسعم ىف
 برعلا لاوما تفيتكاو مودع راثا دغلا نم اوعبتاو مليخ تاوهص ىن عتليل

 مئاشو مايعن نم نيرم ىنب ىديا تالتماو نسارغي عم اوناك نيذلا ةعجانلا
 ىتبريمأ ىوقلا دبع نب دمحم كلاهه هافاوو ةتانزو نسارغغي دالب اولخدو

 ىذا مث ابيرختو ابهن هدالب ىن اعيجج اوثاعو تابصقلا ةيحانب همقل نيجوت

 دمحم لوصول امولقم ناسملت قنضضيوه ذخاو مداليب قاحللا ىف نيجوت ىنبل
 ةاناغ نم يلع أرذح شيرشناو لبج نم متابخم ىلا هموقو ىوقلا دبع ىب

 ةنس نم ناضمر مه ساف لخدو برغملا ىلا لفقو اهنع جرفا ث نسارغي

 هنبأ 2 اهدعب نينا ىدحا جتئاف أهب لتحاف شكارم ىلا ضبن رق نينامت

 ىلع ةيغاطلا رص شحارمب هافاوو هراطقا يودتل سوسلا ىلا بوقعي اباريمالا

 داهم نم هبرا ءاضقل منيب داسف ىب ةصرفلا متغاف هيلع جراخل ةجناش هنبا

 نيلددالا ىلا ةراجنإلاب ار دابم#لخزإو

 (1) ةنعسو. 7 مم.16 ايفأت ءئ1ء صد. © امفأت

 (9) طع مق. " عورأاو ىقفم 41ه 8 ىقيمت



 موه

 ىلا ىذتنأ ىتح نيعبسو نامت ةنس نم بجر ىف لصفو داههلل |مفنتسم
 ةنتقف هيلا ترج امو ةرقفلا كلت ى نيمدسملا لاوحا نم. لما ام ىنياعو ةبخط

 ةيسلدفالا.ةريرجلا مابعلا نمرة سنته دقححااامو«ةمعاللا هزارمعا نور كلل

 سيعرلا هرهكساف ةليليقشونب هقساير ىف هوسفانم مهلا نبا ىلع هرهاظو اهمف نمو

 ننمعيشو حست ةخلم ةلمانه هضم ك واقوي نع ةعذلو بجنامح قابعتا ىلا سل
 نم كلذ دعف ةتانز نم ةطانرغ كاسع ممتيقلو اهنع اوج فا ر امويرشع ةسهج

 نصب نمغمبرمت مبك طعم نب نمفشاتو ىلحم نب ىيحي نب ةعلط مملعو متنس
 ممناسرف نم ةياعبيس زهاني ام ىراصنلا نم كلهو مميلع هللا مرهظاف ( ىلمملا

 ربكسأو قل دبع نب دمحم نب ناع نيرم ىنب صامعأ نم اهيف دهشتساو

 ىلا .نثأ ىذاو بخ ا .هللإ دبع دمحتوبأ سييعرلا اهدعب نمناق ةنس هيغاطلا

 قفشأو ميلعزمعا دقو لصعرا م امايا ابيلع ماقو ةيغاطلا اهلزانف ةطانرغ ةلزاغم

 ىف هلسارف ةيغاطلا نسخ ىم رجالا نبا لانام ىلعو نيكسملا ىلع ناطلسلا

 ناطلسلا عجرف عنتماف ةقلام نع لوزنلا هيلع طرشو ةملكلا قافتاو ةعدامل
 نسارتي ةنتف ابمظعأ نم ناكو دارج نم هناش نع ةعناملا قماوعلا ةلازا ىلأ

 لاصنالا نم شنوفدا ىخأ نباو ةيغاطلاو رجالا نبأ نمبو هنيبراد ام نقمعسأو

 دانعلا اف هستجولا [قالمكو اف قافتالاو ملسصلا ديدجت ىن هملا كعبف قافصالاو

 مزمعم هنأو ةاصولا نم ممرفاكو ممملسم ةودعلا لهأ نمبو هنيب عشو أه, ىيلبعأو

 ىلا لفقو نسارمخي وزغ ىلا همزع نمدسملا رممأ ىنرصف برغملا دالب ىطو ع

 ىنسأ هتي كلا لسا داعأو لاوست خخ اهلخدف ةبخطب هلوؤزن نمربشا تالل ساف

 رمما متالومل منع ىناكلاو نيجرت ىنب ةملسم ىلقلاو هيلع. ةجلا ةماقال

 نمهدسملا ريما لحتراو هنايغط ىف حلو دعقو هنباكر ىف ىسأ مهب ماقف نممطسملا

 ىزاعب هكرداو ركاسعلا ىف بوقعي ابا هنبأ مدقو عسنت ةنس ةماخ ساف نم

 (1) 06 نتمرتت عقأ 6عمتأ ةدقق ممتاتا5 لحاتق 165 مكف



 مو ع

 ودعلا اوصغن ىتح الو الكالا كي موربصلا لزنو لاققلا مهلاو. موابطخ ركذو

 كلمو ميلا مميشغو هدناعلا مممجل ساو يبايعلا| اوطقاستو اوفشكناف لبينلاب

 ةيغاطلا ركسعم لتقخاف ةونع [ابقضرفو ريل قرم اولخدو مليطاسأ نوملسملا

 ةانيخ جرفاف ةيماحل نم هعم نمو بوقعي ىبا رهمالا ةزاجا نم بعرلا ملخدو

 نم اريغك ةلتاقملا تبيلغو هقتحلابعت ناةينطللاو ءاليعلا رشقنأو دلبلا نع

 دلبلا قاوسا الم ام هكاوفلاو مدالأو ةطنخحل نم اوهغف مفلخم ىلع مكسعملا

 بهراف هنيحل يوقعي وبا مهمالا زاجاو ىجاونلا نم ةرهملا اهقلممو ىتح امايأ
 | ١ ىلإ عم, ةنععلا ناش فرتللواد املا ورغلا .ننه :هديصو: ةنمحانا لكى ىدعلا
 ال] هنباجاو ,اذي ةطانرغ ةلزانمل هب لصيو اس ةيغاطلا عم دقعي نأ ىارف

 ةريزجل لما نادم ىف مههلا نبا ىلع ةدجومو مسإب نم ةبهر ةيغاطلا كلذ

 ىنمملسملا ريما هيبأ ىلا بوقعي وبا رهمالا مزاجاف كلذ دقعل هقفقاسأ تعبو

 مةيغاط ىلا معجرو هاضر هجو هنع ىوزو ةغبأ ىلع اهركنو اهل ةينضعغف

 ةريرجلا لمهادفو هعمو هبا ىلا ناطلسلا نبا بوقعي وبا زاحاو ىسلا. ىقفخم

 لزنف ليدنم نايز يأ نبا مملع ىلوو سوسلا دالب نم هناكم ناطلسلا اوقلف

 ارحبو ارب مهألا نبا ةعاط نم «ر ةلسرم لزانو ةهغاطلا عم ةدقعلا مكحاو ةريزجلاب

 ممعامطب ةيبرغلا نوصل لها هيلا ىوضناو ةريزجل ىلا عجرو هيلع تعنتماف

 ةيغاطلاو تعفتماف ةدنر لزانو برغملا نم ددملا هءاج رث ملبقمف ةيغاطلا نمار ذح

 ةلرليقش ىنب عم ةطانرغب مجالا نبا لزانتو سلدنالا لالخ. سوبي كلذ انتا
 ناطلسلا نب نايز ىبال تعبو نيرم ىنب ةملاسم رجالا نبا عجار رق لملدلا نبإو

 هركسعم ىنم ناطلسلا لمترا الو دعب مكذن كه كمزاوحاب هعم عقجإو ماسصلاب
 ا هقيرط نم عجرو ركحاسعلا ارغأ رف سوسلا ديري ىويسكسلا لبج ىلع

 00 يلا سدلو سال ىلإ لست روبل لمار اميفطنا اذا يح ا نيصحإم
 (1) لع معمقع عع هم همسد 0هزأ( نامع مان ةلترم آف 225. 1!" مما[ ةليرم 1ع مق. 8 ةليزم ءا 16ص. ( ه] بدم



 مم و رس

 نم سيفن دالبب مشج نم نايفس ريما نوناك نب دوعسم جورخب ربقل هب

 هيلاركف مريغو هموق نم هيلا اوعقجا سانلا نإو ةدعقلا ىذ سماخ ةدماصملا

 ءاجو مزاح نب ىبخي هريزوو كلاموب نب نيفشات هدفاح هيدي نمب مدقو اعجار
 تراحل برع حابتساو مللحو مركسعم ببتناو هشومج ماما اورشو ممتقاس ىلع

 امايا هركاسعب ىناطلسلا هلزانو ىويسكسلا لقعمب دوعسم قلو نايفس ىم

 اهراطقا نيودتو اهديهقل سوسلا دالب ىلا ليدنم ىب نايز ابارممالا همبأ حرس رف

 لها كان ام :ناطلسلاب :لدضتتاو هتنس قاحخ هيب للا :لدفقو"اهرايد ف لقا

 نم رغاصالا اولعق مدار تاوقالا زاوعإو لاققلا ةدسشو راصنلل قيض نم ةريزنل
 ىلول دقعو ههف رظنلا ل.عاو كلذ ههاف رفكلا ةرعم نم قيلع ةيشخ مدالوا

 ليطاسالا ىزغاو ابملا وزغلا ىلع شكارم نم بوقعي ىبا ريمالا هنبا هدهبع

 ىنيمعبسو نامت ةنس نم رفصل ةخط ىلا لصوف مودع دابج ىلا رجلا ىف

 مسقو السو ةخطو ةقبسب ةازغلل ليطاسالا دادعال ةيرجلا دالبلا ىلا زعوأو

 ىلياو توملا ىلع ممئازع تقدسو داهم ىلع نيدسملا مه ترفرتو تامطعالا
 ىف نيطسلا نر ْمَمأ تاطخ غلب اا, ةعبس :تنحااص :قزعلا متاحزفا) هللا
 اوبكرف هدلب لهأ ةفاك رفنتساو دومحملا ماقملا هيف ماقو نسا ءالبلا  فالذ

 ةريزجل ىف ىنيملسملاب لزن امرجالا نبأ ىأارو هقوف امف مقحم نم نيعجأ رجلا

 هلحاوس ليطاسأ دعاأو هدهع ذبنو هتالامم ىف مدخف اهذخا ىلع ةيغاطلا فارشأو

 زهانت ةتبس قرمم ليطاسالا تعقجإو نمدسلل اددم ةقلامو ةيرملاو بكنملا نم

 ةدع لها, ةرخانيمحاو انو :لعحلا اف :قاقرلا رطب دخلا ك١
 عمبر نماث ةجخط ىنع اوعلقاو هتيأر بوقعيوبأ ريمالا مل دقعو ديدع رضفأو

 لبهلل قرم ميريكلا دلوملا ةلهل اوتابو هوزاجاف رجلا ىف معوق ترشتناو لوالا

 نم اوغبساو معورد ى اورهاظتف ةياعبرالا زهانت مليطاساو ودعلا اوهجصو
 ظعوو مراعش ةنجلاب اودادتو متاهن هللا عم اوقدصو ممدازع هلل رصلخاو مكس
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 مو

 ' ىراصنلا لوطسا لقحاو ةيغاطلاو رنجالا نبا نمبو ناطلسلا نمب ةنتفلا

 ةقلام بحاصرع هوهأ سحاو رجلا ءارو ناطلسلا ركاسع تعطقنأو قاقزلاب

 لبق نم ةحلاط هيخارما نم ناك ام ناطلسلا نيبو هنيبويل مالطظإب

 ىع لوزنلا فرع هيخا ةلخادم ىف ةطانرغب هرارقتسا دنع رجالا نبا هفطالق

 ةحملط هوخا كلذ ىف هبطاخو ةمعط بكنملاو ةينابولشب اهنع ضايتعالاو ةقلام

 نطو ىلع لحم نبرع ضبقتو ةقلام ىلآ دركاسعب رجالا ىبأ جر خو تاحاف

 دلبلا نم رجالا نبا نكماو ةليلمقش نب دمحمو نيرم ىب دياق دايعوب نب

 هتريخذ لقحأو ةهنابولشب نا :ىفإ لزذأو هقنس ىم ناضوي ( را اهلخدف

 الا نبأ دي تلصتاو ةيدابجل ةدعلاو لاملا نم هيلع هنقيا ناطلسلا ناكامو

 نم نايز نب نسارمتي اولسارو ةزاجالا نم نيد سملارهمأ عنم ىلع ةيغاطلا ديب

 نم ةعناملا هب قياوعلا لازنإو هروغث داسفاو ناطلسلا ةقاشم ىف غلسارو رجلا ءارو

 ةادابم أو نىاهالا ممفِعب أهف اوفسأو دال ىلا ضوهفلا نع كلايذإب ذخالاو هقكرح

 لع ىفا بايت عم ليدخل نقادمع نم (نيقالثر رابعا ودا اللا | نساز عي بحي

 ةرشع كلذ ءافك ب ىساحلا ناورم نبا ةبكت رجالا نبا هيلا تعبو ىؤصلا

 ناطلسلا ىلع اعمجج مميديأ تقفطصأو هدرو هقيده ىف كلملاب ضر مفرانيد نفالأ

 )0011 همالومللا لديمؤاو عاملا هيفاذم تو مربما ماكس ىاوعلم تق نأ اوارو
 8و بمجتسوا حبس متاف مار يدع ىنوزغلا نم هعجرم اهيلا دمص ناك شكارم وهو

 مسحو اهفارطا ىققف ةلباسلا مداسفو انسماتب مشج برعلا تيع نم ناكامل

 ةعلاغل ضبن ةرميزبلل ةيغاطلا ةلزامو ةقلامو ىلحم نبارمخ هغلب 1 أهءاودأ

 ةريزجلا ىلع ةيغاطلا لوزنب مبدل هافآو امسمأات ىلا ىبتنأ انو ةبخط ديري لاوش ىنم

 عمبر ذهم اهتلزانم دايطابلا تيناكلاتا دعب لاوش ندا اهب هركاسع ةطاحاو

 ليطتا| دنا نان ملأ الع مزهعاف هنودعتسي ههلا أوتعبو أهمايتلا ىلع ىريشم هنو

 (1) 06 ممر عقأ 6ثهعتأ ةدهق م0185 0305 1645 2055,



 مَ

 ٌلافم كيد ىب ةماهج ىبل ءافلح اوناكو ةيوطب مموق رابك نم ع هوه ىل#و غب هناقَو

 ىنميسمو ىنيتنت هةقئيش ةينات تجرخ ا ىنيمعبرأو حبس ةقس ىنينسلا ىم

 تالث ةنس ةنسلا كلت نم اهفرصنم رص تكلهو ىرخا ةك تعوطقف

 متلو ناطلسلا ىلع ةلادو ةلودلا نم ناكم اهيبا لحم ىبل ناكف نيسو

 ىنيدحوملا ةرسخد ىلع قاطلعتلا ىلوةسأ الو ماموق هك مانغو ممبارق مياشوو

 عالطضالا َق هل تناكف ابلاعأ عمم ىلع لحم نب ىلع نوب ديل دقع شكارم

 ىلأ ىنيخسو را ع نقم انهيلنع هتيالو مايأ تلصتاأو ةدومك تاماع ابيب

 نع هدأ ايفاهم نيعبسو تاس همس ةريزجلاب ناطلشلا ىلأ ةلوليقش نب كيك

 مزقعأو اهيلع ناطلسلا ىلوةسأو ديك ا سيعرلا هيبأ ةافو عب ةقلام ةيالو

 رمل اهلاعأو اهروغت راسو ةيبرغلاو ةقلام ىلع دقع هانمذق اك ةزاجالا كل

 ةفارضو*نئإباب اذ : نسم نم “ئكي# نوت ةلطأ امزح ناكر: للا ا

 عئاطلتسلا ىلوم يتاردسلا هللا خف رهاظو هانلق اك نيتسو نامت ةنس ةلوبغب قحل

 ةيدكب برغملا لماع شيرف ا نب ةحاط ىبأ نب العلا ىبأ لاتق ىلع ةردزوو

 ىيعبسو عبرا 227 ع ىنمعبسو ىنيتنت 0 ساف رهاظ قوم شمارعلا

 هسلجم ىلإ هعجرو هلم خقساف لوألا هتزاجا ىم ىناطلسلا عجرم دنعروزأ لبج ىلأ

 ىنب ىننمب ماقاو ةلمقلا ىلا عجر رف فيرلا دالب ىلا مجلا زاجاو ةقلام رمأ نم

 هذه ران مرطضا ام دنع نيعمسو عبس ةنس سلدنالا »ىلا :زاسجلا ف :نمجرت



 مو

 ديسلا كاذ هجو ىم ايدل ىنكل ىحت م١ ةيوقعلا نا ول هلل

 ديملا موي همم ةعافشلا اولسو  اوطسو هيلع اولص اقناؤخا

 دروم بذعا رشف ىق هضوح نم مكيقسي هل ةرصنخل اوعساو

 هصن اه قمل دبع ىنب بوقعي ناطلسلا رعاش زيزعلا دبع مظن نم اهباوج و دصو

 اهرخآ ىلأ نععللا ءادركتتعا شحال: كيبعل

 هلوقب لحرملا نب كلام اضيا اهبنع باجا كلذكو

 اهرخآ ىلأ دبهستأ ضرا اي تناو هلالا دبش

 هلوقب رجالا نبا 2 طبارملا نب رع وبا مياجاف

 اهرخأ ىلأ نسيتحلا ةأذعلاو  ةاغماسلل :لسق

 نيكعيسو تش ةئعش ةيناعلا ةتزاجنا قمل ةبع“:ىنب« توقعي ناطلسلا زاجخا: الو

 قحل دبع نب بوقعي ىقلو ىضرلاو باتعتسالا ىلأ مهلا عقاواضو, هرككدن اك

 يب نانهالاو هللا برحل ىرشب ي هلوقب امهعامجا موي طبارملا نيرعوبا هبتاك هدشناف

 هتلجاسم زيزعلا دبع هرعاش ناطلسلا رما سلجلا ىفقنا انو اهرخآ ىلا

 و موملا ن اهصنو رجالا نبا ةرضحب سلجملا ىنات اهدهشناف هتديصق

 ناطلسلا ءاليتسا نم عقو ام كلذ ءانثأ ناك رث اهرخا ىلا ج ىناماو ةطبغ

 كلهم دعب هاع لج ةيبرغلاو ةقلام ةغيدم ىلع قحل دبع نب بوقعي

 داك نكمل عزفف هيلع ليخو كلذل مرهف ةلوليقش نب دمحم تأ اليبحاسص

 هب عفديل هتيالو نم هيبأ ناكم ىلا دوعي نآو هدي لاصتاو هناش ىن ةيغاطلا

 مالسالا هيل كيتاك الئ! هناظلوس لاوزت ىم هغنمب مايو هنحرا تعا هموقو, ناطلتسلا

 ةكبنو مسلا ضقنو نميدلسملا مما دبع ثاكتنأو اهترغ ةيغاطلا لبقهاف هنود از

 تسرأاو هركسعو ناطلسلا حاسم تيد ءارضفل ةريزجل هليطاسأا ازغاو دبعلا هيلا

 رجلا ءارو هموقو ناطلسلا دونج نم نوملسملا عطقناو زاوهل ضارف تمح قاقزلاب
 ةقلام نم هتراما نأاكم هموق نع ىل* نب ىبحي نب مع ذبتنأو كرف نم زستيو



 ةريسأو مدنع ريسا نم مك
 ةلوقعم رعشم ةلايقع نم مدل

 نم دو دق منيب دملو نم مك

 قثوم لسالسلا ىن ىقت نم مح

 ىدرلا هعزوت كرقعم ديبرستنو

 ملال ءامسلا ةحئالم تحض

 انناوخا مكبولق بوذت الفا

 انتيياةنمال نويمره الخلا

 مناوخا ىف مورسلا نيغي |ذكأ

 دق مالسالا ةيمحل ةرسح ب

 معين ال نال ام متازعلا ىلا

 انناريج منا نيرسم قنبا

 اوردابتف مكهملع ايدل. تك

 اوضرقاو نيينسحلا ىدحاب اوضرأو
 ابباوبا تخفت نانهل ىذه

 رعطم, نع هنليزي سرس

 دعوم ةفيذنهحل رصن ىف هلل

 ىيقت مكيلا مكب روغملا, ىذه

 ددبم ىنيمللسملا له لاي م

٠ 

 هناضف لاكش فللا شين منا

 مكيبنل اذغ مكراذتعا اذ ام
 هيوم متطرف ا لاق نأ

14 

 هم اامف .ءادقلا : ىشا :ايعيلكا

 دحام ىف اهناول توه ميف

 نييلولم : هلييا رادو هادو

 ديقم لوبكلا ىفنرخال ىبي

 دنهمو 0 ىدح ىيب ام

 دما اك ش1 مظل

 دوراسمالا فدو نملانا ف اع

 ددوتو ةبحمو ةمرح نم

 دلقتي م راعلا ميفويسو
 دقوت تأذ لبق ناكو تدج

 درجم رهغ ىدخيلا عطقي ادم

 تعبأ مب ةخرص ىن نم قحأو

 دحوالا قحالا ضرسف ىلإ هنم

 د هدأ ةراكتيلل (اوزونت انلميسح

 دصرملاب مكل ةدعاق روللو

 دمرسلا معنلا ىلع لوصتلا هنم

 دعوملا ززجنإب اوروقف قدسم
 دجوالا ىنغلا ىلا ريدعلا ىوكس

 ددبم ريغ رفحلا لعمل أابمف

 دبره مغ رذعلا اذه قيرطو

 نيو شيلا ىدنسوتل معومقهكرتو



 ممم

 دهخم وأ ىوبلا ىف نيعم نم له

 ىعسم نم ليف عاد ىوملا أذنه

 لهف تحضو دق دشرلا ليبس ىذه

 واس ودربفلا ةنجب ةجخلاوجري

 قل ضل رفا ربععلا لما
 الموم ةاجضلا ىلا اجلا رس

 ادع الو بوتا ادغ لوقي نم اي

 ىلا :ةشجالا ةيسنب ررتغتال

 ةكايا ةللتيوط كيفلع رقس

 ند ا ال هضاب ”تتلخم اما و١

 ىقتلا لاعا سيءر دابههل اذه
 حرف سلبا ندر .طارتسلا ذاك
 سقهلاف ىماعملب كبجو تدوس
 اهرف عومدلاب اياسطخلا عنو

 هبنذ نم هبل كولعي اذا نم

 ةميهرعي هسفن رسبهطي ذأ نم
 ننادمودعلا شرا نم رعتا
 ىلتبتو نيطلسملا ضرأ لذقو

 كييك دانعاب اهيف عماج ملك

 ندع ضامم لفإلا] ةواننف

 هرانم قوف سوقانلاو سقلاو
 ابتاولص ترفقأ اييلع انفسا

 دناعم لبكي منم تصوعتو

 ديم نموأ ضرالا ىف ممم نم
 لدعم وأ ةباناو تقم نا تح

 دشرتسم ءرمأ نم ىنيتودعلاب

 دقوسملا ميما ىلا ريسملا ىتخي

 ديوتو هب دعست ىدبلا بجأ

 ا 4111 شيعت نأ مع كيدل

 دق ناكف هدقفن كل نحي م نأ

 دوزتف رك داكشم لافكلل دز

 دعست فلاحترال كداز هنم ذنخح

 دقغاو كهالا ىضري امل هنم

 درو شم مغ هللا هجو ءاقلل

 نمي ةييطخ عومدلا تيت

 دقبيوأ هيبنب ىدققي وأ

 دمحم نيد رصن ىت ةذوهتم

 د بعدي م اهراطقا ىف هللأو

 دحوم لحكحتم طاوطس ىنيئلتمع

 ةللهت الف ىدإا ةيلع كلكنماق

 دهسملا طسو ريزنخلو رسمقأو
 دحو نيعكارو نيقناق نم



 مدل

 كاطبأ :ىم هرسظنل هما َْى قا دبع نب دايع هك نب نايزو حلاسملا هنعم

 برتغملا ىلا زاجا مث ةريزهلل ىلا لحتراو ةلويليقش نب دمحتب هاصصوقساو نيرم ىب
 هفنك اب بولقلا تالتقماو همودقل انيدلا ثزتهأ دقو نيعبسو عبس ةغس

 كلذل تمظعو ةيار لكىلع ناطلسلا ةيأرومللعو ةودعلاب نمجسملارصن ىم.هللا

 وكذد اك ةنتعلا تاشنو رجالا نبأ ةدجوم

 قسموب ا ناقتطلقلا ممم 0 ةيغاطلاو رجالا ىبأ رهاظت ىنع ربع

 رجلا ءارو نم معم ىنايز نب نسارتي قافصاو رجلا ةزاجا نم
 ةزوزرخجب نسارغي ىلع ناطلسلا ةعقاوو منع هترجك ذخالا ىلع

 هللا لققو ةساإب ودعلا ىقلو ىلوالا هتزاجا ةودعلا ىلا نميدسملا ريمأ زاجا ام

 رجالا نبا باترا هل ءافكال امزعلاو روهظلا نم هل عفصو دركسع ىديإب هنند

 ضرتعاو نوغظلا نيملسملا رممإب نلنو بستحي مل ام كلذ نم هل ادبف هناكمب
 سدنالا' ناطلس دابعا نبا عسم ىيامبارلاو نيشان نت فشوم لا

 هرمال مدايقناو هيلا م هغو ةلولهقست ىنب نم ءاسورلا جونج هدنع كلذ دكاو

 نبا'ضبقناف ةيناغلا هتزاجازاّجلا ا يهديبويلا ردكقو هلياوغرذحو هناك نت

 ةنسلا كم باععلا ىنعم ىف ةيرعش تابطامم انغنيب تزادو هئاعل نع رمل
 عبرأ ةنسرمهالا نبا هيلا ا هبتك ةديضق' كلذ نمق“ الا أهدرسن اهبانتك

 ةماقالا ايل اهب هبطاخ برغملا ىلا عوجرلا ىلع همازعاو هند ةعقاو دعب نيعبسو

 مظن نم ىفو ىاطعتسالا ىخم اهيف وةذيو ودعلا ةلاياغ نم ارذح ةريزجلاب

 » طبارملا نب رع ىبا هبتاك
 )١ 06 موقرصع ه6 56 (0056 ننعم لوصف 16 رق, لم آ,عإتلعي لن هن هنأ ننعانانعق !ةعنمعق مممععا085



 ممم

 كالث ةنس ةقلام لها ةعيبو هتعاطب ناطلسلا ىلا دمحم وبا سيءرلا ثعبف

 عجر م برخل راد ىلا «) حرف ديعس وبأ هنبأ عرنو اهيلع هل دقعو نمعمسو

 عبرا ةنس لوألا هتزاجا سلدنالا ىلا ناطلسلا زاجا الو ةقلام لمقف هتنسل

 نو ىف ناطلسلا اهضوافو رسجالا نبا عم ةريزجلاب دمحموبأ داقلت نيعبسو

 هيقل نيعبسو تس ةنس ةيناثلا هتزاجا زاجا الو اهلاعأ ىلا اهدرو داهجل

 بحاص قاحتاوبا هوخاو ةقلام بحاص دمحوبا ةلوليقش انبا ناسي لا ةريزجلاب

 ةقلام بحاص دمحم وبا لمعا لفق املو ةازغلا هعم ادبشف شرامقو شا ىداو

 ناضمر رهش خا ناطلسلاب ةمح هدبا قخف:هعنس نم ىداج ةرغ كله مث

 هاعدو كلبلا نع هل لزنف هانركذ اكوزغلا نم هفرصنم ةريزجلاب مولتم وهو

 ناكو تعب ىن اهملا راسف :ليدنم ىنايز ىبا هنبال اهيلع دقعف اهزايتحا ىلا

 نيا قرزالا دمحم هع نبا رما ناطلسلا ءاقل ىلا هلكصف نمل ةلويلمقش نبأ
 مف اهدادعاو ةبصقلاب ناطلسلل لزانم ءالخاإب ءاقرزلا نبا ىفسوي حالا ىبا

 |0000 1 اهجراطاو كتل قاب ودا زممالا بولتنإز لامل كيالغلا فلخ
 دلبلارما كلمو ابلزنف ةبصقلا ىلا نيرم ىنب لاجر نم طهر ىف ةلبع نب نآرسع

 ىلإ هللا ا ةليديعم ىذه" نا: ةافو :ةبغلج' اذ. رضجألا نبا .ناطلننلا_ناكو

 ناطلسإبا هرييزو كلذل تعبو هل ةعيش هتتخا نيا نإو ةقلام ىلع ءاليتسالا

 اهنع ىنابكي نأ اجرو اهتحاسب ىنايز ٌباريمالا ركسعم ىاوف ىنادلا زيزع
 000017 ل2 2 فدلعل ايطلا لاهو دل مصرا كلذ حا لؤرماف هقاطلخل
 00 ل را نك اساقلا يع ازا ييدقلم سنا اهنم ىاذتلا كرغلاب
 هلاولفتحا دوهشم موي ىف اهلها هيلا زربو لاوش سداس اهافاوف ةقلام ىلا جرخ

 1١ يفر غاقأو .هسلابإ: ف علوقفر ناطنشلا مجقم ارووساءانايإلا' مايا: لافمحا
 لزفاو متلود عمانص نم ىلحم نب ىبحي نب رعل اهيلع دقع ث هقنس رتاخ

 (1) آ.ع5 255. 8 هأ 0 مم(اعمأ خيب



 ممد

 ىنيمدلسملا ريمأ نم هبطخو مملا هللا خخ هدالب ىالتو هنارع برخب ىنقيأو

 هقحب ءافوو هدهشمل ةمركت هيلا كلذ ىن رمالا لعجو رجالا نبأ ىلا هعفدف

 هيف هنذاأ ساقلاو نمملسملا ريما ىلا هضرع دعب هيلا رجالا نبأ مباجاف

 دقعناف ةايوطلا ةدملا ذنم هيلأ سلدنالا لها حوفجو ةحاصملا نم هيف ام ءادباو

 ءافتحا ةطانرغ ىلع هقيرط لعجو هتازغ نم ىنيملسملا ريمأ لفقو مسلا

 ريما لخدو اهيلع ىوتحاف اهلك م ئانغلا ىنع هل جرخو رجألا نبا ناطلسلاب

 نع حلاسملا بيترت ىنرظنو حاراف ذمموي ماع نم بجر لوا ىن ةريزهلا ىلا نيدسملا

 هركذن اكةقلام كلمتو روغقلا

 ةلوليغش نبأ دي نم ةقلام ةغيدم ناطلسلا كلم 32

 اوذاكو ودعلا ةعفادمل ىنيلموملا سلدنالا ءاسور ىنم ءالوه ةلوليقش ونب ناك

 قا امبا مهاربأ قاحاوباو هللا دبع دم وبأ اهو ةسايرلا فى رجالا ل ءارظن ْ

 كلذب هل اوناكف هتنبا ىلع هل ارهص ممم دمحم وبأ ناكو ةلوليدش نى

 نبا ةمواقم ىلع لبق ىم مهب أبو مممباصعب دضتعاو هرمأ ىف مكرشاف ةضلاخ

 ديتسا هيسرك ىلع ىوتساو هقصرف نم ىنكقسا اذا ىتح راوتلا رّماسو دوه

 ةنيدم ىلع هقنبأ ىلع هرهص دمحم ىبال دقعو ءارزولا تاماقم ىلآ غلزناو نود

 هيلا امو شأ ىداو ىلع هتخا ىلع هرهص نسحلا يال دقعو ةيبرغلاو ةقلام

 كلذ لا اهر سراتبت تع لع نب مهاربأ قانا ناهنببال 009

 ىدحا ةنس رجالا نبا يملا كله الو كلذ ىلع لامك رقساو مسفنا ىف اودجوو

 ةقلام بحاص دم وبا دفواو هقعزانم ىلا اوهس هيقفلا دمحم هنبأ ىلوو نمعبسو

 هعم دفوو ةهخط لزانموهو قحل دبع نب بوقعي ناطلسلا ىلع ديعس ابأ هغبأ

 .ريعجأر ايفكناو اهدعوم ىنسحأو اهتدافو مردف ليرد قع نوب هللأ ديعوبأ

79 



 ممع

 نوقم ىف ناليجب متليل ركخاسعلا تتايو ممف اوختاو ىداولا مرشأ اومكقأو

 كتبو قرسشلا ضرأ ىلا دغلا نم لترإو اهتحاسب ىارهنلا اومرضأ دقو مدامج

 تاهيل كات ىرقتي لزي ملف اهيلعركاسعلارو عمجبي خانإو اونلارماس ىنراوغلاو ايارسلا
 ىنصحو ةنايلج نصحو ةناينطق نصح لهذو اهملاعم سمطو اهنارع ذايبإ يح

 رارسل ةريزهلل ىلا لافنالاو مدانغلاب لفق ىبسلاو رف لققلاب نخٌعاو ةونع ةعملقلا

 ىصقنم شيرش ىلأ ايزاغ جرصخ مث ىنيدفاجملا ىف مدانغلا مسقو حاراف درس ست

 دايو اهراهقتا عطقو اهيحاون رقفاو برحل لاكن اهقاذإو اهلزاغف رخالا عمبر

 هدلو تعبو رسالاو لققلاب اهيف نخناو اهراثأ ىسنو اهرايد قرحو اهءارضغ

 ىداولا نوصحو ةيليبشأ ىلع رارغلل هركسعم نم ةيرس ىف بوقعي ابا رهمالا

 رق رطانقلاو ع ةنايلغو هقولشتو «) ةطور نصح عقكاو ةياكنلا ىن غلجف
 ةريزبلل ىلا اعيج اولفقف نيدسملا رهمأ ىلأ افكناو ارهيتكاف ةراغمب ةيليبصأ يص

 اهنارع ىف عيغرو ةبطرق وزغ ىلا بدن رث ممئافغ نيدهاجملا ىف مسقو حاراو
 هرفغتسي رجالا نبا بطاخو هتباجا ىلا اوعطهاف اهدالب بصخو اهنكاس ةورشو

 هلوصو مركف م) ةنودشرأ ةيحانب رجألا نبا هافاوو ةريزجلل نم ىداجج لوال جرخحو

 تلققو ةونع لخدف ريشب ىب نصح ؤلزاتو هرادبو داهبل ىلا هفيفخ ركسشو
 تاراغلاو ايارسلا تب رث نصقلل برخو لاومالا تلقنو ءاسنلا تهبسو ةلتاقملا

 1١ | كلاو لزاعملا ازريقتو زركسعملا ئرتاو' ىديالا تالتماو ارهدتحناف ظاسملا ف

 ءارو نمردعلا ةيماح تزهو اهولزانف ةبطرق ةحاسب اولتحا ىتح مقيرط

 اهنارع اوب رخو اهراتا اوفسنخف اهيحاون ىن مايارسو نمدسملا توعب تدبناو ا-هراوسا

 ةنوجرا رق ةونع ةنوكرب نصح لخدف اهتاهج ىلع ددرتو اهعامضو اهارق اوهتكأو
 ءاقللا نع ةيغاطلا ماخور امدلاو ىسفل نماهظح اهمساق نامج ىلا اقعب مدقو كاذك

 (1) آبو تق. 7 مورا ةطرو 6 16 طق. 8 هطوز )9(  0م ان( ةقمد اه سد. 8 هنايلع

 1) ]ع5 255.8 ءا 0 ممءاعمأ هو كشر



 مب مرس

 هغابد فورسعملا ميدالا نمالاجاو ايالولا نم ةيناوسنلاو جورسلا نم ةيسرافلا

 سه ةنس ىنو هيف نوسفانيو برغملا كولم هب ىهابي اهم كلا ذرمغ ىلا ( ىسك لاب

 لبج بحاسو نمجوت ىبرمما يوقلا دمع نب دمحم هل ىدهأ اهدعب نم نمعبسو
 ةلق ىلع ايتاالواروت ةلماك عا لفلم ساما كاي سهل

 سهير هانم رشم ءال مشط اق كسل سيال كل ا
 ركذن اهسح هلاعأ رداس هيلإ

 ىداهو روغتلا ىنقشو جراوخل لزنتساو ىلوالا هتازغ نم نمملسملا ريمأ لفق امل
 نيمعبسو تس ةنس تاف جرخ رف هلك كلذ انركذ اك هلزنل ةنيدملا طتخإو كولملا

 كثعبو سوسلا ضرا ىف لغوتو هفارطا فيقتتو هروغت سل شكارم ةهج ىلا
 برغملا لّئابق بطاخو اجار افكنا رث هلالخ سا ركاسعلاب هللا ف هريزو
 مولتو ل طابر ىلا ضهنو مضيرصت ىلع رهقسأو اوطابتف .دابهلل ىلا رهفنلاب ةفاك

 نم ةضرفلاب لمحإو هقيشاحو هتصاخ ىن وه ىلا اوطبتو ةازغلا راظقنا ىف اهب

 لحترإ ف مزح رخال ىيرطب لعسإو رجلا ناجان سابلا وهي قع
 بحاص ةلولمقسش ىنبا قاحصا وبا ناسيءلا كانه هافاوو ةدنر ىلا مث ةريزهلل ىلإ

 اوس رعف ةيليبستا ةلزانم ىلا اولحترإو هعموزغلل ةقلام بحاص دمحم وباو شرامق

 ءاقللا نع ماخل شنوفذا نبا ةقلالبل كلم اهب ناكو ىوبنلا دلوملا موي اهيلع

 لعجو هفاصم نيملسملا ريما بترو اهلها ىع ايماحم يلبلا ةحاس ىلاز ميو

 دلبلا ىنودعلازجاف ةيبعتلا ىف ىن>زو ةمدقملا ىف بوقعي ابا رممالا هدلو

 (ا) اعف سقف. 8 كا 6 مممامما كرشلاب



 ممم

 ىنمللل اهنع زواجتو هلال ناطلسلا اهكنف هرارق نع هوبعزناو نودحوملا هنم
 هترضح ىلأ نممهلسملا ريما لصو الو هتانه نم اهدعو هراوجو هتبرقل اشيتنات

 هانكسبزيقي أدلب طتخي نأ ىأر هدفأو ريكو هتيشاغ تمظعو هتلود قاطن عستأو

 ديدجلا ىلبلا ءانبب مماف هكلم ريش قملطماخلا هسايلوأو هكئشم دخح لهأو هتيشاح 33

 ةلعفلاو عانصلا دشحو اهيلع ئدنالا عجو هذه ىنيعبسو عبرأ ةنس ىم لاوس

 1111 و [لماجبل, باكا .طباكومل (نملداغلو قوما اهلرضخإ انيئاممل

 ةنيدملا هذه ديبشت لمكف ةةعاسقكلا َْق ىنامدقملا كابن نب هللأ دبع وبأو

 ةشانتكم ةنيدم ةبصق ءانبب كلاذ دعب زعوأ مم مايالا ع اهاقبأو ةلودلا دذه

 ةحاط قحل هتأرغ نم الفاق رجلا هقزاجا نيحل ناكو هتغس ىف ابناغب ىف عرشف

 امال هلا ةيلا فات ةجاهمتم نم.ةنانو لائابق للا اعزام 6 رؤزا لابجي للم ىف

 ءادلا مسحو ةبترلاو ىلامالا لع لاش ام قعر شل هلرنتسأو هيلع حانأو هركاسعب

 | .٠ الع ادلع ةزارؤلا قرزا هلا ىرمتاو ىاردتسلا هللا خق هنععمتاس رزوتساو: هنو تح :نف
 ةلدعص نانكو هتازغ ىدي نيبابب هفحتا ىتلا هقيده ءافك نسا غي ىلا تعب مث

 اهبكارم اتاناو اروكذ ةهرافلا لاغبلا نم نمثالثو ةضفلاو بهذلاب ةهومم

 )1 عا 1” ممعاعم اورزأ 5 نانواوياتع5 م3863 مانق !هزم, 1عو مهنممع3 2255. ةععلو عمأ مع 3 روز 1) آيعد 655. 8 ا آ* 1 / 501 2



 مما

 تملمكاو ةداعسلا بهاوم تعفسش هتلود ىن داسفلا ءاودأ مسحو هنايلواروهظ نم

 شحارم نم اورف امل ملفو نموملا دمع ىنب ةبابص نأ كلذو عفصلا دئاوع

 مافلخ دحالمو متوعد تعبنمو مما ةموثرج للفيت لبجب وقح خفلا دنع

 ىنينذهتم هيلع نوفكعي اوناك ميدبم دعحمو ماما رادو مفلس ةرضحو

 ىدي ىنمب ةبرق متاوزغ ماما كلذ نومدقيو هسترايز ةكرب نيسقلم هريطب

 اوواو هاقعمم اومعتعا هيلا لفلا صلخ املف ممءاسم حلاص نم اهنودتعي ملاعأ

 نموملا دبع ىنب مسافلخ صايعا نم اصيع مرمإب مايقلل اومصنو هنوكو ىلأ

 هوعيإبو ىغترملارعوخا قاحتاوهو ظل بهاوم نم ةقفصلا رساحخ ةينملا قنيعض

 ربكل ىلوعملا ناكو ةلودلا ةلاداو ةركلا عجر هنم نوجري نيتسو عست ةنس

 دمحم قحلا دبع ىنب بوقعي ناطلسلا دقع الو شوطع نبا متلود ريزو كلذ

 املا لذودتكتو ممتبراحم ىلع الع مدقي م١ شكارم كاعا كميل نب

 عقواف اهوفط ةرغ ىلع نيعبسو عسير ةنس هل اوعجو معايشا ةلاقساو منع

 ضفو هترذع ضتقاف هقنس نم عيبر ربشل لبهل ىلا مص ث ميرغ نم لفو مب

 ندا ريوولائالهو :بوثللو !كازغلا .ةلراسطم' هية ميله همت
 ىبا هع نباو قعيضتسملا متفيلذ ىلع  ضبقتو ةمحلملا بناوج ىف شوطع

 معراتصم ىلا ارجوا ءاملوالا نما اسما سو علطول باو ا ا
 لتق نهف ناكو موالشا تبلصو مقانعا تبرضف شكارم ىنم ةعيرشلا بامب

 تهتتكأو للفيت لبج ىن ركاسعلا تئاعو هدالوو ىلئابقلا هبتاك نم

 هنباو فسوي ولش حرفخساو نموملا دمع ىنب نم ءافلقل روبق نرغعبو هلاوما

 رحاسعلا ةاجج ىن ةارغلا هذه رضحل هتتدافول اماركا ناغا دلب هعطقا ناطلسلا

. 



 4٠م

 ناهد مئانغلا غلبم ناك لاقيو هفراصم ىف هفوصيل ةنسلاو باتتكلا

 ىالا ةعبس ىرسالا نمو افلا نيرشعو ةعبرأو ىلا ةيام رقبلا نم ةازغلا

 نع تعستاف غلا اماو ةياقسو افلا رشع ةعبرا عاركلا نمو ىنيثالثو ةيامامتو

 حالسلا كلذكو دحاو مردب ةريرهل ىن ةاشلا تعمب اوعز دقل ىتح ةركرصما

 سىاج ةيليبشأ ىلآ ايزاغ ىدامجل جرخ رق امايا ةريزحلاب نيمسملا ريما ماقأو

 |0000 ١ ةاهدلإا فا :بلرملاو لاعقلالا ىمتاو اطر اظقار  اهنطارف' ىرغتو  اهلالخ
 نم نيربششل ةريزهلل ىلا عجرو حاستكالاو تمعلا لابو اهقاذاف شيرست ىلا لحترأو
 ىع اذبتنم هركسع لزنل ةودعلا نمزاجلا ةضرغفب ةنيدم انامل ىنرظنو هتازغ

 ةريزجل قصل اناكم اهل ريختو مدافجو ركاسعلا ررض نم مقعلي امل ةيعرلا
 هب قشو نم رظن ىلا كلذ لعجو ةينبلإب ةروهشملا اهراوج ةنيدملا ءانبب زعواف

 هبيغم نأكف ىنمعبسو عبرأ ةنس بجر ىف برغم ا ىلا رجلا زاجا م هنود نم

 سدإب ىلع روسلا ءانيب رسماو ةدومعم رصقب لمحاو ربا ةتس رجلا ءارو

 ارد فايشو ئاببارميك قمع مهاربأ كلذ ىلوتو ةراغ دالبب زاوهلل اقرم

 هقلود لاوجا ىلإ رظنلا ىرصو نابعش ىف اهبلخدف ساف ىلآ لحر رثويحت

 برغملاب ههلع راوقلا لازنتساو هقيشاح لرفو هلزنل ديدهلل دلبلا طاطتخاو

 هركذن 6

 ننافت تدم ىلبلا طاطتخا ىنع ربع

 كتادحألا نف كلذا ةينذ لع ناح امو

 روبط ىن هيدل هللا عمدص مو ةيدابجل هتازغ نم نيملسملا رممأ لفق امل

 ىرخا ةمعن ىلا برغلإب حار هميفب سلددالا لما زازمعاو هدي ىلع مالسالا



 مب 4

 سعت داك كولغ ءاطفاتلا نق هناك حرسو هركسع نم ىالا ةسمخ ىلع

 لداقتو حرسلا عقكتو لاومالا بهتنتو نارسعلا برشتو سورغلا مطختو عرزلا
 ميكيقار .ةدنباو»:ةسيايو روما ىلا .قهتنا:ىمل ةيردلاو اءاسسنلا الكا كات
 عقكأو ابملاعم سمطف هقيربط ىف نوصل رداكب ىلع ىتأو ةوفع م هملب نصح

 برد راد موخت نم م ةكسإب سرع ىا ىلا اهبس حومت ضرالاو لفقو اهلاوما
 معز ىنإو ملاوما عاجتراو مارسا ذاقنتسال مراتا ودعلا عابتإب ريذنلا هءاجو

 هقوف امف ماتححلا نم ةينارصنلا دالب ماب عبلط ىف حرخ هنتد مهظعو مورللا

 راسو اهماما ناسرفلا نم افلا حرسو هيدي نيب مئانغلا ناطلسلا مدقف

 فاصملا بقرف ىقحرلا ناك ممئارو نم ودعلا تاير .تلطا اذا ىتح اهيفقي

 ةعاط ىف تلباو اهم تكرحتو اهمدازعو اهرداصب ةتانز تعجارو ريكذو ضرحو
 اهتاماقم ىف اهّئالبو اهساب نم فرعي ام تءاجو اهنيد: ىع' بذلاوا ابكر

 عرج ىفشحناو هللا رما ميظو رصنلا عر تبق ىتحالو الكالا كي إو اهعقاومو
 ىنيميمدلسملا هللا مورا لهأ عوج نم ريثكلاو هنند معزلا لققو ةينارصنلا

 ىالا ةمس اوناكف ةكرعملا ىن ىلققلا ىصحاو ميف لتقلا لمحاو مفاتكأ

 هدنع امم رتأو ةداهشلاب هللا ممركأ نيثالتلا زهاني ام نيدسملا نم دهشتساو

 دامانكتي هبرنك م امودعلل ادبو هنيد رهظا هءايلوأ زعاو هبزح هللا رصقو

 سارب نمملسملا مريمأ تعبو ةملكلا رصنب مممايقو ةلملا نع ةباصعلا هذه

 همركاو هبيط نأ دعب هموق ىلإ رس وعز هدرف رجالا نبأ ىلا هنند ميعزلا

 هدهاوش تربظ ىنيملسملا ريمأ نع افأ رحغاو ةارادم مل اهصلخا ةيإلو

 ّة 'ميزجل ىلا هتازغ نم نيملسملا ممم لفي كدت اي ىنميح ادعي هيلع

 لاوما نم هللا هلقن امو مدانغلا نيدهاجملا ف ممقف هقنس نم عيبر ىصقتغم

 بجوم ىلع لاملا.تيبل :سهجلاب راعغيتسالا كعب معاركو مارسأو مايابسو مودع

 (1) آرع رمق, 82 ممزلع ةمدلت ءا 16 م85. ( هيلي (2) 11 [نانا ةدصق لهنا 2



 رماد م

 نع برغملا لهاو ةربارملا لئابق عيججو ةسانكمو ةبرواو ةراغو ةجاهنصو
 ةيط ةنضف ىم دزاجاف رجلا ةزاجا قى 2-2 ماب بسهأو ةعوطملاو ةقزقرملا

 ع لوزنلا هيلع طرتشا نيلدحلا ماشم هيلع دفوأو ربهتلا نأ ناطلولا

 فيرطو ةدنر ىع هل ىناهكف هركاسع لالتتحال ةضرفلا لحاسب روغتلا ضعب

 سيءرلا ناكو هديك تالق ىم هناكمأو ةليفالج دل . اف ةنغط مهاظب هيقلو

 هرم ى هل اعبت مجالا نبأ ناطلسلا رهص قاحاوبا هوخاو ةلوليقش نب دمحوبأ

 ُُغ همدق نوتسأ املف يجابلا نبي كتفلأ تك ةيليبشأ لهأ ةلخأدمو دوه

 نك نإ داغيااهنغيب |ام.دسف درمأ ىلع ىوتقسأو سلدنالاب راوتلا بلغو هكلم

 ةلوليقش نب دمحموب| عفتماف شأ ىداو ىلع قاحا ابو ةقلام ىلع دمحم ابأ ىلو

 كالو ةيد ةيغاطلا ىلع اتاك كلذ عمو هنود اهتيبرغبو اهب راغتساو ةقلاه

 مدق قحل دبع نب بوقعي ناطلسلا ةزاجاإب ةلولمقش نب دمحم وبا سحأ الو

 نا طلسلا بداح ىلا :نابكنأو مخيرصو ممتعمبب ةقلام لهأ ىنم دفولا ههلأ

 فيرط ةحاسب ناطلسلا لقمحا املف ةهصنلاو ةصلاخما هضحمأو هتيالوو

 نأ ىداو .بحاص قاحا وبا هوخاو ةيبرغلاو ةقلام بحاص ةلوليقش دمحم

 بوقعي ىبارممالا هدلول دقعو ةريتنرفلا ىلا ريسلا ناطلسلا ذغاو هتظفحا



 0 ا ا ا ااا كا

 مالا

 *ر الفلا هنت انوا ئطالاطل نبا كلف ا نإ كظ
 بوقعي ىلولا كلذ نع همزع ىنث زاوهلل رصق ىلا ىبتنا الو اهبابس| هنع عطقيو

 ناكفودعلا ىلع ارهاظ نيدلسلل ارصتسم ريما دارجلاب هدعوو ىريخل نوراه ىب

 همدازع اوهبن دقولا اذه هيلع مدق الف ةيغاص ههلاو لغش كلذ نم هسفن ىف

 لاوش مهش ىف ساف نم ضهنو رهفنلا ىف تعبو داشعح الا ف لعاف هت اوكذو

 هموق نم ىالا ةسمه مبجو ةبخط نمزاجما ةضرف ىلا نمعبسو تالث ةعس نم

 ىعدتساو ةيارلا هاطعو ليدغم هنبال ميلع دقعو مءاطعأ ىنوتساو مللع حاذا

 ليطاسالا نم نورشع زاوهلل رصقب هافاوف متزاجال نفسلا ةتبس بحاص ىنزعلا نم

 ىلع بلجإو اهيف لغوتو برحل راد لخدو اثالش حاراو ىيرطب لزنو ركسعلا زاجاف

 بيوتي زسمالاو لاخفلا اودعتاو مئادعلا نم ميكي تالقمار اهطتاشيبإ 3 ١
 ءاقللا نع اهتيماح ماخ شيرش ةحاسب لزن ىتح راثالا فسنو نارهلا

 مليئاعحيو !لاومألا نم ميديا تالتما دقو نيبال ىلا ابنع لممف لملا
 ماعب اورات دق نأ سلدنالا لها ىارو حالسلاو عاركلا نم ممياكرو ىبسلا نم

 ربخل' لصتاو رفكلا لها ىلع ىربكلا ةماطلا اهدعب تءاج ىتح باقعلا

 ةيداع نم هدالب روغث ىلع ىثخو هسفنب وزغلا ىلع مزتعاف ىنيملسملا رممإب

 ىنب نم دفو ىن دحاولا دبع نب نمفشات هدفاح تعبف ةنتفلا ىف نسارغغي

 رازوا عضوو ةعداوملاو قاغتالا ىلا عوجرلاو ىنسارخي عم مسلا دقعل نيرم

 همرق لصومو هلسوم ربكاف دابهل ةفيظوب مايقلل نيلسملا نيب برحل
 دقعل ناطلسلا ىلع داولا دبع ىنب ةهجشم_دفواو ةفلالاو ةباجالا ىلا ردإبو

 مظعو نيطسملا ةملك هللا عججو ةيدهلا ىنساو لسرلا معم عبو مسلا

 داهجلل ىلا ةيغاصلا نم هّسفن ىف ناك امل نيكسملارجما نم مسلا اذه عقوم

 غرفتلا نم هم ام ىلع هللا ركشي تاقدصلا تبو لاعالا تارورمم هراغياو

 داهجلل ىلا نيدسملا اعدو عوجإلو لئابقلا دشتحاو ةفاكلا رفهتسا رث كلذل
210 



 ماد

 نم ءالملاو رجلا ءارو نم نيدسملاب ىداني هخيرص لزي م هلك اذه ءانثأ ىفو

 ذاقفتساو ةلملارصنو ةناعالل ىفسوي ىبا نما سملارمما ىلع نودفي سلدنالا لها

 ةبذاجم نم هيف ناك امم كلذ ىلا ا عزفم دي الف ودعلا باينا نم نادلولاو مرد

 هراطقا ّيودتو برغملا دالب خفب هلغشت رم نسارغي عم رق نيدحوملا عم لبخل
 يشلإب فورعملا رجالا نب قسوي نب دمحم هللا دبع وبا ناطلسلا كله نأ ىلا

 برغملا 00 نيللسملا رمما لمكتسا نيح ىلع هل اناك نيبقل سوبد يابو

 نورشوب اوناك خرم ىاقب نأ ىلع نمعيسو ىدحأ ةنس هودع نأست نم هغارفو

 سيرداوغب شحوتسا الو ةيغاسو هيلا حونج مسوفن ىنو هملا نومسيو دابهل

 قلل دبع نب بوقعي ناطلسلا ىلع نمتسو ىدحأ ةنس اوجرخو قل دبع نب

 سلدنالاب نيدسملا يرصل رجلا ةزاجاووزغلل منم ريثتكلا ةقوولفأ محل صتساو

 ىالا ةثالث ةازغلا نم مخ ركسع نيرم ىب ةعوطم نم غيلا حقهجأو

 سدلدنالا ىلا اولصفو سيردأ نيرماعل كسعلا كلذ ىلع ناطلسلا دقعو نوديزفوأ

 مداقلا هدلو ىلا دهعرجالا نبا ييشلا ناكوودعلا ىن ةياكنو ركذ ابيف مل ناكف

 كسنقي ناب ةاضوأو همبأ مايا معلا بلط هلاهنال هيقفلإبريرشلا دمحم هدعب نمرمالاب

 نمهسملا نعو هسفن نع هموقبو هبارديو هرصن بطخيو نيملسملا ريمأ ةورعب
 ةفاك سلدنالا ةهشم دفواو همبا ةاراوم نيح كلذل ردابف ةيغاطلا بلاكت

 داقيو ةيبرغلا روغتلاب جوتفلا رقاخ ةساججع خف نم انرصنم مدقو هيقلو هيلع
 ىنيلسملا ىلهودعلا بلكى عربشل همك هيلا اوقلاو راعلاب مالسالل اودانتو كلملا

 اكو ةميلا مانتساو هللا ىاد ةباجال ردابو ماسو ربو ممتدافو ام هتاأطو لقشو

 عا ىتم هل اراتخم هب افلك دابإل لع ارثوم هرما لوا ذنم نيدسملا مما

 ريمالا هيخا مايا سلدنالا ىلاوزغلا ىلع مزمعا ناك دقل ىتح هلامأ ماس نم رايخل

 مف نيعبراو تالث ةنس ةسانكم اوكلم ام دفع كلذ ىف هنذإ بلطو ىبحي ىبا

 وبا ميمالا معوأو هريشع نم هعاطأ نمو هيوذو همثح ىنوزغلا ىلا لصصفو هل نذاي



 ماد

 هنصحب راثو ةيبرغلا رما رجألا نب ىسوي نب دمحم ىنالقف ةتانزو نيرم

 علخ دوه نبا دي نم ةركلا ىقلتف بورا ىن اتيث امدق اعاجت ناكو ةنوجرا

 ملف نيرشعو عست ةنس صفح ىبأ نب ءايركز ياريمالل اعدو ةيسابعلا ةوعدلا

 دعب ةدحاو سلدنالا تالاع ىلع هعراقيو لبخل هبذاجي دوه نبأ ةنقف ىن لزي

 كلذ لالخ ودعلا بلاكتو نيثالثو سمح ةنس دوه نبا كله نأ ىلا ىرخا

 اهب غلبو ةيزهل ىف دوه نبأ هلرفوو بناج لك نم سلدنالا ةريمج ىلع
 نوصح نم نيثالث نع هل لونو ةنس لك ىن ريناندلا نم ىلا ةياعبرأ

 كيهستو هيلاوه خخ ةيغاطلاب هيلع ظلغتسي نأ رجالا نبا ىتخو نماسملا

 رممالا كله انو اهلهال ةياكن ةيليبشا ةلزانم ىلا هتلهج ىف رفنو هتورعب

 هعزانو نيمدسملا ريمإب ىهستو هسفنل دبتساو ةيصفخلا ةوعدلا ذبنذ ءايركز وبأ

 ىف ةيفاطلا :كووملا ىلا ومالا :ماع درا: شم درم ديو درس نا 0
 نيتنث ةنس ىنم ةدملا هذه تناكو اهرسإب اهبنع لزنف ةرهتنرفلا دالب

 ماج جيمتساو ىنيملسملا روغت اهيف تعاض ةرقف نميعبس ةنس ىلا نيرشعو

 ىلوتساو مسلا ىف ةارادمو ةعيضوو برد ىف امهذ ملاوماو مدالب ودعلا مقلاو
 تس ةنس ةبطرق شنوفذا نبا كلمف اهدعاوقو اهراصما ىلع رفكلا تيغاوط

 طمق كلمتو نمعبراو تس ةنس ةملممشاو نمعبراو عبرا ةنس نايجو نيئالثو
 نوصل نم اهنيب ام ىلا نيثالثو عبس ةنس ةيسنلب ةنيدم ةنولشرب

 نبا درفتو قرشلاب راوثلا رمأ ضرقناو ىصحت الو دعت ال ىتلا لقاعملاو دعاوقلاو

 أ نم جفلا طئاسبلا نود ةعئامملا نع. ةقاطن قانضو سسلددالا بدت ردا

 ام .ةكوملا ىعصو ددعلاةلق عم اهباضاتتقلا نااتارو اسر ا 0
 اجو عمجأ أهنع لوزنلا ىلع ةيغاطلل مسلا دقعف دودع هيف عمطيو هرصأ نسوي

 ةنيدم هلزنل راتخاو مودع نع هراعوإاب نيمعتعم رجلا فيس ىلا نمدسلاب
 هعضاوم ىف 4]كلاذ انحرش اهسح ءارمكل نصح هانكسل اهب ىتباو ةطائرغ



 ماب ع

 ىع مدعبو منيد لهاو مموق نع معاطقنال ابنم نيمدسملا جرخي نأ ىأر

 اهيلع موقعاو ايار هوارف برعلا فارقإو نمعباتلا رابك كلذ ىنرواشو يرصلا

 ممرواج نم ىلع زارتعا اهيف مالسالل ناككف كلذ ىلعو ةينملا نم هقاقعا امالول

 ةيابن تناكو نهلاو رضمو شيرق نم برعلا ةلود لوطب رفكلا لها نم
 ىلع اهحانج ةطسابلا ركذلا ةرداطلا اهب ةمما ىنب مايا ميلغ ةروسو مزع

 0000 دددأا ىحل اهيراقي' اموأ نينسلا لوم نيمم, ثالث: ذنم- ؛ىنيتودعلا

 ىممهلسملا عر تلشفو قئاوط ةعامجل تقرتفاو ةربهلا نم ةعبالا ةياملا دعب

 ةلود ءاجو مناش لمفتساو برغلإب ريربلازقعاو برعلا ةلود ءانغب مجلا ءارو

 ةفسلاب اوكسهمتو مالسالا ةملك نم برغللب اقرتفم ناكام تعم نيطبارملا

 ميلا اوزاجاف منع ةعفادلل رجلا ءارو نم مناوخا ماعدسأو داهجلل ىلا أوفوشتو

 10 2 شيوددا ىفا ةيفاطلاب ارنعقواو ءالملا نيسحا و دعلا داهج ى.ازلبإو

 اوعجو فئاوطلا كولم راوقلا اولزنتسإو ىرخا أوعج تساو انوصح |وكفو اه مغو
 0007 اان نحا قيكلاس نوداحيوملا عرتتا كم ءاجيوب قمتودعلاب ب ةلكلا

 نم هرهغو روصنملا بوقعمل كرالا موي اهنم مايو ةيغاطلا ىلع راتا داههلل ىف مل
 ىني ةداس رمالا عزاختو ممتملك تقرتفاو نيدحوملا مير تلشف اذا ىتح مايالا

 هونكمأو ةيغاطلاب اوشاكساو ةفالخل ىلع اوبراحتو سلدنالاب ءارمالا نموملا دبع

 00 د لقإ مقر اهطاتسالاا لع ةعلل نيلسملا نوتطح نم ربعك نم

 قرتو ةيسارم دوه نبا كلذ ربك ىلوتو موجرخاو نيدحوملاب اوراتو مسفنأ ىلع
 عيطاخو نييسابعلل ةوعدلا اهيف ماقإو اهراطقا رئاس هتوعدب معو سلدنالا

 مع ف هناكم ىف هانفصو اه الك انيفوتساو هرابخا ىف هانركذ اهك دادغبب

 ىنكت مل هناو اهل ةلوانتملا ةباصعلل هدقفو هنع اهدعبل ةيبرغلا نع دوه نبأ

 ردكو ةبج لك نم سلدنالا نع ةييغاطلا:نلاكتو ةيكهسم كلملا ىف هتعنص

 ىتب ا نانش نم برغملا مثد أمم نموملا دمع ومب لغشو منيب نيدسملا ىالقخا



 مسار رس

 يام روم فاد كيلطستم ! عزا ىلإ اهي أرجو اكلامعلا.|بتيت اند نورك ل117 [ييلك اركان
 ىلا اوردابف هيلع قينجخملا نم ةراجلا حاحلاب اهروس نم ةفداط ةلافغ نيح

 ىنيعبسو تالث ةخس نمرفص ىن ةجرفلا كلت نم ةوغع اهولخدف دلبلا ماهقا
 ةنينح ىنب كلملا دبع نادماقلا لققو ةمعرلا اوبسو ةيماحلو ةلقاقملا اولققف

 - ليو تابنملا ءارمأو داولا دمع ىنب نم معم ناك نمو ةماهج نب نسارمغيو

 لقعم همف قبي ملف هراطقأ ىف هقعاط تشهتو ىفسوي ىبا ناطلسلا برغملا دالب

 داوس ىلا قيصني لسمأ الو هتف مغ ىلا زمهكت ةعاججالو هتوعد ريغب نيدي

 وزغلا ىلا هلمأ ىنصنا هرما دمبهو هكلم قاسيتسا ىن هللا معن هل نك"

 هذايع نمرجلا ءارو نيفعضتسملا ذاقنتساو هئادعا دابجب هللا ةعاط راغياو
 ءاج نيح نم شكارم دصق ةسادح نم اعجار افكنا الو ركذن ام ىلع

 ىبا ةدافوب بخل هغلبو اهرغث دسو ابنوش ىفرظنو امايا اهب حاراف الس ىلا لفق رق
 ىلا مسلا ذغاف ساف ىلع ىزعلا مساقلا با هيقفلا ةقبس بحاص ىبا بلاط

 بطر هريب بئاقحل ولم هيبأ ىلا هبلقنم نسحاو هتدافو مركاو هترضح

 ىالاركذن ايكودعلا ىلا "هذلوا ةزاخأ ف عرش هركشب قاشللا

 قسوي ىأ ناطلسلا روهظو داهجلا 0 ىنع ربخأ

 كلذ ىنراق مو همْنُد مهعز لققو ىراصنلا ىلع

 جرادمو مطابرو مدابج هيف نيملسلا رغت حفلا لوا نم سلدنالا ةودنع ندا

 ىنمبو قضرلا لثم ىلع هيف منطاوم تناكو متداعس ليبسو متداهش

 عيج ىم اهب ماتطاحإو  اًضمزاوج ى متتملا رفوعلا رفكلا/ادوسس| نم بانل
 ريزعلا دبع نيرع ناكدقو نمدسملا مناوخا نميو مانمب رجلا زو هنا



 م نوم

 تناكام روصنم يوذ نم تاينملا ليبق لقعملا برع نم هيلا زيحت هتكلم

 دعب نم ابنع اولحترا اها رفقلا ىف نيداب ىنب تالاجم ةرواجم لقغملا تالاجم

 اوجازف ديزي ىعب دالبب باصمب متالاجم نم رماع ىنبب ىنسأرغي اجاج ام

 اهءارو امو ةيولم ىلأ مولحرو اسمو كيكيف دالبب قتالام نع بكافملاب لقعملا

 ديبع ىوذ ىلا دبعلا نسارمغي ذبنو ىالاجلا كلت اوكلمف ةساملجم دالب نم

 هتوعدو هموقلو ةعيشو افلح هل اوناكف ءالوه تابنمل صلخقساو غغم هللا

 ةعاط ابيف غلو متعجانو مفعظ بلقنمو متالاجم ىف ةسامله# تناكو ةصلاخ

 1 ةدلبلا لما اردمخ ايكلنم نماردخي اورثا رع ني كاع كلم الكف: ةفورعُم

 دقعو اهطبضو ابكلمو هركاسعب ميشغف هب اوجاجو هوبطاخو هستوعدب مايقلا
 نادكز نب دمحم دلو نم عرد ىب مساق نب كع نب دمحم نب كلملا دبعل ابيلعغ

 ةماه نب نساربغب تخا هيبا ما ىلا ةبسن ةنينح ىباب ىرعيو نسكو دمت نب

 ةنسلا نم هيخإب هلادا ف وللا مسرلا ةماقال يخي ريمالا هدلو اههعم لزناو
 برغملا دالب قسويوبا ناطلسلا خف اا ةلياسا لك ىنا<لءاشأ ئاكا؟اذكو  ئرحالا

 ممتفالخ راد ىلع نمومل دمع ىنب بلغو هتقعاط ىف هلقاعمو هراصمأ مظتناو

 امس برغملا رغثو ةودعلا ىلآ زاوجلل قرم ةقبس عوضو ةهئط جتفأو مممسر أو

 داولا دبع ىنب ىديا نم ةساللج عازمنا ىلا همزع هجوف ةلبقلا دالب ىلا هلمأ

 ركاسعلا ىف ابيملا ضبنف مهتوعد نم اهيف هتوعد ةلاداو اهبيلع ىنيبلغتلملا

 لفا اهيلا دشح دقو اهلزانف نيعبسو نمتنث ةنس نم بجر ىف دوشحلو
 اهيدع بصنو كاسعلاو دونهلل ةفاكو ريربلاو برعلاو ةقانز نم عمجا برغملا
 كعبني ديدغل ىمحب ىذاقلا طفنلا مادنهو تادارعلاو قيناجملا نم راصفلل تالا
 ) اهيرإب ةردق ىلا لاعفالا درت ةبيرغ ةفيوطن دورابلا ىب ةدقوم ار اغلا مامأ () هنزخ ينم

 (1) نع صو. 8 مممأم هنازخ «ا اهسو. © هنزح

 (9) جرو م1عةز طتو. ]* اهيرابت 105. 6 أهمراب



 مالا

 تأو اهتطايحل ةهشم ىف ديدح ياب ىنكملا امكاعنم هيل 0 كزخأو نساكري

 اهعاجرتسال حاسعلا ىف نمسهو عبرأ ةهس شوطع نبأ هريزو حرس ىغترملا

 نب نسارمتي نإو هبقع ىلع هعجرو اهنع هدرشو ىبحي وبا رممألا هيلا ضهفف

 ابيلع لد ةروعل اهدصق ىنيسجو:سج ةنس طيلس ىأ ةعقاو دعب نم نايز

 يبئاج انه عجرواهنرد نمهعتامو يجوب ابملا ةييايم اهتداس
 قفيسويل اهيلع دقع ام. دعب نم يحي وبا ممالا ناكو  ةينالا لولفمم تعسشلا

 يأ نب ىيجل هتيالو نم اهفصنو ةنسل هدعب نم ابيلع دقع ىنتباكري عوف

 دقع رت صيصرو نب دمحم بسن ٌميهياقمو ملاتقا ركسع ىنب ريبك ليدنم

 لهعتساو مقلود عدافص نامذري ىنب نم ةابع نب نارع نب دمحم نيرهشل اهيلع
 يأ رظن ىلا اهب دنهل ةحاصم لعجو « ىسبحا نب بلاط ابا ةيابجل ىلع هعم

 ريمالا كله الو نيتند نيتنس كلذ ىلع اوماقاو متدايق هكلمو ىتارطقلا ىجحي

 امه شحارم ةلزاغمو نسارغغي برب قفسويوبا ناطلسلا لغشو ىيكوبا

 فسوي هرهاظو نتمفلا لها ضعب كلذ ىف لخدو اهب دادبتسالا ىف لما ىنارطقلال

 نب دمكب اورقيإو دلبلاب ةعامجل يش م) ىبارعددرولار امعب اوكتفو ىنزعلا مولا

 دليلا لهأ هبرأت مث اهب ىنأرطقلا ىيتساف ىناطلسلاب قكلو جر ةليع نب نآرع

 متعمب اوفرصو هولققو هداديتسا ندل نم اهفصنو ةنسل نيسهو ىامت ةنس
 رع نب كعو جاجم نبا ىضاقلا كلذ ربك ىلوت) شكارمب ىفترملا ةفيلقل ىلا

 ناطلسلاو نيرص ىنب ركاسع هقلزائو اريما اهب ماقأو ميلع ىغترملا هل دقعف

 جرفأف اوعفتمأو اهوقرحاف راصفأ تالا اهيلع بصنشو نيتس ةنس قسوي وبا

 ريمالا ناكو كله رث نينس ثالث كلذ هناطلس ىن رع نب ىلع ماقأو منع

 قراصو طسوالا برغل او ناسملت ىلع نيدحوملا بلغ ذغم نايز نب نس مهتي

 (1) آيه ؟مقتم هءاط فت ةوتطف 36 هه هونه ةقأ ل هممت.

 (9) آه م0هءااندازمض لع قع همست 01066 لدمق ءطووجانع 681
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 ىلع لزنو سنوقتب قلو ىنيمالا نبا رو اهيلع ىلوقساو ارحبو اربا لجرلا
 اههلع كيوو اهرمإب ماقو ابطبضف ىنزعلا ةلايا ىف ةيخط ترقتقساو رصنتسملا

 تس ةنس كلاموبا رممالا اهلزانو ىروشلا ىف هفارشأ نم ءالملا كرشاو هلبق نم

 وبا ناطلسلا مظتنا اذإ ىقحا امس. كلذ, ىلع :تاماقاور هيلغ_كفنتماف نيتشو

 ىنب ةلود انو شكارم ةرضح ىلع ىلوقساو همكلم ىف برغملا دالب ىشوي

 اهلع ةفاضتساو ةيحانلا كلب م نسارغي هودع رمأ نم عرفو ىنمولأ دبع

 0 ل[ |ة(كناك اه 'نليغبسو ليتنك فم ةهخط لزانو اهيلا ةكرفل عجاف

 مميولق ىف هللا ىنذقف جارفالا ىلع مزمعأ رق امأيا ابيلع ماقأو ةقبس نود نم

 ردابف نيرم ىبراعشب روسلا نم ةبشانلا صعب ىدانتو ممفهب قرستفأو بعرلا

 مال دلبلا لها اولتاقو ميلع نوكلمف اهناطيح روست ىلا سانلا ناعرس

 ال1 8 ناطلسلا ئدانم»ىئدانو ةونع اهتحشما نس هدجلا اولخد متليل

 تعب رَث ةبخط ناش نم عدو ههببمو نكسف دليلا لها نع وفعلاو ىنامالإ
 ىلع هماغراو ةتبسب ىززعلا ةلزانمل ةمخض ركاسع ىف بوقعي ابا رممالا هدلو

 هيدوي اجارخ هسفن ىلع طرتشاو ةعفملا ىلع ةعاطلاب ذال رث امايا اهلزانف ةعاطلا

 هترضح ىلا لفقو منع دركاسع تجرفأو هنم ناطلسلا لبقتف ةنس لك

 هركذن اك اهيلع نيبلغتملا داولا دمع ىب حاعزاو ةساملجت خف ىلإ هرظن ىرصو

 داولا دبع يكب ىلع ةوذع ابلوخدو ىناعلا ةسالجح 7 ىنع ربع

 ةفيدم ىلع قبلا دبع نب ىدكي نأ ريمالا بلتغت نىم ناك ام اركذ دق

 ,ىنب ىسويل ةلبقلا الكب نانف ىلعو ايل نقع هنأو ةعرد دالبو ةسامللس



 ما

 هيقفلا هيبا رجح ىناشنو ةاجت ممظعاو ةتبسب ةجشملا ريبك ىزعلا مساقلا ىبا

 اهيف هل ناكام نيدلاو معلاب اوذغم ةلالجلاب افوتكم دهجا سابعلا ىبا حاصلا
 هلبق نم هيبأ قحو هقحخ هوفرع ام هنبال دلبلا لها بجواف كله ىأ ىلآ مدق

 هذرب ىجادتولا ارغاف ىروشلا ىف هل نودسيو تاهملا ىف هيلا نوعزفي اوناكف

 ريغ نم القتسم ةقبس ىلع ىنزعلا مسافلا ىال ىضترملا دقعف ابلعفف ةلعفلا

 دقعو رغثلا كلذ ىف همانغب ىنتكاو نيدحوملا نمالو ةداسلا نم دحا فارسا

 قاما اوفي هيلع لاا روف برغم ليطاسالا ةدايق ىلع جادنزلا نوبع

 ىلع ةقلاه لزن نم منمف ةتبس ىع اوضوقف هتساير بكانم ىنزعلا مجاز
 راثتا نيتلودلا ىف مِلو صفح ىبا لا ىلع ةياجب لزن نم ممنمو رجالا ىنب

 هيغب اهشرواو ةقبس ةسايرب ىنزعلا مساق لاوبا هيقفلا لقتساو متسايرب دهبشت
 لاوحالا رئاس ىف ةعبس ةيلات ةخط تناكو دعب هركذن ام ىلع هدعب نم

 هيلع ضقتنا رث مساقلا ىبا هيقفلا ةراما اهمحاص ىيمالا نبا عمتاف اهل اعبتو

 اهيف كاسو هسفنل رث ىنابعلا ر صفح ىبا نبال بطخو دبتساو هقنسل
 برغملا نيرمودب كلم اذا ىتح هللا ءاش ام كلذك اوقبلو ةقبس ىف ىقزعلا كلسم

 هنوصحو هلقاعم اولزانو اهولوانعف هكلاه ىلا ديلا اودمو هباعش ىن اوغبنأو
 هوغب زمحتو هدعب نم رع هغبأآو قحل دبع نب ىبحيوبا ريمالا كلهو اهومكقاف
 اودسفاو اهقيحاض اونطواف اليصاو ةبخط ةمحان ىلا ممتحو معابتأو ميوذ ىف

 ىلع نيمألا نبا مطراشو اهيلاوحام اوهيتكاو اهنكاس ىلع اوقمضو اهتلباس
 2104 ةلباسلا اوكا صو ةزودل اومكيو ةيذالا اوفكي أ مولعم جارخ

 ىتاولخدو ردغلا اورمضاو اوركم ف متاجاح ءاضتفال دلبلا ىلا اوددرتو ميديإب

 ةماعلا مب تراغف ةايغ ىممالا انبات اوتكففو' سالستلا نيبال مل 0

 تيقبو هدلو ىلا اوعقجاو نمتسو سمح ةنس دحاو عرصمل اومحلتساو منيح
 ن* هركاسعب اهيلا ضهنف ىنزعلا اهيلع لوتسا مرهشا ةسهج متكلم ىف



 مهم

 هلدانق نم ناكو ةرغطم ةلزكيجف ركذ لدع هرابخأ ُّى هاركذ اكف سوي ىبأ

 فلانه هانركذ و

 هانم

 ممتالاع مظعأ نم نيدحوملا ةلود لوا ذم ةبخطو ةتبس ناتيدملا (راناش كءاك

 ةيرجلا ةلالا ةءاشنا رادو ليطاسالا ىقرمو ةودعلا رغث تناك اج مكلاهم ربكأو

 دبع ىنب ةداسلا نم ةبارقلاب ةصقخم اهتيالو تناكف داب ىلا زاوبلل ةضرفو

 لها نم صالخ نب ىلع ىبال اهلاعا ىلع دقع ناك ديشرلا ىأ انركذ دقو نموملا

 ىرص ديشرلا كلهمو ةيقيرفإب ءايركز ىباريمالا لاعغتسا دعب هناو ةيسنلب

 مساقلا ىبأ هغبا عم ةعيبلاو لام هيلا تعبو نمعيرا ةنس هيلا ةوعدلا

 فورعملا ىتادقلا دجأ نب هللأ دبع نب دمحم نب فىسوي ةفهخط كاع كيوو

 وبا ريمالا دقعو ةبصقلل اطباضو نييسلدنالا لجرلا ىلع ادئاق نيمالا نباب

 يشلا نب ديبشلا ىبحي هع ىبأ ءايركز ىبا نبأ ىبحي ىنال ةتبس ىلع ءاركز

 كلهم دنع بقاوعلا نم صالخ نب ىلءوبأ بارتساو اهب لزنف صفح يبا
 ىنفسلا ىف سنوت ىلا هتلمجب لحرف رجلا ىن اقيرغ ناطلسلا ىلع دفاولا هنبا

 ىف كله لب لاقيو نيعبرو تس ةنس هكاله ابيف ناكف ةياجب حاراو

 ضقتنا اهدعب عبس ةنس ىن ءايركروبا ريمالا كل هالو ةياجب نفدو هتنيفس

 اوفاك ىيذلا لاعلا اولتمقو ديبشلا نبا أودرطو رصنتسملا هنبأ ىلع ةقبس لهأ

 ةلخادهم مر ىادنزلا نوبجح كلذ ربك ىلوتو ىغترملا ىلا ةوعدلا اوفرصو هعم

 (1) آ1.ع5 2255, 8 ءا 0 ممعمأ ىادنرلا . طاتق 1هزمر لدمق 1ع طق. 8, هع 2201 وأ متنا ىجادفدلا



 ماو

 ةدجو ىلع فسويوبا ناطلسلا ماقاو همرح تهبتساو هركسعم ببهتقناو اران

 رافي كا ندبد ف اهناردح ماشرلر وصلو اضرس ردا 007
 ىلع تاراغلا نشو تيهعلاو بهنلإاب اهتاحاس ىف ىديالا قلطاو امايأ اهرصاخ

 هريزو ناسملت ىلا هقيرط ىف كلهو افسن اهفسنو ايبس اهعاتكاف طئاسبلا

 ةروكذم رابخا كلذ هل هنادمم ةاهنو هّمارزو ةيلع نم ناكو ىاسام سن

 دبع نب دمحم اهراصح نم داوتمم هلسصوو ةنسلا هذه نم لاوش ىف هكلهم ىناكو

 ىنسارمتي هنم لآن امل داولا دبع ىنب ىلع هخرصتسمو نيجوت ىب ريما ىقلا
 مكاف هتلإب ايهابم هليبق ةفاك ىن هلصو قيخلاو بلغلا لذو رهبقلا مض نم
 ةنيز اوذختاو همدقم روربو هناقلل سانلا بكرتساو هتدافو نسويوبا ناطلسلا

 دلبلا عنتمأو ةناثلا عقو ىتح امايأ هعم ناسملتل أمصاحم ماقأو هتاهابمل حالسلا

 رامقإو اهنع جارفالا ىلع فموي وبا ناطلسلا عججا رث هتيماح ةكوش تدتشاو

 ىلا رهسلا اوذغي ناو هلوفق لبق لوصفلاب هموقو ىوقلا دبع نب دمحم ريمالا ىلع

 ميلع حادأو اهببكارم تابرتقملا نم ةيام مل بنجو هفاحتإب ميداقح المو مدالب

 حالسلا ملرمكتساو ةرخافلا ءاسكلاو علخل نم تالصلاب معو بولح ةقان ىلا

 متاهمل امايا ناطلسلا مولتو اولحتراو ربظلا ىلع ملجو طيطاسفلاو تازافلاو

 ةصرف زاهتنا ىف نساربتي ةاساغ نم ارذح شيرشناو لبج نم مرقم ىلا
 كلاموبارممالا هدلو كلهو نيعبسو ىدحأ ختفم اهلخدو ساف ىلأ لفق رث مثيف

 هدقف نع ليمهل ربصلاب ىرعت دم ةكلول وشساف0 ةمدقم نك مايال هدبع ىلو

 نصح كلم هذه هتوزغ ىف ناكو برغم ا دالب حاتتقفا ىف هلاح ىلا عجرو

 رظنل هملساو هودعل ارواج ارغث هار امل تاوقالب هنحتو ةرغطم لقعم وهو تنوأت
 نم هعجرم فيرلا لحاسب ةايلم نصح كلم رث ةرغطم يش (اذك] نب نوراه

 ددري نسارمتي لري مو هسفنل عدو تنورات نصب نوراه ماقاو هذه هتتازغ

 ناطلسلإب قحلو نمعبسو سمح ةنس همدساو نصح نم رف ىتح هيلا وزغلا



 مدد

 برعلا لئابقو اهيحاوضو اهنئادم ىف نيرشاح همارزوو هصاوخ ىف شكارم ىلا
 ةيماحو ةرضحلاب نيدحوملا ركاسع اياقبو ةجاهنصو ةرمخو ارو ىبو ةدماصملاو
 لفتحاو مدشح ىنوتساو مدادعأ نمرغحتساف زغلا ةيشانو مورلا دنج نمراصمالا

 نأ ىلا ةيولممب مىلتو ةياقسو نيعبس ةنس ساف نم لحترأو هتكاحب ناطللسللا

 م نيذلا افسمات لها مشج لمابق نم برعلا دادما هيلا تفاوتو دوشحلل هتقح

 ناسح يوذ لئابقو جينالا نم معم نمو ربأج ونيو مصاعلاو طلقلو نايفس

 ضرتعاف طببلاو راغزا لها حاير لدابقو ىعقالا نيوسلا لها لقعملا نم تانابشلاو
 ناسملت ديري لحترإو افلا نيثالث تغلب لاقيف هبكأوم ابعو هركاسع كلانه

 اكرنص سلدنالاب نمدسملا دفوو كلانهرج الا نبا ليسو هقفاو داكتأ ىلإ ىقتنا الو
 هتف تحرشف ةناعالا ةنولمسيو نميدسملا مناوخاب نيشيقسيو ودعلا نع

 ىلا خجو كلذ نع لفاوشلا ص ىفرظنو مودع نم نيملسملا رصنو داببلل
 داهجل راغيا نم هيلع اوناك ل هيار كلذ ىت ءالملا بوسصو نساربغي عم مسلا

 اههتوادع برغ نع ىقكلاو اههنيب حالصا ىف ىسلا ىلا ةنجشملا نم ةعاهج بذتناو

 ءاقلل دعتساو برحل ةبها ذخا دق ناسملترهالظب هوفاوف نسارتي ىلأ اوراسو

 ةوارغمو دشار ىنبو داولا دبع ىب نم قرشلاب هكلام لها ةتانز دشضتحاو
 ىف قحزو ممفاعسا نع مصو ربكتساو كلذ ىف يلف ةبغز برعلا نم مفالحاو

 دق ىفسويوبا ناطلسلاو ةدجو طئئاسب نم ىلسيا ىداوب ناعمجلا ىقتلاو هعوج
 ىف بوقعي اباو كلام ىبا نيريمالا هيدلو لعجو هفاصم بترو هبداتك ابع
 011 دال ا لسا هدوعمل برقا ملبن كراذف دعا ياخبر نيالا

 هلدابقو ىعقالا برغملا دوشح مترئاكو داولا دبع ىنب نم ةعاجو نساربغي نب
 مورلا ركسع ةماع كامو رابدالا ارلوف ةيمكارملا دالبلإو نيدحوملازكسوو
 اجنو سينريب مدئاق ىلع ضبقتو برحل ىر متنْطف ناطلسلا تابعب متابعل

 اهمرضاف هطيطاسفبرمو ناسملت ىلا هلهأ نود اعفادم هلف ىف نايز نب ىنسارمي



 مسا

 ةلزاغم دعب هموق ىلا داعو دبعلاب هسفن) قثوت ىتح ناسمل :ب منع ىلقف هبلا

 دايع مع ىبأو هللا دعو سير داو غب لستحأو ىالا هركذت اكن اسملت ىاطلسلا

 تبلحتو اهرغث ىلع ودعلا دساتساو اهوج ةيماحل نم رقفا نم> ىلع سلدنالاب

 لاطبالا ءاقل نيدوعم ةيضام افويسو ةيراض ادوسا اهولقحاف اهماهتلال مهافش

 شحوتلا ةلاسيووزغلا ةمارسو ةوادبلا ةنوشخب نيظلغتسم لازنلاو يفقه عارقو
 ةمعط ناك ىذلا نطولا نود هردص ىف اجت اوضرتعاو ودعلا ىف متياكن تمظعف

 رجلا ءارو نيفعضتسملا نماسملا مه نم اوطشنو هبقع ىلع هودقراو همظ ىف هل

 بحنم اهتساير ىف سلدنالا ريما اوهازو متمغاط ةعفادمل ملام نم اوطسبو
 لماما نم ةوكطلا لتضا نماةارغلا ةسسائوو بزكاة لطم 007 ١

 ءاطعلا ضربقب ةيابجل ىن هوهاسو اهولقانتو ةرباربلا مأ نم ماوس نمو ملمابقو

 هركذنس اكاهيف مرثأ نسحو دهعلا اذهل كلذ ىلع اورقسإو مل هلذيف ناويدلاو

 هركذن ام ىلع نأسملت وزغ ىف هرظن ناطلسلا لعا ث ةبارقلا رابخأ ىن دعب

 هتعئاوو ناسكت ىلا سود نإ ناطلشلا هكر 2 0
 ىلسيأب هموقو ىسأرخي ىلع

 ىلع ىلوتساو شكأرم فو نموملا دبع ىنب ىلع ىسوي وبا ناطلسلا بلغ امل
 نم هسفن ىف ناك ام كرست هانركذ اكساف ىلا داعو نمتسو نامت ةنس مكلم

 هعبذاجيو همئازع ليذعت نم هب اوفسا امو داولا دبع ىنبو نساربتي نئاغيف

 عجاف هتدجوم ران تافطأالو هردص ىنشت | غالت ةعقاو نا ىارو هدصق ىع

 برغملا لهارشح ىلع ناطلسلاو كلملا نم هيلا راض امم ردققاو موزغ ىلع هريمأ

 كلام ابا هددهع ىلوو هدلو حرسو ساف رفاظب ركسعف عرباد عابقو مابرحل



 مانع

 ددبع ربخ ند لنا حم لج حاراو هترضح ىلا لصفو .نموملا دبع ىنب راثآ

 ىئاط هل ضرع هباكر اهب حاراو جخفلا طاير نم هفرصغم السب ناطلسلا مولت ام

 هنبال مميف درمأب دهعو ةموق عج لبا الف اديدش اكو كعوو ضرملا نم

 ةعيبلا هل ذخاو كلذل هتيلهأ نم مع اه هدلو ريبك دحاولا دبع كلام ْىل

 اهمال سيرداو هللا دبع هيوخأ دلو نم ةبارقلا ىفساو ةيعاوط اهوطعاو ميلع
 قا دبع دلو رباكإ سيرداو هللا دمع نأ نوري امل مسفنا ىف اودجوو ءاسنلا طوس

 اهنايدا ىلا نيه تداعف رمالإاب قنحا اهناو هدلو نم اهدعب نم ىلع مدقتلا اهلو

 لبج ىلا هنع اوعزنو دهعلاو ةعيبلا نم هل ذخأ ام ناطلسلا نبأ ىلع اوسفنو
 نيتسو حست ةفس كلذو مقنتف حردمو مفالخ شع ةراسغ لابج نم نادولع

 ىبادلو معم حرخو هللا دبع نيوحر نب ىبومو سيردأ نب دمحم نمموي ماتسابرو
 [!ىالا .ةشج ف قسوي بوقعي يأ هدلو ناطلخللا مارغأو قحلا دبع ىب كاشع

 دوعسم هعمو هركسع ىق كلاموبا هوخأ هب قحلو مقنختب ذخاو مب طاحاف هركسع

 مركسعم عقجاو فسويوبا ناطلسلا مرثأ ىف جرخ رث نايفس 2 ىونادك نب

 مب طمحا دق نا اوأر انو ملطترو نب ليدغم مميورح ىن كلهو اتالث عولزانو اكرفاعب

 ىلا مب لصوو ممرودص ىن ام معمو ممداخ لقسإو ملزناو هلذيق ىامالا الاس

 ممل نذاف اوكترا ام ربك نم ءامح ناسملب قحللا ىف نذالا هنم اولاسو هترضح

 يناطلسلا ةيغاص نم سنا امل سيردأ نب رماع مفلاخو سلدنالا ىلارجلا اوزاجأو



 مب يرش

 دالبلا ءاحنإب هباكر لقتني لزي مو ةجاهنص دالب ازغ رث ديبعلا ىدأو لزن

 ءاهلوا مارغاو هموقو سوما دبع ىنب رودص ترصح ىتح اهزاوحإو ةيشكارملا
 فزمبو كلذل عمل دودسع ةعفادمل ةفيلح ضوهخب مهجح برع نم ةلودلا

 ددم نع نعنمل هكامأ رارفلاب فسوي وبأ درجحسأو ةرأو عمو ةمكخن شوهد

 هفاصم لدتخاف لاتقلا مكلاو هملا مك رموفع لزن ىتح هنم نكقسيف يرصلا

 1غ ىنعطف هلجأ هقامعأو هلمأ نود هوكر داف شكارم ديري مزهضأو هركاسع رفو

 هبتاكو نارعع هريزو هتكلهم كلهو هسار زحاو مفلاو نيدهلل اعيرص رخو هرفم

 ناك نمرفو شكارم ىلا فسيوبا ناطلسلا لتراو ىلوغملا هللا دمع نب ىلع

 وباو وه ىناطلسلا للا قيسو نيعبسو عبرأ ةنس هيلع ضبقت م نينس كلانه

 ضرتقنأو اعيج هولتقف هدالواب ىلدابقلاو عهبرلا ب كفن هينفع ىبأ كيفادي

 نم ىروشلا لسهأو الملا جرح هيلع نعو قدرا ثرأو هللاو نمومل دلايبع ىبرمأ

 نامت ةمس متاف مخل زورب ىف شكأرم لخدو ملصوو منماف ناطلسلا ىلا ةرضعل

 سانلا نماطتو برغملاب هرم قسوتتساو هالوتو نموا دمع لآ كلم تروو نمتسو

 ازغاو همعس ىنم ناضمر هللا شكا ماقأو هناطلس لشلنل اونكسو ةياجل

 اهراطقا خودو اهرايد 1 لغوأو اهةتفاف سوسلا دالب ىلا كلام اب مميمالا هنبأ

 ىلا ةروهشملا ةعقاولا مب عقواف ةعرد دالبل برغملا ىلأ هسفغب جرخ

 سائغب هراد كلا ةلاحرلا عمجأ ا هتازغ نم نيرهشل معو متكوش نم نددضخ

 هنل 5 لسهأ كمو ميايلوا رابك نم ىلع نب 1 اهلاعاو شكارم ىكع دكقعف

 ةبصقب هلزناو هرمشعبو هب فيرعتلا ىتاي اهسح ءارزولا ةقبط نم ىناكو



 ماو

 كو شكارم بحاص ىلع ةرهاظملا روج هلاوكرحو مقلاسر اوداو نيتس سم
 درو لزنلا نسحاو ريركتلا ةربم ماقلو هداوعا نم ارورس زمهاو نحل هنانع

 منيب نم ىنانكلاب كسهتو اهتقول زودنك ىب هللا دبعو سيردا نم رماع ريمالا

 هركذن ام سكارم خف نم ناك نأ ىلإ هدنع هماقم لاطف هدفو ةبحاصمل

 [ىيتسو عست] ةنس رخآ قحلل دبع نب بوقعي ناطلسلا ىلعرصنتسملا دفوأ مث
 عم ىتاتنهلا حلاص نبا كي ءايركز ابا هدهعل نيدحوملا نم ةعامجل ف 50

 ناطلسلا ىلإ معم تعبو احلا دقي ةقفارم ىف نيدحوملا ةدجشم نم ةعاج

 | 1 تاسالا] طايل قل اهيد«كانقنا كا كيوب ارب اةعللألاب ةينس ةيدام
 نسحل هنم راقكتسالا ىلع هقمو هاضر فقوو هاقتنا ام لهلا ةبيرغلا بايتلا

 ىنانكلا دمحم ىوطلت نأ دعب بلقنم نسحأ هدفو بدقنإو اهب تدحتو ابعقوم

 نيدحوملا دفو هدهشو هل مف شكارم ربنم ىلع رصنتسملا ةفيلخل ركذ ىف
 رصنتسلا ةاداهم كلذ دعب تلصتاو نيرورسم نيروبحم اوبلقناو مرورس مظعف
 كثعبف هننس ىلع هدعب نم قثاولا هنبأ ىرجو كله نأ ىلا قحل دبع نب بوقعيل

 ىراغغلا سابعلا ابا ىضاقلا اهب تععب ةلفاح ةيده نمعبسو عبس ةنس ميلا

 ىانلا هب تدحتركذ برغللاب ىرامخلا سابعلا ىبال ناكو اهعقوم مظعف ةياجب ىضاق

 هبرغ نم ىكدق نأ ىارو نساربغي برح نم ىسوي وبا ناطلسلا عجر امل

 ةلزاغم ىلأ هيمازع نيم فرسم ةكيرص سوبد فل ديكو هديك نم..درو

 ساف نم: هتازغل ضبنو هرمأ لوال ناك اك اهتقباضم ىلآ ةدوعلاو شكارم

 قلطاو تاراغلا حرسو ايارسلا تب عهبر ما زاجا الو هقفس نم نابعش ىف



 مايا 0

 نعبنمو ةوعدلا رقم شكارم كلم ىلا احومط نيرشعو سمه ةنس سنوتب
 ةكوش دضخ ىنم هنود املفالاو ةتانز كلذل لموي ناكو ةفالخل لصاو ةلودلا

 بلغتو هملا اوصلخي نا معياقعا ىلع مدرو مسإب رافظأ ملقتو سوملا دمع لا

 ةّمف راصو هتوعد ىف نايز نب نسارغي لخدو نيعبرأ ةنس ناسملت ىلع

 نيرمونب هاغانو ةعفادلل هحانج هب لصوف هانيكذ ايك هودع ىلع هتقعمشو هل

 نم هغي اهف هيلع ناشلا ضيفختو هقيطاخيو صفح. ىبا نبأ ةلسارم ىف

 لغم ةعاطلاو هل ةعيبلا ىلع برغملا دالب نم نوكفي ام لهو هودع ناش

 ىنربلا ميريو ايادبلاو ىكلإب مفطالي وره ناكو رصقلاو ةسانكمو ساف
 ىنوخبجي اوناكف نموملا دبع لا ليبس رمغ دفولا ريركتو ةلماعملاو باطقلو باتكلا

 نم رصنختسملا هنبأ ىلوو هيلع ممتبارق دافيأو هملسارم ديدجت ىلا كلذب

 ميلا زاعيالاب اههلع ىفواو همبا بهاذم لبقتف نيعبرأو عبس ةنس هدعب

 نم الاجا كلذل تعبي ناكف ابمف ميلع قافنالا نامضو شكأرم ةلزانمم

 كلذ هباد لزي (و نالمحل اهببكارم ليف نم ةرفاو داحعاو حالسلاو لاملا

 ناطلسلا عمهجهساو دهعلا ضقن ىف هقلعف سوبد ىبا نبأ لعف الو معم

 فطلتيو ربا هربخيرصنتسملا ةفيلخل ةاسارم هلع ىدي ىنمب مدق هتلزانمل
 قمل دبع نب سيردا ىنب رماع هيخأ نبأ هيلع دفواف ددملا لازنتسا ىف هل

 ىنسارغي ىنب عيرقو ىبكى نب رمبك ىداولا دبعلا زودنك ىنب هللا دبع هبحعاو

 ناك مرابخا 5 هائركذ ايك نايز همبإب 0 هيبأ نم نسارغي رات ىذلا

 بتاكلا اهعم دفواو اهركتو ةربم هاقلف رصغتسملا ةرضح ىنم هيلا صلخ

 عزن ناك سوما | دممأ لا ةلود عبافص ىم  ىنانكلا دمحم نمددك ةللا 0 ا

 ةبعصلاب درشأو تيرا هلزنأو ةلودلا لالتتخا نم ىأر او ىارهمالا هيخأ ىلأ

 ةسايرلا نسحي نم ىارشالا نم دفولا اذه ىن قحلل بع نب بوقعي هل عمجل ةلدقأو

 ةيس رصنتسملا ىلع اودفوف هلسرم فرش ىلع لديو ردامفلا ىنايلم برعيو
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 قحل دبع نب بقعي ناطلسلا نيب غالت ةعمقو نع ربغل
 هبيرضتو سوبد ىبأ ءارغإب نايذ نب ىنسأ ممغيو

 هملع بقرتلل هنئارب ىلع دعقو شكارم ةرضح فسويي وبا ناطلسلا لزان ام
 هموقو نسارغيب هتشاهسا الا هدصق نود نم ةججلو سوبد وبا دبحي م

 ف يرصلا هيلا تعبف هنا نم دولغشيو هنع هتزج# اوذخايل هيلع

 هذاقغتسال نسارخيرمتو ةيدبلا ىنساو دبعلا دكأو دودع ةعفادمو دولب يشك

 هيلع جاهاف اران ابمرضأو برغماروغث ىلع تاراغلا نسثو همأرو نم دودع بذجلو
 جرفأو ايضام امزع هنم ىسهراو ايداع اميل بوقعي ناطلسلا نم هموق ىلعو

 امايا اهب مولتو دافي نيو ناسلت ىلا نوينلا مرعب شكارم نع بوقعي

 كلسو نمتسو تس ةنس متاف لحرو اهدادعتسا لك برها ةبها ذخأ ىتح

 هبناتك ممم لكابعو غالت ىداوب ناقيرفلا ىحازتو اطارفات ىلع م يمسردك كاع

 نيدعيو نممك ضيرخلا ليبس ىف هوجولا تارفاس ءاسنلا زربو هفاصم بترو

 نبو داولا دبع ىنب عوج برغملا دوشح رثكو راهنلا لامو *ىبلا هاف الو نبغربو
 نسارغي دلو ريمك رع صفح با كلهو مفاتكاودعلا اوخمو اوفكنا ميلا
 هموق باقعإب نساريغي ذخأو هرابخأ ىف مانركذ هريدشع نم ةعاج ىف هدبع ىيوو

 داعو متنس نم ىداهجج ىف مثدالب ىلأ اولصوو كرعملا نم اوصلخ ىلآ اءدر مل ناكف

 ا 10 ا ل يلا ناسا

 بوقعي ىناطلسلا .ىنمب تعفو ىتلا ةادابملاو ةرافسلا ىنعربقأ

 صفح ىأ لآ نم سنوتب ةفيلقل رصنتسملا نيبو قد دبع نب

 كفل ع قيم صفح نبأ نب دحاولا دبع نب ىكي ءايبكز وباريمالا ناك
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 ودبتو ءاملارغ أهنع رسخت ىدك ىداولا ليسم ىف ناكو نيدحوملا ركاسع

 ىنتفلا ةرسامس ضعب ىس م نملجرلا مأ اهب ةعقاولا تيمسف لجرا اهناك

 رمالا هبلطب سوبد ىبا ديسلا هبرح دئاقو هع نبأ ىف ىفترملا ةفيلخأ دنع

 هلخدم فسوي ىبأ ىناطلسلاب قكو ىضترملا ةردإب ىف ةياعسلاب رعشو هسفنل

 5 ايلم ةددع ماقاف هيلا اعزان نمتسو ىدحأ ةنس رخآ هتلزانم نم ساف ىلأ

 ى ةفرضي لاو هككلمل اهذهياةلاو هده ركسعب هرمأ لع ةناعالا ١

 نم ىالا ةسمخب هدماف ناطلسلاو خفلاو ةهنغلا ىف هكرشي ىأ ىلع هتارورض
 لدابقلاو برعلإب هل باهاو ةلالا نم دابخسملاو لاملا نم ةيافكلابو نيرم ىب

 فراش ىتح بداثكلا فراسو هعم ادياونوكي نأ ماوس نمو هكلام لهأ نم

 ىضترملاب اوراتف هرما ىف نيدحوملا نم هاخادي نمو هعايشأ ىلا سدو ةرضعأ

 سوبدوبأ لخدو شوطع نبا هربصب اشيبكسم رومزإب قحلف اهنع هوضهجاو
 ىلع رومزا لماع شوطع نبأ ضبقتو نمتسو سه متاف مرحملا ىن ةرضعأ
 هقيرط ىف هسار زمجا اهازم هالرم نعبف سوبد ىبأ ىلا ارهسا هداتقإو ىفترملا
 ءاقولا ف ناطلشلا هيلا تعب رت نموملا ديع لا ةبابصو ةفالخلاب لقتساو

 ىاب عوج ىف هملا ضهنف باطخل ءاسأو دبعلا ضفنو قكدتساو اعف ةطراشلاب
 اعابت امايا ناطلسلا هلزانو شكارمر جاو ءاقللا نع ماخل برغملا ركاسعو ىنيرم

 ىنسع سوبد وبأ زبعو تاوقالا فسنيو عرزلا مطحي ىاونلاو تاهيل ىف راس رث
 نم هلاغشيو هدضع ىن تفيل ىنايز نب نسارغيب هيلع شاهكساف هعافد

 لمالا هل ججفناو مايالا هتلبماول ركذن ام ىلع هماهتلا نع هترجع ذخايو هّسارو



 م نم

 راوشالاب ىراوتو هناردج ىنرهتا نيرم ىبل روبظلارقساو عئاقولا ميلع تلاوت

 راد شكحارم ةلزاخم ىلا اوفساو ةهقملا ماهعلا ىلا اوهرسششو ةلودلا ىلع نيرم ومب

 هركذن 0 ةفاله

 هيلع ضقتنأ مث هدي ىلع ىخترملا كلبم ناكورمالل

 ىغترملا ةلزانمل عمتسا هريشع نم هيلع حراوقل ناش نم ىناطلسلا غرف ام

 هموق تعبو مثيلع هرمال ىوقاو متلودل نهوا هنأ ىارو مراد ىف نيدحوملاو
 مزتعاف «زيلكيا ىلا ىبقنا ىتحراسو هقيبعت لهكتساو هكلاهم لها دشتحأو

 دقعو اهقنختب ذخاو اهرقعب لزن ُث ةفالخل راد ىراشو نيقس ةنس كلذ ىلع

 ىبا دهسلا نبا سوبد ىبإب ىنكملا سيرد ءالعلا با ديسلل مبرح ىلع ىغترملا
 متفاد1 زربو هفاصم بتوو هبئاتك ابعف نموملا ديع نب صفح ىبأ ىبا هللا دمع

 | 0 1001/0/1 افسسإ لج وعلا ذعب يزح مدبب تناكف رش رماظ
 هكلبم تفف © بويا متناطرب هنومسي اوناكو قحلل دبع نب بوقعي ىب هللا

 عهبر مأ ىداوب نيدحوملاركاسع متضرمعاو ملع ىلا اهنع اولحترإو مدضع ىف
 تمزبناو ىداولا نلطب ىف ؤلقتقاف نيدوناو نب هللا دبع نب ىبحي ميلعو

 (1) ةيوو صك. 8. أ 0. ممءاعمأ ىنيلكيا

 (و) آنه سحب". مدم6 بوجكملا



 مود

 هوجو ىسوي ىبا ناطلسلا هع ةعزانم ىلا فرسو ناعلخلاب رهاجو دلبلا هللا

 ىنميسمو 0 ةنس نم رطغلا مو ةرغ اولبتهأو اهلها أورك ىتح نهب نيددرتملا

 دليلا اوطيسصو لاومالا اوبيهتناو مرشلل اوبسو الاسي اوراتو مدهعب,ننانلا لغم كك

 لويقل ةخجاإب اوراطو هموق ىف ىدانف نسارمغي لاوحال افرشتم ىزاقب ناكو

 ةعوطملاو ناويدلا لصأ ىم ىنميمدسملا دادمأ هه تقحالتو ةلهلو موهل اهلصوو

 ءانبلاب مر رف لققلاب ميف ىنخناو ةونع مملع ابمكقا رث ةليل ةرشع عبرا اهلزانو

 ىناطلسلا ةردإب هللأ لايع نب بوقعي ىثخو لما لع عيضيال هللأو هديب هيف ءانبلأ

 انسمات دالب ىلا ضهن رث هفقثو ناطلسلا هطبضف هللسأاو جفلا طابر ىنم جرخ

 ةرامغ لابج نم نادولع نصب هللا دمع نب بوقعي قحلو اهطمضو ابكلمف ىنفناو
 رابتو:هقلز امل ىايز نم كفوا هتحاولا دباس كلامايا,ةيا اطلسملا سو 0
 رازوأ حضوو مسلا ىلع اقرقفأو نامرحماوب هيقلف ةندابملا ةءاقل نسارمغي ءاقل ىلأ

 اوقحلو سيردأ دالوأ هيخأ و نب هيلع جرح برغملا لأ ىاطلسلا عجرو برأ

 مريبك ىلا اوعقجاو هيأر ىلع هللا دبع مع نبأ بوقعي اوعياشو ةماقك رصقب

 لابجب اومدتعاو مميلأ ضيفف عئانصلاو ريشعلا نم ميلا نهف سيردأ نب دمحم

 شمج لواوهو الس ةعقاو ىن هلع اهب عفشو مل ضرفو ملهو ودعلا دال

 ةلومغ ةيقاسب ىلحم نب ةحمط هلقق نا ىلا تاره ىف القتنم ىجاونلاب اجراخ
0 



 موب

 ناقع هع انبا مهارباو مغ هريشع نم هلاتغا ف امايأ اهكلمقف ةسانكم ةراما

 مدب هنم اوراثو دولققف قحلل دبع نب دمحم هع نبا سابعلاو قمح دبع نب

 كلهم دعب نسارمتي ناكو هرما نع قاشملاو عزافمل بهذو هناطلس ماقتساو

 برمغملا ىلا اوضهنو دوسالا ليغ ىف معمطأو ةوأمغمو ىنيجوت ىب شاهساو

 حابتساو ىفسقناو قرحاف ةيوطب دالبب نسأ غيرمو ةيبعت ىلع اوعجرو مبلغف

 خف نأ هب هللا همركأ امن ناكو هراطقا يودتو برغملا راصما تف ىف ىبحي ىبا

 مميديأ نم اهذاقنساو الس ةنيدمودعلا ةءاج نع

 ةنيدم ىلع ىبحيوبا ميمالا هلهغتسا دق نر هللا دبع نب بوقعي ناك

 ىن بلقتي ماقأ هدي نم نودحوملا اهعجرتسا الف هانركذ اك اكلم امل الس

 هقفسأ قحل دبع نب بوقعي هع عيوب الو اهتيماحو ابلهال ادصرم اهتابج
 طابر كلمت ىن ةايحلا ىطلاو ةلومغ لزن ىتح ابضاغم بهذف لاوحالا ضعب

 ' اهلماع بكرو ةلمحل هل تمتف هسفن ىنرسا امل ةعيرذ اهدقعيل السو ةفلا

 دبع نب بوقعي كاقف همرحو هلاوما ىلخو رومزأ ىلا اراف رجلاولعي ىبا
 )4( 10 165 ممكؤ, مما عمأ قع ديع . - لا



 كلذ رثأ ناك امو ىبحي ىباريمالا كلهم ىنع ربغل
 بوقعي هيخأ دادبتسأ ىنع تضعت ىلا تادحالا ىم

 رمالاب قمل دبع نب

 ضهن رف نياغبامايإ ماقا ةساطعبب ىسارمغي برح نم يصوت وقنا
 ريرس ىلع هفنأ ىته كلهو اليلع اهنم بلقناف اهروغتل ادقفتم ةسادج ىلا

 كلملا لوانت ىلا لوطاو امزع ناكام ىغما نيسهو تس ةنس بجر ىف هكلم

 اعيج ساف نم حوتفلا بإب ةربقم نفدو هناش نع ىونملا هتفطتخا ادي

 ريع هنبأ درمأب مايقلل ىدصتو ةهتيب :لهال دبع اك ىلاعمفلا 2 ايلول

 بوقعي هع ىلإ دقعلاو لح لهاو ةخشملا تلامو هموق ةماع هيلع لقشاو

 قاحللا عرسار بقل هغلب املف ىزاتب هيحا كلهم نع [يداغ كاك قحلا دبع ىوب

 هضرحو هيلا سانلا ةيغاصبرع سحاو مباكالا هوجو هيلا تهجوتو سافب
 ىدافتف اهنيب حالصالا ىف سانلا ىسو ةبصقلاب مهتعاف هب كتفلا ىلع هعابتا

 ةيولمو ةيوطبو ىزات دالب هل وكي نا ىلع همخأ ىبا ىلإ هعفدوردلا 00
 مالتساف هنم ناك اهف هولذع نيرم ىنب ةفاك هيلا عقجاو ىزاتب قحل الو

 دوعيابو باجاف ةرزاوملاو ةرهاظملا مسفنا نم هودعوو رمالا ين ةدوعلا ىلع هولجو
 هلذخ ناعمبلل ىءارت الو نيحتملا ىلا فقتناف هداقلل مع زربو ساف ىلإ اودهعو

 ةسانكم هعطقي نأ هع ىلآ ةبغ/لا هجو الولغم ساف ىلأ عجرف هوطسأاو هدوغج

 بوقعي فسويوبا ناطلسلا لخدو كلذ ىلا هباجاف مالا قنيع هل ,ليليللب

 ىف هقعاط تشهي نيسهو عبس ةنس اكلم ساف ةنيدم قحل دبع :نب

 ىلع مع مصقاو ةماتك مصقو ةسادجمو عمبر ماو ةيولم نمب ام برغملا دالب



 مدع

 تادحالا نم كلذ ىن ناك امو ةلبقلا دالبو ةساملج خف نهانا

 دالب نم ميديا ىنراص ام ىلع نيرم ىنب مبلغ نم نموملا دبع وغب سني امل
 مهافش اهيلا تبلحت ىتلا ةلودلا ةرايق ا نلع ممتعفادم ىلآ اوداعو برغملا

 ةنس ابملا امو ةعردو ةسادج فل ةلبقلا دالب ىلا ةكرخلا ىلع اهدعب ىبحي

 رصاسو ةعرد ىم اهملا امو اهكلمف ىبحي ابا ريمالا ابنم ىنكمأو هيلع ضبقتف

 ركاسعلا حرشف ىغخترملا ىلا ربيشا خلبو ليد ل هنبال اهيلع دقعو ةلبقلا دالب

 ىيدحوملا ةدشم ىم شوطع 0 يلع دقعو اك دانس ىنيسجو عبرأ ةنس

 ةبراحم ىلا نيسهي سه ةنس ضهن م شكارم ىلا اعجار رفف شوطع
 ّ هيأر ىنع هانقف هعابتأ ىلع مزمعأو هب عقواف طيلس نبإب هيقلو ىنسأرمغي

 عجرف نسارمغي نيبو هنيب دكات دهعل قحل دبع نب بوقعي هوخأ كلذ
 ضعب نم دا 3 ةسامللح ددصق ىنسارمغي ىأ هغلب هذه ةدمرقملا لل قتنأ و

 لسصو هلوهد ةجبصلو اهلهدو هعومجب اهيلاريسلا ذغاف اهكلم ىف هعمطأ اهلهأ

 دبع ةيابجل ىلع لعتساو )3 نساكزي نب فسويهل ةزثفلا دالب راو ةعردو

 ناقل اعجار افكنأو فسوي نب دووأدو (2 كيوالا مالسلا

 () 0م ىنساكري 0385 195 555. 8 ءا 0. | (2) آنه مق. 8 م6 ىعروألا



 وب ورع

 ناكرق مل روهظلاو ةملع ةرجدلا تكاناكو هعوم ااوضتقا زار اان ناعمبل
 لها داشتحا ىلع اهدعب ىغترملا عصمججأو اهيلع نيدحوملا بلغو الس 3-3 اهدعب

 صلقتو ممرمأ دادتقم| نم ىشخ امل مثوزغ ىلا هسفنب جيوردلل ةدواعمو هناطلس

 نيرسثامل ثعيو نيسهو ثالث ةنس هترضح حراخ ركسعف نيدحوملا كلم
 ىتح مءاقلتريسلا ذغاو ةدماصملاو برعلاو نيدحوملا مأ هيلا عجاف تاب ىف

 ىف ىيحي وبا ريمالا هيلا دمصو ساف ىجاون نم ةلولبب لابج ىلا ىنتنا اذا

 ممقدصو كلانه ناعمه ىققلاو منود نم مملا عقجأ نمو نيرم ىنب ركاسع
 هموق هملساو هركاسع تمزبناو ناطلسلا ىناصم لتخاف لاققلا نيرم ومب

 قاس ازلح امناشار هك ايد غلا نوعا يدم ناصر لل ١ ا
 رئاس اونقاتشماو 'ةزليذلدلاو "انامل "نم "انتو اودجتو ام: عي لرباهدتار لكل

 ناكو عئاظلس طسبنإو مرما زعإو مئانغلا نم ميديا تالعماو رهظلاو .عاركلا
 ىني حابتساو الدات نيرم ىنب ركاسع ةكردل هذه ثا ازغاو هدعب ام هل اموي
 مدخ نم ىنآلاو ملاطبا محل تساو سيفن ىبا دلبب مشج نم اهتيماحرباج

 دبع نب نامقع نب ىلع لققم ناك بورخل هذه ءانثأ ىنو متكوش نم دضخو
 بذوتلا عامقجالاو ةلخدلا داسفب هنم رعش ىيحي ىبا ريمالا خا نياوشو قد
 ةسانكم تابجب هلسققف هاققب حاتفم نيذح' نا هنبالا نيذكف هك

 نيسهو ىدحأ ةنس



 موب

 هونكماو اهولمكفرانيد ىلا ةيام هردقو ةروغلا موي هرادب لاملا نم هل ىلت ام مرغ
 000 يلا العا يب ذم هين هام ريدا ىرا يدفتتيا لادا داق. م
 ىهرلا دبع يبا ىضاقلا ىلع ضمقتو لوقلا مهملع قحخ هطرش اوضقنو اوزجتف
 عفرو مملمقف ةلعفلا ربك نماوتملا هيخاو راشح ىنباو هفباو وطاط ىبأ نباو
 اهم كلذ ناكف اهركوا اغوط لاملا مرغب نمقابلا ذخاو مسوعر تافرشلا ىو

 اذهل معيولق ىلع بهرلا برضو نيرم ىب ماكحال مداقو ساف ةيعر دبع
 سيغي مسفنا اهدعب اوثدحي مو مهلا تداقناو تاوصالا منم تعش دهعلا

 اهيلع نمو ضرالا كلام هللاو ةمتف ىف دب

 اهدعب ىغترملا ةهعزهو ددي ىم اهعاجترأو

 عجر اهب نيرم ىبرم| قسوتساو. ناف ةفيدم خذ ىيحي نبا زممالل ليك ال
 ىفتقاو ةتانز ناطوا خودو اهكتفاف زازاف دالب ةلزانم نم هيف ناك ام ىلا

 ةنس جفلا طابرو الس ةنيدم ىلا اطخت رث اهيف نيرماغلا للع مسحو ممراغم

 بوقعي همخا نبا اهيلع لهتساو اهرغتب نيدحوملا ماتو اهكلمف نيعبرأو عست
 غلبو لاعالا هيلا مضو رغغلا كلذ ىلع هل دقعو قحلل دبع نب هللا دبع نب

 مزمعأو مهضوافو نيدحوملا نم ءالملارضحاو ناشلا هضاف ىضترملا ىلا كلذب رمخل

 اهوكتفاف السب تطاحاف نيس ةنس ركاسعلا حرسو نيرم ىنب برح ىلع

 ةهشم نمولعي ىا نب هللا دبع ىبالا اهيلع دقعو ىفترملا ةعاط ىلا تداعو

 ىنب ةبراحم ىلا نيعبراو عست ةنس هسفنب .دمم دق ىفترملا ناكر نيدحوملا

 ىققلإو هباقلا نيرم وسب دمعو ةلودلا ٍمخاسعو نيدحوملا مو فا ننام



 مدا

 تعقوو كلانه دوعسلا ةصخ نم ؤناكو هنا مدُناق رظن ىلا عمدشسا

 مملماع دوعسلاب اوكتفو ةلخادم دلبلا لها نم 6 عمش نمبو ممم
 ناكو رامفملا ليو ةبلدل تكس شكارم ةفيلخل ىفقرلل ةوعدلا اوبلقو

 وعقجا هنياو (««وطاط ىبا نباو دوخاو عسر نب ةروغلا كلت ربكل ىوعملا

 اوزماوتوبننموب عدمت ىروشلا ةّمف معز ليغملا نهرلا دبع ىبا ىضاقلا ىلا

 ةبصقلا نم هيمكح دعقم هيلع أودعو دوعسلا لققب موز نا اورغاو اهمف

 ةسارب تفاستطو :هلذعقت .ىوولا:هنيللع فاقوو: ينضتعف كءارواتحملا لضعبت ةردلسا

 تجبتساو هراد تمهقناو نمعبراو عمس ةنس لاوش ىن ةفيدملا ككسب ىتابلا

 لصتاو ىغترملا ىلا مقعمب اوقعبو دلبلا طبضل مورلا دماق اوبصنو همرح

 خاناف ساف ىلا ريسلا ذغاو اهذع حرفاف زازاف دلب لزاغم وهو ىمحي ىبا رممالاب رمخل

 ملف عرصلاب ىفقرملا ىلا اوغعبو اهمع ةاباسلا عطقو اهراصحل رمتو هيلع هركاسعب
 شابقسأ هنأ اشاح اهجو مهب لزنامل هجوالو اعفنالو رض مل كلمالو الرق ميلا عجري
 ةلزانلا هذه ىنثكل هلماو هودعب هارغأو هرصأ ىلع نايز ني نسارمغي ىبحي ىارممالاب

 دشتحاف برغملا دالب قورطب نسارمغي عامطا تقلعتو هقعاط ىلا شاخنا نسمع
 رص ةباجاو ساف نع ىبحي يارهمالا ةرمجك دخالا ناشملت قم نضزصو هلك

 هقلزانم نم ربشا ةعستل هيلا هضوبنربخ ىبحي ابارممالا غلبو كلذل ةفيلفل

 ىناعمبمل ىقنتلاو هدالب موخت نم هلوضوو لبق هيلا دمع اهيلعيداعكلا رم لكلا

 اهيف كله ةهظع ةمحأم تناكو اولباو موقلا ىفحارتف ةدجو طئاسب نم ىلسيإب

 فسشكنا ث داولا دمع ىنب نم ماشه نب ميهاربأ ديب قل دبع نب دمتم قدلل نبع

 نسارمغياجنو مقنجشم رباكا نم نيفشات نب نسارمغي كلهو داولا دبع وفب

 ظقسف ساف قنغتب ذخالل هركسعم ىلا ىيحيوباريمالا افكناو ناسملت ىلا ىنايز نب

 ىلع مل هلذبو نامالا اولاسف هقعاط نود نم ةبجلو اودجي مو اهلها ىديا ىف

 مز دفاعي سنع مهما رفأط



 م

 دسو منم نيرخأ ىلع نمو ملمقف همكح ىلءاولزن قربا ةعبرا اهلزانف [ضاهبإ

 قحل دبع نب بوقعي هيخال ةيولم نوصحو ىزات طابر عطقاو اهفارطا ىقشو اهرغت

 اودواعر تعيب اوددجو ةسانكم لها ةخشم اهب هيلع دفوف ساف ىلآ عجرو
 دالبلا هذه ىيحيوباريمالا كلف 0 طابرو الس لها عرشأ ىلع عب قحلو مقعاط

 ااا للا عيببو للا ىدازا ىلا اهمخاوخ كلغ لوللملاو أةيوعلاواضما "تانبما ةعتبزالا
 ونبو ىهعتقالا برغملا كلم نيرمونب دبتساو هملأ اهب تعبو صفح يأ ىبا ةوعد

 نموملا دبع لا لايذ دمجو ةيقيرفإب صفح ىباوغيو طسوالا برغملا كلمب داولا دبع
 رومالا ةبقاع هللا ىلإو مرمأ ءانفلا ىلع ىرستأو مقلو د ضارقنالاب تنذاو ماكير تدكرو

 مب هرفظو قمل دبع نب ىبحي ىبأ ىلع ساف لهأ ضاقتتنا نع ر بخل

 ىلع ىلوقساو نمعبرو تس ةنس ساف ةنيدمب حل دبع نب ىيحيوبارمالا كلم امل

 رع صفح و بأ شكارم نيدحوملا رمإب ماقو دمعسلا كلهم دعب برغملا دالب
 مميرح ىف نيدحوملا ركسع دداق ناك ىذلا قاحما ميهاربأ نا هيلا نب ىفترم ا

 نموملا دمع نب ىسوي بوقعي يأ نينموملا ريما نبأ ةلغشملا ماع نيرم ىب عم

 نودحوملا هاعدتساف الس نم جفلا طابر ةمصقب اهلاو هكرت ديعسلا ناك

 كلمو برغملا دالب ىلع ىيحيوبارهمالا بلغت اف عرماب ماقو ةفالخل ةعيب دوعيأبو

 اهيحاون يودتو ةتانز ل ا دالب ىلا جرخ هأن مكذ اك ساقب ةقيزعم

 نيرم ىنب فالحا مشل ةعاهج نم شاب رخ ىب دوعسلا هالوم ساف ىلع لعتساو
 مغ نم نيدحوملا كسع نماهيف ناك نماهب ىقبتسا ىيحيوبا مممالا ناكو معدافممو
 رموزلا نم ةقماط مين ناكو ةمدخل نم ابيلع اوناك ىتلا ليبسلا ىف معصيع



 معو

 هع نبا كلانه هملا صلخ دقو نسانزي ىب تاهجبوشو قد دمع نب ىبحي ىبا
 ركسعل دصرإو ةصرفلاز هقناف ةمدصلا كلترامت نم نيربم ىنب نعبو دايعوبا

 اوعزمناو مبالسا نم نيرم ىنب ىديا تالعمأو مب عقواف ىمسركب ملفو نيدحوملا
 كولملا بكوملا دختاو زغلا نم ةبشانلاو مورلا ةبيقك هملا راصاو ميديا نم هلالا

 اهدعب نيدحولل اوسميو ةمحلاملا كلت بناوج ىن ديعسلا ىب هللا دبع رممالا كلهو

 ىنسارمغي هملا نمقباسم برغملا دالب ىلا هموقو ىبحيوبا ريمالا ضبنو ةركلا نم

 ىنب ىلع هشايجسإب كلاذ ىلا ليبسلا عودجوأ- نيدحوملا كولم ناكامج نايز نب

 هموق رحاسع هنوطويو برغملا مرح هنوجبي اوناكف معم متنتف مايا نيرم

 هسوقر نمارمعل ناكف نيدحرلاركاسع عمرضصفلا ها كل

 ادب ام لوأ ناكو مافونا نم عذجو ىنيرم ىب ساف مجك ام الول اهمف عمط كلذب

 ف ملبج خودو ةيولمب مدوصح ختفاف طاطو لاعا قل دمع نب ىبحيوبأ هب
 ةفاقار ققوملا دايت كتب ةكلم "نم [يهازعنا قع هرم عجأ انتو نان 0

 سابعلاوبا ديسلا دموي اهب لماعلاو اهه>اونرداسيو اهب صفح ىبا نبال ةوعدلا
 رظنلا ليج مل نمضو اهلها ةلخادم ىن ىطلتو هباكرب اهيلع خاناف [ضامهب] نب
 ةدئاعلا لاتنو:ةبغلا نسكب مل ةيامنلر مده ىديالا نيكو ةسامسإلا 0
 ةوعدلا لاخناو همعاط ىلا اونكرو هلظ ىلأ اوواو هتانعو هدهعب اوقشوو دوباجاف

 وبأ رضحو مات رئاكو مخيرمص نم أساي نموملا دبع ىنب ةعاطو ةخبنوأ هوماب ةيصفغنلا

 بذلاو مل رظتلا نم ةسفن ىلع طرتشا أهم ءافولا ىلع هللا هدبشأو ىلاتئثقلا دذحم

 كالم هروضح ىناكف ميف لدعلا بهاذم لبقتو ةلافكلاو ةكلملا نسحو منع

 ةعيبلا تناكو ةعيبلا كلت ىف مفلخ اهرثا رعي ىتلا ةكربلاو ةدقعلا كلت

 كابهم نم نمتنث نيرهشل ساف ةبصق ىلا لخدو حوتفلا باب جراخ ةطبارلاب

 نيس هعم نعبو ةبصقلا نم سابعلااب| دهسلا حرخاو نمعبراو تس تاف ديعسلا

 نب ىلع وبا ديسلا اهبو ىزات ةلزاغم ىلا ضهت رت اوعجرو عمبر ما هوزاجا اسراف
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 : معم

 برع دشتحاو هركاسع ديعسلا زبج ميلا دومعلل اوعدتو اوضعتمأو اورمادتف

 سه ةنس شكارم نم ضبنو ةدماصملاو نيدحوملا رغغتساو هانابقو برغم
 ةيقيرنا ث امنات نسارمغيو 0 رق الرا نيرم ىنبو ةسانكم ديري نمعبرأو

 وبار ماا لوو تهب ىداوب دومشملو ركاسعلا ضرس عأو أ|مأ صفح ىبأ ىبأو

 0 يدي دل ةياسسسل مدع ارز خب ركششم لا يس
 اوق>التن منكاما نم كلذب نيرصم و غب رذاغتو دالبلا نع جرفاف عب هل ةقاط

 000 ١ ةعاكم ةيعتت كرت ىلا داللا ىف اهليوؤاعمر ةيلاءاوعمجاو اهي
 ىلع دالوالا اببز مب فحاصللب اوعفشتساو ةريرجل نع وفعلا اوبلاسو ةعاطلاب

 | ١11 نمي فرطلا تارتتكديم ,بارساجج همعتم قءاشنلا عم اوهظقناو مشو
 ىنب عامتا ىف ىزات ىلا لحتراو ممتّيف لبقتو منع افعف لسوتلاو بنذلا موجوو
 سدو ةفسانمو ةرمغ قحل دبع ىنب ىبحي ىبإب كةفلا ساطوا ونب عمجاو نيرم
 نساتزي ىنب دالب ىلإ منع لحرتف عتهشم نم [ىنايبإ نب بيهم كلذب هيلا
 مترهاظمو مرمأ ىلا ةمفلاو نيدحوملا ةملاسم ىن هرظن عجار رث اغصلا نمعب لزنو

 منم هسفن افش اهيف نوكيل داولا دبع ىنب نم هموقو نسأمغي مودع ىلع
 ىنع ممل سو ابلبقتف هقيدقو همعاط اوداف ىزاقب هيلع هموق ةخهشم دفواف

 ىلع نسارمغيو ناسملترما ىف ىبحي ىارممالاب ىفكتسي ىأ هولاسو اهوتا ىغل ارمازهل
 ةيبصعلا ةلداغ غنم اورذحو نودحوملا هتاف ةبشانو ةحمار ركاسعلاب هدمب نأ

 نيربم ىنب لدابق نم ةيامسمخج ىبكيوباريمالا هدماف هعم ةركسعلاب ديعسلا مرماف
 ارجرخو ةماج نب مكب ىبا نب ىبحي نب دايع با هع نبال ميلع دقعو

 ربخ نم ناكو اهءارو امو ناسملت ديري ىزات نم ضهنو ناطلسلا تايار تحن
 كله الو مرابخا ىن هانركذ ام داولا دبع ىنب ديب تكدززمات لبج ىلع هكلبم

 ىب هللا دمع ىلا نوعقجم مروهجو شكارم ىلا نيمقباستم هركاسع تضفناو

 رممالا ىلا كلذب ربخل راطو ههبا تاير تحتو هدبع ىلو ديعسلا ةفيلخ



 معا

 ىداوب ىحيوباريمالا مضراعو ركسع ىنب هئاملوأ عم هموق ىف جر نيدحوملا

 بوم نم عركسعم ىف خرسم اب نيدحوملاركسع مدع عجرو ميرح قطي مفوبس
 ةمدقل بهاذمو ةعاطلا ىلا ةيفلا ىن ممفطالمل عملا اوقعب رف ديعسلا ةفيلشل
 يلع ضبقتف ةبشانلاو مورلا نم ةصح ىن ةفيلخل ىلوم ىمخل ربنع دداقلا

 نسارمغي قحلو م ءانب|قلطاف ىراصنلا ةفاكاولققو منهر ىف مباوكسمتوركسعومب

 نيرمونب عقجأو ىيكي ىبأ مرممأ ةيالو ىلركسهع ونب حجر م ناسملقب هموقو

 هتلمجب ىيديوبأ لزخف راصمالا كلمت ىلا منيع اودم رث لاعالا اوكلهو عنئاشل

 صفح .ىأ سب ءاركز ىاريمالا ةعيب ىلا ةسانكم لعأ أاعدو نوهرز لببج

 اهيلع قيضو اهرصاخل هتيالو ىنو هتوعد ىلع 0 ناك امل ةيقيرفا بحاص

 اههتفاف هقعاطل اونعذأ ىأ ىلأ برش ةدواعمو تاراغلا ديدرتو قفارملا عطقب

 ةيفاعلا يأ نب نسحلا ىبا اههعزل قحل دبع نب بوقعي هيحأ ةلخادم اكلم
 ةريع نب ىرطملا يا ءاشنا نم تناكو ءايركو+ يا رممالا ىلأ معيب اوضعبو

 سحا م اهتيابج ثلث يوقعيل ناطلسلا عطقاف ذمموي ميف ايضاق ناك

 ذختاف ءاليتسالا هايبق نمو دادبتسالا هسفن نم قحلا دبع نب ىبحي وبا رهمالا

 ىبأ نبا ةوعد ىلا اهفرصو ةسانكم ىلع هبلغتب ديعسلا ىلاربخأ غلبو لالا

 رمالا عطققا ىيك ماراو هرمأ ىف هتلود لهأ نم ءالملا ضوافو امل مجوف صفح

 ديعونيو نايز نب نسارمغي رف ةيقيرفا عطتقا صفح يبا ىنباف اًيشف ايش منع
 ىدوعيلاو صفح تا نباتوعح اييقاارصاتارليسرتلا يورد ار اس 0

 ةوعد ابهف ماقاو سلدنالا ةودع عطققا دوه ىباو مترهاظم شكارم ىلآ ةكرشلا

 ونب ءاليهو ص-فح ىبأ ىبا ةوعدل ميقم رخالا بناه ىن رجالا نياو سابعلا ىنب

 ىحوبا مريما خمفا رثراصمالا كلوت ىلا اوهس رف برغملا ىحاوض ىلع وبلغت نيرم
 انهمضر نأ كشويو دادبتسالا رهاجو صفح ىبا نبا ةوعد اهيف ربظاو ةسانكم

 ةرعدلا:ىريقدتوارصالا لكتص نا تاعتإرلاة بيض نيم انييحصاب ٠



 معد

 ازغاف نطولا كلامت نم هيلا تمس اع معامطأ عطقو نيرم ىبوزغ ىلا همدازع

 ارضبنف رورلا عوجو ةدماصللو برعلا لدابق معمو ملاتقل نيدحوملا ركسع

 ميلا فحزو اوعز اهف افلا نيرشع هاني نيقك شيخ ىف نيعبرأو نمتنث ةنس
 ةلوجل ىف قحأ دبع نب دمحم رهمالا كلهو ىناقي فلا رهصو شباب ىداوب م

 ليمللا تحت اولخ دو نودحوملا موعمتاو نيريمونب تفشكناو مورلا ءاعز نم يعز دهب

 ءارصصلا دالب ىلا اوحرخ رق امايا اهب اومعمعأو ازات جاون نم » ةتايغ لابجب اوقف
 هركذن ام ىلع مرمإب ماقف قحلل دبع نب ىبحي ابا ميلع اولوو

 نيرم ىنب هموقلرمالا ليدم قحلا دبع نب ىيخي ىبا ريمالا ةلود نع ربه

 مدارمأ نم

 ناك نيمعبرأاو نيتنث ةنس نيرم ىنب رمأ قمل دمع نب ىيحيوبإ ىو 4
 0000 ]ل ا2 وغلا دالي عتق نا هموقلرظملا نماارو هيلا تهد امن لوا قم

 ةهعط مايالا رئاس ابغوست ةيحان ىف عنم الك لزناو نيرم ىنب رئاشع نمب

 تضبن رق مركاسع ترفوتو متيشاغ نم وقح تساو معابتا لجرلا اوبكوتساف
 نيدحوملا ىلا اوراصو متعاج ركسعونب ىلاخو مئايحا نمب ةسفانملا ران

 ىلا ّيرصلا اوقعيو مب مورغاو ةماح ىنيو قمل دبع نب ىيحي ىبا ىلع عوضرخ

 نيدحوملا هعاق ىلا اعيمج اوعقجإو ساف ىلإ هموق ىف لوف نايز نب نسارمغي

 ىتح هيلا اودممو هعابتاو ىبك ىبارهمالا ىف ءالبلا قدص ىلع نهرلا اوطعأو

 ردغب نسارمغي رذنو ساف ىلا نمعجار اوفكناف مزبعأو ترك ىلا رث ةغرو ىلأ اوهتنا
 (1) آ1.ع5و متكؤ. 8 ءا 6 مماعمأ ةدانع



 معو

 ديعسو بأ مريما مب راسو ادي دالبلا ىلا اودمف عافدلاو قطولا نود ةيمانا

 ىلع مراغملا عضيو هيوعششو هلكلاسم ىرقتي برغملا جاون ىف قحلل دبع نب ناقع
 ةلمالا لئابقلاو ةيواشلا ىعاوظلا نم هوعيابف هرمأ ىن عرتكا لخد ىتح هلفا
 ةلولبيو ةتاردس ف .ةلاتشفو ةيوطب رت ةسانكمو لوست م ( ةراكزو ةراوه

 راصما ىلع ضرف رف لاهحلا ميمف قرفو مراغملا ممولاو جارفل ميملع ضرفف ةنويدمو

 هيلا اهنودوي ةشولعم ةبيرص ةماعكرضقو ةسانكم ىزاتو ساف لعم بوغلل
 ةتانز نعاوظ ازغ رث متلباس ملصيو منع ةراغلا تكي نأ ىلع لوح لك نار كل

 داسفلا نم هيلا ندتما اع ميديأ ضبقو اونعذا ىتح ميف نخنأو نيرشع ةنس

 عداباو ممف ىتختاق هاب هنراتاو طمبلاوراغزا لما حاير ىلع اهدعب قطعو بهل
 ىنبرماإب ماقو نميثالثو عبس ةنس ةجلع لايتغإب كله نأ ىلا كلذ هباد لزي مو

 برغملا دالب هيودت ىف هيخأ نفس لبقتف قحل دبع نب دمحم هوخأ هدعب نم نيرم
 رماسو هوديو هنعاوظ نم عماشولاو مراغملا ةيامجو هراصما نم ةبيرضلا ذخاو

 اهلخدف ةسانكم ىلع هل دقعو مير نيدوناو نب دمحم ابا ديشرلا تعبو هاياعر

 ىن ىدانف ابريحاوض نم ( ريغو دهجحتب نيرموغب لزن رن مراغملا ىف اهلهإب ىحجأو

 ىنيبناجل نم: قلخ اهيف كله ةديدش برح منيب ترادف ميلا جرخو هركاسع

 علا كله نمتيرض افلتخاو مورلا نم |دداق قمل دمع نب سيردا نب دمحم رزابو

 نم بقل هبجو ىنرثاراصف هحرج لمدناو ىرخالإاب هبجو ىف دمحم حرج او اهيدحإب

 ةسانكم ىلا نيدوناو نبا عجرواوفستكناف نيدحوملا ىلع نيرمونب دش رق ةبرضإب| هلجا
 رث ةيامحل نع لقاقتو مايالا نم ضرم ىت كلذ ءاغثأ نموملا دبع ونب ىقبو الولغم
 ةناسم :ىوماملا نت ناينموبلا- كلم: اذ هنا فالدو توما نفانيا اره مظلو د 011

 تفرصنا برغملا لما هعيابو ديعسلاب بقلتو ىلع هوخا كوو ةياقسو نيعبرا
 (1) آبو مت. آل ممن ةواكز و

 (2) آنه مممعانةانمم لعق مععمدأ نرععق 1عالعع5 لع عقم ممدت لة 0305 169 55.



 مع

 منو دةسايرلاب دمحم نب ةعاج مع ىنب لالقتسا نم مسفنا ىف اهودجو ةسفانمل

 هقرإب ىلخا ضاها بضخملا هغباو ركسع ىف اهنم مدنع ضموا ناك نأ دعب

 برغملا ةيماحو نيدحوملا ءايلوأ ةرهاظم أ هموقو مريمأ قف دبع اوفلاخ

 ذنم زعلاو شحوتلاب مدبع تيدحل راغزاو طبيلإاب نينطوملا حاير لبابق نم

 ممموق ىلع مورتاكو ميلا اوزمهكف ةيقيرفا نم رطقلا كلذب مايا روصنملا لازنا

 |0011 درج عشتابلاةراوفع عمرا ةفس (ليؤما ىو .-اعلا اهلج وشي
 وغب اهبكلبملرماذتو سيردا هينب رممكو قحلل دبع مرمما ابيف كلهو اهماقم

 نباريمالاو ركسع ىنب نم نتيلصي نب ةماه ةموحل كلت ىف ىدجو نيرم

 مميلع نيرم وب ىلوو لاطبا ممفم لتققو ارخآ حاير تفشكناف ىهكسلا ويح
 هانعمو لاغرد| منيب هتربسشو سيردا ولت ىناققع هنبأ قحل دبع كلبم دعب

 ملطترو متخاو روكذ ةعست ة :مشع:دلولا نم قفل دبعل خراف روعللا ممتناطرب

 دمحتو ناققعو ءاسنلا طوس 0 ىلع ىنب نم ةرمال وحرو هللا دبعو سيرداف

 ىنب نم ةارمال ركب وباو تيلاصت. تغب راونلا اهمسا ىساكنو ىنب نم ةرمال

 ىنجاترو ىب نم ةرمال نايزو صفح نب ركب ىبأ تغب تنوزغات ىو تفلانت

 00000 1101 اا ذل هاي نول يذلا ولع قاب ىم ةزغال .دامعاونإ]
 قحلل دبع هيبا عم كلابلا سيردا مربكأ ناكو ةيوطب نم ىلحم تنب ىنهلا مال

 ىنقيلصي نب ةماج هققول هعيإب ناقع هنبأ قحل دبع دعب نم نيرم ىنبرمإب ماقف

 مهف اونخنأو حاير ةمزهنم اوعبتاو اهموق ةهيشم نم ايلا نو ومحم نبرملو
 ةواتأ ىلع مملاسف مسلاب اوذالو ممم هسفن افش ىتح .همخاو همبإب ناقع راثو

 نيريم ىنب ءاد كلذ دعب نم ىرشتسا رف ةنس لك هموق ىلأو هملا اهنودوي

 تدسفو مرغملا نع اياهرلا ةماع عفتماو برغملابراوقلارثكو مبطخ لضعإأو
 اوبلغو ندللو راصمالاب هنود نمق ناطلسلا نم لابعلاو هارمالا مضتعإو ةلباسلا

 نيرم ونب دقتفاو ةامج ودبلا نع ماكحل لظ صلقتو ةمحاضلا ىلع كملوا



 مب عرس

 اضاف كلملا رمبدتو ةسايسلاب مايقلا نع هنونجو ابصلا لاوحا هتلغشو

 سفنو ههلع ةلادلا ليط نم مل خرا اب نودحوملا لكتاوتو رومالا لفغأو مزح
 اونواهنو ةيماحل تفعضو روغتلا تعاضفربقلاو دادبتسالا ةضبق نم مقنخم ىع

 ىلا كيكيف نمرافقلا تالاكب دبعلا كلذل ىلا اذه ناكو مكير تلشفو مرماب

 نغم ىايرالاو لولتتلا ىلا مدوعص ىن نوقرطي اوناكو مناش نم هافمدق ايةيولمو اص

 اباقب نم كلافه نب نوسنايو طاطو ىلا نمسرك تاهج اهلمق امو نيدحوملا ةلود لوا
 روصق ىنينطوملا ةوارغم نم ناهنري ىبو ىزات لابجب ةسانكم لشم ىلوالا ةتانز

 ىلا نور كيو ىمسملاو عبرملا ماع تاههل كلقب نوبملقتيف ةيولم ىلاعأ نم طاطو
 ازأر اماابرغملا دالي االتخا .نم:اوار انلتفا مهارقال كرجل نم هوزاعما ا مدلل
 اوفجراو هتاهج ىف اوقرفتو هايانث اولخ دورغقلا اهملا اوطختو ةصرفلا اهمف اوزهمتفأ
 تاكلي عطئاسب ةماع ببغلاو ةراغلاب اوهتكاو هنكاس ىلع ممباكرو ممليخب

 ناطلسلا نمبو منيبوهل ملظأو ميكاشرقكو غلقاعمو متامعتعم ىلا اياعرلا

 مظع رصنتسلا ةفيلقل ازغاو مرباد عطقو مموزغل اوعمججاو برحلاب موذذاف ةلودلاو

 ىلا هحرسو شكارم نم دوشحلو ركاسعلا عيمبجمب نيدوناو نب ىلع ابأ نيدحوملا
 ةرامأ نم هناك نموملا دمع نب ىفسوي نيدحوملا رممأ نبا ميهاربأ ىبا ديسلا

 لصتاو ىقبتسي الو ننحي نا هرماو نيرم ىبوزغل جرخي نأ هملا زعوأو ساف

 نصح ,ملاقثا اوكرتف ةيوطب دالبو فيرلا تاهج ىف مو نيرم ىنبب ربدل

 ةربدلاو نيرم ىبل روهظلا ناكف وكن ىداوب ناعمجلل ىقتتلاو مثملا اودمصو اطوزات

 ةارسع سافو ىزات ىلا اوغجبرو..متعتماو عبالسا نم ىذبالا ثالعماو ليف الع
 هب ىنوراوي ةاغشملاب برغملا لها دنع ىفرعملا تابنلا قرو نم ميلع نوفصخي
 دقل ىتح القابلا افصاو عرزلاب ندفلا راقعإو ذّمماع بصقلل ةرثكل متاعوس
 اهتيماح اولغف ىزات ىلا اهدعب نيرمونب دهصو ةاغشملا ماعب ذعمؤي ةعقاولا تاهت

 دمحم نبركس ءوخب مرماسع نم منع ذبقنأو مواسور دمحمونب نفلتخا رث ىرخأ



 معو

 نب بضخملا ذمموي محشو بازلا نم مناكم نيرم ىنب ىلا ربغل خلبو ةوعدلا

 ىنيدحوملا ىديا نم اهزاتحاف غالت ىداوبرمعلا قحلو هموقب اهضارمعا عجافركسع

 كلذل نيدحوملا عم محرسو ةتانز نم هءاهلوأ اهذاقنتسال نموملا دبع رفغتساو

 ونب ىقثكتإو نوسم صخل ىف هاقللا نأكو انسح ءالب ابيف داولا ديعوغب ىلباف
 نيعبرأ ةنس كلذو مللح داولا دبعونب عتمكاو ركسع نب بضخملا لمقو نيرم

 دعب نم مرمإب ماقو مرفق تالاجيو مهمارصعب اهدعب نيرمونب قحلف ةيامسجو
 لزي (وومحم هنبا هرمإب ماقف كله نأ ىلا دمحم نب ةماج هع نباركبوبا بضخم ا

 نسل ءالبلا اولباو اهودبشف ةكرالا ةازغل روصنملا مرفنتسا ىأ ىلا ممف اعاطم

 بازلا ءارسعب كلبف ابنم هعجرم هر كوس هه رجل تامر راو تياسك]و

 هدعب نم هنيأ قلل دبع ةساير نم ناكو ةيامسهو نمعستو ىدحأ ةنس

 هركذن ام هبقع ىف اضاَعبو

 هنبأ ةرامإو همفب ىن ةرقتشملا ويحم نب قحلل دبع ةرامأ نع ربغأ

 تادحالا نم اهيف ناك امو اهدعب قمل دبع نب دمحم هيخأ رث هدعب نم ناقع

 دلولا نم هل ناكو هانلق اكهتحارج نم ةماهج نب ركب ىبا نب ومحم كله ال

 نيرم ىبرماب ماقف مربكا قل دبع ناكو"“ نتايكو ىاغسوو قمل دبع

 00 ل مسجلا ليي انور عا دبع بايخ يلع ريما ريغ ناك
 نيدحوملا ءافلخ عبار رصانلا كله الو ممايا نرقساو بقاوعلا ىف أنو ةداجلل

 نيدحوملا مما ماقو ناكتفلا ةأرسغ نم هعجرم ةياقسو رشع ةنس برغملاب

 محل غلبي م امالغ رمالل نودحوملا هبصن رصنتسملا قسوي هغبأ هدعب نم

 (4) آ.'هم(ط08دمطع 06 عع ممعت وأ 2.



 معا

 كلملا لبق منطاوم راوج كلذب دهبشي اهرو ةنويدمو ىمولي ىب ةوخا مناو

 ىنب مناوخا عم رفقلاو ةيحاضلا اومستقا فمك انركذو ةيولمو اص نب ام

 ىنبل الوا بلغلا ناكو ممايا رمأس معم متنتف تلصتا ىمكو دمحم ىب نيذإب
 ىنمجوتو داولا ديعونب نوطب ةسج انركذ أيك مناف مددع ةركل ىمخم نب نيك

 طسوالا برغملا ٍلولت لها اوناكو دمحم نب دنتار ونب مناوخاو لادرز وغيو باصمو
 ةساملح ىلا كيكيف نم رفقلا تالاب نيرم ىنب نم ىنلل اذه ىقسبو نود

 ةسايرلا نأ متباسن ركذيو .بازلا دالب ىلا منعظ ىب نوطخي اهرو ةيولم ىلا

 نيرم ىب طاموك نب سوكف نب «» نيزرو نب دمحم تناكروصعلا كلت لبق يف

 نب نساكنو هعونب ناكو تفلاغت مثمإب نوفرعي نورخآ ةوخا دمحم ناك هناو

 كلتا تقلع ءامناز كمر لا الار قاومت هبل انور سل

 مناسل ىف ةسمخل هذه ىمستو مر تنوزقو غاروو مكسو ناممكسو نامكنس و دالوأ
 هموق ىن هرماب ماق كله امل ادمحم نأ نوعزيو ةعامجل مدنع هانعمو نيعيرمت

 ةتالث دلولا ىم هل ناكو ركسع دوخأ هدعب نم ري ربخالا ناك ةماج هنبا

 مميف هتسايرب ماق كله الو رَدُعأل بقليو ىلعو بضخملا بقليو ىكيوبأو هر موكن

 دبع ىحزو نيدحوملا ريما ناك نا ىل يلع اريما لازي مف بضخملا هنبأ

 صفح ابا يشلا حرسو ناسهلقب هرصاخ ىسوي نب ىلع نب نيفشات ىلا نول

 ىمولي ونبو ملك نيدابونب هل عجو طسوالا برغملاب ةتانز برحل ركاسعلا ىب

 رغب عجار رق مرقكا اومحلتساو معومج نودحوملا ضفف ةوارغمو نيرم ونبو
 قححلو ممحصنو ممتمدخ ىن داولا دبع ونب صلخاو مقمعاط نيداروغبو ىمولي

 ةنوتمل لاوما ىلع ىلوقساو نارهو ىلع نسوملا دبع بلغ املف رفقلاب نيرم وغب
 كتعبنم ناك نيا نمو هراد نيح للفيت لبج ىلا مدانغلا كلتب متريخذو تعب

 (ا) مف سنقثب 801 6 مدمامدا سيزرو )9(  ال87 تنورف : ال5. 8 تغيوزف

 (ة) ةلو. 6 موكت
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 متلود ىف غلابملا غلبو هدعب نم هنباو وج وبا هرزوتساو مرادب ىبرف افرعم

 ىسمع هوخأ لوالاوج ىبأ ةلود ىن هقساير مايا هب قحلو رمبكلا زعم ىعدي ناكر

 ممناطوأ ةيابجو دشار ىنب ىلع ةيالولا ىف هل ىعسف هموقل ابضاغم حومفلا فلا

 اا د يووم اة دلولا نمد ناكر ةراما انينافل تفاكفا هديعش جلا هلتيإو

 ىلع نسل وبا ناطلسلا مالو داولا دبع ىنب ىلع نيرموغب بلغ ام دنعو رامزنوو
 ملف بههم نب رصن ىنب ىلع ىنب نم تغيغرسات دلو اماو نملوأدقم نتانري ىب
 01 راد ىلا انضيا تطقس ١ معداضو: ضعب نأ الا هموق ةساير نركذ عل نكي

 ىنب ىلا بسنف مراد ىف اشن ىسوم نب ةيطعب ىزعي امالغ تدلوف نيفشات

 اذهل وهو ةبيبنلا لاعالا هولوف متمدخ ىن ةباجخلا هقلوانتو دالوش تنيغرسات

 00 1 كليقرعلا بلعانو علتلا وو: قلم ريخالا وج ' نإ لماع .كبعلا

 ةميرو لابجب مقبابص تيقبو نونحامو () دوعي يلع اوكلمو ىتانري ىب نطو

 بههم نيرصن نب ىلع نب صن دلو نب [نالف نب نالف] ديعلا اذهل ميلعو

 رومالا ىيراصت هللا دهبو ةواتالب برعلا نوعناصيو ناطلسلل مرغملا نوطعي

 ناطلسلا نم برغملاب اولثات امو ميوعشو معياسنإو نيرم ىنب نع ربغل
 ىنمتودعلاب كلملا ىنارك تمظقناو ةتانز رباس تعبقتسا ىنلا ةلودلاو

 درئاصمو كلذ ةيلوأو

 ىنيمسأو بسن انركذو نمساو ىتب بوعش ىنم ءاليه نيرم ىنب نأ انركذ دق

 نب ىتاف نب ميدج نب خوخام نب نجاترو نب نيرمونب منا انركذو ةتانز ىف
 ىنيمساو نب كيح نب مهاربأ نب زعملا نب ضمغترو نب هللا دبع نب تفخي نبردي

 (1) آرع من5. 1 مم دوغي هم از( لدم 16 طق. ©( دوعل



 مس 4

 ام ىلوالا منطاومم اوماقأ طسوالا برغملا لولت ىلا نيجوت ومب لخد الو اتيص

 ىلعا نم لصأو ربن ىبذاج نولوبحي ةلبقلا نم نودوعي رث هميروو نونحام نمب

 نب ىسوي نب مهمت نب ىلع نب رصن ىف ىف ممتساير تناكو ىلش ىدأو

 سابعلا نب ىوقلا دبع نأكو منم رصن نب بيهم مش ىناكو ( لاونوب

 امو مموق نم مناكمل ةالاو ةرثالاب غنوصتخي نيجوت ىنب ءارما دمحم هغباو

 نم مملع ىلوي هناطلس ىف ىوقلا دبع نب دمحم ناكو مانع ميظع نم نوسنوي

 دقو زيزع نب نسح نيوبع هميغب دبعو هدهعل مملاو نأكو زيزع دالوأ مشخل
 رصن هل تدلوو أهايأ هحكتاف هقغبأ ىف ىوقلا دبع ىلا رصف ىنب بهبهم ربسدأ ناك

 ىلو ف هتراما ىف هبعك العو ىوقلا دمع نب دمعب هعلوخ تفرشف بيهم نب
 اهمسأو مثماب نوفرعي نورخاو رقنعو رصن دلولا نم هل ناكو رصن نب ىلع همبأ هدعب
 ونب ىلتخاو هموق ىف هترامأ دمأ لاطف ىلع نب رصن هنبأ هدعب ىللوو تنمغرسات

 ةيانعلا هجو ةتانز كولم تفرسعف مٌميدياأب ام ىلع داولا دمعونب ميلغو ىوقلا دبع

 ىلخ هنا لاقمف ادولو ناكو هتربشب هدعب نم هونب ىزعو هقيص دعبف هيلا
 ربع مريهاشم نمو بفقم وأ برح بحاسصالا منم ام نينبلا نمرشع ةئالث

 رفف هلايتغا ىف لخاد هنأ هب ىعس نمح تاره نسما وبا ناطلسلا هلتق ىذلا

 رصافلا نب ىلع اولو مايا نيرغمتونب هلتق ىذلا ليدنم منمو تارمب لدققف كرداو

 ناسملت راصح ىف الهتق تامو نافع منموزيزع نب نسح نبوبع هعم اولققو

 سابعلاو بوقعيو ىدومو دوادو دعسو بيبمو دوعسم مسنمو نمفسشات ىبأ مايا

 بههم نبرصن ىب ىلع نبرصن دالوا ناش اذه مدنع نمفورعم نيرخأ ف ىفسويو
 ىبأ نب ىسمع هدلو نم رثرمغع نب حوتفلاوبا ماعم ىناكف هيخارقنع دلو امأو

 ىنامقع رادب تطقس مفداصو ىدخأ ككاكو هيبأ ىنب ىلع اسيءر ىناككف جوقفلا

 همس ىتمعل عاب تءاجو نوتعلا ىارامديس نم لمتلانعداو نسارفلا ١١
 () آم دنع 8 معلم لوجو



 موس م

 001 لل ينسوا قانسلا »ناا قاظسملا اهل هوفر هه: ى

 دعس ىنب ناهلس هغبا نسل وبا ناطلسلا ىلوف ديوس ىبريبك ىيحي نب قيرع

 ىبا ىلارمالا داعو نسل ىبا ناطلسلارما ضرقناو ةعلقلاو نتللدي ىنب ىلع
 ممنيبو هغيب تناكف نسارمغي نب ىيحي نب ناهيرلا دبع ىتبا تباث ىأو ديعس

 ىف منارمج ارناك اه ةبغز نم ديوس ىنب برعلا نم عواملوا ناكو فارسغاو ةبالو
 نطو ىلع بلغتلا ىف مدحش فيرع نيرامزنو عمطف ةلبقلا ةيحان نم منطاوم

 وبا ناطلسلا كلم نأ ىلا هعافد ىف خلابو اذه ناهلس هنود هعنامو ىتللدي ىنب

 مترجتو هيلا مشايخنا قح ىفيرع هغباو رامزنول ىعرو طسوالا برغملا دالب نافع

 قلو عمجا نمللدي ىنب ةيابجو اهملا امو ةعلقلا ىيرع نيرامزنو عطقاف هموق ىلا

 داعو ناطلسلا كله ىأ ىلا هركسع هوجوو هدمج ىف ةمالس نب دعس ىب ناميلس

 هموق ىلعو ةعلقلا ىلع ناميلس لوف ريخالاوه ىأ دي ىلع داولا دبع ىنببل مالا

 00 2 ةالراب يحلف هتعمرعلاب و هدو اذه: ناهس بارتساق هيلع برعلا ظلاغتساو
 ىلع برعلا هبلغ رق ارده ههمد بهذو هلاةغاو هيلع ضبقتف ةعاطلا عجار

 رث مل افالمتسا فيرع دالرال نتلادي ىيو ةعلقلا عطقاإو طسوالا برغملا ةماع

 اديبعو ديوسل الوسخ اهلك نمجوت نوطب تجصاف سادنم رث نودام ىنب ممعطقا

 رع نب فسوي مميلع ىلآولاو نيرغمت ىبل لزي م هناف شيرشناو لبجالا متيابح
 ىتابصقلا معطقاو هناويد ىف متبثأو هدنج ىن ةمالس دالواوجوبا مظنو داغلق اك منم

 رمالاو قلفل هللو دبعلا اذهل كلذ ىلع عو مداطع ىف ناسملت ىجاون نم

 مرئاصمو متملوأركذو ةرامالاو بلغتلا نم مل ناك امو

 مربكأو اهناح مزعأو ىنسمجوت مك ليقايق رضوأ ىنم ءالوه ىنتانريوعب ناك



 ممارس

 نم رث برعلا نم مناو نيجوت بسن ىف ءالخد منا ءالوه ةمالس ونب معزيو

 مدل هموق نع اعزان ناطلس وا ىسيع مدج ءاجو روصغم نب ملس ىنب

 نم هينب لفكو.هسفنب نمجوت ىنب نم ئنعللادي قب 2 هطلخ ميف هباصا

 ةمالس كله املو هدعب هيفبوإىن تللدي ىنب ىلع هقساير ىف ايمس هل تناكف هدعب

 ونب ظلغتسا نمح ىلع ةمالس نب نسارمغي هنبأ هدعب نم عرمأإب ماق ىلعاب وب

 ربحالا مناطلس ىوقلا دبع نب دمحم كلم دعب نيجوت ىتب ىلع داولا دبع

 ىف لزانو تيعلا اهيف لمطيو وزغلاب مدالب ىلا درتي ىسارمغي نب ناسقع ىاكف
 بوقعي نب ىسوي هغلاخو هيلع عفتماف نسارمغي اهو هذه متعلق هتاوزغ ضعب

 هكلم راد ىلا نيرم ىنب قباسو ةعلقلا نع لفجاف ناسملت ىلا نيرم وغبو

 ناوهلعب ىؤورعملا ناكملاب هيلاركف هباقعأ ىن اريغم ةمالس نب نسارمغي هعبتاو

 ددعب ممالإب ماقو ةمالس نب نسارمغي اهيف كله برح كلانه منيب ترادو

 نب دمحم ىنب ىلاخو نسارمغي نب ناقع ةعاطل نعذاف ةمالس ني دمحم هوخأ

 يلع لزت مف داولا دبع ىنب كولمل همطوو هموق ىلع ةواتالا لعجو ىوقلا دبع

 بوقعي نب ىسوي ناطلسلا ةاهج ىن ءاجو برغملاب دعس هوخا قحلو ناسملت كوم
 ةمالس نب دعسل| ىعرف ليوطلا هراصح ناسملت اهيف رصاح ىتلا هتوزبغ ىف

 لبجب قحلف ةمالس نب دمحم هوخارفو ةعلقلاو نمللدي ىنب ىلءهالوو هيلا هترجق
 نبل طفسوالا كوع ملاوما عسجوو بوقتعي نيب نسوي كلها ورا ىلاءكفالاهف لل

 ىلع دعس لزي مو ةيابهلل موراصاو نمجوت ىذب ىلع تاواتالا اوعضوف داولا دبع
 نم دمحم هيخأ نع ثعبو ادعس طغحف نيفشاتوبأ ىلوو وجوبا كله نا ىلأ هتميالو

 نسا يا ناطلسلا ةلجج ىف ءاجو برغملاب دعس قحلو هناكم هالوف دشار لبج

 ةمالس ىنب دعس ىلوو ناسملتب رصخفناف نيفتات بأ عم دمحم هوخأ لخدو
 داولا دمع ىخب رمأ ضرقنا املو هبورحو راصعأل مايا نضعب ىديمحم كله. هناك

 3 نم هعجرم كلهو 3 هضرف ءاضقل هليبس ةيلخت ناطلسلا نم دعس بغر
00 



 مس د

 داع نع خردربم ىج ةوعدجب امماق لزي ى هتلودرئاس هيلع نانعوبا ناطلسلا

 رصن هاطعاف رمالا ىلع ىفسوي نب ىنوم وهو ريخالا وجوبا ناطلسلا ميلغ نأ ىلأ

 ىنمعبس ماوعا داولا ديع ىنب نمبو برعلا نمب ةفتفلا ران تمرطضا مث ةعاطلا

 رصن شان افوه ىبا مع ديعس ىبا ناطلسلا نبا نايز ىبا ةوعدب اوماقو ةيايعبسو
 مرمإب ماقو ةنقفلا كلت رمايا كله رث اميح ىنايز ىارهمالا ةرعدب ذخاو ميلارع نب

 ا ا لا اقل ور همم ا اعيد فلم | 127 لرب نتموتي وقل يقلل نم
 )000 ال لا و يدع مانا عقدا ع نعيعدإوا لج نعام قسما
 هرمغ بر الر ومالا كلام هللأو

 ءاسورو توزغوأت ةعلق باحكعأ ةمالس ىنب نع ربه

 مربأصمو مقيلوأو

 ناكو اددع مرفواو ةكوش مدشأو نمجوت ىنب بوعش نم ءالوه نتللديونب ناك
 نيجوت ىب كولم ىوقلا ديعونب ناكو نوطبلا كلت رباس نمب نم روهلظ مل

 ىبمولي ىب ضارقنا دعب لولتلا ىلا اولخد الو هقح مل نوبجويو كلذ مل نوفرعي

 ونب ءاجو اهونطواف سادنم ضراب نودامونبو مهم ىضاقوغب لزن اوذامو ىو

 نب ناطلس نيرصنفل ذمموي مقسايرو توزغواتو تابعجل اونطواف مرشا ىلع نمللدي
 رث هدعب نم رصن نب ىلع هوخأ مرصن ىب دانم هنبأ مرمإب ماقف كله رت ىبيع

 ىنمح ىلع ىلع ىنب ةمالس هوخأ مرمأإب ماقو كله رث هدعب ىم ىلع نب ميهاربأ هنبأ

 توزغوأات ةعملقلا طقخاو هموق ىفوه هرما لمختساف هيغبو ىوقلا دبع كلم لعفتسا

 ديوس برع نم نيعطقنملا ضعبل اطابر لبق نم تناكو هينب ىلإو هملا ةبوسنملا



 مب و

 هعامشاو هواملوا فسوي نب دمحم نع قرتفاو هقنخب ذخاو نمفستاتوبا هيلا ىنلدف
 اصعق هيدي نيب لققف نيفشات ا ناطلسلا ىلا ارمسأ ديقو هيلع ضبقتف

 ىذلا ىصحلاب هولش بلصو ناسملت ىلا هسارب تععبو ةرشع عست ةنس حامرلاب

 هتقيالو تلصحو اذه نامع نير ىلا شيرشناو رما عجرو همازتنا ماي هب عنتما

 ملزان ماوعا نيرم ىنب عم مايا ضعب ىف ناسملتب كله نأ ىلا نمفشات ىبال
 برعملا هنلما نيه ودك بالغت ا هم واضعا و امدلا احا ص ىلا

 لاو ريخ ناكو ليه ىلع رع نيرصت هقبا نسف وبا ناطلسلا ليعتسا طسوالا

 ارهفوتو ةكللإ اناسحاو شايحنالا ىن اقدصو ةيالولا ىف اضولخو ةعاطلا ةمذإب ءافو

 ةتانز نم صاهعألا لواطتو ناورمقلاب نسل ىبا ناطلسلا ةبكن تناكالو ةياببلل

 ىنسوي نب ىدع ىوقلا دمع لآ نم ةيدملا جاوضب ىزتنأ مكلم عاجرتسا كلبا

 زيزعونب هيلع لقشأو متوعد ىف حراوخل اغانو ىوقلا دبع نب دمحم نب نايز نب
 ىلبذم مشخل نم لانمل شيرسشناو ليج ىلا ف حزو منارمج ىنتانريونبو ءالوم
 ناقع نيرع نيرصن دموي مريبكو مرباد عطق ىف مودعل نيلخادملاو مرمأ

 مياقعا نم ىوقلا دبع نب دمحم نب دلاخ نب ديزوب نب دوعسملرصن عيأبو
 ىدع مملتاقو هباكح| نم هسفن ىلع ارذح نسوي نب ىدع ةلاهج نم هيلا صلخ

 نب مصنل روهظلاو اهيف ةبقاعلا تناك بورح منمب ترادو ميلع اوعنتماف هموقو
 ىلا سنوت نم صلخ امل نسا يا ناطلسلا ةلهجج ىف ىدع لخد رث هموقو ربع

 وه ناسملقب كلم امل نهجرلا دبع نب دمعسوبا مر هكلمو منهب دوعسم ىقبورخازهل

 نا دعب هتلج ىنراصف نانعوبا ناطملسلا هبلغ نا ىلا كلامه لزي مفر هموقو

 ىنب رثأ عطقناو ممتلودو مكلم ىفقنأو ساف ىلآ هلقنو ابغم هلزنتساو ةواوز ىلا رف

 هل دقعو شيرشنأو لبج ةيالو ىف نافمتع نبرصن ماقاو ىوقلا دمع نب دمحم

 (ا) امو سعم. #8 هان6 مممامما كلمو

 (2) آ.ه5و 286مم65 ق5, ممءاممأ هموقو ودي ناسمللت كلم



 ميس ع

 بوقعي نب فسوي كله الو ىالقل ىلع هموق لجو تس ةنس هكلبم ىدي نمب

 اموكلمت ىتلا راصمالا عيمج نع ىسارمغي ىنبل اهدعب نم نيرمونب ىناجتو
 اعلا قملو اهيلع ىنيبلغتملا أوعفدو أهغم نسارمغيونب ىنكقساف طسوالا برغم اب

 ىناكو ةمركتلاو راثيالا لحم متلود نم اول نيدحوملا دالبب ىوقلا دبع دالوأ نم
 ةافاصملاو ةلهلأ ماقم صفح ىبأ لا نم كولملا عم وعلا كح ني هيا نتا: نيامقلا

 بلغت نيخعرملا ءالوه نموهل الخ الو ناطلسلا دنج ىن هبقع ىقبو كله ىأ ىلا

 فسوي نب ةيطع نم ىيحيوهو نيرغمت ىبريبك مدعب نم شيرستناو لبج ىلع
 نم دمحم نب دجاوه روصنفملا نأو نيرغمت ىنب ىف ءالخد ممنأ نوعزيو روصنملا نب

 ممتساير ىن اذه ةيطع ىنب ىيحي ماقاف نرفي ىب ناطلس دمحم نم ىلعي باقعأ
 هنبأ هدعب نم ىلوو كله م ةيطع نب نامقع هوخا هدعب نم هرمإب ماقو كلل مث امايأ

 ةيدملاب زيزع دالوا لقتساو شيرسشناو لبجب هموق عم لقتةساو نامقع:ىيرع

 وج ىبا ةعاط ىف لكلإو بوقعي نب ناصح نب ىلعو ىفسومل معسايرو اهمحاونو
 () يوقلا دبع ىنب نم ةسايرلا عزمناو مرما ىلع ميل اه داولا دبع ىنب ناطلس

 نسارمغي نب فسري هم نبا محموم ىبأ ناطلسلا ىلع جرخ نأ ىل منارما

 بحاصو نيرغمت ىنب رمبك نامت نيرع هنامث ىن اولخادو هوعيابف زيزع دالوإب قْحو
 اوفحزو نتانريومبو ةسقوكنمو راشعالا داس معم قفصاو مباجاف شيرشناو لبج
 نم ناكو دوضفف لبتب هركسعم فوج ىبأ ناطلسلا ىلا نسوي نب دمحم عم
 وج ىبا ناطلسلا كله نا ىلا داولا دبع ىب رابخأ ىن هانركذ ام معم هقنتف ناش

 هققحل دق ناقع نب رع ناكو ركاسعلا ىف ميلا ضيغف نيفشاتوبأ هنبأ ىلوو

 ابا ناطلسلا لخادف هموق نود زيزع دالوال فسوي نب دمحم ةصلاخم نم ةرمغلا

 لاكرت نصحب ىسوي نب دمحم قحلو لبجلاب لزن الف هنع ىارحنالا ىف نمفستات
 نصا نماكم ىلع هلدو نيفشات ىبإب قحلو ناقع نيرع هنع عزن هب عفتمل

 (1) آبعو 55. » ءا 6 ممءاعمأ داولا
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 ةرازز نب ىبوم همامارفو هكلمف شيرشناو لبج ىلا ضبن نأ ىلا ابعشف [ابعش
 نينا نامت ةنس ةيدملا ىلا نامقتع ضبن رث كلذ هرفم .ف كلهو ةيدملا اون ىلا

 دونكماو زيزع دالوإب اوردغ ةجاهنض لمابق نم ةيدمل ةاخادم ابكلمف اهدعب

 ىب ىنامع اوحلاصف زيزع دالوأ ةلايا لا اوعجرو ربسشأ ةعبسل هيلع اوضقتنا رث اهنم

 ىناقع كلمف هينبو ىوقلا دبع نب دمحم عم اوناك ايكةعاطلاو ةواتالا ىلع قسوي

 ىنب ةبلاطم نم ههد اهم لغش رث نيجوت ىنب دالب ةماع ىلع نسارمغي نب

 وبا ىوقلا دمع نب دمحم ىنب نم نمجوت ىنب ىلع ىلوف بوقعي نب قسوي مايأ نير
 كام رث ةريسلا ءاساو ساغلا اهيف ىاخا نمماع نمةدم دمحم نب هاربا نيركب

 عمجو زيزع دالوا مفلاخو مسصالإ ىورعملا ةيطع هاخاأ هدعب نيرغيت ونب بصنخف

 شيرستناو لبج ىلا اوفحزو دمحم نب نايز نب فسومل اوعيابف نمجوت لدابق
 نيرغمت ىنبريبك ةيطع نب ىيحي ناكو ديزيوأ اماع نيرغمت ىبو ةيطع اورصاخ

 نب فسويرما لمفتةساو راصملا مب دقشأ املف مسالا ةيطعل ةعيبلا ىلوت ىذلاوه

 ىتدل دبع نب ىسوي ىلع مدقو نيربم يب ىلا يحي تا ىنبو بوقعي

 شومهلل هعم ثتعبف شيرشناو لبج كلم ىن هبغرو ناسملت راصح نم هناكمب

 ىدحا ةفس ىيحي ىبا ضوبن ناو ىيحي نبا همخا رف ناحرس ىبا هيخا رظنل

 مدهف شيرشنأو لبج ىلا دهم عجر الو قرشلا ةمصاق ىف لغوقف ةيايعبسو

 لها هعاطاو اهنع مدرشف نيجوت ىب دالب ىلا ةيناث ضهنو لفقو هنوصح

 هيخأ ىلأ عجرو أهةبصق طقحاو اكاص اهةتفاف ةنيدملا ىلا ىهتنا تينكرفأت

 ديعونب عجأر رث منع هرودص دعب تينكرفات لها ضققناف بوقعي نب ىسوي

 مقعاط لبقتف بوقعي نب ىسوي ىلع اودفوو ةعاطلاب كسلا ىف مرداسصب ىوقلا

 هقرازو لعجو ىوقلا دبع نيرصانلا نب ىلع متملع ىلوو معطقاو مدالب ىلا مداعأو

 ىسوي دقعف كلذ لالخ كلهو هكلم ماقعقسأو هتلود ىلع هبلغف ةيطع نب ىنجل

 ىنقتيا ةفااتتعقو هتعاط ىلع ماقعقساو مسصالا ةيطع نب دمحم هناكم بوقعي نب
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 باربي

 100 كمت هما كاملاو ناو هاو, لايم رامات, نقار ليقف ةينم
 ل ةعس كل ةردتا هلط ىؤقلا هيله ني. مدع ةعالسفو ناسهف ىلا: ليفقويهعليو
 دوخأ هلققو هكلم ةدم لطت مف رانلا ديس هنبأ دهدعب نم ىلوو يدع

 ةرامأ ف دمحم نب ىسوم ماقاو هيمبأ كلهم دعب نم اهوحن وا ةنسل ىدوم

 ةكحيوش هنليو لها دشا نم تارم لقا ناكذو نايماع نموست نيجوت نب
 مترذا# نم هسفن جربو متهجشم محاتسي نأ هسفن هتثدحل ةلماغ ماوقأو

 ملتاقف هب اوراثو اعمجج اوتاقساف ميف هيارو هناشب اورذنو اهلزنو كلذل عجاف
 ىبوو كلفو ابغم ىدرتف نصل ىواهم ىلآ هوو ةحارجلاب اننخم مزهنأ

 هب ردغ ث ماوعا ةعبرا ةدم دمحم نب ليعامسأ هيخأ نبأ رع هدعب نم

 نسح ىناكو نايز نب مهاربأ مريبك اولوو هولققف دمحم نب ىنايز هع دالوأ
 تايالولا هذه لالخ ىنو ةلثم دمحم دعب مثمف ىلو ام لاقي ميلع ةيالولا

 دعب ٌمهلع نسارمغي نب ناقع ةاطو تدتشاو داولا دبع ونب ميلع ظلغتسا
 شيرشناو لبجب مرصاحو نمنامتي تس ةغس ميلا ضبنف دمحم ميبأ كلهم

 لزان مث ةوارغم ابيلع بلغ نيح ةنوزام ىلا اهعورز لقنو ممناطوأ ىف تاعو

 سانلا ديس ىلوم ىصقل بلاغ اهب دّياقلا ةاخادمم اكلمو تينكرفات نصح

 اوعنتمأو توزغوات ةعلقب ةمالس دالوأ ىلا ضبن ف ناسملت ىلا لفقو دمحم نب

 ىوقلا دبع نب دمحم ىنب ةقرافمو ةعاطلا ىلع ديلا هوطعأ مم ارارم هيلع

 ىلع مراغملا مل اوضرفو نسارمغي نب ناقع ةليأ ىل اوراصو دبعلا مل اوذبغف

 قمجوت ىنب لبق نمب بيرضتلا كاسم نسارمغي ىنب ناقع كلسو ىتلادي ىنب

 نودام ىاب نيش ىمجعا نب نادكز هملع |دغف مرممأ نآيز نب مهاربأ ىلع مضيرحتو

 نب ىسوم هدعب نم ىلوو هكلم نمربسشا ةعبسل هتاوزغ كدخل ل ىانطملاب.هلامقو

 ىنمهجوت ىب وبان هبيلع ىلتخاو نيرغمتونب هل عياب ىوقلا دبع نب دمحم نب ةرارز



 مسا

 قسوتسأ داولا دبع ىنب ىلع نيرم ىب طالتعتملا لذلك و قينامتو ىدحأ

 هيلاعتلا جرخأو ةقدلل زاك ةجابنص ىاطوا نعييبلجتف ا هكلط اذه اداوم

 طئاسب ىلا هنع اوحازناف ممللتقو متهشم ردغ نأ دعب ىرطيت لبج نم

 فب ةيدمل هلهإب ىمسملاوهو ةيدملا نصح ىلع دمحم ىلوقساو اهوفطواو ةجتم

 نم ىطب و اهرخا بسنلا هاهو اهدعب ءايلا ديدشتو لادلا رسكو ميمو ماللا

 ىو اهيلع دمحم ىلوتسا انو ىريز نب نيكلب اهل طقخملا ناكو ةجا نص ىنوطب

 ةيالوو انطوم مل ابلعجو همشح نم يقعي نب زيزع دالوا اهب لزنا اهيحاوض

 ذغم ةجاههص نيب مناكم نم ىوقلا دبع نب فسوي هيخأ ىبأ حلاص وفبرفو

 ةرمص مسوقلف ةيقيرفإب نيدحوملا دالبب اوقحلو هانركذ يك سوزي .ةيبا) ل

 ىفف ميورح مايا مملع نولوعي اوناكو ةفيطنسق ىاوضب مل اوعطقاو اهركتو

 هدفاحو ربع نب ىبحيو حلابم هاغياو حلاص نب رع مرهظأ نم ناكو ملاتق نطاوم

 ةنيطنسق ىاونب ديرعلا اذهل ممباقعاو ريهاشم نيرخآ ىنرع ىب حلاص نب ىدك

 ميررح ىف نولبيو متاوزغ ىف معم نوركسعي صفح ىبا لا نم كولملا ةلايأ ىنو

 نب نسح ةيدملا كءعزيرع,دالوا نم ىلاولا ناكو مممدخت ىداطوب نا

 لوالا ممطومو ةيدملا نمب ام مهنطاوم تناك ىلعو ىسوي هدعب نم هونبو بوقعي

 نصح ىلع اولوقسا دق ىنيجوت ىنب نم اضيا نةللدي وغب ناكو نوفحام

 ةعاط ىلع اهقم ىلع نب ةمالس مريمك ةعلقلا لزنو توزغوات ةعلقو نابعبلل

 ىحاوض ىف ىوقلا دبع ىنب دمحم كلم لصتاف هموقو ىوقلا دنع نب دمحم

 امو. ةيدملا اوم ةجاررص مالا ىلإ وصار اي لام يل ا ا
 ىف ةلحرلا دعبي ناكو بازلا ضرا ىل هلابجو وسرسلا دالب نم كلذ ةلابق ىف

 نسأ ممغي كله الو كلذ هباد لزي مو ةلمسملاو ةرقمو ىسودلا لزغهف دامس

 دم نيبو هنبأ ىنامع نيب ةنقفلا ندهحسا هانركذ 52 ىدحاأ ةفس

 ركاسعلاو داولا دبع ىكب ىم هعو < فى نافع هيلا كايف ىوقلا دمع ىنب



 ميس

 برغملاراصما يلع مداليتسا دعب نسارمغي ىلع نيرم ومب ظلغتسا الو هيلا

 دقوأو ىنسارمغي ىلع رابظتسالا ىف مب هدي دمحم لدصو هكلمم مداديتساو

 ناسملت ىلا قسحل دبع نب بوقعي ضبن الو ميلع دمحم نب نايز هغبأ

 000 لالا كربلا نانا نم كيسنا فا نيم واعيل :خقوازأ نشغبدبلا هلق

 ءانطبلاب هقيرط ىنرسمو هناقلل ىوقلا دبع نب دمحم ىلا ضين سراف هنغبأ

 ةحاسب قحل دبع نب يوقعي ىقلو اهمدهف نسارمغي لاعال رغث ذمموي ضو
 تعئتماف امايأ اهولزانو همدقمربو هتدافو بوقعي مركاف هنتلاب اههانما ناسلج

 ابيلع سولتيل قحلل دبع نب بوقعي مل ىنذاتو جارفالا ىلع اوعمجاو ميلع
 لعفف نسارمغي ةاناغ نم ميلع ارذح مدالبب هموقو دمحم قلي نأ ىلا
 ةايقثلا بكأرملاب قاتعلا دايجلل نم ةيام مل بنجو هفاحتإب مبناقح المو

 يلا دكتساو رخل اغلا :علبلوب اضالصلاب معو .بولعج :ةقانا ىتلا, عيلع. حارأو

 )00 ٠ نير ينسب ردخرإرب قالو. .تامزعالاو تاراعلاوب عشلسلا
 ىلع هبالجارقكو نسارمغي عم هبورح تلصتاو شيرشناو لبج نم هناكمب

 قمل دبع نب بوقعي ةالاوم ىلع مقم كلذ خصموهو هدالب ىن هقيعو هفطو

 طرتشأ اذا بوقعي ناك ىتح ىرطلا نم داخسملاو ليخل نم قاقعلاب هفاحتاو

 ناك ميبسبو هبرح نم مبرحو هملس نم مملس لعبحي هقندابم ىف نسارمغي ىلع

 هلوبق ىف لو كلذ هملع طرتشا ال نيتامت ةنس قلل دبع نب بوقعي ضوبن

 نب دمحم كلانه دافاوو ناسملتب هيلع خانا رث ةزوزرخب هب عقواو هيلا ضيفف
 رن ابي و ابهن ناسملت كا اوتاعو () تابصقلا ىن هيقلف ىوقلا دبع

 ىجاوض نم هناكم وه مولتو مدالب ىل قالطنالا ف هموقو ادم بوقعي ىذا
 ىنسارمغي ضارقعا نم ميملع رذح شيرسناو نم مناكم ىلا متابخم ةدم"ناسملت

 ةقهاح ةوارغم دالب نم هيوبدشب نسارمغي كاه ىأ ىلأ كلذ مناش لزي

 (() نع سو. " ممما6 باصقلا
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 هلتق رق اعوبسا ةرامالا كلت ىف تاكمف ىفسوي هنبا هدعب مرمإب مايقلل

 هتاراوم عباس هيبا دبع ىلوو ىوقلا دبع نب دمحم هوخأ همبأ تدج ىلع
 وه اهب ماقف ةيدللا لابجب ةجابنص دالب ىلا فسوي نب حلاص هنبا رفو

 ىذلا لمفلا ناكو هحلم ظلغتساو نمجوت ىنب ةسايرب دمحم لقتساو هوغبو

 نيعبراو عست ةنس هبرح ىلا ضبنو هرمأ نسارمغي هعزانو هفنأ عرشيال

 دمحم نب ىنايز نب ىلع هدقاح ذّنموي هيو هلزانف تينكرفات نصح ىلا دعيو
 اوعضاوت ث ابنع لحيراف هيلع تعنتمأاو امابا هرصاخل هموق نم ةباصع ىف

 ىف نيرم ىبوزغ نم هإبأ هملا اعد ام. لغم ىلا نسارمغي هاعدو برسل رازوأ

 ىنامادلك ىلإ اوهقناف ةرارغم معمو نيس عبس ةنس اوضهنو باجاف مدالب
 اوفشكناف هعوج ىف قفل دبع نب بوقعي ميهقلو فيرا ضراو ىزات نمب ام

 نسارمغي نميو كلذ دعب هنيب تذاكو هانركذ امك مدالب ىلا نيمزهنم اوعجرو

 عقي مو هخطو لالخ ساجو تارم شيرشناو لمجب اهمف هلزانف بورحو ىف
 ىلع بلغتلا ىلا وهيو كلمل, ن.سارمغي دادبتسال ةعجارم اهنيب اهدعب

 دمحم نأكو ةيصفخلا ةوعدلا ىلا نيشاخم اعيه اوناكو مدالبو عج ةتانز

 ىراصنلا لزن الو رصنتسملا ناطلسلا ىلا ةيغاصلا ريثك ىوقلا دبع ىب

 تعب ةرضحلا كلم ىف اوعمطو نمتسو نامت ةنس سنوت لحاسب ةجنرفالا

 منيب نم فخر هيلا مموجو اوفرصف يصلإب ةتانز كلم ىلا رصنتسالا
 ناطلسلا ىلع لؤنو هغطو لها نم دشتحا نمو هموق ىن ىوقلا دبع نب دمحم
 تاماقم معم همايا ىف هل تناكو ءالبلا نسحاو ودعلا داهج ىف ىلبأو سنوتب

 ذخاو ةرضحلا نعودعلا ل.غرا انو ةدودعم ةبستحم هللا دنع ققاومو ةروكذنم

 مهو هقرداج ناطلسلا ىنسا هنلو ىلا فارصنالا ىف ىوقلا دبع نب دمحم

 بازلا نلو نم شامواو ةرقم دلب هعطقاو هركاسعو هموق هوجو ناسحالاب

 شايخنالاب هودع ىلع امبظتسم هتقعاطب اقلعتم كلاذ دعب لزي 2 هبلقنم نسحأو



 مالم

 هذه مدالب نقياتكل ف ىنولزنيو بازلاو باصم ىلآ ميتاشم ىف نوبتقعي

 رمالا هوغب عزانت نأ ىلا دمحم هنباو ىوقلا دبع ناش اذه لزي مو لمعلا نم

 مئايحأو مناطوا ةماع ىلع داولا دمع ونب بلغتو انهم ممضعب لتقو هدعب نم

 ىقبو داولا دبع ىغب ىلا اوراصف نتللدي ونبو نتانري ونب ميلع دبتسأو
 1 ردنا فدع ناكواركدف انك اطراعتاا قا ىلا نميرمفاو ليج, غواغقا
 ىوارغملا ليدنم ناك نا دعب تارم نصح طقخا شيرشناو لبج ىلع ةوارغم
 ىوقلا دبع نب دمحم ذل يبكأف هلابك مو ةبصقلا همم ىنيف هطاطتخا ىف عرش

 نيدحوملا ةفالخ مل تراصو ةيقيرفإب صفح ىبأ وغب ديتسأ ألو مدعب نم

 11 د0 ل تابق. عمال و كءدعشدو طخلرالا:فوغملا' ىلا ءايركو وما زممالا :نديد
 هتاوزغ ضعب ىف ضبقتو مم باصاف وزغلا ميلا ددرو همامأ ,ةتانز ترضو

 هيلع نم رث ةرضحلاب هاقتعاف نمجوت ىنب نم سابعلا نب ىوقلا دبع ىلع
 رهدلا رخا هموقلو هل ةعيش اوراصف هموق هل ىلاتسي نأ ىلع هقلطأو

 ىف هموقو ىوقلا دبع ناكف ناسملت ىلا اهدعب ءايركز وبا رممالا ضهنو

 ىلع اذه ىوقلا دبعل دقعغ ةرضنلل ىلا عجرو ناسملت كلم اذأ ىتح هتلمج
 نيمجوت ىنبل كلملا مسارم لوا تناكف دلالا ذاختا ىف هل نذاو هفطوو هموق

 كلف الو بلر مسلا ىف قلعخت داولا دبع ىب عم ملاح تناكو ءالرم
 ءايحارئاس نسارمغي رفنتسا هانركذ ايك هموقو نسارمغي ىدي ىلع ديعسلا
 هموق ىن ىوقلا دبع هعمرفنف هملا نيرم ىب ةقباسمو برغملا وزغل ةتقانز

 ريما قحل دبع نب ىبحي وبا عضرعاو ىزات ىلا اوهتناو نمعبرأو عبس ةنس
 عوج تفشكناو ءاقللا ناكف داكنأ ىلا معبتأو اوصكنف هموق ىف نيرم ىئب

 نبع كلهو داولا دبع ىب رابخا ى اهانركذ ىتلا ةهوبلا تناكو نيداب ىنب
 ىدصتو ممنطاوم نم () نوفحام ىورعملا عمضوم اب هتنس ىف أهنم هعجزم ىوقلا

 (1) 7ةمنة ماع نويحام



 انارك ف

 ممنطاوم ىلع ارخا داولا دبع ونب مبلغ نأ ىلآ مهفيب ةنتفلا كلت لزت مق

 براثا .هل تداكو. نيابعلا هسنيا. وماي :ءات ومد ةيطع, كام الر هركدم اك
 ةنس كله نأ ىلا نيدحوملا ةعاط ضقنو طسوالا برغملا جاوض ىلع بالجالا

 هلاتغا نم ىناجوب نب ديز وبأ ةييمرل نات لماع هيلع سد ةياعلو عمس

 هبقع ابشراوتو ممتسايرب درفناف ىوقلا دبع هغبأ هدعب نم عرمأب ماقو هلمقف

 ىنمللديونب ندموي ءالوه نيجوت ىب نوطب ربشاأ نم ناكو ركذن ايكددعب نم

 عمبجيو تمامونيو ىضاق وفيو لهسو وغبو كادنز ونبو نودامويو ىزمنو نيو

 ءالره عمبجيو شوكنمونبو نتانريوخبو نيرغمت ونب ف ندم ونب ةنسلا ءالوه

 ةوارغم نوطب نم م اهاو ميف ليخد كادنز ىنب بسنو نمغوسر ونب ةقلاغلا

 تيار اذكمنوممل ةيطع با نيابعلا نب كرعلا ديم ميم كرس ا 7
 دنع اعممج نيجوت ىنب ةساير تناكو ىتوكنملا ةتانز روم ضعبل هبسن

 مامحاووينل ةيطع, ىف نامعلا ىف نورعلا بمعليةترللا بسس صد
 ىلع ةوارغم بلغتو نموملا دمع ىنبرمأ نهو اف ةيلبقلا ىالاجملا كلعب اعيج

 شيرشناو رما هموقو ىوقلا دبع معزان شيرشناو لبج ىلع رف ةهقم طئاسب

 شركنموغيو نيرغمتونب هنطوإو مكلم ىنرقتساو هيلع موبلغ ىأ ىلا عوبلاغو

 ناكود اغا نق للا رابحا اهنطوأو سادنم ىلع اوبلغت ام ممايحا نم

 نتانريونب ىقبو ةمالس ىبل ىنقلادي ىب ةسايرو نملادي ىبل منم روهظلا

 وبل ةمطع مودي ىالحا نم ناكو .نديرشدار بق كرالا ممطاوم/ 0
 الو مهحلاب اعيممج نوفرعيو بوقعي ىنب زيزع دالوإو ةصاخ منم نيرغمت ومب

 تينكرفات) شيرشناو ةيدملا نع ةوارغم اوحازاو لولتلاو ناطوالا ىلع اوهلغت
 توزغواتو تابعو سادنم لدعم اههبرغ نم ىنالوالا كلمو ابكلمب اورشاعسأو

 كلم هل راصق :هرمالب لكلاو..نيابعلا نت: ىرعلا دبع ديبعلا كلذ د
 نيةلحرلا ىاليا الو ةعمخلا داعبا الو مايخل ىتككس هيف قرافي م يودب



 موعد

 نيئثراولا ريخ وهو اهيلع نمو ضرالا ثراو هللاو انركذ ىتلا لام

 ةقلاغلا ةقبطلا هذه لهأ ىم ندا ىكب بوعش ىم ىنيجوت ىكب نع ربل

 درسا صمو كلذ ةهلوأو طسمالا برغملاب ناطلسلاو ةلودلا قمع ممل 0 أمو ةتانز ىم

 قافح ممنطاوم ياكل ممرفوأو ند دا يدين داما مظعأ نم ىلا اذه ناك

 دهعلا اذهل ىمسملاوهو وسرسلا ضرأ نم شيرشناو لبج ةلبق ىلش ىدأو
 عيلغو ةتاول نم نوطب منم برغلا ةهجب وسرسلا ضراب نأكو لسصاو رهن

 ءالوش نمجوت ىبل وسرسلا ضرا تراص رق ةطامطمو نجيدجو وب ابيلع

 لبجو دشار ىنب نطوم نمب ام عنطاوم تراصو ىلوالا منطاوم ىلا اهوفاضتساإو
 نبأو نتلفاد نب ةيطعل ةجابنص مايا ممتساير تناكو ةلبعلاب كداحي ق كارد

 | لب نياداج ةبتفب تناك الور قيقرلا نبا .هركذ ايكزتعملا نب نأمقل هع

 ىنلتش ىداوب لمحا ىتح ىناورمقلا نم سيدإب هملا ضينو سيداب هع عم

 ناكو ةروكذم راثا داهج بورح ىت مل تناكو ءالوه نمجوت ونب هملا زيت

 ةئثالث ءاهز ذّسموي مموق ناكو نتلفاد نب ةيطع نم رهبظأ زقعملا نب نامقل
 الف اشامحناو هل ةعاط ءاقللا لبق سيدإب ىلع ردي هنبأ نامقل دفوأو ىالا

 نامقلل دقعو هوفغ ام مل تع هيلا مشامعا سيداب مل ىعر داج مزهنأ

 متسايرب درفنا رف هقوعدب دالبلا نم ههفي ام ىلعو هنطاومو هموق ىلع
 ا تلغلاب نييركبد نأ نييئوقلفاد هنا افيو !ىتلفاددونبا يح تعب

 بقلي ناكو نتلفاد نب سابعلا نب دانم نب ةيطعل نيدحوملا دبعل متساير

 ىلوقم ناك بورح داولا دبع ىتب نيبو هدهعل مذهب تناكو وهل ةيطع

 مساقلا نب نمأكي نب ىودعأ دهعلا كلذل مهش داولا دبع ىنب نم اهرمك



 موو

 نب لوح د: ىجي لبي عواطوالا :هذنه» قاف»«يصاوت ئجا١ كغ ناكوا لمجل ىلا

 نيجوت ىنب عم ممتنتف ىف افالحإو مل ةعيش اوذاكو طسوالا برغملا ىلا داولا دمع

 اهب مئاقلا ناكو نارع ىنبب نوفرعي منم تيب ىف متساير تداكو نيرم ىبو

 كلف ىنأ ىلإ عرمأب ماقو رامزنو هوخأ هيلع ديقسأو نارع نب هاربا ملوهخد لوال

 ذمموي نم نأرع ىنب ةساير تفرفتو مهاربأ هع لاققو راممنو نب لتاقم هنبأ ىلوف

 مهاربا دعب ىلوف رهظأ مهاربا ىنب ةساير ىأالا رامزنو ىنيو مهاربأ ىب نمب
 نم نمعستل كله املف هرع لاظو ىنايز نب نسارمغمل ارصاعم ناكو رامزنو هنبا
 هدعب نم هيف ناك رث يهاربا نب دمحم هيخا نبا مفاغ عرما 'ىلو ةعباسلا ةياملا

 نيرمونب حن الو دحا اهطسوتوا رفاغل ابقاعم ىرداالرامزن نب ىبحي نب ىدوم
 مجبر نسحلا نا ناطلسلا ةعاظ ىلا ءالونم دضارومبراص مهحؤرحا ناسكف كا

 رصخغإو مهاربأ نب نامزتو نب نهيلا دبع نب ىنوم نب ىبحيوبأ ديعلا كلذل

 لقنو معامشاو داولا دبع ىنبرما ضرقناو رامزنو نب نوجرك هعونب ناسملعب

 وانك قع ءالوفه رامؤنو وغب ناكف ىصقالا برغملا ىلأ عا ةتانز سوءر نيرموغب

 نبا حني نع هعلاعلا ةركلا ى 'داولا“حبع وعن زنمالا اش قا ىلا قمار ال اك

 ىبوم نب ىبخي ىبأ نب نايز هدبعل دشأر ىنب يش نأكو ىسوي نب ىىومريمخالاو#
 ضبقتف متلخادهوجوبا هتاف نيرم ىنغب ةلايا نم برغملا نم ميلا لثبقا نكذللا

 مئايحا نمب ليحتراو برغملاب قحلف هلقتعم نمرفو ناروب ةدم هلقتعاو هملع
 ضيقت رث هموق ىلع هالوو وج ىبا ناطلسلا نم دهعلا ىفتقاو ةعاطلا عجار رث ةدم

 رمأ ضرقنأو ةنياعبسو نمتسو نامت ةننس هسبكب هلق نأ ىلا هلقتعاو هيلع

 رامزنو نب لتاقم دعب عرمب ماقف نارع نب رامزنو وغب امأو ميهاربأ نيرامزنو ىب

 ىنرضحت م مدعب نم نورخأ رف نكزروت نب فسوي هنبا رمرامزنو نب نكزروت هوخا
 ديعلا اذهل تبهذ دقو عهاربا نب رامزتو ونب ميلع بلغ ىا ىلا عوامنا

 ىلع ٌمتيقبو ةيابجو ناطلسلل اليخ دشارونب راصو اعيمج نارع دالوأ ةساير
5 



 موب ع

 مذهب ةوادعلا ماكخسال داولا دبع ىنب نع لزعمب ممناكو ةيافكلاو انغلا

 نمثراولا رمخ وهو اهيلع نمو ضرالا ثراو هللاو تسباث نب ىنايز لسققم

 ملاوحا قيراصتو معملوا رسكذو نيدإب نب دمحم نب دشار ىغب نع ربقل

 ىنبل افالحا اولازي م منال نيدإاب ىنب نوطب ماقتسا لبق مركذ انمدق اهنأو

 وخاوبف موبا دشار اماو مرابخا نم مرابخا تناكف عتلهج نمو داولا دبع

 | سعلاب عيطازم تداكو دازلا يف ىبيب انلق اك" هومبا ضعحإو نيذإ
 ةابق ربربلا لّسابق نم ةنويدم نطاوم تناكو ميبا مسا دشارب ىنرعملا
 لبج ىناكو ديعس رصق ىلا ناسملت ةلبق رمد نوطب نم دينرو ونبو ةلاسات
 )00000 اني مايسدق اكفاللا معلن لاك نيحلا .قامولي ينل ايطار روم

 دشار لبجب منطوم نم هالوه ديقار وني قحز متلود تبهذو نامولي ىغب

 برحل منيب تلاطو تاراغلا ميلع اوفشف دينرو ىغيو ةنويدم طئاسب ىلأ

 لاطملا لبهلل دينرو ومب نطوتساف راعوالا ىلا عوبلو منطاوم ىلع موبلغ نا ىلا
 | 1 ملتاسج ديقاروملب كلوت ةلاسلت :لفيحلا :ةنفويلحم) ىليوتناو قاسم هيلع
 0 نرفي ىغب دلبوهو دبعلا اذهل | فورعملا ملبج اونطوتسا رف
 اكو هانمدم اك ىرغضلا ةرعولبا: ممم ؛ناكو :مالطالا !لوال ناشللت :كونام
 0 هلق ىذلا رممالا دمحم نب ىلعي كلذ دعب ممانم

 | |١ ناكفيإ ةنيدم لسمملا ديو طمحا ع ةلاوه اذه لعيزإ عرابخلا ىف اؤكد اك

 | راينإ اوتلوا:لخبلا اهلا عمار ودب كلل ادخل هللمت قيمر ايمذم
 موهللو دبعلا اذهل اهيلع برعلا ميلغ نأ ىلا ةيلبقلا هتحاس ىن غتالاجيو عل

 () 10 ٠و سو. ". مدماو ىبلقصلا



 رموب رس

 نسارمغي نب ناقع دلو نم ردغلا اوسجوت م رهشأ ةتس نم اون ناسمتب

 منع لاققلا ىف منم ىلبأو ناطلسلا ركاسع ممقعبتأو نسكأر ىلا اوعجرف

 ءارصعب نيدرشم متابخم ىلا اوصلخو زودنك نب ةماهح نب ركب ىأ نب دمحم

 برغملاب كولملا ةعاط اوعجارو بوقعي نب فسوي ناطلسلا كله ىنأ ىلإ سوسلا

 اوضحماف ةيالولا نم مناكم ىلأ مودوأعو ةريرسبلا هدفا نما لس اع ممل أوفعف

 مترامأ ىف ماقأ دمحم هنبأ رع دعب نم مريمأ نابكو ةيضلاخملاا ةكحشاا

 ناطلسلا هضاخسأاو كلذك هدعب نم دمحم نب ىوم هنبأ رث 0 نمقنس

 ىأ ناطلسلا ايعمبا :هعرعل كي ا هيا: ىايزة سكيب اةميعلا »ذا ا
 كلم مايو راثا نشكأرم ئجاون نع ةعفادملا ىن هل.تناكف ةدعب نمو نعت

 الو ىبوم نب بوقعي هبا هناكم نسحلل وبا ناطلسلا ىلوف دمحم نب ىنوم

 متالاجر تشمت هدونجو هلوخ ىف داولا دبع ىنب وانصاو: ناتعلم كح كن

 ناطلسلا قفقاوتو ةروهشملا ناورمقلا ةعقاو تناك اذا ىتح معناها 8 اوئابت

 ميلا ناطلسلا نع لزخي نأ ىف ىبوم نب بوقعي ملخاد ملس ىنب عم

 ىف ىشم رث كلذل مدعاوو نمجوتو ةوارغم نم ميلا نمو داولا دفع ىنبب
 اورج لس بني اعيج اوقحلو كلذ ىلا هوباجاف داولا دبع ىنغب ةفاكو هموق

 اهدعب قحلو ةروبشملا نإورميقلا ةبكن تناكو ناطلسلا ىلع ةهزهلا كلذب

 نب بوقغي كاهو ىنسارمغب ىغب ىف مرمأ هولوو ناسملقب داولا دبع وغب

 لهتسا دق نانعوبا ناطلسلا ناكو برغم اب وحر هوخأ قو ةيقيوفاب يوي

 مثيف ماقاف ايند مع نياوهو دمحم نب فسوي نبوبع ملعو مقعاج ىلع
 دهعلا اذهل كلذ ىلع مووبع نب نو هفبأ ددعب نم ىلوذ كلهم ىأح كلذك

 هيف مل ام كلانه ناطلسلا ةمدخ نم ىولوةيو سحارمب ريمالل نوركسعي

 )1١( نص الز( لهمق ]ع5 طتقؤ. آ*". ءا ا6.ر ىنميفس

 2) ]م مممعاندازوم لع هع مندا ل186 لهم ءآ30106 05.



 ميو مب

 ةيافشرودقلا هيب لها هيلع بصنف ىايز نب نسارمغي ىلا هسارب تعبو

 ذا مريبكو سنوت ةرضحب ارقحاف ىبكى نب ىلع اهدعب بلغلا مقساو مسوفنل
 لبتساب نع ناك ئح ءايركز ىبارهمالا ىلع اولزنو زودنك ىنب هللا دبع كاذ

 قفقي ملف اسلم دادبتسالا ىف هللا دبع عمطو بكي اعمدق:ا ام ناشملات نع

 اردص هللا دبع ماقأ رصفتسملا هنبا ىلوو ءايركز وبا رممالا اناوم كله الو كلذ

 قل دبع نب بوقعي ىلع لزنو برغملا ىلا هموقو وه لحتزا رف هتلود نم
 ةعلؤاد .قم عيفرلا ناككملاب هلحاو همودقل بوقعي زتهاف شكارم حق ليبق

 ناطلسلا لعجو ماتاغم متفكىتلا دالبلا معطقإو شكأرم تابجب هموقو ةلزناو
 ةيغش نأ نب: ناسح ابتياعر ىلع مدقو منايحا ىف هتلحارو هلبأ عابجنا

 ةياعرب نيفراع اناكو قرشلا دالب نم ةفيفل ىف الصو ىسوم داخاو ىيبصلا

 ىلا اهتعجن ىف نودعبيو دالبلا كلت ىف نوبلقتي اوماقاو !ميلع ماهقلاو لبالا

 رصفتسللا ىلع اذه زودنك ىب هللا دمع قحل دمع نب بوقعي دفوأو سوسلا ضرأ
 ا 010 مودا ةطيحلا يل لام علما رعت نقلا ةنطم ' ةوتا" بحاشت

 زودنك ىب هللا دمع كلهو منوطب ىدحا اوجصاو نيرم ىفيب ىكونب مكلاو

 بوقعي نب فسوي ضبن الف هللا دبع نيرع هنبال هدعب نم متساير تراصو

 ا ناثلا ندعو ناشلت راضخحب لغشو طسوالا بوغملا ىلا قلل دنع نب

 ممموقل اوضعتماو ةيمحل ىبك ىنب تذخاأ نيرم ىنب نم داولا دبعب لزن
 1 للباجلاو انطااعا هن الاب ازين أطلس" نلع وزو: لوالد اوغلو
 | د0 1: ليفي سكازموممالا قاطسستلا عا ابل“ ةكرغ قيردشلا: دلب كف
 تيرطماتب متبراحم دراغ اق ممفالخ ىلع اورقسأو دوبلغو ترداعب ريغ دوزج أف

 رع لققو محانج تصح ىلا ىربكلا ةهزبلا ممزهف اهدعب عبرأ ةغس
 ناسملتب اوقهاو ءارصصلا ىلا همامأ اورفو مداربك نم ةعاجو هللا دبع نب

 اهدعب زودنكونب ماقو سوسلا ضرأ ةدعاق تندورات بوقعي نب شيعي مدشو



 ماا

 هملا هب اوقعبي نا. ىلع اليزج ءاطع مل لذبو كلذ هغلب ام دنع نايزوبا مهلا

 برعلا ءامحا ضعب مضر عاف هب اوراسو ىايز ىبا, تاق ىلا هومدسأو كلذ ىلا اوباجاف
 هلاوحا تمكسف نايز بأ همخا ىلا هسار اولجو هلققب اوردابف منم هوذقنتسيل

 دبعلا اذهل كلذ ىلع متو هتلود روما تماقتساو هباهذب ةنتفلا تههذ

 ةتانز قم داولا دبع ىنب ةلود ىف لوقلا :اتب: ئبعنا: دقو هرما كع باغ ةللإو

 لوا ذنم نيرم ىنب ىلا منم اورمحت نيذلا طهرلا ربخ انيلع ىقبو ةيناثلا

 رمخو ىلع .ىب هللا عاط ةوخأ مساقلا نب ىلع لئاصف نم ىيكونب عمو ةلودلا

 مالكلا ىؤتسن اهبو مرابخا ركذ ىلا عجرنلف شكأرم مئارما زودنك ىنب

 اهيلع نمو ضرالا ثراو هللاو داولا دمع ىنبرابخأ ىف

 داولا دبع نب مساقلا ىنب نوطب ىدحا ىيك ىنب نع ربه

 شكأرم ىاونب مل راص امو نيرم ىنب ىلا اوعزن نيكو
 كا

 مساقلا بوعش نم ءالوه ىيكى عب نا داولا دبع .ىنب: ىف مالكلا لوا امل مدقت

 كولد ىنبو هللا عاط ىنب ةوخا مساقلا نب نكري نب لس نب ىلع وب مهنأو

 ىميو هللا عاط ىنغب نمب ناك ام انركذو ىلع نب روج نب ىطعم ىنبو

 ريبك هللا دبع نب زردنك لقق فمكو ةنتفلا نم ىبك ىنب نمبو مناوخا

 فسوي ىنيرباج ناو هللا عاط ىغيريبك دمحم نب تبباث نب ناز ىسك ىنب
 ابرحوا ةلهغ ازودنك هب لمقو ىنايزب مغمراث هدعب نم رمال مناقلا دم# نب



 مالت

 ت.ضرتقنأو هرسصأخي حلاص رييزولا ماقأو تمومكات قى. دعك ةيبازلا نب قفنسوي

 درمأ ىلع شلاق هللأو طسوالا برغم ا ىم داولا دبع ىكب ةوعد

 نابز ىبا ءاليتساو برغملا بحانص سابعلا يبا ةافو

 طسوالا برغملا» ناسملت ىلع وج ىبا نب

 اا 0 20 راع ىلإ لي اذ ماس تا نمي نابعلا وبا ناطلسلا ناجح

 حلاص هريزوو هنبا لاوحا فراشي ىزاتب وف ماقا اهكلمف ناسهلت ىلا سراف
 رممأ فا. ىنب كع نب فسوي ناكو ةيقرشلا دالبلا خفمل مدقت ىذلا

 رصم كلم .لصتاو نمعستو ثالث ةنس ج دق لقعلا نب نيسح دال

 هلسيب هتربخاو هيج ناطلسلا ىلا تمدقتو قوقرب مهاظلا كلملا كربلا نم

 1 دحاس ىلإ ,ةيدهب هج فاض, هعب..هاجوا همعلتا انركاف: .هنموق : نم

 نب ىسوي مدق الف كولملا ةداع ىلع هدلب حئاضب نم ىكب ابيف هفرطي

 لفح سلجم ىف سلجو اهعقوم مظعا سابعلا ىبا ناطلسلا ىلع اهب ىلع
 بايغلاو عئاصبلاو دايجل رمخب اهنع ةافاكملا ىف عرسشو أهب ةاهابملاو اهضرعل

 ىلع نب ىفسوي عم اهذافنا ىلع مزمعاو هيضر ام كلذ نم لمكتسا ىتح

 157 كلانه هقرطف كلت هقماقم مايا ىزات نم هلسري هناو لوالا ابلماح

 قم راق انأ .هيمبأ اوعدتساو نمعستو_ تس. ةئلس مرح ىف هفتح هيف ناك

 نب نايز ابا اوقلطاو ساف ىلآ هوعجرو هيداكم دولوو ىزاتب هوعيابف .ناسملت

 ةوعدب امئاقو اهملع ارممأ ناسملت ىلا هب اوقعيو لاقتعالا نم وج ىبا

 ةهبازلا نب. فسوي هوخا ناكو اهكلمو ابيلا راسف اهيف سراف ىبا ناطلسلا

 ثعبف اهيلع بالجالاو ناسملت كلم موريو رماع ىئب ءايحإب لصتا دق
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 ىنع ىنايز وبأ جالفأ تريروات ىلا ىهقنا الو ركسعلا نم ددمب هءاجن برغملا

 برغملا بحاص ىلا ةدافولا ىلع هيأر عمجأ رث ءارصعلا ىلا لفجإاو ناسملت
 هدنع ماقإو هودع نم رصفلا هدعوو همدقم ربو داقلقف اخيرص هيلع دفوف

 نيفشات ىبا كلهم نمح ىلأ

 لاس ل رمل حاس الط ل

 بحاص ةوعدل اهمف اهقمو ناسملت ىلعاكلمم نيفشات وبا رهمألا اذه لزي م

 ريمالا هوخاو كلم ذنم هملع اهضرف ىتلا ةبيرضلا ايدومو ماس ىبأ برغملا
 رمغت ىتح هيلع رصنلا ىف هدعو رظتني برغملا بحاص دنع ممقم ىايز وبأ

 باجاف ةيكولملا تاعزنلا ضعب ىف نيفشات ىبا ىلع سابعلا وبأ ناطلشلا

 ةنس فصتقنم كلذل راسف ناسملت كلا ركاسعلاب هزبجو ىنايز ىبا ىعاد

 نمزا ضرم هقرط دق نيفشات وبا نأكو ىزات ىلا ىهقناو نمعستو سم
 نب دهجا هتلودب مئاقلا ناكر ةنسلا نم ناضمر ىف هغم كله مث هب

 هّنانبا نم ايبص هناكم هدعب ىلوف ةلووخب هيلا تمي ناكو معئاذص نم زعلا

 نم رئازهلل ىلع ايلاو ةيبازلا نياوهو ومح ىبا نب فسوي ىناكو هتلافكب ماقو
 ناسملت لتخدو برعلا عم رمسلا ذغا ربخل هغلب الف نيفشأت ىبا لبق
 ربقل غلب الف نمفشات ىبا هيخا نبا لوفككملا ىبصلاو زعلا نب دمحأ لئتقف
 هنبأ كلانه نم سعبو ىزاق ىلآ جرخ بريغملا بحابص, سابعلا ,كا,ناطلسللا لبا

 وبا هنباراسو هب لكوو ساف ىلاومح ىبا نب نايز ابا درو ركاسعلا ىف سراف اما

 نب حلاص هيباريزو مدقتو همبا ةوعد اهيف ماقاو اهكلمف ناسملت ىلا سراف
 مدتعإو ةياجب دودح ىلا سلدتو رئازهلل نم اهدعب امو اهكلمف ةنايلم ىلاومح
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 اكل ١ يانا اسس لبا زااذوأ ىزاملا [خزست يب علكتاؤللف وم للم
 ءايحا نم هعم نمو هوجص ىتحرفقلا قيرط مب لدي لقعملا نوطب ىدحا

 مترغكل عوقيطي مف لاققلا عوشوانو نارمغلاب معماقم ناكم ىف حارفل

 ضعب هكرداو طقسف هسرف وسج ىبا ناطلسلاب امكو نممزبنم اولوو

 ياو لالع ىنياريزولا ىلا هسارب اوءاجو حامرلاب اصعق هولققف هفرعو مناسرف
 رق امايأ دؤعنمف هلّققب هوخا نيفشات وبا مو اريسأ ريع هغباب اوءاجو نمفشأت
 نيمعستو ىدحاأ ةغس رخآ نأسملت ىلا نميفشات وبأ لخدو هلمقف هغم هونكما

 هيلع مطراشام عملا عفد ىتح دلبلا رهاظب نيرم ىنب ركاسعو ريزولا ميخو
 ىبا ناطلسلا ةوعد مقي ناسملتب وه ماقإو برغملا ىلا اولفق رف لاملا نم

 لك ةبيرضلاب هيلا تعبيو هربانم ىلع هل بطخيو برغملا بحاص سابعلا

 1ك اهلا اك ناز ف دعما« نما هدا نبك هقشن

 "0 ةلفجأ م ناسلت راصا وح يآ ني نايز ىلا رممم

 برغملا بح | صب هقاحلو

 هكلم ىلا داع امل نايز ابآ هغبا رّيازهل ىلع ىلو دق وج وبا ناطلسلا ناك

 0000 1 1 رس وبا لدور اخ ينفعل اينما عرهإب ناسااتعي

 ىنب ءارما هيلع دفو رث هخيرص اباجاو هيلع اولقشاف هيخاو همبا راغب

 نيعستو نيتنث ةغس بجر ىف ناسملت ىلأ اعيجج اوضيهنو ريغص نب دوعسملا
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 فيرع نب دمحم هعمو نميفشات وبآ دفوف برغملا بحاصب داؤختسالا ىلع ميار

 نيخيرص نيرسم ىب ناطلسو ساف بحاص سابعلا ىبا ناطلسلا ىلع ديوس يش
 دهدنع نيفشاتوبا ماقأو اهودع نم رصنلاب اهدعوو امبتدافو لبقف اههنأدش ىلع

 ةبجشو سلدنالا بحاص رجالا نباو وج ىبا نمد ناكو هدعو زاجنا رظقني
 اهم برغملا بحاص سابعلا ىبا ةلود ىن مكحيو ةلاد رجالا نبالو ةلصو ةديقعو دو

 هنع عافدلا ىوجوبأ هيلا تعبف هتلود لوا ذغم هرمأ ىلع هترهاظم نم ىلس

 هللعو هتتمذب ءافو كلذل برغملا بحاص هه ملف هلا برغملا نم نيفشات ىبا ةزاجإب

 وبا ناكوريذاعملاب للعتف كلذ ىنرسجالا نبا هيلع حلاو هرصن نسع دوعقلاب

 فسوي نب دمحم ةلودلا ريزو عم همودق لوالا هبقع دق نيفشات

 ملف هودع نم هرسصنو هداجنا ىت هاوه ىناككف هب ءافولا دققعا افلح لالع نب

 ىتح ديعاوملا رجالا نبا نع ىوليو براغلاو ةورذلا ف ناطلسلل لقفي لزي

 لالع نب دمحم ريزولاو سراف ابا رممالا هبا حرسو هضرغ ىلآ ناطلسلا هباجا

 ىنيمعستو ىدحا رخاوأ ساف نم اولضفو نمفشات با ةخراصمل ركاسعلا ىف

 عجو ناسملت نم جرح وج ىبا ناطلسلا ىلا مربخ غلبو ىزات ىلا اوهتنأو
 لطملا دينرو ىنب لبج عطقو هللا ديبع نب جارفلو رماع ىنب نم: هعاليشأ

 رة قف, نيغلمات نبأ ىلا راما خلو افا رجح نه .نارمعلاب رتل نا ا
 ىلوتساف ىلخي نب ىنوم ةنتفلاورشلا ناطمش ةعيدفلو ركملا ددجو ناسملت ىلا

 اهب هجصف هيلا ريع هنباوم وبارمطف اهيف نمفشات بأ ةوعد ماقاو اههلع
 هيبأ ىلا ارمسأ هب ءاجو هيلع ضبقتو دلبلا لها هملساف هريسم ىنم ةليلل

 هلاكنو هباقع ملأ هقاذا رَث هلاعف ىلع وجوبا هخبوف نارمغلا ىنم هناكمي

 برغملا بحاص نبأ سراف ىبا ىل ىنومعلا نءاجو'ةلذق عنشا لمقف هب ريمأو

 نبا ريزولا ضهفف نارمغلاب م هبيارعاو وم ىبا ناكم لالع نبأ هرسيزوو
 (1) آ.ع رتؤ. 6 مو:(ع هب أرغأو
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 نم يف لذب اه نمفشات بأ ىلع دولا دبع ونب هموق بصوصعاو .نأسملت

 مرما هيلع بعصتساو وج ابا ناطلسلا اوذبانف لاومالا نم ميقو ءاطعلا

 غلبو هتوعدل اهقم ىلش لابج ىف نايز .ابا همبأ ىنلخو ءارصعلا ىلا جرخو

 عم ىلش ىلا اركسع تعبف نمغف.ثات ىبا ىلا ربخأ غلبو برغملا ةمحان نم ةمات ىلا

 ىبا ناطلسلا نب نايز يبا عم اوعقاوتف لسم نب هللا دمع نب دمحم هريزوو نايز يأ هب

 داولا دمع ىنب نم ةعاججو مسم نبأ هريزوو نيمفشات ىبأ نبا نايزابأ لققو ممزهفوم
 ىف ناسملت نم هيلا راس ةمات ىلا هميبأ. لوصو هغلب ا قيفصات ريدا لكو

 اا ا اللا عناهسا انش دا لاوس ونا لفجاف هموج
 هغلبو هتلابق نيفشات وبا ماقأو اهلؤغف ةمات دواعو هرصنل اوءاج كلانه

 رف هعابتأ ف وج وبأو ناسملت ىلا امرهنم ىلوف هلققمو هغبأ ةمزه كلاغه

 ىلخلا ىن برعلا ةلواحم ركسعلا نم ةفئاط ىف ةداعس الوم نيفاصام ىذا حرس

 ىلا ربخل غليو هيلع ضبقو همزهو ةصرفلا هب وج وبا زهةناف ومح ىبأ نع
 قفخاف هيف هجوت اهف ةداعس دنع جلا لموي *ناكو: قاتم تك قيقساف ا الا

 ىناسملت نمايراه جرخو هغم ىنيذلا برعلاو داولا ديعونب هنع ضفنأو هيعس

 ناسملتوجوبا ناطلشقلا لخدو ءارصعلاب ميتاشم ىلا ديوس نم هتاملوأ عم
 قرطف ناسملتب هعم اوماقاف هوانبا هيلع مدقو نيعست ةنس بجر ىف
 كلذ ىلع رمالا رققساو ناسملت هلوهد نم مايال اهب كلبف ضرملا همبأ رصقنفملا

 نيرم ىب ركاسعب نمفشأت ىبأ ضوهن

 اوعهجا ديوس ءايحاب ليصتاو هيبا مامأ ناسملق نم نيفشات وبا جرخ امل
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 هقكردأو ةبنذاملا :نم .ةلرمتساو هسفنب هيلا ءاخ هناكم ربجاو هبلط ىف

 را ضعبب .ةلقتعاو ريصعلا ىلا هب ادغو هدي لبقو ءاكبلاب شبجخ ةقرلا

 نضضغب طراشف هنخرف ءاضقل قرشملا ىلا هحيررست ىف هوبا هملا بغرو كلامف

 ةيردتكسالا ىلا هللنج يع ىنالطقلا نم ناسملت ىلا نيددرتملا ىراصنلا راجت

 ليقإو هج الكوم ةبيطل ابهاذ نارهو ةضرف ىم هاهإب ممعم ىنيفسلا هبكرأو

 هتلودب مايقلا ىلع يفكتات اوكا

 اليد نينسلا نأ ةياجب رى. 0

 برغملاب نمفشات ىبأ قاحلو ناسملت ىلع

 ىناشسملت لانعا قراقو ةير دنكسالا ىلآ ايهاذ: نيفسلا وجوبا ناطلسلا بكو امل

 كلذل هفعساف ةنياجب هلرني نأ ىف نيفسلا بحلابم لها ةياكبا [2ا

 ةيتعاط فز هين نولكوملا وابهو ةلعتعم, ايبا ىانك ئشلا  ةئمواطلا ل جر

 اهرهنما ىلع ىيقسيملا ةَيايحب لوطسالا مئاق ىدبم با: نب تمحم خلاب تاعبو

 ةصلاخ :ثراو :نيءاجمم ناتكو :نطفحجت».. نا: نب نسابعلا شا:ناطلبملا لاا

 ام دعب ىرطيت نم ةياجب .ىلا صلخ دق متلود ةيشان نم وه ىبأ :نب رصمفغملا

 ىلا ةباجالاب وهج ىبا ناطلشلا ىلإ ىدبم ىأ>ىبا همعبف منع واصلا سيفغت

 ىنمتملا كلل ىاتسب :هينكشاو  قيداعو عست ةنس رخآ ةياحب هلزذاو اقع

 هريماو كلذ نم داتا ام هل ركشف سنوقب ناطلسلا ىلا ميخلاب رمطو عمفرلاب

 لاوهج نإ ةمدع قا ةياك ركاسع جرخي لاو ه«يمركت 7 غالبتسالاب

 لزشو «ةتياج نم وهج وبأ ناطلشلا جرخ رميا جاةحا ىتم هلع دودح

 كيري ,ضهنو هيلا أوعقجاف هيا لك برعلا قعماولط رفنتساو ةهقم
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 1 0 ىرسطمت لبد ىلأ ماقلت و اهكلمف ةنايلم رهو هتوخأو ريصقفملا

 هيلع ىنوعفذتم و هب مراصح

 هيلع ضبقلا رث لاقتعالا نم وج ىبأ ناكشلا جورخ

 قرشملا ىلأ ىنمفسلا ىف هبيرغتو

 لوطو هيبأ رمإب باترا هقوخأ راصحل ىرطمت ىلع نمفشات ىبأ ماقم كاك

 . نعبف كلذ ىلع اوقفصأو هلمقب. اوراشاف هناش ىن هباكع| رواشو هنع هبيغم

 ىسوم نب نارسع ريزولا نبأ ممف هقيشاح نم ةمل ىف نايز ابا هبا نمفشات وبا

 ىناطلسلا ءانبا نم ناسلتتب القتعم ناك نم اولققف ىناسارفل ىبأ هللا دبعو

 نم علطأو منم ةفيخل سجواف ممودقب وج وبا خمسو نارهو ىلآ اومدقتو

 ةبج لك نم هيلا اوردابتف دلبلا لهأ ىف يرصلاب ىدانغي ةبصقلا ناردج

 0030 اراك ابتءاهكعتم ناك ىلا :هنتماع “نم: هلصو. :لبخب مل ىلدتو

 ..ريصقلا داب تاتعل اوءاجم قيذلا طهرلا ىناكوا هيلع. اوعمجاو .نضرالاب رققسا

 . مئامدب ةاجخلا اوبلط رمالا اونقمتساو ةعيهلا اوعمس املف منود هقلغأ دقو

 هل اوددجو ممبيطخ كلذ را يبو ىلملاب لاالخما ناكعلاسلا كغ عصقجأو

 عست ةنس لاوا اهبلخدف ناسملت ىلا هفيح نم لسحتراو ةعيبلا

 اهفصح اولازاو اهراوسا اومده نيرم ونب ناك ام ةروع ذّمِموي ىو نهنأمتو
 هيلع اومدقف ةهوجوو عرباكا نمرماع ىنب ءايحإب افلخم ناك نهف تعبو

 ناسملت ىلا اعجار افكناف ىرطيت راصح ىم هناكم نمفشات ىبا ىلا ربخل راطو

 هب طمحاف هرما لمكتسي نأ لبق هردابو برعلاو ركاسعلا نم هعم نهف

 ثعبو رسصقلا ىقمفماتوبا. لد وءاهب مصتعاف عمال دعما ةنذام : ىلا انجنو



 رار

 لك ىسالا هني زاطف هتدانعكع ىليفصات !ىا كاان شم كلذ ا ناطلملا

 لدفاعتاب "هاي جو ركسعلا نم هعم نهف ىناسملت نم ريسلا ذقأو راطم

 ىلع طغتتلاو ريثكنلا نع عامقلا هل قفكوارضعفملاب للضعيب نأ" لامع

 ناسف 11كم عوجرلاب هاضضراو كلذ قكع ناطلسلا هل ىلخ ةفلعا

 اعيج اعجرف

 رصقمملاب لاصتالا نم هلاموي ناك ام. لطبو ءاطبلا نم ناطلسلا جحر

 نب نجرلا دبع نب لعب ىرعي هتلود لها نم ةصلاخ عم هيلا سد

 هنسفف ةدجاحلا ليبسلا دج نأ ىلا هدنع انهعدويبلاملا نم لاو ا

 ىلخي نب ىبوم علطاو هيلا صلخي ىتح اهب مقمل مئازهل ةيالوب هل بعكو
 لاقغا نم هقيشاح ىنم هرثأ ىف تعبف ربخل ىلع نمفستات ابأ علطاف كلذ ىلع

 يع أهنم علطاف بتكلاو لاك هيلا ءاسو هقيرط ى بفلكإالا 311

 ىلع هفقوف رصقلإاب هيلع أدغو هإبا رهاجو طاشعتساف هب نوصبرقم مهنأو مرمأ

 قاطلسلا بابرجتو نمفنفات ىبا ىلا قلخي نب ئنومويحتو هلذع ىف لاو 1

 رج ضعب هنتكساو هعلخو مايا دعب رصقلإاب هيبا ىلع ادغف هنبأ هب أرغأو

 هب سعب رث ةريخذلاو لاومالا نم هعم ناك ام صلخساو هب لكوو رمصقلا

 كلذو هقوخإ نم نات. تب زضح نم :لفععاو اهنا فعملت نإ
 اوقحلف رمعو طال ةاا ام رصتفملا ىلا 1 خلبو ىنيمنامتو قطف رخآ

 وبا عججبو ىرطمت لبجب مدخع عولزناو مومذاف مب اومذتساو نمصح لساجقب
 كلش حرسخو رماع ىنبو ديوس نم برعلا ىلاقساو ركاسعلا نمفشات
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 ّْ ماع

 00011 زباب نا معي يادلا يلع ايعا ا نيتاسيلاو .لزاملاو روصعلا

 ناسملت راوساو روصقلا هذه بيركب سابعلا ىبا ناطلسلا ىلع رامزنو
 كلملا راد بيرخت نم هدقعأ اهف هةمراغلاب أذخاو وهج ىبا نم هعزب اماقتتنا

 1 ا ديبلا مل ىنم عرس بار اهيلع ىتاف ةدارج وه هرصق بيرختو ىزاتب

 - ىقاطلسلا نايرمقل ةءاج ذاومج ىبا عابتال رفسلا موريوهو كلذ ىنوه أافهبو

 دعتقاو سافب مكلم راد ىلع ىلوقسا دق نافع ىبا ناطلسلا هع نبأ ىسم

 اهناشل ناسملت كرتو ءىت ىلع ىولي ال برغملا ىلا اعجار ركف متكيرأ

 ” الج وج نأ ناطلسلا ىلإ ربح زاظو ةرابخلا' فن هركذ قاب ام ةّرمأ نم ناكو

 كلتقل عمختو اهب هكلم ىلا داعو اهبلخدو ناسملت ىلا ريسلا ذغاف تمومحأت نم

 مناطلسو داولا دبع ىتب ةلود عجرو اهتسح قفور نم بهذ اهروصقلا

 نانو

 هةكيالوو مل كلذب

 اوداعو نيرام ىكب رمامأ وجرح انهرلف ضعب ىنع ممضعب ىراديو منيب لمادي

 هتوخأ ةالام هآبأ ىقيفضصات وبا ممتأو ةوادعلا ىلأ مسفانت راض ناسولت ىلأ

 ' قت ل ةكرشأل لدي كلذب ناطلسلا رعشو هتوادعو هقوقعل رمشف هيلع

 ةيبخ. كعك: لولدي نب ىوم حلطأو ةححانملا ىلع هفلاحو ىنيمفسثاي ايأ ه.دأ



 ماا

 ناسلحت 25 ل لاو أ ىناطلسلا يعل

 هاسرو هبتكريط ناسملت ةكله ىلع ىلوتسا امل سابعلا وبا ناطلسلا ناك

 ةك د ىن هيأر ةفلاخم نع هلرذتقعيو. سلدنالا بحاص رجلا نبا ىلا اهكفب

 ةيكولملا تاعزنلا نم هيلا مضنا ام ىلا كلذ هفسا رجلا نبا ناك دقو اهيلا

 داسف ىلع علطاو اهيلع هخاوج ىوطيوهو اضعب مضعب اهب فسوي ىلا

 هققول عزاف هل مرْشامه لغو هقلود لها ىن ىابعلا ىبا ناطلسلا ةعاط

 هزيجو سلدنالاب هدنع ناك مكلم صايعا نم نانع ىبا ناطلسلا نب ىبوم

 روهشملا مريزو ىلسام نيوحر نب دوعسم هتمدخ ىف تعبو هيلا جاتحي امي
 نيناق تتس هس عمبر وأ اهتحاسب اولزنخف ةقبس ىلا ىنفسلا هبكرأو

 ىاقع نب دمحم اهيو امايأ تلملا راد اولزامف ”ساف ىلا ومدقت ماسلا
 اهراصح ىف اودقشصاو هيلع ديتسملاو سابعلا ىا ناطلسلا كلوي مناقل

 ىبوم ناطلسلا لخدو هديب ىقلاو روق هلخادف دوشحلاو دادمالا مهلا تفاوّشو

 نانلا هاتاو همكيرا ىلع سلو و ةنسلا نم لوالا عهبر رشع عسات كلملا راد ىلا

 ال عابدال وهجت دقو ناسجتب نابعلا يا ناطلسلا ىلا ربخل راطو متهاَط

 ديوس رهمأ فيرع نإ رامزنو هأرغأ ىنأ دعب ناسملت نم ةلددرم ىلع كزنو وح

 ناطاسلا اهطتخا اهنسح "نع ربعي ال تناكو ناسملتب كلملاررصق بيرخب

 سلدنالا نم ةلعفلاو عافصلا اهل :خيدتساو ىمفشات وبا. ههبأو كوالا ونقا رالا

 ديلولا وبا ناطلسلا اهيلا نعبف ناسملتب ذدموي مقلود ةواحبو اهتراضحل

 مل اوداهساف سلدنالاب ءانبلا ةعانص لها نم قاذحلو ةربملب سلدنالا بحانص



 ركل

 ةكلم راد ىلا عجر هانلق اك ش كارم ىلع سابعلا وبا ناطلسلا ىلوتسا الو

 نيمفشات وبا هنبأو وه هنطو ىلع هيالجإب وج وبا ناطلسلا هفسأ قو“ ساعي

 هركاسع ىف حرخو 0 ةلحرلا عجاف شكأرم هبيغم مايا برغلا عم

 قاطلشسلا ىلاربخل غلبو هعوجج ىف هعم لحرو ةعاطلا كع نب ىسوي عجارو

 رجالا نبا نمو هنيب نأكو اهققرافمو ناسملقب راصنلل نهب ددرتف وج ىبا

 مم ير الا وأ ناطلسلا قلع ةلاد ار. جالا "عوبالاو ' ةاتصاوم سسلدنالا ٍيحام

 0 ةداقملا هيطعيف ابنع هغبليو ناسلت ددطم" نال هل ضفخي ناكف

 عجا رت هيلا لصيال سابعلا انآ ناطلسلا نابوجح ابا ناطلسلاوه لذعيف كلذ

 مدقتو ناسلتت ىلا اذغم ةلفغ نمد ىلع ضبنو درمأ نابعلا و ندا

 هتلود لهاو هنايلوال ربظأ نأ دعب ناسملت ةقرافم مع كا ل

 ةافتفاو قيفصلاب دركسعم ىلا لهللا ةيهع نينع جرح مم راصعل لك م

 ةرعم نم افوخ ةلايذإ نيقلعتم هيلا مرقحأ ردابتف ممهبص نم هدلب لهأ

 يشف قاتعلا ربأ ناطلسلا لح دو ءاضنللا ىلا لحارملا وطي لترا رةودعلا

 قحلو ءاطبلا نم لفجاف ةموقو وج ىأ عابتال ركاسعلا زبجو ابيلع ىلوقسأو

 هعم ناك امم ةنايلم نم يصقنملا همبا هب قحلو ابلقعمب مصقعاف كف عب

 عافتمالا ىلع امزاع كلامه ماقأو ابب دققساف ةرهخذلا نم
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 هندفلا تددح ف شكأ مب ىنهيلا دبع ريمالا ريققسأو مرابخا قى اك ىنيعبسو

 حرفي ةيناثو ىوأ هرصأخ ساف نم هيلا ضينو دجأ ناطلسلا نيبو هغيب

 لاطاز هيكك طك مداخل ا عب درا ةنس هيلا ضبن ل هنع اهيف

 نع اهم برعلا ىم لقعملا مها فاه قسم ني كورك ناكر راصد

 ةتومب اوبرخو هومؤيف هشبل 1 رحاسعلا ناطلسلا تعب دقو ىناطلسلا

 راصفلل دسج املف اضققفم هنارسعب وه ماقاو اوعجرو ةسائعيب هنيتاسبو

 قناظلمتللا نبأ روصغم هع ىبارماشعلا 0 © ىجيلا 00 رهمالا

 ذحايف برغملا دالبو ساف ىلع هب بلجحل :رفاغ نب كع نب قسوي ىلا ىلع .ىبأ

 ىلا رداشعلا ىبأ عم كك قسوُي راسف هقنخم نم سغفنيو ناطلخملا 0

 ىود هيلع. هتريجقل نيرعلا اذه لع هدهحتسي ناشلتيومح نا ناكل

 قب هما هليل مدقو كلذ ىلع هدجناف ةببالو ركاسعلا نم هل ام برعلا

 ابيرق هموقب ىلع نب قسوي لزنو برغم ا ىلإ اوراسف مرش ىفوه جرخو ماعم

 مفلخ نموجوبا ءاجو ىنمفشات وباو رئاشعلا وبا ناريمالا هعمو ةسانكم نم

 ناكو ناطلسلا لزنل كلانه دعملا تورزات رصق برخو أاعيس ىزأت مداخل

 لاع ىم ىركسعلا ىديم نب ىلع هبيغم ىف ساف ىلع ىلخسا دق ناطلسلا

 ةرملل اورلخد دق لقعملا نم فايعملا برع كلانش اكو هلِمبق هؤحوو ةنلد

 ةدارم رصقب لزان وهو ديوس بربع نم ةلودلا ىلو فيرع ىنبب رام مذو مب باها

 رت ىدهم نب ىلع مب حرخو هنباو وج ىا ةعفادمل مفلاتساف ىزات زاوحا ىم

 لفجلاف ىنينامتو شن قنضصتتفم شكارم ىلع ناطلسلا ءالهتشإب يبخل لدصو

 نمي ىدبم نب ىلع معمتاو برعلا نم اهعم ىمو رداشعلا وباو ىمفشأات وبا

 همدنبف زامزنو'رصق. ةدارمم ازمو كزات قعاوج وبا لفجاو تاينملا نم هعم

 رماشعلا اا هباكتا نيفشات وبا هنبا قرافو ناسملت ىلا اعجار افكناو هيف تاغو

 هركذن ام ناك نا ىلا هيبإاب قحلو برعلاو
53 : 



 م04

 «داكراو ىنيفشاتوبا اه طاشتساف هيلع هل ارامثيأو هيخأ نايز كل ةمدخ باكا

 ةمهئثدلوو سلا لهأ توب مب قرطييو ةنيدملا ككس ىف مب ىوطي ناك داغوالا نمطهر

 كّملوأ نع بلطلا تو هبئاكر ىف ماقف ةلمللا كلت ةبص ناطلسلا ىلع غل
 ٌئفغاق  ةلعفلا بحاص ئنمفشات انآ هنبأ نأ هغلب رث ةنيدملا بناوج ىف طفهرلا

 ابا هنبأ تعبو هدعو اكن ارهو ةنيدم نيفشات ابأ عطقاو هحناوج اهيلع ىوطو

 نوكت نأ هيبا نم نيفشاتوبا بلط ف ناك اة يدملاو نيصح دالب ىلع نايز

 اك انج ةيبازلا نب ىسوي هتونحأ نم اهب لزنأو اهايأ هعطقاف هل ةصلاخ رئازهل

 اهيلع ايلاو ماقاف هتصلاخمو هقبعكح ىف ةيفو منيب نم هل ةعيش

 دبع ريمالا اببو ضشكارم ىلا :نمئامتو ()١ئدحا ةغس هركاسع ىف ضبن دق

 ناكو هكلمو هبسن ىف همءاقم ىلع ىبا ناطلسلا نب نسولفيوب نب نهرلا
 سمج ةنس ديدجل دلبلا ىلع هعم بلجأ ام دنع ابلاعأو شكأرم هل غوس دق

 (1) لل ]ج مادعع لات 204 فوك ١1 1 د نم طادمع 03م5 145 ططقؤ., 0 ءأ 1*.



 مندل

 ةءاند نما ,نفزفك رانا هع م بهن طن نر 0 ادعم
 نا. ميجا نم رغب راعبلاوةوزامدلل مضر وون داو ىش د كاك ا سداد
 مريبك رصتنملا ىلوف منم ةريغلا ساغيأ دمع ههوركم مييصي نأ نمفشأت

 اهاخأ ىيوو هتلافك ىنرغصالارع هوخا هعمو اهيلا هدفنا اهلاغاو ةنايلم ىلع

 نب فسوي هنبأ ىلوو نيصح دالب نم اههلا امو ةيدملا ىلع ىايز ابأ طسوالا
 ىايك. ف اكالذ:انلن اهوا رمعساو هاما وخلا ىماابهملا اور نلت ل

 نأ هيفي نأ اليسا ىلإ يمد هايس قرا رئارملاب ىنلطملا راس ل 0
 هج نيا نايز انا كلو رض ايك ملام رمإ: نم عرفا لف قالقلااو هللا ىذ

 ةيالوا لإ ةيدملا نفر اوت ىفإ همبا لمفز فوز طما لبعضنا ع 1 لا

 ضعب هعم لزذإو نتفلا ىف نميلجملا برعلا نع هب ادعب اهلاعأو نارهو
 اهملع ايلاو ماقإو هملع اممع هئارزو

 ال ناطلسلا نأ هتوخال نيفضات ىا ةسفانم نم تدح ءىش لوا ناك

 هسفنل اهتيالو ىف نمفشات وبا هبلط اهلاعاو نارهو ىلع نايز ابأ هبا ىلو
 اهباتك .ىف هتلطامع نودلح نب. هديتاكر ىلا دقو |مهاظ هفعساف

 نم. ممل ةلزدلا, ىلا عراكو ةلراظي كقايكلا. راق كلذ نمر نملخملا كا
 مايا نيراروكيتب بارقغالا مابا مبحح ىلخي نب ىبوج ىعدي طرشلا ةلفس

 هل الخو رم ايك نسل يبا ناطلسلا نبا زيزعلا دبع ميلع ناسملت كلم
 عجر املف هل اهاعرو هقمدخب هيلا برقتتف هنباو وج ىبا ناطلسلا هجو كلانه

 ىناكف هصلخساو هرشاو همدق زيزعلا دبع كلبم دعب ناسملت ىلا ناطلسلا



 م.

 امو كلذ ىف معمطاو ةردقلا هسفن نم مهراف هنع ةلودلا عضو كلذ نع

 ىلوتساو لوله نيإب طمحا نأ ىلا دعولاو ةيراقملا هنوعجاريو معجاري كاز
 ةنس رخا هجورخ نم ةنسل اهب كلهو ةركسيب قحلف هدلب ىلع ناطلسلا

 ىلا ةيذاكلا ىنامالا كلتب اللعتم هدعب نم ىزم نبا ىتبو نينا ىدحا
 ىلع ماقتساو ىابعلا ىبا ناطلسلا ةعاط عجارف هزبع نيبتو هرما ربظ ىا
 الح مركأ اهب كزنف سنوتب ناطلسلا :ةرضحب نايزوبا رممالا قحلو ةعداؤملا

 ةانح نت ام ىلع دهعلا اذهل طسوالا برغلإب لاخلو ودع ىلع ةرهاظملا هنم المؤم
 1 ]11 للتو نانخنمالا قمرمتكلاو ؛ ىتاودشلا :ق :ترلعلا بلغق نم .اراوه
 اهتردق لواضتو رجلا ىنيسب اهركارم ىلا اهبقع ىلع أاهدادتراو ةيصاقلا نع

 دالبلا عاطقاو لاومالا بئاغر لذبب متبلاغم ىف ديلا ءاطعأو ٌمتردق نع
 مٌمضعب ءارغالاو منيب بي مضتلاب عونقلاو راصمالا نم ريتكلا نع لوزنلاو

 رومالا ىلو هللو ضعبب

 ا” كركم م يكاجلإلا ين عا ومنا قا ناظملا اذهل ناك
 ةنيطنسق لاعا نم ةليمم اهجوزت نأك ةدحاو مال ةعبرا هدعب رث نجرلا

 بقليو مع رف دمحم ىنايز وبا ق مصقنملا مرمبك نيدحوملا دالب ىن هتلوج مايأ

 دقو هدهع ىلو نيفضات وبا نأكو تالع ءانبا نو رمقك دلو مموخي ف يع

 كدا ةهتعلود !ءارزو. ىف قا .هلاةينمتوإو ذا: ىف .هكرشاو : نمقاملا كما هعقز
 ةوخالا كّملوا دهاعتي كلذ عم ناكو هناطلس مهظمو هكلم ىف هفيدر كلذل

 نيميقشات وبا صغيف هتولخ .ف ىخلاو ههشرت نم مل مدقيو هوفحب ءاقشالا



 م

 هودارا ام كلذ نم ناطلسلا مل دقعو هباحكا اهيلع لجو ةعاطلاب ذالف مب

 اهزاجا مق خير دالبب قصف منع لترإو اولعفف ىنايز ابا رممالا اوقرافي نأ ىلع

 لولي نب ىبحي اهبمدقم ىلع لزنف رزوت ىلا رف ديرهلل دالب نم ةطفن ىلأ
 وبا ناطلسلا عجرو ركدت ام هرمأ نم اكان ةهاؤق عسوأو هلزن مركاف

 ىلا هقعراسمو هبارطضا ةرقكل ةزازح ماس نم هسفن ىنو ناسملت ىلاوج
 نم نقيل ان رفئاشماى فورتلا اضل اءاكشلاء لحسم اسيوم ل اج

 ءازعشلا  ةراغلاثا هضم ضخ /يلمماومسلا ةسعارا ةتايزا يومحتاا نإ ١
 كثعبو ليلخ ىنب لبجب ماس عفتمأو لابهل سوءرب اوقحلف ةبلاعقلا تلفجاو

 هنماكم ىلع هوبلغ رث امايأ اهورصاحو اهب اوعنتماف رمازبلل ىلا هءاملوأو هنبأ

 رمثكلا راصو هعاتمو هلهأ ىلخو ةجاهنص لابج نم ةرسمم ىنب ىلا لقتناف
 ةهتم صخل ىلا ةدهعو ناطلسلا ناماب اولبساو ةعاطلا ىلا ةبلاعتلا قم

 قفاشلا كلذ سار نم لزنو دهعلا هل ىضتقاف ناطلسلا ىلأ اعبات هاخأوه عبو
 ناضمر نم رخاوالا مشعلا ىلايل ىدحا ناطلسلا ىلا ةلمصواف نمعتتات نا ك1

 رئازجل ىلا هدئاق ثعبو هتليل ةهبص هيلع ضبقتو هنبا ةمذو هدهع رفخاف

 دقعو ميلع ضبقتف اهبتدجشم هيلع دفواو اهب هتوعد ماقأو اهيلع ىلوتساف
 رخلا دمع ابب ىفقف ناسملت ىلا عجرو كوغرب نب ىدوم هريزول رئازبل ىلع
 حامرلاب اصعق لتققو دالبلا جراخ ىلا هسبحم نم ميهاربأ ىف ماس جرخأ 2

 رصعدملا هنبال ناطلسلا دقعو ءاقبلا هللو نيرخالا ىف الثم جيصصأو دول بصنخو

 بحاص لولي نبا هلسارو نارشو ىلع نايز ىتا ةنبالو ايلاعاو ةنايلم ىلع
 مشا امل ةدواودلاو بوقتكلا نم اهتراهلوأو ةركسب بحاص ىنزم نبا هرهصو رزوت
 ةلاسم هل ندعي وتجلابا رراسنار ف ةراتملتيا# لم ةزفاطل نئابعل 1
 نم ةنتفلا ران بشي نأ ىو لاملا نم هل طرتتشا اه هل ىفوي نأ ىلع نآيز ىأ

 رج يبازبع نيج ىلع ممع ساجعلا بأ ناطلسلا لغشمل نيدحوملا دالب ىلع هلق
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 هنأ ماس ىأر اذا ىتح هبب اوراثو ةرفن اوطاشتساف وج ىبا ناطملسلل ةوعدلا

 لوحو كلانه هفلتا هيح ىلا هجرخاو ميديا نم هصلخت هب طيحا دق

 ىنب رمأ نم ناك اذا ىتح هداديتسا تحت ىنايز ىبارممأالا ىلا رئازهلل ةوعد

 رمازهلل ىف متوعد ماقأ ةهانعدق ام ناس ةبزيزعلا دبع ناطلسلا لولخو نيرم

 نايز يا شيج ذّئنيح لبقاو ناسملت ىلا وج ىبا عوجرو هكلبم نيح ىلا
 هسفن ىلع ةيشخ مئازهل دلب ىفو هئامحا ىن هتوعد اذه ماس ماقاف ىرطيت ىلا

 ىنبأرمإب رمازجلاب هرمأ ىم ةلادالا ىف هيلع دقعي ناكااد وح نإ ناطلشلا 6

 فيرع نب دمحم دي ىلع حاير ءامحا ىل نايز با جورخ نم ناك الو هع
 ماس ماقا مئازهل ىلع هنبا ىلوو ناطلسلا نم هدهع ماس ىضتقاو هانذمدق ام

 )ل اهتيابج ةةفاضتسار لاألا كليتي. داديتسالا_ نم هرما :كع
 0000 7 هدم| و نقبل عيارقسا# | يهباباوت ماغيتساب ةلابع ىلا ناطلسلا
 بلغلا ىنوكي نا ءاجر اهرساود صبيرتف ماع نب دلاذ ةنتف كلذ رثأ تددحو

 نأطلسلل بلغلا ناكو بستحيم ام هل ادب رم هنع ىناطلسلا لغتشيف هل

 نأ ىشحل ةوادع فيرع نب دمحم نمبو هنيب تثدح دق ناكو هئاملوالو
 مدقتساو وج ىا ىلع ضاقتنالاب ردابف هيلا ضوينلا ىلع ناطلسلا لمح

 برعلا نم هعم نيفلاخلاو ماع نب دلاخب اجاجو هيلع مدقف ىايز اا ريمالا

 ةوعدلا ماقاو ادكوم افل> منيب دقعو نيعبسو نامت ةنس لوا هيلا اولسوف
 ناطلسلا ةيماح اهبو ةنايلم راصح ىلا اوفحز رف مازجلاب نايز ىبا مممالل

 اب ىفدو هشارف ىلع رماع نب دلاخ كليفرئازهل ىلا اوعجرو ميلع تعنتماف

 وبا ناطلسلا ميلا ضبنو ممغص هيخأ نبأ دوعسملا هدعب نم هموق مما كيور

 مقشرانو نمصح لابجب اوعنتماف برعلا نم همايلوأو هموق ىف ناسملت نموه
 منع ةعجانلا تضفنأو اهيلع مموبلغف لبجلا لفاساب لاتتقلا ىناطلسلا هوم

 طيحا دق نأ هباحصاو ماس ىارو رفقلاب اوقحف رماع ىنيو ىاطعلاو مايدلا نم
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 ىدملل أودعتأ اهاك مدقارم 1 نيعجاضتم يون ىنيعقاوتم مريشع هوكو

 ىن اهعنعأ رحاسعلا تقلطاو بكاوملا ماتتق ميشغو ليخل كبانس مقئطوف

 قتنم هتينبا نمفشاتؤبا برطسضأو دشار لبجب ملف قحلو هحانجب |ورتسقف

 ىءرخالا م هموقلو هل ا امو ندب ىلع هللا عمص اب رورسلا هالمو هروهظ

 ءىلهه ةرضخ اب هيبأ ا حعجلتو مايالا ىلع ركذ نا هل راظو هنايلوأ ةرهاظم

 ههجول نكاح ىفغمو هموك .نعو هنعركذلاب مايالاو رورسلاب خاوجلو لافنالاب لياع

 هللا ءاش نأ هركذن اف .هرمأ نم ناك نأ ىل دشار لبجب قحلو هموق نم لف ىف

 ةعجارمو دل كلهم مم نايز يباريمالل أهتعيبو ةمدولق ىلع

 ذنم.ة4ّتم صخ ىلع ىنيبلغتملا ةيلاعتلا ريبك اذه هاربا ب ماس ناك

 مرابخا ىن هازركذ اهسح هتيب لفال ميف ةسايرلاتناكو سشكيلم ضارقنا

 ةياجب كعوج ىبا ةئكن دعب .ىنايز ىبا ةنتف تناك انو لقعملا مكذ دفع

 كلت ىف ةذي سمغ نم. لوا اذه ماس ناك مرمأ ظاغتساو برعلا مير تبهو

 ىندل نم أهنع ابرغم ناك رسازهل ىاتومب نم بلاغ نب ىلعب ركمو ةنتفلا

 ملظا ام دفع اهب تحلو نانع ىبا مايا طسوالا برغملا نع نيرم ىنب بلغت
 داديتسالا اهب رهظاف وسمح ىبا نع ُمازِيل لقا ةرفن تيكقساو ةئتغلإب وبل
 ءاليتسالا ىف هعمطل :ةيحاضلا ريما ماس هركنو ماغطلاو باسثوالا هملا عمقجاو
 موري هنأ همم مرذحو ةنيدملا لها نم ءالملا هناش ىن لخادف رئازهلل [ىلع
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 ديوس نمبو هنيب تراد ىتلا برحلو برغملا نم رماع نب دلاخ لوسصو نع مقل

 رمغص هيخآ ىبا هللا دبع ربخ برغملا نم هناك رماع نب دلاخ غلب امل

 مب هخيرص ىن ىعسلا قفخ نيرم ىنب ةرهاظم نم اسمي برغملا نم لفق
 ملس نب وباس هلعما لصووب لبق" هايكذب اك ومالا قارعفا: نم: هيلع اهناكاذل

 وج ىا ناطلسلا دالب ىف تيعلا ىلع نامدل رهاظتو بوقعي ىنب هموق ىف

 ىف ةراغلا اونشو فارطالا ىلع اوبلجاو بوا لك نم ةنتفلا ءاغبا ميلا عقجاو

 اومعبو لداطعلا ىف مفالحأو ديوس نم مثموق ميرحخ فيرع دالوأ خمجو دالبلا

 هدبع ىلو نمفشات ابا همبا مودعو هودع برحل حرسف ناطلسلا ىلا خرصلاب
 ا ارب دالم ىلإ كرعنا الو ديكور كلسعلا "اال نوير هموق ف
 ةاحرلا لجتساف باكرلا خانم نم هيايلوأ رص هلمعأ اهب هركسعم

 ىلا ريسلا ذغاو ةبغز ىنم ةلودلا عاهما نم ممعم نمو فيرع دالوا هنايلوإب

 !وءاضتتساو ممموي رباس ءاقلل اوفقاوتو ناعمجلل ءارمف ةعلقلا ىقرشب اممم ىدأو

 ةعضاوم ىف تالاجرلا تشهمتو ةميبعت ىلع اوكجحصأو كلايرلا ةناغ نأ, علا مارضأب

 كعيقكو ةانيحلا ملسعأو فوفصلا تفحازتو موقلا ةيبشانم 58 برس

 ريمالا تايار ابل تقف ةرشبملا ميرلا تبهو نكيلرلا ك9 اناس نع كلا

 اهيف ىدرتف برعلا تّناتك اهيلا تدمعو برخل ىر ترأدو يع راحو
 رماف اعيرص ميغص نب هللا دبع نع ةكرعملا تلجإو اوفششكناو ممم لاطبالا
 هيخاإب بكأوملا ترمتع ث هميبأ ىلا ديربلا هب ريطو هسار زمجاف ىنيفسشات وبأ

 نم نايز نب دمحيو مماع نب ىنوم هع نبا سابعلا عم ريغص نب كلم



 ركب ىبأ ضاقتناو رمغص ىب هللا دبع بالجأ نع ربل

 رماع. طلو قلل مداوجاو كانو وهعص ةنيحلا "نيا هللا هبعو ردا نير راد
 نموه ىبا نميو مغيب عقو امل نيرم ىنبب اخيرص برغللب اوقحل مهاربا نب

 د ان مكرم نمز اعتسلاىإاهللا ةليغ نلت هع هلام للص ىلا

 ضاخل ناسجت بحاصو برغملا بحاص ىنمب مسلا نم قيرع ىنب رامزنو

 هيو دشار لبج ىلع بلجاو ةبغز نطوب قحلو هموق نم هعم نمي رفقلا
 برح منيب ترادو ديوس متضرتعاف لاله ىب نم ديوس ىالحا رومعلا
 ناطلسلا نمب دسف كلذ لالخ ىنو ميلع ديوسل اهيق روبظلا ناك ةدنيدت#

 نب رماع نب ىسوي شيرشناو بحاص ببسب ىيرع نب ركب يأ نمبو
 ةقادصلا ريدقل ركبوبا هل بضغف هلع نع لوزنلا ىلع ناطلسلا هدارا ناقع

 ةعيب ىلا هاعدو ةعقاولا دعب ريغص ىب هللا دبعب هدي لصوو اهفلس ىنيب

 معم لسوف حاير تالا نم هناكم هيلع متالجر اودفواو هباجاف ىنايز ىبا
 ضبنو ديوس عومجج ىف ناطلسلا ىلا فيرع نب دمحم زيجتو رمالل هويصنو
 ىب لُئابق نم هعم نهف نمعبسو عبس ةنس مَتاف ناسملت نم ناطلسلا
 دعاوملا ىف ٌميغري نايز ىبا ءاملوأ ىلا سدو ةبغزو لقعملا برعو داولا دبع

 نايز وبا عجرو ةصلاخماو ةعاطلا ىلا ءافف هيلع طارتشالا ىن ركب ابأ مكحو

 القف هترضح ىلا ريسلا ناطلسلا ذغاو ةدواودلا للح ىنم هناكم ىلا

 هركذن ام كلذ دعب تدحو هنكيرا
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 ةنادك اهيلا شد ىخ نب ىيرع فبأ دمحتو ركب وبا ةبغز ىم ودبلا اريمأ

 موا -كلذ نم ابكرف هتصلاخمو ناطلسلا ةعصانم اهذخاو رامزنو اهرمبد

 يلع تقاضف هريشعو نكاح ىلا ىبعلا ناطلسلا ذبنو بكرم لبسأإأو قيرط

 للا ىيقيلا ا ررمغلا عدم ناطازيلا لا: ةموؤد ةفباشل بوعلاب اوعملو قفرألا

 نمعبسو سج ةنس فلش ضرا نع نورام نب ىلع اهترهاظم عزاف هيلي امب

 بكرف ةيابعب ىلا صلخو ىنوراه: نب نوهجر هوخا اهضعب ىف كله تورجي" دك

 مفسو ىلش ءاروام ىلا وجوبا ناطلسلا ىطخت رث برغملا ىلا نميفسلا ابنم

 هبايلوا نم ريثكلا هيلا عزن نأ دعب هع نبأ نيبو هنيب ىيرع نب دمحم

 هطراشف ةنتفلا لوط نم وميس اهو لاملا نم مل لذب امم ةبلاعتلاو نيصح

 عيضوو ليقف هيلا لمحت ةواتا ىلع حاير نم .ممنارمج ىلا هنطو نم جورفل ىلع

 قلاعساو دومحم ربثا ايف ىفيرع نب دمحم ناكو هتروث ناكم قرافو برم رازوا
 دعي رمازبلل دليو ةهتقم طيسج ىلإ بلغتلملا ةيلاعتلا ريبك مهاربأ نب ماس

 ةيالولاو نامالا نم هدبع :ناطلسلا نم هل ىضتقاف عضواو ةنتفلا ىف بخأ ناك نأ

 رظنل رمازجلاب همبا لوناف .هلاعا روغت (» هانبأ ناطلسلا دلقو هلعو هموق ىلع

 ناطلسلا يِنقناو ةنيدملاب نايز ابا همبأو هداديسأ تحت نم مهاربأ سس ماس

 بولق ملمصأو هلع ىارطا ىقثو هميصاق خود ىنا'دنقب ناسلتب هترضح ىلأ

 نم علخ ام دعب نم هل ءافكال اخف ناكف هودع ةعيش قلاتساو ةمايلوا

 ةيصاق ىلا هكلامو .هنموق "نع ذيتناف ناطملسلا سوبل نم عزو كلملا ةقبر

 قوي كلملا كلام هللاو. ةقعاطب موقي الو هرنما ذفني ال نم راوج ىف لؤنو ا

 ءامتي نم لذيو ءاشي نم زعيو ءاشي نم كلملا
 )1١( آد عمدمتامدأرع عتتطع ناتنئمم 15 هييغبأ
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 حرطم نم ريسلا ذغاف هانلق امك هيلع ةكرحل برعلا عامقجا نم هغلب

 عم نيفشات وبا نهرلا دبع هموق ىن هدبع ىلو هنبا هقباسو هبارتغا
 نم ةعبارل ناطلسلا مالتو دلبلا ىلا اولخدف ريغص ىب هللا دبع مريبظ

 ذمتعاس ضبقتو بُئارغلا ىدحأ تناكو هنكيرا دعتقاو هناطلس دواعو ملوخد

 هيلع رهاظو هدبع نم ضقن اهف رماع نب دلاخ ةلخادج مهفتا هفارزو ىلع

 دلاخ ةرفن اهل تمككساو عيلع اقنح معمومل محيذو نجلا معدواف دع
 لابقاو هايأ رماع ىنب ةرقانمل ىيحي نب فيرع دالوا ةيالو تصلخو هريشعو

 ةيداع نيكست ىن مريمكرامزنو ناك قئوو هيلع زيزعلا دبع ناطلسلا

 دن () ميضاضفنأ دنع نيرموغب تاكو هنطو ديبمت ىلأ عجرو هنع برعلا كولم

 نب نوراه نب ىلع ليدنم ىنب نم رث ةوارغم لايقأ نم اوبصن دق ٌميرغم
 ىارطال اضقتو وه نا ناطلسلل ةجارم. ىلع ,ىلا .ةرقعيو ليعتم نى د
 هركذنام اههعم هربخ نم نأكف نيصح دالب ىلع هع نبا نايز وبا بلجاو هكلم

 ديعس ىبا ناطلسلا نب ناز ىبا عوجر نع ربقل

 روعلا ديع ناطلسلا كلض امل ديعس ا ناطلسسلا نبا نايروماويسالا 0

 ةمجادلا ىلإ ىسيو لرلتلا لل ايم ضيم سل نس هيا ١
 تناك امك هتوعدل ابعطتقاف ابيف وج ىبال اهاسمو ابب ايزعنم ناك قلأ

 ديبمت ىلا وهج وبا ناطلسلا ضينف همعاط نم اوفرع ام ىلا اهلها عجرو

 كلذ ىلع هرهاظو هكلام نع جراوخل عفدو هكلم فارطا قيقثتو همحاون
 ا ء
 (1) آو ميوق. 183. ءا 0 مدعاعمأ ةيتاضننا



04 

 ممضببو دي نع اهوطعاف ةايقثلا مراغملا ةبلاعتلاو نيصح ىلع ريزولا برضو

 ناطلسلا زيرع بقكلا ىلع ناسملت ىلا عجرو روغتلا ةمصاق خودو اهئاضتقإب
 اذرعق هلوححفو روحي هشسفب نايطلسملا هل دحعقو ديلا رهاط

 مثيف مدقف لئابقلاو برعلا دوفو نم هبعح نم لصوأو هيلا هيف لصو امن

 مءانبا ةبغز برعلا ءارمأ نم ىضتقاو هتلكاش ىلع لك هلوبقو هقيانعو هرب

 اوقلطناف نيراروكيت نم هذبتنهوج ىبا وزغل محرسو ةعاطلا ىلع انهر ةزعالا
 هركاسعو هريزو مدقم نم لئالق لايلل زيزعلا دبع ناطلسلا كلهو كلذل

 ىدافتي ناك سزم ضرمل نمعبسو عبرا ةنس نم رخآلا عمبر رهش رخاوا
 برغللب مكلامم ىلا نمعجار نيرسم ونب افكناو هروبظ نم ربصلاو نامتكلاب
 ركب يا ىلا هزما اولعجو ديعسلاب هوبقلو ايساجخ اجراد هدلؤل اوعيإب نأ دعب

 هرابخا ىف هاتركذ امك هلاح رقساو ميلع مرما كلمف ىزاغ نب

 ناسملت ىلا ريخالاب وج ىا ناطلسلا ةدوع نع ربغل

 كلملا ىن داولا دبع ىنبل ةملاعلا ةركلا

 صايعأ#ىنم اوبصن برغملا ىلأ نيرش رسام زيزعلا دبع ناطلتلا كله امل

 ىناطلسلا نب ميهاربأ ناسلت نع مدعب نم وهح يبأ ةعفادمل نسارمغي ىنب

 متلج نم للستو هيبا كلبم ذنم متلودب ايشان ناك ىنيفضان ىبا
 00 دايس دلل كاي معلاعير وحج نا. ناطلشتلا لوم: وس ىينةمطع
 ءاملوا ىلا ربخل غلبو همارم نع نيفشات نب مهاربا عفادو هالوم ةوعدبماقف
 الل دلع هللا نقع نب رومعي (دالزا لسفعملا فرع .نقاولح با: ناظلسلا
 ال ىنادوسلا دالب 'ىلا ةلخرلا عهجاو سايلا هيلع بلغ نيح ىلع بيخلا



 لالا

 ىبحي دالوا ةلح نم هساعدتسال مقهجشم اودفوأو نايز أ مئاطلس ىلا يحب 1

 ميلع عنقمأو اهيحاون اوكلمف ةيدملا ىلع هب اوبلجاو :منيب لتحاف ىلع نعد

 تلضقمتاو :ناطلتبلا كت اتيوالا برتعملا :نولطضاو: كلذ كفن لاك رهاب اف ردم

 سد 5 ابيرق اولمحا أذأ ىستح ناشف هددلصق ىلع رماع ونبو وهج ونبأ :

 هةنم ظدلو للان 05 هبغرو رماع نب ةلاخك كلأ ه.ةعيبش ضعبزيزعلا دبع ىناطيفملا

 م نىم ىارتب هيأر ب.قعتو هرهشع ضعب ةطلاخب هفسسأ دق وج وبأ ناكو

 نم هدي عزنو برغملا كلم ىلا خخ هتءافكضتري مو هتطخ ىلا امسي
 وح نىبإب عقواف د لب دركسع زيرعلا دبع ةراطلسلا 00 وج: يا ةهكبع

 ىنييوف ةيطع دال 9 ىلع ,ضبقتو ناطلسلا .ريضق لبأ داياظحو همرح تبققحأو

 دالب ردا نيراروكمت لبا هةشنحي اجنو هتيشاح ىف هراصأو ناطلسلا هيلع

 ىلع ةتان) تقفضصأاو همارزوو هتيشاحو .هلها -نع أدرفغم اهب لزنف ءارععلا

 بلغتو ةوارغم دالب 3 ناطلسلا ستغ فلا اذه قئفاوو  برغملا كلم ةمدخ

 نب. ةرشج ' ىلع: ضيقتو ديعس وب .ىني ليج ىلع ئراغ: ىف ركع لا كد
 ناطلسلا ةدس ىلآ اهب تعبو مقانعا برضف هباححأ نم ةمل ىن دنشار نب ىلع

 ناطلسلا زعواو روبظلا لقكاو خفلا رفاظتف ةنايلم ةحاسب مءالشا بلنصو

 ىنيطاخو ميلا ضهنف نيصح ىلا ضوهنلاب ىزاغ نب ركب تأ هرتيزو ىلا
 ىقعلاو حايرو ةدواودلا نم هءايلوا دشتحا نب هقياعد ىت ةركسمب مهقم انأو

 اورفو معو ضفنا ث ارهشا ةانلزانف ىرطمت نصح ىلع ركاسعلاو ريزولا

 ىلكراو دالبب قحلو ههجو ىلع نايز وبا بهذو'قزمم لك اوقزمتو متتصح نم

 هلزن اومركاو هوراجاف ركاسعلاو . شومهلل لاهم نع اهدعبل بازلا. ةلبق

 (1) عمو موق. 8 616 ممءاعصأ مدس ا ىه هييارب
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 نمعجار اوفكناو اهمف اوثاعو اهوبرخو اهوبهتناف اشملا امو () نوعمس نوسلو

 ةنايلمو نارهو نم طسوالا برغملا دالب ىف ةلاع ناطلسلا قرفو ناسملت ىلا

 إو هودع هنع حازنأو هكلم هب قسوتساو شيرشناو لبجو ةيدملاو رئازجلو

 ىنب ىلع دلو نم دعوب ةوارغم دالبب ةنتفلاران نم ةمرضالا ذئموي هب قبي
 رمجل هب مصتقعإو دمعس ىنب لبجب قحلو ناويدلا ىف دلاخ طقم دار

 هانركذ امك كلاذل دوعسم نب رع هريزو حرسو هراصحل بئاتكلا ناطلسلا

 ةدواودلا ةخخشم ذمموي ههلع انأ تدفوأو هناش رقتحاو ةوارغم رابخأ ىف

 ركشلاب ةقلطنم عيولق ةصلاخ ميئاقح ةوللم اوردصو ةماركو ابح معسواف

 هركذن ام ناك ىنا ىلا لاقل رقساو عتنسلا

 ىرطمت ىلا نايز ىبا عصفت طسوالا برغملا بارطضأ ىنع ربغل

 ىجاونلا رئاس ع اههديرشتو امهمازبنا مث ناسملت ىلعوج ىأ بالجأو

 مرمأ لوا ذم داولا دبع ىنبل ةصلاخ ةعيش ةبغز نب رماع ونب ناك

 دنع هيفيو فيرع ناش نم ناكف هانمدق امك نيرم ىغبل ديوس صلخو

 نسودلاب عوايحا تجبتسا الف يفرعم وه ام هينبو نسل ىبا ناطلسلا

 ناكل مملع نيرم ىنب لوبق نم اسايو اقافشا رغقلا ىن اوبهذ وج ىبا عم
 نوبلقتي وح ىبا عناطلس ىلع اوبدحل ةلودلا نم هناوخاو فيرع نب رامزنو
 ديبع هموق نم هعاطا نهف روصنم نبوحر ميلا عزن مث رافقلا ىف هعم

 ىشخو |أران ةلودلا ىلع قافنلل مم طضاف ةدجو ىلع اوبلجاو لقعملا نم هللا

 اودمف دانعلاو قاقشلا؛ نم هب اومستنا اه ناطلسلا عم مرمأ ةبغم نيصح

 )1١( آع تق. 8. ممم ينوعمس رسب اير
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 نابرع نم هيلا عزغي نم ىلع هلومقب وج ىبا ناطلسلا ىلع ةدجوملا نم

 5 ابا ىنع فرصو كلذ ىن هيلا ثعب ناكااهو أهو دبو ةلودلا عاهيشا لقعملا

 نلف: ةحاطم ركستمو أراهزتواهمح دكامز ضيا و "لساشلل ملل كتل
 لستر: هيي ورام ميلف ز وم كورسللا هوس يكرر كر ورع ا زد ل

 ناطلسلاب ربقأ لصتو نيعبسو ىدحا ةنس ىدفضالا نم كسنلا ءاضق دعب

 هسايلوا ىف تعبف ناسملت ىلا اعجار افكناف ءاطبلاب اركسعم ناكووج يبا

 كلم ىلأ اوعزنو هتباجا نع أومعف لقعملا برع نم ىالحالاو هللا ديبع نم

 نيتنث ةنس مرحملا ةرغ لفجاو رماع ىنب ىلا زهكلا ىلع هيار عجاف برغمل

 راشاو اهدعب ءاروشاع موي ىف ناسملت زيزعلا دبع ناطلسلا لتحاو نمعبسو
 ابا هريزو ناطلسلا حرسف هفابتا ىف ركاسعلا ميرستب فيرع ىب رامزنو
 رامزنو كلاته هب قا رث ءاطبلا ىلإ ىنهتنا ىح نياكلا ني ىزاغ نيركآ

 رماع ىنبو وج ىبا ناطلسلا عابتا ىف رمسلا ذغاو ةفاك برعلا دشح دقو

 ناطلسلا ذمموي عملا ىنحرسو ةدواودلا ىلع اولزنو بهذملا اودعبا دق اوناكو

 مناطلسو رماع ىنب ةباعص نع مب لودعلاو هقعاط ىلع ملمحي زيزعلا دبع
 ءاعدتساو ممقعاط ءاضققال نيصح ىلآ ىيرع نب ىسمع نب جرف حرسو

 هقرافف ىايز ع اَعيج امهرتنأو ددبع مهذبن وأ هترضح ىلا ل كا

 ميلا انا تيبتناو ةدواودلا نم عابس نب ىلع نب ىبحي دالواب قحلو هواهلوأ
 ناش مترذحو ناطلسلا ةاضرم تناك امك هراوج ىف ناشلا ميلع تظفحل

 ىزاغ ىنب ركب ىبأ ريزولاو رامزنو ىلع ممهشم تدفوإو رماع ىنيوومح ىبأ
 بازلا للع رخا نسودلا ىلع ملزنمم موتيبو رمسلا اوذنغاو هقيرط ىلع اهولدف

 رع نبا ناطلسلازكسمم بكين عيرطناب مرج [رعدسم يال ا
 كلامه نم ركاسعلا تعجرو باصمب ملف قحلو هرهظو هتعتماو هلاوماب

 ابر اهنم ىتلا دمار لبج ةلبق ءارهصلاب رماع ىغب روصق ىلع تكلسف



 4ع

 ركب ىبا قاحل نم ىناكف مودع ةلزنم ميلع عفرو مناطوا ىلع مبلغو فيرع

 هركذن ام نيرم ىنب ةكرحو برغلإب

 ابيلع هتاليتقسأاو ناسلت ىلع زيزعلا دديع للا ةكرح ىنع ربع

 نايز ىبا جر بازلا دالب نم نسودلاب رماع ىنبو وهم ىبا ةبكنو

 حابر ءايحا ىلا ىرطيمت م

 ىف تاعو ديوس هموق لمش قرذو فيرع نب دمحم ىلع وم وبا ضبقت الو
 هيلا لحتراف برغملا كلب يرصلا ىلع ركب وبا ربكالا هرخا ىار عبجا مدالب
 لمحا ىتح ىاطعلاو مايدلاو ديوس ءايمحا نم عججا كلام ىنب نم هتعجانب

 ريصق نم هرقمم رامزنو ربكالا هيخأ ىلا راسو برغملا'موخت نم ةيولم طئاسب

 تحو نيريم ىغب ةلود لطف ةيولم ىدأو عاجرإب هناتح !١ ئيذلا هدا م

 يبا نع اهترو ةطخ هئارا نع مرداصمو هدمي مرما كالم ناكابل مراج

 نانع ىبأ هنياو نسخ ىبا هنباو ديعس ىبا ناطلسلا عم ىبحي نب فيرع
 هقحصن ىلآ اومانتساو هيارب اونمتو هيف مفلس بهاذم برغملا كولم لبقتف

 هيخا لاقتعإب هربخإو برغملا كلم اميقسم ركبوبا هرخا هيلع مدق اف

 كلام ىنب نم مموق ةفئشمو ركب ابا هاجأ دفوأو هينازع حدق دمحم رخآلا

 لبج حاق قفا نم هفرصنم ىنسحلا بأ ناطلسلا ىب نيزعلا نبع ناطليسلا لع

 دوقمللف همصتعم ىف قاقشلا للا عزانلا ىلع نب دمحم نب رماعب هرفطظو ةتاتنه

 مخيرص باجاف ميخا ذاقنتسال هوخرصتساو ةهركتو ةربم ماقلو هقيرط ىف
 اللد ت ناكام كلذ ىلإ هتيعابس قفاوف اهءارو اذ ناعم كلم ىف هومغرو



 وس

 ردابو ماذح ةعطقلاب اولزن ىذح حاير عوج نم ٌمعم نممب ىسوي نب نآمعو
 لصتت نا: لبق دالثبلا][ىع عودي عمل ةدواودتلا ءلا رعي هنا 0 لا
 ةنس ىنم ةدعقلا ىذ تايرخا سيمقل موي موجصف مديب ناطلسلا دي

 ناك ف اليا ةدواودلا لفجاو ةديدش برح ممنهب ترادو نمتسو عست
 اع مديص نم اوسيير دحبع ةيعز نم ةكرعلا ى لبتو 1

 ممتعجانب ميلا اودعصو ىنايز ىاريمالا) نمصح ىلا اوفطعناف هيلا اوءاج

 اودمصف هركسعم ىلع ةراغلا اوفشو وج ىبا ناطلسلا ىلع اددم مل اوراصو
 ىلا هسفنب انو هركاسع تمزهنأو هفاصم لتخاف لاققلا هوقدصو دوحن

 برعلا ةفاك زهحتو نطو ىلا ةدواودلا لفجو ءارحصلا قيرط ىلع ناسملت

 جرخو تارمسب لزنو نيممزبنملا راتا عبتاو نايز ىبا رممالا ىلا ةمغز نم
 ىلا دلاخ رمدقتو رماع ىنب نم هعم ىتقب نمو هموق ىف وج وبا ناطلسلا

 هقلسارم ىف ىنطلت رث هنارو نم موقلا لفجاو ناطلسلا هافف هقمداصم

 عجرو هقمدخب سبتلاو هيلا عزف طارتشالا ىف هل عسوأو لاملا هل لذبو

 دمحم عزن رث ىيرع داللا ةيالوب اكسقم نيصح نم هئايلوا ىلا نايز وبا رممالا
 مقلقل تأذن 0 هيخاب لودعلا هل ىنهضو ىناطلسلا ةعاط ىلا فيرع نب

 قلع ودع ماع نه ةلاعت هاهو ناطلشلا+هلمطاف تالد؟ىدهيعت ذا
 ضبنو ركب ىبا هيخأ ةرفن تيكحساو ىنهلا هعدوأو هيلع ضبقتف هقكن
 ركب ىبارما ظلغتساو نيعبس ةنس هيلا رماع ىنب ةفاكو هموقب ناطلسلا

 نم لابجلاب اومعتعاو نمصح نم مهئارو نمو كلام ىنب نم تراخل عومج
 اهفستناف ترحل نم مايدلا دالب دوعل هعومجب ناطلسلا لزنو ىرطمتو كارد
 هعم نمو ركب وبا هيلع عنتماو اهريشادم ببهنو ابعورز مطحو اهيغقلاو

 دالب ىلع ىنطعو مفمع لستراف منيب ىنايز وبا رممالاو نمصحو ثراخل نم

 تناك امم ةمالس نبا ةعلق برخو اثيع اهالمف ديوس نم مموقو ىيرع دالوأ
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 ممعتعمب اوقثوو رجالا كوملا ىلع هوعيإبو زعلا ةبغا قاقشلا بعص اوبكتراف

 ركسع اهب ناكو ةيدملا ىلع اوبلجا رق ناطلسلاركسع تهد نأ ىرطمت لبج نم

 كتوغرب نب ىدومو ىنسوي نب ىبوم نب نارع هسارزو ريظفل و مج ىبا ناطلسلل ميكك

 نمو نايزوباريمالا اهكلمو دلبلا ىلع مويلغ رث امايا عولزانو دا نيوبع نب لفدأوو

 ىف ةبلاعتلا كلو مئاطلس ىلا مليبس كرتو داولا دبع ىنب ةخجشمو ءارزولا ىلع

 رممالل دايقنالاو ةعاطلا دي هوطعاف مرسغملا لك لإ ناهلا: فا نييتفح لاش

 ملاقساف مملع لاهلا روج نم ةرفن رسازل لها سوفن ىف تناكو نايز ىبا
 رق نايز ىبا رممالا ةعاط ىلا ةبلاعتلا رممأ رصن نب ميهاربا نب ماس اهب

 هرظن وجوبا ناطلسلا لقعاو هوباجاف ابلثم ىلا ةنايلم لهأ نايز وبا اعد

 ىلع دالبلا عطقاو لاملا لذبو برعلا ىن تعبف ميارل ةمءاهدل ةكحرفل ىف

 ةمالس نبا ةعلق لزنو نيجوت دالب ىل كرتصحتو بلطلا ىف ممنم طاطتشا

 نأ تبلي مف ديوس رممأ ىيرع نب ركب نا ةعاط لواك لييعسو؛ نإقا ةئنس

 اع اعقجأو فيرع نب ركب يباب قحلو رماع ندد لاح انقللا دلنع فرخ

 اوطفجو برطضاف دركسعم ل ةراغلا أونشو هةقفاط ضقنو هيلع ىالك

 اهكتقفاف ةنايلم ىلا ضبن رم ناسدت ىلا عجرو هلاقثأو هتالحم تببقناو

 ناقعو دجحأ نب ىلع نب بوقعي نم هيلا مممعاط ىنميح ىلع حابر ىلأ ثعبو

 نيبو اهفيب عقو ناك امل ةدواودلا ىريمأ ىلع نب ناميلس نب قشسوي نب

 00| فلا نع ةكرخل هةوش_غتساف ةرفملا نم سابعلا نا انالوم ناطلسلا

 مممذ هيلا اوقعبو حاير نم ودبلا ةعاط هل اوضمضو ةياجب ىلا اهدعبو كا

 نم ريثكلا هيلا عقجأ دقو ىناسملت نم ضبنو مب اقوثو اهدرف كلذ ىلع

 مئامحا ىف رماع ىنب دلاخو ىيحي نب فيرع دالوا لزي او ةبغز برع

 قمنطخ ىم ىنيفلاخما دصقو همامأ اولفجاف ميلا مهصو هارحصلاب هنع نيفرخم

 ىلع نب بوقعيريسلا هيلا ذغاو ىرطمت لبجب ممعقعم ىلا نايز ىبا رهمالاو
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 كك ةلحرلل ةلاقثأ وج وبأ نافل لجو هعجاب ركسعملا ضفناو اولفجاف

 بدح لك نم عب اغلا مياصتو عجا هفلخ ببمنأو اكن اهنع هودبجا

 كبف مديوتجلا ارعقارت) مضيادربت تلكوب مسافار متارو' ىمافاسلا 1

 ىيحي ةنبا ةريبشلا هتيظحب نايز وبا ريمالا نبنم رئاتساو ةياجب ىلا هاياظح

 مايا ابيبا ىلا اههف ربصا ناكو ىلع نب نموملا دبع ىلا بسني ىبزلا
 نم هنيلعي قلعا :ىكظاكوا نشا اع5 ليدخل دالك بارتغالا ىف هبلقت

 ىنوج ىبا ناطلسلا نم عقو اوعز ندم كلذ ىلا لديبسلا ايعتلا زك

 اهنم جرخ 0 لوبلا كلذ هتف ىنم سفنلا دري داكتال رسازجلا كلا 5

 بلغتو هع نبا نايز ىبا ةكوش تدتشاو هكلم ريرس دعتقاو ناسملقب قحلو

 اهرابخا ىنآلا ركذد اًعابت ىنينس ةيقرشلا ةيحانلا

 نميصح دالب نم ةيقرشلا ةيصاقلاب نايز كا جورخ نع ريش

 هعم بورحل نم ناك امو ةنايلمو ردازهلو ةيدملا ىلع هبلغتو

 ةجلا ىذ لساوا ىنم ةموي ىشع ةياجب ةحاسب وج وبأ ناطلسلا مزهنأ امل

 دالب ىلا ىبهقناو هرسثا عمتاو هلومط ىنايز وبا ريمالا عرق نيتسو عبس رقاخ
 موت لودلا تداك ذآ ئسعلاو'ةهيهبلا (ىمأ نيس ارداكوا ةمعر نك نو ١
 مءاروو ماما ةبغز نم مناوهأ ليمس نع مب لدعتو مرغملا ىف ةدعقعملا اياعرلا ىرجم



4 

 ضكرو هيلع ىلوتساف كلانه ه - نابعلاوبأ ناطلسلا ههصو ترركات

 اوطاحاف هوكردا ىتح هرشثأ ىف ىداعت دونهل ترمو هسفنب ايجان هسرفوه

 | لح جما هلبلا لأ“ نايعلا وسيا'ناطلسلا راجاوأ حامرلاب انصعق ادولعقو: هنب
 ةعقاولا شهد نم هب سانلا ذالو نابعش نم نيرشعل هموي ىصتنم

 ىلا ربخأ خلبو رمالا ماققسأو ةبايغلا تلجناف ممتعاط هوتأو هتوعدب أوكسمتو

 ا 1 لطوكنو ةراعب از ايقلاوا فكل ققاعتمالا و بطاف ونجح : ىبا .ناطلتنلا
 اهب خانا ىتح' داشملاو 'ةقانؤو برعلا نم هةياعاكلا مالا ربي ضبنو ءاغترأ ىف

 لها هب كسقف هتزرابم ىلا ناطلسلا خنجر اهتحاسب تاب هماينج المو
 نم ىنايز ابا قلطاف ةنيطنسق ىلا ديربلا ريطو مفعساف هماقمم اوذالو دلبلا

 هركسع ىف رمشب هالي هب ىحزو ةلالو بكارملاو سبالملا هغرسو لاقتعالا
 رابجل دبع ىنب قسب ملحم اوبرطضإو وج ىبا ركسعم ءاذح لؤن ىأ ىل
 ضرم نم ميلا ىمن ناك امل ءاسم حابص وج ىبا ركسعم ىلع تاراغلا اوفشو
 نم بستحي م ام وج ىبأ ناطلسلل ادبو هعم نيذلا برعلاو هدنج بولق
 01 كك ا كسلا ةريشاملا سكب اهملا نااعف دق ناكو اهفامعما
 دادقعالا نع هينغي كلذ ناب قثوو ابيف هعمطا دلبلا لهأ نم ةفشملا

 قكعول قيطا هيلع تعنتما الف اهنود اهف. مزحلل لفغأو اهيلا قبتساف
 هركسعم ءايحا ىن نوبزلا مككسأو ةرهلل ريعلا ىلع ةاباسلا تدسفو دركسعم

 ةوطسو ةبغملا كوس برعلا تالاجر" تردابتو كلملا ىن ماسملاودعلا روبظب
 ناكو ةشوانما تقو كلاذل اونفيكتو ضاضفنالا ىف منيب اوشقف ناطلسلا

 ةقئاضم طيطاسفلا بارطضاب رماو ملاتق عهجأ ةديشملا دعو هبذكامل ناطلسلا

 ىلع دلبلا لاجر جرخو ىإرلا لها هضري م لبج نمارعو ةفستم راوسالل
 ممماما اومزهناف ةاتاقملا نم ةيبخالا كلب ناك نم اولوال ةافغ نمح

 انيطاسفلا باهتنا دعبلا ىلع برعلا نياعر ىيسلاب اهوقريف عيديلب اهوكرت
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 1 !اهدعي قس ةراتحلا ى هانركذ أمك نيتسو سه ةنس ةئثالثلا ةدوعلا

 مظا رق هقيفاحو هلماع اهب لزناو داولا دبع ىنب اهيلع بلغف سلدت

 ىبارممالا هع نبا سابعلا أ ناطلسلا ةنيطنسق بحاص ىنمبو هنيب وبل

 بورحو نقف اهنيب تاشنف تالاعلا ىف ةهاقملا اهنيب ترج امل هللا دبع

 راصحلاب داولا دبع ىنب ركاسع ابيلع تحلو سلدت ةياج نع ابب لغش

 ةندابملا ى ناسملت بحاص وج ىبا ناطلسلا ىلع هلسر دفواف اهب طيحأو

 هعم دقعو هتيماح اهب لزناو وجوبا اهلستف سلدت نع هل لوزغلا ىلع
 رخإب هوارزوو هليبق اهاقلتف هيلا اهفزو هباجاف هتنبا ىف هيلا رهصأو مسلا'

 هعم ةنتفلا ءانثأ نأكو هناشل ةياجب بحاص غرشو ةياجب دودح نم ملع

 سلدتب هلزنيل ديعس ىبا ناطلسلا هع ىنبا نايز ىبأ نع سنوت ىلا تعب دق
 هنا اذه ىنايز ىبأ ربخ نم ناكو هقنتف نع وج ابأ ناطلسلا هب لغشيو

 ىايملا هانركذ اك نيكارفات نب دمحم ىبأ بجاحلل كلابم دعب سنوتب ماقا

 بالجالاب .ناسملتب داولا دبع ىب. ةشم ىم: بولقلا ىضرم هيلا سد

 اهدقعاو ابيلا ىتصفق هعم حونهل مسفنا نم هودعوو وج ىبا ناطلسلا ىلع

 لوخدلا نع ىناهف ةفيطنسقب رمو ةياجب لعو ناسملت روخت ديري ليةرأو

 ذمموي اهبحاص سابعلا ابا ناطلسلا هربخ غلبو اببحاصل ركنتو اههلا

 هنيب ةنقفلا نلصتأو ةنيطنسقب هسبحو هبجو ىنع هدص ىف درمأ عجاف

 ىهريم هجلب لبا ىلع ةاظولا_ديدص اكو“ ةيابيج بحاص هبع للا 00

 نأ لبق منم نيسه قانعا برصض دقل ىتح ديدشلا باقعلاب مل دحل

 ءادلا لضعاو ةكلملا تءاسو ةرفنلا تهكحساف هكلم ىن نيتنس لمكتسي

 ةّكلم ىنم مذاقمتسا ىف نابعلا نتا ناطلسلا ةلخادم يلا دليلا لفأ غرف

 رخآ ا.ميلا ضيف مريمأ ىلع روبظلا نم هل جنا ناك اه كالهلاو ىنسعلا

 يلع لسطملا ليج وزيلب هثاقلل هللا دبع وبا ريمالا زربو نمتسو عبس ةغسب
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 درركنلن م درمأ ىم نواح ىأ

 برغملا روغت ىلعوح ىبا ةكرح ىمع ربخأ

 ىايعالا ثعبو وج ىبا ىلع نقفلا هذه ربك ىلوتم فيرع نم رامزنو ناك

 اا انك ةلكصتملا ةوادعلا نم منيب ا ا نحلاو دعب أدحاو هيلع

 ريبك نادكز نم دمحم هراج ىناكو برغملا روغث نم ىيسرك هلرنم ىناكو

 رع اهيديا تناك «) ودبد لبجب ىنيهنطوملا نساكن ىنب نم ىلع ىتب

 دقعنأو برغملا ىلا هفطو نع محازاو هفع راوقلا برغ نكس املف ةدحأو

 ىلا ةكرحل لقعاف اهروغت ىف نيرممالا نيذه © وزغي نأ ىأر معم هملس

 عفتماف رامزنو لفجاو فيسركوو دبد ىلا ىهتناو [اذكإ نمتسو ةنس متاف برغملا

 ىناونلا رئاس تيعلاو بيرقحلاب لمششو عورزلا وج وبا بهتناف لامهلل لقاعمب

 هذختا ىذلا همصحب عنتماف ودبد لقعم ىت اضيأ نأدكزر نم دمحم دصقو

 بيرخلاب لامشو هفطو لالخ ساجو هباكرب وج وبأ هيلع جاعو كلامه

 00 01 ارا هنرمخ ىلا اعجاز اقكنأو هدلب يلارق تنيعلاو

 ةندابملا ليدعت اهنيب تدقعناو هتاطو مِهلع تلقشو هقياكن مروغثو نيرم

 نم ةياجب ىلا هقكرح تناكف ةيقيرفا دالب ىلا همئازغ تفرصناو مسلاو

 ىلاعت هللا ءاش ناركنن اه ابيلع هتبكنو لبقملا ماعلا

 هيلا تداعو اهيلع ىوقسا امل هللا دبع وبا ريمالا لوملا ةياجب بحاص ناك
 (1) [.عو طوؤ 8 ءاان ممرءاعمأ و ديد

 (2) آنعو و مهءامها ودعي



 ام 0

 دعب لقعملا نم نمسح دالوا ريبك رئاغ نب وحر نب دهجاو وج ىبا ناطلسلا
 جرخو هللا دبع نب رع اهفتغاف مسم ىب هللا دبع هريزولو هل ةّيف اوناك نأ
 رت ةيولمم لقعملا للح ىف لزنف نيتسو سمح ةنس ىنامقع نب دمحم نايزوبا

 ىنب ريمأ رماع نب دلاخي وم وبا ناطلسلا باتراو ناسملت نطو ىلا اوضين

 يف .مسم ىب هللا دنع هريزو حرس رق قبطملا هعدوأو هيلع ضيقتف رسماع

 ىلا ملحرو معوجج تضفناو ٌمعافد نسحاف برعلاو داولا دبع ىب ركاسع

 ىن اوراصو حاير نطو نم ةايسللب اولزن نأ ىلا معابتا ىفوهو قرشلا ةمحان
 لما دواع ىذلا ىنوعاطلا ءاد مسم ىب .هللا دمع ريزولاب لون رق ةدواودلا راوب

 هدلر هب اهكنات لمت سيعيرو حيض[ يس مكلصأ ام دعب نمد
 جرخو اهب نفدف ناسملت ىلا دولش اولصوأو هقيرط ىف كلهو نمعجار هرمضشعو
 ىبيتنا الو هدضع ىف هللا ديع.كلبم تف دقو هودع ةعفادملوج وبا ناطلسلا

 هةاير تلطاو برخل نايز ىبأ ناطلسلا عوج هتزجان اهب ركسعو ءايظبلا ىلإ

 اهوكرقف متدوزاو متينفا نعرمالا مملبعاو اوضفناو برعلا ملخدف ركسعملا ىلع
 هطاطسف ىنايز وبا برضاو :.ناسملت ىلا ةايخلا ىغبيو مح وبا ل.استو أوضفنأو

 كيسب هقحلف هتاخم ىلا لقعملا رمما وحر نب دجا هقباسو هركسعم ناكمب

 هب اببكف عافدلا هوقدصو هتصاخ نم هعم نهف وج وبا ناطلسلا هملأ ركو

 برعلاو نايز وبا لحترإاو .هترضحب وج وبا ناطلسلا قحلو هسار عطقو هسرف

 قساو ةبغزو:لاقعملا نمب ةشفانملا بثذحو امايا ناسملتب اولزان أ ىلا هعابتأ ىف

 اهفتغاف منود ناطلسلا ىارب نمسح دالوأ دارفنأو ميلع لقعملا داديتس| ةبغز

 ىنلذهل هللا نم قثوملا هيلع ذخاأو هسبحم نمرماع نب دلاخ مرمما قلطاووجوب|

 ىفوف هعوجج نقرفملو نايز ىبا ةعاط نع هموقب نعجرملو عاطتسا ام هفع سانفلا

 ةلايا نم هناكم ىلا نايز وبا عجرو ممبارخأ تقرقتو قهخما همع سفنو كلذب هل

 ىلا تايتلالا دعب هتقلود 505 ربح ىا ىناطاسلا رمأ ماقتتسأو نيرص ىنمنب
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 نب هللا دمع ريزولا ه يملأ ضينو وهج ىبا ناطلسلل ادانعو ةهفاشمزمالل

 بلغلاإب ليللاوبا نقياف ةتانزو برعلا دوهشحو داولا دبع ىنب ركاسع ىف مسم

 ىبا ةعاط نع عجري نأ ىلع هنطو نع ىناكلا هل طردتو :لاملا ريزولا هل لذبو

 ىبا ناطلسلا انالوم نب قاما ىبا ىلوملا ىلع لزنو ةيأجب ىلا فرصناو لاعفف نايز
 ةندابملا تتوج ىبا ناطلسلا نمبو هنيب ةلاسارملا تعقو رث لون مركأ ىبحي

 ةرضح ىلا لحتراف هنطول ةجاتملا ةياجب نع ىايز ىبا ءاصقا ىلع لنسلا دقعنأو

 001 1 ل نينا طفلا هلو د روشلق قيمكأرفات نم. كقفعؤوبا نجايل ءاعلتر نسكت

 صايعالا نم هلغمم دبعي ماج ةلزنملا عمفرتو هب ةيارهلل ءانساو بحرتلاو ةرهملا نم

 هركذن ام هرمأ نم ناك نأ ىلا كلذ ىلع هلاح لزي مو

 ةينات ىمفشات ا ىناطلسلا د ىايز ا مودق نع ربقأ

 هلاوحا نم ناك امو اهبكلم بلطل ناسملت ىلإ برغملا نم

 دهع نم ةعيشو نيرم ىنبل ةّمف ةبغز نوطب ىدحا ديوس نم برعلا ناك
 '00 د0 نانعواهنكياو وسما قا ناطلاملا:غه :ىض ف كوع مزيشا
 رماع ىبل ةلوّدلا ةيغاص عم نيرم .ىنب نم مودع دادع. ىن داولا ,دبغ ىنب

 رامزنو مريبك ناكو رايالا رخا داولا دبع. ىنبل نيذبانم اوناكف ملاققا

 نافع ىبا ناطلسلا كلهم ذم نيرم ىنب راوج ىف فيسك نطوا فيرع نب

 همهاو هلوق ىلا نوهنتسيو' هيار ىلا نوعجري ةلهخلا نمعب ميدل اقيمرم ناكو
 | ١ الر دلا, شعم. كح :قعماف رتماع قيمنا :علاققاا عمو متليوم ف ةباوجنا: نام
 ١ 1 نب ديس راسو وا نلقإ هللا دمع قط وتع ةيواعللا ' باعاقم لير امدامارق
 نيب تمككسا ةرفن كلذ قفاوو هكلم بلطلا ةدواعمل نمفنثات ىبا دفاح



 اهو

 انآ لّمقف نانع ىبا ناطلنسلا ىلآ اوقيسو نيدحوملا لاعا نم ةياجب دوواد

 كله اذا ىتح همايا راس ىنهنلا هعدوأو اذه ادمحم ىقبتساو هريزوو تباث

 0 اهركذ ىتاي لاوحأو بوطخ دعب نم ماس ىا هيخال برغملا رمأ قسوتساو

 بتارم ىف هسلجيب همظنو لاققعالا نم هقلطأو ماس وبا ناطلسلا هيلع

 ةنس وج قا ناظلنلا ىنيمهبو ةنيب ندحو ةع ل ةجازمل هدعأو ىايعالا

 عجرمو ناسملت نم هعجرم دعب ءاركن هكلبم ىدي نمب نمتسو نيقنث

 عيفصلا ىندسسكي ىأ ىأرو هيبأ كلم رئاتسي و لمأ أذنه نايز خا 1 هل انهسو

 ىبيتناو ناسملت نطو ىلا همعبو كللل هبصنو ةلالا هاطعاف هل ةيف نوكيف هيف

 اولزات» نيرسم ونب هملا عقجاو ساف ىلع قحل دبع نب بوقعي نب ديعس
 هالعمر ى هركذد انك قاتم جلع دبع قحلو معمج ضفنأ مث ىيدحلا للا

 هيلع طرقشاو كلذ ىف هاسارف هدرصمأ ىلع ةرهاظملا وج ىلا ىناطلسلا نم اجوو

 وكذت انيك ةسالاج» ىلا لترا: رث-هل ةاخضرض هلكت عاف ناز ىباةلع للا عك

 ركسعم نم هضكرو هاذح مئاق سرف ىلع بثوو هب نملكوتملا موي تاذ نايز
 ىلع رماع ىئبب قحلو هوراجاف مب اريكسم نيسح دالوأ ةلح لإ ميل دمع

 مريمأ رماع ىبأ ةكلاخت ىنيمبو وج هديا ناظلسلا ىنيب تفاقأ ةوفج ىنميح

 هبصنو هيلا امو ىنسح ىبو ةزهج ىطو نكاََضَو ديزي ىب 8 ىسوم ىو
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 نيجوت نم ةبيتك هل بقكو لالا هاطعإو رمالل هعفدف نزلا مظعلا هانعمو
 افكناو ناسملقب همبا رصق هلزناو متايطعا هيلا عفدو هتلهج ىف اوناك ةوارغمو

 ىلا هوفلاخو همامأ ومح وبا ناطلسلاو برعلا تلفجاف هترضح ىلا اعجار

 ءاطبلا نم قرشلا راصمإب نيرم ىب ىلازمحتو نايز وبا اهنع لفجاف ناسملت

 لخدو ةبغز لبابق نم ديوسو نمجوت ىنب نم مئاهلواو نارهوو ةناملمو

 نب ريغص ناكو ناسملت ىلا مسم ىب هللا دبع هريزوو وجوبا ناطلسلا
 لقعملا برعلا ةفاك نم ميلا نهف اوجرخ رث كلذ عبيهذم ىف كله رماع

 هوبلغ نأ ىلا هعم نهف شيرشناو لبجب اولزانو نآيز بأ عابتأ ىف ةمغزو

 ناطلسلا عجرو سافب نيرم ىب ةليا نم هناكم قحلو هعج ضفناو هيلع
 اهريقك خَتفاف نيرم ىنب ةكلم نم اهذقنتسي هنطو لقاعم ىلا وج وبا

 ابالغ اهمخقاو امايا ابلزانو نارهو ىلا ضهن رق ءاطبلاو ةنايلم ىلع بلغو
 اهنع عزناو رسازهلو ةيدملا ىلع بلغت رق اددع نيرم ىنب نم اهب مسمتسو
 0001 راج اي يطتللا ىلإ ليس تيرا مدار العشك نيرم ع
 نيقنث ةنس ماس ىبا ناطلسلا كلهم ىناك رف برخل رازوا اوعضوو مسلا

 مئارزو ءامبا نم ىلع نب هللا دبع نيرع هدعب نم رمالاب ماقو نمتسو
 مرابخا ركذ نمعإهكاذجن امكرخا دعب ادحاو نسحلل ىبنا ناطلسلا دلول اعيابم

 برغملا نم ديعس ىبا ناطاسلا نبا نايز ىبأ مودق نع رمخل
 د ركب عروب تفرط لح هوك

 ىنجهيلا دبع 55 نافع ديعس ىبأ ناطلسلا نبأ دمحم وهو اذه ىايز وبأ ناك

 نب ىبحي مريزوو تباث ىبا هع عم هيلع ضبقت امل نسارمغي نب ىيحي نب



 روس

 هناطلس ىخاوا هب حشو هقرازو هنيحل هدلقو همدقمب رسف برعلا ىنم ءايلوأو

 اجاجو هبتعاط. ىلع بولقلا عجور هرمأ ماقتساف هكلم ريبدت هيلا ضوفو

 يطارم' معطقا هعسدخ + لع ازيكم هيلا اراب ةييرشلا ميش مد
 تايفاقعسو يساء[ فيو سيت[ دادي مس 0

 هركذنخ.ام :ةزتما نم: ناك نأ: ىلإ. هنتتتايو

 رعلا ىلآ ةفجرر ناسلت نع ماس با ناطلسلا نلبس 00

 اهس ةلودلا ىلع جراوقل رثا احيو برغملا كلم ماس يا ناطلسلا قسوتسا ام

 ىلا هكرحو :هيحاو . هيبال ناك امك ةنانزا وغم ئصقا ىلا هلظ -ا 1

 عجاف هلع ةيابجب ناسملت ىلا مسم ىب هللا دبع رارف .نم ناك ام كلذ

 نمقسو ىدحأ قصتقنم ساف رهاظب ركسعو ناسملت ىلا ضوبنلا ىلع هرمأ

 ىلا ربقأ غلبو ابيلا لحترا: رث تلقكاو هبابب تفاوتف دوشحلل ىف نعبو

 ةيغز نم برعلا ىن اودانف مسم نب هللا ديع هريزوو وم ىبا ناطلسلا
 ءارصصلا ىلإ مب اوجرخو ىفالحالا نم ةليلق ةمذرش الا موباجاف ةفاك لدقعملاو

 ناسملبت نيرم ونيو ماس وبا ناطلسلا لخد املو هركسعب مللح لزانو
 انبعورز اومطحو فيسركو ةيولم دالبو طاطو. اولزامف برغملا ىلإ ,ندلاك

 معين نم ناك ام ماس ابا ناطلسلا .غلبو اهتارع اوبرخو اهتاوقا اوفستناو
 نسارمغي لآ نم هتلج ىف ناكو هيلع نيدسفملا بالجاو برغملا رضا: ههاف

 () ىبقلإب ىرعيو نايز ىباب ىنكيو نمفشصات ىا ناطللسلا نبا ناممع نب. تهجم

 (1) آم مق. 8 مممام ىتفلاب



 ام

 ركذ اهب هلراط مادقالاو ةلاسبلاب اروهشم نمفضات ىبا ناطلسلا دهعل ىلع

 ىنب: ىلع . نسل وبا ناطلسلا بلغت املو ناسملت راصح ىن هوالب نسحو
 مادسقالاو ةعاهقلا ىلوا ىقتني ناكو معمدخسإو مككلم مزتباو داولا دبع

 هللا دمع هب رمو داولا دبع ىغب ضرتقعا الو برغملا روغت مب ىمريف ممم

 هني اهلماع ىصوتساو ةعرد ىلا هقعيف هسابب تعنو هنا هل ركذ اذه

 كلذ بذج نسح ءالب برعلا جراوخ عم هعقاوم ىفو ءانع هنع هل ناكف

 هةيحن تناك املو هموق ىلع. هفرعو هتلزنم ناظلكلا دنع ىقرو هيعبضب

 رمالا ىلع نافع وبا بثوتو برغملا رمأ جرصو ناورمقلاب ىسلا يآ ناطلسلا

 قيحاولا نبع كلام نأ. نب روبصتنم هدفاح عمجساو ناتسلنتبإ هل حيوبو

 ىلا صلخو ىزاتب ه.عوجج تضفناو هئاقلل روغتلا ةيماح دشحو هتعفادمل

 ناطلببلا هلزان الو هملجج ىف مسم ىب هللا دبع ناكو هلزاز) ديدهل دلبلا

 ' طيحا غنا ئار: املو ركذ اهيف هل ناك امايأ منيب برحل تلصتاو نانع وبا

 ا 5 لح ودلقو ةتقباب ىفرفن نانع..ىاا ناطلسلا_ ىلا :ساعلا قيس مب

 ةلصو لقعملا برع عم هتيالو مايا هل ىدكاتو هتفالخ ةدم ابب علطضاف

 جورخ دنع نانع وبا ناطلسلا ناكو عسب متاخاوم ى اهب برض دبعو
 زعوا .ةعرد لفاغم نم :ىجتح نبا ليج: هقلو هيلع لضتقلا ىأ هيخأ

 هل لذبو هدعوو ىدمج نبأ لخادف.هيلع ضبقلا ىن ةليحل ليجحي ناب هيلا

 راع نأ ناطلسلا هنيجا ىلإ ارمسإ لسم ,ىبت هللا دبع. هداقو هيطساو باجاف
 اهبارتغا ىوقم ىف لضفل ىبا قمفر ماس وبا ناطلسلا ىلوتسا املو هلققف

 0 را بإب نايل كلا رك. يعن قم وعملا ةذلي ياحب قطالدقالاب
 قرافف هتسفنت ىلع ملسم نبأ هيشخ نيتس ةنس رخآ كلذو بوطخل نم

 ىلا هب ةاهغلا ىف لقغملا ءارما نيسح .دالوا لخادو هلع ناكمو هتيالو

 ريشعلا نم ةبصعو لاملا نم ةورش ىف وح ىبا ناطلسلاب قحلو هوباجاف ناسملت
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 تاطلاسبا ريالا للطماإ] اطلت فقحزف ةلالا ذاختاو لاومالا لذبو حالسلا

 ريزولا لخدو ءارصعلاب قحلو اهنع جرفاف رماع ىنب نم هعايشاو وهح ىبا
 طيسبب لزغف برغملا ىلا وح وبا ناطلسلا هفلاخو ناسملت وحر نب دوعسم

 ىاسام نيوبع نبرماع هع نباوحر نب دوعسم ريزولا ميلا حرسو داكتا
 معم نمو وج وباو برعلا مب عقواف هموق هوجوو هبئاقك نم ركسع ىف

 ىنب نم اهب ناك نم ءاوها تفلتخاو ناسملت ىلا ربخل راطو موحابتساو

 ممناطلس ىلع رع ني نسم بلغتل ضرملا نم ميولق ىف ناك ام اديو نيرم

 ريزولا ىطفو قمل دبع لا نم صايعالا ضعب ةعيابم ىافارز اوزهكف متلودو
 عيابو اهمنتغاف كلذ نم ضرم هبلق ىف ناكو هوربد امل وحر نب دوعسم

 قلل دمع نب بوقعي نب دحاولا دمع نب روصنم نب ناميلس نب روصنمل
 برغملا ىلا نيرم ىنب نم هموقبو هب لحتراو ةلهكلاب درفيملا سايعالا رممك

 برسغملا ىلا مقيرط ىف لقعملا برعلا مضرتعاو اهناشو ناسطت نع ىناجتو

 ناسملت ىلا وج وبا ناطلسلا عجرو ممتيطل اوممصو نيرم ونب مب عقواف
 مانتساو هرزوتساف مسم نب هللا دبع هْب قحلو هكلم رادو هترضحب رققساو

 هلل ءاقبلاو كله نا ىلا هركذن امك هقلود ىلع بلغ وهرزا هب دتشاف ههلا

 هعوزنو ةعردب هلع نأكم نم ملسم نب هللا دبع مدقم ىنع ربخأ

 درومأ رباصمو هتيلوأ ركذو ةرازولا دايأ دديلقت ةتو ومح ف للا نيريم ىب ةلابأ ىم

 دبع ىنغب ىف اوجردنا لادرز ىنب ىا الا باصمو نيجوتو داولا دمع ىنب
 نب ىنوم ةلافك ىف مسم ىب هللا دبع ءاشنو ميسنب اوطلتخإو متلقل داولا
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 دعيعسلا هدلو ىلع بلغ" ماو نافع ىبا ناطلسلا كلبم دعب ىنم ةلودلاب

 ءاملوأ ضبنو لاومالاو ةيماحل نم ناسملت ىلا ددملا زبجن هدعب نم ةفيلكل

 ديوس نم مموق ىف برعلا نم ودبلا ءرما ىبحي نب فيرع دالوا نم ةلودلا

 ممعجج ضفتاف هفايشاو ومح ىبا ناطلسلا ةعفادمل برعلا نم عيلا نمو

 نالت  ةحاسب هوجو زها وبا (ناطلتتلا لل حاو# ىطاوملا: كلت ىلع :اوبلغو

 جرخو ةعبارلا ةجبص ىن اهومكقا رف اثالث اهولزانو اهدلع معيئاكر اوخاناو
 ىلع لزنف هموق نم ةمل ىف ابيلع ارمما ناك ىذلا نانع ىبا ناطلسلا ىبا

 ةرضح ىلا هتريشع نم هبححاو هماكت نسحاف موقلا رمما رماع نب ريغص

 عمر نم نولخ ناقل ءاعبرالا موي ناسملت ىلا وج وبا ناطلسلا لخدو هيبا
 ةعيب عيوبو هتكيرا دعتقاو هكلم رصقب اهبنم لقحاو نمتس ةنس لوالا

 نع نيرم ىنب حرخاو هكلم بناوج ديبمت ىف رظنلا ىلآ عجرو ةفالخل
 هتكلم راصما

 اهملا هدوع 3 برغم ا ركاسع ماما ناسلت نفور ىأ كاقحل ىنع ربع

 كلسمو هيلع انكيبسإف عساعلا هلع ةعيبلاو هل ,ةفنا ىيعسلا هغبا لفاك رع

 ةينادلا كلامملا ىف هرثا ىفتقاو كلاهلا ناطلسلا ةسايس ىلع ىرجو هرما

 هيلع اوراشاف هيلا ضوبنلا ىن ءالملا رواشو هبئاكر ىف راق اهملع وج ىبأ

 نب وحر نب دوعسم هع نبأ اهل حرسف ركاسعلاو دونه ميرستو دوعقلاب
 ةداهحسأو لاجرلاراهتخا 1 همكحو دودرف ىكب نم ىاسام نب ىسمع نب ىلع
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 رمخل لها بهاذمو ىوكسلا ىلا اناج زعلا بلط ىن .كلابتلا نع ايفابكم

 مميلع نافع وبا ناطلسلا بلغتو ىرم ىئب حاير متلودب تفصع اذا ىتح

 ىبا هع عم ىوم وج وبأ هنبأ صلخو كلملا نم ميديا وابكا ممزمبأو

 برغملا ىلا هموق ىفارشأ عم ىسوهب ىونلا تفذقو قرسشلا ىلا تاباث

 نم وج ىبارمأ لفغا ةياجب ىنطوب تباث ىبا ىلع ضبقت الو هب رقنساف
 دمحم ىبأ بجاحل ىلع اهب لزنو سنوت ىلا ابخذف نويعلا هنع تبنو منهب
 هناطلس سلجم نم كولملا صايعا ناكمم هلحاو هلين مركاف نيكارفات ىب

 هيلا نانعوبا ناطلسلا زعواو هموق لف نم نبرخا هعم مظنو هقيارج رفوو

 هناطلسل ةهضفل نع ىباو هفنا اهل ىمحل هتلود ىف مرارق نع مجاعزنإب
 ةذبانمو ةيقيرفا ىلا هتكرح تناكو هتبلاطم ىنانع ابا ناطلسلا كلذ ارغاف

 املو هرابخا ىف ىفؤتسن امك هتعاطل عضقنو هدبعل ميلسو حاير نم برعلا
 ىلا حاير .نم ةدواودلا ءارما عقجا هكلبم لبق نيسهو عست ةنس كيفانكأ

 فسوي نب ىنوم وم ىبأ قاحل ىف هوجغرو نيكافات نب دمحم ىبا بجاد

 لصور ناسف اود: ىلع بليل :كلذل .هنباكز"غفاربهطيرغا قل
 ناطلسلا ةلا ضعبب هيلع زبجي نا هولاسو منع الغش نانع :ىبا ناطلسلا

 ذُئموي ناكو ىناشلا اذه ىب ةبغز ريما رماع نب رميغص ةبغر كلذ قفاوو

 هيلع اوردق ا هناش نودحوملا ملصاف هرارجو ىلع نب يوقعي ءايحأ ىف
 ةدواردلا نم معم لسحر او رماع ىنب نم هموقو رمغص ةبحاصم ىلا هوعفدو

 باحر نب ىنيع نب راعد ديعس ىنب مفالحا نمو عامس نب نافع

 ءانثا ميقلو رفقلا ىلع ارذخاو نأسملت نوديري معومجب اوضهنو هموقو
 عاجترا ىلع ميهئازع تيوقف نانع ىبا ناطلسلا كلبم نع مخل: عقيرط

 بُئاتكلا اهيو ناسملت ىلا رمسلا ذغاو بوقعي نب ةليص ممع عجرو مكلم

 مُتاقلا رمع نب نسحل ريزولا ومح ىبا مخ لصتو نررم ىنب نم ةزمجما



 اد

 نع دباو هقيرط ىف ةواوز هقتيبف هودع نم ةّلو نيدحوملا ةلايا ىف دل
 وبا منم هموق نم ءاقفر: هعمو ايراع الجار بهذو هسرف نع لجراو هبعع

 ىبسوي مما نبأ ىبوم وج وباو ديعس ىبا ناطلسلا هيحا نبا دمحم نايز

 بحاص ىلا زهوا نانع وبا ناطلسلا ناكو نكم نب دوواد نب ىيحي ردو

 ذخاي ناب ركب ىبا ناطلسلا انام ديفح هللا دبع ىبا ىلوملا ذّمموي ةيابب

 ىلع ضمقتو دلبلا ةحاسب ميلع رقعف ىنومعلا ميلط ىف ىكذيو قرطلا ميلع
 دوواد نم ىبحي مريزوو دمعس ىبأ نب دمحم همخأ نبأو معزلا تباث ىبا رممالا
 ناطلسلا ءاقل ىلا هللا دمع وبا رممألا اهببحاص حرخ رق ةياجب ىلا اولخداو

 رمركاف ةيدملا رهاظب هركسعمب هيقلف هرسأ ةضمق ىف مم داعقأو قاما نبا

 ياكل روبستيا ىاايلحسفا نادت: اجحاو:افكدإوت ةعيدتم نكشو :هتدافز
 امس نمب امهب نايداهقي نمله ىلع ىبحي هريزوو تباث وبا ذّمموي لهو
 ءارصعب معرصم ىلا مموي ىناث اقمس م اببع اهناش ناكف لفخملا كلذ

 ونب مل هداعا ام بهذو نايز لأ كلم تضقنأو حامرلاب اننعق ةلئزفا ىليللا

 ىلع ةقلاعلا ةركلا مل تناك ىنا ىلا ناسملقب ةلردلا نم ءاليه نهبلا دبع

 ىلع دبعلا اذه ىلا اهيلقملا نجحرلا دبع نب قسوي نب ىنوم وج ىاءىي

 ىلعت هللا ءاش نا هرابخا نم ىنؤتسنو هركذن ام

 دبعلا اذهل كتادحاا نم ادهمف ناك م حرستو هموقل ةعلاغلا ةركلا ف



 ااا

 برغملا كلم ىت سوتساف مرابخا ىف هركذن ام ةتاتنه لبجب كله نأ ىلا

 هوبا اهعزتنا ىتلا كلامملا عاجرتسال اهيو هودعل غرفو .نانع ىبا ناطلسلل
 هعانتما ناكم نم دسار نب ىلع هيلا تعب دق اكو اهيلع بوتان

 دف سل دكت .ةعئاب«كلانه هلعلضوو هملار اغلا عقجأو قمل ش. ىداوب لزنو

 حرخ رث ناسملت ىلا عجرف ىنانع ىبا ناطلسلا ىحز كلذ هناكم هغلبو

 ةتانز نم ركاسعلا ىف ديعس وبأ ناطلسلا دوخأ هرثآأ ىلع ءاجو برغملا ىلا

 برغملاب اوقحل دق مروهمج ناك ذا ديوس نم لفلاو ةبغز نم رماع ومب هعمو
 ةيبعتلا هذه ىلع اوفحزف نيرم ىب ةيالو نم هنباو ىبحي نب فيرع ناكل

 ناكف ةدجو طيسب ىم كاك ىلا 6 أوبعناو دشمألو دوغهلل فانقيلل رماسو

 وبا ناطلسلا بكرو ىاصملا بترق نع مولبعاف متاجاح ىن ركسعملا لفأ

 مفاتكأ اوخمو مفاصم لتقخاف لاتقلا موقدصو هرضح ىنهف مملا ىفدز

 تلم د مبعدس نا ع ضبقتو ممرات ىنيرم وغب عمتاو ءادظلا رحب أوضاخو

45 
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 وفك“ دق. عا تباع و بأ ىار انطق برغملا ىلا ةعشمو# مرقودا» قتخت نسما :ىيا
 بابسا موريوه افيبف ميلع ضاقتنالا ىف رظن رغصالا ودعل عرفو ربكالا هودع

 ناسملت ىلا اهئاج ةوارغم نم ىمك ىنب تالاجر ضعب ىإب ربخل هغلب ذا كلذ
 نيتنث ةحتاف ناسجت نم حرهو ميرحل عجاو هفنا ابل ىمح هولاتغيل

 ملجارو مسرافب هرءاج ديوسو رماع ىنبو ةبغز ءامحأ ىف تعبو نمسجو
 سنت ىلع لطملا لمجلاب اوفصختو هماقل نع اوما ةوارغم ىلا فحزو منُئاعظو

 ىف لاج منع لحترا رث عئاقولا تددعتو بورش اهيف تلصتا امايا هيف مرصاخ

 رمدقت رث لاشرشو كشربو ةيدملاو ةنايلم همعاطاو اهراطقأ خودو دلبلا جاون

 ا ناطلسلا ىبا هللا هبعو نيرم ىنب لف ابمفو اهب طاحاف رئازهلل ىلا هعومبك

 دالبلا ىلع عبلغف اناجا نب ديعس ىب ىلع ةلافك ىف ارمغص كلانه هكرت نسحل

 دقعو نمصح لئابقو شكيلمو ةبلاعتلا هقعاطأو برغملا ىلا رجلا ىف مصختأو

 - مملقعم مرصاخل ةرارغم ىلا عجرو ىدركلا ىلع نب ىبوم نب ديعسل رئازهل ىلع
 باصاو ةوارغم ىلع راصقلا دتشاف ابيتاشم ىلآ برعلا تفرصنا نأ دعب لوالأ

 1 2 11 لس لبنا لما ىلع نم ةدحاو ةتففد تطاف“ شطعلا“ماتعازم
 اهمكقا رق امايا تباتوبا هب طاحاف سغت ىلإ دشار ىب ىلع ذّمتعاس انو شهدلا

 هل ةضا قع لفاختو ةئينملا ليقتساف هتلش نم:نابعم قضتنُم ابالغ هيلع

 وبا لفقو لئابقلا ىف اعازرا تراصو هدعب نم ةرارغم تقرتفاو هسفن ميذف
 اك اس اضشلا عمم اك اشو نأ عن

 ناسملت ىلع ناغع يبا ناطلسلا ءاليعسأ ىنغربفل

 ىاتنع أ: :هنهبا عم» هداه قم: ناكر: برغل: نشيل وبا ناطلسلا قحلامل



 او

 مدالبب نع ةوارغم هموقو دشار نب ىلع لفجاف هماما رصانلا هنباو ةيبعقلا
 ىلا اعيج افحزو هدوشحو هموق ىف هافاوف تباث ىبا ىلا ربخل رمطو ءامطبلا ىلأ

 قيثكناو اهلم اورباصو قلش نم نيرمغنتب ناعمه ىقتلاو نسف ىبأ ناطلسلا
 كلهو هتبثاف ةوارغم ناسرف ضعب رصانلا نعطو هموقو نسحل وبا ناطلسلا

 ىلئايقلاو قاوملا نيإو هلمطاسا داق ىزعلا نب ىلع نب دمحم لتقو همويرخأ
 شيرشناو ىلإ هيتانب صلخو مرحو عاقم ىنم هيف امو هركسعم جمقساو هبتاك

 لليل ىلع هناليتسا دعب ىانع ىبا ناطلسلا ىلا تباث وبا نبي تعبو

 نب رامزنو هب ايخف ءارصعلاب ديوس ءايحا ىلا نسل وبا ناطلسلا صلخو
 نيجوت ىب دالب تباثوبأ خودو هزابحا:ىف هيكذكءامك ةنساولط 1

 ناسملق ىلا لفقو

 مدالب ىلع ا كا ءاليتسأو ةوارغم عم مبورح ىنع ربخأ

 كلذ رشأ ىلع سدتب دشأر نب ىلع لعقمو رسازجلا ىلع م

 دق مثمايا رماس ةميدق ىف ةوارغمو داولا دبع نم ىييفل ىبيذه نمي ناك

 نإورمقلا ةيكن دعب اوعقجا املو ةواوز نمب مماما هّسالج ىف دمحم نب دشار لقق

 م داولا دبع ىنب نم ممناطوا ىلا ةيقيرفأ نم اوءاجو دشار نب ىلع مريمأ ىلع

 هومربأف دبعلا نيكاتو دقعلا قيثوت ىلآ اوعجرف عوبلغي ىأ 3َدَنِيَح موقيطي

 ألو مهم رام ىف ضبنت ةقتفلا قورعو مودع ىلع رهاظتلاو ةعداوملا ىلع اوماقأو

 دمضأر نب ىلع هنع دبعق تباث وبا هيلا قحزو ةيقيرفأ نم رصانلا ءابج

 ناطلسلا ءاقلل كلذ دعب اوعتجا رم هسفن ىن اهرساو ميلع اهدتعاف هموقو



 اال

 ىوقلا دبع دلو نم ةيدملا ىجاونب رئاتلا ىوقلا دبع نب دمحم نب نايز نب
 لئابق نم ميلا نم وعم دهحلل مدرف معم مور هوقحسإو ةعاطلا داطعاف

 ذا ملقاعم ىف ل ارصاحم ةوارغم دالبب تبات وبا ريمالا امنيبو ةتانزو برعلا

 عجرو ممعم ملسلا دقعف نيسممو ىدحا ةنس عهبر ىف كلذب ربخأ هغلب

 لفجاو شيرشناو ةابق وسرسلا ىلا حرخو سادنم ىلع نخاف ءالوه لاتق ىلآ
 ىبا ناطلسلا ددم كلانم هب قحلو هعم نيذلا برعلا عوهجو رامزتو هماما

 برعلا راتا تباتوبأ عبتاف ىطعم نب نيفشات نب وحر نب ىبحي مدئاق نانع
 00 قطع ف قطيت لبج نم ملقعم نمصح ءايحأ تقحلو مدرشو
 رق مهعئانص نم ىلولبل ىو ىنب نارمعل اهيلع دقعو اهكفف ةيدملا
 انهر مءانبإ اوطعاو ةعاطلاب اوذالف لبجل ميلع خفاف ىنيصخ ىلا ضبن

 ربربلاو برعلا نم اهلئابق مدهساو اهخودف ةزج ىنطو ىلا مزواكف اهيلع
 00017 11 تياعويا لفق .ةيرئاوجلاب ميم كلذ ءانثا. نسل وبا ناطلسلاو

 ناطلسلا اولخاد ناو نيرم ىنب نم هركسعو وحر نب ىبحي بارتسا ناك دقو
 |0001 ل1 كايقح هلاذطب نان نا قاطلسلا ىلا ةنيف فيو قلل
 ضبقتف ةينيرملا ةصالل ىلع ادئاق هقعبف بوقعي نو دحاولا دبع نيروصنم

 زمعاو برغملا ىلا اوزاجا ق ناسملتقب تبات ىبأ عم اوقحلو وحر نب ىبحي ىلع
 ةتانز نم هشايلوا عم ممانلا هنبإب مفرصتم دعب ىسحل وبا ناطلسلا

 ىلأ مدقت ىلولهل ىبيع نب ىنامتع لتققو ةيدملا ىلع ىلوتساف برعلاو

 نسل وبا ناطلسلا هرشأ ىلع ءاجو كلذك (0) تغوزهت ىلاو اهبكلمف ةنايلم

 ملس ةيقيرفا برع سو ةتانزو ةبغز نم عومجل هيلا تعقجا دقو هوبا
 ىلع نب رسعو هريشع نم لاجرو لبلهم نب بلاط نب دمحم لقم حايرو

 هذبه ىلع فحزو امهموق نم تالاجرو رانيد ىبا همخاو ىدواودلا دهحا نب
 (4) ةي'دءاط0هعمدمطع 06 حم ممدود وأ 1هععاة106.



 يو

 نم هانمدق ام اهردكسا ناك دقو ةوارغم نمبو هنيب ةوادعلا تمككسا دقو

 ىداو ةودع اوقتلاو هتنس نم لاوش ىف مملا صيفف هرصن نع مدوعق

 تسباث وبا ىلوتساو ملقاعمب اوقحلو ةوارغم تفشكنا ث ايلم اولقتقاف ويهر
 ديعس ىأ ناطلسلا هيخا ىلا اهتعيبب تعبو ةنوزام كلمو مركسعم قلع

 دركذن امك سوت نم نسف ىبا ناطلسلا لوصو كلذ رثا ىلع ناكو

 ىلاعت هللا ءاش ىأ

 رئازجلاب هلوؤزنو سنوت. نم نسل ىتا ناطلسلا لوصو نع ربشل

 برغم اب ةهزهلا دعب هقاحل بورا نم تبأت نبا ىنمبو هنيب راد امو

 راصخو سنوتب هماقم لاط دق ناورمقلا ةعقاو دعب نسملاؤبا ناطلسلا ناك

 دالب .لها هيلع ضقتنا نيد ىلع .ىصقالا بزغملا لها هاعدعساو هانا برعلا

 برسغملا ىلا ةلجرلا عهجاف ىيحي يبا ناطلسلا انالبم نبا لضفلل اوعيابو ديرب
 ميرلاهي تقصعف نمسح ةنس نم رطفلا مايا سنوت نم .نفسلا بكرو

 رز :ضعب ىلا .هّبامدب اجنو ةياجب .لحاوس ىلع هلوطسا قرغف قرغلا هكرداو
 ىيحي نيو اهبورئازإل ىلا هيف اخف :هليطاسا نم :لوطسا .هقحل ىتح كلأنه
 اهقيحاض لنفا هيلا ردابو هيلع لزنق هيبا ةعينصو هدّئاق ( ىرشسعلا نب

 نيرامزنوب هربح لصتاو ءاظعلا ميف تبو ممدخساف ةبلاعتلاو شكيلم نم

 رصن هعم دفرو هموق .نم ةنيشم ىف هماع دفوف ديوس ءايحا ىنوهو ىيرع
 فسوي نب ىدعو نيرغمت ىنب نم شيرشناو لبج.بحجاص ىنامع نب ردع نب

 (1) آم رمق. 1" ممعاع ىرسعلا ىت ىددك



 ااا

 نأ ىلع ناطلسلا سلجم ريبكو ديوس ريما ىبحي نب فيرع عم قفتاف

 هل ةيئاق تناك ىتلا ةوعدلل طسوالا برغملا ىلا رصانلا هنبا تعمب هايرغي

 نبرع نيرصن هب ناكو شيرشناو لبجو نارهوو رئازجل ىف هراصمإب

 ريصانلا ةلهج ىف رصن نب فيرع نكي نأو هتوعدب امداق ةيطع نب نافع

 ايدافت ىيرع نم كلذ ناكو ةيالولا نم هموق ناكمو ناطلسلا نم هناكمل

 دالبب رصانلا قحلو اعيج ماتعبو ناطلسلا هيلا باجاف سنوتب ماقملا نم

 اوعقجاف ديوسو مايدلاو ىاطعلا هيقلو هعم اول<راو ةعاطلا هوطعاف .نيصح

 ةضواعم ممر تباتوبارهمالا امذهبو سادنم نوديري اولحتراو هعم اوبلاتو هيلا

 ةاحو نامغ نا ناطلسلا .ىلآ هب ريطف كلذب ربقأ هاك ذأ نارفو ىلا وزغلا

 ناك ديعس نا هيخأآ نبأ ناز نأ ةبحح اددم نيرم ىنب نم ركسعلا

 ددملا عم ءاجل هوبا هنع تعبو ىناورهقلا ىلأ ممضوبنذ ذنم برغملاب ارفنتسم

 00002 ةيسن اندلا كذا ةناسملا# نما تاناغ وبا نمهتو هانز و كلسعلا نم
 هيقلف ىاطعلا دالبب قحلو هترصانم نع اودعقف ربخلاب ةوارغم ىلإ تعبو

 عومج تفيشكناف لوالا عبر رهش رخآ كرو ىداوب هعوج ىف كلانف رصانلا
 نأ ىلا ةركسيبب ىنزم نبا ىلع لزغف بازلإب رصانلا قحلو اومزهناو برعلا

 ىيحي نب فيرع قحلو سنوتب همبأ ىلا هلصوأ نم ملس تالاجر نم هبا

 لصخحل مسلجم نم هناكم نانع ىبا ناطلسلا دنع لقحاو ىصقالا برغم اب

 ا 1 ان امديار هعفدحتو اقابباتا قا فعال املا ملك ب ولعلا :عجوو 'ةنيقلا' كم
 ناسملت ىلا ديربلا عم القتعم هصخقاو هيلع ضبقتف مهاربأ نب رماع ىب

 رولتف ناسملت ىلا تبات وبا لفقو نمح دعب قلطأ نأ ىلا اهب لقتعاف
 اههتفا رث امايا اهرصاخل هقنس نم ىداجج ىن نارهو ىلا ضين رق امايا اهب

 نم ىلعو وبع هيحا كلهم دعب ابب مئاقلا اناجأ نب ىلع نع أافعو ةونع

 ناسملت ىلا عجرو اههلا امو نارهو ىحاوض ىلع ىلوةساو مليمس قلطاو هعم



 ااا

 ميهاربأ ىلع ضمبقتو اهدعب ةموردن ف ىنمينه مكقأو امبسو المق ممحابتساف

 هب لزي مف نعملا هعدوأو ناسملت ىلا القتعم هب ءاج جراشل كلملا دبع نب

 ةعاط ىلع لزت م دروغتو طسوالا برغملا راضمأ اهناكو رطل دعب .لعق--ىوأا اا

 ناسملت ىلا اهبرقاو هقيماحو هلاع اهبو هتوعدب ماهقلاو نسحلا ىبا ناطلسلا

 ىب عئانص ىم اناجأ نب ديعس نب وبيع نضاعلا اهب داك نارشو ةنيدم

 بولق ىف ناكو امايا اهرصاحو نارهو ىكع كزنو برعلاو ةتانز لْمابق عمج نا
 ىبأ ناطلسلا ىلع ضاقتنالا ىف دلبلا دّساق اولخادف ضرم مفالحا دشار ىب

 دسار وغب رمز مذاق برسل مزجانو زرومبف ةزجافملا دفع كلذب ءافولا دودعوو 01

 ىخأ :سراف نب ناسقع نب ىسوي نب دمحم لتقو معم نم ىلع ةهزهلا اورجو

 هركذن ٌْ ناك أ للا ناسللت كلا ليا

 ادحأو سنوت 5 نيدحوملا رح ةيتاييفلالا نويصخي هل نورسص أخ برعلاو

 نم ددملا لدصوو ةرقكلا لموي وه امغلقلو مرابخأ ىف : هانركذ اهكاارخلا ليعب

 هدفاحو هينبأ دابا جا كلسلا راقتنإب ربك هغلب ذأ ليعصقالا برغملا

 ةوارغمو داولا دبع ىكب عوجرو 0 برغملا َكِلَع نانع ىبأ عال ب

 ةدواودلا ريما ىلع نب بوفعي هيلع دفوو طسوالا برغم اب مكلم ىلا نهجوتدو



 ضؤ

 وه ام بورحل ىف مثالبو متدجن نم يبظو مب اوعقواف ةواوز ةربارب نازلا لبجب

 ىلع :ةناطلس اوعيابو ةوارغم لئابق متقلتف فلشب اوقحل رث مملوال ىرعم
 ديهعس وبأ ناريمالاو داولا دبع وغب ىزصناو هكلم قسوتساف دار نب
 هموقو دار نب ىلع عم قاتولا اومرباو دبعلا اومكحا نأ دعب تباث وباو
 كلاته اولزن دق مفالخأ نم معم نمو ديوس ءايحا ءامطبلاب مٌمقيرط ىف ىاكو

 ىبا ناطلسلا شومج ماما ةلاسات نم ممزبنم فيرع ىب رامزنو مهخش عم

 مقلج ىف نأكو مناكم داولا دبع ونب لزنو كلانه نم اولفجاف نانع
 هع نبأ ىلارفف ىوم نب نارع مرمبك نسكودمت نب رارج ىب نم ةعاج

 هباحكاو ديعس ىبأ برح ىلع هل دقعف ناسملتب رارج (نب كو نب لااساع

 ناسملت ىلا وه بلقناو ديعس ىبا ناطلسلا ىلا هعم اوجرخ نيذلا دنهل عزخف

 . ةماعلا تراقف دلبلا ىلا ناطلسلا رمو لتقو هقيرطب كرداف هرثأ ىف موقلاو

 0011 الا قحيدرأ هنفافا#راظاسالا وم هسفقل لنماجسافاوارج نهب قاففغي
 0101و ةرماوا زددبصاو :هتيكيوا دطققاف»:نتيعيزار'عمشت :ةينس نم. ةرخالا ىذا
 اتكلم ىنوش نم هباب ءارو ام ىلع معزلا تباث يأ هيخال دقعو بتكتساو

 ةعدلا مزلو هثامساو كلملا باقلا ىلع وه رضتقاو بورتو ليبقلا فو

 تام نا ىلا قبطملا هعدواف رارج نب ىيحي نب ناققع ىلع هلخد لوال ضبقتو

 هستازغ ناطلسلا تاوزغ لوا نم ناكو الهتق لاقيو هتنس نم ناضمر ىف
 ذنم ميلع اهش ناك كلملا دبع نب ميهاربا مريبك نأ كلاذو ةيموك ىلا

 نب نمومل دبع ريوق مو «ر دباع ىنب ىف بستني ناكو رهدلا نم نمح
 الكيال هنا بثحت قاشملب' نيلا اذه عقو اذنك. ةلفموك نوطبا قم اكلم
 اهملا امم ةيموك دالب مرضاو هسفنل اعدف ءازتنالا هسفن هتثدحو هتبايغ

 ركل (نمبقو كدلبات و حتا ناتطلذلا 'هل جير ةطيفو_.اران' لخاوتلا نم
 (1) آم صو 8 ممءاع اتفاق



| 

 م يهارببأو مهعزلاو ناقعو فسوي ةعبرا نونب هل نأكو دابهل مايا ندعي

 بع نسل وبا ناطللنلا لوتسا اذا زوجت امر>إ اهودراو س2 0
 ةلبصج ىف اعلاردلا لال مملقن متلود هتلود ىلإ ىاضأو مكلم

 مس ذاق هلع او ءاتلا ,سلددالا روغعيإ ةطياراا قب هدا ارلاس م 107
 ةروكذم فىقاوم دابا ىف مل تناكف ةريزجلاب غلزناو ءاطعلا مل ضرقو

 ةنس ةيقيرفا وزغل ةتانز نسل وبا ناطلسلا رفنتسا املو ةفورعم ىنطاومو

 مناكمو ميار ىفو داولا دبع ىنب مموق عم هقلج ىن اوناك نيعبراو نامت
 بوقكلا هيلع بلاتو نسحلا ىبا ناطلسلا رما برطضا الف منيب مولعم

 داولا دبع ومب نأك ناورمقلاب برحل هوعضاوو ةيقيرفا بارعا ملس ىنب نم
 ىديا تقلطناو ناورمقلاب زجاو ةيكنلا تناك اف غيلا هنع نيعزانلا لوا

 داولا دبع ىنبل اونذا هلاعا رئاس نم برغملا ضقتناو ىاوضلا ىلع بارعالا

 ءالمل صلخو امايا اهب اوماقأو سنوتب اورمف ملع ناكمو ممرطقب قادلا ىف

 ىناقع ىلع ىروشلا دعب اوقفصاف مملع نومدقي نمو مرمأ ناش ىف ايجن عنم
 ءارصصلا ىلا هب اوجرخ دقو ذمموي مب هدبعل هيلع اوعقجأو نمحرلا دبع نب
 يحب هيلع اومحدزأ م ةقرد ىلع سنوت نم ديعلا ىلصم بابب هوسلجاو

 ىلع ةقفصلا هنوطعيو ةرامالب هيلع نيوكسي سانلا نع هصخت ىراوت

 ةوارغم عمجأو ملاجر ىلا هباوقلطنأ مث اعيجج اولمكتسا ىتح ةعيبلاو ةعاطلا

 نم هانركذ ىذلا ليدنم نب تباث نب دمحم نب دشار نب ىلع مريمأ ىلا اضيأ

 لك راعيتساو مايالا رخا ةندابملاو ملاعا ىلا ةباحعلا ىلع اودهاعتو لبق

 ىداوبلا تنشر برغللا ىلا ايدج كلذ ةّمفت ىلع ارلكتراو هفلس تاريو اطلس
 ةيربو نفينو لم رفظلا ةمالقب ممم اورفظي ملف هجو لك يف نراغلا يلع

 نسهجوتو ةوارغم نم لف اهب ن اكو ةياججب اورم املو تبات ىنب لبج لهأو

 مضرتعإو معم اولتراف ناطلسلا دنج ىف اورادصو مهلاعا ىلع اوملغ ذغم اهب اولزن
43 



44 

 ساف ىلا رادبلاو ناسملقب هيبا كلم ىلع بثتلاب هرغاف هسايق ةباصاو

 0ك كل رثبأ هيجل لا كحل ار اكل [ سينا فالامر هيحأت ىلا نططسا اظقعل

 ناطلسلا كلبم ةعاشا ىن لمتو هكلم دهاوشو هناطلس ةيا هاراو كلافه

 نانع وبا ريمالا ىدصتو هقدص موا ىقح ةنسلالا ىلع هئاقلاو نسا ىبا

 ءاطعلا تبو قحل تساف نيرم ىنب ركاسع ىم لفلا هيلا لياستو رمالل

 ”اكيلنت جراخ ركسعو نمعبراو عست ةغس عهبر ىف هسفنل ءاعدلاب ىنلعأو

 لحتراو اهلعو نأسملت ىلع رارج نب ناققع ليعتسا رث برغملا ىلا ضوبنلل

 ىلع ىزتناو هسفنل ناققع اعد لصف املو مرابخا ىف هركذن امك برغملا ىلا
 00 لال نكي :امسز ماولا تنبع في كلم نم داعاو هللا الكتاو هيسرك

 نجرلا دبع دلو نم نايز لا نم هملا صلخ ىأ ىلا لثالق اربشا دبتسأو

 ىنيرمأ داعاو هراديو هب قسخو هملعم سمط نم نسارمغي نب ىبحكي نب
 ىلاعت هللا ءاش نا هركذن اهسح هباصن ىف داولا دبع

 لأ نم ببات ف ديعس ا ةلود نع ربل

 كاد نم ايف ناك ااموا ىسارمعي

 هدبع ىلو ناكو ناز ني نسارمغي دلو ربكأ نم اهدج ىيحي ريمالا ناك
 ةنس ةساملج# ىلع نسارمغي بلغت املو ربكالا رع هيحأ كلبم دعب

 هنبأ كلانه هل دلوو الاوحأ اهب ماقاف ابيلع هلمعتسا ةياقسو نيتسو ىدحأ

 ةساملعتب نيجرلاب دبع أشنو اهب كلبف ناسملق ىل جحر ا (نملرلا همغ

 هناكم ناطلسلا صغ نا ىلا هيبا ىغب عم ماقاف هيبا دعب ناسملتب قحلو

 ىف ةنومرق رغغب هتطبارم ىن كلدو انيح اهيف نككمف سلدنالا ىلإ هبرغو



 لكلام

 هيكح غلاب هللاو هتوم هباقع نم اذه لاله تلفاو وج ىبا ناطلسلا

 ةبكن دعب ناسملت كلم ىلع رارج نب ىنامقع ءازتقفأ ردت ربل

 ناي ىبل كلذب كلملا دوعو نور.مقلاب نسل و ناطلقسا

 رارج وغب مو هللا عاط نب ىسكرديت لئاصف نم ءالوه رارج ونب ناك

 لوا ذم مب نوصغي نادكز نب دمحم ونب ناكو نسكردمت نب ىلعي نب

 نم لئاصفلا عيج ىلع اورج هب اوديتساو ميلا كلمل راص ىتحرمالا

 منيب نم رارج نب ىمع نس ىك نإ نامع اشنو راقتحالا لمح مرتاشع

 ىف نب نيفشات ىبا ناطلسلا دفع ىعسو ةسايرلاو ةابخلا نمعب اقومرم

 برغملا كلامي ىلف ةيبيخ نم رفو ةدم هلقتعاف ةسايرلل الواطت هسفن

 دهزو كسنف داوتمب رقتسأو هلزن مركاو هلا رثاف ديعس ىبأ ىناطلسلا

 ىداف نيانلإ 3 ىف نا سلمت ىلع ةيلغت يدع .ناططلسلا 000

 ىلوهسا اذا. ىتح ةمايا.رئاس ةكم ىلا برغملا نم بكرلا دئاق ناكو هل

 بيعلاو ةنانز نم برغل لها نشحو قيدحرلا لاحبا ىلع نسل 000
 ىف ناورمقلا ليبق هنذاتساو هتلج ىف اذه ىنامقع جردنا ةمقيرفأ لوخدل

 ريمالا هدلو نم اهريما ىلع لزنف ناسهلتب قحلو هل نذاف برغملا ىلا عوجولا
 قلدزاف .اسيالوم:ةبغلا ةنالول همترو ابيع كعمل قع دقن ناك لا

 طروت نم هعمس عدوا اهف ىطلتف هيهبا لاوحا نع ربخأ نم هعب اه هيلا

 ىلع هيلا رمالا ريصمب هدعوو هصالخ نم هساياو ةيقيرفا كلابم ىف هبا

 ىلعو ابطع كلذ: نم هيد نا :هنيف قنظنتي 'ناكو:نايكلاو ىرمل ةئلكلا

 هل قادص مربظو :ناورهقلاب نسحل ىنا ناطلسلا ةبكن تناك كلذ 'ةّمفت
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 الا هرقل نم نيطل وتو ةجدملا كفاكو هَ هلرع قرشلا ةيصاقو نيدحوملا

 ةإيبقتف هعم ىيوكلاو :ةغاطلا ىف هلسار ناسملت نسل وبا ناطلسلا لزان

 هلابقاب هصتخاف ناسملت ىلع ههفحب هيلع مدقف هلع ناكم ىنم هب اجاجو

 ا 1 علا كلما لنا ىلإ كانا كاني هدمع ليا و: هنطاسم نم ةشلجعب خفزو
 00 اهلا ىرانضتلا ليش: قم هلدطافلذلع.اماؤرادقالا رم هلل ناسف
 0١ لراطلسلا ىلازوراصو.: نسارمغي | نبأ ناقع# ىلا رجالا نتا ناطلسلا "هادا

 أايبرت هعم أشنو ىجولعملا ىلاوم نم هاظعا اهف نمفضات ابأ هدلو هاطعاف وه

 اولعف ىتلا ةلعفلا كلت دك ىلوتو ةلادلاو ةلخادملاب هدنع اصقخم ىاكو

 ناتكو هيباج :نكع هالو نيفشاتوبا هنبا :هدعت ىو املو وهج نا قاطلسلاب

 حزحزو هتوطس سانلا بهراو هبابي لصفلا عقم دعقف اظيلغ اظف ابيهم

 ناطلسلا رما ىلع ىلوتساف هبادهإب قلعتلا ىلا ةلثامملا بتر نع نمحترملا

 يلا #(بكوو لا ىف ناطلسلا نذاتساو بقاوعلا ءوسو كلملا ةبغم رذح

 تاوقالاو ةدعلاو ديدغلاب اهانعتو هلام اهارتشأ ىنفسلا ضعب نينه نم

 مسر ىلع ناطلسلا .بابت زر ةمدو> نب دمحم جاهلا ةليباكا رماقأو ةلتاقملاو

 نم جامل بسعو ةيردنكسالاب لزغف نيرشعو عبرا ةفس علقاو هنع ةباينلا

 ىسنم ىلام نم نادوسلا ناطلس هتقيرط ىف ىقلو ٌميلع ريمالا ةاج ىف رصم

 ملف ناتنطن ىلا هضرف ءاناحت نعم عجر مث ةدوملا ا تهككسأو ىدوم

 ةأراحملاب هسياسي وهو هل ركنتي كلذ نم لزي مو "نا ظلسسلا "ىف هناكما ادي

 هنجم هعدوأو نيرشع عست ةنس هيلع ضبقتف هطخت نا ىلا ءاذهسالاو

 ةالجمز ناسكلت تف ليبق هباصأ عدو نم كله نا ىلا القتعم لزي ملف

 اهتداعس ىنارستقأو اهكلبم براقت ىف هاببع ةيا ناكف رمايإب ناطلسلا

 ل.تقم اودهش ىيذلا ىلإوملا عمتي نسف وبا ناطلسلا ناك دقو اههسوحنو

 )١( (نه ممصد وأ لاتؤأطاع لجمو |1عو (ع0هز5 هطقؤ.



 ا4ه

 نيب رماقاو اميظعتو ةربم هوقلف مرابخا ىف نيروكذملا ةدواودلا ءارصأ نم

 لفبعت رف هلسل قى ور لا هعحرؤ :١ لناطلسلا ةمدعهتلا 0 مئايحا

 عم اباهذ هسبحم هيلع قيضو اهب هلقتعاف رئازهل ىلا هصخقتاو ربشال هيلع

 ام قدهيض| هبسبحم نك داعدتسا الالم اها اذإ ىجالالم ةسا
 ملف هتباج ىع ىم ئنوم دلق لالم :ىلكا ضيقت, الف ةيلإ,.ىلطنات لاك

 عمليه اناسو ميس ردا, ناطلسلا صفا ا لبا ا
 هلل ءاقملاو هرمأ ىسضقنأو هأنلق ايك غدد هالو هيغبو نيمفيتات أ

 يل مرمبك ناكو نسحلا ىنأ ناطلسلا ةلهج ىف هكلبم دعب هوغب مظتناو

 نم هده دعب ريصقلا ياهبي.ةمشلملا كلتاى كتقلا ىيياوم ىلا ل

 وفع ىف لخدو بئارغلا نم دعت اهدعب هفانحك تداكت حارجلاب امنهم ليللا

 اك قناففرايقوس فزد ناكف كارلا انيس تح لود بساع ا

 سوس ىذب نم هلماق ىنوم ني ىبحي اماو هرما ىلع بلاغ هللو هركذن
 لصف املو ةهبرعلاو عانطصالاب ىمك ىنب ىن هالو غلو ةيموك نوطب ىدحا

 ايجبنو موعنطصاف ىنسارمغي ىبب اولصتاو مع اودعقت برغل ىلإ يك

 لون راصمال راو ممعانطصا هينبو ىنامع ةمدخ ىف ىبوم نب ىبحي

 توقلا مسقو راوسالا ىنم مدعأقمب سرد قع ليمالاب ىاوطلا نم هميم وج |ابأ

 نوعا هل اكو لاققلا ةموخ. ىف محقملاو فاوبالا طمسو رادقللب هل
 رايبنلاو ليللأو اصالاو ركبلا ىن هعم نوكلا اومزل دق همادخ نم كلذ ىلع

 لوأ ناكو ههمانطصا ىلا اويهذو هقمدخ هل اوفرعف منم اذه ىيحي ناو

 نم مثنهب ريدي اهف مرابصح نم هناكمب بوقعي ىسوي ىبأ هديدرت ههشرت

 راصملا نم اوجرخ املو هلسرم ضرغ نم ىتويو كلذ ىن ىلجي ناكف ةبراضملا
 قلي هلاعتسا نيفضات وبا كلم ايلو هيودتعلاو عانطصالا بتر ىلع هب اوذوأ

 بروح.” ىع كف نب ىسوم لزع امل رق ةلالا» ذاجتافاهل :قذأو اهب ادبتسم
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 بع

 نهذف هضري أمت لاوحالا ضعب اهيبسب طخ ةلاد هل ننكقف همرح

 را ل |! تماعغ قدا دبع ,نإ, لوجسواب ممالك مايا راما للا لهو ايبفاعم

 ةموقو هلحم بساني اه بهحرتلاو ةمركتلا نم نسارمغي نب ىنامقع هاقلقف

 | 1 هيا نع ودعي : نت نفنوبااراصاو ناطلسلا (عانطسإ7 نما هوو
 ىلع هضحل هايا موقلا ةماركب هل رذقعاو هثداحو لاققلا ةموح ىن داهقلف

 ناسملعب وه ماقإو هيلع ركني مف ربخل هربخ ناطلسلا ىلا عجرو مل ءاقولا
 نسارمغي نب ناقع كله املو ةيامعبسو ةنس برغملاب ىلع هوبا كلهو

 ركاسعلا ىلع هل اودقعو مسفناب هوطلخو ةلخادمو افاتطخأ هوغب هدأز

 املو ةباجماو ةرازولا نم ةعيفرلا بترلاو ةلملهلل لاهعالا هولوو مئادعا ةبراحم
 ا 1 لاك نييمانوولا هعبا اهنمأب :راقو وج وبار قاطلببلا كلف
 ناكو هيلع دبتسا اطف لاله هالوم هناكمب صغ ىانلا ىلع ةعيبلا ذخأ

 ةزاجا ىلع عجاو هسفن ىلع ىشخ هيفا 16 نبا ولم نلف انا اردعك

 لزنو ةودعلا ىلا هبرغو هيلع ضبقتو لاله هردابف سلدنالاب ةطبارلل رجلا

 دمي ملف ناطاسلا ةيارج () نع كمساو نيدهاجملا ةارغلا ىف مظتناو ةطانرغب

 اويرغاف سانلا اهب ثتدحتو هب ءاج ام هزنأ نم. تناكو هماقم مايا ادي ابيلا

 رسجالا نبا باطخب هناطلس ارغاف ةوادعو ادسح ابل لاله متاوج تذغناو

 هتيصاق ىلوو هيورح ىف ناطلسلا هلعتساو هيلا هجلساف همادقتسا ىف

 0 ا الوب ءاقلل ةيعيرا) لاوسابسلاب| هسوئرد نسبا ناك قس
 ىف عجرو ةتانز تمهل تساو هيلع ةربدلا تناكو نيرشعو عبس ةنس ىيحي

 هيلا كلذ ىمنو هب ةميتلا هسفن ىف ىقلاو ناطلسلا لاله ارغاف لفلا

 نردما نب ىهلا ةياجب ةرصاخم ىلع هناكم دقعو ةدواودلا برعلاب قحلف

 ىبحي نب عابس نب ىلع ىنبا ىبو ناهلس ىلع وه لزنو قلش بجاسص
 (1) نمو (ممأو رطوذ. موءاعما ىلع



 يارس

 اوناك امل رططلا مامأ ارارف تارفلا رهن دركلا نم ريثكلا ربعو اهيلع اولوقساف

 ممتاتومبو مفارشا فكنتساف كرتلا ةلايا ىف اوراصو ةيسوجملا نم هب نونيدي

 نيول 'ىنبب ىنافرعي ناتريشع برغملا ىلا ممم زاجاو ممئاطلس كدت ماقملا نم

 نيدحوملا ةلود رخآل برغملا اولخدو عابقالا نم ميلا نهف () رهبات ىنبو

 ةيارجل مل ىنساو ماوغم مركأو ممقلت نسحاف شكره ىفترملا ىلع اولزنو
 ناتدحب نيدحوملا رمأ ضقتنا املو قب ةلودلا نم عمفرلا لحملاب مملحأو عاطقالاو

 عزو نايز نب نسارمغمب مضعب قحلو نيرم ىنب ةكلم ىلا اوراص معلومو
 منم 2 ممقرعأ ال رهبات ىنب نم تيب رصنفتسملا ذمموي ةيقيرفا بحاص ىلا

 نورخاو ىيحكي ىبا ناطلسلا انالوم بحاص راوزملا ىورعملا زيزعلا دبع نب دمحم

 قيس باث منم نيرم ىنب ةليأ ىف ىقب نم ربشا نم ناكو منم هريغ

 نب © رضخ ىنيول ىب نمو ناملس هوخأو فقاص نب نسح نب ىلع رهبات

 ةسايرو ىلعو ناملسل رهبات ىغب ةساير تاك ةصوبونب ل دوم و نب رل دمج

 ىلوالا منطاوم ىف تناك امك منيب ةنتفلا نكت نداكو دمحم نيرضخل نيول

 مايسلاب ملاصن ناكو ناسجلت نم معايشا ميلا تفاوت برعلل اودعت |ةأف

 عسرأ ةنشا شافي ةنقيَقَو منه عماقولا رهشأ نم تاكل محالس ىسقلا( تاق

 رهبات ىنب اسيءر ىلعو ناطسو نيول ىنب سيءر ري اهل مس ةياقسو نمعبسو

 ةفدتفلا ىم مناشل قل دبع نبا بوقعي مكرتو حوتفلا قفا جراخ اولقتقاو

 اطبارسم كلذ دعب غنم ناملس :كلبم ناكو ممل 0 ملف منم ءايك

 ىبوم هفبا نسح نب ىلعل ناكو ةياقسو ىنيعست ماع فيرا رتل

 نمب يرو هراد نع بالا هل ىمحكو كرمي نب وسوي" ناش لا

 (ل) طومق لوو سقف , هم (نمانكو نع صفا ةعيتا ريهباي نبا رمثات رممات 1

 2) ]6 ]و مرام هوا ممعمسصرمات لقصف |هق (عمز5 صفق. لو |'نث مقاحطات مدع له (عممق مهقتاتمم لكم ةعنأ مما

 (8) لنه مو 1" مما درب صيصح
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 تاتو هلاعا رئاس ىلا هلعو طسوالا برغملا راصما نسحل وبا ناطلسلا مظتناو

 امصع ةتانز عبقتساو هملاعمو ىنايز لال كلملا سور سمطو هروغتب نيدحوملا

 اماهسا برغملا دالبب معطقأو ةوارغمو نمجوتو داولا دبع ىنب نم هثأول تحت

 نم ةهرب ىنسارمغي لا كلم ضرقناف ناسملت لاعإب مئارت نم اهب غلادا

 يا ناطلسلا ةبكن دنع نيح دعب هيلا اومس صايعا منم هداعا نأ ىلارهدلا

 ءامشي نم هكلم ىتوي هللاو هحير تبهو هقرإب ضمواف دركذن امك ناورهقلاب نسل

 ىسوم نب ىبكيو ىلع نب ىسبوم مو هقلود لاجر نع ربغأ

 مرومأ رداصمو ممتيلوأو لاله ددومو

 نب ىبوم اماف متيص ىنم عفتراو متره#ت نم راط املركذلاب مانصصتخاو

 000 ا( 0 دكلا .ةليبقا قم داصات ناطلشلا جنم فالاهلا بمال نع
 انانصإ متم. ئدوعسملا ركذو مالا نيب ميسن ىف قالخل ىلإ انيشأ دقو

 نإو منم نيرخآ ىلا ناكيكلاو ناسرملاو ناجياشلا نم هباتك ىف مامس

 ا ار ل ناصف عدم ناوي لضوللو ماهلاو قاهيودا دالي عيطإم
 قفئاوط منم ناكو همالك ىبهقنا ىلعو ناقع نم ةائربلا ىار ىلع حراوخو

 نوعجنيو ةاحرلا ىف نوبلقتي مقماعو برعلا قارع ىمروزربس# لسبجب

 ميساكم لجو دوبللا نم مانكسل مايخل نوذخيو تيغلا عقاوم مقمئاسل
 دادغبب تاسايرو ةرغكلاب عافتمأو ةزع ممل تناكو ماعنالا نم رقبلاو ءاشلا

 0000 كلم نيكل الو ةضاولاب عدادبعساو .ةلودلا, كم رعاغالا ةيلغت زهاب
 مكلم لققو تاياقسو نمسهو تس ةنس دادغب ىلع رططلا بلغو سابعلا
 اا ا ١1 راسل دعت سلا فو نيينئايعلا ءاغلخ رخا نوذاف
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 ةلفاح اباقعو هركسع احانج كلام وباو نهرلا دبع وبا ناريمالا هانبا بكرو

 ىرقبقلا اوعجرو دلبلا ركسع قثكنافوج لك نم نيريم ىنب روقص مهلا توا تو
 قدنفل ىوهم مضرتعاو دحا ىلع منم دحا ىوليال نممزهغم رابدالا اولو رث
 كلابلا .نم رعكأ مدربلاب ذّمموي كلابلا ناكف همدر ىلع اوقفاهتو هيف اوحراطقف

 لبج لماعو مشعل رمبك ناقع نيرع ذمموي نمجوست ىب نم كلهو ل.تتقلاب

 () تو دزعوات ةعلقلا بحاصو ىنملادي قبرك كع نب ةمالس نب دم#و شيرسناو

 هذه ىف ومد مسا لاقماو امهل هابشأ ىلا ةتانز ىف اههام اهو ملع ىنم ابيلا امو

 ىاطلخلا ران ؛برهساو اربع مطحو كردلا جامد نمل 0
 موي ابمكقاف نيئالثو عبس ةنس نم ناضمر رهش رخآ ىلا اهايا نسف ىبا

 ةمل ىف هرصق باب ىلا نمفشات وبا ناطلسلا الو ابالغ همم نيرشعلاو عباسلا

 قلل دبعو ىلع نب ىسوم هريزوو دوعسمو ناقع هالو ةعمو هباععأ نم

 مب قحل ىذلاوهو نيرم ىنب صايع نم قلل دبع نب دمحم نب ناققع نب
 نيزروبأ هيخأ اما ذدموي هعمو هربخو رك 2 هانركذ انيك سنوت نم

 مسوءر تعفرو اومحلتسا ىنا ىلا نيتيقسم رصقلا نود اوعنامف تبات وبأو
 اهلخادو ابجراخ نم دلبلا ككس تصغو. اهب ىديطف حامر ىصع ىلع

 اوعقاوتو مئاقذا ىلع ساغلا كرنك ننقل احل ماحزلاب اهباوبا تظكو ركاسعلاب

 نيب بهدلا قاله ىمح ىيبابلا' ىمبناطر موالما كلمكاردو ردك
 صلخو احاستكأو اببن لزانملا ىلع ىديالا تقلطناف بابلا كلسمو ققسلا

 دبع ديز ابا ىروشلاو ايتفلا سوءر ىعدتساو عماجلل دضملا ىلا ناطلسلا

 ىف هدقتعم ىناكمل هلاعا نم امهمدق مامالا ىنبا ىسيع ىسوم اباو نهرلا

 لاناف 'ةاطعوو ' ةرعم “نما معلن :امو» تباعا )ربما املا اعفرو وسهلا مالا ل1
 نسهعلا رصقأو بار امطصالا نكس كلد+ نع ىلا عفرب هيدانم ىدانو

 (1) 1. سنو. 8 ممعاع تودرعراف
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 سما يا ناطلسلا ىلا ربخل راطو . دعب .كلذ ركذن امك هتوعد ابيف ماقأو

 نا واطلسلا عجارو هناد مسح برغملا ىلا اعجاز ؛صيحتنف .ةلانئاتب نما هلكإب

 اك اينانتكلا اكدكو ا (هلاعنب جاؤع ىف هركاسع نطسبنأو هزع . نيفشأت

 تقلل روخت ىلا نفحتزو ةتانزا لدامق رفيتسا.:قا:ىلغ .ىا: ناطلسلا اددم اذهب

 ىسيتنأو هيخأ ىلع نسل ابا كاطقفلا ةرمجك ةكلبل ىنيثالثو تالث ةنس

 001 ىا| نىفسبلا , نا اطلسلا ىبا نمفسصاتا كلانه هميقلو تريروأت رغث ىلا

 عض ةمامح نب ليدنم هعمو روغتلا دسل كلنه هعم هبا اهرمج
 ىلا عجرو ىسكنا. هيلا :اوزرب الف .هموقا ىف: نيرم .ىنب نم ىنيغيبرمت

 عبرأ ةفس هلقعقو هيهأ ىلع نسحل وبا ناطلسلا بلغت املو ناسملت

 دففتسا دقو سمح ةنس ابيلا ضبنو اهراصحو ناسملت وزغل عج ىنيئالثو

 جاهس انيهنيلع برضو هركاسع اهب تلماحأو كلدكب لافتجالا قى هعسو

 مٌمنم صلخي ىيطلا داكي ال ىتح مهملع تقبطا رئافغل تاقدارسو راوسالا

 ىجاوضلا ىلع بلغتف ةبج لك نم ةيصاقلا ىلا هبئاتك حرسو مهلا الو

 اهيلع او هلك كلذ ركذ ىتاي امك ةدجو برخو اعيجج راصمالا ٍةتفاو

 ىبا ناطلسلا عم اهب راو قيناجملا بصنو اهحواريو اهيداغي لاققلاب

 ضضعب ىف عيلع ناكو داولا دبع ىنبو نيجوت ىنب نم ةتانز ءاعز نيفشات

 نا كلذو مرارما كلمو علاطبا هيف تمحاتسا ىذلا روهشملا ىملا اهمايا
 00 ال رو نع قالب زاغالا قي ةركامي ناكا ىستل ا ناطلسلا
 رلادصييو جورشلا دسيو ىارطالا ققثيو ةلتاقملا هيف بهي رش ميلع برض

 تتعب تا كفاطاو هيف ةصرف داصترأا ىف نويعلا- تبي' نيفشات وباو للفلل

 لتبهلو دليلا نمب ام كلس اذا ىتح هل اومُمكف ةامهل ندع اذبتنم مايالا

 ناعرس داكا حت هوقئاشو انهو دج“ اعق ةضرف اهنوبسحي هيلع اوضفن

 ” ل 101 تك د نيدوي كلام نفعا هنيلا قدحعوا وا: .لياعلا



 ك4

 شحارم ىلاوه ضبنو همع هيبأ ةرخ ذنحالا "+ قيفصاتءاعيأ ملا عاقعقلا

 ىسوم هدئاق نيفشات وبا تعيف ديعسوبا ناطلسلا هيلآ قحزو اهلخدف

 هووز عتكاو تراك لدع حابتساف ىزات ىاون ىلا ركاسعلا ىف ىلع نب
 دوواد هرسيزو نيمفشات وبا تعبو ديعس وبا ناطلسلا هيلع اهدقعأو لفقو

 ابضاغم هع عجرف ةساملعنب ىلع ىبا ناطلسلا ىلآ الوسر نكم نب ىلع نب

 مل دقعف ديعس ىبأ ناطلسلا مسي كسقلا ىلأ أاهدعب نيفدشات وبأ خل

 ناطلسلا ىلع يحي ىبا ناطلسلا انالوم نبأ دفو الف ةدم ابيلع اوماقأو كلذ

 كلهو عرابخأ قى هانركذ اد نهب ريصلا دقعناو برغملا كلم ديعس ىبا

 مدق نأ دعب ناسملت ىلا نسحل وبا ناطلسلا ضهن ديعس وبا ناطلسلا

 ةياجي راصح ىنع هشويج علقي نأ ىف نيفشات ىبا ناطلسلا ىلا هلسر

 هسلجب لسرلا عمساو درلا ءاساو ىباف سلدت لع نع نيدحوملا ىناكيو

 ظفحاف نيفشات ىبا نم عمسمب ملسرمل مشلا ىف ىلاوملا مهل عذقأو لوقلا رج

 ناسملت ىلا نيثالثو نيتنث ةنس هشويج ىف ضبنو نسحل ابأ ناطلسلا كلذ

 ةيابحب ىلا ددملا نعبو ةماقملا لاطأو هركسعم اهب برضو ةلاسات ىلا اهاطخف

 مافاوو نارهو لحاوس نم هليطاسا ىف اوجكرو هعُئانص نم ىوطبلا ىسحلل عم
 مدهو داولا هبع ىنب بر عجج دقو ةياجب ىبحي وبا ناطلسلا انالوم

 اهرحاسعب اعقبجي نأ هعم نسل ىبأ ناطر دعومل ءاجو تكدزيومات

 ىنب ركسع اهنم لفجاأو تكدزي مات ىلا ةياجب نم ضهفف ناساؤت راصحل

 ابيرخت اهيف اوتاعف نيدحوملا ركاسع اهب تقحلو ءاوق اهوكرتو داولا دبع

 تفسنف مدالاو تاوقالا نم اهيف ناكامب حاستكال ىلع ىديالا نقلطناو انمهنو

 شسمكناو راصملل نم ةياجب قفخم سفغتو ىضرالإب اهناردج تقصلاو افسن
 ناطتسللا نا ايظا :نسعتتنا كلذ ؛لالخت :يفو ا عصومت هاو« هازل اديه لا
 ل.ماعلاب كفو ةعرد ىلا ةساملجتب هرقم نم دمصو هيخا ىلع ديعس ىبأ
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 نأ دعي ريع يبا نبأ اهبنع ضيجاو سنوت ىلا ضينف منع ةتانز لوفقب
 دهجت وبا هعمو ىئبحي ءاينتكو ابا هنبأ برغلا كلم ىلع ةياجب نم دفوأ ناك

 كلذ ناكف ىنيفشات ىبا ىلع اخيرص نيدحوملا ةيشم نم ىنيكارفات نم

 000 د اطبقلاا دال عير كتر انك كلم ىقاععتا لأ هوما

 رذنو اهلخدو ابيلا ضينف هومدقتساو اهتروع ىلع هولدو ةياجب لهأ ضعب

 ابيلع هلوزن موي اهبلخدو ابيلا هقباسف سانلا ديس نبا بجاد كلذب

 اهمع نيفشات وبا ناطلسلا علقاو ءادلا مسحناو ةلخادملاب همهتا نم لدققو

 ىذلا شيهلل ىلع داولا دبع ىنب ةهشم نم عوررط» نب !١ ةيئستيع كيوو

 هانبف تكدزيزمات نم ةياجب ىلا برقا نصح ءانبب هيلا زعواو تكدزيزماعب

 راصقلا دتشاو ابقنخب ذحاف :ةياج ةلابق (0) ىداولا ىش ىلعا نم ةتوقايلاب

 سفنتو ناسملت ىلا اعيجج اولفجناف مترك نسل وبا ناطلسلا ذخا نا ىلأ

 سنوت نم هشويجب ىحي وبا ناطلسلا انالوم ضيفو ةيادجب نع راصملل قنخم

 ىنغت م ناكرابن نم ةعاس ىف اهبرخ نيثالثو نيتنث ةنس تكدزيزمات ىلا

 هرابخأ ىف كلذ انركذ اهسح سمالاب

 ا ا نب ىمفصشاأت ا ناطلسلا لتقمو

 4 كن تعب هايف دعو 0 ىندل نم ةليوطلا ةنداسملا ند

 (1) آ1عو صفد. 8 كا 0 ممرناعصأ ىدأو ىب



 |دا/

 ىلع لئابقلا رئاس نم ىمرلا اوذخإو رلملا ىتح قفارملا رئاسو رمدالاو تناك
 تلو أهراصح دتشأو ةيادجب ىلع ممتاطو تالقي مميابج اوفوتسأو ةعاطلا

 نيرستعو 2 ةفس هداوقو هشومج ىنك وبأ ىاطلسلا انالوم تعبو اهراعسا

 كدب نب هللا دبعوبأ اهدئاق مب جرخو رامهل لامع ىب لبجح 506 هلاك ىلا اوكلسف

 رفغتسا هيلا مربح غولب نفاع كع قب ليظوما ناك ىقووع نصا كلذ ىلا نال

 تكدزيزمات ةيحانب ناعمل ىقتلافزاربلاب هلبق داوقلا ىلا تنعبو همارو نم دونهلل

 يابب ئولعملا نم ىلاوملا مدعم ريبكلارفاظ :تامو لاخلا ديلا نبا[ كلا

 هبكنو ع نب ىبوم ك5 ناطلخلا طخ اهلا مركسعم جيبقسأو ناطلخلا

 كا ناطيلملا ىلع زرع نب ةزهح كفو أاهدعب نيرشعو عشك هي ف اوعجرو

 ىنب نم لوشلا لح ىناقع نب قمل دبع ددعبوأ هعم كفوو اخيرض قفشات

 ىدكي رظمل 4.دتنومجب دداوق عميج ماعم ناطلسلا ت.عبف ناسمل خب قحلو هلاوحأ

 صايعأ نم نارسمع ىبأ ني ركب ىبأ نب دمحم مل بصيو ىسوم نب
 ةراوه دالب ىاون نم سايرلاب ىيدي وبا ناطلسلا اناليم ميقلو نييصفتل

 ريسمهجعو دجأ هيدلو ىلعو مير ىم اهيف أي هنئاعلط ل اولوقساو هعوضص

 دقو ةنيطنسقب ىيحي وبا ناطلسلا انالوم قحلو ناسملت ىلا مب اومعبف
 نارسع تأ ىبأو ىسوم ىنلب ىكي قاس تت ٍ ةموح قى ةحارجل ضعب ةئتاتللا

 ىبحي ىبا ناطلسلا انالوم ىلا ربخل غلبو ناسملت ىلا لفقف اهلوخد نم اموي
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 ركاسعلا هعم تعيف ىيحي ىبا ناطلسلا انالرم ةيقيرفا 1

 ملعجو داوقلا ميلع رماو دقار ىنيو نمجوت ىنب نم متماعو ةتانز نم
 ' لليبلا يه ةيعيرفا ىلا اردبغففب دركلا ىلعأ نب يوم, داق وطنل
 حاسم لققو اومحاتساف ىديالا ممفطختو ةنجامرم ىجاونب اومربناف ممثاقلل

 00000 نا اعلا سي دار ااتملاب يلعب تصم عمق مال
 تاخودف .نيرشعو عبرا هل ركاسعلا حرسو هرامخأ 2 اما هنيكن

 لا كد دقوو دلملا ىلإ اجتوي ةومويق, نيادلا هس ىبا: عملو ةياجج ىاون
 نب بلاطو لمللا ىبأ نب رع نب ةزج ملس ةهشم نيرشعو سه ةنس

 ىنب نم نيكسم نب دمحمو بوقكلا ةسابر ىف نامحازتملا نالعتلا لبلهم

 معم تعبو ةيقيرفأ ىلع هوحرصتساو ةكرحلل هوغخساف مكح ءاربك سوقلا

 ديرشلا ركب ىبأ نب ميهاربأ ممل ةركضتنو كعا نيب وسوم هدئاقرظنل ركاسعلا

 مئاقلل سنوت نم ىي< وبا ناطلسلا انالوم جرخو نيميصقتلا ' ضايعأا نم

 ىلع هركاسعب ىلع نب ىسوم ماقاق اهيلا مقياسف ةنيطنسق ىلع مهشخو
 0007 ا دوددالا ملي هانحا.ى هيبعلا ركم باز ىب معارج يدقق, ةيطتست
 '00 1 طا فوم دع ةيبطبسقا طقعنممأو عرامحا ف "ةايريكذ امك
 00000 دل اعل املك كات داعي اهوا مح 1 نهعل يركع نجح

 لزافم روغتلا ةرصاخمو ةيحاضلاةودتب هملا دبعو شومهل ىف نيرشعو تس
 ىلع مزمعا اذا ىتح اهيصاخل ةياجب ىلا عجر رث اهيحاون دسفاو ةنهطنسق

 ءانبلل داترا هدعبل ابيلع بئاتكلارممكل حاصر مغركب نصح ىنا ىارو عالقالا

 ةغيدم ةياجي ىداو ىلع سيمخل قوس ناكم طتخاف هنم برقا وه أهف ابهلع
 ركاسعلاو ةلعفلا ىم مئانب ىلع ىديالا عجو ةياجب ىلع اهب تداتكلا زيبجل

 ىنبل ناك ىذلا ريدقلا نصل مساب تكدزيزمات اهومسو اموي نمعبرال تقف

 زعواو فالا ةثالثزهاني اركسع اهب لؤناو ةدجو ةلبق لبجلاب كلملا لبق داولا دبع



 نب رمعل دقعو دلبلا تافرشب بصفغف ىناسملت ىلا ةانقلا ىلع هسار لجو

 نم ىبرعلا ديعسلو ىوقلا دمع ىنب لاعاو شيرشناو لبج ىلع نامع
 ىداوب متو حاير ءايحأ ىلع راغاف قرشلا ىلا ىحزو ةيدملا لع ىلع هيلاوم

 مءايحا عضو ةلسبقلا ىلا رج دالب نم ةيضفملا ةينغلا تمح نابل
 ابهو اثالث اهقحاسب سرغف ةياجب ىلا هبجو ىف ىضمو ملاوما متكاف
 ةرذعملا هجو هل رهبظف هيلع تعنتماف رع نب بوقعي بجاحلل ذّمموي

 ام هرما نم ناك ىنأ ىلا ناسملت ىلا لفقو مل اهناصخسا ىن مئايلوال

 ىلاعت هللا ءاش ىنآ هركذن

 ابهف ناك ىلا نّيدحوملا عم ةليوطلا ةنتفلاو ةياجب راصح ىع 1
 رهدلا نم رب همرت نع رمالا .رقنإ) ةناطلم ا

 لقعأ () ةرشع عست ةنس ةياجب راصح نم ىنيفشات وبا ناطلسلا عجر امل

 ىنخشحولا ةالب كماورغلاب خاخلالوب قرلعلا ةلصمصا#ا ىلإ كرعبلا ١
 ةينات مازغا رث اولفقو ةياجب ىاوض اوخودف نيرشع ةنس هشميج أهازغاف

 ةغيطنسق ىلا ىبهتناف ىدركلا ىلع نب ىبوم ميلعو نيرشعو ىدحا ةغس

 قيضم لوال ركب نصح ىفتباو اهنع جرفاف هيلع تعنتماف اهرصاحو

 فل داق ىسوم نب ىيحي رظنل ركسعلا هب لزناو ةياجب ىداو ىداولا

 نيرشعو ىنمتنث ةنس ةقعلات ىلع نب ىسوم ضبن ف ناسملت ىلا لغقو

 تالث ةنس دوو اهنع جرفاف هيلع تعنتماو اما اهلزازو ةياجي ىارن خودف
 ةيقيرفإب ودبلا ريبك لمللا ىبا نب رع نب ةزمح ناطلسلا ىلع نيرشعو
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 قحلف ادعس هاخا لزعو نمجوت نم ىنتللادي ىنب دالب نم هلع ىلع ىلع

 لمكتساف نمتاسبلاو ضايرلا ذاختاو روصقلا دييشتب هتلود ارغأو ةياجب

 هركذن مم ع هرابخأ تعستأو تءانق م ىنسحأ

 دمحم ىلا نيفشات ىبا ناطلسلا ضوبن نع ربه

 هيلع هناليتساو شيرشنأو لمه فسوي نب

 دق هاركذ ايك هنع وج ىبا ناطلسلا عجرم دعب ىفسي نب دمحم ناك

 لعفتساف ةوارغم نم لفلا هيلا عقجاو همحاونو شيرشنإو لبج ىلع بلغت
 مزتعاف هرمأ نيفشات بأ ناطلسلا ماو هقكوش ىجاونلا كلق ىف ندقماو هرمأ

 عست ةنس ناسملت نم جرخو للعلا حازاو كلذل حجو هملا ضوهنلا ىلع
 دقو شيرشناو ىلع خانأو برعلاو ةتانز نم لفئابقلا رئاس دشتحاو ةرمهع

 ىنب نم نيرغيت ونب نأكو ىسوي نب دمحم عم ةوارغمو نمجوت هب عقجأ
 نب نامع نب رمع ىلا متساير ىف نوعجري ىوقلا دبع نبأ ةناطب نيجوت

 هنود نيجوت ىنب نم هاوس صلقسا دق ناكر هركذن اهسح ةيطع
 ”ناطلسلا مكقاف هنع ىنكي نأ هدعوو ىنيفشات ابا لخادو كلذب هفساف

 ىلا هموق ىف نامثع نيرع مفلاخ لاكرت نصحب اعيمج اورجكأو لبج ميلع
 سانلا ضفناو رمالا لمخأو عمبلل مخف ايناكك مرصاح ىأ دعب :٠ ناطلسلا

 ناطلسلا ىلا اريسأ هب ءىجو قسوي نب دمحم ىلع ضبقتو نصل مكقاف

 هوصعقاف هحامرب ىلاوملا هلوانتو هحمرب هزخو ث هيلع ددعف هبكوم ىنوهو



 | كارد

 نم ىتاتري ىغب رممأ ىلع نبرصن دلو نم رمنع نب حوقفلا ىبا نب
 مس م. عاقجإب ىمفستات وبأ مع املف هرزوتسأ دق ناطلسلا ناك ىمجوت

 نا يمني [قيلفاكم هوجو |( صمح هيا اع[ كرحابلا اويلغو مميلع هناا

 مفايسإب ناطلسلا اوروتعا رادلا اوطسوت اذا ىتح هقالغا نم اوكسقسا

 منم ناحرس ونار اذالو ::ةيلع أرجرعي ملف أبنع نيتقات ودا ماخو هولققف

 ومحل ىسأو هولققو بابلا اورسكف منود اهقلغ نم ىنكقساو رادلا اياوز ضعبب
 سبب ءارورلا كلف لقال الإ تلقي ملف ةناطبلا نم كلانه ناك ىنم

 ناحوس اابأ اب ةييوملا ,ككسيب ,ىدانلا قاطو ملزافم تهبتساو حالملا

 املا ساتلا 2 2 ملف هنم رات نيفشات ابا -همبا ىأو ناطلسلا 0

 بكرو ةجهصلا عمس دق ركاسعلا دئاق ىدركلا ىلع نب ىسم ناكو

 ىلع دوعسم ءاليتسا ىشخو ىنونظلا نظف هنود 0 هدجوف رصقلا للا

 كلا وانت هرضحاف ةبارقلا ريبك ىنسارمغي نب نانعلا نيتع ا رمالا

 ناتيعلا در ناحرس ىا كلبم نقيتساو ىتاهلا مب رم اذا ىتح رصقلا

 شهدلا هكرذا دقو نمفشات ىبا ناطلسلا ىلا لخدو هلزنم ىلا هبقع ىلع

 دقع هل ىلوتو هيبا سلجحب هسلجاو هقمل هطشنو هقبقف ةعقاولا نم

 نم ىلوالا ىدامج: رخآ كلذو ةماع سانلا ىلعو :ةصاخ هموق ىلع ةعيبلا

 ميدقلا رصقلا نم هفلس ةربقمم هنفدم ىلا ناطلسلا زبجو ةنسلا كلت

 ةبارقلا رئاس هقعيب لوال ناطلسلا صخقاو هلل ءاقملاو ىنيرخالا ىف الغم عيمضأو

 نم ارذسح ةودعلا ىلا مزاجاو . ىسارمغي دلو نم ناسلتب اوناك ىيذلا

 ه.تةباح دلقو ملبق نم ةلودلا ىلع نتتفلا نم عقوني امو مهشرت ةبغم

 نم اردص ضقفلاو ماربالاو للو دقعلاب حيتساو [رئابعإب علطضاف الاله دالوم

 نم ىنونسلا ىسوم نب ىنجل دقعو هركذن اهسح هبكن نأ ىلا هتلود

 نب ةمالس نب دمحل دقعو ةوارغم لامعا رماسو وبا ةيرلا متلود عدافص
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 ىىصوتسا نيعستو تس ةنس كله املو أميمايأ رئاس هوخأو هوبأ هل عطقا

 دشرلا منم سنوي ىتح هلام عدوج مئارت عيضوو ممضف هدلوب ناقع هاخا

 اهيف العو ةذه دوعشم ناحرس يا هنبا ةازغ تناك اذا ىتح علاوحا ىف

 عامجسال هيبأ تارق هيلا .عفدي ناوجوبأ ناطلسلا ىأر هقيص دعبو هركذ

 هتناطبو :نيفشات: نأ هدلو ىلا ربخل ىمنو عدوملا نم هيلا لقحاف هلالخ

 0000007 ل هملا المح دق ةارذلا "لا ويس ىقرلعلاا نم وسلا

 نود دبعلا ةيالوب هراثيإب ناطلسلا اومبتاو همبأ رماع ىبأ تارق ىف ب

 ةارتشم , فاتعلفلا كلما هونلجو رمالا ىلع بيثوتلاب. . نمفسقأت ايآ اورغاف هنبا

 اونيحتو دادبتسالا هل خيل وج ىبأ ناطلسلا لاقتعاو رماع ىأ نب دوعسم

 هيل عمجأ دقو هسلجم نم ىناطلسلا فرصنم دنع ةرجابلا ةلياق كلذل

 رصمانع ىبا نب دوعسم غيفو ةناطبلا نم ةصاخ رصقلا رك ضعبب

 0 كلسلا :غشلكسا دق  ءالرنف“ حالملا رغب: ناكو حالما نب قم ءارزولاو
 ىف رظنلاو رادلا ةنامربق مدنع .ةباجلا ىمسم ىناكو همايا رداس هتباع

 0 117 ايف نشره ماك ةلمارزق نم تحب لطأ :عو : حردللو :لهدلا
 متلوأ لزن ممتنامإب ةقث كلذ ىن رظنلا ىل اوعفد امبرو مهاردلاو رمناندلا

 ةحالفلا ابهلا اودازو ىلوالا متفرحب اوفرتحاف ةبطرق ةيلاج عم ناسملعب

 0001 نادرا متل ا نراكو دعيإب ؟ىطارمتم ب ياكم هني يطا
 نوممم نب دمحم ةتلود لوال منم هتقباج ىلع ىلوف ةيانعو ةوظح دييربم

 دوم نو مهاربأ ةيقليأ) ف ' هذيعف نم رقشالا يع هكلممإا اق حالما 0

 اناكف حالملا نب هللا دمع نب ىلع هتبارق نم هعم كرتشاو امهدعب نم

 عم ذئموي اورضخ هتصاخ عم هتولخ نارضحو هرادب همهم ىناملوتي
 دوعسم ةبارقلا نم هعمو هانلق امك هسلجم ءاضقنا دعب ىناطلسلا

 ريبكلا ىورعم ىلآوملا نيو ةنينح ىنب كلملا دمع نب شومام>و ليتقلا



 ادا

 نيجوت ىنب دالب نم هجورح ناكم قسوي نب دمحم لزي إو نجم نع
 ندادحو هلل ءاقبلاو ناطلسلا كله أ هل

 دذعب نم ىنيفتتات ىأ هنبأ ةيالوو وج ىبا ناطلسلا لققم ىنع رمق

 رماع ابا ىكلملا موهرسب ههبأ صاصتتخاو هساهدو هقمارص ىناككمل ابرق ىلوأو هقرمشع

 هضوافيو هينب ىلع هرثوي ناكف ةوخالارئاس نيب نم هقيقسش نسارمغي ىب نامقعب

 ابا نىهجيلا ىبع هنبأ ىلإ عفد دق اكو. ةناولك ىلا ةللصيو ةضك ©

 ممنم ناك هانتخمو نابرم ىف ه.ةمدخب ىنوموقي ىجولعملا ىنم هل امارسقأ نئيفسات

 ةئتئفتمي مقلعأو مقصلا ناكو :ةروقش ننعلللا حرشو ترركات نب ىعو ىدبمو

 افاهرأ هخبيويو هعرقي ل اميثك دوبأ وج وبأ ناكو اللف ثمن نم هل دالت

 انها هنع هللا افع ناك امل هعيرقت .ىف عذقي اهنرو نالشلا فانشتكا ©

 ىف هدوادلدح قفافعلا ازواجهم ةوطسلا لكبر دنت كلذ جم ناك كلذل هظفحف

 كلذ ىنورخب اوذناكو هفم بهو كتاكت ىجولعملا كرلوأ ناك بدالاو رجلا

 نو همافلعل ا ىم هل ىنورتكذلي ام هتريغ ىنوقعبيو هينا نيفيشات ابأ مالوم

 نب دكلدهك ءاقل ف كك رماع ئبأ نب دوعسم ىأ كلذ نراقو هنود رماع نأ

 ةنئاجي راضح "م مح اماكن نسف ءالبلا وهج تأ ىلع جراشل ىقىسوب

 أذه ةيمتع ىوأ ىناكمب نجرلا دمع ددلو رمعو كلذ ناطلشلا هل نييك سلاف

 هع ناكو للابكيلاب هيرغيو الدلخ كلذب هل دس ةمارصلاو ةباخلا نم

 امو هتقادافو َى كولملا زداوج ىم لان امي ا خام نسارمغي نب ميهاربأ رماع وبأ
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 جرخو ةنايلم لزنو ةوارغمو نيجوت ىب دالب ىلع ىفسوي نب دمحم بلغو

 زعواو للعلا لازاو عومجل عج دقو اهلوخد نم مايال ناسملت نم ناطلسلا
 ركاسعلاب هملا لوصولاب ةياجب راصح نم هناك مهرب هع نبأ دوعسم ىلأ
 هضارتعال ةنايلم نم ىسوي نب دمحم جرخو مئارو نم مترك ذخايل

 شكيلم دالبب هيقلف ردا نبا ىطسحتا وبلا اود ةنايلم ىلع لهتساو

 نب دوعسم اهب هرصاحو ةياسوم لبج ىلا الو ىفسوي نم دم مزهنأو

 اب كتفأو ةنايلم اعيمج اولزانف ىناطلسلاب قحلو هنع جرفأ رن امايأ وشرب

 براسملا ضعبب هنمكم نم اريسأ نسح نب ىسومب *ىجو ةونع ناطلسلا

 كلت لها نم ىنهرلا ذخاو ابكلمف ةييدملا ىلا فحز هت هقلطإو هنع افعف

 0  لا اللا وي ني ديع 'لاطتتساوا ناشللق ىلإ لفقو ىاونلا
 تسعيف ةعاطلا» ىبحي ابأ ناطلسلا انالوم بطاخو ةيصاقلا كلت ىن هتوعاد

 هدعوو ةيقيرفأ نم نايز نب نسارمغي ماهس هغوسو ةلالاو ةيدبلإب هيلا

 لبج لها نيرغيت ونب هل عيار نمجوت ىب دالب رباس بلغو ةرهاظملا

 ةريثع عبس ةنس قرشلا ىلأ ناطلسلا ضين مم هيلع ىلوقساف شيرشنأو

 فىسوي نب دمحم ةعفادمل نسح نب فسوي اهيلع لهعتساو ةيدملا كلمو
 ىتح برعلاو ةتانز لئابقو تالاعلا لهأ نمو هغم نهرلا ذخأ ىن غلبتسأو

 روسغلا ىهو ةبصقلاب علزناو نست عجرو ذاولا دبع ىنب هموق نم

 غلابي ناكو نهفرلل اهذختا ةميظعلا راصمالا ضعب لثامت ةطقل ةهصفلا

 دحاولا ذختلاو دحاولا نطبلا نم ةددعتملا ىنه لأ ذهاب !ناك نئتج كلذ :ى

 كلت المف ةقوسلاو ةخشملا نم روغتلاو راصمالا لها ىلا كلذ زواجتو طهرلاو

 لزانملا ءانتبا ىف مل ىذاو مثلا دعب ملا, اهنعتو مناوخاو مئانبإب ةبصقلا

 ابيب تقفنو ةعمهلل ةالصل اهب اوعمجل دجاسملا مل طقخاو ءاسنلا ذاختأو

 روصعلا ا عجاف برغأ نش جلا هدفا لاح ناك عيانصلاو قاوسالا
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 ىتح. ةيقرشلا دالبلا ىناولغوتو هيلي اهف لك ليعافالا اولعفو كلذ مهجو ىلأ

 ةفيطنسقب مقيرط ىف اورصو كلانه ىنم اوبلقنا رث ةنوب دالب ىلا اوبمنأ

 ىنبب اورم رث هوحابتساف اهيلع لطملا تبات نبأ لبج اودعصو امايأ اهولزانو

 منيب تثدحو هيلع اورم ام رماس ارههتكأو اهومرضاو اهوحابتساف راروأب

 موهرب نب دوعسم ماقاو ناطلسلاب اوقحلو اوقرتفاف ةسفانمو ادسح ةرفاغملا

 اهلاتقل شويه حرسي ناكو هقماقمل نوفصإب انصح ىنبو ةياجل ارصاحم
 جورخ هغلب ىتح كلذك لزي إو نصقل ىلا عجر رت اهتحاس ىف لودكف

 ةدم دعبالا اهراصحل اوعجري ملف ىالا هركذن ام ىلع ابنع لفجاف قسوي نب دمحم

 هوم ناطلتللا بورحو ىنميوجوت ىنب دالبب ىسوي ىب كيك تر نيعربتلل

 ىلا هقباسو هانمدق ايك قرششملا ةيصاق نم ىسوي نب دمحم عجر امل

 ىعسو هيلع ادقحو اظيغ ببهتلت هحناوجو ىدركلا ىلع نب ىوم ناطلسلا

 ريمالا هنبأ ةرايز هللسو ابل مجوف ةنايلم نع هلزعف ىناطلسلا ,دهغعا هب

 ضبقلإاب هغبا ىلا زعوأو هل نذاف هتقخأ نبأ وهو ناسك نيكه ا

 هلا-يبس ىلخ ناطلسلا ركسعم ىلأ عوجرلا وه داراو كلذ نع ىاف هيلع

 ركسعملا نم رفو بعرلا هبلق المو بارتساف هبجو هلركفت هيلا لسصو اهلو

 نم ناطلسلا ابلماع ردرح اننا ندا نإ قيد ىلع كونو ةيدللإب قحلو

 نم هتقيوغب ىلع هموق هبلغ ىتح الاقتعا هقثوأ هنأ لاقيف نيجوت ىنب

 هل ذخاف هتاعزن نم هب مقسوي وجوبا ناطلسلا ناك امل هعم حورشل

 نم هيكسعم ناطلسلا ىلا اوفحزو برعلا نم ميلا نمو هموق ىلع ةعيبلا

 نايشل بقلك قاطليسلا نلف" :ميدلا نناكف هركاسم ىب مثيقلف لبن
38 



 عم

 اراب هيلا عمجاو دج قيرخ يلا يملا وجم كاهن هلزاور ةقلي .نم

 ىوسخم ل [يقيات همامأ رفف عومج هأ عمو يناسب ىلع نمفمات انأ هنبأ

 هتوعد ىلع, ىلنش الاجل نم مملقعمب ديعس ىأ وذب رماقأو ةياجب هبارتغأ

 ىنب راصحل هلاعا لها عججو هب مخ لهن ىداوب ومحو با ناطلسلا لقحاف

 يرانكو هيف ةهبغرو هناك كلم دارغاف ةياهعبسو ةرشع ئىوعخأ ةفس 3 ىم

 ىلع ضقتنا امل هنا كلذو .هملا ىيحكي ىبا ناطلسلا ةلاسر ذنم عمط اههف هل

 0 اهنع مزبناف هياكل ضهنو ةييطقسقي ةمفتل نعد دك ا حل

 هل ايرغم هقلود لاجحو ضعب وج كيا ناطلبلا ىلع دفؤأو هرابخأ 3 دانمدق

 ددبللو ةرهاظملا هلبسي اضْيأ فولخ ىبأ هيلإ كعب أ ةياجبو ىيولخ يبل

 هب قحل هانمدق امك ىفلخ ىبأ. كله اهلو: ةياجب ,كلم. ى كلذ .هعّمطاف

 اللف رسازجلا 56 كلذ ىنع دأدعو هقحهساأو دارغاف لاله نب هللا دبع هيك

 ىلا اوغلبف ىح أ ىبأ عم ركسع ّى دالوم انغام كثتعب رضازل ىلع ىلوقسأ

 ىقنحز اهناش ىنع هلغس 7 باسم هي ىح 5 ىلإ كلهو نزلا لبج

 0 قاف هلعبا ىو انا انركذ انيك نواس ودك لزتو هودع رفا“ نم عرفو

 كلم هنوقهكسي ةدواودلا رممأ لبش نب عابس ال را اول كا عابس

 الا

 ١ ادوعسمل دقعف عومملل هل عمو كلذل زقماف نيدحرملا لع نم ةميرغلا روغتلا

 | تحن بدو محا كسع 1 حماسم دالولف ركسع نع ةنئائيلتم ىساق قسوب هنِع

 كسع ىلع: ىدلا نع ف ىسول دقعو داليلا مودل أاهءاوو أمو ةياجحب ىلأ

 اونقلأظنأو ءارصصلا قيرط ىلع .ةمغزو ةدواودلا ىم برعلا عم هجريسو مع



 عاب

 تببلاطف قال يع نب هوس قمت نافع هوعش ونبأ كرعللا كلك لدعتساو

 رافعا ميمذاساب نم: ناناملا ىيمراسلا فملوا داس رش كي
 ارجع !هنفتتوجا ناطلسللا دل يدعم نووعلا كلاراكلا اح م17

 ددنِع هسناكتج ا قيل قعر قدر يوهم, نو شيعي بارتسا مسلا هل دقعو

 هراسجاو ناسملت كا عزتف ا ةدنع هب ئعس امل هيعس نا ناطلسلا هينا
 عيرأ همس ناجم هلا ضير كلذ: ةطسملم هلو رو

 ةقاسلا ىنوه راصو هقمدقم ىن هثعبو ىلع ىاريمالا هنبال دقعو ةرش

 اهلتاقف ةدجو لزانو اهطباسب عيمكأف ةيبعتلا هذه ىلع ناسملت لاما لخدو
 ءاوو نم نافع نب ىنومرجككأو ارقحاسب لزنف ناسملت ىلآ اهاطخت رث ابهللع قميضو
 هركاسع ىف ديعس وبا ناطلسلا راسو اهاياعرو اهيحاوض ىلع بلغو اهراوسأ

 ةاطو تلقثو هب طيحا الف تيعلاو ىاستنالاو مطحلاب اهدالبو اهراعش ىرقتي

 ناك نيذلا ءارزولا باظخ ىف ةايكل ىطلا غنم ةبغملا رذحو هيلع ناطلسلا

 ىف ٌمتعجرم ىضتقا ىتح مناطلس حصن ىع معداخيو ميف هلومأ برسي

 كلذب مطوطخ تعب رث هيخأ نم ةتلاداو بوقعي نب شيعي هراج ىاست

 ءايلوالاو ةصاخلاب بارتساو ةيشخ ابنم هبلق القماف ديعس يا ناطلسلا ىلأ

 اولغشو ه4 عجرم دعب هيلع رع هنبأ م ناككم هتيبعت ىلع برغملا ىلإ ضبنو

 هققو دنع كلذ. ىف هللا رمأ رق ىقح رهدلا نم ةهرب ابملهاو ناسملت نع

 هيلا ةيعادلا 2 ةياجب راصح أدبم ىنع ربع

 وج وبأ سس ناسملت نع لغمتو برغملا ىلا ديعس وبا ناطلسلا رفع امل

 م أح دق ليدغم نب تاع نب كود نب دشار ناك هلع نم ةيصاقلا لهال



 عد

 زعواف هل عفشو هنع كلذ غلباف ءاقبالا ىف هيلا ةعارضلاو ناطلسلل ةعاطلا

 عسفتماف كلذ دعب نم دلاخ رهمالا هلزان و هةنفاطمب ئخك لا ةيحالا ملا

 عمجست مايالاو ةزركت بوطقل نويعو ةنس ةرسثع عبرأ كلذ ىلع ماقاو هيلع

 ا لاكتساو نيدوت ىب دالب ىلء وجوبا لاطلشلا بلغ الف ةيرحل

 ىلا عجرو ةوارغم دالب ىلع احمأسم هالومو شيرشناو ىلع ىراوهلا نومح نب

 ارك رواقو اهب لزنف قلش دالب ىلإ ةرشع ىتنث_ةنس ضبن ث ناسمللت

 قيضو رئازجلاب سرتو اهيحاون راس نم ةجقم خودف ركاسعلا نراخاتل

 هسفنل طرشتسي نأ ىلع لوزنلا نالع نبأ لاسو دهبل مسم ىتح اهراصح

 هلاعا ىف ابمظقنأو ممازمل وجوبا ناطلسلا كلمو هطارقسشا ىاطلسلا  ليقتف

 [فكناف ىلش ىنم هناك ناطلسلاب اوقحو حباسم دا نر ندا نا لكراو

 نأ ىلا هطرششب هل ىنوو كلانه هنكساف هباكر ىف نالع ىباو ناسملت ىلأ

 رانج اهلل هاعيلار كلام

 000011 لا لما كلما نابعا نم ناقعر نول هبعا نخل اشل
 ةلخادم نيرم ىنب يس ىلطلاا نأ نب ىلعا نب. نحل هل عيابو ساق

 ميلا ىحزو ىزات اوكلمو مرابخا ى هانمدق امك بوقعي نب وحر ريزولا
 ميلبعا رث اخيرص وج ىبا ناطلسلا ىلإ مدقو اوقعبف عهبرلا وبا ناطلسلا

 ةرهاظملا ىلآ .هوعدو وهح ىأ ناطلسلاب اوقحأف قرات 0 ممضبجأو عمبرلا وبا

 '0 لالخ عيسرلاو بأ ناطلسلا كامزإا مسوق: قود ةلإ ءادر:اونوكمل برعغملا م



 عد

 هينبو نسارمغي اهيلع اودمعتساو مل ارغث ناسملت تناكو ةتانز دالب :متوعد

 امو شيرشناو ىلعو نجيلا دبع نب ليدنم ىنب ةوارغم ىاوض ىلعو هدعب نم

 هذه ءارو ام ىقبو هينبو ىوقلا دبع نب دمحم نيحوت ىنب لع نم :هيلا 1

 رئازهلل كع لماعلا ناكف هتلود لها نم نيدحوما ةيالول ةرضنل ىلا لاعالا

 رسصغتسملا ىلع ارضقتنأ نمتسو عبرأ ةفس ىفو ةرضعل لها نيدحوملا نم

 ضوينلاب ةياجب بحاص لاله ىبا ىلازعوأ رث اعبس ضاقتنالا كلذ ىن ار مكمو

 اسهدواع م اهنغ جارأو اربشا اهرصاخ نيعبسو ىدحا ةنس ىنابملا '

 نيدسحوملا رخاسعب ىنمسأي نب نسل وبأ نمعبسو عبرأ ةمس راصحم اب

 ىنيلقتعم أولاري ملف ابتهشم ىلع ضبقتو احابتسأو ةونع مميلع ابمكقاف 1

 ريمالا لقتساو صفح يبا ىنب رمأ مسقنأ انجلو ريصختةسملا كلم: نإ" كلا انهن

 نبا مهلع ىلوو ةعيبلاب هملا اوقعبو هوباو ةيبرغلا روغقلاب طسوالا ءايركز وبا |
 نا ىلا ابهلع اهلاو وه لزي ملف لبق نم ( ةطبل اهميالو تناكو رْيَزاَمكأ 1

 ةرماوأ ىف افرصتمو هبااصتخم ردازجل ةيلشنم' نه نالع نبأ ناك مرهو ىنسأ ا

 رزدضاس رئازجلا لها ىلع ةسايرلا كلذب هل لئصحو هترامال اردصمو هيهاوتو

 تغعبف هقنيذمن ءازتتنالأو دادبسألاب هسفن هتثدح [كرانكأ ىبا كله املف همايأ

 جحيسصصأو مقانعا برضو هريما كالف ةليل همارظن نم ةكوشلا لها ىع

 برع ةبلاعتلاو ءابرغلا نم قحلنتسأ بكرتساو دلالا نختاو دادبتسالاب ابداتم |

 عفتماف أرارم ةياجب رخاسع هتلزانو ةامرلاو لاجرلا نم رقكتساو ةهتم.

 ىيحي وبا هلزانو ةحتم دالب نم ريقكلا ةيابج ىلع شكيلم بلعو يلع
 ةيقرصملا هداولا ؟لق ماليتسأ دنع ىنيرص ىب ركاسعب بوقثعي نب

 ئضاقلا نالع ىبإب رمو اهيلع قيضو اهقنغهي ذخاف ةيصاقلا ىف مهلغوتو .|

 هعدواف بوقعي نب فسوي ىلا دلاخ رهمالا لوسز ىرامغلا  سابغلا وبا

 (1) [.ه صتو. 1" ممزام هةطسل هالو سو ةلميل
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 اقحلو ىسيع هوخاو اذه نحرلا دبع هنبأ رفو ةليغ هتروث لوال هلتق دق
 ةنايلم ىللا اليفمنا ارث اهاننطظواف ركام ىلإ اعخرو اهب أءيقف سنوتب

 فسوي كابم دعب ادفو رف ةناملمب ءاضقلا ةطخ ىف نيرمونب امهلمعتساو
 ةناهلمب مداوقو نيرم ىنب لاع عم وج ىباو ناز ىبأ ىلع بوقعي نب
 مرابخا ىن روكذملا ملاغشا بحاص ىناثكلا دمحم نب ليدنم ميف ىناكو

 معلا نم مناكع وج ىباو نايز ىبا ىلع داشاف دمحم هدلو نانرقب اناكو
 0001 يتياررمالاب لعتسا اذإ ,ىتح عقاولل غلبأ وج . نبا نم كلذ. عسقوو

 ' |ةةيناح ىنع نيراد اميل كتنإو معلا هيلطل , ناسملت نم رمطملا ةيحانب

 ايقفلإاب امهصتخاو كلذل نيدعم ىنيناويا ىف اهيف سيردتلا امهل لعجو

 اذه ىرسيز بلط املف ةيلاع ردد ةعلود> ,ىب اغلا تناكف ىروملاو

 هبإب ىلا لوصولا ىف هعم نماي نم هيلا تعبي نإو وج ىبا نم نامالا

 نأ هنذاتسا نأ دعب كلذل ضهنف اهنمربكالا نجرلا دبع ديز ابا هيلا نعب

 هيداغي امايا اهب ماقأ كشربب لمحا اف هل نذاف هيلع ردق ىا ههبإب هنم راغي

 هتنكمأ ىتح هلايتغا ىف ةليهكل لمعيوهو هلزن ىناكمب هحوأ ميو ىريز ابيف

 ىلإ كشرب رمأ راضو ةيامعبسو نامث ةنس مايالا كلت ضعب ىف هلققف

 هللا دعب 3 كيلا ها تاي اع ع نإ ناسا

 ىف نموملا دبع ونب اهمظتقناو نيدحوملا ىلا تراص رث هدغب نم هونب اهلؤنو

 تفغلبو ىنيدحوملا رماب ضفح اونج ديسأ ايل ةيقيرفأو ىنيبرغملا راصمأ



 /عوس

 ىلع قّسوني هغ ىبأ نيد دقعو ةلالا ذاختا ىف انهما“ هل ىذأو ةوأمغم دالي

 هلتق نم ىنأك امو كنترب رغث نم داهح نب مريز لازنتسا نع مغل

 الو ميلا مردز راصو ةماعلا هيف تفرصتمف ءايلإب ىردز همسأو هجراخو

 نيب ام كشرب كلمب دادبتسالاو ءازتنالا هسفن رمغلا اذه تثدح كله اذا

 هاضمأو كلذ ىلع مزتعاف ضعبب مضعب ةعفادمو داولا دمع ىنبو ةوارغ
 ىشارمغي نمداقخ ملا قفهنو' قينابكوا نذل هيل اوشا ناكل
 ةوارغم ىلا نمعستو تالث ةنس ىحز رُث عفتماف هلزانو اهدعب عبرا ةنس

 بكر ٌماموي نمعبرا اهب ناققع هرصاحو كشرب ىلا ليدغم نب تبات اف

 نار نأ نام ةعاطب هدعب مريز ذخأو هانلق اك برغملا ىلا رجلا

 امب اهدعب ىنايز وغنب لغشو ناسملت ىلا هعجرم هيلع ضقتناو اهب هعفاد

 انبي هناس لسقتاو فمر اذه در دنت زال
 رالخاإب اهيف مركاسع ددرتو ةوارغم لاعا ىلع ميلغ دنع ىنيرم ىنب ىقتأو
 بوضقعي نب ىسوي كلهمب نيرم ىنب ةلايا عشقنا الف دايقنالاو ةعاطلا

 ىن ضيرقلا نم هغيد ىلا عجر راصمل نم نسارمغي نب ناقع ونب حرخو

 ةوارغم دالب ىلع وجوبا بلغ اذا ىتح دعبلا ىلع اهفرط ةلواقمو ةعاطلا

 بطخو هسفن ىلع ىريز هيشخ ةءارو ام ىلآ ريصملا اذه هتعاط تزواسجتو

 هنلودنب ايتعلا تحاس-.هملا تعبط زلضخا“ ردعاافل الولي نا كلم لارالا ١١
 ىريز ناكو كشرب لفها نم هوبا ناك مامالا دمحم نب نيحرلا دبع دنيز ابا



 مو

 ةهكشلا ىوق ةيهاد امزاح اظقي امراص ىناكو هانمدق اك عبس ةنس تايرخا

 ةستانز كولم لواوهو ةدحلو ءاكذلا طرغم قالخالا سرش ةكيرعلا بعص

 مل بلقو هدح هكلم لهال كلذل ىهراو هدعاوق بذهو كلملا مسأرم بتر

 00 اب نالملسفلا بنا دا ازيد كلتا يعل ارقد ىتي هسا

 هينعيو لوقي ةتانزل ةيكولملا سلاج ا ختم ةبغز: قم, ديوس رممأ ىدكي
 ةيدإب ءاسور اوناك امناو ةتانزل ةيكولمل ةسايسلا معم وه ناقع نب ىبوم

 هنع ىنقلو اهمسام بذهو اهدودح دل ناقع نب ىنوم ميف ماق ىتح

 هيمالك ىبتنأ ههلعتب أودققاو هبهذم اولبقتف منم هراظناو هلاتقا كلذ

 لوال نيرسم ىنب ناطلس عم مسلا دقعب هناش ختتفا رمالاب لقتسا املو

 ىضر اك مسلا هل ىقعو تباث ىبا ناطلسلا ىلع هتلود ءاربك دفواف هتلود

 خود ىتح ركاسعلا مهلا ددرف هوارغمو نمجوت ىنب ىلا هبجو فص
 شسيرسشناو ىحاون نع ممالا ةيطع نب دمحم درشو عباعص للذو مدالب
 فسوي كلهم دعب اهب قحل دق نأكو ىلش ىجاون نع دمحم نب دشارو

 0 لا اييلع ليمعتساو» نملمغلا ىلع لووعشاو, اهنع هحازاف بيقعي نب

 لزضو نمجوت ىب دالب ىلا هرهكاسع ىفرمع ةنس جرخ رق ناسملت
 اذه ىوقلا دمع نب ةمحم باقعا نم لفلا درشف ممدالب طسو تينكرفات

 ىفنيو مشحلاب ممم لاداو منود نمجوت ىنب ىف متساير زاتحاو شيرشناو

 شيرسناو لبج ىف هموق ةساير ىلع ةيطع نب ىبحي مريبكل دقعو نيرغمت

 دعسل دقعو اهلامعاو ةيدملا ىلع زيزع دالوا نم ىسح نب ىسومل دقعو

 )0000 7 دي وطي يدك ىتلادي ىابب هموق يك ,ىلع ىف ةمالسأ ياي نم
 نيجوت ىب نوطب رئاس نم ذخاو مملع نم ةيبرغلا ةيحانلا لهو
 0 ا م ايو اب لع وا رع حار ١ ةيامحلاو  ةعاطلا يح . نهرلا
 0 ا ل كاوا رايب ذاب تيالرلا بج نب يسون



 ا

 سنوتب ةفيلقل ناكو هتاتشوو ةسيبع دلب اهنيب منقلا ناكو اهلاعأو
 تخدم ' علم ”لووفنللاةهلراةفاقم انزوالا ساركزا ناقل ا
 ىلع مواعدو هل نايز ىنب ةعيب تناكف ةرضحلاب ةيبرغلا روغتلاو ةياجب

 ةنياج“ نام ءطفنوالااءاوكو بار ويستمالا ا«لررملا مسا رف تداكو همس
 دنع كلذ تضرقعأ دق ةشحولا تناكو هنيبو منيب ربصلا ناككل ةلصو

 ىلا اهيلع اورقساو متلصو ىلا اوعجارت رث هانمدق اك ةياجب ناققع لزان ام

 ناطلسلا سنوتب ةفيلخل ذمموي ةعيبلاو ناسملت بوقعي نب فسوي لزان نأ

 ميلع دقاحوهو همسإب ناسملت ربانم ىلع ةوعدلاو قئاولا نب ةديصع ىبا
 بوقعي نب فسوي لن املف رغتلا بحاص طسوالا ءايركز ىبا ريمالل غتقيالو

 نسارمغي نب ناققع شابكساو قرشملا ةيصاق ىف هركاسع تعبو ناسملت ىلع

 ةيصاقلا كلت نع متعفادمل نيدحوملا نم اركسع حرسف ةياجحب ةيحاضب

 مميحلتساو بعص كرقعم دعب نودحوملا ققتكناف نازلا ليج معم اوقتلاو |

 و طققاشم” اك ةريثكل سوءرلا ىبرمب ديعلا اذهل كرتعمل ىسيو نيرم ومب ظ

 وككعحي : نا قلوبا نيب كلذأل ةرفاغملا تيككسأو سوءرلا ىنم لاجملا كلذ ظ

 ةهشم بوقعي نب قسوي ىلع سنوتب ةيفيلخا دفواف ةياجي بحاصو

 هلمعو ةياحب بحاصب ءارغاو هفلس عم مفلس ةلسول اديدجت نيدحوملا

 لطعف هودعل ةفيلقل ةالوم هظفحاو نسارمغي نب نامع نم كلذ عقوم ءاسف

 ةعباسلا ةياملارخا كلذ ناكو هتوعد نع هتلايإو هموق جرخاو هركذ نم هربانم

 تادحالا نب اهيف ناك امو

 ىو ردظبلا ناطلسلا دوخأ نددعب نم رمالاب ماق ا اوبأ ريمالا كله اني

36 



2 

 اهلزنا ىتلا بئاثكلا عيمجب اجاجو مدالب نم اهيلع ىلوتسا بوقعي نبا

 ىلاعت هللأ ءاش ىأ هركذن ام درمأ نم ىقاقا ىأ لأ اهلك طسوالا برغملا روغت نم

 هكلهم نيح ىلا راصفلل دعب نم نايز ىتبا ناطلسلا ناش نع ريقل

 راصفلل ةره نم جورفخل دعب هرمأ نايز وبا ناطلسلا هب ختفا ام لوا نم ناك
 وبأ هوخا هعمو نأسملت نم ضهن نأ نيرم ىنب ىديا نم لامعالا هلواغتو

 نم درشو ةوأرغم دالب دصقف هيامعبسو تس ةنس ىم ةحا ىذرخآأ ومح

 خودو ملامع ىديأ رد راك نيرم ىنب ةعاط ىف غنم كلانه ناك

 ناكو وسرسلا ىلا ضهنو اهنع عجرو هالوم حباسمل اهيلع دقع رث اهتيصاق

 نمو ملايدلاو ديوس نم هيلع هتانز اوبلغو راصحلا مايا هوكلمت دق برعلا
 00 | 1 مران يدار ةماثا ولقجات ماع نب ىوقعي ”ىب نما ملا

 لبجلاب ىقب ناك نم ةعاط ىضتقاف نيجوت ىب دالبب رمو اعجار افكناو
 مصالا ةيطع نب دمحم ذئموي متسايرو دوعاطاف مشحلو ىوقلا دبع ىنب نم

 فقث دقو هجورخ نم ربشأ ةعستل ناسملت ىلا لفقو ىوفلا دبع ىب نم

 ام مرو هضايرو هروصق حالصا ىف رظفف هغلود ىاطعا عنمو هكلم فارطا
 كله رت اعبس هعجو دقشاف كلذ لالخ ضرملا 0 هدلب نم ملت

 هدحو هللا ءاقبلاو عبس ةفس ىنم لاوش تايرخأ

 ةياجبو سدوت ا مصاهعأ ىميب تس دق ةيقيرفأب تك ةوعدلا ناك



 سو

 م ةيحو تفقوف ميلا رصقلا نم تجرخ مميبأ ةيظح قاحا ىبأناطلسلا

 ءاقبللو امل ام مكمرح نايز تانبو مكرصق اياظح مكل لوقت تلاقو اهتيدت

 مكعراصمل ةّميكب قاوف الا قبي مو مكودع مكماهتلال ىساو مكب طيحأ دقو
 ةايحلاف انكلاهم ىلأ انوبرقو مكسفنا افمف اوحيراو ىبسلا ةرعم نم انوحيراف

 نم ناكو هيخآا ىلاومجوبا تفتلاف مدع مكدعب دوجولاو باذع لذلا ىف

 ىبوتم اي كاف اعمق وظتافم .امه رخل فققدتم ذهل لاقزن ناكمم 2
 ىنهيف اهدعب ىنرواشت الو ارسي رسع دعب لعجي هللا لعل اثالث ىجرا

 ىلا انموق عم جرخن ىلا لاعتو نهتلقق ىلا ىراصنلاو دوهيلا حرس لب
 كلذ ىن ءاجرالا ركنو ومح وبا هل بضغف هاش ام هللا ىضقيو تيقسنف انودع

 شهجو ابضغم هنع ماقو اتسفنابو نهب ةرعملا صيرتن .هللاو نحن أنآ لاقو

 مجاو هيدي نمب ىناكمب اناو ىاجم نبا لاق ءاكبلاب نايز وبا ناطلسلا
 ىسرح الا ىنعار امف مونلا هيلع بلغ ىأ ىلا امدقتقم الو ارخامم كلماال

 نيرم ئيدركسعم نم لوسز ناكوب ناطلسلا ىذا كا كر 2
 قيفخ نم ناطلسلا هبتناو ةراشالاب الا هباوج عجرا قطا ملفرصقلا ةدسب

 نب فسوي نأ هللاق هيدي نمب فقو الف هاعدتساو هتنذاف اعزف انقراض

 ناطلسلا رشيقساف مكيلا تبات ىبا هدقاح لوسر اناو ةعاسلا كله بوقعي

 تناكو عمم, عيسيمب هعلاسر  لونسلا خلبا ىتح اهمرقو هاحلا 0 ١
 بوقعي نب فسوي يأ ةلاسولا هذه ربخ .نم ناكر مانالا ىف تابرقملا ىدحأ

 نبات وبأ زمحتو هتدفحو هدلوو هتوخا نم صايعالا رمالل لواطت كله امل

 هيلع اوبصوصعاو مب شاهكساف مف هل تناك ةلوخل نجاترو ىنب ىلا هدفاح

 انمامو هل اعربفم اودركيو هللا هوطحي: نا ىساربخيا ني نافع كلا
 هودقاعف نيرم ىنب ركسعم مممع ضوق يلا رف: ىنأ هبنأ كف هاعسم قيلشلا ٠

 فسوي ناك ىتلا لامعالا عيمج نع ممل لزنو هرما رق امل مل ىنوو اهيلع



 )امم

 ةتالغب بندركلا نم دحاولا لصالاو كلادبك تنخا نمو ةرشعب ململا نمو الي

 امهرد رشع ةينيمخ كتل تكءو مرد نيرشعب سك كثو لاقثملا كا

 رانيدلا نامثا ةتالقبرايخإو امهرد نمعبرإاب سوقفلاو ءاققلا نم ةدحاولاو

 كليهتساو نيمهرد ب ص اجالا نمو. نيعلا نما ةينلو امهرد ىنيثالغب يطبلاو

 بوقعي نب فسوي كلم لع تسأو ملاوحا تتابفو مدوجومو ملاومأ اكل

 لحرو اهيلع ةديشلا ةروصخملا ةنيدم 2 تعستأو اهراصح ىم هناك

 هفغلبت 1 ا نارمعلا ىف ترججتساو قافالا ىنم عداضبلاب راجلا اهملا

 زمعاو متيدهو ماشلاو رصم بحاص لسر كلاذكو ةياببو سنوت نم
 نسارغي ىنب ةيماح دهيل كبناو هرابخا .ىف ىتاب امك هلءافك ال ازازمعا

 ةتاقسالل مب جورسخلو كيلاب ءاقلالا تع اومزتعاف كالهلا ىلع أوفرستنأو ممتليبقو

 قسوي ناطلسلا كلهمب مقنخم ىنع سفنو بيرغلا عنصلا ممل هللأ قييحف

 ةيكولملا تاعزنلا ضعب هتطقتا ىدبعلا نم ىصخ دي ىلع بوقعي نب

 كرداو هءاعمأ علطق رجب هنعطو همون عدخمو هقمب رسكا ق هدقعأف

 ز 2ك مديبع لعن نم مستسب ابي ملف نءالثأ اوقزمو هفارزو لأ قيسف

 | كابو 0 ىايز لأ ىع ةءانعلا هللأ 0 هدحو وصلا د

 0 كح :ادكااق- لايالا ميهاربأ نب دمحم انعكات) هطرخلا اهعتداحل ابارغتسا هللا

 ىنم ة ةولخ 1 ءاعبرالا مكارشو جرغلا كلذ مي ةهحبص ىايز وبأ ااطللملا

 ءارهالا نم ىقب مك هلأسف عرزلا ىنزاخ فناح ىبأ ىعدتسأو ه هردصق اياوز

 اهتامنكب داصوتساف دغو موهلا ةلوع ىقب أمنا هل كلاقف ةموتخلا ريماطملاو

 اوسلجو اهل 00 درتبخ اق وهح وبأ دوخأ هيلع لخد كلذ طك مامنيبو



 لارج

 ىبنومو :قايز نبا هدمحم هينبأا نع تعغي م اهاداذلب فايبأللا نع تافحا

 مل اوضرعو داولا دبع ىنب ةّجيشم رضحاو امبمبا نع امهتزعف وج ىبا
 رموقلا نع اجرتمو ناشلا نع امهفتسم مدحا لاقف ناطلسلا ضرمب

 انررمسل كله نكي ناف ضرملا عوقول نزلا دعي مو افنأ انعم ناطلسلا
 ففلافع نم يقم اننإ:لاعفا عيان تا امم كلما اذاو وع رد 0
 ىلع بكاو هناكم نموج وبا ماقف نايز وبا ربكالا كوخأ انناطلسف الأو

 تدقعناف ةهحشملا هب ىدتقاو هنيه ةقفص هاطعو اهلبقي هيدحأ كاي

 اوزريو هيلا اوعنقجو عئاطلس ىلع دارلا ديعونب لقماو هعقولا هقعمب
 نب فسوي ىلا ربخل غلبو تمي ١ ناقع ناكف ةداعلا ىلع مودع لاتقل

 دهدعب نم هموق ةمارص نم بمعو هل عجنتف مراصح نم هناكمب بوقعي

 لان هلوزن موي نم رهشا ةتالثو نينس ىنامت مات ىلا مايا هراصح رقساو
 ىنمهل لكا ىلا اورطضاو مالا نم ةما لمي م ام عوبلو ده سم اهيف

 ديرو: ئسانالا نم ىتوملا ءالسا اهنإف اولكا منا ءانعرل هيمحا نادل ا
 دودنح زواجت اه قفارملا رئاسو :بوبحلو تاوقالا راعسأ تلغو دوقولل ققسلا

 ةلاشربلا هنومسي ىذلا معلا لايكم نمت ناكف هنع مدجو زبعو دئاوعلا

 نم ىصنو ىنيلاقعم ىقصذو الطر رشع ىتنثأ هردقم هب ىنوعيابتيو

 قاطخلا "ىو: الا دعف ىنيتس رقبلا نم دحاولا صقشثلا نمتو ىنمعلا بهذلا

 لاغبلا محل نم لطرلا فمه نم نامحلا ناو ىصنتو ليقاتم ةعبس

 نم لطرلاو مكس نم راغص مارد ةرشعب ليخل نمو لاقتملا نمعب ريمخلو

 فصنو لاقغم دحاولا ربلاو اهرد نيثالغب ىكذم وا ةتيم ىرقملا دلبل

 رشصع ةقسب ةجاجدلاو هلم ةيحلو مرد ةرشعب رافلاو هلغم بلكلاو

 تسيزلا نم ةيقوالاو كلذك ريفاصعلاو مارد ةقسب ةدحاو ضيبلاو اهرد

 لوفلا نمو نيرشعب مهلا نمو اهبلقم نمسلا نمو اهرد ربتع ىتنثإب



 مس 4

 نابعش ىف اهب اوخاناف مويلا كلذ ىشع ىنيرم ىنب عّمالط تفرشأ رث مب

 فسوي برسفو اهتاهج عيمج نم اهب ركسعلا طاحو نمعستو نامت ةنس

 لخادم اباوبا هيف خفر اهب اطيحم راوسالا نم اجايس ابيلع بوقعي نبأ
 ىلع ماقاو ةروصسمملا اهامس ةنيدم راوسالا بناج ىلا هلزنل طقخاو اهبرحل

 |0011 انسفال ار خادم يزللور اكو و: لامع !نيالاغلي 'قينسأ كلذ
 ىف هانركذ امك نيجوت ىنب دالبو ةوارغم دالب كلمف هروغثو طسوالا برغملا
 ىراضلا دسالاك اهودعيال ناسملت راصح نم هناكمب وه مئاجو هرابخأ

 اللا ل يكتشالابك ةذكي موه كلمو ناقق كلف نا ىلإ هنقسيرف كلم

 هفيأ ةيالوو نسارمغي نب ناقع كلبم ىنع ربخأ

 هتياغ هلأ نددعب نم راصحأ ءاهتنأو ناكر كا

 هموقو نامقتع اهب ربا ناسملت ىلع هركسعب بوقعي نب فسوي خانا امل
 ' نم نيمنسلا ةسماخل ناقع كلهو مهقنفهب ذخا راصفلو اوملسقساو
 تاهحجم ىنايز وبا هنبأ هدعب نم رمالاب ماقو ةيامعبسو تالث ةنس مراصح

 نامرهق هابص ىت ناكو ىلبالا ميهاربا نب دمحم ةمالعلا انهجش ىنيبخا

 0 كل كب ناك قنابيدنلاب ناش معلا قفا قامقحا ءالم لاق: ةواد
 ىنكي ملف مانو ىبللا برشو حدقلاب اعد سشسطعو«ناميدلا همم«ةخاءاملق

 مسلا هيف فاد هنأ عدانصلا رشعم ىقوض [مكو  هسفن .ثتصاق نأ :كدقوإب

 هجوز هقيب ةديعق ىلا مداخل ءاجو لاق مايا مودع بلغ ةرعم نم ايدافت

 ا نبا هحاولا داع نب ءايركز نا رزممالا نبا :قاحا ىنأ ناطلسلا تنب

 تعجرتسإو هيلع تفقوو تءاج ربقل اهربخاو سنوت بحاص صفح



00 

 0 د امييلع هللسر دفواو ةيغاطلاو رمحالا نبا ةلخادم ىن ههبأ

 ىناسمملت_ىلعا .يوقعي نبا قسوم اوقحل دق ةوارغم نا 0 ه2 كلذ

 مدالب ىلا ناقغ. ضين ال ىع اوجرفأ ايلف يعل مظعا أهذم اولاف

 كتئافر الف ومح انا هتنا أبي لزضأو اهيلع ميبلعو أهخودف

 لزانف ةيناثلا هتكرح بوفعي نب قسوي ضين نمعستو سمخ ةنس

 رمال لبا لولو عانواو .نارقر سيكس ا
 م مر ىبنساتزملا ديز يا هيهقفلا نبا هيمحهل .دبع طابر تلدكساتو

 لاسمهلل كلت ىف ىضتاف نسارمغي نب ناقع جرخو برغملا ىلا اعجار ريد
 فسوي دأزغ 0 طابو حابقسأو 0 مبضارقعأو دودع مهتعاطل

 ةمس عبار هازغأ رث برغملا ىلا عجرو نمعستو تس ةنس اغلات بوقعي ىبا

 رف ءانملا ىف اوعرشو هركسعم اهب طاحاو نأسملت لئاقف نمعستو عمس

 عمجو اهئانب ديدكب رماف ةدجوب هقيرط ىف رمو ربشا ثالغل اهنع جرف

 نكي هاش ماقاف كلذ ل8 ردع نب هاخا لمعتساو اهيلع ءنصخلا

 بوقعم» قت ىو عم ناسملت اولزان دق نميجوت ونب ىاكو برغملا قئحوع

 باتعتاو . متظزننم ىمللدنم .ئمي هاو ةصالس الرا مهتما ككل
 نسارمغي 0 راكع ميهلا جرخ اهنع حرفا الف ميملا ةيوسنملا ةعلقلا

 الايطو. هنم.اولاناام !ىاكضأ م يغم لانو ةعلقلاب ممرصأ حو مدالب خودف

 هركسعب ابمكقاف ةموردن ىلا بوقعي نب ىهح<يوبا هفلاخ مدالب ىف هبيغم

 لومسلاف:كقواتالكئاِص يرغطظملا نب فلكي ىب ءايركز اهدباق: نماةلحادبب

 مافوف اهرثا ىلع بوقعي نب ىسوي ءاجو تنوأتو ةموردن ىلع نيرم وخب
 راصح نم هناكمب ىناقع ىلا ربخل غلبو ناسملت ىلا اعيمج اوفلدو

 ضعبب بوقعي نب فسوي ابيلا قبسف ناسملت ىلا ل.>ارملا ئوطف ةعلقلا

 از آه سو " مهام نساتزملا هاو سو.8 ىسانرملا



 رسع

 دافمدق اك ةدواودلا ءايحا ىلع اولمنو ةياجب لاعا ىلا هعم لحتراو هيلع ىف

 هانركذ دق ليوط ربخ ىف ةياجب ىلع كلذ دعب ءايركز وبا ىلوملا ىلوقسا رن
 00 0 ديياكو  ناقعا ناييو' هنيب .ةعيطقلا .تنيكحسشاو هرايجا |

 لمع ىلا حز املف سنوتب ةفيلخل نمبو ناقع نيب ةالؤومل ماكحخسال

 ىلا ةلحرلا لمعا قومملا ةيصاق ىف لغوتو نمنامثو تس ةنس ةوارغم

 |0001 هورسب كلذ سعب : قم اهلراحب ف اهراطقا نيا خودو. ةيابج_لدع
 خاناف ءاغترا ىف اوسح كلذب رسيو سنوتب ةفيلخ تاضرم ىن لاقعالاب

 ناكف طسوالا برغملا ىلا ابلقفم أهمع جرفا م اعبس هركاسعب ابيلع

 هانم دق اك تينكرفاتو ةنوزام - ىم

 قر ىخب عجم ةنتفلا ةدواعم ىنع ربقأل

 ليوطلا راصمأ ٌى ناسملت 0

 ىت دهدعب ىم هرمبمالاب ماقو دابجلاب هلغشل داولا دبع ىنب ىنمبو هيب

 دانيل كاش م-مسفنأ مبعبتأ ىنميح 136 هدلو ما ىقىسوي هفيأ هموق

 ملسلا فسوي دقعف رمحالا نباو ةيغاطلا ةاللممب هنبأو نسرمغي مهفسأو

 هيبأ كليم ىنسم عب رد كلذ هل بقتسأو داولا ديع ىنب برخحل تع مل

 سحأ م تالالاو قيناجما 55 ب.صخضو أهءارجت عطقو انكاكش ىمعبرأ

 به ذم ىنسارمغي نب ناي لبقتو اعجر أافحنأو اهنع جرفأف امعاتنمإب



00 

 مافتشاف هيو !يوعلا دنع نو يدكتما هقرطم ارذاك 1101 ةقالكلا نل ةرامعاو
 اللا بدالك عست ةنس حرخ رف ملاعا رئاس هل تنادو نيجوت ىنب ىف درمأ

 ناسملت ىلع عتاكرح ىدحا ىف نيرم ىنبل هيلع اًمبلا اوناك امل ةوارغم دالب
 ةرسضملا ىلا وه لفقو هب ماقاف مملع رك قلشب وج ابا هنبأ لزنأو اهخودف

 اولازي مف عريما ليدنم نب تبا ميلعو ةبحتم ىجاون ىلآ ةوارغم لف زمحتو
 كشرب ةنيدمب |ورجكاف اهدعب نم نمعستو ثالث ةنس مهلا ناقع ضهنو اهب

 ىلا رجلا ليدنم نب تبات ضاخو اهكتفا رث اموي نمعبرا اهب مرصاحو

 ىلع ناقع ىلوتساو هركذتو هانركذ اك بوقعي نب ىسوي ىلع لزنف برغملا
 اهبسوالا, فرعملا دال ا مظعناف نييجنوقب لسع ىلع .لوعسا اك ةوارغم ل 01
 كامو دعب هركذن اك نيرم ىب ةنتفب لغش رف ىوالا ةتانز دالبو اهلك

 دلكل_للطحو هلل

 ابملا اعد امو ةياجب ةلزانم نع ربل

 صفح ىبأ ىنب نم قاما ىبأ ناطلسلا نبا طسوالا ءايركو ابا ىلوملا نأ انركذ دق
 لزنو ةراع ىبا نبا ىدلا ةعيش مامأ ةياجب نم هرأرف دفع ناسملتب قحل

 لدعتتساو“ .ةراشسع نبا“ با كعدتلا كلمت اق: لوما رمح لسا جيا
 ىلع هقعاطب نسارمغي نب ناققع هيلا تعبو ةفالخلا صفح وبا رممالا هعأ

 ىبا ىلوملا ىلا ةياجب لها نم ريغكلا سدو همؤق هوجو هيلع دفوأو ةداعلا

 ىنسارمغي نب نامقع ضوافو هيلا دلبلا مالسأ هنودعيو مودقلا هنوتهسي ءايركز

 ربخلا هنع ىوطف ةرضحلاب ةفيلخلا همعب ةعيبلا قحلاف هيلع ىباف كلذ ىف

 ئلع .لونؤ رفقلاب مبنالاجم ىف ةبغز ءايحإب قحل رث امانا ضبقلا ىن ددرتتو

 همالسا دوواد نم نسارمغي نب ناقع بلطو ىاطع نب لاله نب دوؤأذ
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 ةوارغم دالب ىلا راصو اهتيصاق خودو نمجاوت ىنب ىاوض ىلع الوأ بلغتف

 ةياجب ىلا زواسجت رث اهعورز مطخو ابعن قستناف ةجتم ىلا م كلذك
 ةنوزامب هقيرط ىف اعجار افكناو هيلع تعنتمأو دعب هركذن اك اهرصاخ

 رهمأ ليدنم نب ثبات هل لزنو نينامتو تس ةنس كلذو همعاطإو اهرصاخ

 رق هتلايا ىف ةوارغم دالب رئاس مظتناو اهيلع ىلوتساف سنت ىع ةوارغم

 ادادعتسا ةنوزاه اهركقحاو اهبوبح عتكاف ىنيجوت دالب ىلع هتنس ىف ىطغ

 ذخاو افرصاخ تينكرفات ىلا ىلد م اهاي ةوأ رغم راصح ىنم عقوتي ام

 ناك ىوقلا دبع نب دمحم ىنب ىلاوم نم ىمعقل ابلاغ اهدئاق لخادو اهقنكب

 ناسملت ىلا افكنأو ابيلع ىلوتساو اههع نىلاغ هل لونف منم ساغلا دهس ىلوم

 شيرشناو ىلع ميلغف نهئاتو عبس ةنس ىنيجوت ىنب دالب ىلا ضهن ث
 نب دمحم دلو نم ةرارز ىنب ىوم مرممأ همامأ رفو مزع تبنمو مكلم ىوغم
 زيوسع دالواو راشعالا ىن ةيدملا جاوضب قصف منم ىلها ذخاو ىوقلا دبع

 كلهو ةيحاضلا كلق نع مدرشو مراتا نسارمغي نب ناقع عبتأاو هموق نم

 ىنمانمللددي ىب دالب خود دق كلذ لبق :نامقع ىناكو هرفم ىف ةرارز ىلوم

 اوعفتماف تارم ميلا ةبيوسنملا ةعلقلاب ةمالس دالوأ مءاسور كواتو نيمتوت نايعُب

 ناطلس ىلا نيجوت ىنب مموق ةقرافمو ةعاطلا ىلع ميديا هوطعأ ث هيلع

 ذنم مهنارما ىوقلا دبع نب دمحم ىغب ىلا دهعلا اوذينف نسارمغي ىب

 كلم ىنا ىلا هل مراغملا ملاعاو ماياعر اومزلاو ناقتعب ميديا اولصوو لوالا دهعلا

 نيجوت ىنب داليب تراصو مرابخا ىف كلذ ركذن اك اهدعب نم شي مشنأو

 اهبو ةيدملا ىلا اهدعب ضهن رق شيرشناو لب مثحل لاعتساو هلع نم اهلك
 نوف رعي ةجاهنص ىنم لّابق اهيف هتوعدب ماقو ابلزانف نيجوت نم زيرع دالوأ

 هقلايا ف تيقبو نيناهيو نامت ةنس اهنم هوهكماف بسنت ميلاو ةيدمحلب

 اههلع هوحلاصو زيومسع دالوا ةليا ىلا ىنحزو هيلع تضقتنا رق مهشأ ةعبس



 لاول

 لوبقلاب هعجارف هقعيبب هيلا تعبو قاحصا ابأ سنوتب ةفيلقل هنيحل بطاخو

 هنم بلطي قل دبع نب بوقعي بطاخ رث مدرلا ىلع هلع ىلع هل دقعو

 دبع وبأ ةمالعلا انهيش :امقدح :ةم دارا ىنسارمغي هوبأ ناكدال مسلا

 ناققع نب ىوم وج ىبا ناطلسلا نم تعمس لاق ىلبالا مهاربأ ىنب دمحم هللا

 ةيانك ىوج:اذادو ناقعإ ادادنل نسارمهي اذا كصوأ ةلاق 'هواديتانامر هش

 مكلم لامتتسا دعب نيرم ىنب أ ىنباي هل لاقف تغلب يظعتلا ةياغ نع

 انل ةقاط ال شكارم ةفالفل ةرضح ىلعو ةيبرغلا لاهالا ىلع مّسالهتساو

 سكنلا ةرعمل مناقل نع دوعقلا ابا ىنكم الو مددم دوفولا اوعجج اذا عئاقلب
 ىاردجلاب ذايللب كيلعو مناقل داقعاو كياف اهبنع ديعب تذا ىتلا نرقلا نع

 تالاع نم كرواج ام ىلع ءاليتسالا ىف تعطتسا ام لواحو كيلا اوفلد ىتم

 كلعلو كدشحب ودعلا دشح ىناكتو ككلم هب لهتسي مكلاهمو نيدحوملا

 هبلقب يلا ةيصو تقلعف كتريخذل القعم ةيقرشلا روغتلا ضعب رمصت

 كلذل اوعز غرفتمل نيرم ىغب عم مسلا ىلا خحو هرئامض اهيلع ديقعاو

 ةودعلا نم هذاكم قحل دبع نب بوقعي ىلع نسارمغي نب دمحم داخأ دفوأو
 داقلف سكراب: هلطووا نجلا, هللا ضاق ابلعلا «ةعابارلا هقراجسا»ى_ةسالا
 هسفن تباطف هيخا ىلا اعجار افكنأو بحأ ام مسلا نم هل دقعو ةماركو أرب

 هركذن اك ةيقرشلا دالبلا حاعقفال غرفو

 ههجو فرص قحل دبع نب بوقعي عم مسلا نسارمغي نب ناقع دقع امل

 نيدحوملا لع نم أه ءارو امو ةوارغمو ىنيمجوت دالب نم ةيقرشلا لاعالا ىلا



 مل

 فسوي ىلآ كلذب رمال غلبو نسارمغي نب ناقع ىلا هشويج نم ددملا ءايركز

 ىنازلا لبجب اوقتلاو مضارتعال ركاسعلا ىف ىبحي ابأ هاخأ ثعبف بوقعي نبأ

 اذهل ةكرعملا ىهستو كلانه اومحتساو نيدحوملا ركسع ىلع ةربدلا ناكف

 0000 0 ةييلدلب ةيقاتشر كلذ. لجلال تنكتلسا :لزدولا» قنوملا ةدبعلا
 ةياجب راصح ىلأ موعدي نيدحوملا نم ةخشم مميلع دقوأو نيرم. ىتتب

 ءارو نم نسارمغي نب ناقع ىلا مربخ خلبو ةرهافلا ةيدبلا معم عبو

 ىسفف هلع نم داحمو هربانم نم ةفيلقل ركذ طقساو اهل ركنتف هناردج

 رومالا كلام هللاو دبعلا اذهل

 امو ناقع هنبا ةيالوو نايز نب نسارمغي كلبم نع ربخل
 ثتادحالا نم هتلود ىف ناك

 لهتساو نينامثي ىدحا ةنس ناسملت نم حرخ دق نسارمغي ناطلسلا ناك

 نب تباث هل لزنو ميحاوض كلمو ةوارغم دالب ىف لغوتو نقع هنبأ اهملع
 ىبأ هيخا لابقإب ربخل هغلب م هدي ىم اهلوانتف سنت ةنيدم نع ليدنم

 كلانف مولتف هنبا سرع قاما ىا ناطلسلا ةنبا سفوت نم مهرب رماع
 هقيرط ىف عجولا هباصاو ناسملت ىلا لحتراف ةنايلم رهاظب هقحل نأ ىلآ

 نم ةدعقلا ىذرهخا كلانه كلبف هعجو هبدتشا هبيوب مث لقحا ام ىنغو

 ردخ ىف هاراوو هداوعا ىلع رماع وبا هنبأ هلم هدحو هلل ءاقبلاو هنتنس
 ناسملت ىلا ريسلا ذغأ رث كيس ىلا ةوارغم دالب زواجت نأ ىلا هضرممب ايروم

 سافغلا هعيابف هموق ىف هيبا دهسع ىلو نسارمغي نب ىنامع هوهأ هيقلف
 ةصاخلو ةماعلا هعيابف ناسملت ىلا لخد رت معناها ةقفسم هوطعأو
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 ىبأ بفرح هك هراتأ نم ريبظو ةرمم أو ةماركلا ةفعاضمو ةياردل انشا ىم لون

 ارخا بلقنا رث هقمب ىلع ةيتانزلا يشلا رصقو هملا قانعالا دم ام رماع يا

 هرصق ةامقع تهجصاو اهلوصو نمحل ناقع اهب ىنقباو اروبحم اوبح هقنيعظب
 رممالا ىبأ ءايركز وبأ رممالا قو هموقلو هإ اركذو هتلودل ارخخم كلذ ناكف

 ىبأ ىبا ىعادلا ةعقاو ىف هموق ةكلهم نم هصولخ دعب ناسملتب قاحا ىبا

 رصقلا نم هتحا هيلا تبرسو ةفطالمو اهركتو ءافتحاو أرب لزن ريخ هرهص

 ةمارك نم |ومفتف ىرعيلا ىاينلا كيس نب ركب ىأ كو هيقفلا ىبأ 5599-4

 نب نامقع: ةاوغم+ايأ ضوافو هكلم تارت ىلا هوضيغعسأو ارفأو الظ ماب ةلودلا

 دفوأو ةرضملأ 2 تاكك ةوعدب هكا نكف ناك أمل دركفف كلذ ى ىنسارمغي

 ه4سفن ءايركز وبأ ريمالا تدك كلذ 6 ةداعلا ىلع ةعيبلاب هتلود لاجر هيلع

 رماع ىخب نم ودبلا ريما ماطع نب كالشم نب دووادب قكَف هك فذع رارفلاب

 لعب او ذيملا ءارسمأ ةدواودلا ىك هنمام هغلبأو دراجاف ةبغز ىنوطب ىدحلا

 ىسغ ابلع رماسو اهعطتقاو اهاركذ بوطخ دعب قدا عبرا تنس ا

 هعطقأو لطالقع نب دووادل قوو صفح تأ سندوتب ةوعدلا يهمانك هع كلم

 نم نع وكلاب )1( ىنرادةيأ 4.ميفب اظاكي هةعفاكمف هدرفأ اريبك الع ةياجب ىنطوب

 رسازبلاو ةياجب و ةنيطنسقو ةنوب ةكلمم ءايركو وبأ رهمالا ل.ققسأاو ةياجب ىدأو

 (1) آم مددعانداتمو لع نع ممصت 011106 لحمف ءل2(ا16 5
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 اسم

 دالب نم هيلع اوبلغ اهف هل ةوعدلا ةماقأ ىف نيرم ومب هرثأ عبتاو هتوعدل

 ىلا مرابخا ىف هركذد اطرصقلإو ىزازر ةسانكم ةعيبب هملا تعيو برغلا
 ةعاطلاب ةداشالاو ليوقلا باطخ نم هدعب نم يصفتسملا هنبالو هب اونأد ام

 انمح اهربانم ىلع رصنتسللا مدإب اوبطخو شكارم ىلع اوبلغ ىتح داهقنالاو
 نم مربانم اولطعف هيلع ةيصاقلا كلت لوانتم دعب مل نمبت رق رهدلا نم

 000 لاو بنعللا "ىلا اومن اق.ةالاوللوب دادولا "بناج موعطقاو: هكتلوأ :ءاهما
 اولازي مف هوغبو نسارمغي اماو لودلا ةعيبط همضتقت يئةيمكولملا ةراكقلا

 نيددجم معم ابدا بقللا نع ىنيفاكم دحاو دعب دحاو متوعدب نيذخا
 ىلواو مُنانبا رابك اهب نودفوي منم ةفالخحلاب همايق ددهخي نم لكل ةعيبلا

 دمحم هنبأ ماقو ءايركز وبا ريمالا كله الو كلذ ناشلا لزي مو مموق نم ىزرلا

 ةدواودلا ءامحا ىن قاحاوبأ ريمالا هوهأ هيلع جرخو هدعب نم رمال رصنتسملا

 هلهأ ىف ناسملتب قاحا وبا ريمالا قحلو اعيج رصنتسملا ٌميلغ رث حاير ىم

 كله اذا ىتح داهبلو اهب ةطبارلل سلدنالا ىلا زاجاو ٌملزن نسارمغي مركاف

 قحا هنأ ىارو هكلهم ربخ هب لصتاو نيعبسو سمح ةنس رصنتسملا

 داقلو نيعبسو عبس ةنس نينه ىسرم لزنو هنمح نم رجلا زاجاف رمالإب
 هقعيب داتاو هيقلتل ىانلا بكراو همودقب لفتحاو اريقوتو ةربم نسارمغي
 هيلأ رهصأو هرصأ ىلع ةرزاوم او هودع ىنم ةرصنلا هدعوو هفلس عم هتكاعل كلغ

 هدهع ىلو ناقع هنبإب ةفالخل مايخ ىف تاروصقملا هتانب ىدحأ ىف نسارمغي
 ىلع ةياجب لماع لاله ىبا نب دمحم ضقتناو هدعو كلذ ىف لجاو هفعساف

 رمسلا هيلا ذغاف ممدقلل هققسإو قاحتا ياريمالل اعدو هقعاط علخو قئاولا
 ىدحا ةنس تناك اهف هرابخا ىف هانمدق ام هناش نم ناكو ناسملت نم

 كعب راصمالاو جاوضلا ىلع ميلغو ةوارغم دالب ىلا نسارمغي فحزو نمو
 لاجر ىت هدفوا ماع ابا ىنكيو موهرب ةتانز هيمستو عهاربا هنبا كلانه نم
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 ةينارولدعياةلاداو ادعو ةمراعتم هيطاحو رتل نبا لاجل افكر ل17 ا
 ةلنيطاسإ ةييفاطلا سراج ابيل علام يع لكحل 0

 م: نساخعيل ار طلاو وعن رحاسعر ةياشمملا هلك يرو
 الغاش كلذ نوكيل هروعث ىلع تاراغلا نسشو بوقعي ةرج ذخالا ىفريجلا ءارو
 نمو ةيغاطلا ىلا هنم لسرملا تددرتو ممتباجإب نسارمغي ردابف منع هل

 بوقعي لغشفو برغملا اون ىف توعبلاو ايارسلا ثبو هركذن اع هيلإ :ةيقاطلا

 هيلع ىباف ودعلا دابجحل خرفي نإو ةندابملا هلاس دقل ىتح دابهلل ناش نع

 مو هانركذ اك ةزوزرخب هقعقاومو هيلا دومعلا ىلا بوقعي ىعد اهم كلذ نأكو
 ةهج لكىنم هيلع ةاصقم ميدياو قحلل دبع نب بوقعي عم كلذ مناش لزي

 هللاو ركلهو كله ىتح منم هنكما ىقم دحاو لك ىف ةصرفلا زهتني وهو

 ضرالا ثراو ٠

 نيذلا صفح ىغنب ىم ءافلخأ 0 ىنسأارمغي ناك ىنع ربع

 ممتعاطب هموك انا خإتو ماتوعد قاسملسب ميقي ماك

 مهنوك مايا نموملا دبع ىمغب نم نيدحوملا ءافلخ ةعاطب ىنونيدي ةتانز ناك

 ريمالا اعدو نموملا دمع ىنب رما ليشف املف لولتلا ىلا ملوهد دعبو رافقلاب

 نيدحولل ةفالقل ىبرك بصنو هسفنل ةيقيرفاب صفح ىبا نب ءايركز وبا
 دفوأو ةركلل هولماو نمتودعلاب قافالا رئاس نم هوجولا هيلا تف صنأ سنوعب

 هتوعد لظب نيجوت ونبو ةوارغم ذالو هعاطلإاب ى لك نم ملسر هملع ةتانز
 نمعبرا ةنس اههتفاو اهبيلا ضهنف ناسملقل هوضيغتساو هقعاط ىف اولخدو

 يقم لزي مف ابكلاه رئاس ىلوو اهيلع هلمعتساو نسارمغي اهيلا عجرو



 سد

 ( ةلدنالاب رصانلا هنبأ اشنو هلل ءاقبلاو كله نأ ىلا هب احوطم بارتغالا لري

 ماقاف ىبكي نب ىلع دوخأ امأو كله ىأ ىلأ هداهج فققومو هأوقم تناكق

 داولا دبع ىنب ةهشم ريبك ىلع ىب دووأد هدلو نم ىناكو ىناسولعب

 طئسوالا 010 رداد اننيع هلع نوب ميهاربأ انعا مانم ىناكو ماروش بحانضو

 هناش ىم ناكف هترازو ىلع ةيناثلا مقلود ب نجلا دبع نب ديعس وبأ

 هلل رمالاو مرابخأ ف ةركذم ام

 هترس# ذخالاو قمل ديع نب بوقعي ةئنتف ىلع

 منوصح برخو ودعلاب عقواو داهجل ىلا زاجا امل قمل دبع نب بوقعي ناك

 راد ىف لغوتو ةينات زاجأ رن 0 دعأوف لولزو ةبط قو ةيليبشأ لزان

 | لناس ناكر اهكليف ةعلاخ ننع ةلرلمعتسا' نتا هل فت اهنيف نختإو بودل
 وه رجالا ىغب كولم ىنات هيقفلاب وعدملا دمحم ريمالا ذّمموي سلدنالا

 كلذب يشلا هوبا هل دبع اج دابجلل قفل دبع نب بوقعي ىدتسا ىذلا

 نبا هيشخ هب ذايللا ىلا راوقلا بقاعتو سلدنالب بوقعي ما لعفتسا الف

 لقعاف دابع نبإب نيفشات نب ىسوي ةلعف لغم هنم عقوتو هسفن ىلع رجالا

 ىناكو هيلع ةرهاظملاو ديلا لاصتا ىف ةيغاطلا لخادو موت امه صالخل بابسأ ىف

 اهكلم نيح قمل دبع نب بوقعي ابيلع هليتسا () لح نب ىبكي نبرعل ةقلام

 (1) 1ر5 وذ ممءاعصأ 1 ىلع



 اناغتسم دليب ىنكم نب ميعزلا ءازتفأ 0 ربغأ

 بسن ىف منوكراشي نايز ىنب نم ةبارقلا ةيلاع نم ءاليه نكم ونب ناك

 دمحم نب تباتو مكولم لوا فسوي نب رباج هدلو نيو فسوي مريبك
 نمو دمحم نب عردو داولا دمع ىنب نم كولملا وبا تبات نب نايز هدلو نمو
 ةينينح هماب ربتشملا َتد نب مساق نب ىلع نب كيك نب كلملا دمع هدلو

 شرعو ىيحي دلولا نم هل ناكو دمحم نب نكمو نايز نب نسارمغي تخا

 لهتسي ام اريك ىنايز نب نسارمغي ناكو كو ميعزلا ىبحي دلو نم ناكو

 دبع نب بوقعي ىلا كلانه نم ازاجاف سلدنالا ىلا اهبرغو معزلا هغباو نكم

 اهموق ىلع ةرعنلا اهتكرداف هتلجىف اهو ذّدماع ناسملت ىلا قحلل دبع ىوأ

 نايزإنب نسارمغمب اقحلو قالطنالا ىف اهل ىنداف ميلا ناطلسلا ةقرافم ارشاو

 قفحزو هاد امير ردا هي هزوز مخي هيلع ةعقاولا 1 كا اذا ىح

 الف نكم نب ىبحي نب معزلا مناغتسم رغث ىلع لجتسا ناسملت ىلا اعجار

 ةوارغم ىنم هودع ىلامو ىالشل لا أعدو هيلع ضقتنا ناو ىلا لصو

 مَسلاِب هنم ذال ىتح اهب هرجتاو نسارمغي هيلا دمعف هيلع ةرهاظملا ىلع
 رقتسأو ىكي هابأ هرسسأ ىلع هل زاجا م هزاجأو هلأ كقعف ةزاجالا طرش نق
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 هسفن اوفلتاف هدادبتسا نم اوفناو هقيحن ىلا اوهرس ىنيسح ىوقلا دبع
 ام .دنعو ودك تانك ةلعمح قار قدطللا تكالها عش قاتكف هتين اوفطختو

 دمحم لسمو ىوقلا دبع نب دمحم نميو نسارتي نمب ةنتفلا ران تب

 دعب نمعيس ةنس ىناسملت بوقعي لزان الف قل دبع نب بوقعمب هدي

 00 تدلل نب دمع معامل الانبا قيازكي ممو ةدجو, مهلا

 ججرف ٌميلع عادتمالا دعب اولحرو اهراصح ىلع هعم ماقإو نمجوت ىنب نم
 نةناع ةنس ناسلت.ةلزانم: قفا :دبع : نب:بوقعي دواع ل هناكم ىلآ هجم

 ىوقلا دمع نب دمحم هيقلف )١( ةزوزرخ ىف نسارمتمب هعاقيا دعب ةياقسو

 ناسملت اولزانف ايلم نسارمتي دالب بيرخت ىلع ميديا تلصتاو تابصقلاب

 هراصح نم ىنايز نب نسارمتي صلخ الو هدلب ىلا لك عجرو اوقرقفا رق اماي
 اهنارع برخو ةيحاضلا ىلع بلغو مضرا هركاسع اطواو مدالب ىلا ىحز

 | اك رادع مس ريس امو ركساجا اع .ىاقع فتش هيعب اهكلعااوا هللا

 ىلإ ةسفاملإ ىهيلا يمعا قس ليدعم عب: قب بيرضتلا مممف هيأر داع

 1 ودعت تس ةدسا عالج ةعقاوب نم حجر انو مموق ةسابر ىف منيب تناك
 لغوتف ةوارغم دالب ىلأ احمد عي قفحز رع هدلو اهيف كله ىتملا ةعقاولا

 نم رع هنكماو ةبلاعتلاو (* شكيلم نم مءارو نم ىلا اهزواجتو اههف
 اهكلمف هتوخا ىلع ةرهاظملاو ةرزاوملا طرش ىلع نيتسو نامت ةنس ةنايلم

 ةفس برغملا ىلا اوفحزو هقيالو ىلا ةوارغم نم ريتكلا راصو ذّمموي نسارمغي
 نب تباث هل ىناهف نيعبسو نمتنث ةنس مدالب ىلا اهدعب نحر م نمعبس

 هل لزن م تبات اهعجرتساف اهنع عجرو م دالب ىن نخنأ نأ دعب سنت نع ليدنم
 ٌميلع بلغلا هل رت ام دنع هكلهم ىدي نمب نينا ىدحا ةنس اينات اهنع

 هركذت .ام كع ناقع هنبال اهقلع ءاليتسالا ناك نا: ىلا مدالب “ىف ىاخالاو
 (1) آه ممدعادونأمصم لع ف هممرد ؟216 لهمد5 ]1عو مجوؤ , مهتك ءعانع !ععمص مدعقتا ةامع اه طوصصع ل

 (9) نع محو. 8 ءا 0 ممءاعمأ شكيلبن



 مارس

 ءايحا لوخد لوال كلذ ناكو وس سلا ضرا قرش ىقلش ىلعإب مفطاوم ىف
 ىحاون ىلع داولا دبع ونب بلغتف لولتلا ىلا ةابقلا ضرإإ ةعجانلا ةتانز

 نم لقلاو ءارصحلا نمب ام ىلع نمجوت وغفب بلغتو اص ىداو ىلا ناسملت

 ىنب كامل مهلا راصو تابعي ىلا تارم ىلا شيرشناو لبج ىلا ةيدملا دلب

 ىنطاوم اهقرش نمو نمجوت ىنب نطاومل ابلبق نمف ءاطبلاو كيس داولا دبع
 لوا نغم نييك نيذسهب. و هبو .داولا دبع ئ.ويب«ةنعفلا تداكو هادا

 ريظتسي صفح: ىبا ىب ءايركذ وبا ريمالا .ىلوملا ناكو لولقلا ىلا ملوخد

 ناسملت 3 نم ناك ىتح مب مهاريو داولا دبعب ىب ىلع نييك نيذهب

 مرابخأ ىف دركحذنو دانزركذ ام ىلع كلملا ةراستن معمج سبلاو ذاهكم لق ل

 بورسعللو تامعتلا هجو ميلا وه سو بكانلاب امدعب ىساربغي اوجازن
 نسارغي نب ناقع هنبأ بعل نممال كلم ضرقنا ىتح كلذ ناشلا لزي مو

 نايز نب نساربغي عجر الو هركذ ىتاب ابك نيرم ىنب دي ىلع رث هدي ىلع
 نمعبرإو عبس ةنس تناك ىتلا هدجو ىجاون نم ىلسيإب نيرم ىنب ةأقل نم

 هعجرم كلهو نمجوت ىغب نم هموقب ةيطع نب ىوقلا دبع اهيف هعم ىنأكو
 هدالب ىلإ قحزو هدعب ريمالا دمحم هنبأ .ىلإ دبعلا ىنسارتي ذبنف أهنم

 ىوقلا دبع نب دمحم نسحاو هيلع تعنتماف اهنيصح لزانو اهلالخ ساج
 نم تنيكرفات نصح لزانف ميلا نيس ةنس :ةينات ىحز ث هعافد ىف

 ىف هب عفتماف ىيوقلا دبع نب دمحم دفاح نايز ىنب ىلع هب ناكو مانوصح

 نشي اهدعب نسارغي لزي مو اهظك نسارمغي هنع لحرو هموف نم ةفئاط
 نمنع يل تنيك فاتب ناك ممنوصح ىلع بئاتكلا رمبجيو مدالب ىلع ةراغلا

 اذهب صتخا ةياجب ةيحاض لها ةجابنص ىف هبسنو ىوقلا دبع ىنب عئافص

 هل ناكو هنع عافدلا ىنسحاف هدلوو هلام ةرقكب زمعاو هيف همدق ترو نصل

 نب دمحم ونب هب أطس ىقح ةروكذم رابخا هيلع عانتمالا ىف نساربغي عم



 ليو

 دعب هلهإب اجنو سراف هنبا لتقو هعرج تفشكناو نسارتغي ىلع .ةربدلا

  رجماق ناسملت ىل اجنو هحاستكا ةرعم ىم ايدافت اران هركسعم مرضا .نا

 كلان هيلا عقجأو قاتسلتب هلؤان م ةدجو قحأا دبع ىنب بوقعي ماجه اهب

 ىلع ناظلسلا ديب هدي لصو ىوقلا دبع نب دمحم مريمأ عم نيجوت وغب

 لوو اهقع اوج فاو .ممللع تعنتماف امايا ناسملت أو مصاحو هموقو نسارغي

 اهتيب :تدقعناو غرابخا ىف ههركذد اهسح هكلم ناكمو هلع ىل لك

 ةبلاغل نسارتيو داهمل قحل دبع نب بوقعي غرفو كلذ دعب نم هندابملا
 هركذن ام مناش نم ناك نأ ىلإ مدالب ىلع ةؤارغمو .نمجوت

 01 ل نم مهمه ب ناك

 لودنا ممملاس دق. قل .ىحاوذ نم ىلوالا مهطاوم ىف ةوارغم نم ءانهدعأ: ناك

 ىنبو نيفيسرو ىف لغم اهب اوضرف .ةيابهل موماسو مكلم ىئثالت دنع
 نجلا دبغ نب ليدنم ىنبل ناطلس يف ناكو () رممزترو ىنبو تملي

 ىت دانركذ ام ىلع هدعب امو خفلا دهع ذنم ىلوالا مكولم ررخ لآ باقعأ نم

 جراوشلو راوثلا رغكو اهاصع تظشتو شكارم ةفالقل دقع رغمنا املف مربخ

 ةيحانلا كلتب هدعب :نم هوننو: نهيلا دبع نب ليدنم لقتساو تاهجلاب

 اريلغتف ةبجتم ىلا اولواطتو اهملا امو لاشرستو كشربو سنتو. هناملم اوكلمو
 نم ريثحلا اولوامتف هيلا امو سشسيرسشناو لبج ىلا مثيديا ادم: مث ابيلع

 اهل نورواجلا نيجوت ىبب نم مموقو ةيطع ونب اهنع محازا رث هدالب

 (1) 70762 ممعع مور م5016 4.
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 ةنينح نب كلل دمع ىنادئاقلا لقمقو | هوحابتساو ىندعبسو تالث ةليعس

 ل تراسصو تانبللا ءارمأو داولا دبع ىكب نم ممعم كتف ةماج نب ىنسارغيو

 دايك ىم ءاشي ىنم ةهيتوي هلل كلملاو مايالا رخآ نيرم ىكب ةعاط

 قمل دبع نب بوقعي عم نسارمغي بورح نع ربخأ

 ىنبب ةلاطتساو متلود لشف دنع نموملا دبع ىنب ناش نم ىاك ام انركذ دق

 ةرج ذخالا ىف مب ديلا لاصتاو داولا دبع ىنبب راهظتسالا ىف غيلع نيم

 نيتسو سمح ةنس سوبد وبأ ىلوو ىفترملا كله الو مع نيم ني نما خودح

 هقعفادم ىف نسارمتي لسسارف قم دبع نب بوقعي عم هقفتف سمطو ىجو

 روغت ىلع تاراغلا ىنتو ىنسارتي ابيلا هباجاف ةيدبلا ىساو دهعلا دكاو

 اهنع جرفاف شكارمل ارصاحم قحل دبع نب بوقعي ناكو اران اهمرضاو برغملا
 ىداوب ناقي فلا ىنحازتو هناقل ىلا ضبنو هعوج دشتحاو برغملا ىلأ عجرو

 تجبتسا ىساربغي ىلع ةعيقرلا تناكو هقيبعت لك لمكتسا دقو غالن
 ىت هيلع هدلو زعا صفح وبا رع هبا كلهو هموق محل تساو همرح اهيف

 نكم نب ىبحي نباو ةنيفح نب كلملا دبع نبا لغم هريشع ىنم هل بارق

 شكارم ىل قفل دبع نب بوقعي هنع .عجرف ماشش نب مهاربا نب رسعو

 عغرشو اهنم نموملا دبع ىنب رثثأ احيو اهيلع بلغتلا ىف هناش ىضقنا ىتح

 عومجلو ةدماصملا نم برغملا لها ةفاك دشحو داولا دبع ىغب ةبراخم

 ىف نساربغي هملا زربف نمعبس ةمس داولا دبع ىدب ىلا:ضهنو لئامقلاو

 تناكف ةدجو ىحاون نم ىلسيإب اوفحازتو برعلاو ةرارغم نم مئاملوإو هموق
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 - بلغت نع رمل
 ١ أهرمصم 0 ةسايرع ىلع 0

 نا ةلايأ ىلا دعب

 ا دلل كوع ]ءارصغ ىلا. قيبلالبلا ةبرعا لوح "دهم 'لعغلا' برع :َناَك

 منم هللا ديبع ىوذ الا نيرم ىنب ىلا مشايعا رقكاو ةتانزل اعيشو افالحا

 لكتسا الو اهل ةكراشم وا :داولا دبع ىنب كالاجع قصل متالاج كفاك

 ميلا اوذبنو بكانلاب اهنع موهجاز مكلم ىديا نيب داولا دبع ىنب ناش

 ءافلح اوناكف ملاتقأ روصنم يوذ نم تابنملا مهنود اوصلخقساو دهعلا

 متلحر بلقنمو تالا ىف ةسادج تناكو هموقلو نسارغمل ةعيشو
 هب اوراث 0 ىنارطقلا اقوا نيم ئف كلم: انا توأص دق كفاك

 رابخا .ىن هاركذ اكرع نب ىلع كلذ ربك ىلوتو ىغترملا ةعاط ىلا اوعجرو

 ةنس رع نب ىلع اهلماع اولققو ةساملجم ىلع تابدملا بلغت رث نيم ىنب

 هتوعدب مايقلا ىف دلبلا لها اولخادو اهكلم نساربخي |ورثاو نمتسو نمقنت

 نم هرهكماو هموق ىف ابيلا ضبنف نسارمغيب اُئجحاجو اهيلع مولجو
 ةنينح هتخا نبأ هعم لزناو ىيحي هدلول اهيلع دقعو اهطيضف اهدايق

 لزناو دمحم دلو نم عرد نب مساق ىلع ىلع نب دمحم نب كلملا دبع همإو
 ىيحي هنبأ ماقاف ممتحو مرْئاشع نم معم نمف ةماج نب نسارغي اهعم

 ايلاو لوني ملف هتخأ ىبا كلملا دبعب هنم لاداف كله نأ ىلا ابيلع اريمأ

 |. زر معمل خر اذا كي ناجحا قمل ةمعب نب توم بله نأ ىلا ايفل
 نسا رهتي ةعاط نم ةساملجت عازتنا ىلا همزع هجوف برغملا دالب ةماعو ةبخط

 اهيلع أوبصنو ربرملاو برعلاو ةقانز نم دوشخللو رحاسعملا ى اهنلا فحزو
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 دق نيدحوملا رهاسع سافل هيلا كليم دعب ىم ىنسارخي ناك

 ىنيسمو ىنميتنت هد تقاطع أذأ ىنح قالب مرمأ لصفتتساو 4ب اومقعأو

 مردغ ةصق تناك اهيلا هتاكرح ىدحا ىف نيجوت دالب نم هعجرم دعب

 ضغعب ىف كسك هنأ كلذو ىنيمللسملا ىع اهعافد ى هللا نسحأ ىلا ءاعنشلا

 فقأو وف اقمبو نامت باوبأ ىم () ىني.دامرغملا بابي دونجلل نىتارععال همايأ

 نب دمحم ىلا ىراصفلا ردابو مداق هيلع ادغ ىحضلا ةلياق دنع هبكوم ىف

 هنكمأو هرارسل ىنصلا نم رزيق ىيوجخلاب هل راشاو هولققف نسارخي ىخا نايز
 ركب :ىستارتغي: انعم سلا ةطور»هطلامخ :قاقوا ئواسصملا  هتيكهفا هل | 1

 مب تراثو ردغلا نيبتو ةابخكلا بلطي همامأ ىتارصنلا ضكرو هم. نضإهقاف

 كال.هلا ىديأ متلواغتو تداهم ممب طيحاف اياعرلاو ةيماحلا ىنم ءاهدلا

 ئلح ةزاجلو: ىدعلاب اخ فنتو قويسلاب اربهو حامرلاب اصعق (9) كلهم لك ىف

 دئاقلا لخاد ىذلا وه نايز نب دمحم نأ لانقيو ممتلئاغ ىم ارذح ىناتسناعي

 نم ايربت رمالا مل مي م ام دنع هلتقق امنا هنإو نسارغغي هيخإب كقفلا ىف

 معا هللأو مناش ىف تببععلل ةعمبلا ىفاغ هلهمب 0 هتلخادم

 (1) 6م اذ( لهومق اه سصق. نيدامزغلا عا لوصف 16 محق. ( نيدامزفلا )2(  آه (هءام 06 ©

 مدقددعم ء3أ ه]66(1 لحمف (هت5 ]لعق قف. زمأ ةنتكت اه 60هعاتمس لاي صصق, آ', درت [هتكدمأا نان عانانعق | 4عنعق
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 همايأ رماس ىنانتفلاو بولا منيب كلذ دعب تلصتاو ناسملت ىلأ ملف

 ةمذ قحل دبع نب بوقعي نمبو هنمب ناكو اليلق تانداهملا اهتلاخت اهرو
 000 1 انا :ءاطقا فخ: معن ياك اطيدازتعكو ةهجننو" دل اعرمأوا صوم

 هيلا زربو هلامق ىلا نيسهو سه ةنس قل دبع نب ىيحي وبأ ضهنو

 ىلع ىبحي وبأ مزقعاو ىنسارمتي مزهناف طيلس ىبإب معوهج تفحازتو نساربغي
 دمص برغملا ىلا اولفق الو قحلا دبع نب بوقعي هوحأ كلذ نع هانتف هعابتأ

 000 0 يمان ئابمللا قير تفك كاك وه هادا .ةسايلع ىلإ: ليام
 اهلجا نم ةساملجم ىن ةرغلا لابتها هسفن هتثدح ابتالف بايذو ابتالاجم لها

 ىن هانركذ اك كت الث ذغم قحلل دبع نب ىبحي ىبا ةلايا ىلا تراص دق تناكو

 هموق نم هرضح نمم نسارغي اهملا قباسف ىبحي وبا كلذب رذنو مرابخا
 اهب خاناو هركاسعب كلذ بقع ىنساربعي لصوو اهجسف دسو اهفقتف
 ا د نب خيو كافرا ناسك ىلإ نفاق ابمعا وفاق : هيلع كعنتفاو
 ةبغز ءايحاو ةتانز نم هءايلوأ ىسارغي رفنتساف ساق ىلا هبلقنم كلذ رثآ

 بوقعي همقلو .نامادلك ىلإ ققتنإو نمسهو عبس ةنس برغملا ىلا ضبنو

 هقيرطب رمو امزهنم نسارمتي ىلوو هب عقواف هموق ىن قحل دبع ىبا

 برخل رازوا عضوو ملسلل اوعادت رث اهيحاون ىف ثاعو اهفسقناف تيس ماتب
 مت همارباو هدقع ىلوتف كلذل كلام ابا هنبأ قل دبع نب بوقعي ثعبو

 مكهكساو نسانزي ىب ةلابق 0) رجاب نيسهو عست ةنس اهواقتلا ناك

 000 نادك نارا ايدل عسا, اانا هع | هاير ناقردملا عم
 هركذن ام

 (1) ة8.ع طق. 0 مم رخاوب



 ااا

 ههأيأ رئاس تاذحدا نم نيم ىخب ىنمبو ه4فيب ناك اع ربخل

 داضالا ذدم ةسفانملاو ءايغاطملا/ رم :قيسلاا قيده اود ناك ام انركذ دق

 قد ملا ناكو ةرواهم ءارصصلاب نقي غلا تالاعا كيناك اكيتلراطبلا

 ةلودلا لمشف دنع نموملا دبع ونب ناكو كييكيف ىلإ اصر: ىدار» ندب ىمقي لا

 عم داولا دبع ىنبب نوشيبكسي برغملا هعدللا ولع نيرم ىغب بلغتو

 ىلا ىزات نهب ام برغملا لالخ نوسوجف نيرم ىنب ىلع نيدحوملا ركاسع
 رابخا ىن ركذنسو مل ةعاطلاو نيدحولل ةرهاظملا ليمس ىف رصقلا ىلا ساف

 كلم ىلا نيرم ومب قىساو ديعسلا كله الف كلذ نم اريثك نيرم ىغب

 ىبا بلغت دعب ساف لها ناكو ممهجازم ىف لما نسارغيل اهم برغملا

 متالاجر تشهتو ةريسلا ءوس هموق ىلع أومقن دق ميلع قخلا داع نها نك

 ىيحي ىبأ لماعب كقفلا ىن متلعف اولعفف ىفترملا ةفيلقل ةعاطب ذاهللا ىف

 ملزانم ىلا ريسلا ىيحي وبأ ذغاو ةفيلخل ةعاط ىلآ عوجرلاو قا نبع نيا

 ىغترملا ةفيلقل نيب ةبطاخملا تلصتا راصقلا اذه ءانثأ ىنو اروهبش مرصاخ

 باجاف ساف نع قحل دبع نب ىبحي ىبأ ةرب ذخالا ى نايز نب نسارغيو
 ىنب ىوقلا دبع هعم رفنف ةتانز نم هناوخا اهل رفنتساو هيعاد نسارغي

 اوضهنو برغملاو ةتانز نم لئابقلا ةفاكر نمجوت ىنب نم هموقب ةيطع

 راصح ىم .هناكم قمل دبع نب ىحي نا" ىلا مربخت ,غلبو برغم ا ىلأ اعيج

 ناعمجل ىقتلاو ركاسعلا ةيقب ىف مُداقلل ضبنو اهيلع هبئاتك رمج ساف

 000 ناكل كلذب ةروهشمل ا ةعقاولا كلانه كتنابكو ةداجو ةيحان نمشي

 ى اوعجرو هريغو نمفشات نب نىتسارغغي منم كلهو نسارغي عومج ابيف
30 



 لارحلا

 فئاوطلا كولم رثاخذ .نم ميلا راص اهف ةنوتمل رئاخذ ىن راص ىتح لخادلا

 ندازخ ىف دهعلا اذهل وهو .ةنوتمل شارح نم نيدحوملا رئاخذ ىلا رق سلدنالاب

 مايا ميلغ نمح ىنايز لا ةريخذ نم هيلع اولوتسا اهف سافب نيرم ىنب

 نب ىبوم نب نجرلا دبع منم ابكلم ىلع ةونع اهماهقأو ناسملت ىلع
 عبس ةنس ابالغ اهبمذقم نسحل ىبا ناطلسلا ةسيرف نسارمتي نب نامقع

 رردلاو ةرخافلا وقايلا تازرخ نم مظقنملا دقعلا اهنمو هركذن اك نمئالثو

 نتازخ ىف راصو نابعتلاب ىهمسي هئابصخ نم ةددعتم ىنييم ىلع لقشملا
 قلت نأ ىلا متريخذ نم هيلع اولقشا اهف بالغلا كلذ ذنم نيرم ىنب

 نم هعجرم ةياجب ىسارج نسما يأ ناطلسلاب لوطسالا قرغ دنع رجلا ىف

 | تالا مي رشا هلاعما# نع زكاتيحد ىلا دخن وكنب اهندح .نينوت
 دكرو ةرغنلا تنكس الو مرئاخذ نم هب نونعيو منئازخل كولمل هصلقسي

 ىلع عفرو زهجل ةفيلهل ةاراوم ناش ىف نسارغي ظن ةيبلا كلت ىصاع
 رظن رق هنع هللا افع نيدم ىبأ عمبلا ةريقمم (1) دابعلاب هنفدم ىلا داوعالا

 اهملا رذقعاو اهءاج نا دعب ركذلا ةريهيشلا تدورعات هتخاو همرح ىنانقى

 نهوقحلل مهسمام ىلا داولا ديع .ىنب ةهئشم نم ةلهجج نببحتاو عقو امهم
 مرد ىلع ءاقبالا ف ليجج تيدح .كلذب هل ناكف متعاط موخت دمع ةعردن

 قموللا دبع :ئنب :ةكوس. .ندلضح دقو: ناسف: ىلآ عجرو كلملا :تارم ىرو

 هدحو .هلل ءاقبلاو هناطلس ىلع ممنمأو

 (1) 1.6 طلق. 8 0 دافعلاب 6( 16 رمق ( دايعلاب



 ا

 مدع بضادمزول اهياداةعاطللا اكتساب نر نق كيما
 هليبس ىن هفرصيو هيلا هوعدي ا اس لاا ةفيلملاا:فاجتاكل نف ايلومو

 ةرسئثابم الا باو هرذعي مو هناش ىن ةفيلخأ يلف نساربخي لوصو نع ارذعمو

 كتكاذط بواوسكللا نوم رج نب نوناك كلذ ىف هههاسو هسفنب هقعاط

 لقاقتف همادقتسال انودبع اوعجرو ةلهجل نم رضح نمو هسلجب ىروشلا

 هلاك اهب خ ءاناو هركاسع ىن لبهل ديعسلا دقعأو هسفن ىلع ةيشخ

 ىف سانلا نم ةافغ نيح ىلع رقم بكر ابتعبارلو اتالث مقنغب ذخأو

 موقلا نم سراف هب رصبو هداخم ىرسققيو مدتعملا ىلع ىوطتيل ممتلياف

 انبيرقوا نمازعخالل:ةلبجل لفسا ناك قاطيملا !نفوملا سباع. نبا[ سوك فرعي

 دعب نم هيلع اوضفناف رباج نب بوقعي هع ىنباو ىنايز نب نسارتي هنم

 هريزو رباج ىنب بوقعي لققو هسرف نع هبكاف ىسوي هنعطو باعشلا

 نم اربنعو ىولعملا نم احصان هييلوم متقول اومحاتسا رث شوطع نب ىبحي
 ديعسلا دلو نم اعفاي اديلوو طمقلا وحخا ىراصنلا دفج دئاقو نايضقل

 ماما مدقتو لاتقلل لبجل دعصضو ركاسعلا ابع موي كلذ ناك امنا لاقيو

 ناس «مقلا ءالوه هب بئاوتف هقي هرَط ىف ةرعوقملا باعشلا ضعب هتعطتقاف عوباجلاا

 ف ةرفنلا تعقوو ىنمهعبرأو تس ةنس نم رفصل كلذو هانكذ ام ناكو

 ضرالب عيرص وهو ديعسلا ىلا نسارتي ردإبو اولفجاف ربخل رئثاطل ركاسعلا
 ياو اهنضمادللو لهل لف + عم: ةطاربملا «كع هل: متيتقاو مادو انامحيو هسا

 دبع ونب ذخاو هتلمجب ركسعملا بيتناو ضاف نأ ىلا هسفنب دوبي هعرصمب

 ناطلسلا طاطسفب نساربغي صتخاو تازافلاو ةيبخالا نم هب ناك ام داولا

 ابنم هيف تناك ىتلا ةريخذلا ىلع ىلوقساو هموق نود ةصلاخ هل ىناكف

 ىتلا ىقحاصملا دسحا هنا نوعزي هنع هللا ىضر نافع نب ناقع نمعم

 ىجرلا دبع دلو دنع ةبطرق نمار فلا ناك هناو هتفالخ دهعل تفشتنا
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 كلانه هكلهمو تكدز ممات لبيع ىنسارغي

 ملاعا ةيصاقب ةاعدلاو راوثلا ىزتنأو نسوملا دبع ىغب ةلود تدضقنأ امل

 (سلدنالا هداج ىنم رجلا ءاوو م دوه نبأ عطققاف مكلام ىع اهوعطقو

 ىنييسابعلا نم دادغب ةفيلخ رهاظلا نيرصنتسلل ءاعدلاب ىروو اهب ديتقسأو

 لأ ىهسو هك فيلل ةميقيرفاب صفح تأ نب ءاركز وبأ ريمالا أعدو ددهعل

 بلغو ناسملت لزانف شكارم ةوعدلا ىبرك ىلع بلغتلاو ةتانز ةملك عج

 ديعب اظقي امزاح اهش ناكو نووملا دبع نب فسوي نب بوقعي روصمملا
 اهلثام مريوقتو اهفارطا فيقثت ىف ءالملا شوافو هقلود ىاطعا ىن رظنف ةهلا

 زبج هركذن اك أهيف ةيصفمل ةوعدلا معماقأو هيانتكحم علع ماليتساو

 ةدماصملا ةفاك دشتحاو هلمابقو برغملا برع رفغتساو مللع حاذأو ركاسشعلا

 ىنب درشيو ةيصاقلا ديدي نيعبراو سم ةنس رخا شكارم نم ضهنو

 ركسع هعم رفنو هوكذن اك نيرم ىنب ةعاط كلانه هتتلصوف ىزات ىلا رمسلا

 . داولا دمع وغبو نايز نب ىسأ تي اجنو اهءارو امو ناسملت ىلا ضهنو نم

 ىلع كفوو ايف اوهصقعاف ةدجو ةلبك تكدز رمات ةعلق كلا م دالوأو مميلهأب



 لارارسب

 ةتانز ءارما اربتو هوعفادتو .مفارشأ كلذ ربكتساو اهنع ةعفادملاو نموملا دبع

 ركسعملا اون ىن تاراغلا نسارهتي حرسو هةحشو را نعاحصو الو هليغ قرطي
 لالخ نسارغي بطاخو هيلع بقارملا نم اولطأو هلوح نم ساغلا اوفطتخاف

 ىاعسالاب هعجارق ناسملتب هتوعدب مايقلا ىف ابقر ءايركز ابا رمَّمالا كلذ

 قلطاو هل ابعطتقا ةيابج كلذ ىلع هغوس شكارم بحاسص ىع هيلا)لاكتا

 هقرضح ىلا لحترأو اهيلقنمو اهتدافو نسحاو ابتزداج ىساو اهلصوم مركاف
 ةيشانلا ضعب هيلا 0 لو هقيرط ءانثأ و هلو مذ قم ةزيل 0 عبسل

 برغملا ءارمأو ةتانز نم هيسفانم ةماقإب اوراشاو هيلع ىنسارغي دادس

 ناطلسلا ةراش نم سبل ام مسابلاو همارم نع اضرتعمو هردص ىن اجت طسوالا

 نذاو كلذب ميلا دهبعو منطوو مموق نم ىتكيلملا روصنم ىنب ىلعو ىوارغملا
 اهوذهتاف معيرق نسارمغي ننس ىلع ةيناطلسلا مسأملاو ةلالا ذاختا ىف ل

 1[ ريشا ةهارادبئاببن اهيلئارم ماا [يدسرلا:تارنم انما وسلا

 لخدو هتوعدب هيف نموملا دبع ىكب ةوعد ةلادأو هك هدايقنأو هتعاطل

 رئاس ىلع ةوعدلا هل ماقاو هدهعب ءايركز ىبا ريمالل نيو نايز نب نسارغي
 نب ىوقلا دبع قاذاف ههمازع هوجو ةتانز نم هيناشم ىلا ىنصو هرباغم
 لالخ َنساجو ةنقفلاو ياذعلا هوس ممماسو برحلل لاكت ليدنم دالوأو سابعلا

 راصمالا نم درستو مكلاه نم ريثكلا ىلع مميلغو مدالب ف لغوتو مرايد

 مئاودسع نم ملان ام ةيعرلا نع عفرو متاعدو معايشاو متالو دعاوقلاو
 ناك ىا ىلا لامل كلت ىلع لزي مو مروجو مفسع لقثو مهكلم هوسو
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 هل اولهسف نساربخي ىلع اخيرص دمحم نب ليدنم دلوو سابعلا نب ىوقلا
 باكر كلذ دادتعاو ةتانز ةملك عجو ناسملت ىلع ءاليتسالا هل اولوسو هرم

 ومسي ام ءاقترال اطسو هرما ىف هماظتناو نيدحوملا كلم ءاطتقما نم هموري امل

 مخيم ةرعنلا ىلا هدهو عوالما هكر هلفا ىلع جولولا ابابو هكلم نم هيلا

 نامت حا ةكرشلا ىلا ر كاطع هاملوالا رتاسو ' نيذحولاب باهاو 111 1
 منعظب حايرو لس ىنب نم هلع ىف نيذلا بارعالا نم ودبلا رماس كلذل

 شريجو ةمخضخ رخاسع ىف نيئالثو عست ةنس ضهنو هيعادل اوعطهاف
 دمحم نب ليدنم دالواو نابعلا نب ىوقلا دبع هقكرح مامأ حرسو ةرفأو

 ةبغز ءامحاو ملئابق ىنايوذو معابتاو ةتانز ءايحا نم مناطوإب نم دشحل
 تقلا. كرد اينو مدالب موخت ىف متتافاومل أدعوم ممل برضو برعلا نم ممفالحا

 ءايحا كلامه هعفاوبرغملا ىف يلس ىتيو حاير تالا ىتنم ىرطمت ةلبق

 ركاسع عمجل ناسملت لزان ىتح هعم الحتراو ديوسو رماع ىغب نم ةبغز
 نم لسرلا نسارغي ىلأ مدق نأ دعب برغملا نعظو ةتانز دشحو نيدحوملا

 تلح الو ةبيخلاب معجرف ةعاطلا ىلا ءاعدلاو ةءاربلاو راذعالاو ةنايلم

 متصتن ءاقلل هعوجب نسارغي زابو دلبلا ةحاسب نيدحوملا ركاسع
 راوسالا ةياجج ىم أو مجعأو ناردجلاب اوذالو اوفشكناف لينلاب ناطلسلا ةبقان

 ا” اول كا اسلساكاف اسر كام اور هرعتقللا نم ةئاعلا هيقكممط
 ركاسع هقصرقعاو همصاخو هيوذ ىلع افتلم ناسملت باوبا نم ةبقعلا

 تلسنو ءارصعلاب قحلو هل اوجرفاف ملاطبا ضعب لدجو موحن ممعف نيدحوملا
 ايبتملاو اواسافلا» لتقب هليف :اؤتاعو ةومكقاف: بانح لك نم دلب ىلا شويه |

 دس رافع ودين ةلعببلا .فالذا ملم كاقاادو لارتالا ماسح ١ 000'
 هدلقي نهف هرظن ءايركز وبا ريمالا معناو مرُئاصب نودحوملا عجار برحلل ران

 ا اللا و ك1 ةماقالااهررعب ةلوتيو ا طسألا» لفل غلاو «ناسملد وما 00
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 هتوعد ىف نسأارغي لوخدو ناسملت ىلع ءايركز ىبا ريمالا ءاليتسا نع ربغأ

 ناطلسلاب رفظو طسوالا برغملاو ناسملت رمإب نايز نب نساربتي لقتسا الو

 هضراتكوازاعلا اق: هللا مانا ام هيل اريصم ةقايو ايجار ماي
 ةوادعلاو ىالقلل ربظ هل اوبكرو ةعاطلا هوقاشو دهعلا هوذبانف كلملا نم هب

 قماوش نم متامعتعمو منوصح ىف مرجتاو رايد ىن ملزانو ميرحل رمثف
 ةفو عم ةروكذم عُماقوو ةروهشم مايا ميلع هل تذاكو راصمالا عنمقمو لاببل

 كا ا ناابعلا نب. قونقلا ىبع ةقاشملا هذهيربك ىلوعم ناك

 ءارما هتوخاو نجرلا دبع نب ليدنم نب سابعلاو نيدإب ىغب نم ملاققا
 ةيقيرفأ رمإب لقتسا ذنم صفح ىبا نب ءايركز وبا مممالا ىلوملا ناكو ةوارغم
 رامتحا ىلا الراطتم هانركذ اك نير هعو سه ةنس ةينموملا ةلإثلا نع اهعطققاو
 ةتانز ةرهاظم نأ ىري ناكو شخكارم ةوعدلا ىسرك ىلع ءاليتسالاو برغملا

 ٌمبغريف ةتانز ءارمأ لخادي ناكف كلذ نم هيلا وممي ام مي هناش ىلع هل

 ىمجوتوا .داولا بطب ليممو» وردم: مابا نم نامحألا كاك 07
 هاب متوعد ماقأ نموملا دبع لا ةعاط دلقت ذنم ىنسارغغي ناكو ةوارغمو

 فعاض دق منم ديشرلا نأكو مودع ىلع ابرحو ميلول اذس ميلا ازيكم
 عاوناب ىناحتالا هدواعو ةافاصملاو ةيالولا ديرم هنم بطخو صولقلو ربلا هل

 بذاج نع هيلا الهمو هتارسمل انمقت نيثالثو ةعبس ماع ايادهلاو ىاطلالا

 نب ىبحي ءايركز ابا رممالا ظفحاو ةلودلاو برغملا ىلع نيبلجملا نيرم ىنب هلاعقا

 نم وهو ديشرلاب نساريغي لاصتا نم ناك ام ةيقيرفا بحاض: دهجاولا لا

 دبع هيلع دفو اذا كلذ ىلع وه افيبو كلذ هركتساو بيرقلا لحملاب هراوج
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 ةرع ىبأ همخا كلهم دعب رمالا اذه ىلو الف ةماعلا هبئاون ىن هيلا عزفيو

 00011 طل ءانع رشح هيا رانا (ىيتالتإ تالح ةقسا نيل نااراقكر
 هتلج ىف مراصإو هيخا ىلع نمجرافل دشار ىغبو رهبطم ىنب ىلع رهظو

 مفالحاو هليبقو هريشع لاقساو ةيعرلا ىن ةريسلا نسحاو هناطلس تحتو
 دودي بترو هلال نختار راوبلل ممكو عانطصالاو ةسايسلا ىسحب ةبغز نم
 ءعلا صفو ةبضاز» ةحنار زغلاو مورلا .نم ركاسعلا قملعسإو حلاسلإو
 راه سبلو لاعلا تاسيهإلا قى. نعبيبو باتكلاو ءارزولا اذنختأو

 رمالا نم لطعو ةينموملا ةلودلا راثأ نم أاحمو ىسكلا دعتقاو ناطلسلاو كلملا

 ىلع ءاعدلا الا مكلم باقلاو متلود موسر نم كرقي مو اهتسد ىقنلاو
 ةفاكلل اسينات هدي نم دبعلاو ديلقتلا لوانت) شكارم ةفيلقل هربانم

 ةلود ثا حاس ضو نبا هتلود لوال هيلع دفوو هموق نم ءافكالل ةأض مو

 برقو هرثأف ىلا قرش نم ىنيمملسملا ةفئلاح عم رجلا زاجا نيدحوملا

 ىف دفوو هل هافطما ناكم ىروشلاو ةلقل نم هلحاو هلزن مكاو هسلج
 ابتاكو اغيلب الس م 0 ةيسرمب هيخال عيابملا باطخ نب ركب وبأ هتلج

 ءافلخ باطخ ىف لئاسرلا نم هنع ردصو هبتكتساف انسحم ارعاشو اديجم

 ىنسارمتي لزي مو ظفحو لقونت ام متاعمب دوهع ىف سنوتو شكارمب نيدحوملا
 دبع لا نم نيدحوملا كولم عم هل تناكو هودعل ابراحم هليغ نع ايماحم

 000001 نر لكك ىرقلا/اف لطارق اناث, مليدتو ةونرلا
 دعبو برغملا مكلم لبق نيرم ىنب هلاتقأ نمبو هنهيو كلذك هو كاذ

 معومج لف ىن ةوارغمو نمجوت نم قرشلا ةتانز ىلع هلو ةددعتم عُماقو هكلم

 اهعيجج ىلا ريشن ةفورعم راتازإ ةرركذم مايا ممناطوا بدي رختو مدالب ىاستناو

 ىلاعت: هللا ءايش نأ
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 ةيضاملا روصعلاو ةفلاسلا لودلا دعاوق لبق نم اتناك نامللا !ةييدملا

 ءاطبلا ةلسبق ءارعصلاو فيرلا نمب اهف ترهاتو رجلا نيسب لوكشرا امو
 ةنقف ىن طسوالا برغملا راصمأ نم برخ اهف نيتنيدملا نيتاه بارخ ىناكو

 قسد موسب اهلها ىلع معولطو ةتانز نم ءايحالا ءالوه بالجإبو ةيناغ ىبا

 متبلاغمو نارعلا بدي رخو ةالباسلا نم سانلا ىنطختو بهنلاو ثهعلاو

 قلو ءارضقتو هلو ةشميع رشق لعمل نيكحولا ركلاسم سا 11
 تعقل الو ران اهب صيت ملف ةعلقلاو تابعملو حاجدلا ىبرمو ةزهو ةبجتمو
 ناسلتت نارع لزي مو: ةكيد رفدلا رخا اهل تحرم الو ةمرسا قلثلا ا:
 ىلآ داشتو ىلاعت دهماءقلاو رجالاب اهب حورصلاو 0 ابةطخو ديازتي

 روصقلا اهب اوطتخاف مناطلسل ايسركو مكلمل اراد اهوذختاو نايز لا اهلزن نأ

 دايملا اهلالخ اومجاو نيطاسبلاو ضايرلا اوس ةغاو ةلفاحل لزانللاو ةقفوملا

 اهب تقفنو ةيصاقلا نم سانلا اهيلا لحرو برغملا راصما مظعا تدجصاف
 تهفاضو مالعالا اههق رهتشاو ءادلعلا اهب اشنف عُئانصلاو مولعلا قاوسأ

 اهيلع نمو ضرالا ثراو هللاو ةيفالخل دعاوقلاو ةيمالسالا لودلا راصما

 ناسملقب ةلودلاو كلملاب نايز نب نسارمغي لالقتسا نع ربقل

 هنبل انارت هراصأو هموقل رمالا لاهم ( كك 2و اهيلا امو

 ممظعأو اسإب ىحلل اذه دشا نم دمحم نب تبات نب نايز نب نساربغي ناك
 كلملا لمح ىلع الهاك ماوقاو هليبق حلاصم مفرعاو ةلالجو ةباهم سوفغلا ىف

 ناكو هدعبو كلملا لبق راثآ كلذب هل ندبش ةسايرلاو رهبدتلاب اعالطضأو

 ةصاقل هرسما نم همظعتو ةشملا دنع رمالل الموم ةلخلا نيعب اقومرم
28 
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 كلذ نم داولا دبع ونب ىناكو ماياعر نم حارخل ةيابجو مندف عاردزأو مضرأ

 ناسملتب نيدحوملا ةالو ىو هءاركتو هفيرو هاحاس ةيولمو ءاطبلا نمب اهف
 ىلا سانلا دشحو اهراوسا ديمشتو اهنيصحت ىلا مماقهأو مرظن ةداسلا نم

 ىف لافتحالاو اهب روصقلاو حورصلا ذاختاو اهريصمت ىن ىتانتلاو اهنارع
 ممعسواو كلذب اماقها ممظعا نم ناكو رودلا ةطخ عاستاو كلملا رصاقم

 اهيلوو ىرشعلا ىسوي نينموملا رممأ نبأ ىنوم نارع وبا ديسلا ارظن هيف

 مايا تلصتاو نموملا دبع نب فسوي هيبأ دهع ىلع نيسجو تس ةنس
 اهملوو اهيلع راوسالا حايس راداو اهتطخ عسوأو اهءانب ديشف اهيف هقيالو

 لبقتو نموملا دبع نب صفح ىبأ ديسلا نب نسحل وبأ ديسلا دعب نم

 ىدحا ةنس ةقرومم نم مماجو رخو ةيناغ ىنب ممل نم ناك املو هبهذم اهيف

 00011 را لإ طك اهركلتت ا ةيايع ارهيكم ةانمذق ام قمداتو
 اهراوسا ديشت ىن رظنلا ناعمإب هرمأ نسحل وبا ديسلا ىنالت اهيلع اوبلغف
 اهريص ىتح اهيلع اقاطن رئافحل قاعإو اهجو ف دسو [هنيضف 3 غالبتسالاو

 هدعب نم بهذملا اذه ابتالو لبقتو هراصما نصحاو برغملا لقاعم عنمأ

 يرحل عفد ىذلا وه ديز انا ديسلا هاخا نا بيرغلا نك قمار ؟اهد مدتعملا 2ك

 نبا ناكو رات ةلويدلا ىع ةعفادملاو قرخل عقر ىف اهل ناكف ةيناغ ىنب

 ةبغز مفلاخو ةيقيرفإب نييلالهلا نم برعلا نايوذ هملا عقجأ دق ةيناغ

 معزفم ناكو طسوالا برغملا ةتانز ىلا اومهحتو نيدحوملا ىلا منوطب ىدحا
 مارغم ىت ةداسسلا نم ناشطتي لماعلا ىلإ ممازباو عضقن عجرفو اعيج
 دالبو ناسملت ىجاوض ىلع بلجي ام اريقك ةيناغ نبا ناكو متقمقح ىاحو

 اهراصمأ نم ريثكلا برخ نأ ىل ةنقفلا قعان نم هعم نمي اهقرطيو ةتانز

 ءايحالا هالوه ماو طسوالا برغملا ةدعاق اسفلت تمجصاف اهرمغو ترهات لغم
 تدب رح اهب ٌمتمون . داهم أهم ىف ةميهملا مل ةافاكلاو برغملا ةتانز نم
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 برغملا ىلا ىلجتاو مدالب ىلع عوبلغو ةجاهفص بورح ىف كلهو نيتس

 عرمأ قرتفأو ممتلود تمسقنأ اذأ ةجابنص ةلاع ىن ناسملت تلخدو ىمعقالا

 ىبا نب روصفملا هدرطو ةيطع نب ىريز برغملا ةيالوو ةتانز ةرامإب لقتساو
 اهيلع بلجاو ةجابنص دالب ىلا راصف [اذك] ماوعا برغملا نع ريماع
 رق ةايسملا رمشاو سغتو نارهوو ناسملت لغم اهراصماو اهلقاعم كزانو

 تس ةغس برغملا لسع ىلع ىريز نب زعملا هنبال نيح دعب رفظملا دقع

 ترقتسأو ىريز نب ىلعي هخبا ناسملت ىلع لهتسإو نيعستو

 نب فسوي دقعو ةنوتمل دي ىلع مرمأ ضرقنا نأ ىلا هبقع ىت اهتيالو

 تمكحساو هدعب نم نمفشات هيخاو ىؤسملا رهنمت نب دمحم اهيلع نمفشات
 اوعي تلزلدمم لل ةعلرلا محاضر ضاخلا» نين رونشعللا قعر دي 0
 كلذ انركذ اك اهيلع بلغي داكو ابقنهب ذخاو ناسملت ىلا ضينو داهح

 نارشوب ىلع نب نمفتتات لققو ةنوقمل نموملا دبع بلغ الو هعضاوم ىف هلك
 ماوعا كلذو اهلها ةماع نودحوملا لق نأ دعب ناسملت برخو اهيرخ

 اهنارع ىلا سانلا بدنو اهيف:هيأر عجار ف ةسداسلا ةيامل نم نيعبرا

 نيدوناو نب ناهلسل اهيلع دقعو اهراوسا نم ملقت ام مر ىلع ىديالا عمجو
 داولا دبع ىغب نم ىلا اذه نيبو نيدحوملا نمب اهأو ةتاتنه ياشم نم

 مو صفح ىبا ديسلا هبال اهيلع دقع رث مشايحناو متعاط نم ىلب امب

 تيب لصاو متبارق نم اهيلع نولمعتسي كلذ دعب نم سوملا دمع لآ لزي

 اهلعل اماظعتساو أهرمإب اماقهأ عججأ ةتانزو هلك برغملا رما ههلا نوعج ميو

 دق دشار ونبو نيجوت ونبو داولا دمع ونب ةتانز نم ءايحالا البيه ناكو

 اهلظئاسب ىف اوبدعتو اهرذضنموا طللموالا ينوعللو :ناسفام يرسل كل
 ةيابحلل رفاولاو اهدالب نم بيطلاو اهسضرا نم ريقكلا ةلودلا عاطقإب اوزاتتحاو

 راقعال لولتلاب معابتا اوفلح ءارعصلاب مخياشم ىلا اوجه اذاف اهلئابق نم
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 الو رجلاو ربلا نونعي نمنثا نم عمجت اهنانعمو () نيس ملت نيقملك نم
 ىلوتساو ىصقالا برغملا ىلا نسحلل نب هللا دبع نب ربكالا سيردأ صلخ

 نب رمخخ نب دمحم هأقلتف نيعبسو عبرا ةنس طسوالا برغملا ىلأ ضين هيلع
 ىنغيو ةوارغم ابيلع لهو هتقعاط ىف لخدف ناسملتو ةتانز ريما تالومص

 اهب ماقاو هربنم عنسص اهدهنم طتخاو اهكلمف ناسملت نم هنكماو نرفي
 نب ناهلس هوا قرشملا نم هرثأ ىلع ءاجو برغملا ىلا اعجار افكناو ارهشا
 ادا ماوي انو مرما:قعضو سيرا كل م اهرتما هالو اهلرنق هللا دبع

 عست ةنس ىناسملت ىلا ضهن برغملا ةربارب هملا عقجاو هدعب نم سيردا

 خودو نينس ثالث اهب ماقاو اهربنم لصاو اهدهتم ددج ةيامو نيعستو
 هع نبا دمحم ىنبل اهيلع دقعو مقمعالم هل تقسوتساو ةتانز دالب أهيف

 ةزنك هما ةراشاب نيميرغملا لاعا هوغب مدققاو رغصالا سيردا كله الو ناهلس

 اهلاعاو ناهلس نب دمحم نب سيردأ نب ىنيع ناقش ىق ناسملت تناك

 ىلوو برغملا نم ةسرادالا ةلود تاض رة ضأ انف واول نو هبه. ةيبآ نفل

 عست ةنس ناسملت ىلا ضبن ةعهشلا ةوعدب ةيفاعلا با نب ىسوم هرمأ

 0 ل قيعلا نام نسل دهعلا كلذل اهريما انهيلعإ بلو ةرعع

 انصح ىنبو ةليلم ىلآ اهبنع رفف ناهلس نب دمحم نب سيردأ نبأ

 بلغت الو هنصح ىلع الس هل دقع رث ةدم هرصاخ روكن ةيحانب هعانتمال

 لاعا رئاس نم ناهلس نيدمحم باقعا ارجرخا طسوالا برغملا ىلع ةعيشلا
 ىلعي بلغتو مهلا اوزاجاو رجلا ءارو نم ةيما ىنب ةوعدب اوذخاف ناسملت
 اهيلع ىومالا رصانلا هل دقغف طسوالا برغملاو ةتانز دالب ىلع ىنرفملا دمحم نبأ

 هدعب ةتانز رسماب ماقو ىلعي كله الو ةيامئالثو نمعبرا ماوعا ناسملق ىلعو

 ماوعا ناسملت كلمف رصفتسملا مكحل ةيعاد روح نب دمجحم نب ريخأ نب دمحم

 (1) 16 مبؤ. 8 ممم ىنس ملت ع( 16 مق. ( ىيس مت
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 عقوف نايز نب نسارمتي هوخا هدعب نم رمالإب ماقو نمئالثو ثالث ةنس ابمايا
 بتكو راصمالا عمج ةعاطلإب هل نادو لئابقلا رئاس نم هب ىضرلاو ملستلا

 ىذلا كلما ىلا اسفس كلذ هل ناك: هلع نع ديعلإ ديضرلا ا
 مايالا ريماس هينب هقرووأ

 خفلا ىدل نم اهلاوحا نم انيلا ىدات امو ناسملت نع ربخل

 متلودو داولا دبع ىنب ناطلس اهب لثأت نأ ىلا

 تناك اهب نفي ونب اهطتخا ةتانز دالب ماو طسوالا برغملا ةدعاق ةغيدملا هذه

 نم ماوعلا ضعب معزي امو كلذ لبق اهف اهرابخا ىلع ىقن مو منطاوم ىف

 رضقل ةصق ىف ناءرقلا ىف ركذ ىذلا رادنلاىن او ءانبلا ةنلرا ابنا ابنكاس

 ليصخلا نع ديعب رماف اهنم ريداكا ةيحانب وه مالسلا اهيلع ىبومو

 مكلم عستي م ليئارس| ونبو برغملا ىلا قسشملا قراغي م مالسلا هيلع ىدوم نال
 لها هيلع لوبجلا عيشتلا تالاقم نم ىه اهناو اهءارو اع الضف ةيقيرفال

 مع وأ ضرا وأ دلب نم هيلا نوبسني وا ميلا بسني ام ليضفت ىف ماعلا

 رجابملا انآ ناب قمقرلا ىبأ ربخ نم مدقأ ربخ ىلع اهل ؛فقن مو ةعانص وأ

 رايد ف لغوت ةهناقلاو ىلوالا عفان نب ةبقع ىتيالو نمب ةيقيرفا ىلو ىذلا

 اهركذو ابنم ابيرق رجابملا نومع تيمس هبو ناسملت ىلا لصصوو برغملا
 ريع عم جراوفلو رقاح يا عم هبالجإو ىنرفملا ةرق ىبا ركذ دنع ىربطلا
 ىاونب هنطاوم ىلا ةرق وبا نصناو هنع اوجرفاف لاق رث ةنبطب صفح نبا

 هدادبتسا لبق بلغالا نب ميهاربأ رابخا ىف اضيا قيقرلا نبا اهركذو ناسمللت

 بكرم :ةقانر.ةعل ىف اهممإو.اهلزدو ,برغملا ىلا هوه ى,ل وت هداف 60
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 ىف هرمأ كال نأ ىارو داولا دبع ىب رما ىن هل ادب رث ريسلا هيلا نغاف

 ميركمو منجم كتنلإ هسفن تدح عجانج ضقخر متكرم دضخ
 دبع ىنب يش فسوي نب رباج كلذ رمبدتل نطفو اهل مدعأو ةوعد ىف
 ىلا نالع نب مفاربأ جرخو تنفلا ىلع هل ىوطو ةرزاوملاو ءاقللا هدعاوف داولا
 قشكو هتعاطو ىوماملا ةوعدب ىدانف دلبلا ىلا ردابو رباج هب كتفف هئاقل

 ةيناغ نبا ةطرو نم هيف معقوا امو مب نالع نبا ركم نع عانقلا ابلهال

 ىلا عقجاو نومالل ةعيبلا اوددجو هعينص ىلع ارباج اوركشو هيار اودمحل

 ىلا تعبو دشار ىنب نم مفالحاو داولا دبع ىب ةفاك اذه هرمأ ىف رباج

 دهعلا هل بتكو ركشلاب هبطاخ هتوعدب مايقلا ىن هلاقعأو همعاطب ىومأملا

 نم كلذ نولي اوناك نيذلا ةداسلا مسر كع ةتانز دالب رئاسو ناسملت ىلع

 كلملا ةوبص ىلا اباكر ةيالولا هذه تناكو طسوالا برغملا رمإب علطضاف ةبارقلا

 ١ المر مالو انه :قلذءدعتب .ةفرراهت لاما: هملع صععتا ىف هودعتقاةهدلا
 هعبا هدسعب نم رمال ماو نيرشعو عست هنس هتبثا برغ مسب اهراصح
 ةمسل هنع ىلختو رمالا نع قعض رث ةيالولاب هدهع ىنوماملا هل ددجو نسأل

 ريثك ةكلملا ءىس ناكو ىفسوي نب ناثع هع هيلا عفدو هتعيالو نم ربا

 نيثالثو ىدحا ةنس هوجاخاو ناسملتب اياعرلا هب تراغف روهلو ىسعلا

 هوعدتساف ةزع ىباب بقلملا تبات نب نايز نب نركز هع نبأ هناكمل اوضترإو
 ةتانز رمإب اعلطضم ناكو مرما هل اوردسو مدلبو مسفنا ىلع هولوو اهل
 هيلع ربطم ونب سفنف ىجاوضلا رّئاس ىلع ايلوتسمو متسايرب |دبتسم

 ناطلسلا نم هب ةمركاو كلملا نم هللا ماتأ ام مناوخأ ىلع ىنب هموق ىلعو

 هيلع جورخل ىلا اوعدو هوقاشف كلملا نم مل راص اهف هفلسو ناركز اودسحو
 ةزع وبأ مل عجو ءارعصلا دبع ذنم قفالحأ دمحم نب دشأر ونب معبتاو

 ضعب ىن كله لاه بوح منيبو هنيب تناكف داولا دبع ىب لئابق رماس
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 كينصخق [تباث نب ىنايز ىف نساري ىلا هباكحأا ليو رو ةيارد طيييو ةليغ

 وفو يك نت, ىكنإوا نار دينا ناك مسوفنل ةيافش ىناثتأ رودقلا اهيلع

 ءايركز ىاريمالا ىلع لزنو سنوتب اوقحلف ماك وودهك نييدللا يع مب

 ذيع لى, ةئياب مب دمحم نب ىفسوي نب رباج دبقسأو دعب هركذ نس سَ

 لشق: اذ ىتح طسوالا نولعملا نجاوضي, دارلا سبح ىب نيل سس

 سلبارطو سباق تاهج ىلع ةيناغ نب ىبحي ىزتناو نوما دبع ىنب ع

 تاعو ا رهتكاف طسوالا برغم او ةيقيرفأ طماشبا كع تاراغلاو ورغلا ذدرو

 ناسملت لخدو مءارما لققو ةتانز دالب ببتناو ابمكقاف راصمالا سبكو اهيف

 ةراغلاب ترسهات ىلع لاو طسوالا برغملا دالب نم اهريغو اهحابتساو نآرهوو

 ىتسل اههبر ىفعو تبرخ نأ ىلا: معنلا مطحو عررنلا باهتناو ةاباسلا داشفأو

 اهانمو ةيماحلل الرن دبعلا كلذل ناسملت تناكو ةعباسلا ةياملا نم نيثالغلا

 ليجتسا نوصاملا ناك اهضاحنأ نع بذيو أهرقن مخي ىذلا ةبارقلا نم ديسلال '

 ىسحلا بلغو ريبدتلا قيعض الفغ ىناكو ديعس ابأ ديسلا هاخأ ناسملت ىلع

 هيسفن ىنبنداكو ىطولا ىلع الماع ناكو ةيموك هموق ةيضصم نم نان

 ةيحاضلا ىلع بلغتلا نم هَل ثدح ىناكام اهرج نداغض داولا دبع ىنب نم

 يلع ضبقتف هيلع اودفو منم ةخخشم ةعامجب ديعس ابا ديسلا ارغاف اهلهأو

 مهع ةلودلا كفاك ةيبنوقمل اياقي ,ىم,ةمل ناسملاد ةيماحلا ف ملقتعاو

 دهعلا كلذ ىف معز ناكو ةيماحل عم ملعجو ناويدلا ىف نموملا دبع مثتمثأو

 ىي نم نيلعتعلا ةجفملا ىف مدنع جقشر الع نب.ليصامسا نب
 ةييناغ ىبأ ةوعدب مايقلاو ضاقتنالا عمجأو هفنأ ىهو بضغف هودرف داولا دبع

 نوبح نب نسل لامغاف قرشلا ةيصاقب هموق نم نمطبارملا كلم ددجل

 داولا دبع ىغب نم ةخخشملا قلطاو ديعس ىا ديسلا ىلع ضبقتو هنيح



 ل

 رعو نهنكي هاوخأو نمنكي نب دوعسم نب نرغيو مفم ن اكو مساقلا ىبا
 دبع اضيأ منمو رغصالا لاقيو ربكالا نهنكي ىب 1 اضيا ىاكو

 | 11 دبع دهعل ميلع ةسايرلا تناكو نرغيو: دلو نم :داقغتم ني قفل

 ىذلا وه دافغنم نب قمل دبعو نهنكي نب يودعاو دافغنم نب قحل دبعل

 نيع هثعب نيح نوسم بضغخملا لققو نيرم ىنغب دي نم مانعلا دقنعيسا

 ىمعو ميب داعم نب قحل دبع نولوقي نوخروملاو كلذل نيدحوملا عم نيوملا

 00000 ٠ كلا ءادام لشملو طلع مو لاح اهدي ىلاو قيعجو تعم هلم

 ىنمغو نمتحوتفم اهدعب نونو مم دافغنم ىمعحت وه اهآو ةتانز ةغل نم
 08 مساقلا ىنب نوطب نمو ملعأ هللاو ةحومفم ءافو ةنكاس ةمحم اهدعب

 مخويش نم ربطم نب ةماه ناكو مساقلا نب () نكري نب لمي نب رهطم
 هقعاط تنسح رث نيدحوملا عم ةتانز بورح ىف ىلبإو نوملا ديع دهعل

 مو ممقساير تيقنأ مملاو ىلع ونب اضيا مساقلا ىب نوطب نمو هشامحناو

 وغيو لولد ومبو هللا عاط ومب ذاخلا ةعبرا مو اعج عرتكاو ةيبصع مدشا

 ادي, وو ةساب - كنار اة رمل هز, ةعيرال اواو هوج اوي .ىطخم رديو- يح

 محام 2 هللا عاط نب نسكوديت نب ناككز نب دمحم ىنبل هللا عاط

 0007 0 ارليو اطيوألا فرغم دالي نوجحوملا كليم الور عيستب ىف مالكلا
 ىغيو ىولي ىنب دالب ةماع موعطقاف غصالقسال اببس ناك ام مشايحنأو

 ىبك ىنبو هللا عاط ىنب نمب ةغتفلا تثدحو ىنطاوملا كلمب اوماقأو اونامو

 ىنب ريبك تباث نب ناز ىبكى ب نم [اذك ] نب زودنك لعق نأ ىلا
 دمحم نب نسوي هع نبأ رباج هدعب مرمإب ماقو متو (3) ناككز نب دمحم

 هلتق لاقيو مميورحو ممايأ ضعب ىف هب هلققو هع نبأ نايوب زودنك نم راغف
 (1) آبو ممق. (ن م6 نكرم ءأ 1ع 2ك. مركري ىنبربطم وخب ب (2) 3ءالذ 1 ةعبارلاو

 (3) آطنعو مقر 8 ءا (ن مم( عطأ :هرادكز 2111 ةاتات8 هه ان( زادكز
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 انركذو اناج نب كيشرو نب نميسأو نب كيحز ىلا عفتري ميسن نأو دضار
 لبجو باصمب مناوخا ناكو كلت منطاوم ىن كلما لبق ملاح تذاك ىيك

 مناوخأ نيرم ىغب عم مثتنتف لاح نم انفصوو ةيولمو كيكمفو دشار

 ءالوع-داؤلار هع وعلا لوا إ ود نمسار نب: تايعمر وادي هيلا معلا
 ميلا نيدبخم باصم ونبو لادرز وغبو دشار ونب :مناوخا ناكو كلت ممنطاومب
 اعيمجج اولازي مو منامزا رغكا مل نينبانم نيجوت ونبو قلخلو بسنلاب
 ىنبل هيف اعبت اوناكو نامزالا ةماع طسوالا برغملا ةنيحاض : لهب نئيبللعلا

 كلذل مش نأ لاقي اهرو هيف بلغتلا مل ناك نيمح ىبولي ىنبو اونامو

 ىنودحوملاو نيوملا دبع لزن اذا ىتح افكت نب فسويب فعي ناك دبعلا
 صفح ىبأ فلا ةيأر تحت ةتانز دالب ىلا ميكاسع تراس ناسملت ىجاون

 ىلا مشايحناو داولا دبع ىنب ةعاط كلذ دعب تنسح دانركذ اك مب اوعقواف

 رنب ةتس نوركذي اهف اهرهبظا ةريثك ميوعشو منوطب تناكو نيدحوملا
 مداقلا وغيو () ترموت وخبو ةحوصمو قطصرو وغبو ولإو وميو نيثكتاي

 مهوو. مدخع «ةييسلا ةفانضالا يرخ كياو:مياغلا تيا عضال
 مناقلا اذنه ىف اولاق اجو ؛نسييردا نب ممانعلا»ةلوىم اغا اةالوصا لاك

 ماعلا نه دهم: نبأ ا هللا دبع « نم بح :ناتوا .شيردلا نيايع ن١
 ةييلع .هالوم ماعلا ىج. قافقا الاهل عيعشتسالا ايما سيئردا تافعا لأ

 كلذإ ةعصب ملعا هللاو باسنالا هذه لثم ةفرعم ىنع ءادعب ةيدابلا نأ عم

 سيردأ ىلا ميسن عفر امل دبعلا اذهل مكولم وبا نايز نب نسارهتي لاق دقو
 دنع انعفنيف اهحح اذه ناك نا هانعم ام هتناطرب لاقف هنو مكذي امك

 قا: ىف دولا ينعي ةسازر' ليقآ نو انرمش افاعتح اينو ايلا اي |١١

 نهنكي ونب منمف ةريقك انوطب اوناكو متبصع زازتعاو متكوش ةدشل مهاقلا
 (1) 1.6 مدؤ. !' مم(6 ترموي

260 
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 هموق نم لف ىن ىلع نب ةزمح رفو ملقعم نم ملزناو بعرلا عيولق ىف هلل
 ا! سا نايز: تأ عم ةلودلا ىلع اوناك نيضقتذملا نيصح دالبب قحلف

 ممعاط ديعس ىبا ونب ىتاو ركذن اهسح نسمي لآ نم مجانلا ديعس

 ميلا عوجرلا ىف ةزمحل ادبو اهعقرم نسحو مييغم ىف رئامفلا اوصلخاو

 هب اولقتعا ام ناكمل هو ركذ مب مأ اذا ىتح هموق نم ةمل ىف رهسلا ذغاف

 )8 اهب نسظي 0) تغورهت دصقو طئاسبلا ىلا لهسقف ةعاطلا ليح نم

 ىف اوقياستو هبقع ىلع هودرو هدح اولفف اهتيماح هملا تزربو اهزهمني
 زعواو ساكلا نب ىزاغ ىبا ريزولا ىلإ هوداقو هيلع اوضبقت نأ ىلا هعابتا

 اد ىلإ اهي فنعيو ممقانعا برضف هباعحأ ةلهج ىف هلمقب ناطلسلا هيلا

 ةنايلم رهاظ مل اهبصن ةدنسم بشخ ىلع مءالشا بلصو ناطلسلا

 اعازواو لودلا ىف ادمجو ءارمالل الوخ اوجصاو مرمأ ضرقناو ةوارغم رشأ ىحمأو
 00001 ددحو هلل .ءاعبلاوب علل ةرمخالا ةلودلا هذه لثق اوداك ا ناطقالاب ف
 ههجو الا كلاه

 ةيناثلا ةقبطلا اذه ىنم ©) داولا دبع ىنب ةلود نع 0

 كلملا. نم طسمالا برغملا دالكبو ناسلتب ممل ناك امو

 ملاوحأ رُئاصمو مرمأ أدبم ناحل ناطلسلاو

 ىغبو لادرزو باصمو نيحوست ةوخا دمحم نب نيدإب دلو نم ناو ءالوه

 (1) آرع متق. 1" مم6 تخغو هه ا (2) ((6 م03 36651[ 3105351 ىداولا دبع 615 م3531[ 5(6ع نهم

 ءمرتساتماتوم طععطغمع لان مهمه دحأولا دبع
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 مكقاو نيرخالل اميدحو الغم راصو هماسح دحب هسفن جبذو ناغلا نع

 ىارطا ىلا نورخالا اسجيو ةوارغم نم هيلع رثغ نم محتسإو هنيحل دلبلا
 اهتحو لودلا ادنج اوراصو اوقحل ساو اومكرتساف لودلا لهإب اوقحلو ضرالا
 ىلا ةيناغلا ةركلا نيم ىنبل تناك رث ىلش دالب نم مرما ضرقناو اعابتأو

 نانع ىبا ناطلسلا كلام ملظ ءاف رق مراتا اوحمو نايز لا اوبلغو ناسملت
 ىلع ملع ىناكمم ةقلاث ةلود نسارغي لا نم نوجانلا ددجو عرايت رسحو

 ىنبل تناك رث مرابخا ىف هركذن اى سوي نب ىدوم نبا ريخالا وج ىبأ دي
 ناطلسلا ىب زيزعلا دبع ناطلسلا ضهنو ناسملت دلب ىلا ةقلاغلا ةركلا نيرم
 ىبأ عابتا ىف هركاسع حرسو نمعبس ىنمتنث ةنس كاف ابيلا نسل ىأ

 برعلا نم هعايشاو هموق ى هماما رف نيح ىنسارغي لا نم اهب رجانلا وج

 امايأ كلامه اومولت ءادطبلا ىلا ركاسعلا تبمنأ الو هلك كلذ ىتاي امك

 ةزج .ةمدأ عيال نب ىلع دلو نم ىبص متلج ىت ناكو مللع ةحازال

 متحن هتلفكف يف هموقل ىذلا رهصلا مامذل مقلود رجح ىف اهنتي و

 منادلو نمي هلاحو مئاويد ىف هقزر طفيو ىوتساو بش ىتح موج هفنكو

 هببج ايكاش ىزاغ نب ركب ابا ريزولا شومهلل دداق مايالا ضعب ضرتتعأو
 هوراجاف قلش دلب نم ديعس وب ىنب لقعم قحلو لهللا بكرف هدر ءاسأو
 هريزو ميرعلا دمع ناطلسلا ممل حرسو هوباجاف هموق ةوعدب ىدأنو دوعفمو

 قيتك شيج ىف () نيغيبمت ريمك ةماج نب ليدغم نب دوعسم نب رع
 لاني اتيرك اليح مرصاخ لبهل كلذ ةحاسب لزنف دنبلو نيرم ىنب نم
 ىعسو ةفهادملاب هريزو ناطلسلا متأو هيملع اوعنتماو هخم ىنولانيو معهم

 ربي ضهنف ىزاغ ىب ركب ابا رخآلا هريزو حرسو هيلع ضبقتف هوسفانم هب
 ىذقف لاققلا مجصو مب لزن نأ ىلا ةفيقكلا شومبلو ةمخضضلا ركاسعلا

 (1) 1ع و ممزتت هو( ةقامممأغ لهتق (0ا09 168 53:



 4م

 011 امرالا هع دم البا ىالطلسلا حليفا انا الا علا ولا وئاس

 نيدحوملا لعو ةيقيرفأ دالب مدالب عم مظتناو ةتانز ةملك عجو نايز لآ
 لسبيق هانحرش اك نمعبراو عست ةنس ردص ىناورمقلا ىلع هقبكن تتينأنكو

 ىلع بثوقف ىلوالا عفطاوه كلملا صامعأ ى :مقنأو ىارطالاو تالاعهلا تضقتنأو

 بلغتو اهبكلهو ىلش دالب ىلع ليدنم نب تباث نب دمحم نب دشار نبا
 اهيف هفلسل ىناك ام داعإو لاشرشو كشربو سنتو ةنايلم اهراصما ىلع

 صلخو لدابقلا نم عبلاط نمل مدح اوفهراو ةيودبلا مققيرط ىلع كلملا نم

 ةياجب ىبم رجلا ةطرو نم رث ةيقيرفإب هتطرو نم نسحل وبا ناطلسلا
 هركذو ىنتار ني ىلع ىلا تعبف قرتفملا هكلم عاجرتسا لواحي رئازهلل ىلا
 ىأ كع قلشب هموق كلم نع ىناكلا هسففل ظطرتشاو ىحو ركذتف ةتمذ

 0000 1 1 وم يسلمو ما هناطلملا»ىافإ دبلا ادلع انعم كع هرماطُت
 لبق هاركذ اك ناسجتب نيهانلا داولا دبع ىنب ةّمف ىلا هنع زيكف

 | 111 قعلاو رئازبلا نم نسل وبا ناطلسلا ميلا ميو هيلع .عرمالتو
 نس ىبا ناطلسلا قاضم لقخاف نيسهو ىدسحا ةفس () ةيوبرشب
 ءارصصلا ىلا حرخو ءالوه ةوارغم ىف همد حاط رصانلا هنبأ كلهو هعمجج مزينأو

 لآ نم ناسملتب نوجانلا لواطتو دعب هركذن اك ىعصقالا برغملاب اهنم قحلو

 لأ نسيععي عظلسل .نإتك اي مكلم ف: ةرارغس دالي ماظتنا ىلأ ىسارنخي
 دبع نب معزلا تبباث وبا هوخأو مناطلس فيدر داولا دبع ىب ركاسعب

 لفو نيسجهو نينتث ةنس ةوارغم دالب هموق اطراف نسارتي نب نهرلا
 ةمذرش ىف سفتب دشار نب ىلع رجحاو راصمالاو ةيحاضلا ىلع ميلغو معومج
 ىلع ىار الو بلغلا عقوو راض لاطو هيلع هركاسعب خانإو هموق نم

 اهيف ذيقناو هرصق اياوز نم ةيواز ىلا لخد هب طيحا دق نأ دضار نبأ
 )1١( ةئاازوورو نع صمس عوأ نعتأ ةنوبدست نب هيوبدست نب هيويست
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 عاجرتسالا ةبجتم انا اع ابا ىاطلسلا] ىب ءايركز لباررتيمالا انام لا دلاح

 را دمحم نب دشأر كلانه هيقلف يلع رداعلا ىنالع ىبأ دي نم رشأ ربل

 هموقلو هل دقعو اربو ةمركت ناطلسلا هاقلو هنأش ىلع هرهاظو هتلجج ىف

 ةلودلا ”ادزو كا ىولخ نب بوقعب مهعز ديب دشأر كبي تليف خاف ةوأوز

 بوقعي لهتسا سنوت ةرضحلا كلهم راقيتسالل دلاخ ناطلسلا ضبن الو

 هيدب ىنمب بورش ى ىلبأو هموقب هعم دسشأر ركسعو ةياجب ىلع ىولخ ىبأ

 مفلس ثارت ىلع ىلوقساو مترضح كلم اذا ىتح هئايلوأ ةرهاظم ىف انغأو

 ضرعت همتح صعب ىف مكحل ءاضمان هموقو اذه داو .ةلودلا بجاح قدا

 هيف ىغماف ناقش قدس ىلأ عفرو هيلع ضبقتف 2 ّى ةبارل

 ةوأوز ىم هبرطضمو ىولخ ىبأ هيل ٍِب قحلو منتا دشاو بهذو هللا مكح

 قع دبع هنبأ هناكم ناطلطفلا كهيوو كله دق فولخ ىنب بوقعي ا

 مايا ضعب ىن هعم رجاشتو دشار هقيدص ماركإ ىن هيبأ قح ع ل

 اهيف لداو اهغم فناو هل دشار ةحالم ابيف ىنهرلا دبع ركن ةرجاشم

 ىنهجرلا دبع هلوانتو لوقلاب هعذلف هموق ساببو ةلودلا نم هناكج دار

 فينم ونب منم زاجاو هب اونوكي مل ناك هيلا امو نلش ممم رفقاف ةينمانلا

 رصق ىن همعب دا دشأر دالوا راصو هتلفكف قحل ديع نب بوقعي ىغب

 ميلا اورهصاو مروج اونسحاو مولوتف نيرم ىنب نطو ىلا ابصع ليدنم
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 ىثعبو مودهجا ىتح نيتنس راصحل ابيلع اولاوو ةنوزاه ركاسعلا تخاناو

 هرطضا رث هيلع ضبقتف دبع ريغ نم ناطلسلا ىلا اوه هاخا ىبك نب ىلع
 ىلا هصخقاو ثالث ةنس هديب ايقلم ميلا حر رورغلا بكرم ىلا دهبل

 حرس رف دشارل ةلاقساو اسينات اهبستحاو هاقبتساو هنع افعف ناطلسلا

 دشأر لزانف بوقعي نب ىيحكي ىبا هيأ رظنل قرشلا ةيصاق ىلا ركاسعلا

 . ضعب ةرغلا هتنكمأو هاا هراصح لاطو ديعس وب ىنب لقعم ىف دمحم ىبا

 ىف كلهو غمزبف هيلا نيفحاز لبهل راعوإب اوقلعت دقو ركاسعلا ىف مايالا

 عبرا ةنس كلذو ناطلسلا ركاسعو نيرم ىنب نم قلخ ةعقاولا كلت

 نب ىلع هع نيب رمأو ميلع كلذ هظفحاف ناطلسلا ىلا ربخل غلبو ةياعبسو

 حرس رث ممكتساو ماهسلاب اقشر اولققف مموق نم معم نمو وهج هيخاو ىبحي
 دار قحلو ةوارغم دالب ىلع لوتساف عبرا ةنس ةيناث بوقعي نب ىبحي ابا هاخأ
 نم ميلا عقجا نمو تباث نب قينم هع هعمو ةهتم نم ةجابنص لابجب

 بوقعي نب فسوي دار لسارو بوقعي نب ىي حي وبا ملزانف ةبلاعتلا

 011! ةيفاتم الاجل ممالكااسفلا فقير" زسلا اعانبب ' كتاعلاو
 نب قسوي كلف الو مايالا رخآ كلانه أو مقتساف سلدنالا ىلا هتريشعو هينب

 ةدافاح نيب مسلا تدقعنأو تس ةنس رخآ ناأسملت ىلع هخانه بوقعي

 هل ىلخي نا ىلع داولا دبع ىنب ناطلس ىناقع نب نايز ىبا نيبو تبات ىبا

 ىف اومعبو مروغثو ملاعاو عراصما نم هوكلم ام عمج ىنع د مود

 عاجرتتسا ىن عمط دق دار ناكو نايز ىبا لاجل اهوجساو ملاعو متيماح

 تراصو نايز ىبال نيرمونب اهنع لزن املف اهب طاحاف ةنايلم ىلا فحزو هدالب

 نايز ىنا كلهم ناك رث دليلا نع جرفاو دشار ىس قفخا هل سنتو ةنايلم

 كلمف طسوالا برغملا ىلع ىلوتساو نامقتع نب ىنوم ومح وبا دوخا ىلوو اهيرق
 دقعو سنت كلم هت ةيدملاو ةنايلم اهدعب كلمو عبس ةلكس تنيكرفات



1 

 مرمأب ماقف هيبا كلبم نم ابيرق كلهو ةوارغم ىلع هترامإب وه ماقأ برغملا

 ركنو قينم هلتقف ىيغمو نوه هاوخأ رمالا هاعزانو ىلع هقيقش هدعب نم

 ىلا اهتزاجاف نسارتي نب ناقعب اقحاف ميلع اهترامأ نم اوباو مموق كلذ
 قيتملالردق ةرمغبلاب ةازغلا ىلع |دكاق تبا ىب رهم اهوخأ ناكر سندا

 اوناكف نموملا دبع موهأ مب قحلو سلدنالا ابملو ةيالو لوا تناكف اهنع

 نمو نموسملا دبع نب نايز نب بوقعي نيومل دبع باقعا نمو كلانه اعيهج
 نسلدنالا قاوتب ىوعلا ادديلا ع غد ةعاكو لونيم رس نإ 05

 هدنلو ناطتشلا ل هك ةانلق ا نيش يرادعش لودتس ا
 اهايأ ةحكتاف هتحخأ ىف هيلا ربصاف دمحم نب دشار هدفاح ممهف ناكل

 اهراصحل ةفيدم طتخاو اهيلع خاناف نمعستو نامت ةنس ناسملت ىلا ضهنو

 نب © نرغيو نب رخل ىلشو ةوارغم ىلع دقعو اهيحاون ىف ركاسع هه

 نيعستو عست ةنس ةنوزامو سنتو هةنايلم ا اشيج هعم كعبو ليدغم

 هبسنب قحالا هنا ىري ناكو هموق ىلع هيلوي م ذأ هسفن ىف دشأر دجوو

 ةوارغم ىن هئاهلوأ ىلا سدو ةبجتم لابجب قحلو ناطلسلا نع عزافف درسسصو

 لها لخادو ةرارغم رمأ قرتفاف عب قحلو ريسلا ذغاف ةاخدلا ميف دجو ىتح

 ىاوض نم رومزأب نمر نن رجعي تسمو ناطلسلا ىلع اوضقتناف ةنوزام

 ىنب نم بداتكلا هيلا ناطلسلا حرسو هموق هيلع عقجاو هلمقف مدالب

 نب ىلع رظنل ىنجاترو ىنب نمو قالطلا ىبأ نب ىلع نب نسل رظنل ركسع

 ىوقلا دبع نب ميهأ مبا نب ركب ىبا رظنل نيجوت ىنب نمو ىرمدل دمحم

 ةوارغم ىلع دقعو هعُئانص نم ىجهصلا ناسح نب ىلع رظفل دنهل نمو

 اهيلع ىلخو دشار اهطيدض دقو ةنوزام ىلا اوفحزو ليدنم نبرع نب دم

 ميلع الطم ديعس وب ىنيبوه قحلو تباث نب ىبحي هع ىنبا اوهو ايلع
 )١( 1م رصق. 8 ممءاع ذ علا )2(  1 هءاطهعروهمطو 06 عقم ممزت 73116 038 1648 85.
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 551 اماهل مف رمالا ىلع رع ةرزاومو تفاث لزعب ىدانو ىمتسو ا قد

 دالوا اعزانت رث هموق دامق نم نساغي اهب نكقساو ةوارغم ىف اهرما نم
 دياعو تباث قفتاف رحل ةياكن اهلثم ىنسارغي ىلا ىالدزالا ف ليدنم

 نمعبس ىنمتنث ةنس اهنم هانكماف سنت ىن هامكحي نأ ىلع ليدنم دالوأ
 تش ةنس كله نأ ىلا رع ةيالو ترقساو بهذلا :نم افلا رشع ىنثآ ىلع

 ىلا هوهخأ دياع زاجأو ةوارغم ةسايرسب ليدنم ىب تباث لقتساف ىنمعبسو

 05 وعلا دبع نب دمحما ني نايز:ةييحانتس عم داهجلو طاب ملل نسلدكللا

 دي نم ةنايلمو سفت دالب تبات عجرتسإو ةتانز لوخ نسارغي نب كلملا
 ةنس سفغت درتساو ميلع نسارغي ظلغتسا رث دبعلا هيلا ذبنو نساغي

 000 او ءانز نسلؤ وعي كلمن ا1رإ هتكيلوت انطح ع اوناب نومدانكو, كالخا
 ميلغ ىتح ةوارغمو نمجوت دالب ىلا وزغلا ددر رف سنت هيلع تضقتنأ
 00 0 [لفإ) ةيدللا لب ةاحبادبما ةيكاللا كاسر,” ةسيديام ام, ع اازعلا
 ىع هل لزن رث اهيلع ىلوقساف ةنوزام ىلع ليدنم نب تباث بلغو ىنينامتو
 0000 ةيلااطوطزا ىلإ ىلا ملل انفارم نافع كريو. اهكلمخ اضيان مس
 لخدو لابهل ىلا ماهلو اهنع مجرخاو ممحاوضو مراصمأ ىلع ىلوتساف نمعستو
 ىتح اهب هرصاحو ناقع هيلا ىنحزف اهنود اعنامم كشرب ىلا ليدخم نب تبات

 نب فسوري ىلع لزنو برغملا ىلا رجلا بكر هب طيحا هنأ نقيتسا ذأ

 هدعوو همركاف نمعستو عبرا ةنس اخيررم نيم ىنب نأطلس بوقعي
 تالاجر نم بهشالا نبا نمبو هنيب تناكو سافب ماقاو هودع نم ةرصنلاب

 نم هيلع لجدو هلزنم ىلا مايالا ضعب ءاج ةلخادمو ةباحص ركسع ىنب
 '0 ناظلسلا ناتو هللمقو. هن اطسف المعي يمالا نبا! ناكو -ناذيعسا مغ

 هموق ىن رمالل ادمحم هنبا ماقأ دق ليدنم نب تبات نأكو هتومل عجتنإو هنم
 ىلا تباث هوبا فىرصنأ ألو هنود ةوارغم كلمي ديتساو هدهعل مميلع ةالوو



 و

 دنسلا ىلاع ناكو ةياورو اميدو اطلع هتقو ريبك ناك ىنايلملا دجا سابعلا
 ىلع ةرهشلا هب تفوأو ةجالا هنع ذنخأو مالعالا هيلا لحرف تيددل ىف

 هيغيو روصنملا بوقعي دبع ىلع هدلب ةساير هيلا تبتناف ةدانهسلا» اراك

 ةانايعسإلا لا اغاط ةسايرلل احوج ناكو ةيانعلا هذه وج ىف ىلع وبأ هنبأ انهي

 اقلط هتساير واش ىف ىرج هوبأ كله املف ىراعملا نم قلخ كلذ عم وهو

 ايغتيب ءارتقإاب هسينعاهعتوخ ةمعفلا نم دارلا«ةبعا ينير ةراراعس تانك
 نمسهو عست ةنس رصنتسملا ةفيلحل ءاعدلا عطقو هزيمارج ابل عمج هدلبب .

 نلطحولا نمركسم راؤدفلعنابا ماها :ةميتلا نامحا نير دان ا
 اعزان نأك ةقلالهل كولم شنوفذا لا نم ةدناره نب كيرلا نود هعيلح

 ةفئاط ناطلسلا لخادو امايأ ةنايلم اولزامف هموق نم ةفماط ىن هميبا نع هيلا

 ليللإب ادنج ميلا برسف ىنايلملا ىلع با نع نيفرخملا دلبلا ةخشم نم

 ققعي قا رخو ليللا تحت ىنايلملا ىلع وبا رفو لخادملا ضعب نم اهومكقأو

 ىاطعلا ريما ىبوم نب بوقعي ىلع لزنو برعلا ءايحإب قحف دلبلا تاونق

 نم ناكف قمل دبع نب بوقعيب اهدعب قحل نأ ىلإ هراجاف ةبغز نوطب نم

 ىلا صفح وبا رممالاو نيدحوملا ركسع ىرصناو مرابخا ىف هانركذ ام هرمأ
 هييدئشا ةوعدلا أبيف ماقاف ةنايلما لع ليدنم ىب 0 أودقعو ةرسضملا

 سئل :ىيتسوا نيمتنث ةعس نلئيدنم: نب دمحم كلها هموقا نت لا

 نم سيمخلاب منعاوظ لزنمم () دياعو تبات هاوهخأ هلتق هتيالو نم ةرشع

 عقجاو رمالا ىف باث هكراشو ىمينم هيخأ نبأ ةيطع هعم لققو مدالب طيسب

 نسارتي ظلغتسإو مرودص تنشخو ليدنم دالوا نيب عطقتو هموق ههلا

 ةنايلم نم هنكي نأ ىت موها ليدنم نب رع هلخادو ميلع نايز نبا
 دلبلا ةمز نم هنكماو كلذ ىلع هطراشف هموق ةساير ىلع هدضع دشيو

 (1) آكرع 0215. 1'* 6 جياع
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 01 1 ار لميا ولوالا عكارلم ىلإ :ازبعزفداو اكل3> الأ امون ةةنيدالا عارنخ

 | 0١ و دسو .طئاسملاو ؟ياطشلاو ا مايسللا نعلقلا«ةمق وقوافي م ايزي اكله
 اوطتخاو ةيصفخل ةوعدلا ايف نمهقم لاشرشو كشربو سنقو ةناهلم ةنيدم
 لمفتساو نايز نب نسارغيل ناسملتب كلمل قيسوتسا الو هنوزام ةيرق

 بلغتلا ىلا امس نموملا دبع ودب هلبق نم هيخالو اهبيلع هل دقعو اهب هناطلس

 هبكانم ءالوه ليدنم ىنبو نمجوت ىنب ركازو طسوالا برغملا راصما ىلع

 ةيقيفاب ةلودلا ليدم صفح ىبا نب يركز ىباريمالا ىلا اعيمج مهوجو اومفلف

 عوج ابل دشتحاف نسارغي ىلع يرمملا هملا اومعبو ىموملا دبع لآ نم

 |0771 11 لامخ الو هاربكد اي ايه تنار ناس اوهاو توعلاو | نيدحؤلا
 ىلع ليدنم نب سابعلا دقعف هنطوو هموق ىلع لك ةتانز ءارمال هعجرم ىف

 ذاختا عل ومو شكيلم ىلع () ةروبح دالوال» نيجوت ىلع ىيوقلا دبعلو ةوارغم
 هيلع دقوو نسارغي عم مسلا سابعلا دقعو همم دبشم اهوذغتاف ةلالا

 تئدحت هنأ لاقي ايضاعم اهدعب هنع بهذو اهركتو ةرجم هاقلفو نات

 ركذف ناسرفلا نم نيتيام لتاقي ادحاو اسراف ىأر هنأ معزف اموي هسلجيب

 اهل سابعلا جرح هبيذكتب اوضرعو داولا دبع ىغب نم هعمس نم كلذ
 كلذب ىنعي ناك هناف هليق قادصم ىنسارمتي ىتاو هموق ىتا ىتح ابضاغم
 عبس ةنس همبأ دعب نم ةنس نيرشعو سمخل سابعلا كلهو هسفن سراغلا

 اراهيو ةلئمب لاخلا, تحلتمو ليدتم :نب :دمخم وها هدعي رمالإب ماقو ىنمعبرأو

 ور ىلا ةوارغم هموقب هعم رفنو ةنداهملاو قافتالا ىلإ اوراسو نسارمغي
 بوقعي ايف ممزه ةياقسو نيعبراو عبس ةنس ىو نامدلك ةنس برغملا

 ميلع ضقتناو ةوادعلا ىف مناش اودواعو مناطوا ىلا اوعجرف قحلل دبع ىبأ

 ابا نأ ضاقتنالا اذه ربخ نم ناكو ةيصفخلا ةعاطلا اوعلخو ةنايلم لها

 آع مق. 8 ممر( ةروتح
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 اذه نجرلا دبع ىلا اهلسا رهظلاو ةريخذلا ىلخ شكارم ةفيلخا كلبمب
 هتبسكا ةورش اهيف هل تناكف هنطو مخل ىلا هبكح نأ دعب هئامدب اخف

 لالخ كلهو هريشعو هقباصع نم رثكتساو هموق نم بكرتساف ةرثكو ةوق

 هل ناكو سكارمم ةفالقل رمأ ىعضو نموملا دبع ىنغب عر لشف دقو كلذ

 ىنمح ىلع هموق رمإب راقف ليدنم اهربحا ناكو جيتو ليدنم دلولا نم

 ليددمل اهنو طسوالا رغما .لاعا ىلع ةيداغ,نياوبلجبإو ةمقفلا ساير
 ف ف هلابشأ نع اهو هنيرع ىف دساتساف هيلي ام ىلع بلغتلا ىف لما

 كلذ كلا .امويةيفحلاو شينيزشتإو: لطي كلمه دالبلا نم مروامس ام 0
 نارجلاب ارسجتسم دبعلا اذهل ةجقم طيسب ناكو تارم ةبصق طقخاو
 اوناك دهعلا كلذل ةبهتم لها نا نويرابخالا لقنو راصمالاو ىرقلاب الها

 اهنارع برخو اهتحاس تاراغلا اطواو اهلالخ ساج |رصم نيثالث ىف نوعمجي
 نيدحوملا ةعاطب كسلا موي كلذ ىف وهو أهسثو مع ىلع ةيواح ابكرتت 7

 هبلغ ذنم ةيناغ نبا ناكو ماداع نم ىلع برحو مملس ىمل مس هنأو

 نما وبأ يشلا لزنو ابملا امو سباق ىلآ هوحازأ دق ةيقيرفأ ىلع نودحوملا

 ةرشتع ىنامع ةفس كله نا ىلآ ةيقيرفأ نع ه4عفدف سنونب صفح ىبأ نبأ

 نيعي راصمالاو روغثلا ىلا فسأاو هرمأ عاجرتسا ىن ةهنئاغ نب ىبك عمطف

 مدكاو تاراغلا اهيلع نشو ةتانز دالب ىلا ةيقيرفأ زواعت ف أهي رخو اهيف

 هيقلو نهرلا دمع نب ليدنم هل عججو منيبو هنيب عّاقولا تراكتو طئاسبلا
 اربص ةيناغ نبأ هلققف هوارغم هنع تضفنإو هيلع ةريادلا تناكو. ةبجتمب

 اهي بلصق: هتيكن رثأ رخازجلل .ىع بلغتو نيسشعو ثالث وأ نيتغث هنس

 مل ىناكف ءابجن اوناكو هونب هموق ىف هرمإب ماقو نيرخالل القم هرهصو هولش

 بهاذم لبقتف سابعلا مريبك ىلا مرما ىف نوعجري اوناكو ىرشلاو ةدعلا
 شيرشناو لبج ىلع نيجوت وغب ميلغ رم ةجتم دالب نع رصقاو.همبأ
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 ةدم ساروأ ليج ماقاف 0( مكولم نم سداسلاوه ةفيلخ نب نور مخ هدجو

 هموق اياقب ىلع لزنف منع لترا رث اماوعا مثنهب ماقاف ةوأوز ىلا لقتنا رث

 مريغو ديعس وب ىنغبو نممزترو ىغبو نأفمسرو ىنب نم فلشب ةوارغم

 |0011 تسقي طقسا كمللا حي هل ازيخراز  ةصاركلاو قبل ,نعليت
 ىلا ةبسن ةيررخلاب ث دمحم ىنبب منمب اوفرعو هدلو رغكو هوحكناف ميلا
 عمجرأو نب دمعلا دبع نب (©) نالت ا لل هيف فت نانكوا لالا ةنعلس

 خوخام دلو ضعب هيلا رهصاو ةيرمقلو ةدابعلا القنم ناكو ههعلا ديك نا

 هرهصو هبسنو هموقب مدنع درمأ مظعف أهايأ هحكتاف هتقنباب اونامو ىنب كولم

 |0007 .اكاق ملا قرع زعمزف وذ وي كاب [نيدعيللا ةلزد' كفءاجو

 عمجراو دلولا نم هل ناكو كلذ ىلع ماقو قلص ىداوب هوعطقاف ريخل قرط
 ناكو نهرلا دبع خوخام نبأ تنب نمو روكامو ىنآيمغيو زيزعو مرمبك وهو

 خوخام ةدالوب هل نوبجوي امل اذه نهجيلا دبع هموق دنعو هدنع اناش ملجأ

 | تجب ع دلو امل هنأ أوعريو اكلم هبقعلو هل نأ هيف ىنوس رفقيو همال

 بوسعي هب ىاطاف اهبتجاح ضعب ىف تبهذو ةرجمت ىلإ هققلاف ءارعصلا ىلا هما

 اهكردأ امل ودعت تءاج دعبلا ىلع هب ترصبو هيلع نيعقاوتم لكلا نم
 ناش هل ننوكيل هللاوف هيلع ظفتحا نيفارعلا ضعب ابل لاقو ةقفشلا نم

 هريشع رعكو هسإو هبسنب الدم ةلاكلا هذه قح ىف اذه نجرلا دبع أشنو

 00 ا كلذ هل (ناكف ةيارغم لدتابق ةللغ تسوصعاوا ةييا كنباىم
 ا ايلا نع هلم اع مالا بجو نارك ل: ابعت: دحوم هارد
 ةميقيرفأ أ مثتأو مغ ىف هب نورمي مانم ةداسلا ناك ةعاطلا بهاذم ىن مدقتلاو

 ركملاو هدمحب نوبلقني مو لزن ريخ هنم نولزنيف نيعجارو نميهاذ
 ربخل هموق ضراب وهو ةداسلا ضعب كرداو هب اطابتغا مءافلخ ديريف هبهذمل

 (1) 16 له سو. 8 ةموفم# اوه صداق سلبارطي )(  ةمسو. 8 ممما6 نب
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 م علواطت حانج- نم ةفلخلا لكلا ةنغتل ةينيملا رث ةيداولا دبعلا ةلودلا
 بُئاصعلا ءالوه عيمجب معابتتساو نيرم ىنب داديتسا نع هلك كلذ ضكنتو

 ةغبرالا ءالولم زوما رديانقمو :ىرجنا دعب ةدحتاو# معلودا الا كلر كدت اكل
 ءاشي نم هيتوي هلل كلملاو ةتانز نم ةيناثلا ةقبطلا هذه سوءر ىف ىتلا

 ىلوالا ةقبطلا ةيقب ةوارغم ركذب اهنم ادبنلو نمقتلل ةبقاعلاو هدابع نم

 ةيناتلا ةقبطلا هذه ىف كلملا نم ليدنم دالوا مئاشول ناك امو

 مموقل ]وداعا امو ةيناعلا ةعبشلا ىنم ليدنم دالوأ نع

 ناسلني ملود تلصتماو رزح انا مكولم نيارعتإب ةرارهم (نعاكللا 0
 لوألا مفطاوم ىف ةقرفتم ةوارغم لئابق ةيقبو سلبارطو سافو ةسامل##و

 مزكرمو مرصنعب منم ريثكلاو لولتلاو ءارصعلاو ةمقيرفاو نمبرغملا جاونب
 ونبو (29 ناممترو ونبو نافمسرو ونب هب ناكف هملا امو ىلش نطوم لوألا

 سايخس وغبو كاجز وغبو ديعس ونبو (4) نامزترو نم منا لاقيو (3 تيلي

 سلبارطب كولملا نور مخ ونب ناكو ةوارغم نم اوسيملو هتانز نم منا لاقي امرو
 نب دمحم نب دمعلا دبع منم قحلا دالبلا ىن اوقرتفاو مرمأ ضرقنأ أمل

 رمالا ىلع اولوقسا نيذلا كلانه هقيب لها نم أرارف ساروا ليج نورمخ

 (1) ]51 ءوودر6 زعأ ل6 معوامتم عع 16 (عدعاع ننت ةأ هلامعق لحصف (هنق 16و مقذ. 8دصق 16 ضقت 8 هص اتا
 .رضحو و هم آرع متق. (( هال 145 ؟ةعتدصاعو نضح و هعمل و ةفلحما و لكل ها( ]16 مدؤ آ"

 هنكم ء( ةفخل )2(  0م 1( لوهق ]6 طق." دتوأ ومب  (ة) آه سو. 87 م0206 تقلي
 ) 1.6 مدق. 8 ممءاع 3 ام مترو



 ىنب بوعش ةعبرا اوناك مناف رفوا مددعو رثكأ مبوعش لقاك, اذا يافا

 بعش معم ناكو باصم ىفيو لادرز ىنبو نمجوت ىغبو داولا دبع

 ٌيئنب نطوم ناكو نيدإب وخا دار نا انمدق انال دشار ونب مناوخا مورخا

 رما رهظ ىأ ىلا لال هذه ىلع اولؤي مو ءازصعلاب عب روهعملا ليدل دعو
 ىلع ىبولي ىغيل ةرهاظملا نم ةوارغمو نمجوتو داولا دبعل ناكف نيدحوملا

 طسوالا برغملا ىلع نودحوملا اوبلغ رث مرابخا ىف رركذم وه ام نيدحوملا

 ىلا نيجوت وغبو داولا دبع ومب زهحتو اوداقناو اوعاطاف ةتانز نم هلسابقو
 'ا001 نات قعدلا ةخباشموب ةهسملا ىتاغات غيلا اوفلد زا نيدحتلل
 موعنطصاف ىنيدحولل ةهصنلا اوضحأو رخآلا بوعشلا نود داولا ديع ىنبل

 طسوالا برغملا جاوض نودحوملا معطقاو مرابخا ىف ركذن اك نير ف قود

 لخدم دعب نيرم ونب درغتو اهوكلمف اونامو ىغبو ىولي ىبل تذاك امك

 مممسق روفو نم مل هللا راتخا امل ءارصصعلا كلتب طسمالا برخللا ىلأ . نبدا ىفب

 )000 اردنا دهب اوبلع !ىذللا يوعللا اطلس ع عئالمتسا كلمت ق
 0 ا لل لردنلا قئارك لو ةععقاو: فراغملا ىلا: قرامقلا ارعطنو ناطفألا
 نم ءاشي ىنم .هيتوي هلل كلملاو ةمقيفأ ىلا ىصقالا سوسلا نيب ام ابعجإب

 ظحب ءالوه نيساو ىنب بوعش ىنم داولا دبع ونيو نيرم ومب ذخاو هدامع
 ىنسرتب مثالا اوداققاو ضرالا ىن اناطلسو ةلود ةتانزل هيف اوداعأ كلملا .نم

 هذه ىف تناكو ىنيمجوتت ومب مناوها ىودبلا كلملا كلذ ىف ماغاثو بلغلا

 ارتاك كوالا ةرارغم لئابق نم ررخ لا كرت امم ىرخا ةيقب ةيناتلا ةقبطلا

 لبح لئابقلا ءالوف اوبذاج قلش ىداوب مليج أاشنمو مزع رارقب نينطوم

 رضاشعلا هذه نم محانج لصو ىنمب اولاطتقساو ةسايرلا راوطأ ىف مموغانو كلملا

 ىف داولا دبع ومب لاز امو مالا ىف متهاسمو كلملا ىف متمءاقم ىلآ اولواطتف

 تسعحو مسا نم اوههوأ ىنتح ممنايصع نوتفا عدجو منافع نم ضغلا



 ةوارغمو نفي ىغبو طسوالا برغلاب ولي ىغبو ونامو ىنب لثم ةتانز نم
 نم ىلع مٌمعومجب نوم هظتسيو ءاوه ىيسأو ىنيب نوشيكسي ناسملتب

 منطاوم نم مب نوُمجاجي مريغو ةتانزو ةجاهنص كولم نم معراق وأ مجاز
 ميدل ةزوعملا بوبخلو حالسلاو لاملا نم ىسحلا ضرقلا مٌمنوضرقيو كلذل

 كلذ ىف ملا داج ىنب ةجاح تمظعو نوشاتريو منم ىنولئاتمف رافقلاب

 ةلود اوعرسصاو رماع نب لالف ىنب نم علاوطلا برعلا مير مي تفصع ام دنع

 طسوالا برغملا ىلا اوفحزو مدح نم اوذالو ةيدبملاو ناورمقلاب ةجاهنصو زعملا
 كلذل عقجاف م متعفأدمب هتانز ىلأ او معوأو هتزوح ىنع داجونب عفادف

 ىنيساو ىنب نم مهلا نأك نم اوعجو ةوارغم نم ناسملت كولم ىلعي ونب

 برح ىلع اودقعو دسار ىغبو نمجوتو داولا دبعو ندم ىخي وح ءالوه

 هل ناكف ىنرفملا [ضاهب انه] نب ةفيلخ ىدعس وب عريزول نييلالهلا
 ىف كله نأ ىلا طسوالا برغملاو بازلا جاوض نع معافدو معيورح ىف تاماقم

 موحازاو ىحاوضلا عمه ىلع ةتانز لدابق نوملالبلا بلغو معم همايا ضعب

 تا ءالوه نميسأو ونب رمثناو ةيقيرفأ دالب نم هملا امو بازلا نع

 اضم ىم طسوالا برعملا تارتضعب مطار للا سارلا ىع ىلا

 ىغيو اونامو ىنبب اوزالو ةساملجم ىلا رث كيكيفو ةيولم ىلإ دشأر لبجو
 نطاوملاب رفقلا كلذ اومستقاو ملظ |اومعفتو طسوالا برغملاب جاوضلا كولم ىولي

 نيراروكيتب ىعقالا برغملا ةابق اهنم ةيبرغلا ةيحانلا نيرم ىنبل ناكف

 ىف الا ولي ىنبو اونامو ىب نع اودعيو ةساملجيو ةيولم ىلا اودْبَدو

 ل ةمقرشلا ةيحاملا اهنم يدان :ىبل ناكو يرصلا دنعو ىنيمياحالا

 تناكو باصمو دلشضار لبج ىلإ ةنويدمو كيكيف ىنيببام ططوالا برذلا

 لهبس يطاوملا كلت ىف ممايأ لاصتإب ةاصقم ىف نيرم :ىنب ,نديبوا مدع
 يبل نوكي ام ريكا ممايورح ىف بلغلا ناكو منطاوم ىف نارمجلا لكابقلا ظ
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 7 مرابخا نيودتو مايا دييقتب هللايعلا| لع ناتكلا لفإ ليك كلم

 ممداعبال عراتا اودبشي ىتح رضعأو ىايرالا لهأ نيبو منيب ةطلاخم نكت

 نأ ىلا الفغ تيقبف دايقنالا نع مشحوتو منطاوم ىف تيار اكرافقلا ىف

 00000 | مجلم دعي ايدم انيلا ليضي و ريتكلا اينم سرد
 نم دريثتسيو ةييكاعش ف دارقمتيو هكا حلطضملا خروملا هعبتي

 هقصن ام ىلو كلملا تابضه ابنم اوفست نأ ىلأ رافقلا كلتب اوماقأو هنماكم

 0 اد تناك نيكو كلملا لبق ةقبطلا اذه لاوحا ىع ريش

 لودلاو كلامملا ىلع اوبلغ نأ ىلا ملاوحأ

 اوناك اهانيهس ىتلا معيوعشو نهساو ىنب نم ةقبطلا هذه لها نأ كلذو

 ةجابفصو ةماتك ماما ىصقالا برغملا ىلا ةتانز تحازنا الو ىلوالا ةتانزل اعبت

 ىلا نوعجري اوناكف اسو ةيولم ىنمب ام رفقلا ىل اليه نيساو ونب حرخ
 رايت رسح رف مدعب نم ةوارغم رق الوأ ةسانكم دبعلا كلذل برغملا كولم

 ةضايخسالا ىلا اوراصو ءىشلا ضعب مكلم صلقتو برغملا نع ةجارنص

 ممتبانم ةتانز كلام ىف تفرو ماقو مب تضمواف ةتانز ليابقب, ةعصاقلا نع

 كولم كداكو نيتيكلب ىولي ونبو ونامو ونب اهلاعأ مسققأو دانمدت اك

 مدشح نوعمبكو هورغل منورفنتسي برغلل آو كسع اذا ةعلقلا لها ةجاهفص

 ةرمبشلا لئابقلا نم منم بعشت نمو ءالوه نمساو ونب نأكو هيف لغوتلا

 وكلم دق باصمو نمجوت ىغبو داولا دبع ىنبو نيرم ىنب لقم ركذلا

 نمي نميرغملا نم ىايرالا ميلع تعفتماو بازلا ضراو ةيولم نيب ام رفقلا

 ىحاوضلاو فايرالا كلي ةسايملا لها ناكر اوك نيدلا ةنانزإ نم ايكلم



 قرعلا تمس ىف ةدامحلاب ةفورعملا ةرجأ ضرألا نمبو اهنمبو اهنغق ىف ةعنقم
 دهعلا اذبل اهناكسو ةابقلا ةيحان ىن شارف دالبلا كلق ةلابق هيف ةطسوتم

 لادرز ىنبو باصمو نمجوت ىنغبو داولا دمع ىنب نم نيدإب ىنب بوعم

 باص ةةصقخم ابيقريش تناك ىو ةقانز  بوعتش قم ميلا قيضي ىنهف

 دالي لاح ةييجق ةسايرلا قرفتب ةعامشلا قرغتو سارتغالاو قابلا ابلاحو

 داولا دبع ىنب نم ةفئاط ةيقي فاي ساروا ليدي منمو بازلاو ةغير ىب
 ركذ دقو كا نت نونو معم لا كلود مدقالا دهعلا ذنم هوفطوم

 3 ىف عفان نب ةبقع عم أوضح داولا دبع ىني نا نييرابحالا 295

 هتيالو ىف سوسلاب طيحلا ركلا ل هنابتناو برغملا رايد ىن هلاغيأ دنع .برغملا

 نسم ءالبلا اولبأ مهناو اهنم هفرصصغم ىف كله ىتلا ةازغلا ىدو ةيناتلا

 برغملا ىلا ةتانز تزيحت الو ةازغلا ماقتسا لبق معوجر ىف ىذاو مل اعّدف

 نيب ام ملك ءاليه نيساو ىنب بوعش عقجا ةجابنصو ةماتك ماما ىصقالا

 برسملا ءارسكح ىف اوطسيناو منوطبو مذاخلا تبعشتو هانركذ اك اصو ةيولم

 ردك ةيقيرفا ىراكع نم ابهلا امو بارا هك كل طسوالاو ىصقالا

 قبس اك ةسماخلل ةياملا ىلإ كلسم الو بهذم ابلك ىالاجملا كلت ىف برتعلل

 قاكو ةنفنالل نب مقسم زعلا سوبل نيلقشم دالبلا كلتب اولازي مو هركذ

 لظ ىنو ةكباسلا ىيحت نم قزرسلا مواغتباو ةمشاملاو ماعنالا مبساكم لج

 لودلاو مثالا ةسفاغمو لئابقلاو ءامحالا ةبراحم ىن غل تقاكو هع ءرسقملا حامرلا

 همر (قاقف اهباعيتسإب ةيانعلا مظعت و اهب ملت عماقوو مايا كولملا ةبلاغمو

 روبظو برعلا ةلود بلغب ابلاغ ناك ىبرمعلا ىناسللا ىا كلذ ى بكسل

 رعتسم ىجحلا ناسللاو كلما ناسلو ةلودلا ةغلب طفلو .باتكلإب ةميرعلا ةلملا
 ةهدقلا باقحالا ىف ةتانز نم ليجلا اذبل نكي مو )١( هراع ىف جردنم ةحافجي

 (1) ل6 [[8 ةراغ
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 نمب نمفورعم ملك اوناكو نمساو نب كيحز ىف نجاترو عم دمحم عقبي
 عم تبعشتو ةاحالاو نوظبلا هذه مظعت نا لبق نمساو ىبب ىلوالا ةتانز

 ةتانز اياقب نم ىئاوط منم بازلا دالبو ةقرب ءارعجو ةيقيرفأ ضرابو مايال
 لحارم ةرشع ىلع سمادغ روصقب منمف برغملا ىل محايسنا لق لالا

 روصق ىلع ةاقشم ةطخ ىهو مالسالا دبع ذنم ةطقخم تناكو ترس ةلبق

 ىنب ءايحا نم ساطاو ىنبل اهضعبو نجاترو ىنبل اهضعيو ةديدع ماطأو
 01111 الإ يعل دقو داهتلا:اذنهل نيو اهوظتحا مادتارا نأ نوعري قيرم
 000 ا (ناوسلا ني عيانلا ناكل العا كراتم ااا وكملا < كعسفاو
 ةضرتعملا لامرلا تاذ ةزافملا عطق نم متحارا دنع ةيردنكسالاو رصم ىلأ

 ىف رجلاو جاحللو ةزاغملا كلت جولول بابو لولتلاو فايرالا نود ممقيرط ماما

 ىنب نم ةهظع ةمأ سباق ىبمغ نم ةلاحرم ىلع ةمتلل دالبب منمو معجرم

 عئاضبلاب رخلا ابملا لستراو اهقكوش تدتشاو اهتيماح ممنم ترفو نجاترو
 . ىنمف اهموري نم ىلع دهعلا اذهل تعنتماو اهتراع رجتو اهقاوسا قافنل
 ةزع هنوفرعي ال مناك ىتح مرغم نوماسي الو اجارخ نودي ال مف اهروابي

 اهوطتخا نجاترو ىنب نم مفلس نأ نوعزيو ةعنمو سإب لضفو بانج

 " دبع مْئاسور ىلع لاط امرو حاستو تيت ا و مماقسايرو

 نالالا ذاختا نم ةقوسلا ىلع ركنت ىقلا ىلا نولواطتيف لودلا ةاطوو ةفالقل

 ىولامل انايسنو كلملا راعشب انواهت ةفيزلا مايا ناطلسلا ىز ىف نوزرميو
 وه ةكحضملا هذه ىف ةياغلا قباسو ةظفنو رزوت ءاسور منارمج ناش دايقنالا

 لحارم سمج ىلع باصم روصقب ءاليه نمساو ىب نو رزوت مدقم لولمي

 روصق نم لحارسم ثالث ىلوو لامرلا نود امم ةلبقلا ىف ىرطيت لبج نم
 بوعش ىنم اهولزنو اهوطقخا نيذلا روقلل مسأ مسالا |ذهو برغلا ىف ةغير ىنب

 بارضو ماكا ىلع ةرسح ضرا ىن اهعضوو ىنالا مانركذ امسح نيدإب ىب



 مس

 يوم ركذو دتار لبج ىلآ ةيوللم نيب ام ىمقالا برغم اب اولازي م مروه

 ىلوم روسيم عم هيرب هفرعي ىومالا رصانلا ىلا هياتك قا ةيفاقلا ىأ ىبأ

 نم ٌميف ركذف ةتانزو ربمبلا لئابق نم هيلا راص نمو ىعيشلا مساقلا ىبا

 نساترو ىنبو نرفي ىنبو نمسأو ىب لدابق نم اصو ةيولم ىلع ناك

 منطاوم ىف نطاوملا كلت نال نيساو ىنب ممنم ركذف ةطامطمو تمرو ىنغبو
 0 مرتك مو نيرم وغب مئنمف ىنوطب ممانم ةقبطلا هذه ىنو كلملا لبق

 ةرغكلا ىف مولت داولا دمع ونب منمو ةلرد ميظعإو اكلمو اناطلس عاوقأو
 ةقيطلا .هذه نم كلشملا .لما .ءالرفا كلذك مدعب ,نما نمجوت رد د1
 لها اهيفو ةركذدت اك ىيدإب ىنب ةوخا دشار ومب كللأ لها ريغ نم اهمفو

 ىلش ىداو نم ىلوالا منطاومم ةوارغم نم ةيقب مبسن ريغ نم اضيأ كلملا

 لها عم هلبح اوبذاكف لوالا مليج ضارقنا دعب كلملا قورع مممف تضمن

 ةقبطلا هذه لها نمو هركذن اى ةلود عنطاوم ىن مل تناكو: ليل 5

 كلذو ميوعش لمصفت نيح ىلا عركذن كلم مل سيل ابنوطب نم ريثك
 نيدإب ونب منم ناكف نيسأو نب ١( كيحز نم تبعشت اعيج مءايحا نأ

 نب نجاترو دلو نم مف ىنجاترو وغب اماف نجاترو نب نيرم وغيوأ تح نبأ

 نب ديفترو نب هللا دمع نب تفخي نب رذي نب ىنتاف نب ميدجو نب خوخام

 مذاخلا ىددعتف ىنجاترو ند 0 و امو كيحز نب مهاربأ نب رغملا

 ونب راصو نجاترو ىغب بوعش رماس اررثك ىتح دعب ه ذن اك منوطبو

 ىمف دمحم نب نيدإب وب اماو ميوعش#و مذاخلا ةامج ىف نيدودعم نجاترو

 ةرمثك بوعص ىلا اوبقشتو هب عيشت لضعي ىيك نالاركتا الو 00
 معمبك (©) لادرزأ وغبو باصم ونبو نمجوست ونبو داولا دبع ونب منم ناكف

 رن دشار وغبو نيداب عقبجي اذه دمحم ىو دمحم نب نيدإب بسن ملك

 (1) ]2ع (ةرصمق هل هاناتع هم ؟عومعمم عم عصمس غلا كيجحز )2(  1 1ه دق "١ 6 ىأدرز



 مون

 ىف ةدوجوم ةبيرغلا دذهو *ىث لك نع 4ةعرسب لجأ امر ءاملا ا نوم ميو

 ملعلا قالقل هللو بئاججلا وبا ماعلاو غيرو الكراوو نيراروكمتو تاوت روصق
 ةيناعلا ةقبطلا رابخا هلأ عجرنلو ةتانز ىنم نول ةقبطلا ىف مالكلا رخآ أذهو

 ديعلا أذه للا ممتلود تلصتاأ لبذل و مثانم

 متيلوأو ميوعشو مباسنا ركذو ةتانز نم ةيناثلا ةقبطلا رابخأ

 نم ىلوالا ةقبطلا نم (4) كلملا ضارقنأ لبق مالكلا كئاككأ نيام مدقت دق

 ملايجا ةبصع ىنإو ممدع نم نيطبارملو ةجابفص دي ىلع ناك ام: ةتانز

 ممقلخا الو كلملا اوسرا م نوطب منم تيقبو ملودو مكلم ضارقنإب تقرتفا
 لقلاو رفقلا ىبناج نوعبتني نمبرغملا فارسماب منطايق ىن اوماقاف هفرت

 دعب ةتانز نم ىلوالا لايجالا اياقب ىلع اوبلغو ةعاطلا قح لودلا نوطعيو

 ٍلودلا نه ةجاحل تراصو ةزعلاو ةروسلا مل تجصاف مل نيبلغم اوداك نأ

 كلملا اولواطتف نيدحوملا ةلود تضرقنا ىتقح متماسمو مترماظم ىلا

 ناكو هللا ءاش نأ اهركذن لود مل تناكو ممسب هلهأ عم ههف أوب ضو

 نرغي ىبو ةوارغم ةوحا نقيلصي نب نمساو ىنب نم ةقبطلا هذه رفكأ
 دقو ةرجاتو (2 تراسم ةوخا اناج نب كيشرو نب نمناو ىنب نم نأ لاقيو
 ركذو ةيليطسق دالبب ءالويه نيساو ىنب نم ناكو باسنالا هذه ركذ مدقت

 مناكم ميلا بتتك ساروا ليبجب ربظ امل ىراكنلا ديرب اا نأ قمقرلا نبا

 نا اهرو ةيامالثو نيئالثو تالث ةنس اهورصاخ اهراصحب مرماي رزوت لوح
 امو مينوطب ىدحا نجاترو ىنبب نوفرعيو ديعلا اذهل ةماحل دلبب نم

 (41) [ةصو ]1عو صدد 8 ءا 0 هد ثا ةلملأ ها (2) 1ك 1عو رصؤؤ. مم: عطا (08 تراسنم
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 دلب تناك دقلو طورتشلا ىفواب مب ةقرذبلا ىلع راكلا هرجاتسي رفقلا كلذب

 قمالاو كا يناحكإلا © نم برغلا ةيحانب رووصقلا كلت ىعأ و () ىدوب

 سوسلا ةيداب نم بارعالا تراص امل تلا رث ىلام لاعا نم ريخألا رغتلا

 دلب ىلا قيرطلا اوهثنو كلت اوكرتف اهقافر نوضرتعيو اهقلباس ىلع نورهغي
 لحارم رشع ىلعو ناسملت ةلبق روصقلا هذه نمو تيطنمت ىلعا نم ىنادوسلا

 نم ردخم داو طمسب ىف ةياملا براقت ةريغك ىو نيراروكيت روصق اهنم
 ناكس رثكأاو نكاسلاب تضصغو نارخلا ىف ترجتساو قرشلا ىلا بردا

 لُئابق رْئاس نم معمو ءالوه سذلاب ونب ءارصصلا ىف ةيبرغلا روصقلا هذه

 مرا قددم) دو داولا دبع ىنبو باصمو (0 رمغطترو لغم ربمبلاو ةتانز

 ةلاجرلا مامفو مراغملا كذو ماكحالا ةهضه نع دعبو ةدعو ديدع لهأ

 نادوسلا دلب ىلا رخلا ميفو لخلا لف نم مشاعم مرتكاو ةلامخلو
 ممل اهتنيع لقعملا نم هللا ديبعب ةصتخمو برعلل ةاتشم اهلك اهيحاوضو

 اهيلا لصتقف ىيراروكمت ىف ةبغز نم رماع ونب مكراش امرو ةلحرلا ةمسق
 ةلاحر نم ةنس لك 2 م دب الف هللا ديبع امأو نينسلا ضعب ماقعجان

 نم رابتلا لوفق جرخت متعجان عمو تيطنمت دلبو تاوت روصق ىلا ءاتشلا
 ىنادوسلا دلب ىلا ابنم نوقرذبي رت تيطنقب اوطخي ىتح لولتلاو راصمالا

 ةيراجلل هايملا طابنتسا ىف ةبيرغ قرعلا ءارو ىلا ةيوارصعلا دالبلا هذه ىو
 ىوطتو ىوهلا ةديعب ةقيع رفحت رّمملا ىاككلذو برغملا لولت ىف دجوت ال

 نأ ىلا سوفلاو لواعملاب تمخف ةدلص ةراجج ىلا .رفحلاب :لسصوي:' نا ىلأ اهبناوج

 رسكت ديدحلا ىم ةرسسبز ابيلع ىنوفذقيو (4) ةلعفلا دعصت رن اهمرج قري

 ايداو ضرالا هجو ىلع ىرجي رق رمبلا معفيف ادعاص تعبنيف ءامل نع اهقبط

 (1) آم سو. 8 مدنام ىدوش ب (2) ام سف. موناف ىف وسلا ةيدإب نم ل (3) اعد سيو 8

 ءا 0 ممرءاعصأ رمعطترو ب (4) آعو رجؤ5ؤ. 8 ءا 0 موءعصضأ ةعلقلا
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 رهظم نب ةماهو ىبولي ىفسب 0 سانلا ريما نب ناينلا دمس مهمدقي

 مهويش معمو تاقجلا منصب ىولي وذب عفتمأو أهدعب ةتانز تضقتنأ رن

 موبلغو ىنيدحوملا ركاسع مو مداخل كاملا رمهمأ 0 )4( حواحيو نيالا نيف

 ةكلعم ناك هنن لطشة كونو برتغملا ىلأ موصختلاو اهيلع

 َّى نويل ىنيذف رمأ كلا الف خوخام وخب كلذ دعي كلشهو نموملأ دمع مايأ

 هلاوحأ ىف منو جحأستو ىنيجوت ونب لاعالا قلت 6 ىولي ىنخب كا ضاقعتإلا

 ىلصو ىنيجوت ىب بيكي كل ةيطع ماهف كلذ ىلوذو هيناوج ص برغل موعقأو 1

 مولذأو ممنطاوم ىلع موبلغ يح هموق ىم (9) نييتدم ونب هعم ممنم أاهرانب

 ممنوطمق ق :رتفأو مناش نهدف مايا متصلاخو نيدحولا متيالوب مرمغو نيميحلا

 ددعحو هلل ءاقملاو ىنيجوتو داولا ديع ىنب ىم مناطوا ىنيثراولا ةتانز طا اعازوأ

 نم ممنأ نوعاز معزد ادكو سدلاي ىنب لئابق هالوه اونامو ىنب ىنوطب نمو

 ممنارجب ا كا قرعلا *ادو طسالاو ىحقاألا برعغملا ةابق هانم ممنطاومو ةوأرغم

 ةساملح ةلبق لحارم تالث نع ابنمف هكاوفلا راسو بانعالاو ليخلا

 ىلأ برغلا ىم 5 كلل زهانت ةددعتم روصق هيفو تاوق 0 ىكستو

 ناركتلا ف رجتسم دلب وهو كدب يل قرشلا ا أه رخحأو قرشلا

 دهعلا اذهل نادوسلا نم ىلام ىلب ىلا برغملا ىم نيددرتملا راجلا فاكر وهو

 ةلهجلا ةزافملا (© راغ ىىسملا ىلامم دلب رغث نمبو هنيبو هيلا ىلام دلب نمو

 نعاوظلا نمقلملا نم تيرغل ليلدلا الآ دراوملا دمت» لبسلل ابيف ىدتهي ال

 (1) طع طصق. 1" ممعاع 0 ب (9) انعم قب 7 موماع نيويكيم مس (8) طع دق. 1" ممدناع زاغ

 ءهأ اع مق. ( ةنانع
 .و

 هج حووسسب

 ه4 لسا“ ياسا"! 57 "سا ا يس ب < 18
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 زيرعلا هملا رهصأو ممعيالو خوخام عجارو زيزعلا هنبأ ىلوو روصنفملا كله

 ران تلعتشاو طسشوالا برغملا اون ىت ودبلا زمعأو دايأ اهجو مف هنقلا) نا انعيدا

 بو رح مافهب ثقاكفا كولي قتجو وقاموا لكني نم ىوملللا نيد ا

 اياك ركب وبأو ىلعو ىمفشاف هونب هموق ىف هرمإب ماقو خوخام كلهو دهاشمو

 نافيسرو ىغبو شار ىنغبو نمجوتو داولا دبع ىم ةيناتلا ةتانز ءامكلا

 برقل ىبولي ىفب مناوخأ نيرم وغب دام اهرو :ىمقي فلا أددم ةوأرغم نم
 مرماو نيكل نيذبل نوبلغم دهعلا كلذل ةيناغلا ةتانز نا الا عمم عنطاوم

 ىن طسوالا برغملا ىلا نمومل دبع ىقحزو نيدحوملا رمأ رهبظ ىنأ ىلا مل عبت

 يغب نم ردي نب فسويو خوخام نب ركب وبأ مدققو ىلع نب نيفسثات عابتا

 ركاسم معم حرسف في لا .ضرا نم هناكمب هوقحلو همعاط ىلا اوفامو

 دالسب ىب اونختاف روهغي نب [اذك ]و نيدوناو نب .[فسوي] رظنل نيدحوملا
 سنوي ١ نبا (0) ىلع: نب نيفشاعب: مح :ممص قو داولا :سيعب ىفيو يلد

 نم نافيسرو ونب ىبرلي ىنبل عقجاو سادنم اولزنو ركاسعلاب مدماف

 ةماج مهو قفا ممم داولا تبع وجو نيداب عنب نم نيحوق ونبو ةوارغم

 أ اولققو اونامو ىفجب اوعقاوو نري دما كو نكي ىنساكني وغيو رهظم ىبا

 لقو نودحو.لا نصختو ممانغ اودفنساو منم ةياقس ىف خوخام ىب ركب
 ءاجو ىموملا ديعب أخي مص حام نا نيفشات .قحلو تارقش كانك ونامو 0

 نارشو ىلا هرثأ ىف لحترا الو ناسملب ىلع نب نمفشات لزان ىتح هقلهج ىف

 ةنقانو.ذةلدسبا ىلا نيكولا ركاسشع ىف صفح ابا يشلا حرس هامهيددتا <

 ىف اولخدو ةعاطلل اونعذا ىقح مممف اوفختاو مدالب طسو سادغم اولزخف

 متهشم نارسفو راصح نم هناكم نيوملا دبع ىلع دقرو ةوعدلا

 الز جاد ماممع له ىلع نب نيفشأتب اهوسفن 8 ها 0 مدماعما ىلعب ب (3) 06 موس فاننا

 ال88 ىو اظحذو زوم رووف. 8 نأ 0 مموءاعضأ اغار رصفتت 3 011 نساكنم



 "م

 اعيهج منطاومو و مدشأو ةتانز نوطب رفوأ نم ىناكلايكفلا. يانا كيفاكو

 ىف.( سافيم ىداو نع قسشلا ةهج ىلا منم ونامو وميو طسوالا برغل

 هنم ةهبرغلا ةودعلاب ىولي ونبو قلش لفاسا نم ابهملا امو تارمو سأدغم

 ةوارغمل ناكو دستار ىغبو ةراوه لبجو تارمسو كيسو ءادطبلاو (8) تابعجلاب

 ١ ١ ىلا نيحلب بلع او اةوقلاوو ةرفتكلا ىف مّيلع .مدقتلاب نفي ىبو
 ناتاه تمقب ىعقالا برغملا ىلا محازاو طسوالا برغملا ىلع نرشي ىغبو ةوارغم

 كلم صلقت اذا ىتح مبورح ىف ةجاهدت متلجتساو انهدطاوج ناتالعبقلا

 بحاص سانلع نب رصانلا صتخاو ميلع 7 طسوالا برغملا نع ةجابنص

 ىقب نود هموقل افيس اوناكف ةيالولاب ءالوه ونامو ىغب ةيادج طقخمو ةعلقلا

 (8) خوسحام ىنغمب نوفرعي ممنم تهب ىف ونامو ىنب ةساير تناك ىولي

 ااا 11 مير هسحاوو ملقم, عوهاشيملا 0 0000
 ىنيهعبس ماوعأ ناسملت نوطبارملا كلم الو ةلودلا ىن ةيالر ديزم كلذب مل

 قوسللا رسعنيت نب دمحم هلماع اهب نيفشات نب فسوي لزذنأو ةياعبرإو

 هوخأ ىلوف كلهو رئازجلل لزان نأ ىلإ اهراصما كلمو روصنملا لاعأ خودو

 ال1 1 ريعلا  نيدهلا ناكو أهي رخو اههكتفاو رمشا ازغف هلع ىلع ىنيفشات

 ىف ونامو ىغب ازغو اهدعب روصنملا ميلع دقحا هدادمأو هترهاظم ىف مثأ

 لمقف ةياجب ىلا امزهنم هعبتاو همزهف خوخام هل عجو ةجابنص ركاسع
 لإ رديت ىف هر افغضو ايفضشت خوخام تخا هجوز لمق هرصق ىلآ هلخدمل

 هب قحل نمو ةبغزو حابرو جتالا نم برعلا دشتحاو ركاسعلا ىن ناسملت
 نبأ ىقكعااميف. ىقبا نينامتو تس ةنس ةروهشملا ةازغلا تناكو ةتانز نم

 رت ةجاهنص رابخا ىن هاركذ اكدلبلا نم هناكقسا دعب ىنوسملا رعتيت

 (1) ام سق. 8 موماع زم سأاممم )2(  06 مورس هكا ةدعتا ةفسف مدلصاف لدسف انو سقف 8 ها 0,

 (3) آنع سك 8 ممرأع حوخام ء[ 14و مدقؤ. (( ءا ا" جوخام )4(  عل اعفلفو

' 

 ظ



 برح اهنيب تناكو سطفالا نب هللا دبع ىلع هرهاظو اهدعب دابع نبا

 ركسعلا دُناق رفظملا همبأ لصحتو سطفالا نبا ىلع اهيف ةربدلا فكان

 هعلطاو كلذ نعي يلع م ايلا راس د 1 ا ا
 ىلا ليعابسا ار اغار دمت ىو قاما ىب داع نينا هنعتلا نرئاكرام

 لجرلاو ةلايدكأ نم ناكل نح ناطدعت مايالا ضعب ىف ةنوم رق كعاذد كتفنا

 ىنئامكلا اوغلب نأ ىلا ليعامسا مل هرطتساف هموق ىن دمحم هملا فكر

 زيرعلا هنبأ, ليو: :نيقتلكو عبرأ ةنس كلذو ىلاز مهلا دم لققو مب اوراقف

 لري مو هدهع ىف فئاوطلا كولمل كلذ ىف ايغافم يرظتسملاب بقلتو دمحم نبأ

 ةنوم رق لدع ى هقمانخ نأ ىلا اًمهف امش سلدقالا برغ ,كلع ؛لوعشي دا

 عست ةنس ةنومرق ىع زيرعلا هل علخنا رث رودملاو ( ةججحسا اههم عطتقاو

 سجنا قمار ب ىب كلم ضرقناو هكلامم ىف ىضتعملا اهمظنو نيسجو

 ءاقبلاو نيرباغلا ىف اوجصاو تالاس ليج نم ميح كلذ دعب ضرقنا
 دالاد>و هلل

 ىلع ىنقن مو ىلوالا ةقبطلا عباوط ىمو .ةقانز نوطب نم»ىناتلميبقلا ناك

 وبا وه ىذلا نجاتروو ىولي نأ ىلع نوقفتم متباسن ىأ الأ اناج ىلا اهبسن

 ونبو مقباسف نم دحاو رمغ كلذ ىل ركذ مالل اهوخا نويدم نأو ناوخا نيم

 هب ةيبصعلا ميل ىوبجويو بسنفلا اذه مثل نوف رعب ديعلا اذهل. نب م

 (1) [].مو رووو 8 ءا 0 ممءاعسصأ ها
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 ةالاومو ةعيشلا ةعاط ىلع لأز مب وغذب ماقتسا 5 هام ع هرسمأ نو

 الو اعيش هل اوراص ىتح بازلاو ةايسملا بحاص نودجح نب ىلع نب رفعج

 8 ءالوه لأز مب ومب ناك ةياهئتالثو نميتس ةنس دعم ىلع رفعج ضققنا

 مكمل مايأ كلها ىلا رجلا هعم اوزاجاف هتيصوصخ لهأ نمو هتلج

 نم هب قحل ناك نم ىلا هدنح تاقبط ىف ممظنو معمدقساف رصنتسملا

 ابيلع مقبراو ةيومالا ةوعدلاب مذخأ مايا ربربلا رئاسو ةتانز لابق

 روبطظ مانيب قم لازمب وعل عياكو مولا اعيج أو مققساف ةسرادالل

 ماشه هتفيلخ ىلع لا رماع كا نبل روصنملا دارا 0 روسستم ءامغو

 5 ةبصع هل اوجصاف هدعب ىم ملاقساو مب هتيبصع ةيشخ هانيكذ اك

 ىنب مايا اهيلع ايلاو لزي ملف ابلاعاو ةنومق دالوف [اذك] ىب قاما ءالوم

 قى نب دمح هيئات أهبو ةيلجشاب قادلا دارأ ةرشع عبرا ةنس منع ىوماملا

 شيرش ىلا اعيمج عنع مساقلا لدعف قاحصا ىب هللا دبع نم ريذهلاب مساقلا

 دمحم هنبأ ىلوو كلذ دعب نم هللا دبع كله رث هلايحب مفم لك دبتساو

 هيلع يه دو برح 00 ضب دضتعملا ىنمبو هنيب تضانكو [ ذك ] هام

 هعم قفتا رت ةرشع ىامت ةنس ةيليبشا ةلزانم ىف دوج نب ىلع نب ىحي



 ةيالو ىلأ ا|اهدعب حجرو هكلم راد ىلأ قيطناف ىيعبسرأو تالق هلع كلذو

 مل ددعأ ماج لوخدب ممصتخأو هلاعأ لهأ ىم ىلغهلا هيلا اه حمفص للا

 لخاد اولصح الف منيب ىنم دهدنع حون ىبأ ىنتلختو مهركت 8 اغالبتسا

 حوف نبأ ممم اجنو اوكله نا ىلا عنود ءاوهلل سفانملا دسو ميلَع هقبط مامخل

 هلاعأ ىف مممظتناف ممنوصحو ملقاعم مست نم نياق رهطو هدي ةفلاك

 دانم وبأ 0 كلذ دعي ىنم كلهو اهلاعا رك كل ل ةدفو أبنم اكو

 هل علخنأ 3 لأ كانت ابخم داع لري و هللأ دبع وبأ هنبأ ىيوو 0 ىوقأ

 ىأ ىلا دانما با نيتك اهبل راطمو دا ىو
 هدحو هلل ءاقبلاو حون ىنب كلم ضرتقناو نمقسو نام ةنس كله

 ةنومرقب كلما ,ىم مل 0 امو رمد ىنوطب مهجعحا لاذ دب ىذب ىع ربخأ

 اكرمد نب نرميدرأو نب ىنمناو نب دهذرو دلو نم ءالوه لاز مب ىنب نا امل مدقت ادق

 ونب ناكو تفوطي ونبو راهغص وغبو نيردصيونب متوخا نأو مزح نبأ هردكذ
 لاعا ئم' هيلة كالابل" دك هن ممنطاوم ماكو ةيقي فب ءالوه لاز مب

 وبأ رف الو حراوخل قرف نم ةيراكن اوناكو ددع روفوو روبط مل ناكو ةليسملا
 ماصتعالا عمجا هل دصرتي ررخح نب دمحم نا هغلبو روصنملا لمعامل ماما ديرب

 ىناكو ةماتتك ىلا منع لقتناف روصنملا ركاسع هققهرا رف ميلا دعصو تالاسب

 (1) ]1| مدنا عمصق لمدداع ا! رو ليم



 “م

 ءالوه رمديأ نوط نمو ةيقيرفا () برغ نم ىجاوضلاب نعاوظ نورخأ مهم

 ىنطب اضيا منوطب نمو سلبارط لابجب مموق عم دهعلا اذهل مو ةغرو ونب

 نآو رمد نب نرميدرأو نب نتتنأو نب (2 ديذرو وني مو بوعشلا رمغك عسقم
 ءالوه نأ لاقي اهرو ( تروغت ىمبو لوزرغ ىبو نمتاترو ىب مبوعش نم

 اذهل دينرو ىنب اياقبو مدقت اك( دينرو نم رمد ىلا نوبستنت ال بوعشلا

 وغب مهزف هتلبق طيسبلا ىف اوناك نأ دعب ناسملت ىلع لطملا لبجلاب دبعلا

 رانا كلما نع موبلغو لقلا ىلا ءارصحلاب مدالب نم ملوهد نيح دشار

 دق ناكو ناسملت ىلع لطملا وهو دهعلا اذهل عب فورعملا ليل ىلآ اوحازفاف

 اهيلا زاجا نهف برح تالاجرو ىنامعا ءالوه رمديا نم سلدنالا ىلآ زاجا

 ىلا ناطلسلا مممغف رصنتسملا مك ةوعدب مذخأ مايأ رسبربلا رشاسو ةتقانز نم

 ا ا لارا ا لاب وضنملا غي قاوطتناو ةركشم
 دوج ىنيو نيعتسملا ىلع ريربلا بصوصعا الو هتلرد ريدا نمعتسملا ماب
 منهب ةلايوطلا ةنتقفلا تلال برعلا نم سلدنالا دونج اوبلاغو هدعب نم

 تايالوو كاملا ططخ اوهستقاو ةعامجل لمت“ تقرفو ةفالقل كلس ترقن ىلا

 هالوو روبصنملا باحككأ ءامظع نقل ناكو ىرمدلا حون متالاجر نك اكوا لامالا

 ةفتفلا راغ ىف عبرا ةفس اهب دبتساف شكراو (5) رودوم لاعا نيعتسملا

 وبا هنبا لوف نهثالثو تالث ةنس كله نأ ىلإ هسفنل اناطلس اهب ماقاو

 كولم ناش نرق ىف نيبقل ةلودلا زع بجاحلاب بقلتو حون نب دمحم داغم

 0 ل 1 1 و نيك ةناكوا قتلا

 ضعب هيلع ضيقتف ايفتخ ىؤطتو شكرا نصح هرافسا ضعب ىف دضتعملا
 ادي هدنع اهبستحا ةمارك هالواو هليبس ىلخ هملا هقاسو حون نبا باعصا

 (1) آمق امدلف صفو موناعمأ برع ل (9) ]مو سدو. 8 © 0 ممماعس تيترو ل (3) آم سو.

 اننا تروغب ها ]16 »تو 6( تروغب ب (4) آ1عو دمذؤ, 8 ءا ان مم( عدأ ديترو 0006-6 اذورودم



 نس

 ىنب نم معنا نوهريو () لوبغ ىبا ىغبب ةصوصخم راصعالا هذهل هتسايرو
 نب ىنوم نب ركب وبأ دهعلا اذهل وهو الكرو ىنب تويب ىدحأ رمكاو
 ىلعو بسنلا اذه دوع ىف ةلصتم متسايرو لوبغ ىبأ ىنب نم ناملكا

 ةذكت دلب ريسمب برغلا ىلا افرخم ةلبقلا ىف رصملا اذه نم ةاحرم نيرشع

 ةجاهنص ىنم ىنوقلملا هطتخا نادوسلا نم جال ةئاكرو هدفنا نطو ةدعاق

 ىناطلسلا مدلب هنوف عي متاتوهب نم رممأ هبحاصو دهعلا اذبل دوهنكاس مو

 ةنس ةرككسب ىلع تمدق دقلو ةأداهمو ةلسارم بازلا ريما نيبو هغهبو

 تيلعلوا ةيكرلملا !ىارغالا شعب قا امه هاا عاطلسللا .ءارا لا
 راهتسا نع ىنربخاو ةركسب رممأ ىنزم نب فسوي دنع ةدكت نحاتم كي

 رفس ماعلا اذه ىن امب زاتجا ىل لاقو ةلباسلا رورمو ةرامحلا ىن رصملا اذه

 ركذو ةلحار ىلا مشع ىتغثأ (©) متاكز كيناكب كاد لالالا قرشملا راجت نم

 كلام اطلس, ةلعاط نب 'دديلا اذاهو. ةمس_ لكى ءناضلا اوه كلذ نادك

 ادي 8) ىقيتسللاب ةفو عملا ةيوارحصلا دالبلا كلت رئاش ىف اك نادوسلا 15

 هرمأ ىلع بلاغ هللاو دبعلا

 مهنِم ىلو نو ةتانز نوطب نم رسمد ىع ربك

 0 نب تكيف نب كيهسرو دكحلو ينم معنأ م نكفح دقو ةتانز نك 5 اوه رمد وغب

 فابكم ابلابجو رملبارسط ىجاوذ قى ةيقيرفاب ممفطاوم ةرضاقكوإ# د مبوعشو

 (1) 1ع منو 8 ممءاع لويهيغ ب (2) ]11 هنأ مهطدطا ءومعما اذ مباكر تلك ١18)8(١١

 ممر تميعسملاب
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 الإ

 علوحا فيراصتو ةيقيرفا ءارهعب

 دقو اناج ىنب ىنيرف دلو نم مدقت اك ةتانز نوطب ىدحا ءالوه الكراو ومب

 دهعلا اذهل نوفورعملا ةقلاهو ةرترمسو ةصخخمو نترمزي مناوخا نإو مركذ رم

 اوطقخاو بازلا ةلبق منطاوم تناكو ةلملق ممُّمف تناكو الكراو ونب مم

 ا يع ةابعلاب ىفإ ةركسب_ىم لحارم ىنامت ىلع دهعلا اذبل ممب فو عم ا رصلملا

 ميلاو ةرارغم نم كادنز ىفب نم ةعاجج كلانه معم ناكو ارصم تراسو

 | ابق ىلإو كتالاشب لاز مب ىنب ىلإ ىلتخي ةنس منيب هماقم ناكو ةيامئالثو

 ساروا ىلا لحترا نا ىلا ةيراكنلا بهذم ىلا اعيمج موعدي ساروا لبجب ربربلا

 نعاوظ نم ريقكلاو ءالوه الكراو وفب هب معقعاو رصملا اذه نارع رجتساو
 ةعلقلا جاوضب جينالا ىداصتعحاو نطاوملا ىلع مايا نييلالبلا بلغ دنع ةتانز

 ةدايزلاب ىلكو هببعاف رصملا اذهب رم ةيناغ ىبا عابتا ىف اههحاون ىف لاجو

 يراتو ههسأ ابيلع بتقكو ةعفترملا هةنذامو قيقعلا هدعتم طقخاف هريصمت ىف

 0 ل1 لول اب ىنعلا اذهل دليلا اذفوز ةراجأ ىف اتقن ةعبضو

 ممنوخأ باقعاو الكرأو ىنب باقعا نم دبعلا اذبل اهناكسو عماضملاب ال

 منيب ةريكن رمغ ةرهش ناطلسلا مسإب هسيءر فرعيو ةوارغمو نرفي ىغب نم



 لا

 ارناك ههنبيو دامحب ةجاهنص رما قرتفا الو هدعب نم ةجاهنصو نمكلب
 نم دك نا نبا هتقنتف مايا داج ىع عزنو نمكلب ىب ىلع مل اعيش

 هل دقعو هباكحأ لهو هلصوف سيدإب ىلآ عزنف هب اصتخم ناكو ممهشم

 ىاوضلا ىلع موبلغو نوملالبلا برعلا ءانج *اذا تح اهلاعاو ةئبط 5

 ىنعظلا نع اهب اودصو ةجاهنص دالبو ةلمسملا ةابق لابجلل كلتب اومصتعا

 امو بازلا ىاوض ىلع ةدواودلا بلغ الو ندملا ىنكس ىلا نوطيقلا اوكرتو

 ناش ف دبغلا :اذنيل مو :تربخلا ىتلا لابي هده. مزاغماةلودلا مهعلطتا ا

 ءاليه ترغ نم ريدقلا ىف ناكو منوطب نم عابس نب فع نب ىيحي دالوأ

 منيب نولقافتيو نالا ىتح مدنع روهشم حلاص نب ىوم هتانز نماك
 انين رك اهف ىناثدحلاب رابحا اهيف زجرلا ةقيرط نا متناطرب ةقانلطك

 نادلبلاو<لفابقلاو ءاهدالا' ىلع بلغعلاو ةلودلاو كلستملا نم تال
 هتاملكض عب نم اولقن دقل ىتح ابتهحب اهقفو ىلع تاعقاولا نم ويعك ديقش

 اندف اهرود رمصتو بارخل اهلاغي ناسملق ىأ ىبرعلا ىاسللا» هامعم راما كلذ

 كلذ اونياع ممنأ تاقثلا ركذو روعا دوسا روغب دوسأ تارح اهضزأ رمقي !ىئتح

 انش هينالا نيرم ىب ةلود ىن بارخل اهقحل مايا هذه هتقملكر اشعنأ دعب

 أ عييشتلا ّ اقرا لوقا »| نها ءاومب ودل «ضأو ةياعبش, لشكل

 او نماك ىنولوقي نورخاو ىبن وأ ىلو هنأ معزي نم مغمف هيلع لمخأو
 معا هللاو هرما نم ىلهل ىلع ةجعصلا رابخألا امفقت



 بناج نم نرغي ىنب نمب ام سادنم هنم ممنطاومو طسوالا برغم اب مرورج

 2 قرشلا بناج نم ةطامطمو وس سلا ىف ةلبقلا بناج ىنم ةتأ و برغلا

 نانع همنا مغم الجر ىنرفملا دمحم نب ىلعي دبعل مرممأ ناكو شي منأو

 اهنا ركذي ةاصقم ةفتف وس سلاب نى يهنلوملا ةتاول نيبو منيب تناكو
 أاهنريعف مٌمنوطيق ءاسن أهعماج التو ةتاول ىف نحكن ىنبكيدجو نم ةأرمأ بمسب

 نم هتبصع لهإب شاكساو بضغف هرمدت نافع ىلا كلذب تبتكف رقفلاب

 ةايغم ىن ١ ىتامح نب ماكو نرفي ىنب ىف ىلعي هعم ىحزف هناريجو ةئائز

 ىلع ةتاول وبلغ ث ايلم ةتارل نيبو منيب برخل ترادو ةطامطم ىف ةبارغو
 يش نافع كلهو اهرخاأ نم دباعلا ةيدك ىلا مب اوهتناو وسرسلا دالب

 ةتاول تاجل رث © سرسلا نتاهج نم وكاله عماقولا كلت ضعب ىف نبيدجو

 مخش فرعي ةوارغم نم ءايحا هنكسي ناكو وسرسلا ةلبق ةركيرك لبج ىلا

 اصمات ىتعمو هلبق كلابلا اصمات نب رع مهشل بهبر مالع دبعلا كلذل

 ميديا اوعضوف هموق ىرغاو مب ردغ هيلا ةتاول ناجل إو لوغلا ربربلا قالك

 اورقتساف كارد لبجو' (8) دوعل لبجب اوقحلو رارفلاب اوذالف الققو ابلس ميف

 ونب اهيلع ميلغ نأ ىلا سادنه عنطاوم نجيدجو تثروو رهدلا رخا كلانه

 وغبو داولا ديعونب اهيلع نيرخالا بلغ رث هقهج نم لكونامو ونبو ىبولي

 اذهل نومسيو تريغاو امو اهملع نمو ضرالا ثراو هللاو دهعلا اذه ىلا نيجوت

 اوناكف هانلق اياناج نب ضيهنترو دلو نم نبيدجو ةوخا مو ترغ دهعلا

 دالب ةلبق ىلا لامجلاب مروهجو ةقرفتم منطاومو اددع لئابقلا رفوأ نم

 ىف رامحل بحاص ديري ىبأ عم ممل ناكو نسودلا ىلإ لقتشملا نم ةجاهفص

 كلذكو ميف نخنأو ديري ىبأ ىلع هروبظ دنع ليعامسا مب عقوأو راثا ةعيشلا

 (1) آنع سصصو 8 ممراع 000 ل (2) آلنع 2ق5 ان 6 شرسلا لع ىموتو يت'أا ؟ذددغ !ذذ وه 0|

 - (8) 0م ]16 لدصو ]ع مق 8 دوغب آم سقف ( مم دوعن
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 مسفنِب معو طلخو تاههملا ىلإ موعفدو بودل ىف مدقتلاو ةرازولل موفطصاف

 ديعدس ل هيخأو بوقعي 5ك ناطلطلا دبعل مئتالاجر رباكحا ىع راكم

 ىناطلسلا هلهتسأو ىرخأ دعي ةرم ةرازولل هوصلخسا ىسيهع نبل مهاربأ ريزولا

 وبا ناطلسلا هنبأ لعتساو ةهترازول رف ىلع .ىا هنبأا ةرازو ىلع ديعس وبا

 لاعأ ىلع ميهاربأ نب دوعسمل دقعف مادشل رباكأ ىف اذه مهاربأ ءانبأ نسأل

 ىنمعبرأو ا ةمساهابآ هكف كانغ ةيقيرفا ىم ديرب دالب ىلع دوعسمل حقعو

 مايا اهب هددرفأ 2 ءارزولا ةقبط ىف ىسوم اهاخأ مظدو هكلبم ابيف 55

 كائلعلا ف ددعب نافع وبأ ةراطلخللا هليحتساو ةتاتنه لب هقاحلو هتبكد

 مكلم رادل هراصح مايأ أذه عيبسلا نب دمحم هترازو ىلع ىبأ ناطلسلا قد

 عجر رق رفطلا مك ردقي ملف مرابخا ىف هركذت اك ىيعسو :ىمحملتا 29

 ئزات لاعأو شحكحارمو ةساملجم نهب ام ةعساولا لاعالاو ةايلجل مدقل 9

 نيئثرورس ل ريخ

 ةتانز لّبابق نم ترغاوو نبكيدجو نع ربل

 نا نب رضذينترو دلو ىم ةتائز ىنوطب ىم ىنينطبلا ىنيذه نا ماا دو

 ناكف نبكيدجو اماف ةتائز دالب ىف ةقرقفم ممنطاومو دوقو ددع مل ناكو
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 ملاوسحا فيراصتو ةوارغم ةوخا نامنري ىنب نع رمغل

 ىنميلصي دلو5لكلاو نرفي ىنبو ةوارغم ةوخا مهنأو ءالوه نامنري ىب انركذ دق
 ىنطاوملا ىف ةتانز نمب ارمغك نوثوقبم مو كلافه روكذم اناج ىلا اعيهج عبسنو
 قييسركو ةسامل<# نيب ام ىصقالا برغملا نم ةيولمب متطومف غنم روهمل اماو

 ةيولم ىداو ىافح اوطتخاو مفطاوم ىف ةسانكمل نيرواجم كلانه اورناك
 ىاههل كلت ىف مذاخلاو منوطب تددعتو اهولزنو ةيطغل ةبراقتم ةريقك اروصق
 ةهج نم ةيولم ىداو ىلع ةلطملا لابجلاب دهعلا اذهل نوفطوم طاطو ومب مغمو

 ناكو دهعلا اذهل روصقلا كلت ىزعت ميو سافو ىزات نمبو هنيب ام ةلبقلا

 نبروصفملاو منم رصفتسللا نب مكحل زاجاو زازتعاو ةلومص الود ناهنري ىنبل
 دنج لحل نم اوناكو ةعبارلا ةياملا ىف ةتانز نم هوزاجا نهف هدعب نم رماع ىبا

 مايأ ةفاتكم عم ممنطاوم ىف ممم ىنطاوملا لهأ ىقبو ةكونت مدشأو سلدنالا

  مكلم مايا اضيا ةوارغم عم اردانكر داب يك نيفلمف معم معمجيو مكلم

 رفقلاب منم نعاوظلا قحل مدعب نم نودحوملاو ةنوتمل كلم الو ىعقالا برغملا
 ىف معم اوماقأو ةتانز نم برغملا لولتل نيلاوملا نيرم ىنب ءايحاب اوطلتخاف
 مرمغو طاطو ىب لغم عنطاوم منم نعظلا نع زبع نم ىقبو معئايحا

 ىف عوضاس برغملا ىلا نيرسم ونب لخد الو تايابهلو مراغملا ميلع تضرفف

 مفطو ىلا ةدايز ةروهملاو الس ىجاوض نم بهطلا دلبلا موعطقأو هلاعأ ماسقا

 ل.وبس ىن منع ىفارخأ منم ناك نا دعب الس ىجاونب مولزناو ةيولمب لوالا

 معم متقباس قل دبع ونب مل ىرو اوبححا رث ىلوالا منطاوم نع ةعفادملا

 )١( آنه سف 7 منام ىيكي ءالوسق 8 ىخي
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 نب نسح هنبال رث هللا ديبع نب دوعسم هيخال ترغت رمأ راضو كلم ة:هرع

 ديبع نب ىسويونبو دهعلا اذهل اهخش نسح ىب دجأ هنبال رث دوعسم

 بمادم نماوايستمالا كلت, لبفا ىو خبات نم مناير 1 ا
 ىلع اوماقأ ةيراكنلا منمو () ةبازعلا نيد ىلع مرفكاو ريغك مقرفو جراودل
 ترغت ةنيدم دعب 5 ماكحالا لام. لع مدعبل ةيجرافل هذه. لافكفا

 ةغير نم مهاربا ىنبل هتسايرو ةطقلو نارعلا ىف اهبنود و نمسامت ةغيدم

 ه) طاوقل اماو هراجل برحو هرمإب دبتسم اهنم رصم لك كلذك عراصما رّئاسو

 ملو ديشأر لبجو بازلا نيام ءارصصلا ىجاوف ىف مف اننا ةوارغم ىم نك و

 هلا غوتل شيعلا نم بغس ىلع ممياقعأ ىنم قيرف هيف مب روهشم رصق كلامه

 ىنسودلا نمبو منيبو برعلا نم :عانتمالا ةدخلاب نوروهشم مو رفقلا ىف
 هللو همم قفارملا ليصخل هيلا ملوفق ىلتختو ناتلحرم بازلا لع ىصقأ

 ةتانز نم لاقيو اضيا ةوارغم نم خخ مف ارو وغب اماو راقخيو ءاشي ام قلخي

 سوسلاو شكارم ةيحانب منمف برغملا ىاونب نوقرتغمو نوبعشتم مو

 ضارقنأ ننام ملاح ىلع اولازي و ةنيطغسق ةيحانب ممنمو ىلش دالبب ماممو

 ىنيذلا رغكاو لودلا عم ةركسعو مراغم لها دبعلا اذهل مو نيملوالا ةتانز

 بوقعي نب ىسوي ملقن ىلش ةيحان ىلا مواسور لقتقنا دق شكارم اوناك

 ةيحانلا كلت ىن مرمإب باترا امل ةنماغلا ةياملا هذه لوا ىف نيرم ىنب ناطلس

 هب اولزنف هتقيامهل ىلش نطوم ىلا ركسع ىف ملقفف مقيعو مداسف نم ىتخو

 مباقعاف ىلش دالبب اوماقا بوقعي نب ىفسوي كابم دعب نيرمونب ليغرا الو
 عم ةركسعلا مرغملا ف ةبراقتم رطق لكىف اعيهج ملاوحاو دهعلا اذهل هب

 اعيجج رمالاو قلخا هللو ناطلسلا

 )١( ©م 1( لصق اعرتق 1" ةبارقلا ا (2) آم رصو 73 6 طوغل



 ك4

 ممم ريثكلا اضيا لزنو دهعلا اذهل برعلا عاطقا ىف ٌمف سواقن طيسبب

 نع ردخي داو ةودع ىن ةريغك» ىرق اوطتخاف الكراوو بازلا روصقى ب ام

 فر دق مطالاو ةطسوتملا ةي ءرقلاو رمثكلا رصملا ىلع لقشيو قرشلا ىلا برغلا

 اهعبانب تهزو داهملا 0 تحاسناو ليخلا اهيفافح ندضنو رهتلا ابيلع

 دهعلا اذهل ىزعت عبو ءالوه ةغير نم نارعلا اهروصق ىن رقكو ءارصعلا

 تقرغتو ةتانز لدابق نم مرمغو نرفي ىنبو سابخس ىنب نمو اهرغكأ مو
 دحاوب وأ اهنم روصقب منم ةفئاط لك تلقتساف ةسايرلا ىف عزافتلا متعاج

 كرشللا ةيناغا ىبا .ناو افاعضا ددعلا اذه. نم.رنكا لاقي اهف تناك دقلو

 برخ نيدحوملا عم هنتف ىن برغملاو ةيقيرفأ دان كم !كيلع اذ نايك

 لالطا ىن اهب نارمعلا رشا كلذل 000 اههايم روغو 1 كتتجاو اهنارع

 لو ىف عجري لصحلا اذه ىناكو رعقنملا لخلا زابعأو أ موسرو رايدلا

 ام ددرتي ةركسب لزغيو لابي نم ناكو بازلا 00 ةيصفخل ةلودلا

 رصنقسملا كقف الو اضيا ةلكراو روصق هلاعا نم ىنأكو ةرقم نيبو اهغيب
 ومع نبأ بازلا لماع كلذ دعب اولتقو هرابخا ىت هانلق اك ةدواودلا ةهجشم

 اهايأ متعطقاو ةاكراوو ةغيرو بازلا ىجاومض اوبلغو نيدحوملا ةديشم نم

 ىلع كلذ دعب ةياجب بحاص دقع رت معاطقا ىف تراصف كلذ دعب لودلا

 نامحالا ضعب نوموسي اهرف هبقع ىف رقتساو ىنزم نب روصنمل هلك لعلا

 00002 يدعلا رطألا نم ناكراج قاطلبليلا مرتغلا نودصاعتلا .كلخ :لهإ
 000 ١ مال ا سلع ىردابيو طجرعلا ةلامخلو ؛بارللا ةلاجتر نهب شانك كلذقف

 رجتسم رصم ترغت ىست راصمالا هذه ربكاو منم هيرتمي اهف مهساقي

 دبع نب فسوي ىنب ىف هتسايرو لخلاو هايملا ريتك لاوحالا ىودب نارهلا
 16 نم ىسوي هيحال رث دوواد هئابال رق ىقسويا نو هللا .ىيبعل تناك هللا

 ىلا اهفاضاو هقثادح ىنامزا ىبوم نيركب ىبا دي نم ةاكراو ىلع بلغتو هلل
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 ىف تمغلاو لئيبسلا ةاسفا#ف اهرغكاو 'برغلارا ةمقو دا رانا "هتك ر ةقار
 ريصقلا تابجب اوثاع نأ دعب ةيامسجو ةرشع عبرا ةنس ةصفق اولزانو ندملا

 ةصفق ةيماح ميلا تجرهو ةتاكلم ركع نم كلانه أودجو ىنم اولعقو

 ىف فرعا .ىبا :نيبدمحم هدأت ناطلسلا»حرسو مدالست رمك و مسن
 ايدلعما ىلا "وداع هرق درك مرلممأو اع مدرشف ديرهل دالب ىلا رهاسعلا

 مسوءر لهو لمقلاب ميف نختأو ديربل دالب دنا مب عقواف ةرشع سمج ةنس

 نأ ىلا ناختالاو لسققلاب معبقت ةلودلا لزق مو ممف فلا مظعف ناو رهقلا ىلا

 ناك نم لك ىجاوضلا ىلع اوبلغو نوهلالبلا برعلا ءاجو ممكوش نم اودضخ

 ميلع تبرضو لقاعملاو نوصقلا ىلا ملف زهحتو ةتانزو ةجابنص ىم اهب

 لزانم ىع مدعبل مناف دشأر لبج لغم رفقلا دالبب ناك ام الآ مراغملا

 نوطلب ئم.رومحلا,كلانفة ةيلع للفن عيسج نانالا انعم رطل ا

 سابخس ىغب نمو ةّمف مل اوراصو مرمأ مملع اوكلمو معم اولزنو نيميلالهلا

 مخياشم نم مروغث ىلع بلغ ىمل مراغم لها دبعلا اذهل مو بازلإب لزذ نم
 مراغم لها دهعلا اذهل مف ا ىجاونو قلص .داليب منم لزؤف نم امأو

 نمو لوألا ةقمطلا ىف ةتانز نهس ىلع ةيجراخل اعيج منيد ىناكو لودلا

 )١( لدقفشملا صرب ءالوه سابخس ىنب نمو كلذ ىلعف بازلاب منم موهلا ىقب

 بلغت دنع اوراصو ةرض راوج ىن هلابج اونطوا دشار لبجو بازلا نمب ام
 ىراعبلا دهعلا اذهل معم لزنو منم ةواتالا نوضبقي مكلم ىف نييلالبلا

 ةغير ومب اماو اليخ موراصاو مرما ىلع عوبلغو ةمغز نم ةورع نوطب نم
 امو ضامع+ لبج ىلا غنم زيحت ةتانز رمأ قرتفأ الو ةددعتم ءايحا اوذاكف

 مليع نءابع لب ناك نجف منطايق ىف اوماقاو سواقن ىلا طيسبلا نم هيلا

 ناك نم اماو ةياججب ةبلاغلا ةلودلل منم اهنيضمقي ضايع ءارمال مراغملا لها

 (1) 1ع مو مدءاع ليشم ا!مسف 8 لقشملا هله سن 6 لفتشملا
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 دمحم ىلع لزؤنو الدات ىلا اذه طوقل رف نمعبرأو عست ةنش تاعا لع ىنوطبارملا

 0 هليل الذل ىوطبارملا ختفا نا ىلا اهلاعاو الس بحاص ىنرغيلا ممت نبا

 ىنمف طوقل رممالا ناكف قرضي وغيب محل قسأو دمحم ريمألا لمقو نمسجو

 ىتقح قاحتا تنب بغيز ىلع نمطبارملا رممأ ربع نب ركب وبأ هفلخو مهلتسا
 0011 1 هد ىلا ل عتساو !قيسموا دلع ةنلل:ءارصملاا ىلا لخفوا اذا

 ةسايس ىف ابل ناكف هذه بنيز هجوز نع هل لزن برغملا ىلع نمفشات
 راهظا ىف ءرصحلا نم ركب ىبأ عجرم دنع هيلع تراشا امو هناطلسو هرما

 اكرمأ ةكلم نيفضات نب قسويل صلخو ةقعزانم نع قاحت ىتح داديتسالا

 اذه ريغ ىلع هموقو ىسوي نب طوقل رابخأ نم ىقن مو مرابخا ىف انركذ

 ىوشلا» لو ةللاو  داميعك ىدألا

 لمابق نم ارو ىنبو طوغلو ةغيرو ساخس ىنب نع ربقأ
 كلا ترا للا ةقيللا لما نت ةازعم

 نوطب نم منا سافلا ضعب معز دقو ةوارغم نوطب نم ةعبرالا نوطبلا هذه

 ىمغورمتلا هللا دبع نب مهاربأ نع ةقعلا كلذب ىنربخا ةوارغم رمغ ةتانز
 نوطب عسوا نم ةعبرالا نوطبلا هذه لزت مو هدبعل ةتانز ةباسن وهو لاق

 نميرغملاو ةمقيرفا نم لسع لك ىف نطاوم ملف سابخس وغب اماف ةوارغم
 لبو بازلا لهعيو () ةركيرك لبجو دشار لبجب طسوالا برغملا ةابق منمف

 ةنيطغسق لهب (8 رايغ ومبو اضيأ ىلش داليب رايغ وغب عنوطب نمو ىنلمت

 ةفتف ىف مل ناكو اددع مرغكاو لدابقلا عسوا نم ءالوه سابخس ونب نأكو
 (1) ام سو 7 مدنا ركرك )9(  اه سنت منام قانغ



 نس

 وبا ريزولا اذه رمالملا كلت ضعب ىف كلهو نيرم ىنبو نمجوتو داولا دبع
 دعب ىصقألا برغملا لاعأ ىنوطبارملا كملم رت ةياعبراو نيسج ماوعأ ىدعس

 نيمفشأت نب ىسوي 0 ناسملت ىتخي نب سابعلا هنبا ةيالوو ىتخب كلهم

 نمو ةوأارغم ىم ناسمللتب ىققب نم برك. ةنوقمل رحاسع ىف ل ذرم هدناق

 نب ىلعم رفظو طسوالا برغملا مودح مموقو يدر لف نم مب قحل

 م برغلا ىلا اعجار افكناو هلعقو همرهف متعفادلل رم ىتخي نب يللا

 نمعبسو تالث ةنس نيطبارملا عوج ىف هسفنب نمفشات نب فسوي ضهب
 سابعلا لققو ةوارغم نم ابب ناك نمو ىلعي ىنب محلتساو ناسملت ا

 شيرششناو لبج كلمو سغتو نارشو ختفا رق ىلعي ىنب نم اهريمأ ىتخب نبا

 لزناو طسوالا برغملا نم ةوارغم رثأ احم دقو اعجار افكناو رشازبلل ىلا ىلسشو
 ةنيدم طتخاو ناسملتب نيطبارملا نم ركسع ىف ىنوسملا ريعنيت .نب دمحم .

 تراص ىتتلا فو ربربلا ناسلب () هلحم مسأ وهو دركسعم ناكم تراركات

 رمأ ضرقناو ادحاو ادلب ريداكا ىست ىتلا ةهدقلا ناسملت عم موملا

 هدحو هلل ءاقبلاو نكي م ناك برغملا عممجج نم ةوارغم

 ةءارغم نم تاسشتلا ازا ل

 ما ىريز ىب ةلود رخآ تاغإب ءارمأ ردك منا الا ءالوه ءامقا تلك ل /

 يراسرملا ناك ةطاوغ بو ةدماصملا راوج ىف الداتو السب ىنغملا ىلعي ىنبو

 تسنب بنيز هتارما تناكو ةيامعبراو نيسمفل ىنس ىب مرخأ ىلع نب فسوي
 يلع الي ةسايملاو لامجلاب تاروهستملا ماعملا ءاسن ىدحا نم ةيوازفغلا قاحا

 (1) ام مق 8 مدعم ةزحأ هلو صم 6 هلم لا



 بنو

 اعيمج مبلغو ىزيز لقتسا ل هانمدق ام ىلعي 0 هناش نم

 ىَم ةتانز جرخحأو رفظملا هنبا هيلا زاجاف روصنملا ىلع ضقتنا رث برغملا ىلع

 ىلا ىقتناو هراصمأ لزانو طسوالا برغم ا ىف ىريز لغوتف طسوالا برغم ا

 ةنبط كلمو ةجاهنص ىلا عزن دق نورزخ نب دهعس ىناكو رمشاو ةايسملا
 ىلع لوفلف ضقتناو هدعب نم لوفلف هنبأ ىلوو هيلع ةيقيرفإب ةتانز عقجاو

 روصفملا هنبأ رت سيدإب لغشو رهشاو ةايسملا ىلا ىريز قحز دنع ني

 تناكف نيكلب ىنب داه هيلا اوعفدو هموقو لوفلف برحب طسوالا برغملا نع

 هنبأ زعملا لقتساو ةميطع نب ىريز كلهو لاج بورح ةتانز نمبو هغيب
 ناسملت ىلع ةجاهنص بلغو ةيامالثو نيعستو ثالث ةنس برغملا كلمب

 نب ىلعي لزنو لبق نم هلك كلذ انركذ اك ةدجو ةنيدم طتخاو اهيلا امو

 ىف اهيحاوض رئاسو اربكلم ىقبو هل ةصلاخ تناكف ناسملت ةغفيدم دمحت

 0520 نيكلي لآ ىلع ةجاهنصا دالبب ةهدادبتسا دعب داج كلم م هّبقع

 ناسملتب كلذ لالخ ىلعي ىنب كلم قسوتساف سيدإب ىب برحب هوغب
 ةيقيرفأ نوملالهلا برعلا لخد الو ابرحو الس داج لا عم مممايأ تفلتخاو

 | الا لا نع زا اهلاعا رئاش ارمسعتاو: اهيلع هموقو علا بلع
 اوصلخساو مّساليتسا ىلا اوعجرف جاوضلا ىلع موبلغو ةعلقلاب عو جاف داج
 وادعو كارلا عولزداو طسوألا فرغلل ةنانز كع مثب او مظتساف ةبعرو ممم ميتالا
 بو رح ناسملت ءارما ىلعي ىنب نهبو منيب تناكف هلاعا نم ريتكلا

 ىتخب مدهعل ناسملت ريما اكو نطاوملاب ميلا برقا ةبغز تناكو عّئاقوو

 ىرفملا ةفيلخ نب () ىدعس وبا هبورح دساقو هريزو ناكو ىلعي دلو نم
 دشتحو ةبغزو جالا برع لاققل ناسملت نم ركاسعلاب جرخي ام اريغك ناكف
 ىنبو اوموملي ىنبو (9) ةوارغم لغم طسوالا برغملا لها ةتانز ىم ميلا نم

 (1) 1عأ ]1عو مجوؤ, 8 ءا 1 مم(عمأ ليعس ل (2) 1ع لوصق 1ه صدق 1* هد ]ذ( 06 مانتق نوفي ىبو



 لا

 الوطسا ةيلقص ةيغاط راجل ابهلا زبج ابقيماح انفو اهلاوحا لالتخا ربظو

 عقوو اهيف هتالو رارقتساو سقافصو ةيدهملا ىلع هئاليتسا دعب اهراصحل

 حورطم نب ىبحي ابا هخجش دلبلا ىلع ىلوو نورمخ ىب اهبنم جرخاو اهكلمو

 نأ ىلا ةيحاضلاب ىفنب نم غنم ىفبو اهنم نورمخ ىب رمأ ضرقناف ىهقلا

 هلل كلداو ةيجابنصلا ةلودلا رخا ةيقيرفا رابخا ىن هانركذ اك مرهظا نمب

 هدابع نم ءاشي نم هيقوي

 لعق ىذلا ريخل نب دمحم نأ هينبو رزخ نب دمحم رابخا ىف اركذ دق

 هنم اوراث نيذلا مناو ىلعيو رمل هدلو نم نأك نيكلب ةكرعم ىف هسفن

 ىمصقالا برغملا ىلا مالجاو كلذ دعب نم نيكلب معبتاو هولققف ىريز ههباب

 لبق ةسالج ىجاوتب ةيامئالثو نيتس رماوعا |رمص منم دمحم لتق ىتح

 دعب ةتانز رماب ماقو ةيقيرفا ىلع نمكلب ةيالوو ةرهاقلا ىلا دعم لوصف

 هعو اذه ريفل نب دمحم ةزاجا تراكتو دمحم نب ىلعي هعو دمحم هبا ميل

 نب ةيطع انبا عيلطو لبق نم'فلذ.انركذ اًيرْماع ااه روس 0 !١
 صتخاو لتاقم كلهو ةوارغم ةساير ىلع ىرميزو لتاقم اهنو رزخ ىب هللا دبع

 كلهم كلذ ىنراقو هانركذ اك برغملا ىلع هالوو هترثإب ةيطع نب ىريز روصفملا

 ناكف سيدإب ىلع طسوالا برغملا بحاص ىريز ني راهبلا ىبا ضاقتناو نيكلب
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 نب نسل وبا ءاهقفلا نم ذئموي اهب ىروشلا سيءر هنكماف اهتيالو

 اهدعب نيثالث ةغس ىلا نورمخ اهب ماقاو هل عيابو ضدارفلا ملعب روهشملا () رغملا
 رفف ةتانز ركاسع هعمو اهنم لوالا عيسبر ىف نوررخح نب رصتنملا مدقف

 عقواو نورمح نب رصتنملا اهكلمو ايفتخم سلبارط نم ةفيلخ نب نوروخ
 لكشم ربقل اذهو ىناخلا هلقن ام قتنا هترامأ اهب تلصتاو هافنو رمملا نبإب

 رصم نع ةيقيرفا ل اوءاج اممأو ىنييلالبلا برعلا نم ةبغز نأ ةهج ىنم

 نيرشعو عست ةفس سلبارطب مدوجو ىنوكي الف ةياملا كلت نم نيعبرالا دعب

 ةرق ونب ناك دقو كلذ لبق نم ةيقيرفا ىلإ مئايحا ضعب مدقت ناك نا الا

 هلقني م كلذ ىأ الا نودج نب ىلع نب ىبحي 0 دك ممتعبو ةفرمب

 برعلا لصو الو نيهتانزلا نورزخ ىنب ىدسيإ سلبارط لزت ملو دحا

 سباق تناك اهوهستقاو ةيقيرفا لاعا ىلع سيداب نب زعملا اوبلغو نوملالبلا

 ىلع جلس ونب ىلوتسا ف نورزخ ىبيل دلبلاو ةبغز ةمسق ىن سلبارطو

 دلبلا لزت مو نطاوملا كلت ىع مولحرو ةبغز اهيلع اوبلغو ةيحاضلا

 لاله لئابق نم ىدع ىنب عم نورزخ نب رصتقنملا فحزو نروزخ ىنبل
 رصانلا ميلا حرخ رث ريشا لؤنو ةلهسملا لين ىتح داهح ىنب لاعا ىلع ابلجم

 داك لع عءاللتخعالا ىلإ |وعج ف ةعلقلا ىلا عجرو ءارسعلا :ىلا هماما أومفف

 نب سورع ىلا زعواو ةغيرو بازلا ىاوض هعطقاو لصلا ىف رصانلا هلسارف

 00 0 ل ركتنلا ليسوا اطيق, هيب ركع! نأ .هديغل اةركشسي .نليعر :ىدتس
 نم دحا سلبارط ىلوو ةياعبراو نمتس ماوعا ةلمغ هلقق رف سورع هلزنا

 ميف لصتاو ةجاهفص كلم لدخاو هما ىناضحي م نورزخ ىنب هموق
 ١ اونو .سسليارطبب لون ثا :ةيامسهو»نيمعترا ةمس ىلا لاعالا كلت كلم

 أهنع ]و تو ىباببلا بيف كلها ةدلمش أهغم مممباصأو ةعاجم ةنسلا هذه ىف

 (1) آم دق 8 مه. رقما
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 هنكماو ناطلسلا ىلع سلبارط بحاص ىنسح نب هللا دبع ضقتناف ةرشع

 دوحم مدقتسا هتيالو لوأل سيداب نب زعملا نأ كلذ ببس ىاكو سلبارط نم

 مدقو نسح ىب هللا دبع ةأخا اهيلع قلقساف سليارط نم نسح ىوبأ

 دنع هلاح تنكهو اعيس كلذ ىلع ماقاو هتكلهم ريبدت هيلأ ضوفو زعملا ىلع

 اك ضقتناف هيخا ىلا ربخل غلبو هلمقو هبكنف هيف ةياعسلا ىبقكو ناطاسلا

 نييجاهنصلا اولتقو سلبارط ةفيدم نم هموقو ورو نب ةفيلخ ىنكماو هانلق
 هلاوما ىفصتساو هنع هجرخاو هللا دبع رصقب ةفيلخ لزنو يلع اولوتساو

 بطاخو سلبارطب نوررخ ىنب هموقو ورو نب ةفيلخ كلم لصتاو همرحو
 ةلباسلا نامضو ةعاطلاب ةرشع عبس ةنس مكافل ىب رهاظلا ةرهاقلاب ةفيلدلل

 ةلسع ىف مظتنأو كلذ ىلا هباجاف سلبارط ىكع هدبع بطخيو قافرلا حعيمشتو

 ابيلع هافاكو اهلبقتف ةيدبب زعملا ىلع اداج هاخا ةمسلا هذه ىف دفوأو

 وهلا نا: هريغوأ دان نبأ لقفز مرابخا نم قيقرلا نبا تدح ام:رحآ اذه

 دومزمو هملا اوز بف سلبارط تاهجي ةتانز ىلا ةياعبراو نمئثالث ماوعا ىنحز
 اهيلع أاوقمو سستيدانأ كعب ولعلا م هنتخأ اويسو. داهم .ىب هللا دبع اولقْلاو

 هل تجتا رت هومزهف ةينات ميلا ىنحز رق ابيخأ ىل أهوقلطاو نيح دعب

 كلذ ىلع مرما ماقتساف ةندابملاب هوقتاو هناطلسل اونعذاو ميلغف ميلع ةركلا

 رصمم قل ةتانز ةراما ىلع ورو نب ةفيلخ هبلغ أمل ديعس نب نورمخ ناكو

 دوخأو نور مخ نب رصقنملا مهم ناو اهب هونب اشنو ةفالقل رادب اهيف ماقاف
 مولجأو كرتلا ميلغو رصمب ةبراغملاو كجرتقلا ىبيب .ةضتفلا .كيعقو, املويدمكبب

 رما دهعس ىلو رق اهيحاوسن ىف اماقو سلبارطب ديعسو رصقنملا قحل اهنع
 دم وبأ لاقو نيرشعو عست ةنس كله نا ىلا ايلاو اهب لزي مو سلبارط

 نوررخع نب ديعس ةنبغز نلقق انو سلبارط ركذ دفع هتلحر ىف ىناجلا

 ما هموقب نوطيقلا نم ةفيلخ نب نور مسسخح مدقو نب رشعو عست ةنس



 ناو يقلب هيلع مدقو سيداب ناطلسلا ىلا ورو همخأ نع دمعس نب نور خح

 |0000 01 1و ةرازفج ةيخجل لي ةالوز  هلجسووب يفتك ةيا .ايرإ) ىمتغت اةبلب
 ديعس نب ورو فحزو ةتانزل اهلك ءاملا ندم تراصو ةصفق ىلع هموق نم

 اوفقاوتف نسح ىب دمحم ابلماع هيلا زربو سلبارط ىلا ةتانز نم هعم نهف
 رت هموق نم ريقك كلهو ورو اههف مزهنا ةديدش برح منيب تزرادو

 ميعنلا ىلإو همخأ نوررخ ىلا سيدإب تعبف اهلها ىلع قيضو اهراصح عجار

 هيلا اوجرخ عيحاص برم اوجرخي ىإب ةتانز نم ديرجل ءارمأ نونك نبأ

 نورخ باصحا قحلو اوقفتا رف سلبارطو سباق نمب ام ةرمصب اوفقاوتو
 هيخا ناش ىف ةمهادسلاب ناطلسلا ههتاو هلع ىلا نوررخ حجرو ورو همخأب

 حوقف هيلا ناطلسلا حرسو ىالقل رهظأو بارتساف ةوازفن نم همدقتساف ورو
 ارقخلو ةتانز رئاسو معنلا هعبتإو هلع نع لفجاف ركاسعلا ىف دجا ىبا

 ىلع برم اوبصنو فالسقل ىلع أور هاظتو عبرا ةغس ديعس ىب وروب اعيهج

 نمر نم هدنع ناك نم ناطلسلا لققف ةتانز داسف دتشاو سلابارط ةنيدم

 نم ةفّياط ىن ورو همخا ىنع اعزان ديعس نب لتاقم لوصو قغتاو ةتانز

 هبلغ الو داج هع برحب ناطلسلا لغشو اعيهجج معم اولمقف هناوضاو هئانبا

 ورو كلبم ناك رث هقعاطب ورو هيلا تعب ناورمقلا ىلا ىرصناو ىنلستب

 نب نوررخ هيخاو ةفيلخ هنبأ ىلع هموق ميقنإو ةياعبرإو سمح ةنم

 بيرضقلا ىف سلبارط لماع نسح نب دمحت ندو ممتملك تفلتخاو ديعس

 ىلع هبلغف برسل نوررخ هع زجانو هةينيلخ# نبأ ةتانز رثكا راص ل منيب

 ناطلسلا ىلا هقعاطب تعبو همبا رمإب ميف ماقو ةتانز طبضو نوطهقلا
 زعملا هنبا ىلوو سيدإب كله رث اهلبقتف ةعلقلا راصح ىنم هناكم سيدإب

 برضي ورو نب داج هوخا ناكر هلع ورو نب ةفيلخ ضقتنإو تس ةفس

 تالق ةنس ىلا ببغلاو ةراغلا اهيلع للصاويو سباقو سلبارط لاعا ىله



 ىلع لون ديعس نب لوفلف نا ركذي سباق لماع رماع نب فسوي باتك
 لبي ةنعيجان لا طال وضرر لس سلس رطل لا

 نيممعم اولحتراف هباعصاو رفعجي لاحل تقاضو هناك لزنف لوفلف ءاجو

 دصقو سباق ىلا اوفرصناو مقيرط نع لوفلف ىلذخف سباق نيدصاقو ةزجانملا ىلع
 اهترامأ نع ىلع نب حوتقف هل لزنو اهلها هاقلقتف سليارط ةنيدم لوفلف

 ىلا هتعاطب كعنبو نمعشتو :ىدحا ؛ةننس كلذو , ةمموم .نم ؛اهنطوأو ابكلمف

 سلبارط لاعا ىلعهل دفعو نود نب ىلع نب ىنكي مكان حرسف مكافل

 ىلع نب حوقفو ديعس نب لوفلف هعم لحتراو سلبارط ىلا لصوف سباقو
 اوعجرو ةدم اهورصخ سباق راصح ىلا ةتانز ركاسع ىن «) ىنانايفعا :نزأ

 نيلفارط لهم كرفلع .ةيعساو: راضفإ لا لعل نير يحي عسو_ تا
 هيعاطب تدب رصم رص نم سئيو سيداإب نمبو هنيب ةفتغلا تدلك

 ددملاو يرصلا ىف هلسر هيلع دفوأو ةبطرقب رابها دبع نب.دمحم ىدبملا ىلأ

 هيخأ ىلع ةتانز تعقجاو ةياعبرا ةنس هيلا معوجر لبق لوفلف كلهو

 ةتانز نم هعم نمو ورو لفجأو سلبارط ىلا سيدإب ىحزو ديعس نبوزو

 ىلا ىداهتو هقيرط ىف هوقلف دنهل نم اهب ناك نم سيدابب قحلو اهنع
 ىامالا لمسي .ديعس نب ووو هملا. كعيو لوغلف رصق لزذو اهلخدف سلبارط

 هنامإب مدقو مدقتساف هعئانص نم نسح ىب دمحم هيلا تعبف هموقلو هل

 يلع طرستو ةيليطسق ىلع نونك ىنب معنلاو ةوازفن ىلع ورو ىلوو ملصوف

 سيدإب لمتراو مياحتا ىلا اوعجرو سلبارط لاعا نع مموقب اولحري نا

 معنلاو ةوازفغب ورو لزنو نسح ىنب دمحم سلبارط ىلع لوو ناورمقلا ىلا

 رمديا لابجب قسحلو ةياعبراو ىدحا ةنس ورو ضقتنا ف ةيليطسقب
 عجيزو هلم ىلإ :ةوازتعق ودم نيب ععتلاقاليعساو»ىالعلا ل

 (1) [1.م مرو 8 ممرءاع نابايفع

 لل
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 ديعس نب لوفلف نم نوعقوتي اوناك امل بوردلا لع ىن اوهرسشو ةيدبملا

 عست ةنس رخآ ةعقاولا تناكو ةجابنص شومج مزهو ليعز ابا لق نيح
 لس ازغتجلا كويز. هالوأ أ: ةغلم ف قار مقتلا ىلا سيداب ىرتستإو نطتانت
 نم سيدإب حرخل ةسبت نصح اعيمج اولمنو هودقاعو دمعس نب لوفلف

 نسحام الخ ام ةيطع نب ىريوب ةموملا قحلو اوقرتفاف ميلا ناو ريقلا
 ىدحا ةنس هرثأ ىف سيداب لحرو لوغلف عم اماقا اهناف نسحم هنباو

 ةيطع نب ىريز ىناكو لامرلا ىلا لوفلف رفف ةركسب ىلا ىققناو نيعستو
 ىريز نب راهبلا وبا هنع عجرو اهنع جرفاف ةنقفلا هذه ءانثا رمال ارساحت
 سباق ىحاون ىلا ديعس ىنب لوفلف مدقتو نآو ريقلا ىلا هعم لفقو سيدإب ىلا
 ركذن ام ىلع سلبارط كلمو ةتائز نم كلافه نم هيلا عقجاف سابارطو

 لمحر دعب اهيلع لماعلا نأكو رصم لاعا نم تناك سلبارط نأ كلذو

 نيكلب بغر دعم كله املو ىاتكلا فلخي نب هللا دبع ةرهاقلا ىلا دعم

 راكب نب تلوصمت اهيلع ىلوو اهب هفعساف هلع ىلا اهتفاضأ زيرعلا رازن نم

 ةنس نيرشع اهيلع ايلاو ماقاف ةنوب ةيالو نم اهيلا هلقن هيلاوم صاوخ نم
 بغري رصم مكافل ىلا عبو دبع اع لاوحالا هل نركنتف سيدإب مايا ىلا

 ىبلقصلا ناوجرب ناكو سلبارط لع هنم مسقي ىنأو هترضح ىف ىنوكلا
 ا يا ع يش ملام نلاداجل ناككم نديم :وراكإ» ةلرخلا نم دايس
 راشا سلبارط بحاص تلوصمت ةبغو ثعباتت امل مث ةقرب ةيالول ةرضعلل

 اهلع ىلا ضوبنلاب هرماو اهيلع مكاحل هل دقعف اهيلا سناب نعبب ناوجرب

 حرسف سيداب ىلا ربخل غليو رص تسلوصمت قحلو نيعست ةنس اهلسوف
 سناب هيلا نحنزو اهنع هدصيل ركاسعلا ىف بيبح نب مفعج دداقلا

 عفتماف سلبارطب هداوق نم ىلع نب حوتف قحلو لققو ةهرهلا هيلع تناكف

 هلصو ذا ابل ارصاحم وه افيبو ةدم ابيلع ماقو بيبح ىب رفعج هلزانو اهب



 نب ىريز ضقتنا الو ةنيطب هلع ىلع لوفلفل دقعف سيداب هنبا ىلوو نمنامو
 كركاسعلا ىف رفظمل هنبا هيلا حرسو رماع ىبا نب روصنملا ىلع ةيطع

 طسوالا برغملا ىلع جاع رث رفقلاب ىريز قحلو برغملا لاعا ىلع هبلغف هانلق

 هيلا ىنحزو نمكلب نب تفوطي اهيبو ترهمت رصاحو ةجاهنص روغث لزانو
 ىبا نب دمحم هعمو ةناكلتث نم ركاسعلا ىف ريشا نم نّمكلب ىب دامح

 تفوطيل ادهم ىناوريقلا نم ةجابنص رحاسع ىف هثعب سيدإب دّناق برعلا

 ةيطع نب ىردز ميقلو هعم نوكي ىأ رمهشاب وهو نمكلب نب داه ىلآ زعوأو

 ةجاهنص تركفتو ةنتف ةمقيرفأ تمرطضاو مركسعم ىلع ىلوتساو ماعومج ضغف
 ىف ةداقر نم روصفملا نب سيدإب جرد ةتانز لئابق نم اهتاهجب ناك ىمل

 نورزخ نب حيعس نب لوفغلف مدقتسأ ةغبطب رم الو برغملا ىلأ رحاسعلا

 دهعلا ديدجت لاسو لوصولا نع رذقعاو بارتساف هبرح ىلع هب ربظنسيمل
 ةوارغم نم هعم ناك نمو هقبارتسا ندتشا م ىعساف ناطلسلا مدقم ىلأ

 ىف تاعف ةنبط ىلا لوغلف عجر سيداب دعبا انو اهوكرتو ةفبط ىنع اولحتراف

 رهمشأ ىلا سيدإب ىتنأو ةياغاب رصاح د كلذكا نحف ىف لكنوف اههحاوذ

 ترهأت ىلع ىلو نأ دعب سيدإب عجرو برغملا ءارحع ىلآ ةيطع ىب ىرسيز شو

 شحم هعمرع, رح هعلتفةليسلا ىلا ىقناراىنكلج ياسر 0
 هركسعم نم مب قلو ىريز نحا راهبلا وبا ىاخخ نينغمو عع ىازو

 ديعس نب لوفلف ىلاوه لحرو نمكلب نب داج هع مرثأ ىف سيدإب تعبو

 مدئاق لمقو ممزهو ةياغإب رصاحم وهو هيلا هركاسع حرس ىناك نأ دعب

 ةنجامرم ىلآ سيدإاب هعبتأو اهغع جراف سيداإب لوصو هغلب رت لهعز ابا

 ءاقلل اوتبعي ملف مما ريربلاو ةتانز لدابق نم لوفلفل عقجا دقو اوفحازتف

 سيدإب بقكو ههف اج نوطيقلا كرتو شافه لبج ىلا مزبناو هنع اوفشكناو

 ىلا منم ريثك رفو ذخاملا منم ذخا ىاجرالا ناك دقو ناورمقلا ىلا غلاب



 لهأ نب لوفلف نب نوروخ ىنب نم سلبارط كولم نع ربخأ

 علاوحا فيراصتو مرما ةيلوأو ىلوألا ةقبطلا

 رف نيكلب ماما ىمقالا برغملا ىلا اوزمحت دق مكولم ررخ ونبو ةوارغم ناك
 / ىتح ةتبس ةحاسب مرجماو روهشملا هفحز ىف نمتسو عست ةنس معبتا

 نب رفعجب مدمأو ملاوحال افراشم ةريزهمل ىلا مءاجو روصنملا ىلا مخيرص اوغعب
 عجرو نمكلب ىلع اوعنتماف ةتانزو ربربلا كولم نم هعم نأك نمو ىبحي
 عجرو نيعبسو نمتنث ةغس هفرصنغم ىف كلهو برغمل لاعأ ىرقتف منع

 نب نسح ريزولا روصنملا تعبو هنم مناكم ىلا نرفي ىابو ةوأارغم ءامحا

 0 دات نحل ويعمسو تبي ةننبب مجتو رغما كعيالماغيدو دولا دنع
 لها نم اهءارظن قحلو ةمرحتلا ديزم رز ىب هللا دبع نب ةيطع ىنبا

 ةجاهنص ىلا رزخ نب لوغلف نب نورزخ نب دمعس عزف كلذ نم ةرمغلا اههتيب

 رمشاإب نمكلب نب روصنملا ىناوو ةيومالا ةعاط نع افرخم نيعبسو عبس ةنس
 ىنحالا كرت ىف علبتساو ةهاسملاو لوبقلاب داقلتف هتاوزغ ىدحأ نم هفرصخم

 اماكحا هتانب ىدحا ىلع ديعس ىبورو هنبال دقعو ةنبط لع ىلع هل دقعو

 روصنملا ىلع دقوو ةفبط نم هترامأ ناكمب هقيب لهاو ديعس لزنف ةصلاخلا
 هلزنو هقمركت ىف لفتحاو هناقلل جرخو ىنيمناعو ىدحاأ ةنس نأو مهقلإب ةهنات

 هلع ناكم نم لوفلف هغبا دفوو هتنسل كلهبف ىناوريقلاب تملا هكرداو
 نم الج نيثالث هغوسو هتغب هيلا فزو هيلع علخو همبأ لع ىلع هل دقعف

 ةرشع هاطعاو ةلقثم جورسب بكارم هيلا برقو باهغلا نم امع نيتالتو.لاملا

 سه ةنس نمكلب ىبروصنملا كلهو هلع ىلا ىرصناو ةبهذم دونبلا نم



 ىو

 اهل دقعف انهر اهانبا ايطعاو ةخس لك هيلا كلذ نالمكي قردلاو ليخل نم

 نمعست ةئس لوارذنم ةسافجم !كلم كلذ. دعب نيدوتار لهتسإو كلا د
 دهعب برغملا ةيالو ىلا ىريز نب زعمل عجرو ةهناو ملا ةوعدلل ابيف اهقم

 ةسادلج رما أهيف هيلع ىنتتساأو نيعستو ترس ةنس رماع ىا نب رفظملا

 ىئاوطنا ةعامبلل رمإ ناكر ةبطربتي ةفالكل كاس ا اه 0 ا
 نيدوناو دبتسا ميديا ىف ام لاملا ةالوو روغقلاو راصمالا ءارمأ دبتساو

 نب زعملا ضهنو هيلا هفاضتساو ةعرد لع ىلع بلغتو ةساملج لاعإب اذه

 عازعنا لواحي ةوارغم نم معوجج ىن ةياعبراو عبس ةنس ساف بحاص ىريز
 انتم كلذ ةلاكو همزهو هعوجج ىف هملا زربف نيدونأو دي ىنم لاعالا, هذق

 نو رغم (ىلح ىلوعسلاو نيادوتاو كلل لصفصساو كلام « نأ: ىلا وعملا وبما بارا ١
 كله رث هتيب لها نم اهيلع ىلوو ةيولم روصق عيه ىلعو ساف لاعا نم

 كاهمو هتيالو يرات ىلع قفا مو نيدوناو نب دوعسم هنبأ هدعب نم هرمأ ىلوو

 ةفوسمو ةنوتمل نم نوطبارملا هيلا عققجاو نمساي نب هللا دمع ربظ الو ههبا

 ىلع اوراغاف نمعبراو سمح ةنس ةعرد ورغب مرما اوهتفاو نيقلملا رماسو
 ضهنف ةسالهعبب وهو اهل هاج نيدوناو نب دوعسمل ىهح ىف كلانه تناك لبا
 رف ةنوتمل رابخا ىن هانركذ اك لمقو نيدوناو نب دوعسم مزهناف اوفقاوتو ممعفادمل

 لف نم اهب ناك نم اوذمققو اهولخدف لبقملا ماعلا نم ةسامدلجت ىلاورغلا اوداعأ

 اومهقاو ةدماصملا لابجو سوس دالبو برغملا لاعا كلذ دعب نم اوعبقت مث ةوارغم

 ةيقبو نيدونأو دالوا نم اهب نأك نم اولققو نيسهو سمج ةنس قورغبد

 ىنب رمأ ضرقناو نمتسو تالث ةخلس ةيولم نوصح اوققا ف ةوارغم

 هدحو هلل ءاقبلا, نكي م نأك نيدوناو



 ىو

 تناكف ماشه ديوال اهب ةوعدلا ماقاو رهدلا رخا ابنم جراوخلو راردم لأ ةلود
 اهبقتحاف احالسو الام زتعلل دجوو عقصلا كلذب ةيناورلل تهقا ةرعد لوا
 رشالا بسنو هتدس بابب بصنف زتعملا سار ذفنأو ماشه | فلاب كيقكو

 ىلع نور رخل دقعو هرّماط نميو رماع يبا نب دمحم ةبام ىلا جغلا كلذ ىف

 كله نأ ىل اهرمإب ماقو اهطيضف كلذب ةفيلقل دبع هءاجو اهلاعو ةسالج

 ١ داعم نب ىريز' قحز ناك مق نيدوناو هنبا هدعب نم ةسالطج رما. لوف

 017 هسا 1[ دماما ةفانإلا ترو ىمتستلا خسف همس ىدقالا برنعللا ىلا
 داهجب لغشو ابنع حرفا رف ةقبس رصاحو هلبق نم اهيلع ىلوو برغملا لاعا

 اهلخد هناو ةساملجت ىجاون ىلع راغأ نوررخ نب نيدوناو نأ هغلبو ةطاوغرب
 كتالث ةنس اهيلا لحرف ةريخذلاو لاملا نم هعم ناك امو هلماع ذخاو ةونع

 ىلا نورت نب نيدوناو عجرو هقيرط ىن كلهف اهنع لصفو (» نمعستو
 رمخح نب هللا دبع نب ةيطع نب ىريز بلغت ناك كلذ هانثأ ىنو ةسالحم

 هنبأ زاجاو ارخأ روصنملا ىلع ضقتنا رن ماشه دعب ساف هكلمو برغملا ىلع

 ىنب اهيلع بلغف ىنيناممو نامت ةفس ةودعلا ىلا ركاسعلا ىف كلملا دبع

 ةيابجو روغثلا دسل كمل تاركل رداس هن كلامهلا» كيباؤيحماف لؤونو رح

 نم ميلا عزافلا ىنانككملا لصي نب ديمحل ةسامل<# ىلع دقع اهيف ناكو جارخل

 ماقاو اهكلمف نور مخ ونب اهنعرف نمح ةسالجت ىلع هل دقعف ةعيشلا ءاهلوأ
 ئانفجا هللع ىلا اكفاو..داعأو :ةودعلا ىلا كلملا دبع لفق املو ةوعدلا انهيف

 بحاص نور نب نيدوناو منم ناكر رخ ىنب هوجو نم رمثك هيلا نماتسا
 ةسادعنب هلع ىلا نيدوناو عجر رث منماف ديعس نب لوفلف هع ىنيباو .ةسامجم

 ةدعو ضورفم لام ىلع دمعس ىنب لوفلفو نيدوسنأو اهرمأ نماضت ىأ دعب

 (1) لع ممقععوع ]9 1عومص لعق طق. هيقتف لع معمقع نقتل سا انعع ذأ ى همسي نب ىنيكحلب -

 (2) 1ع |19 12١ ىنميعبسو



 ها

 اورمقو ديداخالا مل ىذغتاف ىدارف متاراوم تزوعا ىتح متل ىن يمت كلهو
 نمفشات نب ىفسوي رمأو ناسملت ىلا ممم لمقلا نم اجن نم صلخو تاعامج
 اهيلع راداو ارصم اهريصو نيتودعلا نمب ةاصاف تناك ىقلا راوسالا مدهب

 هلل ءاقبلاو ساف نم ةوارغم رما ضرقناو ادحاو اروس

 ىلوالا ةقبطلا نم ةساملجم كولم كورت ى نع ربقأ

 هرداصمو مكلم ةيلوأو ةوارغم نم

 انو ررحلا ىكب نامعاو ةوارغم ءارمأ نم رمخح نب لوفلف نب نورمخح ناك

 ىصقالا برغملا ىلا اورمحت طسوالا برغملا ىلع ةجاهغصو ىريز نب نمكلب مبلغ

 روصنملا ناكو هانركذ اك ةمناو ملا ةوعدلاب نونيدي ررخ ونب ناكو ةيولم ءارو
 ةودعلا لاوحا نم هتباجح لوال رصققا دق ديوملا ةلودب ٌماقلا رماع ىبا نبأ

 اهعارو اهني عفدو ركسعلا تاعي تو دارقلا .هوخوو ةلردنا اجود ةميس 0 0 ١

 دادسو هروك طبض ىف لوعو ةسانكمو نرفي ىنبو ةوارغم نم ةتانز ءارما ىلا
 تايرقتلا دوجوب هملا اوفلذزاف ناسحالا ميف ضافاو ءاطعلاب مدهعتو ٌميلع هروغت

 ةسادجم ىلا ذّمِممي فحر اذه لوفلف نب نورمخ ناو لداسولا بامساو
 رهوج لوفق دعب رصتنملا هوخأ اهب ىزقنا راردم لآ باقعا نم زتعملا اهبو

 نم رصقنملا بوف فلا نب دمحم هلل رحاملا مرهمأب هرفظو برغملا ىلأ

 نيتنث ةنس دمحم وبا هوخا هببثو م اهكلهتو ةسامل#ب ىلع هدعب مععباقعأ

 راردم ىنب كلم اهب داعاو ةسائجم رماب ماقو هلققف ةيامئالثو نيسو

 عوج ىف نمتسو تس ةنس لوفلف نب نوررخ هملا نحزف هللإب زقعملا بقلتو

 ابو ةسامجم ةفيدم ىلع ؛ىلوتساو نور مخ همزهف زمعملا هيلا رو ةوأرغم



 ةودعل 0) ةيعتلا بإب ىففي تثيح ىنيمتنيدملا نهب اهلاجمو الا اهنيب برأ

 ىلا هب ىسموهو نييسلدنالا ةردع باب حوتفلا ديشو دهعلا اذهل نيميورقلا

 هفيع تفذح اأو نالا ىلا هب ىسم اضيا وهو ةسيهلل بإب ةسيبع طتخاو نالا

 هيخا ةسيدكب حوتفلا ردغ ىأ ىلا كلذ ىلع اوماقاو ملامحتسا ىن نارودلا ةرقكل

 ريما نم ههد ام كلذ رثأ برغملا مدو هلمقو هب مفظف ىنيسجو تالث ةنس

 000 ارق نبع, نرفاف, علاوجا ةمعمر جوخفلا ىيحو :ةيوتملا نم. ىفطماومل
 ىلع نمسجو عبرا ةنس برغملا ىلا داج نب دمحم نب نيكلب ةعلقلا بحاص

 ةعاطلا ىلع انهر مفارشأو مرباكا نم لقحاو ساف لخدو هورغ ىف متداع

 روصنم ىب داج نب رصنعم حوتقفلا دعب برغملا ىلع ىلوو هقعلق ىلإ لفقو

 نمسجو سمح ةنس ةروهضما هعقاولا هيلع مل تناكو ةنوتمل بورحب لغشو

 هلماع اهملع ىفلخو ساق نوطبارملاو نمفشات نب ىسوي كلمو ةنيدصب قحلو

 ةنوتمل نم هعم نمو لماعلا لبتقو اهكلمو ساف ىلا رصنعم هفلاخ ةراهغ ىلا لسترأو

 بحاص ىانركلا فسوي نب ىديم ىلا حز م بلصلاو قرحلاب مب لعغمو

 هسأارب تعبو همزهف ىيوطبا ملل ةوعدا قف ليجد ناك دقو ةسانكم ةنيدم

 ىنمغشاأت نب ىسوي ىلا ربخل غلبو ةقبس بجاص بجاحلل طاوغرملا نوكس ىلا

 000 1( اد ايصم ردحط نات زراصمل :نيطيإلا جشم سف
 كيداكف نيتجارلا يدحال رصتعم ؤريو دهن مسمو راصخل ا هلفإب دققا ىتح
 نم ساف لها عيابو نيتس ةنس موهلا كلذ ةمحلملا ىن دقفو هيلع ةربدلا

 ءالغو ديجو ةنقفو راصد مايا همايا تناكف رصنعم نب عمت هينا: ودعي

 نيتنك ةمس تتناك اذا قتح ةراغ دالب خفب منع نيفشأت نب ىسوي لغشو

 ةونع اهمكقا رق امايا اهرصاخل ساف ىلا دهص ةراهغ 3 نع عزذولاق معشسو

 ةتانز لّئابقو ةسانكمو نرفي ىنبو ةوارغم نم ىالا ةثالث ءاهز اهب لققو

 (1) 1ع مدع. 8 ممعاع ةيقغإا
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 ءابعشلا هحدمو دوفولا هباتناو ءاملعلاو ءارمألا هدصقو هكلم لدفتساو ملع

 عبرا ةنس ىف ىنرفملا ىلعي نب ىريز نب ممت لامكلا وبا رمالا هعزان رق

 ساف ىلا ىفحزو الس ىجاون ىلع نيبلغتملا ىلعي نب ودي ىنب نم ندم

 عوج ىف ةماج هيلا زربو ةتانز نم ميلا ناضنا نيو نفي ىب لدابق ىف
 كلهو ةماج ةهره نع تلجأ ةديدش برح منيب كتتاكاف ميلا نمو ةوارغم

 نادل هسح النو اديرقلا كاعإو نان علم عوسياوسيللا يا وسار
 نم دشتحاف ةدجوب ةماجح قحلو متن مطصاأو مرح ابسو دوبي حابتسا
 ةنس ابلخدف ىلا ساف قحزو اصو ةيولم ءاحنأ نم ةوارغم لئابق نم كلانه

 ناطليسا نى ؛ةقاخج ماقأو الس نم هتراما عضوم ىلا ممت زمحتو نيرشعو عست

 دامح نبا دئاقلا ةعلقلا بحاص ةياعبراو نمثالث ةنس هيلا ىحزو برغملا

 ىب هءاطع دماقلا تبو هبرح اعمجم ةماهج هيلا جرخو ةجابنص عوج ىف

 مسلاب هنم ذالو هناقل ىنع رصقاف ةماهج ميحاص ىلع مدسفتساو ةقانز

 نيمثالثو ىدحا ةنس كلهو ساف ىلا وه عجرو هنع دئاقلا عجرف ةعاطلاو

 لع رئاسو ساف ىلع ىلوتساف قاطعلا ابأ ىنكيو سانود هنبأ هدعب نم ىلوف

 ةعما'ةل تناك زعملا نب رصنعم هع ىبأ دا درمأ نوال هبي جرخو هيبا

 ةغيدم هرجأو ىاوضلا ىلع سانود بلغف داج 0 ترشكو عساقوو ع

 داج عطقو دانطقول جامسب فورعملا دعما هتمفن كع«كسانود قدفحرا

 نيثالثو سه ةنس اهل ارصاحم كله نا ىلا نيميورقلا ةودع نع ىداولا ةيرج

 ىف لفتحاو هدلبب نارعلا رتكو همايآ تهعفناو سانود ةلود تماقتساف

 قدانفلاو تامامحل اهب ىبو اهضايرا ىلع روسلا راداو عناص._ للا دييشت

 ىدحا ةنس سانود كلافو اهيلا عئاضبلاب راجتلا لحرو اهنارع رجتساف

 رمالا هعزان) سلدنالا ةودعب لزنو حوقفلا هنبأ هدعب نم ىلوف نمسجو

 تنقاَو [هقارتفإب مرمأ قرعتفأو نيميو رقلا ةودعب عنقمأو ةسيبع رغصالا هوخا
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 عم

 نا هيلا اندهعو مكلبق ام هانيلوف ةنوملا ةفخو ةنوعملا نسحو ةماقتسالا

 لبقي ناو مكلبس رعي ناو مكنع روهل ماكحا عفري نأو مكيف لدعلاب لمي

 اندهشاو ىلاعتو كرابت هللا دددح ىن الا مكّمسم نع زوابخيو مكنسحم نم
 مدج نب ىلع دمحم ابا ريزولا امهجو دقو اديبش هللاب ىفكو كلذب هيلع هللا

 اال كو هقاعتما دجال انلاعتز ةوسحاوو ايتاعق نمروموي هللا همرككا

 مكلاوحالو نوفتعم مكرماب نحينو هيف مككارشاب هانرماو كلذب هيلع هيف
 ىذالا نم ءىشب مكيف ىفتري الو ىندالل ىلعالا ىلع ىفقي نأو ىنوعلاطم

 ادودشم هماكحا هللا دبع وبا ىضاقلا ضقملو هيلا اونكساو كلذب اوققف

 كلذلف ٌمال ةمول هللا ىن هذخات الو انناطاسب هناطلس ادوقعم انب هرهظ

 ال0 بلا ةملعرا قيعمسلاا: هللاوإ ءانكلق ذا :ةنيف انلماو# ةاتيلو -ذإ هيا اَمّيط
 ىذ ىف بتك هتكربو هللا ةمحرو اليزج ابيط امالس انم اوغلبت وه الا هللا

 000 0 ني زعل 1 :ليطو اورنج د امو نيعستو تس همس ىمإ ةدععلا
 روصنملا ىلوم احكأو ناف ةساملجم ةروك ادع ام برغملا ىلع هتيالوب هيلا رفظملا

 ركذن اهسح لوفلف نب نورزخ نب نيدوناول برغملا ىلع هتيالو ىف اهب دبع

 باتو هرشن مخ رفظملا دبع هلسصو اف هذه زعملا ةياو ىف لخدت ملف دعب

 هتيالو لزت مو اهجارخ ابجو برغملا روك عيج ىف هلاع تبو هطاشن هيلا

 مسر لتخاو سلدنالاب ةعامبلل رمأ قرتفا الو ةمظتنم هاياعر ةعاطو ةعستقم

 ةساملجي ىلع بلغتلا ىت ايار زعمل تدهسا ىئاوط اهيف كلملا راصو ةفالكل

 ةنس هيلا ضهنو كلذل عجاف نورزخ ىنب نيدوناو ىب ىديا نم ابعازمناو
 ىمي لق ىف ساف ىلأ حجرو دومزبف معو ىف هيلا أوز مسبو ةياعبراو ع

 نم ىلوو ةرشع عبس ةنس كله ىا ىلا هرمأ نم بارطضالا ىلع ماقأو هموق

 نيخروملا ضعب معزي اك سملو ةيطع نب زعملا نب ةماجح هع ىنبا هدعب
 ا فيتم نمل, ةوطلسلا ده عضم ءادرالا نرقو نافعا نوم انهو ,هساراما



 مان

 راصح ىم هناكم وهو ةيطع نب ىرز لمعأو هقكن نم قبس امل روصعملا

 رزخ لا عقجاو نمعستو ىدحا ةغس هفرصنم ىف كلهو أبنع جرفاف رهششا

 رضقأو مرمأ طبضو نوعيابق ىريز نب زعملا هغبأ ىلع ةدعب ند ةوارغم ةفاكو

 ةغيهر ر.صغعمج نذدلو ىوتكي نا ىلعف هيلا ةلوكي لام ىلع هلع ل دديعد ىأ

 نب ىلغ ديحل بأ دريزو هي ذفخضأو هدبع هل كتلاو كلذ لا ةيباجاف ةبطرقب

 هللا" كأننا ىنيهنموملا ريفا هللإب ديوملا ماش ةفيلع رمامالا ةلود ىيس رفظملا

 ةفاكو ساف قىنيذم ةفاك ىلا رماع ىبا نب روصفملا نب كلملا دبع هءاقب

 مكنايدأو مكسفنا م مكناش هللا ما دلعي اننهصأ هللا مملس برغملا لهأ

 كلملا هأ 1 ةنيكملا بقعغم الو رمال دار ال ديري ضأن لاعفلا ديعملا ىدجملا

 هل لوقي اهاف أرما ىفق اذاو نيعتسن هأيأو دبعن داي رشلاو ريف هدهبو رمالاو

 ىلغو نيبيظلا هلا ىلعف نيلسرملا ديس دهحم قاع هللا ىلد نوكيف نك

 نب ىميز نب زعملا نآو نيعمجا مكيلع مالسلاو نيلسرملاو نميبغلا عج

 بذذلل اخم ةبوتلاو تانسح هقبوت نم اهتطح تايس نم |رفغتسمو تارو مخ

 امش اوهركت نأ قسغو هرسي ءىقشب هللا نذأ أذأو نبتقلا نم لفقخم رافغتسالاو

 داقتغاو ةذاجل مورسأو ةعاطلا راعشتسا هسفن نم دعو دقو ريخ هيف مكلو



 عال

 هيحاون راصاف برغملا ىلع ةدهيعي كلما دبع هنبا ىلا بتكو ىلاولا قتعإو

 دودولا دبع نب ىسح نب دمحم ذفناف هتاهج ىف لالا تعبو هروغت دسو

 ةسامج ىلع ىاتكلا لصي نب ديه لهتساو الدات ىلا فيك دنج ىف

 دبع هنبأ روصنملا لفقاف جارفل هيلا اولهو ةعاطلا اوضتقاو هبجول لكح رخ

 ماققساو هطبضف خاول برغملا ىلع دقعو نمناثو عست ةنس نم ىداهج ىن كلملا
 ىلو رث ىيحي هيحأ نبا هللا ديبعب هتنس نم ناضمر ىف هلزع رث هريبدت ىلع

 دبيع نب نقم صوخالا انا هدعب نم مث ىروبلا نب ليعامسأ هدعب نم هيلع

 هذبتنم نم ىريز ىب زعملا رفظملا داعإو روصغملا كله نا ىلا ىبيجلا زيرعلا

 هضأ ىريز رمخ نم ناكو ساو لزنف برغم اب هيبأ ةيالو عملا طسوالا برغم اب

 ةوارغم نم ءارصصلاب هيلا عقجاو هايأ كلملا دبع ةهزهو هتبكن نم لقتسا امل

 كاهم دنع روصفملا نب سيدإب ىلع مفالتخإو ةجاهنص بارطضا هغلبو

 ذئنيح هبجو نصف ىريز نب نسكام عم هتموع هيلع جرخ هنإو هيبأ
 ترفات لزانو طسوالا برغملا مكقاو ةصرفلا اهيف زهتني ةحابنص لاعا ىلا
 رم الف هل اخيرص ناورمقلا نم سيدإب حرخو نيكلب نب تفوطي اهب رصاحو

 هبرحب لغشف ةيقيرفا ىلا هفلاخو نورزخ نب لوفلف هيلع عنتما ةنبطب

 ىلع نيكلب نب روصفملا هالو ةيقيرفإب قحل نورزخ نب ديعس وبا ناك دقو

 ىف نيكلب نب داهح عفدو سيداب هيلا راس ضفتنا الف هركذن اية نبط

 برق سانم ىداوب ايقتلاف ةيطع نب ىريز ةعفادم ىلا ةجاهنص رحاسع

 انولا مس تسإو مركسعم ىلع ىريز ىوتحإو ةجاهنسم ىلع ةربدلا تناكف ترمات

 اههف ةوعدلا ماقإب ةليسملاو سغتو فلتر ناسملو ترمات ةنيدم خفو ممم
 ىلا ةجاهنص راتا عمتا رث هدعب نم روصنملا هبجاحلو ماشه ديولل ابلك

 هعم نمو ىربز نب ىواز ههلا ىماقساو اهيلع خاناف مكلم ةدعاق ريشأ

 ىلا بقكو لاس ام هنم هاطعاف سيدابل نيعزانملا هتيب لها رباكا نم
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 ىف راسو نيناهثو عيسس ةئس هرضحلل نم لصفو دنهل هوجوب هدماو دمحم
 نب كريز: :قضصخزوأ (4) باكر ىداوب ركسعف ةخلق ىلا رجلا زاجاو ةيبعتلا

 لازرب ىنب تالاجر ماو متاو رهشا ةثالث افقاوتو هءارا ركسعف هموق ىف ةيطع

 منع غصف اولصنتو مخيوف روصفملا مب ىرغأو ةرضحل ىلا مصختاف ناهدالإ
 اهطبضف روكنو اليصا نصح مضاو لواغت رث هجولا كلذ ريغ ىف مغعبو

 اليصأ ىجاونب ىريز ركسعم او تمبو ىريز نيبو هفهب عئاقولا تلصتاو
 ماو لاوحا فارشتسال ةرضملل نم رماع ىبا نبأ جرخو مب عقواف نوراغ مو

 هغبأ نع تعب رث زاجملا ةضرف دنع ةريزجلاب لتحاو ةبيعتلا ىن راسف هدادماو

 رباكا هعم لمكتساو ةودعلا ىلا هزاجاو ةرهازلاب هفالخخسا ناكم نم رفظملا

 كلملا دبع ربخ عادا ةبطرق ىلا روصنملا لفقو داوقلا ةلجو ةمدخل لها

 هتناكاحا نم ملواغتو ربرملا كولم نم ىريز باككا ةماع هيلا عجرف برغم اب

 يلق غار حم خقجار :ةيضط ىلا كللا دبع ىحيور كم ردع
 د ءانك د عج ىف فحز هرميبدت ققسأ الف ركسعلا للدعل اكرم كلاغه

 نيناقو نامت ةنس نم لاوش ىف ةؤط زاوحا نم ىنم ىداوب ىريز همقلو
 ِم افيبو وه تبثو كلملا دبع باح أبيف م ةديدش برح اهنيب ترادف

 ىف ةرغلا لبقها هعابتا نم نيروتومل ضعب ىريز نعط ذا برحل ةموح ىف
 هرثبو رفظملا وحن دتشي رمو اهب هاوشأو هرحن ىن اتالث هنعطف ىفقوملا كلذ

 توتساف مٌميلع دشف يسعلا كيلا طقس هقيأر نوبثعل هب «هبزكنتساف

 هيف بهذي اهم مركسعم ىف ناك ام ىلع ىلوتساو لتقلاب مثيف ىنخُنأو ةهربلا

 هم رحب هوعفادو اهلها هيلع عفتماف ةلف ىف احيرج ساق ىريز قضي نفسنا

 كلىلا دبع رمطو هلاعا عيج مساو ءارصعلا ىلا ركسعلا ماما فو نيلقجاف
 ناقدصلا تبو ءاعدلاو هلا كشلاب ىنلعأو هدنع هعفوم مظعف هيبا ىلأ فلاب

 (1) [.6ه متو 1 مدعم تادر
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 ىنمب ام كلمو راهبلا ىبا لاعا رئاسو ناسملت ىلع ىريز ىلوتساو ناورمقلاب

 هتكوش نتدتشاو هناطلس طسيناو هكلم عستاف بازلاو ىعقالا سوسلا

 الج نيسهو ليخل قاتع نم نمتياج هملا تعبو روصنلا ىلا خفلاب بعكو
 ةيلاغلا طوطقو نازلا ىسق نملاجاو طللا دولج نم ةقرد فلاو قبسلا ىراهملا نم

 | م زعلا نموا مب لفل ةرتيعك/طللاكك ةموارصعدلا نيرحولا ىامصإو ةهاززتاو
 0000 د ةيف كلا كساب يعلالا ا دملقلا ةزيعك ةعمضرلا_ىونملا باعت
 ىنب عفدو برغملاب ىريز رمأ لهفتةساو منطايق ىف ساف ءاحنإب هءايحأ لزنأو

 نينا عبرا ةنس ةدجو ةنيدم طتخاو المس ىجاون ىلا ساف نع نرفي
 اهدعاو هتريخذ اهيلا لقنو هيوذ اهيلع ليكتساو همتحو هرحاسع ابلزناو
 0011 ه1 او دك اذ طنارالاو تدقالا بزعل ىيمشإ ل اراوث نداكف امعتفم

 روصفملا داديتساب ماشبل ىناتلا نم هنع ىب اب نينا تس ةنس روصنلملا
 ىف عاطقلا نبا هبتاك ىعبف اهبنم ماو ةهضبلا روصنملا هماسف هيلع

 000 ادلعتط اهرسودشلاو كج هنن دتا# هبكمار ا هللعب ىوعتسافزكسعلا
 نبأ ةوادع ىف هبجو ىريز ىشكو محانلا هاميو روصفملا هيلا نسحأو ةرضعل
 هرج هتهضف نم هل ىتاعتمالاو ديوملا ماشهل عيشتلاو هب ءارغالاو رماع ىبا

 ىدانو اهناويد نم همها امو ةرازولا قزر هنع عطقو رماع ىبا نبا طغشف

 ىقتناو ةيطع نب ىريز برح ىلعو برغملا ىلع هالوم مخاول دقعو هنم ةءاربلاب

 لاجلو تاقفنلا لامالا نم. هنكماواغللع. حازإو.تانقبطلا رماس نم ةامنلل. هل
 0000 هل يدلل ب ار داك عريعر كرلق» نع عتاب اهيافعاو ككلاو متالمملا
 ديس نب ساسكب اههع نباو رزخ نب ىريزو رمخل نب دمحم نب ريق نبا
 ةسانكم نو راكب نب هللا دبع نب () تخب وبأ نرفي ىغب نمو نايل

 نب نورزخ ةجئادزأ نمو نيدم ىب هللا دبع نب دمحمو ىروبلا نب ليعاملا
 (1) 11 هدأ معد ا- ناعم !ذع تخون



 عرس

 ناضمر ىف ىريز هب عقوأو ركب ىبأ نب ىفلخ برح نم ةيطع نب ىريز
 هركسع ىلع ىلوقساو هنايلوا نم اريغكو همحلتساو ىنهذامتو ىدحا ةنس

 اهرشأ ىلع ضهن رق ءارحصلا ىلآ أديرت ةيطع رفو هباحكحصا ةماع هيلا شاحنأو

 باحككا ابيف ىشكنا ةبعص ةءاقل اهنيب تناكف هموقو ىلعي ىب وديل

 ىتلا همرح تيبسو هركسعم مامكاأو ىالا ةثالث ءاهز ماعم محلتساو ودي

 أدير ا ةمف ىلا هباكحأ رماس زمحكأو هتخاو همأ ىنهنم نذاك

 دروو هانركذ اهسح سانود نب سادي وبا هع نبا هلاتغأ نأ ىلا ءارسعلا ىلا

 لققم ىأ ليق هيدل اهعقوم مظعف روصنملا ىلع نيبقاعتم نيكفلا ربخ

 روصنملا همدقتسا امل هنأ كلذو ةدافولا نم ىريز بايأ دنع هباكإ اهاودي

 ةوارغم نم ديو لتقو ابلخدو ليئاف ىلا ودير ةلفلاخل ةانإكد اك هيلع كفوو

 هلزانف ودي اهب عنتما هتدافو نم ىريز عجر املف هرما اهب نكقساو اقلخ
 لققف ةونع هيلع ابمكقا رف قلخ نمقيرفلا نم كلهو راصمللا لاطو ىريز

 ىريز ةدافو لعب ربخل اذه ىوار ىأ الا ةبطرقب ةفالخل ةدس ىلا هسارب تعبو

 نأ م ناك كلذ ىا معا هللف نيناقو تالث ةنس ودهل هلتقو روصنملا ىلع

 ىريز هب عقواف افحازتو يجابنصلا راهبلا با نيبو هنيب ام دسف ىريز

 ىبيع هبتاكب ردابف روصنملا ىلإ روبعلاب ايروم ةعبس ىلا راهبلا وبا مزهنأو
 دعاصو هثاقل نع داخل هيقلت ىلا دفهلل نم ةعطق ىف عاطقلا نب ديعس ىبأ

 ناورهقلا بجاص روصنملا هيخا نبأ ىلا لسرلا مدق دقو ةوارج ةعلق ىلأ

 هلع نم هناكم ىلا داعو هيلازمحت رن اضع مكلا نأ ىلا اليقسم

 روصنملا عمج ةعيشلا ةعاط عجارو ةيومالا ةعاط نم هب كسمت ام علخو

 مب نم هيلع لوعو رغغلا حس ىف هيووكتسأزابرغملا اع[ هيك 07
 فحنزو راببلا ىبا ةزجان هيلا دبعو ةوعدلا نع بذلا ىت برغملا كولم

 قحلو هيماما رفو ربربلا دوشحو ةستانز لئابق نم ةديدع مث ىف ىريز ههلا



 عب

 ميلع ةريادلا تناكف هوقلو نينامتو ىدحا ةنس هل اوعمش هيلع هيطع

 غلبو هفقح اههف ناك ةحارج دودولا دمع ىبا ريزولا تقبثاو ركسعلا مرختو

 رز ةنيرل هيل متو يلا انا هيفاور هيلع قنعف روصنلا ااا ريك
 ناطلسلا دنج ةيتاكمو برغملا طبضب هرماو هدهعب هيلا بتكو ةيطع ىبأ

 ا ا ل اب هناي قطعا ا كل ديف نب سح باحاو

 ةيطع نب ىريز ىلع اوظلغتساو نرغيا ىو ىلعي + نيءودي ناش لصفتساو

 مميقاعت ةرقك سافب اياعرلا تهسو الاه ميورح تناكو ةنقفلا ران هولصاو

 ىأ نم اددم ةوارغمو ةيطع نب ىرييل هللا تعبو اهلع ىلع .مهمازمتنأو ابيلع

 007 يملا تادلب نسعتنا ,ناكراع داعم, نعدلا تركوا ند رايعلا

 ةهناو ملا ىلا ةعمشلا ةوعد نع عزنو ةيقيرفاو نإوريقلا بحاص نيكلب نبا

 رهصل ةيطع هوخاو تربيت بحاص ركب با نب قولخ كلذ ىن هرثأ ىتقاو
 00 07 ا قرتعلا لاحقا اريطنتا» اويرإ نسوءاعشم اراك

 وبا بطاخو ديوملا ماشه مساب اهربانم رئاس ىن اوبطخو نارهوو شيرسشنأوو

 همخأ نبا ركب اب هيلع دفوأو رماع ىبا نب روصفملا رجلا ءارو نم راببلا

 شيجلاب اوليقتساف هموق هوجوو هقيب لهأ نم ةفداط ىف ىريز نب سوبح

 هعم ذفنأو متالصو هدفو زئاوج ىنساو هلسصوم مظعاو اليبستو ابحر هاقلو

 ةهقو ديبعلاو زق .بايعلا .ىوغص نم: ةعطق ةياهسخ راببلا يا. هع ىلا

 هاعدو رهناندلا نم افلا ني سثعو ةينافجر لو, ةيفالاب نم مرد ىالا ةرشع

 برغمل لع اهنيب مدقو ىلعي نب ودي ىلع ةيطع نب ىريز ةرهاظم ىلا
 الو اودي كلذ عري ملف ةودعب ةودع ىاف ةنيدم اهستقا دقل ىتح ةلهالا قش

 ةعامجل اصع قو ةرضاخلو ودبلا ىلع بالجالاو ةنتفلا نم هناش نع هعزو

 نب روصنملا ةسيالو عجارو هققول روصفملا ىلع ركب ىبأ نب قولخ ضقتناو
 هل ماق اع دعقو اهنيب ةاسولل هيلع ةرهاظملا ىف راببلا وبا ضرمو ىنيكلب



 عا

 دعما برغم ا لاعا طبنخو شافك لزنو هلل نفيف ةغوارملا ديدشلا ةعاطلا

 لقتساو نمعبسو نامت ةنس ةيطع نب لتاقم كلهو ةتانز كولم هيلا

 هتصلاخم تنسحو ةيطع نب ىريز هوخا ةوارغم نم نعاوظلا ودبلا ةسايرب
 رؤيععللا هاعمتتاو ااديللا اهضوقي هيمامتتاو لوسيل سكاس در ولا

 ىلعي نب وديل ءارغاو همركتب ةداشا نينامتو ىدحا ةنس سافب هلحم نم
 نع” قلقشا نا يعي هعباجأ ىلا ردابف ةعاطلا راتياو ظملا,ىن هيشفالل

 نم نميورقلا ةودع ىلع ىلوو برغملا رغث ناسملعب هلزناو زعملا هنبأ برغملا

 دبع نييسلدنالا ةردع ىلع شوشق نب ىلع بأ نب دومحم نب ىلع ساف
 دفوو روصمملا ىلا ةيده هيدي نيب مدقو ةبلعت نب محلا دبع نب نجيلا

 هونو هقيارجو هلزن عسواو هّناقلل لفقحاو ةدعلاو شهجلاب هابقتساف هيلع

 هقيده ةهقب هلصوو ناويدلا ىن هلاجر تبثأو اهقزر هعطقاو ةرازولا ىف همداب
 هترامأ ىلا لفقف هلع ىلا هحيرست لمعو هدفو ةزئاج مظعأو أهيف ىنسأو

 عينصلا راكناو فو معمل ا طغ نم هيف بستحا ام ىالخ هنع ىو برغملا نم

 همتح ضعبل لاق هنا ىتح هب هون ىذلا ةرازولا بقل نم ىاكنتسالاو

 رماع ىبا نيا نم اببعاو ريما نب ريما الا هللاو ال عكل اي نم ريزولاب هاعد دقو
 واق: قملامهل (ىأو,ةلاثمع كم ةنكرش اب الجو نملدفالا ناكر ت كلا |

 اتيتبت هلدب ام ىنطلاغ ث يقلل اطح هيلا تيدها اهف ىنرجات دقل هللاو

 كلذ ىهنو ىتيتر نع اهب ىنطح ىلا ةرازولا نممب بستحي نا الا مركلل

 قد ردي حولا تيعبو ةياعطضاةلك كازو هنيحاءانا ماه يصف اع[ ا ل
 لاقو همباجا ءاساف ةدافولا ىلا هوعدي ةتانز كلم ىن هعيرق ىنرفملا ىلعي

 ةلباسلا داسفا ىف ذخأو ةرطايبلا ىلا داقهت شحولا ره روصنملا دبع ىتقم

 برغملا ىلع هلماع ىلا روصنملا زعواف ةلابعلا ىف تيعلاو ءايحالا ىلع بالجالاو

 نب ىريز هودع ةرهاظمو هيلا دهعلا ذبنب دودولا دبع نب نسح ريزولا
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 . دابج ىف هسفن لغشو منع لحتراف هب هل لبق ال ام ىارف نيواطيت لبج

 هاركذ اك معبسو نيتنث ةنس برغملا نم افرصنم كله نأ ىلا ةطاوغرب

 ةسايرلا لج ىف روصفملا ههاسو ةرضحلا نم هناكم ىلا ىلع نب رفعج داعو
 كولم ىلا لكوو ةقبس طبض ىلع روصفملا رصتقاو ةيالولا نم الفغ برغملا قبو
 رهطظ ىنأ ىلا ممقعاط ولبي ماقو ةعيشلا ءايلوأ رئاسو هنع ةجاهنص عافد ةتانز

 عاجرتسال رصم نم رازن زيزعلا هقعب ةسرادالا نم نومكا لد نسف برغملاب

 كلذ ةيفت ىلع كلهو ةجابنص نم ركسعب نيكلب هدماو برغمللاب هكلم

 دمحم نب ىلعي نبودي هيلا مضناو برغملاب هرما ىلا نسحل اعدو نيكلب

 00 ندعي "نب: قم ميلا نهف سادي وبأ هع نبأو ىريز هدوخاو ىنرفملا

 بقلملا رماسع يبا نب هللا ديع نيورع مكحلل ابا هع نيا هبرحل روصنلا
 شاحناو نيعبسو سه ةنس رجلا زاجاف لاومالاو ركاسعلاب هتعبو ةجالكسع

 نب ىنوز رخو ةيطع انبا ىريزو لتاقمو ريخل نب دمحم رزخ لا كولم هيلا

 ىبا نب مكحل وبا مب ىحزو هناش ىلع هوهاسلو ةوارغم عومج ىف لوفلف
 هل دقعف هسفن ىلع نامالا لاسو ةعاطلا ىلا هوهلل ىتح نونك نب نسل ىلا رماع

 ىلا هصخمتأو هدايق نم هب نكماو كلذ نم هيضر ام رماع ىبا نب ورع

 ام هدعب هلعقو رماع ىبا نب مكحل ىبأ ةمد رافخاو هلمق نم ناكف ةرضعل

 نم ةيطع انيا ىريزو لتاقم ىزانكو لبق ىم هلك كلذ انركذ اهسخ م

 ةهناو ملا ةعاطب مايهقو روصنلل اهاهحنا سائلا دشا ةتانز كولم نيب

 فرصنا الو مقعاط نع نيفيخم نسي وهب هموقوا ىلكي ”قياوذي ناكو

 دهحأ نب ىنسح ريزولل هيلع روصنملا دقع برغملا نم رماع ىبا نب مكحلل وبا
 2017 .ذاحفارا كقوسدإلاو |لاجولا ماضما قف هديا [ئلظاو املا كر وونلا ءابع "نبا

 لتاقممب غلبتساو ةتانز نم ةوارغم كولمم داسوتساو نمعمسو تس ةنس هلع

 برطضملا ىلعي نب ودهب هارغاو متيغاصو ممشايحنا نسحل منيب نم ىرميزو
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 ىلوالا ةقبطلا نم ابلاعاو ساف كولم ةيطع نب ىريز لآ نع ربقا

 دمح وخأ هللا لدلدع هرحتو از ردح نب هللأ دبع نب ةيطع نب ىرميز ههسأو هحرست

 فدل ديعمو ديك ةوخأ ةعبرا اوناكو هانركذ اكن اوريقلا كلم ىذلارمانلا ةيعاد

 ىناكو اذه هللا دبعو ةعيشلا ةيالو ىلا ادمحم ىلاخ ىذلا لوفلفو ليعامسأ هلقق

 نوب دمحم ؛ىبا وه,اذنصمب هللا دع نا .لديقا دقو. تلدابت اهم ها فرعي

 كله الو ترفات خف دنع روسيم عم هبرح ىف كلاهلا دمحم نب ةزه وخأو زمخ

 عقجأو ةجابنصل دك طسموالا برغم ا راصو ما برغم ا نى ةيولم كارو و

 ىريزو لتاقمو روكذملا رمخل نب دمحم ذّمموي موارماو ررخ لا ةيقب ىلا ةوارغم

 ةنس روبشملا هفحز ىعقالا برغملا ىلأ نحزو ةيقيرفأ ىلع ىريز نب ىنيكلب

 حلاص نب دامحم ىابو ررخح ىأب نم هتانز كولم همامأ تلفجأو نيتسو عست

 ىبا نب روصنملا ىلا رجلا رمفل نب دمحم زاجاو ةقبس ىلا اعيجج اوشاخنإو

 دقعو هسفنب مل |دهم ةريرجل ىلا هركاسع ىف روصفلملا جرخل أخيرمص رماع

 لاملا ىَم ةاعح ةيأام ددمأو رجلا هزاجأو ىنيكلب برح كفا لع نب رفعج

 نم نيكلب ميلع لطاو ةقبس ةحاسب مفاصم اوبرضو ةتانز كولم هيلا تعفجاف
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 ىلا ذبتنا هب طيحا دق نا ريخل نب دمحم ىار اذا ىقح ةتانز تمزهناو

 ىف منم لدجو هموق ىلع ةهربلا ترقسأو هسفن مبذو ركسعلا نع ةيحان
 ىلوو ةيقيرفا ىلا لكزيجتو عابتالا وس اريما رشع ةعبس ةكرعملا

 رفعجي دعم ةفيلخل ىريز نب نيكلب ىرغأو رمخل هنبا ةوارغم ىف دمحم دعب
 بارتساف رمح نب دمحم هتالاوم بازلاو ةلهسمل بحاص نود ىنب ىلع نبا

 ةرهأقلا ىلا ليحرلا ىلع مزتعأ ىنميح ةيقيرفأ ةيالول دعم هنع كتعبو رفعج

 تجتاف ةجابنص ىلا اوفحزو هموقو دمحم ىب رمخلاب قحلو هقبارتسا تدقشاف
 ىلا هسارب اومعبو ةباصعلا ريبك دانم نب ىريز بمصاو ةركلا ميلع عل

 بارتسا رث رغعج ىخأ ىلع نب ىبحي عم ررخ ىنب هوجو نم دفو ىف ةبطرق

 ديم( بقعو مدح ىلع ؤولزنو ىيحي هيخإب قحلو ةتانز نم رفعج اهدعب

 ام هغوسو ركاسعلاو لاومالاب هدماو ةتانز برح ىلع ىريز نب نمكلبل

 ةءاربلاب زعوأو نمتسو ىدحأ ةنس برغملا ىلا ضبفف ملاعأ نم هيلع بلغت

 هماما ةتانز تلفجاو ةركسبو ةلهسملاو ةياغايو ةنبط لاعأ ىرقتو ممم
 عمتأو ىحقالا برغملاب قحلو ةتانز راثا طسوالا برغملا نم اهيف ترهات ىلأ مدقتو

 هلققف هيلع ضبقتو مب عقواف ةساملج ىلا هموقو دمحم نب رمخل راتا نمكلب
 ا اسر ورجع اريقز/ اعشنار ءافكناوي فرغم حوارا عرب فو .ارجيش
 : ذ وأ أسرف ةيرتكو نما نعي نامالا عفرو ىنمصاصلقلا نم ميلا نمو ةتانز ىداوب

 ال011 ةنايرب نم طسيإلا كيزغلاروغقات عام #ز دقو نيؤملا رئاس نم. ليج
 نب ىلعي ىنب عوججرا تس اكوا ىلا ىحقالا برغملا دالب نم ةيولم ءارو ام

 كلمو سلبارطو ةسامله#ب نوررخ ىنب كلم رق اهايا مكلمو ناسملت ىلا دمحم
 ىلا عع هللا ءادقوتلرإ دو كاذ نيخام نافيا اةيطعو نبا ىريوز ب
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 ةعاطب هيلا ىعبف مئايلوا لققو متوعد ضقن ىف هغم فلس امل هسفن

 الج نيرشعب كلذ ىف هدعوو ديري ىبا بلطب ليعامسا هملا زعوأو ةنقو عم

 ضبقتو كله نأ ىلآ ديرب ىبأ ةالاوم ىف ررخ نب دبعم ىوونحا .ناكو كاملا "ل

 ناورمقلاب هسار بصنخو هلققو نمعبرا ةخس دبعم ىلع كلذ دعب ليعاملا
 اهءاقمو طسوالا برغملا لاعا ىلع ابلقتم رمد هنباو ررخ نب دمحم لزي مو

 عم رمانلا ىلع نمعبرأ ةمس ريخأ نب حوتف دفوو دمحم نب ىلعيل اههف
 ىنمب ةفتفلا تثدح رث ملاعا ىلا عفرصو مزاجاف نأم هوو تربيت ةهشم

 نب ىلعي بلغتو مبورحب ريك هغبأو ررخ نب دمحم لغشو ةجاهنصو ةوارغم

 اهلاعاو ناسملت ىلع لصي نب ديمحل رصانلا دقعو أهيرخو نارشو ىلع دمحم

 نم ةعيشلا ةعاط ررخ نب دمحم عجارف هلاعاو برغملا ىلع دمحم نب ىلعهلو

 ةنس ليعامسا هيبا كلهم دعب زعملا ىلع دفوو دمحم نب ىلعي هعيق لجأ

 رهوج عم رضح ىأ ىلا مقعاط ىلع لزي مو ةمركت هالراف نيعبراو نمقنت
 دعب عملا ىلع د فو ّث نمعبراو ناهي عبس ماوعإب برغملا ىلا هتازغ ىف

 كلو نيمفسلا نم ةياملا خلع ىين ىقو ناورمقلاب كلهو نمسح ةغس كلذ

 ءايلوا ضبقناو برغملاب ةعيشلا ةوعد ترشعنأ نمح ىلع قلما ىناورملا رصانلا

 تمانسا) رصنتسملا مك هنبا هدعب هرمإب ماقف ةبخطو ةقبس لاعا ىلا ةيومالا

 نم ابك اج رزمع نب قمع نب رم نب :دنمحم 'هياجناف ةودعلا كلم ةللانا

 لا ىلع ةيمأ ىمبلا ىتلا ةيالوللو رصانلا ةيالر ىن دمحم هدجو ريد ههبا

 ىف نخناف هانركذ اك مدج رامزو نب تاليصل نافع نب ناقع ةيسوب رزخ
 ةجابنص رمما دانم ني ىسيز هنعيرقب دعم هامروا م دالئب ودور -ةسياللا
 ةنس بر اوعمجو ملاعا نم هيلع بلغ ام هغوسو ةتانز برح ىلع هل دقعف

 نب دمحم ءايلوأ ضعب نم ةسيسدب معومج ىريز نب نمكلب ضوافو نمتس

 معيب برحل ندقشاو اربص اتبث منم ىلباف متييبعت لمكتسي ىنا لبق رمغل
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 وبا فطعو ةسامدلجب اوقحلف ةيولم ىلا مراتا عبتاو ءارصحلا ىلا اولفجاف
 ىلع ةيفاعلا ىبأ نبال ددجو هيحاون ىف لاجو هراطقا خودف برغملا ىلع مساقلا

 كلم ىف لما هل ىم..ةبطرق بحاص رصانلا ىأ: رث ادمك قلي مو عجرو هلع

 دبع نب دمحم .هتصلاخ مهلا تعبو ةتانزو ةسرادالا كولم بطاخ ةودعلا

 درطو كي حلا ىلا رزخ ىنب دمحم ردابف ةرشع تس ةنس ىسمع ىبا ىب هللا

 كبوو نارهو كلمو ميديا نم سنتو ىلش كلمو بازلا نم ةعيشلا ءاهلوا
 000 ا طيرإلا اوعملا كاع ةفايةنيومالاو قوم دا يضيو وتلا لحمل( .ايلكع
 نب ىسمع نلإ مهاربأ نب سييردا ةيومالا ةوعدب ماهقلا لب ةرقأ نع ءاجب

 ةرشع عبس ةنس ةقبس رصانلا خف د ليكترا ثحاتو !ناهلكم يب اديس

 7-00 ةتلضتإو,ةنعاط.|لا .ةمناغلا. ناد ىإب قلوم. ناجإو« ةسرادالا قدي قم

 او مخ هالحا ررخ نب لوفلف نلاعبو ؟ةعيشالا طلع اورهاظتو رمخح نب دمككب

 000 1 ا يات كح« جبسلا ةلاازديكقددإ داقمو ةعيشلا ةفاطتقلا
 هدعب نم فحزو برغملا خودو ةسانكمو ةنئانز نعاوظ همامأ تلفجاو

 رف عجرو هيلع تعنتمأو ساف رصاخ نيرشعو نيتنث ةنس ىعصقل روسيم

 رت رزخ ىب دمحم ىلا زمحتو نيرشعو نامت ةنس لصي نب ديج ضفقتنا
 "07 نا. ةبيفي ةعيسلا,لبغص) قر طسوالا .كرغلا# ىف مالؤوبوصاغلا ىلا زاجلا
 نب ديه عم ترفات ىلا اوفحزو ةوارغم نم هموقو رزخ ىنب دمحم راثا تمظعو
 ةوحأو دمحم نيرمحل هعم فحزو ىنيثالثو تالث ةنس ةيومالا نفاق[ كافلك

 اوذخاو نفي ىنب هموق ىف دمحم نب ىلعي معمو رزخ ىب هللا دبع هعو ةزهح

 800 ا امانا طلق واجد زال نجا دعتر اهيمرااما
 اوفحز هموقو رزخ ىب دمحم ىاكو أهبو مح ىف ررخخ نب دمحم نب ةزهح لقق

 نم ليمعامسأ جري ألو ىصخل ناديز اولققو اهوكفف ةركسب ىلا كلذ لبق

 1 رزخ ىنب دمحم ةيخ هسعابتا 12 برغملا يال قفحزو ديزي تا زاتعح
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 هقعاط ىف سيردا مظتناف ابلهأ نوفي ىأب انيلعج تلكم نا كاوا سلع

 هدعب هرمإب ماق كله الو ةبلاغالا لاعا نم هعطتقاو طسوالا برغملا لاعا عيهج

 ماقو ناسملت كلمو همبا لاعا عمجج ىلع ىلوتساو سيردا نب عنود ب
 سيردا دبعل ناليطت لزن دق ناكو هيبال اوداك اك هتوعدب ءالوه روخ وغب

 لجو قرشملا نم هيلع مداقلا نسحلل نب هللا دبع نب ناهلس هوا ربكالا

 هذعب. نم ناهلس هع نبأ ديحل نييرذا .هيبا لفصتو :ناسلماةيلود كل

 ةيلحاسلا اهروغت ةيالو اوهستقاو هبقع ىف اهراصماو ناسملت ةيالو تناكف

 نب ىسيع دلول لوكشراو ناهلس نب دمحم نب سيردا دلول ناسملت تناكف

 ئبل ناسملت لاعا نم ىاوضلا رئاسو دمحم نب مهاربأ نيلوك قمضو ه2

 داغلق اع ررخ نب دمحمل طسوالا برغملا جاوضب كلملا لزي مو ةوارغمو نرفي

 هللا ديمع حرسو ةيقيرفأ كلم مل قسوتساو ةعيشلا ةلود تناك نأ ىلا

 نام ةنس ةماتك ركاسع ىف ىاتكلا ىسوي نب ةبورع برغملا ىلا ىدهملا

 نب ةللصم هدعب حرس ف عجرو قدالا ”بوخلل خودف ىنيمتيامو نمعستو

 قضتقاو ةعسرادألا لانغا كم «ةلوعسلم ةماعك ركاست وس كاملا 00 ١
 ةسرادالا كولم رخآ رع نب سير دا نب ىيجل ساف ىلع دقعو هللا ديبعل ممعاط

 ىبأ نب ىومل دقعو ساف ىلع ةلاصم هل دقعو متعاطب نادو هسفن علخ

 نول لدهقإلا بزعم ارض ىف زانق لوشت:ةيساففوا ةياذكسي 1 ا
 ةيعادلا صفح ىب رزخ نب دمحم باقعا نم ررخ نب دمحم ىفتقاو ىنأو مهقلا

 ةعيشلا نم هءاربلا ىلع طسموالا برغملا لهاو ةتانز لهو ربخالا سيردال
 ركاسع ىف برغملا دنماق سوبح ”ىب ةلانصم هيلا ىددهللاا هللا دوبف حرسو

 لفف ةتانز رئاسو هو ةوارغم عومج ىف رمخ نب دمحم هيقلو عست ةنس ةماتك

 ىف مساقلا ابا همبا هللا ديبع مرسو هلققف. هيلا -ضلخو ةلاصم ركاسع
 هموقو ررخ نب دمحم برسح ىلع هل دقعو رشع ةنس برغملا ىل ركاسعلا
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 ىلش نم طسوالا برغملا ضرإب ممتالاج تناكو وامن ىرضحي م نمم مريغو
 نوفي ىغب نم منئاوخا عم قلو اهيلا امو هنويدم لابج ىلا .ناسملق ىلا

 كلم مودب ىف ءالوه ةوارغلل ناكو ودملا لاوحا ىن ةاغاغمو عامجاو قارمقفا

 تالوص مريما رجاهو ممالسا نسحو مل هرقاو مالسالا هيلع مكردا ريبك

 هللا ىضر نافع نب ناققع نيفموملا ريما ىلع دفوو ةنيدملا ىلا رامزو نبا
 هدالب ىلا ىنرصنأو هفطوو هموق ىلع هل دقعو هترمتب الوبقو ةرجم ةاغلق اهي

 دقو هباد انك لري ين مح لئابقل ارهاظم نيدلاب انيقعم اروبحم ابحت

 ربرملا عم برعلا يبرح ضعب ىف جفا لال ارهسا هيلع ضيقت هنأ لهق

 هيلع ىنمف هموق ىم هناكمل جامع ىلأ هوصختاف نىيدلاب اونيدي قا لبق

 ةوارغم ىم ءايحالا رداسو أذه تالوص صتخاف هلأ دقعو كيلا نسخ ملسأو

 اورهاظ شيرق نود مل ةصلاخ اوناكو ةيما ىنب نم هقيب لهاو ىنامقع ءالوب

 ناش مظعو مكلم لمفتساو ناورميقلاب ةيرضملا ءارمأ ىلع هموقو رزخ زتعاف

 نم هنكماو هموق نع هل عيابو ةداقملا هيلا ىقلاو اذه ررخ نب دمحم هأقلتف



 مم رس

 زقعا ىتلا ةنتفلا تاينط نم ناك ام ةرقفلا ىف اهدعب نأكو نإوريقلا ىلع

 دوق ددم نلييلععلا ىوككلا كلررلل ناك كدلك اطلس ا
 لامحلل ماعنالاو قافنالل ةيابهلو نالمحلل ليخل نم ءاليه ةصيخنرم ءايحأ نم

 كامن موكلهتو الوخو ةمحل مل اوراصف بورحل ىف مدادعإب راهظتسالل ةلايخلو
 راصو ةلودلاو ةفالخل ليام ماقاو ةنتفلا ايع هللا بهذا اذا ىتح ىئدبعلا

 دجأ سابعلا ىبا ناطلسلا اناوم هب قحاألا ىلا ىصفحلا كلملا اذه تارت

 مميديأ ضبقو هلاعا نع برعلا نم ىنيبلعتملا عفدو قفالا ءاضإو وكل عشقناف

 ىلع مب ةبيوقعلا لازنا دعب هايافص: نم ءالره ةصيجنرم راصاو هاياعر نع
 لا لمجر وب ىيليجتلا »ف ارصلخإر قد .ايعجارد عم مبعلت دل

 ثراو هللاو ديعلا اذهل كلذ ىلع مو حارخل نيمناوقو ةمارغلا نم دوفلا ام

 ابهيلع سو ضرالا

 ةتانز نم ىلالاو ةقبطلا لهأ ىم ةوارغم ىنع ربغل

 هفيراصتو كلذ ادممو برغملاب لودلا نم مهل نآك امو

 منم بلغلاو ساملا لهاو ةتانز نوطب عسوا اونأك ةوارغم نم لّدابقلا ءالوه

 تديدأ نب كيسرو نب ايكاز نب ىرسم نب نتلصي ىنب وارغم ىلا مبسنو

 دنع مميسن ىف فلما مدقت دقو نفكر ىابو نرفي ىنب ةوجا|اناجا نإ

 كادنز ىنبو () تيلي ىنب لغم رمثكف منوطبو مبوعش اماو نرفي ىغب ركذ
 (8 ةغير ىنبو طاوغلو نافيسرو ىنبو دمعس وب ىنبو (2 نممزترو قارو ىبو

 (1) 1ع لعصو 7 موراف تنلي - (9) 1هءاطوعمدمطو لع ىممنص )1ع لهمف (هدنف 16و تقف. ع

 (3) 1ع مق. 1" ممعاف هعلر
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 مب ب

 وكشت هرصقب هتقيراج ناسل ىلع هيلع فقو باتكب هداكو همئالو ضعبل

 ةديكملاب رعشو هنبأ لققو هدلب ىلا قلطناف مرسم نم: هلشبأ أبغم كان ا هيلأ

 هب ردغف نمسهو عبس ةنس ىلا رصن وبا رخآلا هنبا ىلوو افسا تامف
 نم ةدنر دصتعملا مستو تامو روسلا نم طقسف ايراه جرخو هدنج ضعب

 ىنيمعبزأو سه ةنس رهامملا ةيقاكإ 1 ىاك كلذ ىأ لاعيو رداغلا كلذ. دي

 ملعأ هللاو عقو ام عقو رصن ابا هنبا ربخل غلب الو ابيف كله رون ابأ ناو

 ملاوحا حرستو نيفي ىنب نوطب نم ةصيخنرم نع ربخل

 ااا ل ل دا ريش ا كاب نوط نع نلطفلا اذه ناك
 ىلع هورهاظ اوكراو ىنب مناوخا نم ناكو ةعيشلا ىلع ديري وبأ جرخ ألو ةوقو

 ممايلوأو ةعيشلا ةلود متذخاو هرمأ ضرقنا رث ةيبصعلا نم ممعم هل امي درصأ

 سفنالا ىف تابوقعلا لامناو ربقلاو وطسلاب ةيقيرفا ىلع متالوو ةجاهنص

 ا00107 7 بفتيو ةمراغلا ليامقلا دادعب قا اوكتساو اوتقالت انا ولا لاومالاو
 اهيحاون ىف نونعظي مايخو رقبو ءاش لها سنوتو ناورمقلا نهب ام اولزن
 تب ضو لاح هذه متو ةيقيرفأ نودحوملا كلمو ممشاعم ىف افلا نولخنيو
 ةضورفم ةدعب هتاورغ ىف ناطلسلا عم ةركسعلاو بئارضلاو مراغملا ميلع

 ىاوض ىلع ملس ىنب نم بوقكلا تيلغت الو اورفغتسا ىتم اهب نورضحي
 رهظعساو دبعلا كلذل ةلودلا ءادعأ حاير نم ةدواودلا اهنم اوج رخاو ةيقيرفا

 ىدعشا ف ةجاب ىلا سباق نمانطو ةيقيرفا اوذهتا عيلع ناطلسلا عب
 لاعالا نم هوءاش ام ةلودلا كولم معطقإو مب رابظتسالا مظعو ةلودلل متيالاو

 نيرم ىنب ةعقو تناك الو ءالوه ةصيخرم حارخ معاطقا ىف ناكف جارشلو



 ما

 ىدهملا قحل ةرباربلا نم سلدنالا ناك نم هيلا عقجإو ةيامعبرا ةنس ةبطرق
 نيعتسملا حرخو ةطانرغ ىلا هعم فحزف ةقلالهل ةيغاط شابقساو رغغلاب

 ىلا ار دقارعما هموم الكحل مسالا لكلاشلا كل هورس نم هس
 نادي يال راطو ةربارملا ءالب ابيف مظع ةلوج نيمقيرفلا نمب تناكف (1) هرييأ

 ةحرعملا تقياضت نا دعب معوجو ةيغاطلاو ىدهملا رمزهناو ركذ ابمف

 ناكو كلافه نفدو هكلبم اهيف ناك ةحارج سانود نب سادي ابا تباصاو
 ةعاجت سلدنالاب ةتانز تالاجر نم ىؤلخ نب ممت هدفاحو ىولخ ةعيال

 هل ناكو متالاجر نم ىاطع هيخا نبأ نمرلا دبع نب ىبحي ناكف ةسايرو

 هتفالخ مايا ةبطرق ىلع هالوو معم مهاقلاب رق دو هج ىنب نم صاصتخا

 هد حو هلل ءاقبلاو

 هل ناك امو ىنرفملا ةرسق ىبا نب رون ىبا نع ربخأ

 ىتمفلا كلت ىنامزا ةدنر ىلع بلغت ةنتفلا مايا مموق مب رهظتسا نيذلا

 ابكلمف ةياعبراو سمح ةنس ةيومالا ىلاوم نم حوقف نب رماع اهنم جرخأو

 قساو ةيليبشإب دابع نبا رما لمفتسا الو اناطلس هسفنل ابب ىدقساو

 رون ىبا نمبو هنيب ةنتفلا ناشن روغةلاو لاعالا نم هرواج ام كلمت ىلا
 نيعبراو تالث ةنس هل لجو فارخنالاو ةيالولا ىف هعم هلاح تفلتخاو اذه

 4 [آ.ع سق. 0 م01 هريبأ
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 01 0 1 املس ةلجما نر | فالس ناكر مكن يبصط اركف اما
 عبرا ةنس تناك الو متنتف نع ضرعاو ةوارغم ماسو ةطاوغرب داهج ىلا
 ةوارغمو نرفي ىتب نييحل نيذه ىنمب ةوادعلا تددجت ةياعبراو نيرشعو
 0000 11 الدو تالاق ملاكا لايكلا ىلا زو ةمدقلا ىحللا تراثي

 منيب ترادو ةوارغم لكابق ىف زعملا نب ةماج هيلا زربو نرفي ىنب عومج
 وبأ ريمالا ىلوتساو ةدجو ىلا ةماه رفو ةوارغم نفشكناو ةديدش برح

 دوههلا ممت مقكاو برغملا لع ىلع ةوارغم اوبلغو ساف ىلع هموقو مت لايكلا
 رئاس نم ةماهج دشتحا ث ممرح حابتساو مميحن مطصاو ساف ةنيدم

 اسنيوالا رغما .هالب عيمجي متطابق ى نيرماخل تعبو ةنانزو :ةرارغم لئابق
 فحزو متالاجر نم هةهنع دعب نم 0 0 اخكيرص سنت ىلا لاصوو

 قو ةدالب قف يمت لامكلا وبا ابنع جرفاف نيرشعو حست ةسن باج اه علا

 ا كلو نانيسلا ايهم ةنعزاما ا نوتطومو" هلدظ ناكمب.ماقاو .ةلاه_ نم .هبكلم

 ىلوو نمعبراو عبس ةنس كله نأ ىلا دا هغيأ هدعب ىلوو نيعبرأو تس
 نبأ دمحم هع هدعب ىلوف نيسجو ىامت ةنس كلبف سوي هنبأ هدعب

 ارد لع جوملا قمح ةيوعل. بورحأ:ىدكللع اا ىلا مم .لامكلا نبا رثمال
 00 11 ةيعاطلا» ةةابع .[مماقي ىف سروال مفاللاو و كدح اهشبملا نيعجتا
 هناف هتموع نم ىلعي نب ىريز نب سوبح لتاق نئانو د" نب لاذ اوجإ .امأو

 سلدنالا ىلا رجلا زاجا هل معاقجا ىن هلمأ قفخأو نبغي ون هيلع فلتخا امل

 نم ملك لحل ىاطعو ديز وباو ةرق وبا هناوخا هقفرف نينامثو نيقنت ةنس
 هل ىنساو ءارمالاو ءاسورلا ةلهج ىف همظنو راثيالاو ةمركتلا لحم روصمملا

 هتيص دعبف هموق ىنم زاجأ نمو ناويدلا ىن هلاجر تبثاو عاطقالاو ةياربلل

 ىف هل ناك ةفالفل كلس رقتناو ةعامجل تقرتفا الو هبعك ةلودلا ىن العو

 نيمعتسملا كلم الو ةبيرغ زابحاو ةدمعب راثآسلدنالا دغج عم ربرملا بو رح



 مو

 هركذن اهسح ىريز عم سافب تالصلاو لاومالا هيلا برسف هموق هوجو

 راهبلا وبا عجار نأ ىلا اعيج اهيف هرثا ءاسف ودي ةعفادم ىلع اهيديأ م

 هيلع روبظلا هل ناكف ىريز هبراحو دعب هركذن اك هيخا نبا روصنملا ةيالو

 كلذ دعب نم ىريز لمتتةساو هموق ىلا داع رف ةقبسب راهبلا وبأ قحلو
 هلام نم ىرسيز مدكاو ودي ابيف قنشكنا ةءاقلا ودب يلو هيببا د

 ىلا ةثالث ءاهز همرق نم محل تساو همرح ابسو هل ءافك ال ام هركسعمو

 درمأ ىلوف كلانه كلبف نينامثو تالث ةنس اديرش ءارصصعلا ىلأ جرخو سراف

 نب سادي وبا هع نبأ هب بثوو ىلعي نب ىريز ههمحأ نبأ سوبج هموق ىف
 ةلايل لفجاف هموق هيلع ىلتخاو هدعب نم ةسايرلا ىن اعمط هلققف سانود

 نم نرفي ىنب رمأ ىلوو هموق نم مظع عج ىف سلدنالا ىلا رجلا رمعو

 نرفي ونب هيلع ماقتساف ووكذملا سوبج وحلا ,لي: نب كريز نب ةماك

 كب فريز. نميو هيب ببر تناك .هناوا اذهءريغ ودي ريخ قركد 5

 ىريز دفو امل هناو بلغلا:نوانعي+ ساق ؛كلم . كلذ. نابقاعتير اناكو الا 7

 هناو ةوارغم نم اقلخ اهب لققو اهبكلمف ساف ىلا ودي هفلاخ روصنملا ىلع

 نرفي ىنبو ةوارغم نم كلهو ىريز هلزاخف سافب ودي معتعا ىريز عجر ال
 ةدس ىلا هسارب تعبو ةوفع هيلع ىريز ابمكقا رث قلخ راضحل كلد ىف

 وخب عقجأ ألو ناكو كلذ فا ملعأ هللف نينامتو تالث ةنس ةيطرقب ةفالهأ

 نم اهيلا امو اهوكلمف برغملا نم ةلاش ةيحان ىلا مب زيحت ةماه ىلع نرش

 برو ةلاهلا كلتق ىف نرفي ىب دمع لزي مو ىريز نع اهعطتقاو ةلدات

 بحاص روصفملا نمبو هنيب تناكو ةلصتم ةوارغمو ىريز نمبو هنهب

 كينت [ةملايا كابس اعلا ا هترشنجل رصاحم وهو هيلا ىدهاف ةادابم ناورمقلا

 الو دونبلاو لوبطلاب هيقلف ىريز نب ىواز هاخا هقيدبب دفواو ةياهتبراو
 ىربز نب اد ىليكلا وبا ريمالا دوخأ دد.عب ىنم نرغب ىب رماب مأق ةماهج كله



 مم

 لالا ىن قلطاو هددع ىقكاو ىدشلا دودولا دبع نب دهجأ نب نسح
 هعباهو طبض نسحأ برغملا طبضف نيعبسو تس ةنس هلع ىلا ذفناو هدي

 كولم هيلا مضناو هعج رثكو هناطلس زعف ةودعلا نم ساف لمنو ةربارملا

 00 1121 اعقلاو ةلؤلعدملا ةعم اونيانك ككل نإ نيا وذل: ىنخ ىلرقلا
 نب ودي ناكو هلع ىلا ةداعأو ةقمركت قعاضف هب قاهلا عرساف هتعاط

 مل ةفغوارملاو ةيومالا ىلع بارطضالا رمقك ةتانز كولم نيب نم اذه ىلعي

 نب ىريز هنرق نمبو هنيب برضي رماع ىبأ نب روصنملا ناكو ةعاطلاب
 ليمأ ىريز ىلا ناكو ةماقتسالا ىف هبحاص ةاغانم اهنم الك ىرغيو ةيطع

 نكقي نأوجري ناكف هشايحناو هقيوط قدسصو هسولخل قثوا هتعاط ىفو
 ةرضعلا ىلا ةيطع نب ىىيز مدقتساو هتاغانهو ىلعي نب ودي دايق نم
 رسحاو هلصم ربكاو داقلتو هيلع مودقلا ىلا ردابف نمعبسو عست ةنس
 لق هلوسرل لاقو عنتماف بلغم ودي ماسو هتزئاج مظعأو هبلقنمو هماقم

 ىت ةهنانع لسسراو ةرطايبلل داقنت شحولا رج دبع ىتم رماع ىبا ىبال

 0 لا ياعباس ووررلا هيوافم انت هتلا1هدرزلوا ةفالسعلاو قدعلا
 هودعل هيلع !رهاظم ةودعلا كولمو سلدنالا دنج نم هعوجو هركاسع ىف

 هل روهظلا ناكف نينايو ىدحا ةنس ميقلو ودي مل عجو ةمطع نب ىريز

 دبع نب نسح ريزولا حرجو ومحل تساو ةوارغم عوهو ناطلسلا ركسع مرختو

 مغاف رماع ىبا نبا ىل ربخل راطو هكلبم لايلل ابيف ناك ةحارج دودولا

 ىلع هل دقعو نسح باححا ةبتاكمو ساف طبضب ىريز ىلا بقكو كلذل
 اك 2 هيلع ودك ةتلاطو) اعل كالا دف رك قوئاعست ا وغلا

 لحاوسب قحلو هموق نع ىجابنصلا دانم نب ىريز نب راهبلا وبأ عزنو
 0 لا ياويل طهحلا ولا" ىلف اكزاعر !ةظيلطلا -ةماذكت انطقان ناسحت

 هيخا نبا هيلع دفواو رجلا ءارو نم رماع ىبا نبا بطاخو ناورمقلا بحادص



 ما

 ال ةيهارك هيلع ىولتو هب هرزو دشو هيلإ هعمانتتسا قد هءأر امل هما كبإ

 رجلا زاجاو برغملا لع نع هيخال ىلختو هحلصا رف مكحل نم سلدنالاب ىقل

 ةلودلا ىلا ىلزتلا ىن ةتانز تغاغتو رهثألا ناكملاإ همم لحل رماع ىبا نبا ىلا

 ةنيدم ىلا نمتسو تس ةنس لوفلف نب نوررخ ىحرف تاعاطلا برقي

 انركذ اك ابيلع روصنملا هل دقعو ابنم راردم لارثا احمو ابكتفاف ةسالج

 ةعيشلال ةيقيرفأ دئاق ىرسز نب نمكلب فلا اذه بقع فحزو لبق كلذ

 نم رماع بأ نب دمحم حرخو روهشملا هفحز نيتسو عست ةنس برغملا ىلا
 نمو له ةيام لاملا تيب نم لقحاو هسففب هتعفادمل ةرسي ملأ ىلا ةبطرق

 تهفنأو ةتبس ىلا  نودهج ىب ىلع نب رفعج زاجاو ةدع ىمحي ال ام ركاسعلا

 ةنس كام ىا ىلا ةطاوغرب ورغ ىلإ منع نيكني عجرو ةنائز كولم هيلا
 م رماع ىبا نبا نم هناكم ىلا رفعج عجرو لبق هانركذ اكن يعبس ثالث

 تاعك ةرهاقلا نم كلذ لالخ :نونك نب نسخ لدضوو همعا هماك مسي

 كولم ىلع هتناعأ ىف ةيقيرفأ بحاص ىنيكلب ىلإ دعم ىب رازن ىنب زيرعلا

 هدعوو الام هاطعإو هلييسل نيكلي هاضماف ركاسعلاو لاللب هداحماو برغل
 كلهو هيف بمكحسا دق ةمنأو ملا ةعاط دجوف برغملا ىلأ ضهنو هفاعضاب

 ىلا نومك نب نسح اعدف هناش :نع وونضتملا همبا: لغشو!كلذرفدا نيكلت

 ةجالكسع بقليو هللا دمع نب ورع هع نبأ رماع ىبا نب دمحم ذفنأو هسفن

 ةصقلا ىراشي اهك ةريوبل ىلا هرشأ ىلع ءاجو نميعبسو سمج ةنس هبرحل

 خرا كماحك ومع هعراقم هل دهعو عقامألا كاكيف نوب نسحب طيحأو

 ةرغكل هل ةمذ ال نأ ىارو هناما رماع ىبأ نبأ ضم ملف ةرضعلا ىلا هصخقأو

 بضغف مرثا ىحماو ةسرادالا رما ضرقناو هسارب هات نم هتاقث نم نعبف هقكن

 روصنملا ىلا هفع تمم لاوقاب دنهل ىلإ حارقساو كلذل ةجالكسع ورع

 ريزولل ةودعلا ىلع دقعو نوهك نبأ هلوققمب هقحللو ةودعلا نم هاعدعساف



 مد

 لا لاجر قيلاعل ادع مزاج لح نيالا رقعلا تجاصإ ىيتحلاب مقام
 برغملا ةينأو أمير تدنكرو جلاغلا ةلع ىف مكحل شقنا اذا ىتح روغتلا دنجو

 نب ىيحي ىدتسا ودعلا عافدو روغتلا دسل ابلاجر ىلا ةلودلا تجاتحاو

 نود نب ىلع نب مفعجب ىفصصملا بجاحلا هلاداو ةودعلا نم مثاه نب دمحم

 هب عافتنالا نيب اوعجر ةعيشلا ةرد نم ميلا عزانلا ةليسلاو بازلا رمما
 ةفالخل كايتلا ىف ةرباربلا نمو ةلودلا ىلع هنم عقوتي اه ةحارلاو ةودعلا ىف

 ةبطرقل عمجأ ناك املو ةنحلا نم هوقوطو ةبكنلا نم هيلا اوراص اوناك امل

 0000/1012 لزملخل وعلل الح ىلع ديظالو هل اودبععمزكرملا عوج نم
 برغملا ىلا رفعج ضبنفف ةودعلا كولم ىلع علخل ةرخاف ىسكو رشد لام نم

 ىلعي نيودي لغم ةتانز كولم هيلا عقجاو هطبضو نمتسو سم ةنس

 نب ريخل نب دمحيو راكب نب هللا دبع نب تخون هع ناو نفي ىنب ريما
 انبأ لتاقمو ىريزو رزخ نب ىربزو سانلا ديس نب ساسكي هع نباو در

 ةوارغم ءارمأ ديعس نب لوفلفو دمحم نب نوررخو تلدابت نب ةيطع

 نيدم ىب هللا دبع هع ىبا دمحيو ةسانكم ريما ىروبلا نب ليعامسأو
 ةعاط ممسحإو ةوق مدشا نم ىلعي نيبودي ناكو ىجادزالا دمحم نب ةوررجو

 هتباجع رماع ىبا نب دمحم درفناو ديوملا ماشه هدعب ىلوو مكحل كلف الو
 ناطلسلا دنجب اهبطبضف ةقبس ةنيدم ىلع همايق لوال ةودعلا نم رصتقا

 طبض ىف لوعو مالقالاو ىؤيسلا بابرا نم عّمانصلا اهدلقو ةلودلا لاجرو

 مدوفو ماركا ىلا راصو علفلو زماوجلاب مديعتو ةتانز كولم ىلع كلذ ءارو ام
 ةلودلا ةيالو ىن اودرجل منم ناطلسلا نإويد ىن تابثالا ىف بغر' نم ىنابثأو

 عطتققاو ىبحي هيخاو ىلع نب رفعج ةودعلا ريمأ نيب ام دسفو ةوعدلا تبو
 رفعج ىلع تناح رت لاجرلا رقكإب بهذو هسفنل ةرصبلا ةنيدم ىيحي

 ىف رماع ىبا نب دمحم هاعدتساو مايا هتازغ ىف ةطاوغرب هيكن ىلا ةبكنلا



 مو

 دعب الأ أوعمتجي مف مكلم بهذو نرشيي كي ةعاج اهدعب انف قت دلك

 ىتاب اك سلدنالب منم ميتكلا قحلو هركذن اك برغلاب ودي هنبا ىلع نيح

 ةدم دعب تداع ىأ ىلا الوه نرفي ىغب ةلود تضرقنأو هعضوم ىف مريخ

 ىلا كلامه ٌممف تبقاعتو السب ارخأ ترقتسا رث ساغب ىلعي ىغب دي ىلع

 انبفلع نقر انضرالا تراه روكا

 برسغملا كلم نرقي ىغبرممأ دمحم نب ىلعيب زعملا دّئاق بتاكلا رهوج حقوأ أمل

 نب ودي هغبأ قحل نرفي ىغب عوجج تقرفتو هانركذ اك نمعبراو عبس ةنس

 عجر ىأ ىلا رحصاو رفملا دعباف هئارو نم رهوجب سحاو ىصقالا برغملاب ىلعي

 ىلا لقتعاف اريسا هلقحإو هيلع ضبقت !هوج نا لاقيو برغملا نم موج

 نأكو نرفي ىنب نم هموق لف هملا عقجاو نمح دعب هلقتعم نع مف ىأ

 ذالايؤ' ئمرتلا ىلا نيرمكملا ةسرادالا ىلع ىلو برغملا نم هفرصنم دنع رهوج

 مكه زاجاو ةرصبلا لزنف غنم دمحم ىنب ويست نوغك نتا نسللا ةراك

 سلمط ىب مساق نب دمحم هريزو ةيامتالثو نيس ةنس هتقيالو لوال رصغتسملا

 ىلا عجرو هب عقوأو نومك نب نسل هل عمجل برغملا يو دقل ركاسعلا ق

 ةموثرج عالققاو برغملا يودعل ابلاغ هالوم مكه حرسف اليلغم سلادفإلا

 ىلا برغملا نع اعيمجج ميعزاو مدالب ىلع عبلغو ركاسعلا ىف زاجاف ةسوادالا

 لفقاو برغم اب ةيومالا ةوعد دبمو هانركذ اك نييعسو' سه :ةمسا سل ةقألا

 نبا دم# نب ىبجل برغملا ىلع دقعو هدسل رغتلا ىلا هدرو هالوم ابلاغ مكعل



 ع

 نمعستو نامت ةنس ةماتك تالاجر دحا ىعيبللا تالوص نب ساود اهيلع دالو

 عم فحز دق ىلعي ناكر اهبرخو همنب ىلع ةونع ىلعي ابلخدف نيتيامو

 مومزهف ةيأمل نم هتعيش ىن ىعقل روسيم هملا زربو ترهات ىلا دمحم نب رمغل

 ىلا ريخل هب تعبف راكب ىب هللا دبعو روسمم ىلع اوضمقتو ترهات اوكلمو

 ىنب نم هب راث نم ىلأ هعفدو همدل افك هضري ملف هب راتيل دمحم نب ىلعي
 دبعل اهربانم ىلع بطخو برغملا ةيحان ىن ىلعي ناطلس لمفتساو نرغي

 هقيب لاجر ةهلوت رصانلا نم ىدتساو ةبخليو ترهات نمب ام رصانلا نهرلا
 كسنو هريشع نم دمحم نب ريقل نب محمل ناق ىلع دقعف برغملا راصما ىلع

 © 120 رانا نيلبدالابأ:ظارولاب كابل ىف ,نداكسإو:هخيالو نما ةلسلا دع

 ديعس نب ناقع نب ده نب ركب ىبأ نب دهأ هع نبأ هلع ىلع ىلقساو
 كزي مو هانركذ اك نيعبراو عبرا ةنس ىنيميورقلا ةنذام طتخا ىذلا وهو

 رهوج هبتاك هللا نيدل زعملا ازغأ نأ ىلا اهظع برغملاب دمحم نب ىلعي ناطلس

 رهوج لصف املف نىديعيراو عبس ةنس برغملا ىلا ناورمقلا نم ىلقصلا

 ىنرفملا دمحم نب ىلعي برغلإب ةتانز ريما رداب ةمقيرفا موخت نع دونجلاب
 هيقل ىلا لعاو ةيومالا دبع ذبنو هيلا شايحنالاو هتعاطل ىناعذالاو هئاقل ىلا

 " قي هموق نع ةعيبلا دبعو دايقنالا ني داطعأو ىناكفيا هدلب نم ةلحرلا

 0 1 0 دادادلاب قيجر دبا دعقلا ولا ضاإا ومرح اهبلبكتم:ةدايزو: نزع
 ركسعلا باقعأ ىن ةرعن اوعقواف عابنالا نم هيصلخسم ضعب ىلآ رسأو هدلب

 ىف كلئنيف ىلعي نع ضدقتو ةتانزو ةجابنصو ةماتك نم ءاهعزلا ابيلا راط

 ةجاهبنصو ةماتك تاللجر ىديا ىلع حامرلاب اصعق ةعيبلا كلت سيطو

 همامأ ةتانز ترفو ناكفيا ةنيدم رهوج برخو لئابقلا ىف رده همد بهذو

 ارهوج ىقل اهنأ ىلعي نأ نميخروملا ضعب ركذ دقو متبلاطم ىف عانقلا 96

 ةيحانب هب هكتف ناك كلانهو ترهات ةغيدمب ةازغلا هذه نم هفرصنم دنع



 مموس

 هسارب ءاجو ديدي ىبأ نب بويا كلذ دعب ةوارغم ءاسور نم راكب نب هللا دبع
 ىأ ىلأ اهدعب ىرسعفي ىب لئابق روصنملا حبختو هيلا ابقتم روصفملا لكلا

 ىلاعت هلل ءاقبلاو ةوعدلا كلت رثآ عطقنا

 برغم اب نوفي ىنبل لوألا يوتا نع ربخأ

 اهرساصمو مرمأ ىدابمو ىهعتقالاو طسوالا

 ناكف نطاوملا ف نمقرفتم اوناكو ةريقك نوطب ةتانز نم نفي ىنبل ناك

 ىاونب اضيا ممنم ناكو هافمدق اك مرمغو ةصيمجترمو اوكراو ونب ةمقيفإب منم
 ةنيدم اوطتخا نيذلا مو مددع ريثك مما ترهات نمبو اهبنيب ام ناسملت

 ةلوزجللاب لوألا ةييجاملا كلشي ىزعملا ةزقووسيا مللطو دعي ور كك( 000

 رثما وعنا اكزتردعت ا ةيبطي سفح ير غيرساح يخالار دا 0
 ىنيذلا ءالوه ماقا نفي ىنب نم ةمقيرفإب ناك نهف روصنملا نخناو ديدي ىبا
 نب دمحم ديري ىبأ دهعل مسيءر ناكو مروفو ىلع ناسملت ىاونب اوناك

 ىنب نمبو منيب تناك ةوارغم هموقو رمح نب دمحم روصفملا ىلو الو حلاص

 نم راكب ىب هللا دبع دي ىلع حلاص نب دمحم اهيف كله ةنقف ءالوه نرفي

 هنبأ هدعب نم نرفي ىغب ىف هدرمأ ىلبوو ةوارغم ىلا ازمكم ىناك نرشي . ىذب

 رصاغفلا نهرلا دبع بطخ الو ناكفيا ةقيدم طتخاو هتيص مظعف ىلعي

 هقباجإب ىلعي عراس مكولم ىلاتسإو ةودعلا لها ةتانز نم ةيومالا ةعاط

 ىلع بلجاو ةوارغم هموقو رمخ نب دمحم نب ( ريخل عم اهيلع عقجاو

 ناكو نوع نب دمحم دي نم ةيامئالثو نيعبراو تالث ةنس ابكلمف نارهو
 (1) ةرمو موق. مدهاعمأ أن رممعل
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 ةسيبعو ةماتك ىف روصفللا هملع لزنو هملا عجرف ةنايك لبج ىلا ديوي يبا

 ههلا روصمملا مدقتو ةتالكمو ةسانكمو ةتازمو كادنز ىنب دوشحو ةواوزو

 لحرو ةنامك لابجب اومعتعاو عومزهف ةيراكنلا عوججو ديزي ابا اولتاقف

 اهتازإب روصنملا ركسعو ليه ةعلق ىف ديري وبا رصحناو ةلمسملا ىلا روصنملا

 |0000 ديد عيلط اهيقتإ مت هل ورابملا طور راسن يعمل
 ىتازملا سوديو ىعالا راع وبا لمقو هيلع مكقاو هب طيحاف ةعلقلا ةورذ ىف
 نم ةأوهم ىف طقسف هباحتا نم ةثالث نيب الومحم ةحارجلاب اننخم ديزي وبا اجنو

 هحيوو هرضحا رث هتاوادهم رماف روصنملا ىلا ةأادغلا نم قيسو ىنهوف راعوالا

 هازج ةيارهل اهب هل ضرفو ةيدهملا ىلا هقعبو همد نع ىناجتو هيلع ةجأ ماقأو

 هب رمأو نمثالثو سه ةنس رخآ هتاحارج نم تامف صفقلا ىف لهو اريخ

 ىلا هباكحا نم لفلا برهو ناو مقلاب هب ىمطو ىنبتلاب هدلج ىتخو دلسف

 مل نيو روصفملا ةقاس ىلع اوراغاف ردخ ىب دبعم عم نأكو لضف هغبا
 ىأ ىلا هعابتأ ىف روصنملا لزي مو هب عقواف ةجاهنص رهما دانم نب ىريز

 لصي نب دمج ضاققنا كلانه هركسعمب هافاوو دبعم رثأ عطقناو ةلهسملا لزن

 | راب ةيدعلا/ لا نينع نئوصلا بحت هنار» عئاملفاو ' ترتيشت لماع
 ىلا عجرو لامرسلا ىلآ اوبرهف ةتاول دصق رث سنت ىلعو اهيلع ىلوو تربمت

 تاهج ىلع راغأ ديري ىبا نب لضف نأ هغلب رم نمئالثر سمح ةنس ةيقيرفا
 مر ةليذم ىلا لحترا رث ةصفق ىلا قتناو هبلط ىن هتنس نم لحرف هيليطسق

 هزمعاف لامرلا ىف اضف برهو هيلي اهم سادام نصح و بازلا لاعأ نم

 لبج ىلآ لضف ىفمو ىنيثالثو كس هنس ىناوريقلا ىلا عجرو
 هباححا نم ىلعي نب © طيطإب هب ردغو اهرصاخل ةياغإب ىلا هنم راس رث ساروا

 لاممغأو ممعوهج تقرتفأو هينبو ديري ىبارمأ ضرقنأو روصنملا ىلا هسارب ءاجو

 (1) عمو صو 8 ءا 0 موءاعما ةيليدم - (1) 0م زتا لفمق 16 طق. 1" طيطام



 ما

 ربرملا عومج ديري وبا حرسو ةنيطنسق ىلع عب ركسعف ةماتك دالبب اهدثاق

 هتوق هيلا تبأتو ةيحان لك نم ربربلا نرد هود ا نعقجأ ث هبرح

 عبرأ ةنس ماقلا كلهو فيناجلا ابيلع بصنو اهرصاخل ةسوس ىلا ىحزو

 ىلا ددملا ثعبف روصنملا ليعامسا هنبال ةفالخل تراصو لاوش ى ىنيثالثو

 ددملا لصوو هباككأ هعنمف ةسفغب ابيلا جورشل ىلع مزةعأ نأ دعب ةسوس

 هيلع تعنتماف ناورمقلا قحخلو مزيناف ديزي ابا اولتاقف ةسوس ىلا

 ةيدهملا نم روصنلملا جرخل منع لحتراو ميديا نم راع ابا هبحاص صلخساف

 ىلخم ىف نسحاو منماو اهلها نع افعو اهكلمف ناوريقلا ىلا رف ةسوس ىلا
 ناو مهقلا راصح ىلع مزمعاف ةئلات ديزي ىبأ ىلإ ددملا ىناوتو هلايعو ديري أ

 ءايلرالا تاهو ابودل تدتسنارا مكس اههحاس يراسل لس
 ناهجل نم روصمملا ىلإ ددملا لضوو تارم قحزلا دواعو مراهن رخآ اوقرتفاو

 ىف لققلا مظعو ديري و.بأ مزهنأو فلا قاكا مرا ىسفعنم ناك

 ىلا قتنأ ىتح ةسبتعب رث ةبيبسب رمف هعابتا ىف روصفملا لحرو ربملا

 ةرهاظلل دادعتسالاو ةيالولاو ةعاطلاب روض نب دمحم اعف اكد دافاوو ةياغإب

 الج نيش عب كلذ ىف هدعوو هيلع ضبقلاو ديري يأ دصرتب هيلأ بقكف

 ايادرلاب ةايسملا لماع ىلع ىب رفعج هافاوو ةغمط ىلا لحر رن كاذلا» قف

 هلمسي ررخح نب دمت بتاك هناو ةركسب لزن ديري ابا نأ هغلبو لاومالاو

 اهلها ةاقتلاف ةركسب ىلا روصنملا لحتراف هيضري ام هدنع دبي مف ةرصفلا
 قمم لبج وهو هفاككلاح لادا ةدالالس ردك لأز مب ىنب ىلأ تدي وبأ رفو

 مزهناف كلاخه ديري وبأ هتيبو هرفم ىلأ هرشأ ىف روصنملا لحتراو دبعلا اذهل

 هيلز اكول رح 007 كامرلاب قمل ف تالاسش  لدجح كلا زاخو اردظت 2

 لبج لزن ىنح ةيبعتلا ىن روصمملا راسو رمخح نب دم دي. ىلع 'روضغملا

 عوجر هغلبو'ةجاهنطا,ذالب لهدو عجب اف لامرلا ىلا هءارو :لستراو اللا
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 دالبلا نم مسوءر هب هبتاكو كلذ هباعكحأ هيلع ركنو هرافلا بكوو ريح

 ةجابنصو هماقك رفنتسيو ةسفن ىلع قدنخي ةيدبملاب كلذ لالخ ٌماقلاو

 بره اهركاسع شوانو ةيدبملا ىلع لزن ىتح ديري وبا ىحزو هعم راصفلل
 هباححال رماقلا لاق ىلصملاب ىقو الو ةليوز كلمو مملع هل روبظلا لزي ملف

 سباق نم ريربلا هيلا عقجاو ةيدبملاب هراصح لصتاأو عجري انهاه نم

 و ةعلاغلا ىف مزهذأف تارم تالق ميلا ىحزو ةسوفنو سلبارطو

 مني عوسملل لزنو ةيدبملا لها ىلع راضنلل دقشاو ةعبارلا ىف كلذكو علقي
 وبأ ميلا حرسف راقلا دادمال ابب او :و ةنيطنسقب ةماتك تعقجاو

 ةنيطنسق نم ةماتك ركسه ضفناف ةموجرو عوج ىف قازملا اوكز ديري

 فخ ببهنغلاو تاراغلا ىف ديري ىباركسع تقرفتو مددم نم ٌماقلا سّميو

 ربربلا ماقلا تالسارم ترثكو ناليكوغيو ساروا ةراوه الا هب قبي مو ركسعملا

 ممنطاوم ىلا نورخا لحرو ةيدبملا ىلا مضعب برهو ديريوبا مب بارتساو
 ناورمقلاب اوقحلو عركسعم اوؤساف ةيدبملا نع حارفالاب هباحصا هيلع راشاف

 مل ايهتي ملف هيلع ضبقلا ىف ناورمقلا لها ربدو ىنمئالثو عبرا ةمس
 سبل دواعو علقاو باتف ايندلا نم راغكتسالا نم هاتأ اهف راع وبا هلذعو

 اللا لك ىف راكنلا لققف ةيدهملا نع هلافجا ربح عاشو فشقتلاو ىوصلا

 !هادعم ارمثك اوبرخو راصمالا لهإب اوعقواو ىاونلا ىن اوثاعف هركاسع كعبو

 نم ربربلا نم ددملا لوصو رظتني اهب ركسعف ةجاب ىلا بويا هنبا تعبو

 ةايسملا بحاص ىسلدنالا نودهجح نب ىلع لوصو الا هاجني ملف ىجاوفلا رئاس

 بهحصتساو ةيران بقسشو صبرالاو ةفيطنسقب رم دقو ةواوزو ةماتك دشح ىف
 ضعب ىف هسرف هب ىدرتو هركسعم ضفناو بويا هتيبف ركاسعلا ابنم

 ىلع نب نسح اهدناقو سنوت ىلا هكسع ىف بويا ىفحز رق كلبف راعوالا
 ىلع نب نسح قحلو ةركلا هل تجتا ث بويا مزبناف ةعيشلا ةأعد نم
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 ممنهب برس ىندتشأو ةجابب ىر.شب ل ديري وبا فقفحزو اهب مكسعف ناو ميقلا

 ىلا ىرشب اوفلاخو ةيراكنلا تتاقساف هاصع كسماو هراج ديري وبا بكرو

 ىرشب لخدو اهحابتساو ةجاب ديري وبا مهقاو سنوت ىلا مزهناف هركسعم
 نماتساو ةسوسب قحلو سنوت مساف ةيحان لك نم ةربارملا تدتراو سنوق ىلأ

 2 كسعف ةدرجم ىدأو ىلإ ىقتنأو ميلع ىلوو ممنماف ديرب ىنا ىلا :نسرد لكإ

 قيجارالا ترمكو ناورمقلا ا اولفجاف هنم سانلا بعرو كلانه دوش هتفاوو

 لققلاو ىبسلا اورقكو تاراغلا اوفشف ةيقيرفا اون ىف هشومج ديري وبأ قرفو
 ةيدبملاب اوقحلو اهب اوناك ىنيذلا ةماتك ضفناف ةداقر ىلا حز رق رسالاو

 ليلخ اب راضخفاف ناو مهقلا ىلا فحز ث ىلا ةيام ىن ةداقر ديديوبأ لزنو

 هئناقبتسإاب راع وبا هيلع راشاف هلمقب و مامملا ىف ةضوارم دعب هذخأ رن

 ءاهقفلا ةخشم هيقلو اهروسحابتساف ناوريقلا اولخدو هلعقو هعطي ملف

 كعِبو ىخزؤو .ةعيشلا !ءايلوأ:اولمعيا [نأأ !كءوب ةبيعلاو عيرقتلا دعب ممنماف

 امزرتلم ةبطرق بحاص ىومالا رسمانلا ىلآ ناو ممقلا لها :ىم ضو قءدلسلا

 ل مو دعولاو لوبقلاب هيلا اوعج ف كك ايالاظو هةوعدب مايقلاو هنعاطل

 سج ةنس اهرخأ ىن بويا هغبا دفوا ىتح ةنتفلا مايا رداس كلذ ددربي

 ةيدبملا نم روسيم فحزو همايا رئاس رصانلاب لاصتا هل ناكف نمئالثو

 ءاقل ىلع هوضرحو ديري ىبإب اوقحلو ةراوه نم نالكونب هنع رفو ركاسعلاب

 مزهناف ةيراكنلاو ديري وبأ ناقساو هاقللا ىوتساو هملا ىحزف روسيم

 جيهتسأو كا ناو مقلا ىلا هسارب تعبو ىنالهك ونب هلققو روسيم

 او خكاو ةونع اهومكقاف )١( ةنيدم ىلا هركاسع ديري وبأ حرسو هركسعم

 نمو لزانملاو ىرقلا تلخو ةيقيرفا ىجاوضب لعقلا مظعو ةلقملاو لققلا نم

 سبلف روسهم لق دعب سانلاب ديري وبا ىقخساو عوبل هكلهما قيسلا هيتلفأ

 () 11 ؟سإ اذمم ةسوس ةفيدم
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 مميلع للعتف هقالطا ىن ىلاولا ىلأ |وضرعتف ديري ريا ةيع دعا نعاااكو

 ىلا ىلا اودعو ديدي ىبا ىنبا ديزيو لضف ىلا اوعقجاف حارقل ىف هبلطب
 ىلا ىلتخي ةنس اهب ماقأو الكراو ىنب دليب قحلف هوجرخأو سرا اولققف

 ىنب ىلآو ةليسملا ةابق لابجلاب عنطاوم ىف لازرب ىنب ىلإو ساروا لبج

 0 ا را هبوب ناو ناكل راو دراج نا[ ىلا ةازعمب ني فاحت
 () ةبارقلا هيلا عقجأو تالاونلاب ةيراكنلا ىلع اولزنو ةلاجرلا نم رشع ىنثأ ىف

 ىلعو ةعيشلا لاتق ىلع هبحاص راع وبا مملع ةعيبلا هل ذخاو حراوخل رشأسو

 ومالا ناص ناورمقلاو ةيدبملاب اورفظ نأ ممنأ ىلع ىبسلو مانغلا :ةححابعسا

 ضعب ىن ةياغإاب بحاص ةبيغ اودصرتو نمئثالثو ىدحا ةنس كلذو ىروم#
 ىنيتنثا ةخس ابهيف روصقلا ضعب حابتساو اهطمسب ىلع برضف ههوجو

 ةياغإب ىلإ ةينات مب ىحز رث ةنتقفلا ىف ريربلا ىديأ كلذب سغنو نمثالثو

 ةياغإب بحاص مهلا فحزو لبجلاب اوقحف ةيربلا هباعصأ ىلع هيلع توتسأو
 ةماتك ىلا مداعلا وبا ماعلا زعوأو ديري وبا هرصاخل هدلب ىلا عجرو مهنا
 ديري وبأ متيبف ركاسعلا هب تقحالتف ةياغاب بحاص ىنونك :دادمأ ىف

 لوح ىيذلا ربربلا ديري وبأ بتاكو ةياغإب ميلع تعنتماو مولفف هباحكتأو

 وا نيتالتو كالثأ همس ززؤت أوما مهغو نمسأو ىنب نم ةيلهطسق
 اودهأو كلذك ةنجام م ىلا رق كلذك ةناجم ىلا رث احلص اهبلخدف ةسبت' ىلا

 هلع رحاسع هرخ لبو هب ردا ىتح يوك لق بيع اج
 ىلا ركسع تعبو اهب ةالصلا مامأ لمقو صبرالا كامو اوضفناف صيرالإ
 كلذ هلابف ةيدبملاب وهو ٌماقلا ىلا ربخل غلبو اهلماع اولتقو اهوكلمف ةسبت

 791/11 ىلعصلا مب هالوم اسر زوقعلاو ندملا طمضلا ركااسعلا خرشو
 البا دافي ليلك جرخو ةيدململا ةحاسب ركسعف شويهلل ىلع روسيمل دقعو

 (1) آع و. ا ممماع ةبازغلا
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 ديري ىبا نب بويا نع قارولا فسوي وبأ ىل ركذو مرح نب دمحم وبا لاقو
 نامردك نب ثيعم 'ىب' هللا اذعش: نب 0) دادك ىب دلع همنا ديزي هأبا "نأ

 انأج نب نمفي نب نارممس نب (2 رفنوج نب تميرو نب ناقتع نب دلخم نبا

 يقتنا اناجو نرفي نمب ةدئاز ءامسإب ربربلا ضعب ىنربخا دقو لاق ةتانز وهو

 نب كيسرو نب نمسأو ىنب ىف اضيأ قمقرلا نبأ هبسنو مزح نبأ مالك
 نادوسلا دالب لا ل دوبأ هادك ناقز لصفلا لوأ ممبسن مد دقو اناح

 ىنمبو أهنيب أددرتم رزوت لزنو ةكفايطنق دالبب ةتائز ىنوطيق للا هد عر

 منع اهذخاو ميهاذم ىلا لامف ةيراكنلا طلاخو بداتو ىاءرقلا ملعتو سوهقت

 مايا ممخم ةديبع قا ىع ذخأو ترسمتب مهخشم ىلا لحرو ابهف نئازو

 لاشك اوس“ قلع هكرقو داديك هوبا تامو ةسائعنب ىدنملا هللا ديبع لاقتعا

 ةلبقلا لها ريفكت هنع ربتشاو راكنلا بهاذمو ناءرقلا مئايبص معي

 ىلع جو رخل داقتعا هنع ىنو ةالولا ىلع ريهغتلاب هسفن ذخاو رزوت نميبو

 ةيامئالثو رشع ةئنس ا ىلا حرخل همد ةيليطسقب ةالولا ردهاف ناطلسلا

 (3) هللا ديبع كله الو سويقت ىلآ سلبارط ىجاوف نم عجرف بلطلا هقهرأو

 ىضقو قرسشملب قحلف هيلع ضوقلا ىف ةيليطسق لنفأ ىلآ مداقلا وبا زعوأ

 ىسو أرتتسم نيرشعو سمح ةنس رزوت لخدو هفطوم ىلا ىفرصناو ضرفلا

 ةتانز ناعرس لبقأو هلققمعاو هيلع ضبقتف دلبلا ىلإو دفع ىناقرف نبا هب

 ديمحل دبع ىنيبت ايك ههسإو ةيراكنلا سار ىهعالا راع وبا معمو دلبلا ىلآ

 (1) ةعو موق. 13 ءا 0 ممءاعما أ ت11 كح (2) آه 228. 73 6 ريقسرج ب (3) آنعو اممزق

 1185 م0( 2ا هللا لبيع
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 هيلع دتشا ىتح مريغو هموق نم ةيرفص اغلا نمعبرا ىف ىنرفملا ةرق وبا

 ىنيعبرأ هيطعي نأ ىلع هبا دي ىلع هنع جارفالا ىف ةرق بأ لخادو راضما

 هورصاح رق ةفبط نع ةرباربلا ضفناو هموقب لحتراف ىالا ةعبرا هنيالو اغلا

 افلا نيسجو ةيامئالث ىف معم ةرق وباو هيلع اوعقجاو ناورمقلاب كلذ دعب
 مدقو راصخلل كلذ ىف صفح نب رع كلهو افلا نونامتي ةسمح اهنم ةلايفل

 ةرق وبأ قحلو مثتملك قفو معمجج ضفف ةيقيرفا ىلع ايلاو رتاح نب ديري

 قاح وبا هبحاص لتق ىنأ دعب ناسملت نم منطاوم هباكا نمي وخيَو

 برغملا ىن رتاح نب ديري لغوتو نرفي وغب محل ساو جراومل سار ىدنكلا

 نم نرفي ىبل نكي مو اوماقتساو اوناكتسا نا ىلا هلهأ ىف نخناو هيحاونو

 ةصيخ مو اوكراو ىنب ىف ةهقي فأب ديري ىبأ ناش ناك ىتح ضاقتنا اهدعب

 اذه ةرق ابا بسني نيخروملا ضعبو ىلاعت هللا ءاش نأ هركذن اهسح منم

 ىجاوت ناف نيبناهل نم ةيواسقم ىنئارقلاو كلذ ىف جصعب رفظأ إو ةليغم ىلا

 ناتليبقلاو ةايغمل نطوم اضيا ىف نرفي ىنبل انطوم تناك نإو ناسملت

 ارناك اصيا ةامغمو اعجج رغكاو ةوق دشا اوناك نرفي وغب نكل ناتروابكم

 :نولوقي ىانلا نم ريثكو ةيرفص اونأك منال برغي ىنب نم ةيجراخلاب رهشأ
 مما هللاو هرمغو مزج نيا هركذ اةنسلا لها بمادم ىلع وذاك نرقي ىب ىأ

 ىنرفي ىب نم رامشلل ننحاض جراما ديزي يبأ نع

 نرسفي ىنب نوطب نم ملك, ةصيجن م ةوخا اوكراو ىنب نم لجرلا اذه
 أذه رمغ١ ميف هبسن نم معي ال داديك نب دلخ ههسأو ديزي وبأ هتينكح



 اي

 ىصقالا برسغملاب مل ناك رم ةصيخنرمو اوكراو ونبو هموقو رامحل بحاص
 هينبو حلاص نم دمحم نب ىلعي دي ىلع ىناعلود ةيجراخل نم خالسنألا دعبو

 ىلاعت هللا ءاش ىنأ الصفم كلذ ركذن امسح

 كلملا نم هموقلو هل ناك امو ةرق ىبا نع ربغل
 درتاصمو كلذ أدبمو ناسلخ

 لبج ىلا ناسملت ىاونب ةريثك نوطب ظسوالا برغملاب برغي ىنب نم ناك

 هركذن اك ناسملت اوطتخا ىنيذلا مو دبعلا اذهل مب ىورعملا دهار ىب
 سابعلا ىنب ىلا ةيما ىنب نم ةفالخل لاقتنا دبعل مسيءر ناكو اهرابخأ ىف
 برغملاب ةرباربلا ضقتنا امو منم هنأ نم رمكأ هبسن نم ىرعن ال ةرق وبا

 مسفنا ىلع اومدق ربربلا هلققو ةيجراخل ةوعدب هموقو ةرسمم ماقو ىعقالا
 هلمقو ضايع نب موقلك عم هبرح نم ىناكف ةتانز نم ديه نب دئاهب هناك

 ىنب ةلود تثاقلا الو اذه ةرق وبا هدعب ةتانز ىلع سارو فورعم وه ام هيأ

 ةتانزو ةراوهو ناورمقلا ةموجرو كلمو ربربلا ىف ةيجرافخل ترفك ةيما
 ةيقيرفا تعشالا نبا مدقو ترهات مسر نبأو ةساملحي ةسانكمو سلبارط

 م بورلل نكسو للعلا من ريربلا هفاخو روصنملا رفعج ىبا لبق نم
 مريبك ةرق ىبال اوعيإبو ةيجراخل ىلا اوعدو ناسملت ىجاوغب نفي وغنب ضقتنا
 ةداوس نب بلغالا تعشالا نبا ميلا حرسو ةيامو نمعبراو نامت ةنس ةفالحلاب

 هنطوم عجار رت ىعقالا برغملا ىلا ةرق وبا رفو بازلا ىلا ىتناف. ىهقلا
 ةرفص ىبأ نب صفج نب رع ىلع ةرباربلا ضقتنا الو بلغالا عوجر دعب

 هرصاج نهف ناك ةغبطب هو مماحو ةيامو نيسمح ماوعا درمرازه بقلملا



 مميباسناو نوفي ىب نع رباب أبنم ادجذو ةتانز نم ىلوألا ةقبطلا

 برغملاو ةيقيرفاب لودلا نم غل ؟اككاا مبوعشو

 ومب ةتانز ةباسن دنع مو ٌمنوطب عسواو ةتانز بوعش نم ءالوه نرغي وغب

 اناج نب تديدأ نب كسرو نب ايكاز نب ارسم نب نتيلصي نب ىرغيا

 ىف ىرفيأو نتيلصيونب لكلاو نمساو ونبو نامنري ونبو ةوارغم هتوخاو
 نب © زمتنو نبأ وه ىرفيأ نولوقي متباسن ضعبو () رافلا وه ريربلا ةغل

 فيسرو نب ةرم نب ىرغيا لوقي مضعبو نبكيدجوو ترسو ةوارغم هتوخاو اناج

 ١ ءانلفجرإ» مصعلاو هيلنصل دامت: نياومب ىرفيأ لرقير عضعبو اداج نبأ
 ةصمخنرمو اوكراو ونب مرهشا نمو ةريثكف ميوعش اماو مزح نب دمحم ىبا
 ناكو ةكرش اهدشاو ةتانز لئابق ربكا جغلا دهعل ءالرم ىنرغيبونب ناكو

 فلا ناك الف بوعشو نوطب طسوالا برغملاو ساروا لبجو ةيقيفاب ميم
 اونماطف برعلا نم نومسلا هللا دونج ريربلا نم اهب نمو ةيقيرفأ ىدغ
 ىف ةيجراخل نيد اشف الو ممالسا نسحو هنارجب نيدلا برض ىتح مسابل

 نوبي اوراصو ةيصاقلا ىلا اوعزنف وم تساو قرشللاب ءافلخل عبلغو برعلا
 سوءر فالتخإب هبهاذم ىالتخا ىلع مواسور هفقلتف ربرملا ىف منيد اهب

 ىف اشفف هبإب ىن هانركذ اع اهريغو ةيرفصو ةيضابا نم عماكحا ىف ةيجراخأ

 لوا ناكو هيلع اولتاقو هولخناو مسبب اليه نرفي ونب هيف برضو ريربلا
 ديزي وبأ مدعب نم رف طسوالا برغملا لهأ نم ةرق وبأ منم كلذل عجج نم

 (ل) طدمف نم لعو دقو هع سما فا ةعمتا دمك ممتملم لاجعمتانوسعمب سم ةساعف مدصع ,أغلا - قر طجمب

 إو اهطاع عنمءدالهعتومعر, ءع ممسد عدا ةعملأ ,صهتنو



 دا

 اوبلغو كلملا هب اولان» هدعب نم هينب ةوعدو هتوعدب اوماقو ةميدصو ةليغمو

 نرشي ىاسب لم ةتانز نم مملها ىن هيخبو سيردا ةوعد اوعبو طسوالا برغملا ىلع

 اهتضارقما ىمح ىلإ ماعلو» ىرقيلاو نلانعلا يش تلاع نظل
 ةفالقل ىلا نوعزني قرشملاب كلذ ءاغثا نويبلاطلا لزي مو نميديبعلا دي ىلع

 لا ةيقب ذاب بسقهحملا هللا دبع وبا اعد ىأ ىلا ةيصاقلاب متاعد نوقميو

 ةماتك ةربارب اهب ماقف قداصلا رفعج نبأ مامالا ليعامسا دلو نم ىدهملا

 زكرم ىلا برعلا اوعجرو ةبلاغالا دي نم ةيقيرفأ اوكلمو ةجابنص نم مما نمو

 ىلع ناك ام «) برعلا عضوو ةلود برغملا ىحاون ىف مل قبي مو قرشملاب مكلم

 تطلاخو مٌميف ةلملا تحضر ىنأ دعب رضم ةءاطوو برعلا رصأ ىنم ملمهاك

 ءاشي نم اهتووي هلل ضرالا نأ قداصلا دعوب اونقمتساو عبولق ناجالا ةصاشب

 ضيوقتب ىنيدلا ىنامم تضوقت الو ةلودلا خالسنإب ةلملا ءلسنت ملف هدامع نم
 نيدلا ىلع هنيد رابظاو هرما مامهتأ ىف هفلخي ىنل هللا نم ادعو كلملا ماعم

 قاب: نم نءايعالا ةزعدب ةايعلاو' كلل تدل: اريزجلا ادتفيكت ىتاعتما لكل
 لقم ظحب كلذ نم اورفظ ىأ ىلا ءاغترا ىن اوسح اهنم نورسي ىانم دبع

 مرتكا نم اوناكو ةتانز كلذ ىف ممسفانو برغم اب ةسانكمو ةيقيرفإب ةماتك

 برغملاب نفي ىنبل ناكف مسب معم اوبرض ىتح هل اورمثف ةوق مدشاو اعج
 اذ:مص قالستف هليططوا سه وب كي ةني قع رق رامحل بحاص دي ىلع ةيقيرفاو

 ةجاهنسو نفي ىنب عم اهوعزانت ىرخا ةلود روخ ىنب دي ىلع ةوارغمل ناك

 منم رخآأ لمج ىف مدعب برغملاب كلملا ددجتو لايجالا كلت تضرقنا رف
 كلم طسوالا برغملاب ىداولا دبع ىنبلو كلم ىعقالا برغملاب نيرم ىنبل ناكف

 هحرش ىؤتسنو ركذن اهسح ةوارغم نم لقلاو نيجوت ونب اهيف مسفاغت رخا
 ىيعملا هللاو ريرملا رابخأ ىف اهانكلس ىلا ةقيرطلا ىلع مدوطبو مايا بلجينو

 )١ 1ءااع هوا ]د امومه لعق (ممزو مقع. مهتق 1ع ىعمف ةدتعو نت'مس ]6 ريربلا



 ةكلمو مالسالا مالا ىنعذاو برغملاو ةيقيرفا نم ةدرلا ىابق غرف امل

 ٠11 لا دقيبلا ناعلا نما ةيصاعلا 3: ازيمعتال از اظفالاو :مالإ و ئانس كلم اولوعشاو
 دالتبو برغملا ىف ريربلاو بونهل ىف ةشيحلو لامثلا ىن ةناغرفو قرشملا ٠

 بسن ىف ميمساقم مثام ىنب فنا ةيماونب عذج رق مثآلا ىلع اهلكلكب

 قرف تددعتو راتوالا تمكحساو رودصلا تلغوت ىتح راسالاو لمقلاب مف

 ددعب ىم ىلأ هبجو هللأ 000 ىنم ةفالفل قاسم ىف مفالتخإب ةعيشتلا

 ىلا نورخاو نسل لا ىلإ موقو سابعلا لا ىلا اهوقاس موقف ماه ىنب نم

 ملف نييهثابلا كلم ىنع رجلا ءادو م عطتققاو ةيومالا ةوعد أبب ددخ

 هللا غمركا ام سابعلا لا ىلع بلاط ىبا لا سفن رم ةيار هب مل قفخي

 ةيكرلا سفنلاب وعدملا هللا دبع نب دمح ىدهملا جرخ كلم أو ةفالخل نم هب

 روكذم وه م مرمأ ىم ىناكو روصخملا رفعج نبا ىلع 1 1 هللا! طا ىب ىف

 وخا هللا دبع نب سيردا رفو ةديدع عئاقو ىف سابعلا ىنب شومج متمحلتساو



 اي

 ىف وبرو مفلس نع مموق ةساير اوثرو ةثالث نونب ابل ناك اهو وارج

 ةفرعملاو ةنابكلا نه اهل ناك اهو مب ابموق ىلوو ٌميلع تدبتساف اهرجك

 روكب نب ىتاه لاق متساير اههلا تهقناف مروما بقاوعو ملاوحا ةبيغب

 نيرشعو اعبسو ةسيام تشاعو ةنس نيتسو اس ميلع تكلم ىسيرضلا

 ساروا ليج ةابق طيسبلا ىف عفان نب ةبقع لقق ناكو ةغس

 ضفنا املف اهنم كلذ نوفيعي نوملسملا ناكو هيلع ادوهت ةربارب اهئارغإب
 لبج نم اهمصتعم ةنهاكلا هذه ىلا ارفحز ةايسك لتقو ربيبلا عج

 رثاسو ةتانز لمابق نم ةيقيرفأب ناك نمو نرفي ومب اهملا ىوض دقو ساروا

 اهعوجج ىف ممراتا تعبتاو نومسملا مزهناو اهلبج ماما طيسبلاب مقيقلف رمبلا
 دءاج ىتح اهب ماقاف ةقرب ىلا ناسح ىقتناو ةهقيرفأ نم متجرخأ ىتح

 مب عقواو معومج ضفو نمعبسو عبرا ةنس ممملا فحزف كلملا دبع نم ددملا

 ناكر ىلا ةيام هيف محلتساو ةونع ساروا لبج مكقاو ةنهاكلا لدققو
 اهما كلدب اهيلع ترانا ةعقاولا لبق ناسحب اقحل دق نانبأ ةنهاكلا

 نيرعيو :ناطح :انهليعتف الطماط قميفلذ قيابتطلاواكموع طال ١
 ميلا ىوضنا نو ةوارج اهموق ىلع اهل دقعو اهتعاط تماقتساو اههمالسا

 ةوارج قرمفاو ميما ضرقناو كلذ دعب نم مكلم قرمفا رف ساروا لبجب
 نيب راثا مل ناكو ةليلم لحاوسب موق منم ىناكو ربربلا لدابق ىنمب اعازوا
 ىلع ةيفاعلا يبا نب ىبوم هبلغامل شيعلا ا نبا عزن عملاو كلامه ماريج
 هقعلق ىبو ممهلع لزغف ركذب اهسح ةعبارلا ةياملا لوأ ناسملتب هناطلس

 ديعلا اذهل نطوملا كلذب منم لقلاو كلذ دعب نم تبرخ ىا ىلآ تنهب

 نعو ضرالا تراو هللاو ةراغ لئابق نم ميلا نيو تفوطي ىف نوجردغم
 ابيل



 كارا تورز نرد ةيباكلا :ىوشاعلا ند

 عوجو ديدعو ةرثكو ةرق ىف برغلإو ةيقمرفاب ربربلا نم ةمالا هذه تاك
 مل اهلك جاوضلا كلمو ةفورعم ةعاط مراصماب ةجنرفالا نوطعي امنا اوناكو

 معركاسع ىف نودلسملا لطا انو اهيلا عوجاتحا اهم ةجنرفالا ةرهاظم ميلعو

 نودسما هلتق ىتح عيلا هفحز ىف رمجرج اوم ماظ جفلل ةيقيرفا ىلع
 ءاقلل نلطوم ةيقيرفإب اهدعب نكي مو ممتساير تقرقفاو معوهجج تضفناو
 اهنطاومو اهتيحان ىن ربربلا نم ةما لكل مهتأو مغ كيلاك ا معمجب نيملسملا

 ةيواعمو ىلع برح ىف نودسملا لغتشا انو ةجنرفالا لبق نم ميلا زيت نم عم

 ىرهفلا عفان نب ةيقع ةعامهل ماع دعب 2 اهالو ث ةيقيرفا رما اولفغأ

 ا ل باول لدتوز نشل انه لاو رهين طلال لاك كرعلا 1ع ىف
 نب ريهز كلذ دعب هيلا تفدزو ةبروا ريبك ةايسك ىلع ريربلا تعقجأو

 نونأو ناو طع كلما هلنؤلب, : ليو رم ع كلل ادب مما هما
 ركحاسع ىف ناعنلا ني ناسح كلملا ديع تغبو ةيقيرفأ نم قلل

 رفو ةنجاطرقو ناورهقلا اوعجرتساو ةايسك لدقو ةريالا اومزهف ىملسملا
 ميوعش ىف رسبرملا ةساير تقريفأو سلدكالاو ةديلعص .ىلا رموملأو ةجنرفالا ةيقب

 ةوارج نطوم ىناكو انوطبو اعوجج اهرقكاو ربربلا لّئابق مظعا ةتانز تداكو
 ةنهاكلل متساير تناكو ا مثو ساروأ ليج منم

 1 دش وت رفا ب ده نو ار وانا نا ناقد نبيا( ةلعباتا تعب امشد
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 نوطب بوعشلا هذه نم دحاو لك ىو مرهغو كادنز ىبو دهنرو ىبو لاز مب
 ساروا :لبج ىلا سلبارط ةنج ندل .نماليبل اذه. نطاوم تناكو ةكة

 يف ةسايرلاو ةرثكلا تناكو ةيولم يداو ىلا مث ناسملق ةلبق: ىلا بازلاو

 ريربلا دالب ةجنفالا كلو نرفي ىفبو ةوارغمل رق ةوارج مالسالا لبق

 رئاسو ءالوه ةتانز نأكو لحاوسلاب راصمالا اولونو ةيئارصنلا نيدب ممل اونأدو
 معم نوكسعيو اتقوم اجارخو ةفورعم ةعاط مل نودوي ميحاوض ىف ربربلا
 فحنزو مالسألاب ىلاعت هللا ءاج ىتح كلذ اوس اهف ميلع نوعنتمو مبو رح ىف

 ةتانز هرهاظف رمج .مسسج ذُمموي اهب ةجذرفالا كلمو ةيقيرفأ خلا :نولكشلا

 ملارما تجصاو رمجرج لققو اعيهج اوضفناو نيملسملا عم هناش ىلع ربرملاو
 اركنتفار ةمعيرقا ىرغ وهلم ,دراع اق هلاكيبس فكنا اينما

 مياقعأ ىلع منوكلج اوناك ىيذلا ةجنرفالا اوعجرو راصمالا نم أه ريغو لولب

 اركشنمو اوعمجلاف' ةظرحلا ةنفراغلم مشعناب ازيوملا 'نلئواوصتلاةارر متل
 اهسح ساراو لبجب ةوارج اهموقو ةنهاكلا ىلا ةتانز تعتجاو لابجل نوصحب

 اونلخبد يعمل راععناوا كامل 'نقتازكعلا و .موحلاداوو عيه #لرعلا نحت 107
 اكتم مولا ما ةأولو و ارخشتم تلات اللا "اة دانضاو «اهركو اعرلم مالا

 ىنع ٌمجرخأو ىبرعلا كلملا ىرع برغملا تلخنا اذا ىتح هنولوتي ةجنرفالا

 ىرواف كلملا دانز ىتانزلا ليه اذه حدق مريغو ةماقك نم ربربلا ةيقيرفأ

 ىنأ كيلع هصقفن اعنسح [وديععليط 5 ليج دعب اليح كلملا عيف لوأدتو مل

 ىلاعت هللا تاتا



 دقو ةيرعملا اهنومسيو اهعاضوا نم اهناك برعلا لاهعتسإب رمصتف رجالاو

 ةلرنم هنال مل عّئاش وفو فورحل ىف وا تاكرمل ىف ريغتلا ضعب اهنو هغي
 هنولدبيف متغل فورح نم سهل ةلكلا نم ىزمل نوكي دقو ديدج عضو

 اهو ةطبضنم رمغ ةريثك فرح جراخم ناف جرخلا ف هنم برقي اهب

 اهنم نيجرخم لك نمبو دهبا رح نيرشعلاو ةهناقلإاب اهخم برعلا تقطن

 هب قطنت م ام اهنمو مثالا اهب تقطن ام اهنمف دحاو نم رقكا فورح
 ررقت اذاو ناسللا لها بتك ىن روكذم وه اك برعلا ضعب هب.قطن ام اهنمو
 ىف ىلا اناج ةغيص ىف ةتانز ىف ىتلا ةظفللا هذه لصا ىنأ معاف كلذ

 سني اودارا اذا مثو ميسن ىن روكذملا ىبحي نب اناج وهو هلك ليبلل ىبا مسا

 ءاعلا عم اوداز ميعتتلا اودارا اذإو تاناج اولاقف ءات درفملا مدالإب اوقف عمغل ى
 0000012 2 نخ نم نمل عيل هديب مهطيو نداباج راصق ًانوذ

 نضعب اهتم عامنلا عرفتو نمشلا ىلا ليمإو نيعلاو مل نمي اهي نوقطني
 اظفل ةاناز راصف ىيشلاب ىازلا جرخم لاصتال ةضحم اياز اهفولدباف ريغصلا

 اكل لا لا لا ةناجو ا بسلا هلم اع ايكيا ار عسعنلا) كمالاد اذرغن
 معأ هللاو هنارود ةرغكل افيفخت ىازلا دعب

 هتاقبطو ليج اذه ةيلوأ ىف لصف

 ناقحا ذنم ربربلا ةيلوال ةقواسم قاف برغم او ةيقيرفاب ليها اذه ةيلوا اما

 ةوارغم لغم ىمصحت نأ نم رمثكا بوعش م8لو هللا الا اهأدب معي ال ةلواطتم

 ىنيمسأو ىغبو شفبجيو ترغو نبي>جوو نايتري ىغبو ةوارجو نوفي ىخبو

 ىغبو دشأر ىخبو داولا دبع ىنبو ىنميجوتو نير ىنبو تسرغيت ىنبو



 ىنجيدجو ىف لوقي مضعبو مرابخا ىف رسكذن ام ىلع كش الب اهحح ارهاظ

 ةطاوغرب نأ متباسن ضعب ركذي كلذكو اناج نب () ضهغترو وغب ترغاوو
 سناربلا ىنم مثنأ ربرلا ةقلاسما ندع محملا ةتانز نم ةجادزأو ةلماكطت

 رصم خف ىف هباتك ىن مكفل دبع ىبأ ركذو هانمدق ام ىلع ربرملا وطب ؛قم

 درن مو ةتانز نوطب ىدحا ةروقه نموه هيف لاقو ىتانزلا رمج نب دلاخ

 باك ىن دجوي ال امم ممياسناو ةتانز بوعش ىف مالكلا صحلام اذه هريغل

 باوصلاو قيقحلا كلاسم ىلا ىداهلا هللأو

 ةلكلا دذه ىنجمو ةتانز ةيمست ف لصف

 سيل ام ىلع ابقاقتشاو ةلكلا هذه ىنعم نع نومي سانلا نم اريعكاووإ

 ىلع برعلا هقعضو ملع مساوه لاقيف مسفنا ليه لهال ال برعلل افورعم

 ناز وه لاقيو هملع اوحاطصاو مسفنال هوعضو ليج لب لاقيو لمه اذه
 قعشم هنأ لاقي دقو ةباسنلا هركذي م اًيش بسنلا ىف نوديرهف اناج نبا

 ةيداملا هفو رح ىلع لقشي ءامسالا نم ليختسم لصا برعلا ناسل ىف معي ال

 ةسيسخ ةياكحب هنودصعيو انزلا ظفل نم هقاقتشا ةابهل ضعب لواحي امبرو

 ىنأو ءىشث لكل تعضو برعلا نأ ىلآ اباهذ ابلك لاوقالا هذهو قحلل ابعفدي

 ىف وه امنا اذهو اقاقتشا وا اللخترا اهقغل نم ىتلا اهعاضوال وه امنأ ابلايحتسا

 هنوكل اما هامسم ىف اهتغل ريغ نم اريثك نلهتسا دق برعلاف الاو رغفكالا

 ءافغتسا اماو ةيناربعلا ةغللا نم قاحساو ىفسويو مهاربا لقم ريغي الف اع

 قنيساملاو نو رمدناو بافيحلاو ل مبجتزلاو مالك ةعيسلالا نيجرا وتل 0١
 )1١( 0ءاممصت عوا 6عمتأ ةتاا| ءانكق دينترو
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 ىنيساو ممماو لاق نهساو وغبو نرفي ونبو وارغم وغب ايكاز دلو نمف لاق

 دكا ايكاز نب أ|مسم نب نقيلصيونب متثالث مو وأرغم مال ةكرلمم

 ىنيهسأوو نرفيو وارغمل احا نتلصي نب نامنري ءالو

 نب نريدرأو نب ىتناو نب دينرو رمد دلو نمو لاق مزح نبا هركذي و

 ءالوهو نمتاتروو (!) تروغتو لوزرغ مو ةعبس اذاحلا رمد ىنبل ركذو رمد

 تفوطيو (2 نآايغصو نيردصيو لأز مبو رمد بسنب نوصوصخ ةثالغلا

 () ىتكيوب هللا دبع يأ ءالمأ نم هنأ معزو مزح نب دمحم وبأ ركذ أذكم

 ىنمساو ىنب نأ ركذو معياسنإب امللع اكسان ناك هيف لاقو ىغابالا ىلاز ملا

 ةباسن دنعو ةينس اوناك ةوأمغصو نرفي ىب نإو ةهمضإبا اوناك لأز مب ىنبو

 نالهكو ىوكلا رودصم نب ىتاقو طامطملا ناهلس ني قباس لقم ريربلا

 اناج نب تديدأ نب كيسو ىنب نأ ميتك ىف روطسم وهو اول أ نبا
 نريدرأو ونب ملكو رشنا وني ةشناو رمد ونبو ايكاز ونب مو ىنوطب ةثالث

 دكا نعي وهباوب ةوارعم نوطب ةعبرا نريدراو نبأ ايكاز نمف كهسروو

 نب شنأ نمو ايكاز نب ارسم نب نتيلصي و نب ملك نمساو ونبو ناهنري

 تفوطي وغبو نيرودصي ونبو نامقص وغبو لأز مب ونب نوطب ةعبرأ ىنميدرأو
 تروغت ونب نوطب ةثالث نميدرأو 0 رد تف نريدرأو نب شناونب ملك

 ةباسن هركذ ىذلا اذه رمد نب دنيرو ونب ملك نهتاترو وغبو لوزرغ ونبو

 ممبوعش نم نب خأ ةتانز ةباسن ركذيو مزح نبا هركذ ام ىالخ وهو ربمبلا

 نساخسو ةسانكم بيرق زازاف لبج لها مو شفبي لغم منوبسني الو

 ىنبو ىولي ىنبو نبكيدجوو نسما م فمتو تمغأوو ناسيتو ةاملمتو نافمسروو

 ه ىف ةتانز 4باسن

 ابسن نيساو ىنب ىف نويستني نمجوت ىنب نأ ىلع نمجوت ىنبو ونامو

 (1) آكرع رصؤ. 1 مم26 تروغفل س (2) [عو رمقؤ. 8 عا 0 مما عصأ راعض 6( 1ع رصق. 1 نامكذاف

 - (3) آ.ع مو 8 ممم ىكم ءا لع مق. آل" بكب



 ريرملل ةلذملا نأ عم منع عفرت ىتلا لاوحالا ىن مل ةفيابملا تعقو اذا ماعلا

 هابس ىف اوقفنو ملل لصح ىذلا كلملاب ملايجا روثدو ةلقلإب ةثداح ىه امنا

 ةرقكلا نم ممل ناك دقف الاو انفملات نم لوالا باتكلا ىف كل مدقت أيك هفرتو

 لوقف ةقلاعلا نم ةتانز ليج ىأ امو فورعم وه ام ةلودلاو كلملاو زعلاو

 ةقلاع نافنص ماشلاب ارناك نيذلا ةقلاجلا نال باوصلا نع ديعبو حوج مم

 ممنم ادحا ىنأ لقن الو كلم الو ةرغك مل نكت مل قاحتا نب وصيع دلو نم

 ةقلاعلاو ىتخل نم ىتخا ملايجا روثدو متلقل اوناك لب برغملا ىلا لقتنا
 راد احيرا تناكو ليئارسا ىغب لبق ماشلاب ةلودلاو كلمل لها اوناك ىرخالا

 اوهجصاو زاجأو ماشلاب ميكلم موعرتناو ليئارسا ونب اهيلع مبلغو مكلم
 ترثد ىنيذلا ةقلاحلا كّملوا نم ليه اذه نوكي فييكف مفويس دئاصح

 دعب اذه لقني ل وطو. كف هب ةيارتسالا بعقولا لعب ول اذهو ملاكا
 ريهاشملا ركذنلو رمثكف منوطبو ةتانز بوعش اماو هقلخب ملعأ هللاو ةداعلا نم

 ةثالث ىلا عجرت اهلك منوطب ىأ ىلع ةتان) ةباسن قفتا ليوقنف اهنم

 ةتانز باسنا بتك ىف اذكه تديدلاو ىنيرفو كيشرو مو اناج دلو نم

 متباسن دنع كيشرو دلو نمف هل ةربمهلل باتك ىف مزح نب دمحم وبا هربكذو

 وبا لاقو ىجو مشأو نب ىنفيرأو ىجو مشأو تاو ىنجو مهنأوو ىلغرو راسم

 ىغي رف اماو نيساوو ١( ةرجاتو تراسم منأ كيمشرو دلو ى مزح نب دمحم

 ةقلاهو ةلكوو ةصخمو نترمري ةتانز ةباسن دفع هدلو نمف اناج ىوبأ

 نتديدلا اماو نيقابل |ةعيرالا ركذو ةرتربس مزح نب دمحم وبا ركذي مو ةرترمسو

 نبا مركذي مو تديدلا نب وارج ةتانز ةباسن دنع هدلو نيف اناج نبا

 مو تديدلا نب كينشرو ونب هبوعش نمو تديدلا ركذ دنع لاق امناو مزح
 اناغلا همداو بقل رّمدو لاق كيشرو نب ايكازو كيشرو نب رمدل نانطب

 (1) [.ع ممؤ. 8 ممر دّرجاي
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 منم هنا ولاج منا :عم ريربلا مسا عماس دقتعاف مل ناك ىذلا ىنليولإب
 ايار كباب ةلعف رعت نما مانا. .زذ !ةمازز ةباسع تار انو "تالذنك نول

 دالب ىلا قيرط ريمحل ناك ام لاقو مزح نب دمحم وباو ربلا دبع نب رع وبا
 باستنالا ىلع ةتانز ةباسن لج امناو نملا خروم تيذاكا ىف الأ رببرملا

 ىدبعو اليلطح ديعلا اذ مانو مي امل ىربربلا بّسنلا ىع عفرتلا ريج 0

 قاكم وه نم ربربلا بوعش ىف ناك دقف معو اذهو حافل لماوعو ةياببلل

 بلغ نم يف ناكو ةسانكمو ةراوه لقم منم دشا وا ةيبصعلا ىف ةتانزل

 ةجابنص دي نم كلملا ىقلق نمو ةجاهنصو ةماتك لقم مكلم ىلع برعلا

 تينف اف ةتانز نم اعج رثكاو ةوق 3قا اوداكا :ءالمع> لك ةدمانصملا لغم

 انجل رع قايرزلا مللا”الصف ارؤعلا 3 يش .اعلاتق'ىنييلغم: ار مقاتما :ملايملا
 لوخدلاب اوببعاو ةهضبلا نم ارا ف هغم ةتانز ىكنتساف مرغملا لهإب دبعلا
 اهس الو ءايبنالا ددعتب ةيرملا نم اههف امو هتحارصل يرعلا بسنلا ىف

 مدأ نب تيش نب حوذ نب مهاربأ نب لاهعاكسا هلو: ئه هناف وضم بسن

 نع ماجورخ عم أبلققم ماح ىلا اوبسنا اذأ ريربلل سيل ءايبنالا نم ةسج

 ماعلا لايجا نم رثحالا د عيت تلاثلا ألا ولهم ىذلا مها بأ يت

 ىمانضيأ ةهبورعلا ىن ام عم لقالا الا هنع جرخي مو هلسن نم دبعلا اذهل

 بعاف ءاديبلا ىف مدارفنإب قلخل تامومذم ىنم ةمالسلاو شحوتلا زع

 موب ريربلا نم منوكو هنع لزعم قفلو متباسن مل هنيزو ميسن ةتانز

 ربرملا بوعش نم ريثكلل ناك دقف زعلاو بلغلا نم مراعش قانا كدشلا

 نم دحاو رهغب اونيابتو ةقيلقل تزيمت دقف اضيأو هنم مظعاو كلذ لغم

 تنيابتو برعلا تديمت كلذكو هدعب نم جونو مدا ونب لكلاو ىاسوالا

 بسغلا ىف ءايبنالا ددعتق اماو هدعب نم ليعاممأو ماسل لكلاو اهبوعش

 بسنلا ىف ليه لها عم كارقشالا رضي الو ءاشي نم هيتوي هللا لضف كلذف



 س

 نب سنرب نب لايد نب دولاب نب لاب وه هنأ هنع ىرخأ ىفو روهشم سرافو
 منا نوعزي ةتانز نم هسفنب ليه ةباسنو ملك ربيرملا وبأ كفسو كفس

 نوع ميو ةقلاعلا نم منأ لوقي ممضعبو ممنم ةعرابتلا نفاق ريهج نم

 الوا روز ىبا دهم وبأ كد أم مايف قلو ةقلاعلا ىم مدج تولاج ىأ

 نبا دمع نأ نع لرد ةياو ملا اماف 0 هنم ءىت سيلف كلذ دعب امو

 دلع سيف ىلا سع داو بسن اما هل تادعم تابدا أبمهفو ةطلخف ةبهتق

 نوو معم سيق ءانبأ ىأو ممباسنأ رك دنع ربرلا كافكا لوأ ٌَّى م دقق

 اهلمم دووأد ىع رخاتم عمق ةدلا ةذف لع ابل لاكش دووأد ءا دعب

 نولا كلذ نم رقكاإب دوواد نع رهاتم هئانبا نم سماقل سيقف ءاوس

 نمرنلأ كلذ ىاعضاب ةدواك نع رخاتم سيق ءاغب| نم رشاعلا هنأ را ام ىلع

 امأو ىنءأ ةلأ صغب تولاج لتق ىذلاوه دووأد وأ م كلذ ىنوحدب نّيكف

 كفشس وأ نسيغادام 'دحلو نم هفأو ريربلا بسن ىف تولاج بسن هلاخذا
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 ,مبوعش ديدعتو هيف عقاولا ىالقل ركذو ةتانز بسن ىنع ربه

 هيلاو اناش دلو نم عنا غتباسن نيب ىالخ الف ريربلا نمب ميسن امأ

 اناجوه ممضعب لاق هدب ةناقك ى مزح نب دمحم ويأ لاقف اناش امأو مميسن

 نب سغدام نب كيجز نب ىىسخ نب كاسرو نب تاليص نب ىبحي نب

 ديري ىبأ نب بويا نع قارولا فسوي ىل ركذ ةربمجلل باتك ىف اضيأ لاقو رب
 |0000 لا رسابلل مال ةيعيداب رئاغلا مبا نع ةيليق لعدنو مح ىعي
 8 اله نب داودنب نب () نوفقش نب ىرض ىنب كاسرو نب تاليص نب ىيحي

 كيره نب كاره نب غيزام نب دارك نب قسرف نب كره نب سغدام نبأ
 سغدام نأ هنم رهظيو مرح نبا هركذ ام اذه ماح نب ناعنك نب لادن

 ام مصأ اذهو فال نم كلذ ىب ام انمدق دقو (8 ربوب ىلا هبسن سيل

 00 02 لقوا ريغ هي لدنعت ال هني !قوثوم مزح نما نال كلذ ىف لفي
 طقف .سنرب لسن نم اذه ىلع ريمملا نوكيو ةنانز ريتك هر دع با

 مرمغو ةتانز ممو ربربلا نم اوسمل رغبالا سغدام ونب مم نيذلا رعبلاو
 5 رماح ننن ناعنك لل هاكم معوج مل ربمبلا ةوخأ منكل انمدق كت

 ءالوه ةتانز بسن ىن ةبيتق نب دمحم يأ نع لقنو بسنفلا اذه نم ربظي

 سيرض نب ىبحي ىب اناش وه ةتانز نأ هنع ةياور ىنف كولاج دلو نم مثنأ
 ناليدر نب دولاج نب ناليدج نب لميرف نب رونو وف تولاجو تولاج نب

 ىنو ناليغ نب سيق نب رستبالا سغدام نب كيجز ىنب دأب نب ىعح نبأ

 سراف نب ناطخ نب لايد نب دولاج نياوه تولاج نأ هنع ىرخا ةياور
 (1) آع ص5 8 ممءاع اوفغقش ب (9) آم مق. 0 مم( الم - (3) 527 رب



 0 مسو هبكتو هلاو دمحم انالومو انديس ىلع هللا ىلص محرلا نهنلا هللا ممم

 برغملاب مملايجا ىف ناك امو ربربلا لّسابق ىنم ةتانز نع ربغل

 ةثداحلاو ةهدقلا لودلا نم ميف بقاعت امو روبظلاو ورغلا نم

 دبعلا ذبل ممو رثالاو نمعلا فورعم دبعلا يدق ليج برغملا ىف لمه اذه

 ليف بوكرو لبالا ذاختاو مايخل ىكس ىف برعلا راعش نم ريثكلاب نوذخا
 ةنالاو نارحلا- نمر نياتعلا# ىطخر' نايفلحترلالا :الاباو نيالا ف

 ىو اهب نونطارقي ىلا ةغللا رببلا نيب مراعشو ةفصنلل دايقنالا نع

 ريربلا نطاوم رئاس ىف منطاومو ريربلا تاناطر راس نع اهعونب ةزهقم
 تح :ىصقالا شسشلاو نتقادع لايم الن لدفلا هالي: مدمج رار 00
 لولطلاب منمو هركذت ايك منم ءارسصلاب ةيديرجل ىرقلا كلق لهأ ةماع ىا

 برعلا عم اوفكس ممنم اياقب ساروأ لبجو ةيقيرفا ىحاوضبو سلبارط دالب ىف
 ا برغألاب منم رتكالاو ممهكحل اونعذاو دبعلا اذبل نييلالبلا

 ما ىصقالا برغملاب منمو ةتانز نطو لاقمف مب فرعيو ميلا بسنيل هنا

 لود بيف مل تناكو نمي رغم اب كلوا لود "لعشادايعلا اذهل معو ىرخأ

 دعب هركذن ا مبوعش ىف لقانتي كاملا لوي 2 ريدقلا ىف ىرخأ

 عنم بعسسم لكل





 |[ مج ]

 دالوا كي اولزانو ايحيردص» هعع هيخأ ريخو 2 هعرس 0

 نمعستو عست ةغس كلف نإ ىلإ ىف © هع. ةنحايم [ىدنعإ] » ةمبيرب

 بجاحرغ « مبطاخو وحر نب قحلل ٠ .ع4 مييساعيو » [قابلا ليطبت عم]

 ىنوسملسملا 5 هعو ىلحت نبال ممل غتسأ ' جرخو ” هم ىنيقيقشلا 7 هعوب

 قمطملا ؛ ىنداصف : هوون رخو هقيرطب ٠ هقيب [ىدنع] 18 همر كسفوأو * هد. مامز 1

 [ىدنع] |ميه [ىدنع] ” تنب همأ : همع ةازغلا ": همس سلدنالاب

 قحخ ه هدد ةناريظو »” هقلخو » زعا" هلحأو 4 هدهد سيع لأ دي

 ةلخلاو » همم دق » زيزعلا » بر راد : هم4 سيءرلا » سيءرلا دمحم

 يق هكلمل 16 ىأح 8 3 قع 5 اورقنتسا# هال. برغملا لل لحترأ 14 هده

 ”؟؟

 ىف ابهسصت انيلعف معا هللاو اهيلع ةقفقم ابلك سلا ىال ىنضفملا لإ
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 نيريزولا هعيو هنيدح عي. ةقئكوم " مذو ةبط © لم 5 عدم راوضر

 لاجرلا 5 عبو ودبدب : ىنسأكنو ىب ه عبد زعوأو : عديم اضوافتو »

 : هقحلو ٠ عمس ىوقم :٠ ةطخع عمم داوق ' هترازو “ ربعخي 7 عما ىنفلا

 هتروش [زوجي] م١ ىبحي نب "“ ضرتعأو " عم» أرج » تلاليفأتو : عمد

 نمنيحو '» عوم همزع :: برح ه راوغلا : مدخلا 5 اا امحاو : عمو

 مياقلاو : عود تمككسأ : عوع لبق :: عورس ايزعم [ىدنعإ :": ىنهب خلبو 15

 دقفت :: سلدنالا ىلا : ةودعلا كلم نسعلل : عود عبرأ * باكو بر 6

 ل.صفلا [ىدنع ]7 عم ىقناكطلملا 0 ىنسحلا يا نبأ ىضاقلا : ىضاق ة عوب

 ةوادعلا ' ه.. ضوفو : سيءالا ؛ ... هتناطب :” ملصوو و عمجأ ' عوو

 ىتحتو [ىدنع] ٠ عفاديو : ظالغتسالا : ةلسارملا » ه.س هلتاقو :: ةلالاو

 [ىدنع] : ه.س هرماوو :: هدمأو » بكرو :: ءانيا » ققناف » ةيقب ه
 حوسحأ 2 أوولطو 14 ه.ع نوزيورم 35 ىلو 228 قحز 4 اهنيب د هلزانف

 نراكك ٠١ مسج [زوسج ] :ه.ب ةفضش 7 ءاهقفلا ::ه.4 ىدكاتو :

 ةل خادم 22 هرس هلسققف 22 هوو هتزاجا : ساق "0 هر. ابمدقف 1

 ناينملاو 7 هز4 تدقفنو 5 هر. هقيرط ” ىتالتف : هر ماقإو ٠» دلولا ٠ هرم

 ةهتر ” هم ىنانسولا [ىدفع] :: هم. ىقلس هلو تورزات [زوبي] ”
 معم 15 هلع مصقلا ىلا ىقتنا : ىنانسولا [اقلطم] ٠ هواصحل راسو د همس

 نال الل ل ا ب مولا ١ يسرا
 قيكتساو : هسم نيهاأرمو [ىدنع] اعيج 2 هونو سيءرلا ةق ىوتدو

 وج ىبا» هامات 20: ده حو 13 ووسع ذدموي 1 بيف 1 ملتاقو 5 رسب ب

 ناك 7 ها أهورصاخ : هرمو. لاقععالا 5 ةوسب لهأ مياس ىلع [زوجكي ] 5 هرسو

 ىف مالكلا اذه ىنأل لصفلا رخآ ىلآ انب ىةنا دقو ليطبت مزلي] : هوخأ

 [ ملك ينلا ىف أنه روك كلذ عمو مم ةفيعحلا ىف درو دق نيح ايليضوما 06



 [ هي ]

 ميدجو [ىدفع] " دلو نم " مع. مميلغو » مسو ىنبأ [زوجي] دمخم نب ىلعي *

 ةأرمال «  هه: ايهكلهمل زوجي]: ةماهج» معع اوذواهتو : معس زيزوو سعب

 دهمصو )7 مدا هب قلوو [زوجي] ؛ م.. ضهن *: اوذبنو هرمإب ” معو هسافكمو معد

 1 ىبأ ! مهنيب 7 مموع دبع ىنال مهل دمحم نب قس 4 هلؤصو لبق هيلا

 ارصلخ نا ىلا [يدنع]» وبا مد. ةجيوو ٠" ىمح# مع نسر ا ١
 تخا :: مبم لخادو :: مسني, ءاضتقال » مو حلاسملا 23 مب نس ىب رماع د ماى

 نبأ » ةمحلو "ممم اوقوشتو زوجي ] " ملمع ةماج نب نسارتي هعمو نسارخي
 ىيسلاو لققلاب ة مسمع ضير ١ مورس ريرس 7 ممر حربصلا» منو تحط

 كيبل : مو. ودعلل » |دغ 2 .شويج رسشعم : مو ةاضتلا سوم 'لدف

 قاطنلا : موم عجر الع موب دم هد :: لزاميو [ىدنع] 15 موع بز [ىدفعز

 ةماه ةرسررس مريبك ١» شع ىنثأ "م.م متيغاط»# س.ع لجرلا 1: مس فيرطب 0000

 ىنرتقأو 90 متلاسر رد سوبو ككل 20 سرناب در ذو د مويس ىزاتب 0 ىنسانزي 0

 غرشو : سرسس ىكم كلذ [ىدفعز 19 مرمر ناطلسلا» هقعبب [ىدنعإ' تلك 1 ريب رمل

 [ىدنع] هن سعع مممالا » طقحم [زوبجي ] : معرس ءارمالا هسع. ةيبدال د مكلأو 1 مسمي اب

 هليبقو : سو. ركسع ىنبدالب :: دمحم نب ناقع * سدع قنارفلا : سوم ةجهل ىذ

 رهحاسعب ارسل رمال مس ل م ةيرملا 15 ممساف ب ةدمرقملاب [ىدنع] 15 ددهع 8 مدر

 برسم 37 سو) ىسأرم »» سم4 نيد حوملاو ناحك ىنا ىلإ دن. ىكت

 كلهم ممقيرط ءانث| : هبإب نم [ىدنع]: سو4ب تلصتاأو » موس لقكاأ »: سوم

 بطخي : م, ةطفن سيءر قلق نب ىلعو ةصفق سيءر دباعلا »» سو٠ اثالوم

 لييوفلا الوتملاو 2012197 وبا مهلا ريسلا هع.ب ريشعملاو » ععس بكري ا

 [ىدنع] # عرب, دنع "عرو ىنانع يأة5عخ نود  ما» لضصفلا لولا

 ىلوم لاله [ىدنع] : عس. ةعلقلا * دوواد ١ عمو مكلم ١" عربد نيس

 هالوم " لققمو ؛ عد. لبجب : عسب همعمشو » عسس هبحاأصو » عسب يىيبأ
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 ىنرفي .٠٠ ملاوما ٠ الاجترا « « دينرو + اذهل ؛١ ج ىناقلا هلل ىنامأو

 برغم اب 9 مسو هسسفقنت 2 م. هلسو 5 4 هرياصمو "4 نرغي ا (4 محل قسأو ةرد

 ماميذلو 5 مب سوبح ىحأ [ىدفنعإ 1 م4 سويد [ىدنع] 5 م4 رأمن زيزعلا 12

 ىنهلقحاف » عم هءازأ : عم صرافو [ىدنع] »» سم ىنبل دو سب ليوالا د» مرت

 ىكهعب هس ىحز »« اوفلدزاف ه٠. لالح:ع»# هوبا»»عب هعقوم

 رمصنتسملا مكحل هدم ضهن :4رس دقعو7هاب لهأ نم : هع اومكق| » هرم

 طسوالا 2 01 ةجوز هردعق [ىدفع] 15 2م ىف الغم 12 اب رداس 1 برس درمذت ©.

 ةنعل ١ مو كايريا مو ةلايقلو 1 ١ دالكي# م١ . اوذقتتساو >6: ىنيفنقات ه

 كلهم 5 44 حز]]ءانرتو 24 4م روغخب 19 عاجرتسال 2 قب ]عرمرم 23 ممساسورل 6 ىرخأ 8

 ىبأ ىب :5 ٠.4 نسل هيلع بلغ د5 ر.س هرررسمم همم هر 2 اولبأو دف ,ىس دالي“

 مملزانم 21 ةعيهلا ند ةرعفلا 16 اعل 1 |5 ىنمبو 9 ٠ ىنيمتاسبلاو 00

 لزان » .ةراع ىبأ [ىدغع] « امو دعأوق 5 رمد مهلا همس مساق نى لعد

 هةفيلخ 7 رسع هع د: سرس ىنميجوت : رسال انأ 5 06 ىبأ هنبأ [ىدفع] 13 مس

 د دفاح 1 سوه هرادقم ١ ١١ نهخو [ىدفنع] : رسب مميلغو 4 ممن اعجار افككنأو 20

 جرفأ 7 نيد وملا ؛ عم ىيقسأ » نانوفب هريازجل ىلأ اعجرو ه عع نم اهيف 0 رع

 [ىدنع]' ٠م أوم مههذاف ؛رهد مغ: ردد أنجيلا : ,٠ ةياجج و ىبج 557 عب

 بتكتسأو " ٠٠) ناورجقلا : و ةياقسو "نوم توزغوأت [ىدنع]7 040١ ىنأرع

 ىنسطاوملا اس لصتاأو 2314 ىلوقسأو 233 تلعجب 2 نع لوصوو ترد ةلوخد

 [ىدفع] ورع اولفجاو : ركاسع# وم نساكتو ةروح بعرلا 4 ٠؟ لصضضفلا «رىمو

 طخ [ىدنع] : 144 لصتأو :روه ةدارم " ١ع كراحل » رماع نب: ةفطقلا

 ابعلا نا برغم ا 7 مرو ىبالو هس مسيدرو0 ديعسوب ىب [ىدنع]: هلاح

 دهحم ضهن : مس. ةتسلاو ممب رامزنو ه ممو ىسي ىنب ممناوخأ 16 ممر

 ةيطع نب ىبكي : نيعترملا : مسع طقخأو 5 مسوس اهكلمو :: مسرب طسوالا » مرسب
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 نيلي ؛ه.4 ن4تيهستلل د ه.# يمت نيأ ؛ ه.عربع نب ماليم [قوبحي] : ه.م
 ةيئئاطب اوذغأو 12 هلم هر هاا ىرسغأو دمحم نب ىلع هع

 عسب [زوبي] : همم رذعلاب ؛ هم غملبو لققو ميرال [ىدفع] : هم. ءارو ” هاد

 1 هرسع سعت | ىدنع | ؛ ورسم ريغ | ىدنع | 5 ورسوم ىساأريب 20 نرمي | ةفاضأ 19 مل,

 هضشلفمف 2 اسولج 4 نس ةلودلا 91 ىس ه4 ىنيعبرأو تدلث هيم [زوبكي ]

 ةمذو 5 هع4 ىدنرلا ا هعس ىنيثالثو [زوجي] » هعم ناك م [ىدفعإ "” هع,

 ىدي 1> هدوإ ترقهسو 5 هدوإ ركمحو © هدا أرق ىيوف 5 هعم قحل ساو ال عاب

 |[ىدنعإ " هذ عحسسك ه هود هةنع جارفالا 15 هوه نإوريمقلا 9 6ع لفقو 16 هدأ

 ل ىبأ 7 هدد ىنطولا ! ندد ريزولا نب ىلع :هل» ةموردنب 4« هع ممصرافو

 أوعدو ؛ هبا ريمقكل «دد» نميسجو سمح ةنس [ىدنع] هدد ةربملا " هدد

 مخيصل 12 هدبع اخيرص ١" دبس ةبيبس :5 كابس تاعبو : دبم كلذل

 قاحا ىأ لوملا " دما اخكيرص 5 هم. ىبج : 5 هد. تالاجرو " 4 أم فاضتسإو دايم

 هقلطا وج 5همال ىحز 'همإ همئازع ا" ةهترهس ةدمع ىدلصف ' دووم

 ىعكشف » 4 ةرسيرجلا 1 هوني لهأ : هورس ىفطنت 5 هقم . دو دب 4 4

 ديتسملا دمحم [ىدنع] : 4.١ ةزيكنرم " ٠6 رداخل »هوو لاكنأ " هوو

 هورسماخ هيلا » د.ه أاووعذف 4 .ع ةبصقلا : د.س ءاركز » 4.م

 ىذ ىف ناطلسلا لحترإو " 4.4 لول نبأ ىلع " 4.« وج ىبأو [ىدنع] ف.
 ت.مرطضاف 8 فال نورؤخ 2 دامد لتخاأو ١ باو لهلبم دالوأ هلا

 عسذاصو ” 4مم ىبج يأ نب " 4مد دالب [ىدنع] : «مب هقيرط : 4س

 ىزازافلا ه برسب ةبغز ٠ درمد صغحوبأ ؛ بمس ةياعبسو سه [ىدفنعإ " 4

 ىنيققرفلا :دعد هنبأ [ىدنع] " دعع ءاسوو " دعا رحب فا هع نبأ ١ 4ع

 دلبلا بدو ةيهقو ٠ كورس مداتسا ا بوب ليضغفلل يدر أبتالو ه لعب

 6 ىريطلاو بن. نابوذ ١ ن4 سير : 154 به4دبد 13 ك4 نافإ



 [بي]

 ىب "100 سيعلا:.انأ [زوجكيز 3 )0ع اهلها نم ةرالام مكفجش " ردع سيغدام نب

 ةماتك: ادم نيملسملا لفب : رمد هنايك ةعللقم 3 ع ةردميك [ زوجي ] مم نليم

 هنايك 5 رو ىسانزي 7 روس ه]جف د5 ور ةدكيكسو | ىدنعإ 54+ ىوطب نم

 لزانف 5اس مئاغب 19 الا١ تعنتمأو م2٠ ىرمز نب نحل : روو كلامملا : 4

 ةيستس 20 رب ريب مرمأ 15 ممم يصخعم 91 مانو هيتخإب منع اههداديتساو 6 مرد

 ةيفت : دعم نس يعستو 14 معد عقرو ا ةنس د» مرسو هقسن 22 فسد

 رادو 15 ماوه هبكارن 11 مامن ىسهبأ ١ مل انك 5 مهم تسسم مهناف 19 م ودب

 مهأرب دأ م ممم لئخإايعلا 5 ممن دو حج ونبي [ىدنع] : مدرب نونكم 8 ما

 اود جوف هن مبس ىسيمعو زيزعلا نبع 92 مسرع هتوم 10 مس.رس مءافلح 10 مود

 ةسيئنكلا 14 مب عاب للفهتو 13 مساع | هراجج ادم رسب ع ةرابجو | زوجي | 15 سرمد ىينامت 2 مي مم ع

 ىساكنولا نادكز : مسدود هبيرقل 11 مون ىنساكنولا 1مسورب ةيليبمأ 6 تو

 كولم 7 سدد نيعستو حس 83 سال حلطضاف 15 سل. بوقعي 5 سد. ةنماثو | سد

 ضعب :7 سو. ترتأوق [زوجي ] 15 مورس امينموملادت سمو دجأ ىب دق مم مملاوحأ 19 مسن نس

 [زوجكي ] 5 موو مدج [ىدنع ] ؛ ه4 ىنيثالث [ىدنع ]5 مود اركز رهمالا 1 مسدود

 دنع :ع.ىم ةهفق 1 عيل ههسرم 2 ع. ةيليمشإ ى هتصرف رجالا ىبأ زهتنا

 [زوبكي ] ١ عمع عضوم عرس م امصيعق د5 عسر ةياجب لأ ه4 ناكإف عشر هش تس عمت

 ضعب ركسعملا ه ععرس اولزانو : عسو لقثأو : عسو دبع نب دمحم » عسو مهافوبأوه

 مثيبا" عدس ملحم ايركز وبا عفرف بستحملا نبأ [ىدفع]٠ عما رسكساو : عب

 ىجاونب ٠ عمه لوطساو ” مو. لسجرلا" ىنيعبسو [ىدنع]"# عم
 [ىدذع ] 2 عا. نيعست : عب. لخأدفرهص لماعلا : مدبب ىربع تضقتنأو 7 عدو

 افعضتسم ه عبو ةنبأا : عبو هلاجتسإ : عبس ليوحت ٠ عب, ناطلسلا حلطأو

 ءاسقستتسالا " عمم ةفالقل ٠ عمم ةرضعل 7 عملا ىرغأو هد عمم نسأرهكي » عبو

 | كما عقد كتعبو "عود هيبأ : عوو ىناليلت[ىدنع ]: عوو تالاجر نم : عوم



 [اب ]
 بحاص سابعلا ىبا ةافو هو ناسملت ىلع برغملا بحاص ءاليتساو ىهفشات ىبأ ةافو

 هع سلدنالاب نيدهاجلا ىلع ءارمالا قفل دبع لآ نم ةبارقلا نع ربخل هع. برغملا

 دبع نع ربخل هعم قفل دبع نيوهو قفل دمع هنباو وحر نب ىبوم نع ربخأ

 هدا تباث ىبأ هنباأ نع ربخل هع, ءالعلا با ناققع ىع ربل .هعم ناقع نب قفل

 هدب ءالعلا بأ نب ناقع نب سيردأ نع ربقل ههموحر نيرع نب ىبك نع ربقل

 ه4. نسولفي بأ نب ىلع نب نجلا دبع ىنعرمخل ه5: نيدلا دب نب ىلع نع رمش

 جه لوصفلا تسرهبف رق ج
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 يراملا اذه ىم عوبطللا صنلا ىن ابهلع امفقو ىتلا نتاطلغلا ضعب ىالا يبن

 ئاعيئاعل | مقرلابو ةفيعحلا ىلع لوالأ مقرلإب لدنو طقف ةهححل اظافلالاركذن كلاذلو

 ةرغن و قيكار دان 2 نورزخ ىبو ةقانز : برعلا هو ج لوالا ءزهل ىن امارطسلا

 نسل : مو منيب » مع اسرافل » موب ةزهعو ٠ مم ىنل :: و رهاظلا : ٠ هينبأ ة روس

 هضم نيبو 15 مسرب ب كالا ١ مس. اهعابتأو ف رمو ال هد مم برقا اأدج ه مو طبسلا

 ىسمع هنبأ [زوبي ]» م. تهب نم” م. عست [زوبي ] م١ اههيخا راغب [زوبكي ]
 زو [زوسي]: 4١ ىاطعلا : هم رسغ ٠ ., اومختاف » عو وج هوهأ زوجي ع

 لتق : 44 ا ب دع هرديك [زوب ] 5 درس نيرغمت ىكب مشعل كا سلدت 10

 نيس [زوبجي ] : مسويه أب ::؟م ةيدملا » م ىبكيوبأ : سب ىأ » دم ىلأو ده 4«

 نبا :: ر.س ةيحط :وه |وبشأقف : 4ع دفو : وع ىنساو كلذ ىت هرشأ مغاذ 90م

 ماج 101١ لحما: ااا وغب ةزورقعو 3 ٠4 ةردرجلاو مانت نوجد قا

 ةيئهجم وسواس: وديك همر ةعض هوا فلاش نك ةزسفش © 6

 وسهس ىدأو [نوتسجي ]هن ازا دستوري نبا دع سدا جسم وتس
 كريحز 15 (نرس نات برب روفطص ه ردا نينو ١١ رهو هدغبل ه روس روسكم 18 | عرس



 [ى]

 عبع ةساملكت ىلع ىاسام ىبا ءاليتسا عويس قرسشملا ىلأ ملحأ دبع حورخو ىنموملا

 كلهم م, شكارم ىلا هناطلسو رع ضوهن عبو ىاسام ناو رماع ضاقتنا

 م نسا ىبا ناطلسلا ىنبازيزعلا دبع ةعيبو نجرلا دبع نب دمخم ناطلسلا

 ىنب لضفلا ىبأ ءازتنا مم+ هرمإب زيزعلا دبع دادبتساو هللا دبع نيبريع لمقم

 ةلزاغم' عما دومعمأ نب نوهم نب يعي ريزولا ةبكن عم. هكلرمو ماس ل

 ناطلسلا ءاليتسأ عمع ةريزهلل عاجترا عمر هب هرفغظو دمحم نيرماعل ناطلسلا

 ع4 ىاسملت قعوح يأ بالجاو ىرطيت ىلأ ىايز ىبأ تا لواسلاو

 ميرعلادبع ناطلسلا كلهم عود ناسكتب ناطلسلا ىلع بيطشلل نبأ ريزولا مودق

 تبيع ريمالا ةزاجأ عود ناسملت ىلع وج ىبا ءاليقساأ عوم ديعسلا هنبأ ةعمبو

 ه. ماس بأ نب دجا نيابعلا ىاناطلسلا ةعهب ه.. برغم ا ىلا نسولفي با نب ىجبلا

 ىباريزولا 0 0 نسل للا دوواذ نب ناهلس ةزاجأ ه.ه بّمطتل ىب لققم

 دلع نجلا ندع نحب ملسصلا ه.١ هكلبمو هعوجر ث هبي رغتو ىزاغ نب ركب

 هاككحو شكارم ىلا س اف بحناص نيوسن“ 1. ساف تحاص نابعلا ىاو شكارم

 هاه برغملا ىلا برعلا بالجأ هع ةركاسبلا سم اركز ىب كع ىداقتتا هز اهل

 نافع ىنأ نب ىنوم ناطلسلا ءاليتسا .٠ ابل هبيرختو ناسملت ىلآ ناطلسلا ضوهن

 نوب لي ةراهخبرصانغلا نب ىسفا جو خح هال 0 ىنب دمحم ريزولا ةبكن هرو كلملا ىلع

 ىبأ نبأ قئاولا ةزاجأ همس سابعلا ىبأ نيرصتتنملا ةعيبو ىسوم ناطلسلا ةأقو

 ءاليتسا رثرجالا نبأ نيبو ىاسام نبا نمب ةنقفلا هممع سافب هقعيبو لضفلا

 ىناطلسلا ةوعد هم» ساف ىلا سابعلا بارمسم همب ةتبس ىلع سابعلا ا ناطلسلا

 0 ع شكارم ىلع ناطلشلا ىلا رصقتنذملا ةيالو هام شحارم نابعلا أ

 نب دمحم روهظ هس لاله نب دمحم ةرازو هسا ىاسام نبأ ليتقمو ديدجلا دلبلا

 هو نوسسح نبأ تاكرحوورع ىأ نبا كلهم همس ةساملعب ىلح نافذا

 هس سابعلا أ ناطلسلا ىلع نميفسقات با ةدافو هسب هتقبكنو ايركز نب ىلع ىالخ



 [ط]
 ءاليتسا سوو سنوت بحاص ىلا ناطلسلا راهضا موع نادوسلا نم ىلام كلم

 ضاقتنا م.ع ناورهقلا ناطلسلا عم برعلا ةعقاو سوب ةيقيرفا ىلع ناطلسلا

 ناطلسلا دالوأ ءازقنا م.و نيدحوملا ةوعد ىلا اهعوجرو ةيهبرغلا روغتلا

 داولا دبع ىنب ءازمنأ عاد برغم اب 0 ىبأ لالقتسا رث ىصقالاو طسوالا برغم اب

 نبأ رصانلا ضوهن م0 ةنيطنسقو ةياجب ىلا نيدحوملا عوجر م١ ناسملعب
 برغملا ىلا ىنسنلا با ناطلسلا ةلحر عاو طسوالا برغملا ىلا سنوت نم ناطلسلا

 اهنعد رارف رث ةسالك ىناطلسل أ ءاليتسأ عاو سنوت ىلع لضفلا ىلوملأ بلغتو

 ىبا ناطلسلا ةكرح عمع هكلبمو شكارم ىلع هواليتسا عم» شكارم ىلأ

 ىب عاقيا عمب داولا ديع ىنب ناطلس ديعسش يا كلبمو ناسمل ىلا نانع

 دقع عمو ةياجب لها ةروث عمم ةياجب نانع يبا كلمت عب تبات يباب نيرم

 ىومسكسلا لبجي لضفلا بأ حورخح عما ةياجب ىءورع ىبا نيا بجاش ناطلسلا

 ىناطلسلا جف عسب هكلهمو فلا لبجب قست نت قع قاقتنا مغ هكلبمو

 ديعسلا بصنو نانع يا كلهم ععم دوواد نب ناهلس ةرازو عمم ةنيطنسق

 رماع ةبراح دوواد نب ناهلس ضوهنو شكارم ىلركاسعلازيهجت ععمرمالل

 ىلع ىاسام نب دوعسم بلغت ععب ناسملت عوج ىبابلغت ععع دمحم نب

 نب روصنم لتققمو ةراغ لابجي ماس ىبأ ىلوملا لوزن ععم ه_.فاقتناو ناسملت

 ناسا جورخ عدم ناوضر لققمو ةطانرغ بحاصرجألا ىبأ علخ عد. اهلا

 ىناطلسلا ءاليتسا عدو مميدهو ىنادوسلا فو نع ريش عدم هكلبمو الداقبرع 5

 عبرب كلملا ىلع هللا دبع نيرع ءاليقسأو ماس ىبأ ناطلسلا كلهم عو. ناسملق ىلع

 ىلع ىبا ناطلسلا ىب ملدا دبع لوصو عده ىراصنلا دياق نوطنا نباب ةكتفلا

 زمهجت عدو نهيلا دبع ىبا نبادمحم ريمألا ةعيب عدم ديدإل دابلل هراصحو

 نب دوعسمو دمحم نب رماع مودق ع٠ ةساملج ىلا هتوخأو يلم دبع ناطلسلا

 دبع ةعيب مل» ةساملج ىلا هللا دمع نب رع ىنحز عب شكارم نم ىاسام



 [: عع

 50 ناسملت ةلزانمو نسارتي نب ناقع عم ةنقفلا ديدجت مر.رماع ىبا

 مع قيرط ىلع ةيغاطلل رجالا ىبا ةرهاظم سرس هوزغل ناطلسلا ةزاجاو ةيغاطلا

 ب ىتاطولا ريزولا نبأ ءارمنا مو هيخطب اراطلملا عمرجألا ىبأ ءاقعلا

 سرد ناسملت ةلزانم مسرم فيولا ىلا ناطلسلا نبا ماع ىبأ عوزن سا هلازنتساو اطوزات

 سرل4 نىيجوت حامتفا سمع ةوارغم دالب حاقتفا ممم ريبكلا اهراصح

 ضاقتنا هس, ىصقالا قرستملا كولم ةلاسارم سون# سنوت كولم ىنيدحوملا ةلسارم

 ضاقتنا مومس العلا بأ نب ناةع حورخو ةتقيس ىلع ديعس يبا ءاليتساو رجالا نبأ

 ةساير مس. ىناململا نبا سيهبلتب ةدماصملا نم ةهشملا كلم سسب ىكىب

 00 تسلل نو وقع نا ناطلملا كارم مع. ةضاقر قي دوهملا
 هروهظ دعب ناطلسلا كلبم مءعم شكارمم دامع ىبأ نب ىسوي ءازتنأ معمم تبات

 يأ نبأ لتقم سعو عيبرلا با ناطلسلا ةلود سعم ءالعلا يا نب ناقع ىلع

 قحلا دبع ىلع هروهظ دعب ناطلسلا كلهم سدوم ةتبس لهأ ةروقث سو. نيدم

 سود ناأسملت ىلا ديعس ىبا ةكرح سدو ىيعس يأ ناطلسلا ةلود سوس نامتع ىب

 نايم ةتقبسب قزعلا ضاقتنا مد نانكلا ليدتم |ععم موو ىلع يبا رممالا ضاقتنأ

 هرطب كلبمو نإاطلسلاب سلدنالا لهأ خيرص سدد ةباتكلل نهبملا دبع مادقتسا

 ىاطلسلا كليم ماو ناسلت ىأ هت نيدحوملا رهص سد ةطائرغ مع

 سرس ةسامطجم ىلا نسل ىأ ةكرح سم نسل ىبا هغبأ ةيالوو ديعس كل

 يبا ريمالا راقيتساو حفلا لبج ةلزانم م.. ىلع ىبأ هيخاب ناطلسلا رفط
 ديع ىبأ ريمالا ةبكن سم ناسملت ىلع نسحلل ىبا بلغت سمو هب فلام

 داهشتسا مسرع نسسجملا دبع ىبإب روديه نبأ سيبلت ممم هكلبمو نما

 صيكحهتو ىيرط ةعقاو سمو دنلملاب رفظلا سود داهجلا ىف فللام ىاريمالا

 سنوت بحاص ةعافش سمم ءارضما ةرسي هلل ىلع ةيغاطلا بلغت مم نيطسملا

 ىلا ناطلسلا ةيده سور قرشملا ىلآ ناطلسلا ةيده سو. العلا ىأ دالوأ ىف



 اذ

 م.ب هدلو نيب لاعالا ناطمللسلا ةمسق م.م دي ؛مهلل ىلا نايز ىبأ جو رخو مهأمبأ نب ماس

 م.م ىعقالا برغم ا لاو ىبا ةفرخ 01 نودلح نب ىدجت ىيعشات 12 0

 كدت موو برغم ا ىلا هسعوتحو : ل. ناسملف ىلع سابعلا ىا ناطلشسلا ءالس

 مس ىنميفشلأت ىبأ هنبأ داديقساو وج يأ علح مم وح اذن دلو نمي ةشفاخلا

 دق لرب ناسملت لع ركل لس او ةياجن هلورن رق مع قرشملا ىلاوج ىبا بي رغت

 نييفشات ىبأ ةاقو م١1 ناسملت راصحلوج يا نب نايز بأ ممسم د4٠ هلققم
 مل“ ناسيلت كع ىايز قا ءدليتسا 05: ناسملت كاع برخملا ناطلس ءاليتساو

 ىبعربخأ مع نيداب نب دمحم نب دشار ىبىع رمغل ابا سك ىذب ىنع ربل

 ىنب نىعربقل مسد تو مغوأت باحصا ةمالس ىنب نعرمقل مامب نيجوت ىب

 قمل ديع ةرامأ مم. عباسنأو نيرم ىنب نع ربقل ممم نمجوت ىنب نم ىتانري

 ىلسيإب نساربغمب ىدي ىبا عاقيأ معد قمل دبع نب ىجدي ىبأ ةلود «عمومك ىب
 دالبو 1 كف مهم الس ىلع ىيدي بأ بلغت مو. ساف لهأ نماعشتا#

 قديعلا فاقت مد قدك قع نب يوقعيإر داحيعسأو نع ىبأ كلهم مه ةابتلا

 مهم ىغفترملا كلرمو شكارم بوقعي ىسوب 0 ةلزانم مهب الس ةنيدم

 مد. رصختسألو بوقعي 2 ةأدابملا مو. ىسارخخيو بوقعي ىنمب ف ةيعيقو

 ىلا همك رح مدع كلام با هنبال ناطلسلا دهع مدن سوبد با كلبمو شكارم 5

 م..ةساملع جف مدوم ةقبسو ةبخط ةعاط موو ىلسيإب ىسارغي هعوقوو ناسملت

 ديديللاةلبلا طاطعخلا مويس هنفد.لعقو ىراضنلا نع يسود نس ا
 رهاظت م«. ةقلامل هكلم ممس سلدنالا ىلا ةينأت نوملسملارهمأ ةزاجا مم. سافب

 مد.“ هزوز خب نسأرمتي ىلع ناطلسلا ةعقاوو ىناطلسلا ىلع ةيغاطلاو رجالا ىبا

 مس ةعبارلا ناطلسلا ةزاجأ مو رجالا ىأ عم مسلا مو« ةعلاعلا ناطلسلا ةزاجا

 س.د بوقعي بأ ةلود سرس قانطاسلا كلسمو هكاش ةيغاطلا عم مسلا داقعنا



 أه ]

 ىنيو ةوارغم عسم نسارغي نب ناقع ناش دس. نسارغي كلم رم“ صفح

 راض ناهد ىانكو نيرم ىب عسم ةنقفلا سرس ةياجب ةلزانم سا نيجوت

 ناز ىبا ناش سد نايز ىبأ هيأ ةيالوو نسارغي نب ناقع كلهم ىسع ليوطلا

 طسوالاوجىبا ةلود ٠ع. ناسملتربانم نع ةيصفشلل ةوعدلا و حم ٠ع. هّكلبم ىلا

 وضاوملا ةعاط ىعس كس برغش نم داج ىب مريز لازنتسا ٠م نأمقع ىنب ىسوم

 ادت غو نانسلت ىلا برغملا يفض ةكرح (ععاهنم نالع نبأ لازغتساو

 هيالوو وج ْنأ ناطلسلا لققم  عو ىسوي نباحمحم جورخح 6 ةياحبراضح

 ةياجب راصح هع ىسوي نب دمحم ىلا ىيفشاأت ىأ ضوهض ٠٠١ قايافصات ىبأ هنغبأ

 ىا لمقمو ناسملتل نيرص ىنب راصح هد نيدحوملا عم ةليوطلا ةنتفلاو

 رن لاله لوملاو ىسوم نب ىبكو ىلع نب ىسوم نيع ريكل اهم نيمفشات

 01 خه وتباع ىأو ديعس ىبأ ةلود مد« ناسطت كلم ىلع رارج نب نامقع ءأمتتنأ

 لوسصو ١ نأ مهو خو نسل ىبأ نب رصانلا 0 تبات ىبا ةاقل ىسارتيأ

 ىلعو ةوارغم دالب ىلع تكبات ىبا ءالهتسأ ««س سنوت نم نسما ىبا ناطملسلا

 ١١ ناسملت ىلع نامع ىبا ناطلسلا ءاليقسا ٠٠ دار نب ىلع لمقم قر يارهل

 نم ٍمسم نب هللا دمع عوزف 0. ناسملت نوم ىبا لافجا ؛«ءرخالاو م ىبا ةلود
 ىس ناسملت ىلع ماس ىبا ناطلسلا ءاليتسا ه١ وج ىبا ىلا نيرم ىنب ةلاب

 ةكرح ١4 ةمنات همودق رث ٠٠١ع هكلم بلطل ديعس ىبأ نب نابز ىبأ مودق ركذ

 نايز ا حورخ 16١ اهيلع هقبكنو ةياجي ىلإ همكرح رق ٠.١ برغملا ىلاوج ىبا
 ةيكنو ناسهلت ىلع زيزعلا ديع ءاليقسأ 4 ةنايلمو يآرب ةيدملا ىلع هبلغتو

 ناسملت ىلع وسم ىبأ بالجا وع ىرطيت نم نايز ىبأ هكنرع نسودلاب و مح ىبأ

 نايز ىبأ ا د ناسمملت ىلا ومح يبا ةدوع ١44 ىرطمت ىلا نايز ىبا عوجرر

 م.١ نآيز ىبال ىدذرع نب كب ياو رمغص ىب هللا دبع ةعيب ١وو نمصح دالب ىلأ



 1 ل أذه لوصف تسوس رف 6

 0 ربع 1 ةتانز ةهلوأ 3 ةتانز هيهست م ةتانز 2 ةتانز ندع ريق

 ىنرغي تا را "م مالسالا 5 ةتانز لود ادقجم ٠١ ةوأرج اهموقو ةنهاكلا

 يا نع رمخل ٠١ ناسملعب هموقو ةرق ىبا نع ربل ٠ع ةتانز نم ىلوالا ةقبطلا

 ةيناغلا ةلودلا مس نرفي ىنبل ىلوالا ةلودلا نع ربخل ٠٠د رامدل 20 52

 هصيخنرم 0 ربك سا ىرفملا ةرق تا نب روذ ىبأ ىع ربشل مه نريفي ىنئبل

 ةيطع نب ىريز لا نعربخل مس ةتانز نم ةوارغم نع رمخل مم نرفي ىب نم

 نورزخ ىب نع ربع د ةسامللج كولم نورا ىب نع ربخأ ار ساف كولطم

 ءارمأ برزخ لأ نم ىاسملق كولم ىل عي ىنب قعر دلل هع سلبارط كولم.

 ربقل دع ارو ىبو طاوغلو ةغيرو ساكس ىب ىعربشأ 1 ةوارغم نم نال

 نوب الكراوو 4و ترسفاوو نبيدجو نعرملل 46 ةوارغم ةوخا ناهنري ىب نسع
 , ىبولي ىنيو أونامو ىنب نعربشلا ٠+ لازرس ىنب نع ربقل م رمد نع ربخأ

 مو لييدنم دالزا ربل مه كلملا لبق ملاوحأ مرن ةتانز نم ةيناغلا ةقبطلا

 ريق ٠.٠ ناسمللت ىع ربل لاضلج مكلمو داولا دبع ىنب ةلود نع ركل

 ديعسلاةلزانمم ١١١ ناسملت ىءايركر ناريمالا ءالمعسا و نابزر نب نشا 0
 تعقو ىتلا كادحنالا نع ربل 1 تك دززمات لبجب نسارغي شكارم نتدلش

 ىلع ى-_سارخي بلغت 4 ىراصملا ل نيم 6-0-5-0 ىنساأرهخي 5

 ركذ |“ قف ديع ىنب بوقعي حج ىسأرهي بورح ركذ عل ةيكسالا

 اس ىف ىبأ ءازمنأ مم ىيجوت ىكبو ةوارغم حسم ى.سأرسخي ناش

 يب هل ان 5 ىسأ خي لوخد | م ل ةيغاطلاو رجالا ىبأ مه ىساري ةدقاعت
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 ا هديل ١



 ند راع 0االلا

 ىرغمللا ةصاسألا لودلا 0 ىانح

 وهو

 ريبحلا يراتلا ىم ريتا مسقلا

 قي كل

 ردك ءاو ل 0و ربعلا 0

 رسبرملاو مجلاو 6 مايا 3

 كيد نب 2 نب لايك نب نشك دمع دايز 0

 .ودلخ ىبا

 هعبط ىف رظفلاو 4 يعج ةبو هصذخ ىنع تاطلعلا ةلازإب ىكتعأ 0

 هبر هجر ىلا رمقغلا دبعل رصلاا

 مندا تل. مك للك كلم ل رو كي علا
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