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 . 276 8ةطوت-احةطمقر 76270014618 212 رك همك2112/6 رمت © ل115. 06/011811 8 0

 2ع 116 ىآ» 5 ة/47 لهتنو هزك 8 هزم 6660, 710 201160 هنالأب ط7 هزكمعم

 0110 710 عدعمك, قع 1475, 86720, 2905. ((0غخ هزكض عقال

 . كد ه8 لوم طير د122407 هزك 3812 لكرة د 18115017 01 !'دطةتتماقتطم

 قرب 20م7 (7. 28700116, 2005... 271م ق5.
 1627627-41” ك 18115017 01 اططع 135111 12]10ةقأإت 01 ال ةطحقتتر 4021/2 211470-

 4 عء1ظنم11 قرب ظ/ثء له16 ياس كو 20070156, 11010 002260 قرد 20. 9. 2700116

 2. لإ . 772 ء/ءماعمت, هنن أ . 2مءعك. 18015. 7, 77 (7 2115121401, 209006, 0.

 رصرووو جد. همع]. 1101. 777 (47110121201:ل, 2008. 27مم ىد. 101. .17
 (رتمكا هلق“ هزك 2 ءدينل, 2923. 272م قص. 701. 7, .(ىهءم»0 ة1هأك هزل

 32 ةدعال, 27: 2/6 27 مرد. 1 دبا ء0110 قرر ى/عءهزنأج]ب لاهنت
 . اتدمهز7205 د20 *شططة5105 : 5627ج 21 70د ا]ب روف زك نادرا

 ل1507 041 1ةاددص1ع 01711153602, 7227:1216 ةز» عمر ءودو» 2). 5
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 276 4م ه816 ةمدنق, جمرووم0 قرن رطرءور/عوووت» 11: آو ع 072, 2007. 2716 05.
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 ]ماك 7, 27, 3007, 00. 272م 5ك. ههعأر. 101. 2ل2, زهجغ 3, 0

 رطرومو ىد. 701. 17, 2023, 205.( 701. ١117 121 ممم 0701401:.)

 . 276 '1هزةتتطات ”1- آت دمحطح هزك 781: 112: عومهزب7ب : + عرض 0110 1 أ
 روما: كلكدذ. 22-3226 2 هز“ لربع ىوزتعر 011/7 27 هزه نمط 67110 ك1/11111167ل)

 ةزم 1ع 27 عءةزضع 01 7 ةهبنم. 101. 3, 20 دق 37, 3000. 27206 75.

 244404 ا
 2/7: 113: اداة صقتطتق هزك يوكل 72-0 11-2-11ه غن اناأ, 002160 ةزب 7174

 1/1 11762 هرك (0 هم ساأدن, 2009. 27م 5.

 . 7 ةدعام» زمكوتاك 7ءاه1مزك نب ]ع هععاغ عد [1آ0-:00115 زغناطأة كر 1724و

 61غ 1110165 مه  (راطرنعربل 27و ىناقنفك 0 انام 41/06 ىا17 ل2 721122011 05

 270110165 غمز» 7 عرب[ موودررك 70122”, 2009. 2726
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 ا1هع غطقض دلع 32عوت5 طقتتع ءاهموع0ل ةزدعع طع 5156 701110

 ه4 طع طظصعاتمط ةئدصعأ غامد 01 غطلق 77011 72206 طقت طع 132غ كن“

 لول ع5 1[علطمات5ع 125 ماتط]15طعل ام طع (ج1طط 11ع2101121 61.

 11 لعام 12 طءاصعأامع هان غطع ىعوطاأع غءدء(, ه1 ؟طتعط اطع

 1156 طحلأك آ1ض م07 066:60 غم ظعوطأع 5ءط13125]0, 35735 116 غ0

 5ع 6121 ©2ا15ع5. دأغ ]22265 1[ع0طمات5ع5 2 25ء21مأ6 01 طع 011عاضقل

 115. (519. م10 12 آماغط5 (21ه/هون16), م:عوعد عل غم طع 2

 016 عع 1راطنوتإت طقت 11هنععم وم اض عذر 7135 م10غ08ع172م5ع0 220

 ةعمأ غم طع 282/4/] 8ءعءوو دغ (نةلعم غم طع مه1ضغع0, طع غةقاع 01

 ةععامع 1غ غطغعمانعط طع م2عو5و طعامعب عمات 5 ع0 غ0 2037 1120 0

 1هءصعا» ءما1عودعتع كذطموتاعط 1نطقتم 2220 ؟كفدأر 1760 101 0

 3:ءدن5 (1904--1911) طع104 طع م0هو16155 01 ظعوطأع 1" عدعطعت# هغ طع

 الما 1 ءعموأأز7ت 01 (نمصطت10عع. ا11طتاع 17م 7عزتع 371م ع طع 515

 م10015 دنع 2مم1160 14ه طع !1هدص ه1 طع هءاعامم]ل 215. غم طع

 120135 0426 عع آطء1طغه1ق7, طاع, 1غ 165 151121 1156211637, م12ععل

 16 2غ هان 015م0ه551] 12 غطع ((ندص0ط1710عع الم117ءدو17 17١]

 المطعم طع م20015 طعوعدم 10 جتا ع, 2200 7عنع ءمل113غع0 اغط

 طع هنضلعاص2] 115., 16غ ه5 1هات60 غطقغ طع “0201551025 01

 دم22ع م0عغ7)1 2020 هطلغاندإت 2016م5 * ج]1110ع0 غ0 طب 5أذ 5

 1[علطماتكع !) عرع ممانعأال 2201 ءتءغعه35117 طق 7ع 1220 5220560

 220 35 1غ 2مم621ع0 120512314 غم ماتطاتوط 2 هما141136ع0 42غ,

 نبع 06هءع106ع0 غم ععوؤم» ع غطعصم. 16 طلق ءن0 82021106 م12040-

 عمومطق ه1 غطغع هرتعتاسدل 115. ةمع داععم 2020 ةعدغ غم ظعزتمأ

 1) 5ءع طنك طءعقصع غم 1701. 1 ه4 طلق مانط11هأ152 2.



 21 21181 ثم

 قمل زغ زد عمم غطعوع غطقغ طلق ءلتغمم طقف طععم مهءمدنعل

 اندلع غاطغع ءدتقعلتأ كان معزا وأهد ه1 5طقتتاءط 113122120 "1

 1 طنو ؟هايصع, ءممغوت مانع ]طع 5نوغ طهاك ه4 طع ةظعوطتأع غعءتعار

 تتل]1] طع ؟11ه7ع0ل ةذص لايع ءهماتا5ع طؤت غطع ةععمم0ل, طنعاط امض

 ءممعامن لع غطتك ةمئل1ع. كستت ؟انأ11عزت 0طوعء27ج10ه55 25 غم غطغع غءاعأ

 حصل 15 ؟ندلبع د20 مععانا1د2161ع5 1111 طع 2عوعج7عل 108 غطع 2ع

 11 عع غ0 126

2101717811 ©. 077. 

 0811171212615, 1"عءطالاق21ق7 1, 191 3+





 (ه) لوالا ءْا  ةيؤلؤللا دوقعلا

 ةيؤاؤالا ةوقعلا باتكن م لوألا ءزملا تايوتحم

 ةحفصلا

 فيكو لوسرلا ىنب كواملا.باببتتاركذ ف. لوألا بابلا

 (؛4-١) هيف كللابمبلالقتساو نهب ملوخد ىف ببسلا ناك

 (مه-44) اهبابسأو ةيروصنملا ةلودلا مايقركذ ىفىناثلا بابلا
 0 -هه) اهحوتفو ةءرفظملا ةلودلا راغأف كثلاثلا بابلا

 (؟هم4-584)  ىرغملا ةيفرشألا ةلودلا مايقركذ ىف عبارلا بابلا

 (؛؛5 -؟هد) ابيفناك امو ةءديؤملا ةلودلارابخ ا ركذ ىف سماللا بابلا





 عبطلا ءانثأ فرح امو ةيطحلا ةخسنلا يف ًافرحم بتك ام حيحص ىلإ داشرإ

 كم الد نحمل كلا ديفا

 ةدمر تنلكو ةرمع ناكو ااا

 قشب . درتاةلنوكو ىشن . .(.!ةرلاو ١" هك

 ةبتر هعمو ةبتر / م

 اوريدت ( هلعل ) اربد 5 00
 نأل نمل ٠ 11901 فق
 ًامداخ مامز لعجف ًامامز مداحلا لغجف 4

 اب ذخأو اهذخأو 1 0

 ةناخلبط ةناخلط و الار

 تاءارقلا نايإلا 38 1|

 كرات لواز# ل اا

 راد ] ناد 822

 نصح نم نسحح يف 2 17 ١6

 هداوع ام مامإلل هدوع مامالل 5 ١١ه

 ميتاوخ ولتي لعجو ميتاوخ لعجو طا
 تلعتنا ثيللا 164 +

 يكل 1 3

 نئمللا الت 1١ فران

 ةسردم ةئيدم ١:5 ١

 عطقنت ال تداك عطقنت تداك و9

 ىلع لزي . لزي ىلع مو ال

 اووف ايريقس 2 00 #١

 ديهست يأ دهس فيس ديهست يأ كلفيس ١0١51
 يعرشلا رشا 0١ 00١

 لسا ل راس عرفلا يف اوحمم 0140 1#



 اهيف ناك امو ةيديارملا ةلودلا رابخا رك ذ يف سماخلا بابلا دي 44

 تكلا علاطو ةقم ةءارق يزاريشلا قاما يبال ضيا ةيبنتلا ذخاو ةءارق

 دلع نسيان مع قوثوملا خويشلا ن نه يوب لا ,دجلا دي كاد

 3 يربطلا لل# نب : لما سايعلاوبا لجبل مامالا خي سلا وزاد >او ٠

 تس هزاحاو بسم مص هلوانو يذمرتلاو يراخيلا يف فيرشلا ,

 يف هفنص امو اهزاّتحاو اممم يلا تكلا نم هتياور 5 ىلع تابمءالا يفاب 51

 ديتعشس نيبو ةرردتلا ف ةرهججا بايك هدشاو ٠ هل لحو امو نف لك

 ىلا هتدرط حرشو حابجلا لصوو قيندتلا لمت نم باّكلا باص هنيد ملام

 لوا ىتلا يو ايفاش أحرش .سارف يبل
 ديلا هب ا ام رمملا .روهذلا هب تلاطام رمعلا ام

 تافنصم نم ممجو ٠ نيدوملاو نيمرتضحلاو ةيلهاذبا راهشانم ايئاج لقتو

 الوصاو أاهبقفو اع 4 ارقو | متاةارق مع لرد أهعاونا فاللتخا لع معلا

 لع اهراعشاو اهبسنو اهضرات نك أمبرع مايا ةفرعمو اهيداو اهّتةيقحو اهعورفو

 معا هللاو اريثك ايش اهتاقبط فالتخا

 . يناثلا ةزجلا هيلبو لوالا هزجلا “مت

0 



 د 441 و ةي اللا دوقعلا

 ىلا لدعلا راد نم لمحو دهاجلا هدلو نم سانلا هركتألا ءيش لوا اك

 225 8 دوم اهبإ هنفد موب ناو اهب نفدف زعُت ةيزعم يف اهأ اغلا يتلا هتسردم

 ىراكس ةصاخلاو ى رابح ةفافلا تكارت تأ رت ةبيصم نم الاف

 والا كدموي ىسوم تاقعص ٠ هفلخ رشلاب لكلو وب اوجرخ
 روفعغ دج لك فل نيل ب اهنهرتت أك دج اون -

 روم داكت ةفجحار ضرالاو -" :ةضيرمءامسلا ددك فس متلاو

 اه لمع و نيل ةقؤت ءااؤمت ةبردت لاه الفنا يتاارث آلا نم هل ناكو

 اةيعلرا حن ؤاقلا خيط نيب او (لهش) (نذكرمو اما زن اناغيعمو ةئتردو (ةودم

 موقي ام موركلاو يضارالا نم اسيبلع فقوو فرحال ةعبسلاب نارقلا اكرقب
  :رىفةلع مايا 'يف ىتباو ةسّيفنلا بتتكلا نأ ةنازذنتاهبف تقوو افك

 دنيز ةنيدم يف ةسرذم ةولمدلا راد ةهج ىهنش ىنلا هتيركت تباف : رثاملا

 مدبب ةئبدم يف |روسم تددجحو اهيا خوبحلا رافظ ف ةسردموزعل يف |روسمو

 ةئيدعو ةب زءملا نيب يذلا وهو زعت ةنيدم يف !ددهح*رادنزاحلا ىتتاو ٠ ٠ ديز

 ريمالا ىتتباو ٠ رادنزاخلا دس *لاقيف نآلا ىلا فرغت هيو ضاوحالا هدئعو

 باب ةلابق ىتاا هو ديبز يف ةسردم هراد ذاتسا ناك يذلا ليئاكي »نب دمح

 بارخ ناالا يشو اهتحت ىرجملا رققرابشلا
 ايرك .!داوجاحش امادقم اءاجش اًرابج ٌاككم ديكوملا كمملا ناطلسلاناكو

 ناكو ٠ ماءلاو صاخلا اهفرغت ةروهش تالعف دوجلاو ةءاعشلا يف هل ٠ افالئم

 لعلك يف كراشو نف لك يف ذخا دف مولعلا نم ريثك يف ًاكراشم هللا همحر

 يحاجزا| لمجاو ةغالا يف ظفحتلا ةيافككو ذاشباب نبرهاط ةمدقم ظفحي ناكو



 اهيف ناك امو ةيديارملا ةلودلا رابخا ركذ يف سماخلا بابلا اي 4. ع

 بلطف اعيمج انئجرمشوركي وبا هابحاصو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذه
 تام لوقي الئاق عمسي هبذاو همون نم يئارلا ظقيتساف نيدلا لامج هيقنلا 35.

 ىلاغت هللا همخ ر نيدلا لاج ه.ةفلا

 ابيقف تاكو نيسح نب دمحم هللا دبعوبا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو
 زيجولا هقفلا بتك نم :هظوفحم ناكو قالخالا نسح 8 ل الضاف

 عساتلا ةعبجلا موي هلافو تناك و ةعاج هب عفتناو ٠ ةيرقلا عماج يف سردي ملو

 نلاقي مهاب ةيشتو ةزوكذملا داليا راكم

 دق ناكو هيلع هلا 5 ةمحر ديلا كاملا ناطلسلا ينوث ةنسلا هذه يفو

 32 ارصق ىلا زربف ةنس لك يف 2 هثداع ي راك“ هوز ىلا لوزنلا ىلع ع

 وهو ضرملا هب دئشا الف هباصا ضرم ببسب مايا ةريثع نم اوحن هيف ماقاف
 نكي مو نصخلا عولطب دهاؤملا كلملا ناطاسلا هدلو ىما ةرجشلا راذ رصق يف

 ةنسلا نم هدعقلا يذ خلس نيثالا راه رخا نصحلا ملطف هريغ دلو ذئموي هل

 ءاثالثلاةليل نم ليللا فصن دعب ديّدوملا كاملا ناطلسلا هدلاو ىفوثو ٠ ةروكذملا

 بوقعي نب فسوب نيدلا لاج ريمالا كرت دقو ٠ ةجحلا يذ نم ةليل لوا
 ناطاسلاراد ذاتساو ركسعلا كباتاو ةنطلسلا نت ئان ذئموي ناكو ٠ داوجلا 3

 ماظن ظفحو اتسحاتانث تنثف» ءارمالانايعاو ركسعلا نم ةغارج هلوزنب لزنو

 نضحلا ىلا موحرملا ناطلسلاب ليللا رخ ١ ىلا ةرجشلا ىلع ًاكرا برمضوةنطلسلا

 ءاهقفلا نم ةعاح هلسغي نا ىصوأ نق هللا نحو: قاكو لدعلا زاد يف هوطف 5

 ىرتشي ردم اهلك لسفلا هلا نوكت ناو ٠ رادناجلا 0 يرافطلا هيقفلا مهنم

 ءركذ 5 كلذ هل ىرتثاف قوسلا نم راقي ناو ولا نم



 و مو ةياول وللا دوقعلا

 ٠ مانألا مارك او ماعطلا ماعطا ىلع اًدوبص ناكو نيتباصحلا .ةيرق

 هاجر ةروكرذلا ةيببلا# يف اهتافو. تاكو < .فوت:نا كارا ةداملا ميظع

 نامت“ هللا

 هللا دبع نب. ىلع نب دمحا سابعلا وبا ةمالملا مامالا هيقفلا يفوت اهيفو

 سي رذتلا لعهتماقا لوطا سردملاب فرغي ناكو نيردلا لامج بقلملا يرماعلا

 يفوت يتلا ةنملا يو ةئائسو نيعإرا ةئس هراوف ناكو ٠ هي هترهشو مجمملاب

 نيدلا لامج مامالا هقذت ناكو . يك لا ميسأق نب يلع نسحلا وبا مامالا اهيف

 ىسوم .نب دمحا مامالا نع ذخأو ٠ يمرضحلا دمع نب ليعمسا هيقفلا هلاخب
 هنع ذخا ملعال رمش مرثكاو ٠ اسيردت ةءاهت ءابتف كربا نموهو ليمعنب

 هيلع ىثا اًديفم اهزخ هنبلا حرش امم تافنصم ةدع فنصو ريبك عج

 فِ سيردتلا ىلع ماقا هنا اوركذو ٠ اضيا طيسولا حيرش هلو ءاهقفلا بلاغ
 نحتماو هقفلا هنعرشتناو هباعصا رثك كالذلو ٠ ةنس نيس نم اوحن مجبملا

 دلو ىلا ريك الا ءاضقلا راص ل مث -. رمح نب دمح ينب لبق نم مجبملا هاضقب

 هلصو نيح هسفن لزعف هاعدتسا يويحيلا رمت نب دمحم نب ركب يبا هيففلا
 ةكربلاب اروهشم ردصلا ميلس بناجلا نيل قالخالا لبس ناكو ٠ .بلطلا
 ىلاعت هللا همجر ةززك ملا ةيلبلا قم زفص ل بنزع ىفةتاذو :تتناكأو

 يبنلا ىّأر مراضحلا نم ءابقفلا ضعب نا ةقثلا ينربخا يدنجلا | لاق
 هيبحاص ملسوهيلع هللالص ينلاعم ىأرو هيقفلا توم ةليل سو هيلع هللا لص

 هدجل لاقف ليعام.-ا هنباو يبرضحلا ليعامسا نب دمح هيقفلاو رمعو ركب ابا
 لاقف هيبحاصو سو هيلع هللا ىلص يبنلا ينعي كعم ءالّؤه نم دج اي دمحم



 اهيف ناك امو ةيديارملا ةلودلا رابخا رك 3 يف نسءاغا بابلا د6 س94

 ساسبعلا ىبا ةمالعلا ما.الا هيقفلا نب ىموم اصلا هيقفلا يفوت اهيفو

 هقفن اًريخ انيد :ةليخاف انكار [هنقف' ناكو "لمع نب ىلع نبب ىءوم نب دمح ا

 ةئيسلا نم نابعش نم: سدا لا موي: يفوت حالصلاو لضفلا روهشم'نأكو هبباب
 فدا ىلاعت هللا همحر ةروك ذملا

 حتتفو ةلمجملا ءاحلا مضب رجيشح نب رمت نب دمح اصلا هيقفلا يفوت اهيفو

 بلو ازتعاو :ةزيلبوملا :ماققاا ىلتكو مادحتا اع ةانغملا:نركتبو ةمجقلل ا قيل

 ينول ٠ بيمع مالك ةكملا يف هل تامارك بحاص اءرو !ًدهاز اهيقف ناكو
 ىلاعت هللا هور ةروك ذملا ةنسلا نم ةجحلا يذ ةرغ يف

 قدع نم نيدلا ىبح ئضاقلا,لصو ةئاعبسو نب رشعو ىدحأ ةنس فو
 نيدلا يح شا : ةريغك تاعفارم نيدلا ينص يضاقلا نيبو هنب لصحو

 يف ناكو ٠ ناطاسلا ةهج نه لوبقلا كلذ صقنف ةنسمب تسيل تاقافثا

 ناطلسلا لاق رثكاو لا اهف اهلي صحت يف ىعسيو دبهتجيو ةرازولا باطي كلذ ؟"5
 يف رطغلا ديع ديعلا موي ةيكراف هرطاخر بحي نا ناطلسلا دارا مثرزو ال الك

 نييرمدملا ءارزولا ةداع ىلع ةحرظلاب بكرو ةرازولا عضوم
 يبعشلاابش نب ركب يبا نب نمحرلا دبعلضافلا هرفلا يفوت ةنسلاهذهينو

 :ةيصو وهودنذبا جوزتو يجبصالا ركب يبا نب دمحم هقفث الضاف اهيقف ناكو
 ةدم رمع نيدمم ىنب لبق نم هدلب ءاضق لوو هدالوا ىلع هبوصنم ناكو

 ىلاعت هللا همحر ةروك ذملا ةنسلا نه نابعش يف هتافو تناك و هنع لصفنا مت

 ةبسن يفيدملا دعسا نب هللا دبع دمم وا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو
 نك#و تيسراملاب هقنت الضاف اهيقف ناكو ٠ فودحالا مل لاكي مرق ىلا هناا



 د6 80 د ةيول للا دوقملا

 هتيامح ىلع قيثاوملاو دوهعلا امههنم ذخأأو ريمالا ةريضحب يضاقلا دي لع باتف

 بهذم يف لوخدلاو ةلعمسلا كرتب رهاظنو هروف نم جرخو امهنم قثوتو
 ني مهلاعفا حئئابق ركذي و مهبهذمو ةيلعاممالا بسي لعجو ٠ ةنسلا لها

 دبع ناكو ٠ مهتربف ةل اودلا نكل يعس || دشا هلتق يف اوعس كالذ هنه اومعس

 ُغِ هتاقوا للاغ ةءانقلا قيرط 0700 اكرابضا اليسر :ىتمارلل

 ناكو ٠ ةنس نيمإ را فاكتعالا مزال هنا ل ىتح ءاعنصب 2 ا11 نيد

 ثردحلا نكمل ارقي ناكو ٠ فحصللا يف هللا باتكل ةوالتلا ريثك

 هلا :ئنزلا قيرطلا لع 95 و ةيادحلا ةيادبو ةغالا لس“ نيففلا 5 ارقو

 . همر ةروكذملا ةنسلا يو ٠ ةئاء.دو نيرمأع ةئس نم رفد خلس يف يفون نا

 للاعت هلل
 ناكو يلحنلا ميهاربا ن ٠6 3 هيقفلا نب ميهأرب ١ اصلا هيقفلا يفوت أهيفو

 ءالضفلا « ءابقفلان أي ءا٠ ند ناكو هيأب هقفن ةئائسو نيدسو 06 همس هداليم

 00-5 00 يع هبح موبا ناكو ٠ ةينا ذر هايل

 اسهف هنأ هتعضو ينلا 00 نيح هتدلاو دنع ت تنك لاقف كلذ

 حناوج تددع نا ىتح جح ترائاو ةميخلا تعءةاضا ضراللا ىلا طعس نيش

 ظ ةمجلا

 انيد ءاهقتفلا دالوا ريخا نم ناك هنا هلاحي ريبخلا ينربخاو يدنجلا لاق
 ريثك ناكو ٠ مايقلا هيلالو مايصلا همأيا كلاَغ ةدابعو هقفلل ةفرعمو أمركو

 ةعمجبا ةليل يضرم قي رط لكأ ىلع يفوتو ٠ هلثم رايخالا دلت ام لق ماعظالا
224.4 



 اهيف امو ةيدي ملا ةلودلا رابخا ركذ يف سماخلا بابلا 0 4

 نباب كانا نسحلا نب لع هيقفلاب هتادب يف هّقفتو ةئائدو نإثالثو عبس

 نإ ىلع هيقفلا عم بلاط ةيرفلظملا ةسردملا يف بتر نه لواوهو ٠ هبانلا
 نأوخيراإر ةغلدأ نلف نك وار اطل اذا. نقال طيور 0

 يفوت نا ىلا .ةيضرم ةتقيرط اك -.أ مولد زمع * كو ليج ين ىلا ءاضقلا

 ىلاعت هللا ةمحر ةروكذملا ةنسلا نم مرحلا ناس يف

 يقرابلا شار نب هللا دبع نب نماوملادبع ةمالعلا مامالا فيو اهيفو

 نو:كشي برع ىلا بوسنم هنا ركذو يدنجلا لاق اذكه يمينا مث

 ٠ ةقارإ نب ورم“ ىلا ةبسن قراب ين دم لدم
 امنع هللا يضر 1 ء نب نيسحلا عم اولتق نيذلا برعلا ءاسؤر دحا ناك

 ةليوط ةدم ايفماقأ اى" ةليشلملا ف خسر ا نمؤوملا دبع ناكو

 ١" ليال اويل رع“ اون ين عاتكتتنا ا *ةنئنر نيل انزل راق نأ "للا

 رالي هأك لايم تيرتلاو + عزو ملا دساشملا اوزيل مقن قطابلا

 لارا فيدخل «زل فق كلون .اامعاطإ قرر وملا لعب للناس

 او ٠ مهياع قش كاذب ةيليعاهمالا 3 ناغ يعفاشلا مام 2 بهذم 38

 ديري هناو ةتصقب هربخاو ديعس نيرمج ذئموي وهو يضاقلا ىلا مدقتف هلتقب

 هب مدقق ٠ ةيليعاسالا نم ىشخي ةنكل يفاشلا بهذم يف لوخدلا

 ةصقلاب هاربخاو يبيعشلا رجنس نيدلا لع ريمالا ىلا ديعس نب رمج يضاقلا

 مانينطوك اةيلعا ىربكبل هام زوك كيلع بكس نم نيدلا لع ريمالا لاقف



 دي 26 و ةيؤاؤللا دوقعلا

 ىبيحي .نيدلا ىيحم لجالا يذاقلا لصو ةروكذملا ةنسلا هذه. ينو

 مغ ةفرشملا ةكم قيرط ىلع ةيرصملا رايدلا نم قربك عينرملا ده نب

 مدقتو ٠ ء يل اللاو درمزأ | نم اريثك ارهوج ناطللا م انين لانش

 فتاطاسلا هيلا لسو ٠ .ةرازولا لح ةلينأر ني امنع امي لا طايناا رووا

 بتكو ٠ ةراجنلا كح ىلع صلاخلا لاما نم رانيد فلا ةئام هلام صلاخ نم

 ناكو كلاملا فرص اهيف فرصت ندع ىلا .لز: الف املا نيسمخب ندع ىلا هل

 ةرازولا ىلع اضياق

 دنا ال دار ىلا لاسم امنا نا ني ل
 223.4 ملعو ةسدنهلاو ةئيهلا نم لئاوالا مولعب فراعلا لضانلا مامالا راتخلا نب

 يف نكي لو «بيصنب لع لكيف ايداضو نف لكيف ًاكرأشم ناكو ٠ ىلعخل

 جرفو اهعاسلا عم هتف رءم يف هبساني, نم ةيماشلا دالبلا الو ةبررصملا دالبلا

 . ًاديدش احرف هلوصوب ناطاسلا

 نب ركب يبا نب  ميهار ا قحا ىبا حلالا هيقفا يفوت ةنسلا هذه يفو

 يذب ةيفرشالا ةسردملا يف اماما ناكر اغوزيابع ديدان فنحالا رمع

 همحر ةروكذملا ةئسلا نم. بجر رهش يِف نإقب سمك يفوت ةلج

 ىلاعت هللا

 نسملا نيدمح هللا دبع وبا لضافلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 ةنس هدلوم .ناك و ٠ يرنحلا مساقلا ىلا نببانجلا نب اجرلا يبانبا



 أبيف ناك اهو ةب ديوملا ةلودلا رابخا ركذ قف سداخلا باولا 2 قرف دى

 ناكو يريمملا رمح نب دمحا باطخلا وبا لضافلا هيقنلا ينوتابيفو

 3 ىمعلاب هرمع لشأا ىف نحتماو ةداع اذ اغراو اًدهاز الّصاف أهيفف 8

 ةروكذملا ةنسلا يف ىلاعت هللا همحر يفوتو هبا ىلع هقفت

 ةيطع نب نسلا نب هللا دبع دمحم وبا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو
 ةئاتسو نيسمخو ىدحا ةئس هداليم ناكو يردعشلا ةيطع نب يلع 7

 - هننع لصفمتاو مجبلا ءاضق يلوو ٠ ةيطع نب ىلع نب دمحا هيبا مب هقفت

 ًءاضق يلو مجهملا نم لصف ألو .٠ مجبملا لبق ةفالخملا يلو دق تاكو

 ةثاعبسو ةرشع عسل ةنس روبهش نم بجر يف يفوت فا ىلا هدلب

 ىلاعت هللا همحر

 يدغدشك نيددلا ءالع ريمالا ضرم ةئاعبسو نيرشع ةنس يفو

 يضاقلا ىلع ةريثك تامفارم تلصحو توملا ىلاهب شف ادد انتي

 ماقملا يف نيواودلا باتتك قّمحو «قازرلا دبع نب هللا دبع نيدلا ينص

 ضوفو ءافيتسالا دب, نع ناطلسلا هلزمف لاملا نم ةلمج ذخا هنا يناطلسلا

 اة برسم ني نفسو نيدلا لاح سمالا لا كلذ يف رمال

 هدر نارلسلا نم لاسو ىنأتلا ننح ةيلل لاه ارك يمان

 لاما نم نيعت امبم ناو ٠ هيدب. ىلع دحا ةيوقع لمحي ال نا ىلاعت هللا

 ليلد ربكا اذهو هجارختساب اخ 4 نيا .قاطلملا نما[ ةقاؤدلل

 هريخ ىلع



 د6 مم ةياواكوللا دوقعلا

 نيدلا لاج يض املا نيبو نيدلا عاجش ريمالا نيب لصحو هتلطاف هنءارب

 ةعامج تاطاسلا اقم ىلا نيددلا لامح يضاَقلا ريذَخ 10

 + رصانلا كاملاب قلعتم ريثك مالكب نيدلا عاجش ريمالا لع نودبشي
 نيدلا عاجش ريمالا نع ىفنو ناطاسلا ماقم ذئموي رصانلا كلملارضحو

 تضف نيدلا لام يضاقلا ن 70007100 طال ومحو هلع رت 2010 عيبمج

 ينض يضاقلا ىلا هملسو نيدلا لام يضاقلا ىلع ديد ًاضغ ناطلملا

 ةحسق ةرداصم هرداصف 7 لام هنم صلختسل نيدلا

 دما نب ن.سملا يبا نب دمحم حلاصلا هيمتنلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 نب دامح نب نيسح نب ميهاربا نب فسوب نب هلا د نمسا ا

 كله الف مهنم سرد _:رم لوا دمحم نب دما هوبا ناكو ٠ لكلا يبا

 قو .اعروتم انحاز اضل ايف ناو و ةاررل دلأ دم ادع أ هنا

 . هت نالأك هرم لبو الوا روكذلا نسا نب ديحا همن اإل اير

 ىلاعت هللا همحر ةروكذلا ةنسلا يف هتافو ناكو . جوتي لو

 ىلع نب دمحم هللا دبع وبا لضافلا هيقنلاوهو همع نبا ينوت اهيفو

 هيإب نب ارث رخل اضرن اي نال نع نب لأ 0
 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةنسلايف يفوثو

 ناكو رورسلا يبا نب هللا دبع نب دمحم لضافلا هيقفلا يفوت اهفو

 رود ةثسلا يف لاساللا تح رتناتو كنا 01 ل

10 



 اهيف ناكامو ةيدي ملا ةلودلا زابخا ركذ يف سماخلا بابلا دي ؛ مج

 نمو ٠ هئامز لها رايخ نم ناكو ربك الا ءاضقلا بيدالا نبايلو امل ءاضقلاب

 ءاثالغلا ةليل رح ةلاقو لن اكو ٠ حجو ةوبص هل لي لهنا هنعرك ذي ام بيرغ

 لأ ةميحو ةروث ذملا ةئسلا نمي نم نيك عبسأ

 لبقم نب ملاس نب ميهاربا نب دمع حلاصلا هيقفلا ا ةنسلا هذه يفو

 لها ريم ناكو ٠ للا ليغاوسا:هيقفلاب هقفث كرارم الضاف اهيقف ناكو

 ةخاو اوقف نع ذضاف ةنقرس مدقويلاو سنا انا لم تايلاو تاو
 ناك و ٠ يبرضحلا ىلعنب حلاصنعو يدجاولا طيسو روصنم نب روخلا يلا نع
 هسن اف يعبجالا دمحا نب لع نسحلا يبا مامالا دلو رجاه هيلاو هنع يوري

 لزي ملو هدلب ىلا هيقفلا دلو عجر ىتح نينس ةدع هلهالو هل مسوتو هل شب و

 تناكو ٠. اهلها عم نفدو ناريح يذب يفوت نا ىلا ةيضرملا ةريسلا ىلع هيقفلا
 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا يف هتافو

 لاعالا ىلإ ديوملا كلملا ناطاسلا هجوت ةئاعبسو ةرمْمَع عسأ ةنس فو

 يضاقلا ناكو ٠ قس م او باونلا ضعب لزعو ءاردكلا يف فقوف ةيناهشلا

 ىلا ديّوملا ألا ناطاسلا ضوف اهيفو ٠ نيواودلا يف ار نيدلا 3

 ةروصنملا ركاسعلا ىلع ةيكباتالاو ةنطاسلا ةباين يدغدشك نيدلا ءالعريمالا

 نيدلا ينص يضاقلا نيبو هنب لصحو هلم معس أمدقت ةفيظولا هذه يف مدقلو 22.4

 ظ نطابلاو رهاظلا يف ةسفانم هرهص

 رمع نيردلا عاجشش ريمالا ىلع ريغت زاطلسلا نم لصح اضيا ةنشلا هذه يفو
 بسنو نجلا هعدواو هيلع ضبقو هتفيظو نع هلزعف يلاهشلا نيدلا ءالع نبا

 ناطلسال ققحت مث نجلا يف اعزب ماق اف رصانلا كلملا ةهج - نم ثيدح هلا



 2 "5 ظ ةيزل وللا .دوقعلا

 لزي ٍ سارضا ةسرد. ىلا لقشنا م 5 نالحنب للج ةر 11 ةسردم ف نو م

 ةروك ذملا ةنسلا نم ناضمر روشيف جحا آدم رحضلا يف م يفوت نأ ىلإ اهب

 ىلاعُت هللا همحر

 نب دنمم نب هللا دبغ نب دمحا نب نمحرلا دبع لضافلا هْيقفلا يفوت اهيفو

 علط ةقيقحلا لغو ثيدحلاو ريسفللاب افراع اهيقف ناكو ٠ للا يبا نب فسوي

 كما "تراطلسلا ىلا مجبملا لاعضعب نم نوكشي هلها نم ةعامج عم رعت ىلا

 قيرطلا يف طرف مذاب نيد ضاق اوهجو مث ءاكشالا ضعب ماكشاف ديؤلا
 نسحلا نب دمحا همعنبا دنع ربقف قب رظلا انثا ينيفوت دقو شيح هب اولضوف

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا يف هتاقو تناكو

 تب هللا دبع نب ذمحا نب نمع باطخلا وبا عرابلا هيقفلا يفوت اهيفو

 يفوت دوم هيف ناكو ضئارفلا لغ هيلع بلغو اعراب يقف ناكو ٠ ناعج
 ةروكذملا ةئسلا ف هتافو تناكو ٠ بوقءإ نبا ّلح ةنيدم يف جحلا نم ادئاع

 ظ ظ ىلاعت هللا ةمجر

 ةيعلا دن يلع هيقفلا نب دمححا سابعلاوبا مامالا هيقفلا يفوت ايفو

 نمحرلا دبع هيقفلاب هقفث ةئائتسو نيعب راو ثالث ةنس هدلوم ناكو يزارحلا
 هلل دبع يرفملا مدق الو ٠ هريغو رحح يبا نع ذخاو ةبعش يبابو نيالا

 021.8 ذخاو ًافراع اهب ناكو ةعبسلا فورحلا خ1عأرقو تا<ارقلا لع 8 يواركلا

 نفالعتاو٠ كيينلاوو وخنلاو ةغللاو هقفلاب اقراع ناكو “ ايش يرقملا نع انضيا

 هب عفلنا الا. دحا هيلغ اقاننف ًاسيرادت مالا كربا نم"ناكو.: لؤصالا

 نرحتاو ٠ اهريغو ندع نم ريك قلخ هب عفتناو هسي ردت "نسحو هتكربل



 اهيف ناكامو ةيديكوملا ةلودلا رابخا ركذ يف سماخلا بابا 2264١

 +: دلت كسل ىلا يعدو "لوسو:«نب«: ل نب رمع نب فشوي' نيدلا نستوفلما

 3 ةهودف ثتبأو |هناالا ن م ىلا ةئسح اياها ةران ةيقث ةحلاص ةأرما ففاقو

 0 يو ديز ة ةنيدم يف ةسردمم تنتباو رص لبج يف ! دسم وزع ةنيده يف 325

 موقت افاقوا عيبا ىلع ىلع تنقوو نيليملا دسم يبودج يف ةيفرشالا ىهسأ

 د سايح رف يتم ن تناكو : لكلا
 قككلي اهيا أل اي ناطلبنلا قير كماذ_ليظسام ف رشالا ةزاوخألاهليخا

 ترا ىلازعت ةنيدم نم ةيزعملا ةيحان يف تتكسو نصحلا نم تازنف ةنيدملا

 ىلاعت هلل اهمحر ةروكذملا ةنسلا نم مرح فصتنم يف اهتافو تناكو كيقوت 9

 يلو دق ناكو ٠ نوعمتم نب دم نب فسوب لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو
 اوماقاو هولصف مث نينس كلذ ىلع ماقاف رمعنب دمح ينب لبقنم ندع ءاضق

 ةفرعمو عالوتسملا لام باسح ىلع نوعتم نب بيدالا نب ركب ابا هقفلا هضوع
 سيل سما اذه سايم نب ىلع نب دم يضاقلا هل لاقف فرص امو هنم ضيفام

 ماقاف هنم مرك ىلع ندع نم جرفن هعم لصتني هالو نم ىلا حوري اذهو كيلا

 نبا لو تارا كلا اهب لزب لف ءاعنص 0 ايضاق ةيضقالا يذاق هرما مث ةدم 4

 اهتاهج ضعب ًيلوتم هدالب ىلا عجرف هاعنص نع هلزعف ربك الا ءاضقلا بيدالا
 ةروك ذملا ةنسلا رم ىلوالا ىداح لهتسم يف يفوت نا ىلا اهب ماقأف

 ىلاعُت هللا همحر

 اخسزلا نب ىحي نب دم نب ىبحي هللا دبع وبا لضافلا هيققفلا يفوت اهيفو
 ٠ ةئاثسو نيتسو عبرا ةنس هداوم ناكو ٠ يروا مسقلا يبا نب نانحلا نبا

 ريس ةعنصم اسهنم ةريثك نك اما يف سّردوألاغ هيباب هقفل ًاقراع اهيقف ناكو



 يي 25و ةيؤلللا دوقعلا

 اضيا رعشلا لوقي ناكو ٠ اهريغو ةراجنلاو .ةطايخلاك تاعايصلا يف ةريصب
 ةنسلاو باتكلا فلاخي دقثعم لكن م اهيف ًاربتي دقتعملا يف ةنسح ةديصق هلو
 كرت ناب هنعاهذخاو اهاضتراف يهيربلا رمع نب باص هيقفلا ىلع اهضرعو

 اهوراختساو ذئنيح هباعصا نم ةعامج ةرضحو هترضحب اهؤرقي هباحصا ضعب
 يف نمتمأو ٠ تاشلاو لوضالاو ضئارفلاو ةغللاوونتلا نقئادق ناكو.+هنم

 يفوت مث ةبرتقم ةدم هيلع ماأو بيدالا نبا لبق نم ةّولمدلا ءاضقب هرمترخ ١
 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا لوا مرحلا لهتسم يف

 ةيدبوملا ةلودلا مدخي نمم ناكو رمع ن؛ ىلع نب دم هوخا يفوت اهبفو

 «انبا ٍبحم ناكو ٠ اتسح ارعش لوقيو ةبقاث ةيرد هل تناكو هاشنا بناك
 ةنسلا نم بجر لهتسم يف ىفوث مهناوحب ينثمإ و ةبلطلاو ءابةذلا نم ةسنج

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا

 يبععرشلاب فورعملا دم نب نامع نافع وبا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو

 لاق ٠ يبعشلا سابع تاب و يضاقلا يلع نب دمحم هقفل افيرظ ايتفناكو

 50 يف فلا دق ناكو ٠ زهأ “اهتف بااغ تذخا هنعو يدبجلا

 دق هتدجوف هءم> دق ام يناطعاو كلذ هبمعا تعمج اهب هتربخا الق 7 رصتخم

 هناي طرت ٠ ةافو الو !ًداليم ركذي هنكل اًريثك اممج مهتمركذ

 ةشاشبلا ريك قلخلا ليمج ناكو ٠ هئاعد ةكرب يجري نممو مهنايعاو هاهقفلا
 دحالا هلل هتافو تناكو٠ ةلب 1 14 زمأ يف يت جا ةءدسالا ةسردملا يف سرد

 ىلع هلا | همر ةروك ملا ةلسلا ع نهرفص نم عباسلا

 كاملا ناطلسلا انالوم ةنبا ةٌولمذلاراد ةهج ةميركلا ةهجلا تيفوث اهيفو



 اهيف ناك امو ةيديؤوملا ة|وبنلا نايعلا ؟زيويق ىسانلا يابا ع 22320 0

 يحبصالا دعسا نب دما نب ميهاربا قىاوبا حاصلا هيقفلا يفوت اهيفو

 يف هدلوم ناكو ٠ نيعملا باتك بحاص يجبصال دما نب ىلع مامالاوخا

 ٠ هيخاب هتياذب يف هففت ةئائسو نيعسأو ىدحا ة ةلسنم لولا عع

 ندعو نيبا يف هقفتو بيدالا نب ركب يبا هيقفلا ىلع ارفف نيا ىلا لترا مث

 ًاعافتنا هيلع ةءارقلاب عفتناو ٠ هيلع ةءارقلل ىرقلا هذه نم ددرتب ناكو يلو

 دجسلايف ماقاو هدلب داع مث عمللاو طرسولاو هينتلاو بذبملا هنع ذخا ٠ الكا

 رم ةدع يف امم سردف زمت ىلاداءف رقفلا 0 ًارقف نيتنذلاب

 هل اف اكسنتم ناكو ٠ اريجلا ةسردم ف: سرد مالا ر خا. ينو * ايشوانم

 عباشلا موي يفوتو ٠تاءورملا لها نم ناكو ٠ ةوبص هل فرع /ونبتم نيد

 ئ ىلاعت هللا همحز ةروكذملا ةنسلا نم ناضمر رهش نمر شع

 نبأب هقفت لضافلا نب دمحا نب بوعي يضاقلا يفوت ةنسلا هذه يفو
 هيقفلا نع ضئارفلا ذخاو لبجت نب يلع نب ميهاربا نب هللا دبعب مث حديرملا 4

 للاحملا ءاضق رمع نب دم نإ ىلع يضاقلا هالو مث ٠ يريبللا دما نب ىلع

 دمحم ىلا ءاضّلا راص الو هلاماعزبلا ريش هنع: كح نايف باكو

 '”دقلا 2 امنرتم ماقاف ةبيدش ةيياسم ءردافو ٍنآ كرا

 همحر ةروكذملا ةئسلا ىف هتافو تناكو ىنوت نرا ىلا ةرداصملا يقع

 3 : 1 ىلامت هللا

 تع لعبا ا ىلع 00 قسد هيقفلا يفوت اهيفو

 هل أعاجت ادوجم راع اهيقف ناكو : بسن يبعشلا [بقل يزيزعلا ىحي نب ديز



 6 1 ةيولأللا دوقعلا

 ىدغدشك نيددلا ءالعريمالا ةنبال اجوز ناكو نيواودلا يف هدي تطسبئاو
 لمحل ندع ىلا هجوت مث ةفيفع ةريس سانلاب راسف ناطاسلا هنيع يذلا وهو
 قل اهب لضو الف ٠ ةيكلم رانيد فلا ةئالثب ةروممملا ةنازخلا ديسلا ىلا اهنم
 5 ةزق ارظعو' ةفصناؤ همرك اف دنجلا يف ناطلسلا

 نسح نيدلا ردب ريمالا مثو رصم ىلا لسرلا تبجون ةنسلا هذه يفو
 م١1 رصانلا كالملاناطلسلا مهلباقف هتمدخ يف هريس ةداعلا ترج نمو دسالا نبا

 ةلباقف بسلا

 ناطلسلا رك اسعيدغدشك نيدلا هالع ريمالا نر ةنملا هذه يفو

 ًاحانجو ةئميلل اخانج اهلا لعجو ٠ ةيرصملا ركاسلا بيترت: لع ةروصنملا
 خفنلاب كيلاملا بكرو ٠ ةريثك بئاصع ناطلملا فلخ لعجو ٠ ةريسيل
 يزلا اذهب ناطلسلا بكرو ةي رادربط ةفئاط مهنم لعجو

 9198. هيقفلا نب ىلع نب نسحلا دمح وبا لضافلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 اهتنب ةسردم يف سرديو يراظنملا ةيرق نكسي ناكو لضف هيقفلا نب ىبحي
 ني يح الف ةسإو نان نظاص نأك واب درج اًيقوايَظ كسور غار
 رمغ قرب دحح نب زكب يل هيقفاب 5 ةمردلا قواه سفن يلع ةملقلا
 كله ىتح كاذب لاحلا ميقتسم ناكو ٠ رمع هيخا ةنبا جوزنو ٠ يويحببلا
 دلاو لعج الف فسعت ضعب هيلع لصخ ٠ ملاح تطحناو هتوخاوريزولا
 بيدالا نباب لصف ءاضقلا يف ماقا ام ماقاو ٠ ةاضقلا يضاق ركب يبا هيقفلا

 دهب هتدم لطت لف ٠ ريثك لىش هيلع ىرجو رزعو سبحو ةيقفلا اذهردوص
 ىلاعل هللا همحر ةروكذملا ةنملا يف هلافو تناكو يفوت لب كلذ



 اهيف ناك امو ةيدياوملا ةلودلا رابخا رك ذ يف سماخلا بابلا دي <72

 هباعصا قرفت ديما كلملا ريباو عازنلا نم لصح ام ديّدوملاو فرشالا نم
 كلما .ىلا كلملاراص الف ٠ يلخنلا ينب ءاهقفلا دنع ماقاف هخيشب اذه قحلف

 ديّؤملا ةقفش ىلع لزي لو .٠ يلدالا هتلاح ىلع عجرو هيقفلا هيلا لصو ديّؤملا م.

 مالك فوصتلا يف هلو ةنسح دي رعشلا يفهلو ٠ ايوغل ايوحن ايل وضا اهيقَذ ناكو

 ريثع يناث ءاميرالا موي يفوتو ٠ نسح داةتعا هيف ركمسلا لهالو يضرم

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا نم ىلوالا ىدامج ٠

 أهيقف ناكو ةفيلخ نب دم مهوب لضافلا ميقنلا يقين: ةنسلا هذه يفو

 ًايرقوا دابتجالا ةقيرط غلب مرو عفتناالا دحأ هيلعأرت اع اهينام انيك

 ُق هتافو تناكو ملعلا ميظيت كلذب ادصاق ةيهقفلا سبالملا سلي ناكو اهنم

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا

 5 يئاسحلا ىلع نب دم نب نامع نب نوره لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو 2.15.4

 لةريد اذ ناكو تاةورقمو تاءومسم هل دهاز اعرو يقف نأكد يريم

 ناك ورعلاةبحو فيلا م هيف نأكو جن ااريثك نأ و دهرو مر عرود ةنأماو

 وهو يضرألا قيرطأا ىلع يفوتو ٠ كذا كروبفلحلا باستكا ىلعاصإ رح
 همحر ةر وك ذملا ةنسلا لوا مرح ا لوا يف انونقب فرعن ة ةيرق يف جحلا نم دئاع

 ىلاعت هللا
 نم هللا دبع نبدلا ينص يضاقلا لصو ةياعبسو ةرشع ينام نس يفو

 هيلع :تراطلساا فرصو نآطاساا نم ١ لش ل يطساولا قازرلا دبع

 امك لصو الف ٠ لاقتم ىلا نم او نيعلا يهذلا نم هلوصو لاح ىلا

 ةميظع ةوظح ناطالا دنع يلظحو ءافيتسألا دش هيلا ناطاسلا فرص انركذ
 طقن ريغ نم لصالا يف اذك )١(



 د 6 و . ةيلؤوللا دوقعلا .

 هاعدتساف ندع يف روك ذملا اذه ناكو ٠ هلها باكصاو هباعصا ىلا ىمالا

 كلذ قفاوو ٠ ةلودلا يف ملكت هناب هيلع ماكت نم رضحاو زعل ىلا ناطلسلا

 هردا ضف هلرداص“ هرماو سل بئان ىلا هب ثعبف هل ناطا كا نم ةهارك

 ناطاسلاب اق هل فطمتسا نم لصحخ مث ٠ اديدش اباذغ هبذعو ةفاش ةرداصم

 يف ةمشملاب يفوتف برشلا ةدش نم ميلاوهو علطف ٠ نمت ىلل هعالطاب ضاف
 ىلاعت هللا همر ةروك ذملا ةنساا نم ناضمر رهش

 نب دينجلا يلع هيقفلا نب دما نيدلا فرش هيقفلا ينوت ةنسأا هذه يفو

 .ر م رفص يف هدلوم م روصنم نب دمحم هيقنلا نب دمحا هيّقفلا

 ةداعا ىلوت راع 0: 2 لخداع اقف ناكو ٠ ةئاّسو نيسمحو عسل ةسيللل

 ل دما نب 0س وبا هيقفلا ناكو ٠ اقف هوبأ ناك نأ دعب زعل ةئيدم ىف ةيدسالا

 مث مهيبا ةبصل ةاعارم هتوخا لاحو هلاح يف رظنلا نسحن يويحيلا رمش نب

 رفظملا كلملا 3 يف ١“ ارقلا ىلا هسفن هتعد ديكوملا كلملا ناطلسلا نا

 1 6 يبعشلا 700 دشراف اص هيقف ن نع.ل اسف

 هضرغب هفرعو ديّرملا هاعدتساف ٠ دينجلا نبا اذه ىلاراشاو رذتعاف ةئرقي

 ملا هل لاقف يويحبلا رمع نب دم نب ركب ابا هقنلا ينعي يدلاو روتشا هل لاقف

 هيلع راشاف ٠ هيقفلا راشتساف ينعي نمب هربخاف يفوت دق كدلاو نا انل رك ذت

 راص ثيحن لضح ام.ننالاو.ةيحاوقنلالا: ند اهني نصح ديو هيلع ارق

 بكري اك رانزب ةلغب ىلع ءاعنص ىلا هعم علطو ٠ ناطلسلا بوكرب كك

 هعم لزي ملو ٠ هيلع نوحيصيو هباب نولبقي ءاعنص 2 سانلا ناكو ءارزولا

 لصحو رفظملا يفوت الف ٠ ةئاتسو نيعستو عبرا ةنسب رحشلا ىلارفاس ىتح
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 اهيف ناك امو ةديوملا ةلودلارابخا ركذ فس ماحلا بابلا د 4":

 ةغللاو ريسفتلا يف ةديفم تافنصم هلو ةابج ءابتف .:رم هريغو روصنم

 مث ةيفرشلا ةسردملا يف سرد بهذلا الات اةطفاح راه البر ' فيدو

 يفونف ةلبج هدلب ىلا داعمث ةعاجج هب عفتناو اهب سردف زءتب ةيددي ولا ىلا لقتتا
 همحر ةروك ذملا ةمّسلا نم ةرشع عبس يبق جالا ىذا مسكنا سافل 3

 > ىلامت هللا

 ميهاربا :اه و رطيع-مرب ميهاربا لضافلا هيففلا يفوأ ةئسلا هذه فو

 ءابلاو ميجلاب نيج ريغصت ريبج همسا هلدج ىلإ ةبسن يريبحلا يجحذملا
 نب نائثعب مث رجح ءابتف ضعب هئادتب|ين همت ًالضاف ًابيتف ناكو ٠ةدحولا

 نصح راشعم نكسي ناكو ٠ نيبقاحسالا سمع نب هللا دبع همع نباو هللادع 22.4

 لوالا عير رهش يف ةروك ذملا هني رق يف يفوتو « هبان احل لاقي ةب رق يف ني
 ىلاعت هللا همحر .ةوكذملا ةننسلا نم

 ناكو ٠ رذتلاب بقلملا يسرافلا نب دمحم ركب وباعرابلا هيقفلا يفوت ابيفو

 انتفتنم ًالضاف اًييتف تراكو ٠ هئاتسو نيسمخو تس ةبنس مرح يف هدلوم
 بيل اقام ًالجر ناكو ٠ هنع للا اذه نأمل كويتاببلبا لمي نكل

 هني لصحو ٠ رومالا نم قيلب ام هيلع هناعاو زل[ ساي ايساقر تربع والف

 كاملا ناطلسلا ةمدخ ىلاهوبلتجاف ةبحمو ةئلأ ةيدب وللا ةلودلا يف ءارزولا نيب و

 لصحمن ةثامعبسو ةرسشع تس ةنسم ىلا كلذك ل زب لف .هباب ىلعفوقولاو ديول
 ىدمتولاقتعالاو لزعلا نم ان رك ذام ركب يبانب دمح نيردلا لاجج يضاقلا ىلع



 ض6 ةب واذوللا دوقعلا

 رشع عباسلا موي هدلوم ناكو ٠ يحبضالا دعسا نب دمحا هيقفلا نب 0:

 هللا همحر ناثو هيباب ههقفت ناكو ٠ ةئاتسو نيعيسو سمخ ةنس بحجر نم

 ل | اينو نصا ةيطا ناكر نه ردنا قنا لكل ا يةلاولا اقرأ

 ةبرقلا يف ثيص دمحم يب يف ءارزولل ناكو .ةّدم ماقأ جملا نم داع امل مث

 217.8 هنم ذخأو هتبب مهالع ضمإ لخد امبرو هنوذؤيو هيلعزوشوشي مهوالع لمن

 يح قبلا ىلا ار بارع ةنيرفلا نم جرت مهتم تصنيب لفن ىكتشاف نيش

 ةيحانلا كلن لها لبقاف نمحرلا دبغ هْيَمَفلا دنع كلانه رهاظلا ةبرق 5 ماقاق

 قفوم يضاقلا يفوت نا ىلا نينس ةدع كلانه ماقاف اتشح آلابقا هيقفلا لع

 برداالا نبا رقساو ٠ دمحا نب دمحو كدمح نب لع هيخا انباو ريزولا نيذلا

 يتلا يهو زعتب ةيروصنلا ةسردملا يف هرمافانركَذ كربكآلا ءاضلا يف

 رهش يف اهب يفوتف هدالب ىلا دامف هلصف مث ةدم اهيف ماقاف ٠ ةيارئلاب رعت
 ةروك ذلاةنسلا نم ةرخ آلا ىداج

 نب دمتم نب نينسحلا هللا دنع وب دباملاحلاصلاهيقفلا يف ون ةئسلا هذه فو

 محسا نب ةلعبغ لاد هرخاو ءايلا نوكسو: نيسلا 0 ةزمحلا مضل د دي

 اهيقف ناك ٠ ميم هرخآو ةلمهلا ءاحلا حتفو نيسلا نوكسو ة ةزمحلا حتف

 هللا همخر ةروك ذل ةنسلايف يفوت مو عا 1!

 ناكو ٠ فنحالا نياب فورعملاركبيبا نب دمخا عرابلا هيقفلا يفوثاهيفو

 نب سابعب هقفث هب زاك فن كاذب هوب أ يمس هئاّتسو نيعب راو ىدحإ ةنس هذاليم



 اهيف ناك امو ةيديامللا ةلودلا رابخا رك ذ يف سماملا بابلا دي 45

 اهوكلمو ةللف روصنملا ركسعلا لخد ةروك ذا ةنسلا هذه ىفو

 دالبلا رئاس يف رئاشبلا تب رضو

 ناطلسلا هلباَمف فحتلاو اءادملاب زومره بحاص لوسر لصو ابيفو

 هفصناو همركأو بحي ام

 ليممسا نب ميركلا دبع يرقلا حلاصلا هيقنلا يفوت ةنسلا هذهيفو

 ليغ اببشم زنك ماجا ةنتيكو واؤلا حتفب يجولا ةيرق نكسي ناكو
 ذخأ عبسلا تاءارقلاب افراغ ميركلا دبع اذه ناكرابج ةنيدم نم ةب رق

 نةحالو مفتتاالإ دحا هيلعأرق ام مهرايخاو مهتامز يل اص نمناكو ءادحلا نع

 تاكو . بايثلا حسني, ًاجاسن رمالا لوا يف ناكو ٠ هيسنف اًثيِش دحا هيلع

 يف ةجاسنلا كرت مث . ىث هطلغ نم هتوفي الف لغتشي وهو هيلعأر ب ئراقلا
 نم هتوق ناكو ٠ يفوت نا ىلا كلذكل زي ملو ةطايحلاب لثتشاو هرمع رخآ
 ةروكذملا ةنسلا يف هتافو تناكو ٠ اًئاخهدرب ملف فيعض هءاج امبرو هتعنص

 ىلاعت هللا همحر

 سابعلا يبا حلاصلا هيمقفلا نب ليعمسا بيجنلا حلاصلا هيبقفلا يفوت اهيفو
 ٠ ليج نب .رمع نب يلع هيففلا نب ىسوم روهشملا حلاصلا هيقفلا نب دمحا

 روك دلل هدكنلا قا هتافوت تاكو . ارمام ايضا اًذزط ًاققحنم تف ناك

 / ىلاعت هللا همحر

 نسملا يبا مامالا هيلا نب دمحم هللا دبعوب ا حلاصلا هيقنفلا يفوت اهيفو



 ةيكاذللا دوقنلا

 ةقرشم هنم ءاممك هضراف

 اذلف هفاصوا ىف سانلا قفاوت

 هتحبو د 7 7

 اعراضن يدالا 22 تلقا

 هبتا رم يلاعلا هرصق نم داش 5

 هفقتاورب يازلا ةبكوم ل

 مهفكا 4-3 نكلو روحبلا .لثم

 جيلا ' .١ثقلا/|ةمعملا لع

 هرظنت مسجلا يناصتهشالك نم

 هسبالم كيس ماز رمحا لكب
 تعلط دق ليللا لثم مثدا للك

 هب رثكا 5 تيكلا امأ

 حشر نم داع حابص يف اوشم اذا

 مهكلا نيهاوش نك الا لع

 ايري تارزن اجيال

 اهرظنم "لج دوهفب ةعوفشم
 تثعِناف نال زغلا قدح ت سلا دق

 ًاصنتقم عملا اذه كلام راسام

 د 1

 ناهبش فصولا عيدب يف اهاهو

 نانثا هفاصوا يف طق فلتخي م

 ناولس أ ن* ريداوبلا حرض

 27 ما َك امبت هداشام

 نارف وجلا يف امتجاف رذقلا ىف يف

 رادو نائمرفبأ لقلتما

 فتنرارين لم الالتث بضاوف
 ناحرسو ليارزز

 ناطيش رثا يف ىوهأم جن برحلا يف

 نايقع جسن يف اهنول نم لاتخي
 ناقثاب اًرغلا هترغ حبصلاك

 ناد لام يس اده 42

 ناضرح فالطأ هك و5

 تراوبك قوف رس ديص ابميو

 نافجا طسو اهنهضغلاس جرنلاو
 فراطلسا الا ئ رمال ةطيلس

 نال زغ ءانفا ىف نيديدجلا لغم

 دباوالا ديف

 211.4 نالذ> بون يف اًرفاظ ىثنا اللا

 هانرك ذ يذلا اذه ىلع اهنم انرصلقا ةليوط ةديصقلا هذهو

 لضالا يف اذك (؟) لصالا ين اذك )١(
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 اهيف ناك امو ةيديؤملا ةلودلا رابخا ركذ يف سماخلا بابلا 26 47١ لي

 اهتليلو ىببل يف ركفلا لمعم و

 .الع ديبز يداو نم داولابفرصق
 ايل ىف ىلحا لؤغتلا هب

 ىتاريدسلا اذهلب قنروخلا اذه

 ارختفم نيدلا ربزه هانب رصق

 امنع اي رطل ةتعا 1 يرف

 ربخ الف ىرسك هناوياب ىسنا
 ةعجار يه الع موجنلا ىءاس

 جرس تدب ول ايرثلا هيف دون
 بجحع هلك رهد حود هفخن

 هرمحاب لاح ققي ضيبا نر
 ةريحم ناللا هيف ثعمجت
 ةزجعم ثرصبأ هب تالح اذا
 ًامميرطلا دزؤلاو ضغلاليذسلاف

 ةهك اف لك نم هب نصح ناونص

 قدغ لسلس امو ليلظ لظ
 .,ةحداص ءاقرو نم هيف و اذه

 امل روصقلاو نايف نهناك

 ةلبقم تحضا ول ةلازغلا ىوهت

 ”دقعنم حودلاو اهنكي فيكو

 ضع يف هب ايرثلا لثم

 نابلاو لاضلا تادةع نم مهسلاب

 ناشلاو ردقلا ميظع رانملا يللاع

 فنرافسعب تالييل ثيدح عدف

  نادمغرصف يفال دواد يصق 0

 فنرأب ايا ناب كلذ داشف

 ناسحاب ابهيف تلطه ةحار 3

 ناوياب ىرسك نم كلذ دعب نم

 تراسغ نبا(ناويال) وتلا نع

 ناكرا ضعب

 فنرانفاب وز ناف نم هيف ك

 ناجرمو رد يتاح يف سيم

 نالءاب يهازلا اهرس يف لقعال

 ناليسب داو 8 حبصا ماشلا

 ناق رمحا ا عضان رضخا نم

 د او:دريغ هيلتخم ى َّ 34

 نابعل نطب كافص نم هلاخت

 ناديع برضنع اهل دوع كينغي
 ناصغال قاروا تسدلا كلذيف

 فكاسينل راجنأ فشارم هلم

 نارظ لاح هنع سممثلا ةلاحن



 ا ةيؤلؤللا دوقعلا

 نيدلا يضر يضاقلا ىلا ءاضقلا رما ضوفو زعت _:صصح يف هلقتعاو ءاضفلا

 كلذ ناكو ٠ ةيفاشلا ءابقفلا دحا بيدالا نب رمع نب دمحا نب ركب ىلا

 مهر عاجالا لصف مئاهتلاو لابجلا ءاهقف نم ةريثك ةعامجو ناطلسلا نم رضحمب
 تالوةعملا نم اريك كناخ مقره معلا يف ةطلس هل ”اللضاف ًاهيقف ناكو - هلع

 هرطشا ىهدلا بلح دق ةبرجتو ةكنح ممتالرقْلاو
 , ع نبرمع صفح وبا لضافلا هيقفلا يفوت ةوكذملا ةئسلا هذه فو

 دلي نكلو 5 ذ مدقملا برطخلا نب هبعض ناكو ٠ ندع لها نء رافضلا

 داكي الف ندع يف هب فورعملا دوم يف ههش فلخو ةدابعلاو ةداهزلا هيلع
 نيرشعلاو يناثلا ةعلبا ةليل هتافو تناكو ٠ نيديعتمو ةسرد نم ولي رهجملا

 ىلاعت هللا 'همحر ةروكذملا ةنسلا نم ىلوالا ىدامح نم

 يقف ناكو ٠ يرارحلا يلع نب دفسأ داب ع حاصلا هيقفلا يفوت اهيفو

 نوم هانرك دام ىلع لِي ملو ةوالتلا ريثك" سانلا نع الزتعم ادباع !دهاز
 ةروك ذملا ةنسلا يف هتافو تناكو ىلاعت هللا ةمجر يفوت نا ىلا ةريسأا نسح

 ديجلا دبع نب يقابلا دبع نسساحلاوبا يضاقلا لصو ةريشع عبس ةنسس يفو

 هناسحا نم هلانف ديئوملا كاملا ناطلسلا نم بلطب ةكم قيرط ىلع قشمد نم

 يف ءاشنالا ةبادك يلوو ٠ ءامركلا داوجالا نم ىضم نم ناسحا هدنع رغص أم

 536 لئضفو ةحاضن هرهد دي رفو هرصع دحوا ناكو ٠ ةينهلا ةكلملا

 وهو هيلع هللا ةمحر ديّرملا كلملا ناطاسلا حدمي هلوق هرعش نمو . .البنو

 قيل رطئاحم فورعملا طئاحلا رصقب ناويالا يف ذّئموي

 نانبلو انبل يف دهعلا رك اذو ناملو معن يف رعشلا مان اي



 اهيف ناك امو ةيديملا ةلودلا رابخا ركذ يف ىساخلا بابلا 96 14 34

 ني دينجلاب بّقلملانايلس عيبرلا يبا نب رمح صفح وبا هيقفلا يفوت اهيفو

 ةريثك تامائك هلباط اص, الضإف اماما ناكو + ىببتلا- ىلا: نبديعتما نادم

 ةروك ذملا ةنسلا روهش لوا مرحلا نم نماثلا موي ىفوتو ٠ .يلوغلا دعسب هقفل

 لايت دنا هللجر

 نب اركد نا نب .دمجا سارعلا وبا لضافلا لجالا هببقفلا ىنوتاهيفو

 ٠ اديج بقفل يعيرإلا رمع نب اص هيقفلاب هقفل دعسا نب 7 نب دعسأ
 يفوتو هخيش ةايح ىلع ةنغهسب سردو ةدابعو ةفعو ةنايصاذ ادتمع ًافراع ناكو

 ىلا هللا هيلين وذ كانك فعالا عج ودم الا عبير نم نيقب عبسا

 هيلع فيخ ىتح ديدش ضرم ناطاسلا ىلع لص> ةرشع تس ةئس يفو
 لاه يضاقلا نا ىوريف ٠ هتوم فجراو كالملا ىلع هننم فرشاو فلتلا هنم ” ها

 دم نيددلا لالج صانلا كالملا لساز يويجيلا دمع نب ركب ىلا نب. دمحم نيدلا

 يتكو:همع نم هتبانا ةوغدرشذي نا رماو ةنطابلا رومالاب فرشالا كاملا نبا

 ًاعراسسم ديرما كلملاقاطلسلا جرخ للعلا كلذ رشننا الف ٠ نئادملا ىلا بتتكلا

 لبج ىلا اتلاف كلذ نم هيخا نبا يشفن كعولارثا يف وهو دنجلا ىلا زمتن م
 يااا ناطق انينف .ةدلبا:ةني ذل كعلم نودح لسنل رهو ةةقزوس

 نم لبجلاطاحاو هيلغ طق رون نب نسح نب رون نيدلا لامجرومالا اهمدقمناكو
 هيلا لزنف هيلع مذاف ناطلءلا نم ةمذلا رصانلا كلملا بلطف ةيحان لك 5.8

 ببس ناطلسلا فرع هنا لاقيو . حلصو قافلا امهنيب لصحو ةمذلا ىلع

 نب دمع نيدلا لاح يضاقلا وه امنا لعفلا كلذ ىلع هلمح يذلا ناو كلذ

 رع نيدلا لامج يضاقلا لزع مالا ناظلسلا ققحت الف يويمبلا 5 ىبا
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 مود نأ ذيز ان للا ىلع ناو هيلع أر ةا نا دورا ميهارب 01 يلع هيقفلا

 005 اناو تق هيلع هتأرق سرد لوأاف معلا ليصحت ىلع يبلق عمجا

 ادب ناش يلع تبباشا دق لئاسم ةدع يسفن يف ناكف ٠ هي

 هع تضرعاش لئاسملاميمج يرطاخ لع انا تضرعم وي لوا ةراغ تئلايقو

 دجا تلز امو ٠ اهباوض نم اهؤطخ يل نيبتو اهلاكشإ لاز الا يرطاخ يف
 ايند هيدل ناكو لاق ٠ هتككرب نم كاذ نا كشا امو اذه يتقو ىلا ةدايزلا
 ناكو ٠نيعطقنملا ةبلطلاو نيوئازلاو نيدراولا يطا هثيد يف فقو نا ةعساو

 هتاهخ اوصحاو ٠ دحلا زواجي ام ةكم فو قيرظلا يف فرصيف حمام اريغك
 مهنسحاو هقفلل القعت سانلا رثك ١ رمناكو ٠ ةجح نيثالثواذين تناكف
 يسردم يف نكي لو سردم ةئام نم وحن هند نيب نم جرخ ذهل يت

 يناثلا موي ؛هتافو تناكو .٠ هنم اباعصا رثك ١ نيرخأتملا لابجلا الو ةماهت
 ىلاعت هللا همر ةروك ذملا ةنسلا نم مزحلا نم ريشع

 نوعه نب ىبي نب دمحا نب دمع هللا دبع وبأ لفافلا هبقفلا يفوت اهيفو

 ناكو رم نب دمج ينب لبق نم ا ءنض ءاضق يلو اعراب ايون .ةراغ انيتغؤلكو

 ٠ ةعدبلا ةتاماو ةنسلا بهذم ةماقاو قملا ةمافإ يف 55 ماكحالا ديدش

 نفدو تامل ميضعب نإ هغلي مث مهيلع قشن نايلب ةيلصامالآ تلج اكو
 916.4 مهيلعكلذ قشف بمصصملا جرخاو هنع ربقلا شيني نم سماف فمتسم هعم نفد

 داعف لزعلا بجتوي هجوريغب لزءف ةليزجلا لاومالا هلزع يف اواذبو هوداكو
 هدج ةسردم يف ًاسردم نيدبلا, دسآ حالو ضمه هقر مث ةدمم ماقاو هدالب ىلل

 ىلامث هللا همحر ةيىك ذيل ةنسلا يف هتافو تناكويفون ىتح اهب لذي رف بأب

١ . ”1/ 



 ابيف ناك امو ةديكرلا ةلودلارابخا ركذ يف سماملا بابا د 21١

 نيدلا يضر هيففلا نب دمحم نيدلا لاج يضاقلا ىلوت ةنسلا هذه ٍيفو

 ةمظعي ناظلسلا ناكو ٠ ةيضقالا ءاضق يويحيلا رمع نب دمحم نب ركب يلا

 ةميو ردع نسوب ةراغ ناكوبنايلال خلاك

 ميهاربأ هيقفلا نب يلعن كلاب ةمالعلامامالا هيقفلا يفوت ةنسلاهذهيفو 0
 نيثالثو عبرا ةئس ليقو ثالث ةنسهدلو» ناك“ يلجبلا نيسح نب دمحم نبا ١

 ناطور وشم ايراؤتاتا ةدوو وزب ازا لا رزواكو ف ةفاقسو""'

 لك أف نيسح تب ىلا لترا مث ليعامسا همعب هتبادب يف هقفث .قالخالا دو

 هبيغت,ْنأ هم زلاواض ادا كفنهلا هنعذخأف يعابتلا ىلع نب رمع هيقفلاب ههقفث

 ذهن هب بذهتو هريغو نايبلا هنع ا وولاو ءافلا نيب هيف زيم يبا

 هذلب ىلا داغ ثان هنغ ف خاف ليج نب ىسوم نب دمحا هيقفلا ىلا راس مث اضم

 هاناف سردي ماقاو ٠ امات اموزا عرولا قيرط مزاو ةنيحش ةيرق نكسف
 لها فرشا نم ناكو ٠ حالصلا و ملعلاب رهشاودعبلاو برقلا نمسانلا

 اسد ةنسسلاو باتكلل مهرثك | اع معلاب مهارداو منجل هيد

 لاق ديب زب نيسردملادحا ردحالا دمحم نب هللا دبع ينربخاو يدنح ا لاق

 الئاس تملع ام ةنس ني رشع هسا تمزاو ميهاربا نب يلع هيقفلا تب
 ةبجاولا تاعاطلا عيمجل ًالمعتسم تاكو ٠ لاس ام هيلتت 3: ردماو الكفن

 ينربخاو لاق ٠ ًاسيردت ءابقفلا ربا نم ناكو ٠ ةموادم لاهعتسا ةبحتسملاو

 ىلا تحال لاق هرصع يف اهتفمو دس هيف يم رضألا هللا دبع نب 1!



 ع ةي لولا دوقعلا
 و

 رهتشاو نيرمالا يفرطب ذخا لعلاو عرولاو دهزلايف هنامز نايعادحا فاك

 نيرك ذلا لضفي

 هنم ءزج لك ىلع سرد نارقلا سردي وهو بذهملا سل هناىوريو

 بيررغرعا اذهو تادلجم ةعبرا ىلع ةمتخ نيعي راس ردف هخسن عم تاّتخ رشع

 ةماركلا ىلع ليلو اذهو ةخاسنلا عم رخآ ءيش لمع عيطتسيال خصانلا نال

 ىلامت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا ءانثا يف يفوت ةحضاولا

 ىدغدشك نيدلا ءالع ريمالا لصو ةئاعبسو ةرشع سمخ ةنس ينو

 هالع ريمالا ناكو ٠ ةيماشلاو ةييرصملارابدلا نم نيب ولطملا نمةعاججهعمو
 ءانبايف المضاف ناكو ٠ ةامح بحاص رفظملا كلملا رادذاتسا روك ذملا نيدلا

 914.4 نم ةلمح هنهذ لع ناكو ٠ ناسللا ةحاصفو نانسلا ةماهش نيب مم هسنح

 فرعي ناكو نيدلوملاو نيثدحملا نم مهزيغو نيمرضخملاو ةيلهاجلا راعشا

 موو مدقثو يهالملابرض نمائيش فرعي ناك نا لاس ٠ ةردزبلا عاون أ نم اعيش

 عاطقالاب هيلع هللا ةمحر ناطلسلا هلباَمف هلثم دهس مل الك ًامدقن ناطلسلا دنع

 هئامدن ةلمج نم هلعجو ةيولالا هلدّمعو ةناخلبطلا هل مفرو عسنما

 هاخا لثقو ةكم ىلا ىمن يبا نبا ةضيمح في, رشلا عجر ةنسلا هذه يفو

 زهجو رصانلا كاملا ناطلسلا كلذ نم بضغف ةكم ىلع ىلوتساو ثينغلا ابا

 مطوصوب ةضيح ملع الف ٠ ةفيطع نيدلا فيس فيي رشلا ةبعص انيك ًاشيج

 قرشلاب ةضيمح قو ةكم ىلع ةفيطع ىلوتساف ةكم نم بره
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 ةليوط ةدم ماقاف ادعم اذه لمج يزارملا نبا ىلا ندعب ةسردملا سيردت

 ةداعالا يف

 يف طلغا تنك لاق ضئارفلا هياع ا رق نم ضع ينربخاو يدنملا لاق

 ثحبلا ىلع هترّوص دق ام رييشت دي راف كردتسا مث رّقساو ةلأسلا برض

 لاق ٠ ًاباوص هدجاف لاق اب لمعاف اذك مضوم نم الإ سمطت ال لوقف

 فالخ ةمستم هاند: تناكو .. همح را ًالوصو باكصالا لع ةيمح اذ ناكو 8

 نم ناضمر ربش يف هتافو تناكو ٠ رقفلا هيلع لاغلا ناك هناف يزارحلا نبا

 للاعت ملا همحر ,ةراوك للا :ةيرفلا

 يسلبارطلا .نايلس نب ةرابج نب حلاص حلاصلا هيقفلا ينون اهفو

 نسيب يف نغات اعومم هلام امدص ارض اكرابم الجر ناكو يبرعلل

 اهريغو ندع لها نم ةعاجهب عفتناو يناسملتلا يراصنالا ميهاربا نب دمح

 عوشحملا ريثك ناكو ٠ هنع اوذخاو

 فاخ يلصإ نينس عبس ماقا هنا رح يبا نب هللا دبع ين ربخا يدنجلا لاق

 فرخزلاب يلصير دقو لصفلا روس لاوطب حبصلا لصين اكفلاق هيقنلا اذه

 وهو ةأقولا هتك فاو رع ديزل لع هوم هر دجت امشاخ ناك و .:هفاشعالاو

 امهيلع ىلاعت هللا ةمحر ةبعش يبا ربق بنج يلا ربقو ةروك ذملا ةنسلا يف ندعب
 نارمع نب ملاس نب دمحا نب ميهاربا قاحا وبا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو

 هيبأو هيخاب هقفث ةئائسو نوعبسو ثالث ةنسهداليم ناكو ٠ يعبنملا يباهشلا
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 8 دابايتل اكو“ هلاذلونالؤلنأو ارا قا نان نار ربأاليعامسا

 218.4 لوا رايك ذملا دوعسم نب دمحم هّمفث انقتم اتقدم ادن داماع املاع ًالضاف

 وبا مامالاو وه لئراو لافسلا يذ يف هدعب نونفلا ةسائر تبتنا هبلاو

 اذه ناكو ٠ لوذرلا نبا نع ذخاف نيبا ىلإ يحبصالا دم نب لع نسملا

 . ةلباتلاو ربملاو باسملاب ًافراع ايونل ابوح ابياسح اًيضرف ًاهيتف ًاحلاص

 ذخأ هنعو :يفدرصلا يذلا يناكلا رش هب دصتضُئارفلا ين ديج فينصتهلو

 ةعامح هّقفث هبو ٠ هريغو هّقفلا يف بيررغلا ماظن يعيصالا نسحلا وبا مامالا

 يناوشلا دمحاو هيخا نباو يلع نب ركب وباو ملاس نب درك نب دمحم مهنم

 ميهارباو نمحررلا دبع نب دم# هخا نبا هنع ذخأ نمو نو زعل ”ةفاعصو

 نا يبعصلا لو: ناك اي هباحال لود ناكو٠ زك ملا ةنلعلو بص الأ

 تناكو ٠ مويلا كلذ لبق يفونق هنا ركس مكسل تام ةنس نينا تغلب

 اطول هر هراوك كلا ةلتقلا عرق لاوش نم رقع كلاثلاةعمجلا هلل ةلاقو

 ىتح ءامسلا ىلا ادغاص رون هربق لع ىرت ةليل لكي فو يدنجلا لاق

 ًارارع هدهاش نم كللذب ربخأ دقوت ارا مث نا لهاجلا ني

 دمح نب يلع نب دمحم نب ركب وبال ضافلا هيقعلا يفون ةنسلا هذه ينو

 نيعب راو نينا ةنس هدلوم ناكو + يرّملا نب اب :فوّرعملا ينيعرلا ذيعس نبا

 هعمشوالا انلدك "1طن قزاالا نر الك كتالونيا

 راص الو ٠ ةلباقملاو ربحلاو باسملاو ضُارفلا لع يف امتد ناكوا هلي
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 ةروك ذملا ةنساا نم رفص يف يفوت نا ىلا سيردتلا عم دنجلا يف ضاق رتسا مث

 ١ ىلاعت هللا همحر

 نبا, فورعملادعس نب رمسنب ركبوبا قيتعلا وبا لضاملا هيقفلا يفوت اهبفو
 نيعب راو تس ةئنس نم رخالا عير 4 فتراكو ٠ يوحنلا

 يريزولاو فارعأا نباو مدا نب ا لا يف ناقل ةئاتسو

 ارق اه لق 'سيردفلا كرام: ناكو ٠ يرضحلا دم نب , هللا اهوا

 نارمع و هءانتسا ةمهلاولعو سفنلا فرشب ركذي 5 ٠ مهتنا الا دحا هيلع

 ممايق لوا يف رمع نب دممم ونب هلزعف اوضرقتا نا ىلا كاذك ماقأف ءاضقلا يف

 مهنم ةعاج هب هقفت نا دعب يفوت نا ىلا ةيبارعلا ةسردملا سي ردت ىلع تاو

 ةنللا نم لاوش لفصتنم يف هتافو تناكو ٠ .هريغو فارعلا ركب نا نب رمع
 ىلاعُت همحر ةروك ذملا

 يبعشلا ىموم نب سه نب رمع نب دمحأ نب ركب وبا عرابلا هيقفلا ينوتاهبفو
 ناعبسو سمخ ةنبم نم بجر يف سيمحلا ةليل هدلومثاكو :يرملا نبا, فورعملا

 لتر! مث ًالوا رعت لها نم ةعامجي هقفت اننفتم اعراب اهيقف ناكو ةئاقتسو

 داع مث يعيصالا دبجا نب ٍٍس نسحلا يبا مامالا ىلعهبةفت لك اف نيتيبدلا يللا

 ٠ باسحلاو ضورعلاو ضئارفلاو وحنلاو هقفلا 71 تا راكد

 كلذ ىلع يفوتو ٠ ىئصلا نبا دعب زعل ةنيدم يف ةيفرشالا ةسردملا يف سردو

 ىلاعت هللا همحر ةروك ذملا ةنسلا نمر خلا عسير رهش نمر شاملا «ثالثلا لب

 نب ركب يبا نب رمع نب حلاص دم نبا عرابلا مامالا هيقفلا ينوت اهيفو
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 يف ةياغ ىلاعت هللا همحر ناكو ٠ ةذسلا زئاوجلا متزيبي ناكف ءارعشلا نم

 ىلاعت هللا همحر ةءاوشلاو مر لاو دوجلا

 يلب للا هللا ديعنب يلع ء نسحلا وبا لضافلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 اكراشم ناك هنا عم باسملاو ضئارفلا لع هماكحال كالذبرمش يضرفلا

 ءودللاو ريسفتلاو ثيدحلاو ةقفلا امسال ةيضرم ةكراشم ٠ ةينيذلا مولعلا يف

 ثيدمحلا ذخاو ٠ ليجم نب ىسوم نب دمحاسابعلا يلا هيقفلاب ههقذت ناكو

 ناكو ٠ اهريغو ديب ز نم ريك مج عفتناو روص'م نب ريخلا يبا مامالا ىلع

 دمج يب لبق نم ديب زب ةيج ايجانلا ة.يردملا يف ايده اب او ةابقفلا 00

 ةمحر ةروك ذملا ةنسلا ءاثا يف ةنافو تناكو ٠ كلذ طييفوتو رمت حاس
 ىلاعت هللا

 نمحرلا دبع 12رب دمجا نب ب وبا رييكلا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو

 0 لا نير كرولا نكت لل اا مئاصلا نباب ففوزعملا

 ةللضاف ناكو ٠ ساعد نباب بدأتو ٠ شاكنخ نباب هقفت اننفتم اتقدم افراغ

 ةروك ذملا ةنسلا ءانثا يف ديبز ةنبدم يف يفوت ٠ بدالاو ِهقذلاو وحنلا يف

 ىلاعت هللا همر

 ينادمحلا يرارخلا ىبحي نب ركب يبا نب لضفم لضافلا هيتذلا يفوت اهيفو
 هقنت ةنغع. لي 0 رويتكسم نادب" نف موق مو رايخ ىلا بوسن» يرايخلاو

 :تزدلا يف يزدم رفشاو ادب ريو فشلا نخاع نب ديسك راسأ هن

 هريغو مراصلا نباك دنجلا لها نم ةداج هياء رف ٠ دنجلاب ةيروصنملا
 212.8 ٠ اهزيغو 03 كسنمو تذعتسملاونيجولا تذخا هنعو ئدنجلا لاق

 2 لا
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 قات هللا حنو ةروكذملابةديللا قفا قاضمر
 ىف يبا . ٠رب ثيفلا وبا فيرشلا راس ةئاعبسو ةرشع عبرا ةنس يفو

 ةضيمحو ةثيمر ناديرب بوقعي نب لح بوص ىلا انصقط نيدلا فيس ريمالاو
 نيدلا فيش ريمالا:لصو الف ٠ ةارسلا دالبب الل دق اناكو اًربخ اهلل ادجي لف
 ابلخدن الو نننبلا بحاض دالب لئاوا هذه لاق لب اهلخدي مل يلحرلا انصقط
 هبقع ىلع داعو رصانلا كلملا ناطاسلا نم موسرمم الا

 ساهنو نب يلع نب هللا ديع ريالا لس ةروكذملا ةنسلا نم رفص يفو

 هيا لسو ٠ سورعلا بخاص دم نب ناولس ريمالا ىلا ةلادع رفظ نصح

 ٍلسو تاريخو لها نم رئظ يف هعم ناك ام لقنو هيلا لقتناف ماخللا نصح

 نايلسرمالا بتك تلصوو ءاعنص نم هنئاهر تجرخاو٠ هنم جرخو رفظ

 ىمكو رئاشبلا تبرضف لوالا مهر روس نم ميارلا سيمخلا ةليل هضبقب

 ريمالالزنو ٠ هلا مريسو نب هرلا هدالواو هباعصا ناطلسلا زهجو نورشبملا

 مطقاو مالعالاو ةناخلبطلا هل تعفرف يناطاسلا فيرعشلا بابلا ىلا هللا دبع

 ةمحقلا ةنيدم ”ه*

 نيدلا' داع ف يرتلا ينور خلا عير ربش نم نيرشعلا ةليل يفو

 يلع نب: ني ناهلس نب , , ةزمح نب نسحلا نب هللا دبع نب يلع نب سي ردأ 19.ه

 التاء ايل املا ناك و 0اس 1 دارج ارك اعاجش ادب لغاز رق ناكر و ةز*نبا
 نم مدقت دقو ٠ اغيلب اديدف اًرءاش ناكو ٠ ةمامالا تافصب ًاًمصتم برأ

 ٠ رايخالاو ريسلا ةف :رع٠يف رابحالا زنك "ا ٠ ءلضفب دبش | هرعش

 ةلع هحدمو ٠ ةريثك نونف يف فيناصت ةدع هلو ٠ عتمم نسح باتك وهو



 6 ع ةيؤلذللا دوقعلا

 ىلاعت هللا همحر ةروكّذملا ةنسلا ءانثا يف هلتق ناكو

 ربق ىلا بهي ىتأو هتبقرب هذخأف هفرعىتح هلتاق نع ثحب دالبلا يش نا مث
 هاطع أفريغد دلو هلناكوهيقفلادلوب يشل ىعدتساو هيلع ةءارقلاث ل موي هيقنلا

 هرغصل ةعاسدعل هلتف ىتح هب رقذ كيبا لتاق وهف هب هبرضا لاقو اساف خيشلا

 ترب ىلع نب هللا دبع دمموبا لضافلا بيدالا يفوت ةنسلا هذه. يفو

 افي رظ الضاف أراب احيضف اًرعاش ناكو نيتلودلا رعاشو نينهلا بيدا رةعج
 اذ ناكو ٠ هلضف ىلع ليلد هيف ام هرعش نم اذه انباتك يف اندروا دقو أغيلب

 أئاق هجر الوصو ناكو ٠ هضرع الو هنيد نيشي يش هنع كحب 0 نوصر نيد

 نعال رظن نعالا هتيكح ام هنع كدا لو هتطلاخ دقو ههاج مل الذاب اصاب
 فيظن ةنوئسملاو ةضورفملا تاولصلا ىلع اظفاح ةدابعلا ريثك ناكو ٠ ربخ

 كوللل اح ادم ناكو ٠ ةيديّوملا ةلودلا يف ءاشنا بتاكرتساو ضرعلا نئاص بدالا
 نادم هلورسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يف ةريثك حئادم هلو هرصع يف ءارمالاو

 211.8 نم فصلا يف يفوتو ٠ تيب نيعب را نم اوحن مهب موقي نيذلا هلها ناكو ٠ ةينابر

 ىلامت هللا همحرراعا هللاو هنم عباسلا ىف ليقو ةروكذملا ةنسلا نمىلوالا ىدامج
 يبا رب نيسحلا نب مساقلا وبا حلاصلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه ينو

 ةنس نم بجر ربش يف هداليم ناكو ٠ ادلب يوارفلا أبسن يناد.مللا دوعسلا
 مايقلاو نيدلاو عرولاو دهزلاو هقنلا يف هيلاراشملااكو ٠ةئاتسو نيتسو ثالث ٠

 هدي ىلع يستو يمدقملارمع خيشلا_بعصو ةيفوصلا ةقي رطلا ىلا لامو غضوملا نمأب
 هلأ نيدراولاسانياو قدلخ الا ة فسم قرم لاخ لع ناكو : اسيع هب

 رهش يف هتافو تناكو اًرارم جحو ٠ بتكلا ةملاطبلاغتشالاو ٠ ملاحي مايقلاو



 اهيف ناك امو ةديوملا ةلودلا رابخا رك ذ يف سماخلا بابلا 264٠ ه9

 كلذ و تاقف ٠ اهدعب شا دظاامو ( نيرفاغلا ريخاي يل رغغاف ١ رخذو

 دعب شعب 2 ١ هلقف لو هيلع هللا لص ينل قار بيطخلا ةلابن نبا نا لاق

 ليابزي نيرشع الا كلذ دعب شعب مل هنا مث : 0 زاتع نثاالا كلذ

 نيتسو ثالث نباوهو ةروك ذملا ةنساا نمنابعشنم سماخلا تبسلا موب يفوت
 ىلامت هللا همحر ةئمم

 فيفعلا نب سمشسلا يشل ةنبا مرمةنوصملا ةرها تيفوت ةنسلا هذهيفو 7

 ةلقاع ة رجل ءاسنلا لئاقع نه .تئاكو ٠ رفظملا كمملا ناطلسلا جوز

 ةيقباسلا عسل يتلا صو دييز يف ىتلا ةسردملا امم ةديج رث ام ةدع اهل ةبيل

 "00 يقاس ملا نيس نيج مور صدم نوارشو اللا ند راك ١
 ا دفلا انسوديمأو نارقلا د 18 .او العم و اعقو نذكر امامإ اهيف ْ

 ١ اع ' عما ىلع تفقواو ةيبلطو ١ ديعمو هنع هللا يضر يبفاشلا مامالا 4

 اريملا 2 عا ةمحانلا يف ةيزعملا .يف ةسردم زعل يف تدل مهتيافكب موق

 ٠ اهف تنفد يتلا يو بقع يذ يف ةسردم احلو ) ديحب قو الع تفقوو

 ةيوك ذملا ةنسلا ىرم ىلوالا ىدامج يف ةلبجب اهتافو تناكو ٠ فيضم رادو

 ىلاعت هللا اهمحر

 نب د نب ىبحي نب دوعسم نب دم نب رمح لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو
 دمحا نب ىلع نسحلا يبا مامالاب هقفث اتم  قراع ابنقف ناكو ٠ كرايم

 لصاو لوبنرلا نبابو يحبصالا ركب يبا نب دمحم هخيشب هلبقو يحبصالا
 لولا دإب يف نينش ةسرذم يف اسردم ناكو ٠ شيح ينب ةُماق هدالب

 قيرطلا عاطق ضعب نمالوتقم يفوت نا ىلا لوحلاو هدلب نيب فلتخي ناكو



 د 47 و ةيكولؤللا دوقعلا

 لوخد يللا لصوتيل هلاح بسج ىلع عملامإ كرتي و ءامنص يف. نرصدق هميرج
 ٠ هدلو يلا راسف كلذ يف هل نذاف ناطلسلا انالوم باون ىلا ةلبسلو نصحلا

 ٠ يناطاسلا بابلا ىلا ريسملاب هرماو هدلو جرخأ هنم نكمتو نصحلا ملط الو
 ناطلساا باون ىلا نصحلا لسيو

 غم رصم نم ىن يبا نب ثيغلاوبا فيرشلا لصو ةنسلا هذه يفو

 ًاسراف نورشعو ةئاملث كارتالا ,كيلالا نم مهيف ةكم ىلا رارج ركسع

 ةيمارحلاو ةفطختملا نم مهقحلي اغ أجراخ ةنيدملا فارشا نم سزاف ةئامسمو

 210.8 فيرشثلا ىلوتساو بوقعإ نب يلح بوص ىلا ابره ةضيمحو ةثيمر مهب معالق
 لصو الف "٠ انصقط نيدلا فيس ريمالا مدقملا ناكو ةكم ىلع ثيفلاوبا
 فيرشلاو انصةطنيدلا فيسريمالا زرب يديؤوملا روصخملا علا و ديهسلا لمحلا

 قف هت داع لع تافرع لابج هب اعلطو هئافلل ثيغلاوبا

 نب دمح هيقفلا نب هللا دبع نب نام لضافلا هبقفلا يفوت ةنسلا هذه فو

 احلاص اهيقف ناكو ٠ ييسكسلا مث يناغلا قاححسا نب ىلع نب قانا نب ىبحي

 ذخاو ليجع نب ميهاربا نب يلع نب هللا دبع هْيقنلا ىلع ةماهتب هقفن اقدح افراع

 هنع جرخم نا لقو هيف سرديو هدب يف ةلزعلا ريثك ناكو ٠ ىبحي هيخا نع
 ةنسلل اموزا دبعتم اءرو ا دهاز ناكو ٠ ةمججلا موي الا

 دحا ناكو ٠ ركب يبا ن؛ ىلع هيقفلا هيخانبا ينربخا يدنجلالاق
 اذا ان تزيح يشف ايتو فق ارألا لا هنأ هيلا ٌسأ هنا مهئابقف

 هللا لوسر مههف ةعاخ تنخر نم نيقب ناهل تنآر . ةريخلا تناف تم ناو

 ةعيدو كدنع ابلعجا 91 ”ينيع نيب :لبقو اندف سو هيلع هللا لص

 لصالا يف اذك (97(6) .طوقنتمريغ لصالايف اذك )١(



 اهيف ناك امو ةيدبرملا ةلودلا رابخاركد يف سماخلا بابلا د +05 ا

 مفرب ناطلسلا رماو ٠ ةمدخلا يف مهتداع ىلع رامذ ىلا اوداعو ناره اولبسو

 ٠ ةروكّذملا ةنسلا نم بجر لهتسم يف مهنع طاحملا تعفلراف مهنع طاحلا

 نب سابع ريمالاو ءاعنص ىلا رون نب نسح نب دم نيردلا دساربمالا هجوتو ٠.55
 منال ملا تيب ىلع ةطحلاو مثدالبو مهعورز بار ناذمم دالب ىلا دمحم

 هولعف ام ةلباقم يف مهعورز بارخب ناطلسلا رماف ٠ نسحي الام مهنم ادب 4

 رشع ٍناثلا موي اهلخدف ديبز ىلا يلاعلا باكرلا مده خيراتلا اذه يفو

 يداملا ريبكلا ريمالا ديب زب ميقم وهو ناطاسلا ىلا لصوو روكذملا بجر نم
 . دمحا نب دمحم نيدلا دهسا ريمالا 1 نيبطاخم ىسوم نب دوادو نيدلا داع نبا

 هجوتب ناطلسلا رما زربو ٠ نجلا نم هجورخ ىلا اباجي ملف نيدلا زع نبا

 ليلا نم ريثك عمج يف بيهص بوص ىلا ىلع نب سيردا ن.دلا داع ريمالا
 حبتم ىلا راس مت ةدك ١ نئاهر اونهر ىت> ةدواشالا دالب يف ماقاف لجرلاو

 لفاحملل فيرمشلا فلتاو اريثك اماعط مهيلع اوفلثاو مثدإب ركسملا برخاف

 هريغو اريفك اعرز

 دبع نيدلا لاح ريمالا ناطم.بلا جرخا ةجحلا يذ نم موي لوا فو

 لزنف دييز يف ذئموي ناطاسلا ناكو ٠ زعت ن < نم ساهو نب ىلع نب هللا

 هعوجر يف ايطاخم فيرمشلا بابلا ىلا زعت ياو هتبعصو نيدلا لاح ريمالا

 هتماقا تناكو :٠ : كلذ ىلا بيج رف نصح مسيو : ةفيرشلا مدخلا ىلا ”ه١

 لزن دقوأم اءايا ديب ز يف ماقاف موي صقنت ايا ديرت النينس عبرا ن تان

 ٠ روكذملا نصحلا ىلعمدلو عانتماب هولعاف همج ينبو هباحصا نم ةعارج هيلا

 نم للح عبرا عم ةئيهر همه ينبو هدالوا لبقي نا ناطلسلا نم لأسف



 ئه و ةيذو وللا دوقعلا

 نم ةدصق نمب مايقلا نسحو سفنلا فرشو ةمحلا ولعو مركلاب رك٠ ذي نم ناكو

 209.8 ىلع مثو طاون نكمي الو ني رفاسملا - 000 لقن ٠ مريغو سنجلا ءانبا ءانبا

 ةنسلا يف يضرألا قيرطلا ىلع يفوت ٠ ءقصم ائيصف طخ ناكو ٠ بذك

 ىلاعت هللا هجر ةروكذملا

 ماقاف دنجلا ىلا زعل نم ناطلسلا هجو ةئاعيسو ةرشع ثالث ةنس يفو

 . نيدلا دسا ريمالا ىلا ناطلسلا موسرمزرب رخالا عيبر ربشيفو ٠ ةدم اهيف

 بصنيو نأ ه نصح ىلع طحيو رامذ نم جرخي نأب رول نب نسح نب دم
 نيدلا سمش ريمالا لصوو يلع قينجتملا يصنو هب رما ام لعفف قينجنلا هيلع

 ضرح نم .ًالوزعم ساهو نب سابع
 غب 7 ءاستسص يلاو سايا نب نْسْح دارك الا تالف رخال عيبدرهش يفو

 0 ةعامجو راقنمنباوزعلا نب جاتلاو بالخلا نب مهنمزغلا نمر فن ةَدَس

 زدآ نم اوجرفت هركسع ريغ ًاسراف نيسمخ يف دم نب سابع ناطلسلا درت
 قينحلملا لزي 00 يف رون نبا عم اوماقاف للوالا ىدامج نم سماخلا موي

 رو ليم اقلك نام لون لمي مل الك اقالتا هفلتا ىتح نارنه كصي

 ميهلع 'دتشاو داركالا لعرمالا قاض الف ٠ ناره يف قيدجنملا لمع ام
 نب هلل دي قيد ذو يشل مل بتاكف ناظلسلا ىلا اول انايع توملا نأ

 رما زربو ةمذ يف مجارو مهلع ناطلسلا رطاخفطعتساودنجلا ا

 ارض دسالا للرواة مهاربا ريمالل مهلع ةمذلاب ناطلسلا

 عجرف فيرشلا هرطاخ افطمتسساو ةعاطلا تحت الخدو دنجلاب ناطلسلا ماقم
 ماع رايغلا بجوي ام مهنم ودببال نا طرشب مهنع ىنعو ةميركلا هتنشنش ىلا

 رمح يطحلا لصالا يف اهبتك ثيح ”رطس ١*4 ةحفصب اذه نراق(1)

 نيك
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 اهيف ناك امو ةيديكوملا ةلودلا رابخا ركذ يف سماخلا بابا 6 4٠5 دي

 ضف## ام) دفاع تال الاب ني دلو ”ضقان "كلم الف

 ضوع مهنم تناىرولالكو  ىرولا اذ يف كنم ضوعالو

 دمحا نب دمح نيدلا لاح يضاقلا يفوت ةدعقلا يذ نم رشاعلا موي فو

 نيدلا قفوم يضاقلا نع بوني ناك يذلاوهو يوريلا رمت نب دم نبا
 لطالب ال !راضفلا ل ديو داك الر شاب ناكنف ةيضتالا ءادظق يف يح ابضلا

 هباعصاو هلها رثكا نا ثدحب دهزلا قيرط كولس هيلع ٍبااغلا ناكو دحا

 ةي لالا رعاركلوبا هلاك نلاقي نك ناوي قزق
 ةك يف روأجو حو ديمتو هقف اول هيأ الا. ةرازولاوءابقؤل ازيا كيلا لي

 ام ايندلا نم ايش. بستكي و اًراجحو اماشو أنو سانا! فقرعو ةئيدملاو

 هن ةةراشلا نر هتزاشاة تاكو طق 15 جّوزت الو نوعمجا هلها بستكا

 حالصلاب هل نوفرتعإ ةعامج ركب ىلا همع باعصسا ينو. ءافلاخيمو يلعو ركب أ
 عساتس يمنا موي هتافو تناك يددجلا لاقو ٠ ركب يبا همس ىلع هنولضفب امبرو
 عا هللاو هللاوةروك ذملااةنيسلا نم ةافعقلا يذريشع

 يوبحيلا رمع نب دم نب لع بحاصلا نيدلا قفوم يضاقلا يفوت اهيفو
 احنيصق: ايت. اهيقف الضاف اشيئر الماك الجر ناكو ٠ تحاصلاب:فو ورا

 هتافو ثتناكو ٠ هلافو موي ىلا ةيدوّوأا ةلودلا يف ءاضقلاو ةرازولا لواغ .

 هللا همحر ةروكذملا ةنسلا نم ةجحلا يذ نم ثلاثلا موي

 : يتسلا دمع نب دما نب دم هللا دبع وبا ملاصلا هيقفلا يفوت اهيفو

 ىلا ةلئثسا هنم تدرو ىوتفلا يضرم قالخالا نس> اق الضاف اييقف ناكو

 : ننس كليتي ىلع لدن نوما بحاص يبصالا ندنحلا يبا مامالا هيقفلا



 266 ةب كارلا دوقملا

 نب نسح رفظملا كلملا ىلع لصح ةنسلا هذه نم نابعش ربش فو
 نم ناكو ٠ فرشلا نم هلوصو دعب كلذو هعسج يف كعوت ديّرلا ناطلسلا
 هيلع دتشا |لف * لاعس عم هقزافل ال ىلا تناكو بيط ريغ هعولط لبق
 نراطلسلا بف ناضمر يف رمالا هب دتنشاف ملطف عولطلاب هدلاو هرما مالا
 قفوم بحاصلا رماف همعزا ريخ هاتإ ديعلا موي ناك الف ٠ فقوت مث عولطلاب

 زعل لصوف نينثالا مويوهو رهظلا تقو ديعلا موي علطف هروفل عولطلاب نيدلا
 ءاثالثلا موي رهظ ديبز نم ناطلسلا جرخو سعتلا عولط دنع ءاثالثلا موي

 ف هتجلاءل ءابطالا لسراو تابعث ىلا هنبال لسراو سيما 2 زعل لخدف

 نمداسلا دحالا موا يف يفوت نا ىلا كلذك لي و ٠ ًافحنو ًافعضالا ددزي

 هتيصو يف تبثثو ىصوا نا دعب ةدعقلا يذ نم

 هشمن غب الو بوث هيلع قشي الو هيلع حاصي النا هتيضو ةلمج يفو
 رباقم فيس نفدي ناو هليخ نم *يش هربق ىلع رفعي ال ناو نطف بوذب الا
 نفدي نارما هناف نفدلايف الا هب ىصوا ام عيمج يف هتيصو هدلاو ذفنف ٠ نيلسملا

 كولملا لجا نم :راكو ٠ رمث ةيزعم يف ةيديوملاةسردملا يف رفاظلاهيخا دنع

 اه ىرجيناو براحلا ةيرق يف ةيمردمهل ىننبب نا هتيصو ةلمج يف ىصواو اًردف

 ا

 م40 ٠ كلذ عيمج هدلاو لعفف ٠ اهتحن ضوح ىلا اهنم أملا يرجي ناو هامل
 اودبشو مهعمجأب لوسر نب كولم هنفدرضحو 5 !ويشم مر هئفد و نآكو

 فيفعلا بتكو ٠ هتكلمم رئاسيف هيلع ةءارقلاب هدلاو رماو مايا ةعبس ةءارقلا
 تانبالا هذه هي زي ناطاسلا ىلا رفعج نبا

 ضرتفت ةعاط هل نمايو اهئاطلسو كولملا قمل
2095.4 



 انا نإ

 اهيف ناكامو ةيدي ملا ةلودلا رابخا ركذ يف سماخلا بالا دي 2.٠ هع

 ايف سانلا فلتخا بابسال زءتب ةبترملا راد تقرتحا سدر ربش نه رشع

 كلذ: ريغو ةسيفئنلا ب 0 دل ثاثالا نمريغك يش ١ انف .ةييلكف

 نما ناتلماك_ ناتريبك ..ناتناغشل قرتحا ام زا ف ناكو ٠ءرصحني ال امم

 دفاز يفرذكموب ناطاسلا ,ناكو ءار ئرخالاو ءارفص امهثادحا ٍشكرزلا

 ببسب لاشفلا ناطاسلا جرخ بجر نم نيرشعلاو نماثلا تبسلا موي يفو

 ديب ز ىلا عجرو روك ذملا رهشلا رخ ١ ىلا كللانه ماقاف ديصلا

 قرايشلا باب رهاظ ىلع ديب زب ريصق ءاشناب ناطلساا رما ةنلا هذهيفو

 رصقلا ءانب ةزوص ناكو ٠ قيبل طئاحب فورعملا هئاشناب رما يذلا ناتسبلا ىف

 هلو عرذا ةيسةدعتم هردص داب اهارذ نوعبراو ةسمح هلوط ناويا 595

 روك ذملا ناتسبلا ىلع فرعشي نيواوا ةعبراب رصقزيلهدلا قوفو مستمزيلهد

 هيحاوأ عيمج نم
 نم سراف ةئاه يف رصم باص رصانلا كاملا جح ةندلا هذه يفو

 ةفرشملا كم لضوف ينقلا مهحالسو نجملا ىلع كولم فال ١ةتسو هكيام

 ىأرب فاطف اعرةم امرحم قشمدنم هجورخ موي نم ًاموي نيرششعو نيثثا يف
 انج ليال يأ ىضَقَف ةجرعلا حيبق جرع !ناكأو نئانلا نم

 ٠ ىغ يبانبا ثيغلا وبا ففي رشلا هممو داعو قدضصتو سانلا ىلا, لرنسبأو

 نم 1 امهيلع ضبقي نا ايشخ هلوصوب اسحا | ةضيمحو ةثيمر بره
 العفو ايش دحال اكرتي مو اًديدش ببن ةكم ىلانيلصاولا راختلا ابهنو ةكم

 مايا تغرف ىتح ةكم نع نيبئاغ اماقاو ٠ دحا هلعفي الام ةيبقلا لاعفالا نم 8.8



 ا ةيلوللا دوقعلا

 لها نوصح در جورخلا دار الف 5 يفو هيف اواذءو مثريغ 1+« ريوسأ

 ع+و# نوعبراو فين هعم لئقو لتقف هيف اومتدف ليلا نم هلاصفنا لبق ةلادعلا

 هباعصا نم الجر
 نورد لا دعو يقلل“ لا مامالا للشر تاصو خي راتلا اذه يفو

 محريسف ةمذلا ءاضقنا لبق ناطاساا 1فريبو هن ' حاصلا يي ىف يعسال يلع 9

 قطاف وغلا ها ةعاغ قب لا نا ف يدلل

 اص ىلع رمالا رقئساف ٠ انضر ثئموي نيدلا قفوم بحاصلا 1

 ةتزلططأب ةيلطخأاب ءأللا فرشلانا الع 'ةرو 5 ذملا ةنساانمةرخ الا ىدامج اهلا ننس

 تاكو حاشولا ل ١ لاوماو هءاكر شو مدر: تدب بحاضو ةجمب ريملاو

 ةثالثو هيلا |هريغو ةيلظو ةجحب مامالل فورعموها٠رئاسو ساهو نب رفظو

 مت الف نينسرششع ملصلاب زعت يف تاصلا حاصو ٠ ةئس لك يف رانيد فالا

 يتئام بالا ركسع نم ناطلسلا درج دارك الا هنع لصفتاو مامالا ميلص

 نب دم نيدلا دساربمالا ساو ٠ نازه ىلع ةظعلا ججد.» لجرو سراف
 دقعو ذئايح دنجلا ىلا زييشلا هجوتف مهلا ءامنص نم ه ركل ريس نا رون

 *+4 مهنئاهر رتسُأ ناو عاطقالا كرثو عاذرو رامذ لوخد كرت ىلع داركالل اكنص

 انناظتتناو امد“ كسل“ تالا للا ةزيفالا ناطلخلا نطاؤأ+ وزال

 رمالا لثئماف

 908.ه ديصلا ببسي دنجلا ىلا ناطلسلا راس ىرخالا ىدامج نم ثلاثلا يفو

 عبارلا موي ديبز ىلاراس مم زعل ىلا داعو هنم رشع ىداحلا ىلا كالانه ماقاف

 عباسلا ةعنجلا ةابل يفو ٠ بجر نم عبارلا موي ديبز لخدف هنم نيرشعلاو
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 صلختساو نارقلا اوأيق وهب هدالوا عفتنأف نينس ةدم هعم ماقاو فيرشلا نم

 عمجو * يفوث نا ىلا ةحومسملزت لف ناطلسلا :ىم هضرا جارخ هل فيرشلا

 نه رفص ربش نم فصللا يف هتافو تناكو ٠ هريغو بدالا يف ةريثك ابتك

 ىلاعت هللا همحر ةروك ذملا ةنسلا

 سايم نب دما نب ىلع نب دم هللا دبع وبا غانا هيقفلا يفوث اهيفو

 لع دينجلا ربا بوني نكو ندع لهاب هقفن هت طمع ية ناكو ٠ يدفاولا

 ريذبإ 2 بلاغلا ةريس راسف هناكم لعج دينجلا نبا يفوت الف ندعب ءاضقلا

 هنكسم ناكوجحل ةدإب يف ةعارزلاو رب يف ف رقاب عم ةراجتلا ىناعت ناكو

 نينس ةدم ندع ءاضف ىلع رقساو ايلفلاب هبا اني: نيطيوقلا هلاوخا وكم

 3 بايك اب ةياعح وزئزلع نما هوأزعف نتمني 3 ضئيل قع
 يفوت نا ىلا هدا, يف ءاضقلا ىلع وه رمتساو يفاحجلا ءاضقلا يف هدعب رمتساو هدإب

 ىلامت هللا همحر ةروكذملا ةئسلا نم بجر رهشيف هتافو تناكو

 لاهل نب داع نامل غ١. د: ىبا لضافلا هيقفلل نقلك ايفو
 أعراب املا قنة اكو ؛ ةئايبمم انيتبنو جدنا ةنس هدلوفا ناكو . حابصم

 ىلاعَت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا يف يفوت هقفلاب راع

 ىلا ديب نم ديٌؤملا كلملا ناطلسلا ملط ةئاهبسو ةرشع يثثا ةنس يفو 0 8
 ٠ ةروكذملا ةنسلا نم مرحلا 777 لوا ديبز نم هجورخ ناكو زعل

 نبا ىحي نيدلا داع فيرشلا لئق لوالا عيب در هش نم رشع عبارلا مولا فو

 ىلع هوزج ناعم لها رم لئابقلا ضعب نا ةلئق بيس ناكو ٠ نيدلا جات

 لالا يف نابي اذنك :(9)  ...لصالا يف انك -(؟)



 د 044 ةيؤاؤرللا دوقعلا

 ىلاعت هللا همحر

 يللا .ىلع نب هللا دبع نب ليغامما نيدلا بختتنم يضاقلا يفوت اهيفو

 هل الماك القاع الضاف الجر ناكو سذقنلاب :بقلملا :شاقنلاب فورعملا ادلب

 مث ةدم اهب ماقاف ةفرشملا ةكم ىلا هدلب نم رفاس ضيفتسم انتو ضي رع هاج

 م رذئموي اهيلاوو ديب ز مدق الف ٠ اهيف هرك ذر كت دقو نا ىلا لحضرا

 لحب .نا ناطالا رءاف هلوصوب هلعي كلملا ىلا بتك ينبت نبا نيل

 لوصالاو هقفلا يف دي هل !لهزتم غرو ناكاو : مركيو ذ ززعلو مظعيو

 هيفاورك ذ سلجم لصح كلذ دعبمت كذا مدل ءمصاع نر رم هيقفلا بحصو
 هريغ ىلع مال. || هيلع ىلع ميدقت هنم عع مبني ةاضافملاو منع هللا ضر ةباوصلا

 ةعارزلا اناعلو محرجتو هتي مزلف هنع كلذ اوعاشاو ضفرلاب هومهتاف ةباعصلا نم

 مث ةالولا هب يضويو هءرتحيو هلي رفظملا ناك أم لجال .اهيف امرت ناكو

 نيعمجا مهيلع نأ دهاجلا هل تدلوف هتثبا دبّرولا كلما واطلسلا جوزت

 رماو ةزوك ذملا ةندبلا فلنا دايز ةئيدم يف روكدملا ب خشنلا ةافو تناكو

 70 مايا ةثالث ةبرغملا' عماج ج يف هيأع ةءارقلاب ناطلسلا

 دعسا نب رباج نب دم ربا هللا دبع دمشوبا لضافلا هيقفلا يفوت اهبفو
 عبرا هل ناك هنال يعابرلاب فرعي ناكو يكسكسلا مث يردوعلا ريخلا يبا نبا

 نع وحنلا ذخاو ٠ هريغو ىسيع نب ميهارباك دنجلا ءابقفب هقفل ناكو عباصأ
 نام 1 هلا دبع ىلع ثيدحلا بتك عمجو هزيغو ركب يبا ن نبأ دمحا

 ملف ايلعلا دلبلا ىلا ايببسسي رفنف ةشخو هتب رق لها نيبو ُةنيي لصحو ينالوخلا

 ةلك ةقفش هل تلصحو سيرداو دواد هيدلو هللا دبع ىرب يلع في رشلل
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 اهيف ناك امو ةديرلا ةلودلارابخا ركذ يف سماحلا بابلا 2 ا ق0

 لقتثامث ٠ سبت لبج باص يح اي ّنلا يشلا لئقو مامالا ركسع اومزهف نيذدلا

 1 هدنع ماقاف حاحلب رفظملا كالملا ةطخم ىلا روك ذملا نصحلا نم فيرشلا

 كرتو لهاسلا لبج يف ةماقالا, هرماو لاوش نمرشع عبارلا ىلا لاح 0

 ىلا نيدلا قفو» بحاصلاو رفظملا لزنو ٠ لجار فلا ركسعلا ىرم هدنع

 برحلة ةجح ىلا سابع نب دم نب سابع نيدلا سعث ريمالا زهجتو ٠ ةماهت

 ةنتفلا تلواطت الو ٠ ناسعم 0 يفسابع طغ ناورذب رهظم نب يهرب ا

 ةلماك ةنس ةدم ناطلسلا ىرم ةمذ ىلع لاحلا رقئسا مامالاو ناطلسلا نيب

 بحاصلاو رفظملا كلملا عجرو اهرازوا ديب عضتو ةنتفلا نم سانلا ميرتسي

 ديبزبةيناطاسلا باوبالا ىلا نيدلا سمت ريمالاو

 كالملا ناطلسلا نب مهاربا قئاولا كلملا ناطلسلا ينوت ةنسأا هذه يفو 5

 ناكو يضورحلا رافظ يف لوسر نب ىلع نب رمت نب فسوي نيدلا سمت رفظلا
 رعشلا لوقي ناكو لعلانونف يف ةكراشمو بدالا ينةفرعم هل هنساح يف دب رف 8

 ةينساا زئاوجلا هيلع رسحيو

 مركب ىري نا :اببرغ سيلف ٠ هونص فسوي نب دو.اذ كي نمو
 ناطلسلا هآقلتف جلا ديري رافظىلالصو يعافرلا دما دلو نا ىوريو

 تاكو ةسيفنلا تافايضلا يف مانا ةثالث هدنع ماقاف ماركالاو لالجالاب

 ةنشنش كالتف فيرشتو ةيكلم راند فلاب ةفايضلا ةدم يف موي لك هل لسري

 ةيلع ةءارقلاب ناطلساا رما هتافوب معلا لصر الف ٠ ةيربزه ةوخاو ةيرفظم

 عي سانلا هوجوو ةلودلا نايعاو لوسر ينب كولم ةءارقلارضحو مايا ةعبس
 مايالا ةعبسلا تضقنا ىتح سيفن طامس ىلا ةءارقلا دعب نوفرمدني موب لك



 26 م1 و ةر اولا دوقعلا

 ذذأو اهيلع ىلوتساو ةرهاقلا ىلع لئاقف ةشناحلا دلب ملطو ٠ 2يشب هنم رفظي ف

 ةفاك ىلعالا فرشلا لها هباجاو حاتةملاو ةعجتلاو دعس لبجو بيده نصح

 داع فيرشلا رعاو ةهجلا كلت ىلا دئارجلا درحو ةماهت ىلا ناطلساا لزنف

 ركاسملا مو بانقا لبج ىلا راسف هتداع ىلع اهيلا هجوتلاب سي ردا نيدلا
 مهلتاقف نابعش نم عباسلا مويلا يف شاكع ىلا راسو اوباجا ا لئئابقلا بتاكو

 م9 نه صقني موي لك ناكو ةئاوسخو افلا ذئموب مركسع ناكو مايا ةيناث

 ماشلا لئابقو مويهالاو بطشو ةحح لئابقب مامالا دتساو ةعامج هركسع .

 لجار فال ا ةتسيف نابعش نه رشع سماخلا موي ةطحلا اودصقف هيلا اوليقاف

 نيدلا دامع فيرشلا الا قبب مو مامالالوصو لبق يناطلنل |اركسعلا مزهناف

 نسل لفرد د مساق همع نبا لتقو نيدلا داع فيرش || رس عرافة نلف

 205. جزيرا ل اعلا ةعقولا يف لتقو هناصح رقع نا دعب عبارلا سو هلاخ رساو

 ا ا ناكو ٠ ريضخ نب ركب يبانبب يزاغ
 نفى اول اكرام ريشا د ا ففيرظفلا ماقأو ٠ لجرلا خرم ةَعنألا لتفو

 هش مامالا عمجن ليبحرش ينبال يذلا نازع هند قحلف تافا مث“ رهش
 شع نامساجلا موي حاتفملا نصح ريمالا بقوا و ٠ ةئشب رفظإ ! هيلع فحزو

 نمو وه ريصو ةنحش نم هيفام عيمج حاطلا نبا 5 ادعب ناضمر رهش نم

 ءاريالا رفح وللا ىلا نئلدلا خانع نطو شلا لقتناوف + :ةتبنرقلا :ةوزبا: أ لادم
 م: كلملا هدلو زهج ناطلسلا ناك دقو ٠ ناضمر ربش فصل يف نيدلا نص يب

 اهو ربخلا امهيتلف ةعقولا لبق فرشلا ىلا نيدلا قفوم بع اشلاوذرئانلا

 داع فيرشلا ةطح عضوم ىلا اوراس مث ٠ حاحلق يف الظحو اراسف مجهملاب



 اهيف ناك امو ةيدي ملا ةلودلا رابخا ركذ يف سماخلا بابلا 26 "57

 ىلابتالهلا يحاور ذل ةئسلا يف كلذ لعيفوتو

 دلو هللا دبع نب ىلع نب دمح هللا دبع وبا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو

 غلبف دبعتلاو ةحايسلا ادصاق هيا ةأيح يف جرخ ناكو ٠ ةحادقملا يحاص

 2 37 عضوملا الخو هدلاو يفوت الف ٠ةدم كلانه ماقاو يضوبحلارا ْهظ ةنيدم

 ناب ىتتباو لصوف .مهملا لوصولا هول سو !دصاق السر هل اولسرا هيف موق

 ىدامج خلس يف يفوت نا ىلا يضرم أمايق عضوملاب ماقو رافظ طاب ر ةفص ىلع

 ىلاعت هللا همحر ةزوكذملا ةنسسلا ند ىلوالا

 بلا نب رمس نب رك يبا نب رمع نبب هللا دبع لضافلا هيقفلا يفوت ايفو

 ةللي اعنذلا ,(لنفاغ يكاد اريج [يتقت اكو (ييفاشرمل دكر نقلا يلع ظفاحلا

 ةنسلا يف هتافو تناكو ٠ ماعطلا ماعطاو سفنلا مركو ق حاملا نسح يف هيبا

 ىلاعت قنا هيجل ةريك ذل 20,8

 رجحب ةيرقىلا ةبسن يللا دمحانب دمع دبع وبا حاصلا هيقفلا ىفوت اهيفو

 هقفث ادهاز ادباء اعرو احلاص افراع اهيقف ناكو ٠ ءاخلا مستني ةلخلا اهل لاقي

 هنع ذخاف هدب ىلا داعو يبرضحلا ليعامسا هيقفلاو ةنفهسب ليزج نب دمحاب
 ةّيرط كلس نا هيقفلا اذملل ضرع مث يلع . :رب دمحا نبا ليعامس انين قبل

 هب لز. لو نيدصاقلاو نيدراولا ىلع هلام ق قفناو اطابر ىتتباف ةدابعلاو دهزلا

 ىلاعت هللا هحر كلا ةنسلا يف ينو ىتح

 مزع رهطم . نرب دمم مامالا نم لصح ةئاعبسو ةرشعىدحا ةنس يفو

 لئابق باصادق نكو-٠ كلانا ميرفي يف قرشلا ىلا هجوتو مييظع

 لهاسلا بج وحن مامالا 2 راسف هنوهركي ام ضعب ناطاسلا ةالو نم قرشلا



 اج م10 4 ةيؤاؤللا دوقعلا

 اينغ نيذلاو ةءوزملا لها نم الضاف اهيقف ناكو ٠ بسنلا فيرش هنالاقيو

 م ةجانلاب سردو ؛ كللذ يف اغار باد الا حئاوح ءاضف يف يعسلا يب ىف

 رفص يف هتافو تناكو٠ دينا وإلنب يلعو سابع نب دمحم هقفلو زعت ةندم

 ةاج ةربقلا وحن هب اوراسو هشعن لج امل هلا قروزؤباو٠“ ةروكذمل ةئسلا نم

 5 هللاو تالذ دعب 7 0 ةلاغك ا يف لخدف ءاولا نمر

 دبع هقفلا نب دمح هللا دبعوبا لضافلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه فو
 سرد اك ذ لوضالاو هقفلاب راع اَربَتف ناكو ملاس نب ىبحي هيقفلا نب نمحرلا

 905.4 لاف ةليوط ةدم يورجيلا نب رمت نب دم نب ركب ابا هيقفلا بحصو هيبا دعب
 اًريفسديَولا كلملا ةقمإو هلهاىلاو هيلا ةسردملارما لعج هببسبو !ديج الام

 دكم بحاضص ىن يبا ىلع زامخ موقيل سو هيلع هللا لص هللا لوسر ةنيدم ىلا
 ترم ' اوضرتقاف لاب هبحاصو وه هرداصو ىنوبا مزاف امهنبي ناك سمال

 نيعستو نام ةنس يف ناك كلذ نظاو يدنجلا لاق ٠ "'اوداعو نيلا جاجت
 اعاستا هايند تعسلا نا دعب ةئاعبسو رشع ةنس يف هتافو تناكو ٠ ةئاتسو

 عا ديل اريك

 دمحا نب هللا دبع نب دمحا نب هللا ديعنب لع نسحلاو يا هيقفلا يفوت اهيفو
 ةراج نودكسي برع ىلا ةبسن 27: دعسا نب دما نب مساقلايانبا
 رصان نباب هقفلو ةئاّمسو ةرشع تس ةنس هدوم ناكو باطخ وب مل لاقي

 لاقي رفعج فالخم نم ةيرق نكس اقدم ًاققح ايتف ناكو ٠ الوا روك ذم
 ىمنلاب هرمع رخل ١ يف نحتماو ٠ ةلمهملا لادلاريسكو ميجلا حتي ديدج لزفم اه

 لصالا يف ضايب اذك (*)ةينثتلا يضلقي قايسلاو عمجلا ريمضب لصالا يف اذك )١(
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 في رشلا مرحلاىلا اوُوجو مهسفنانم ةءاطلا اواذبو تبحر اب ضرالا مهلع

 لافالاب مولع ةيلوسرلا ة:ثنشلا تداعف هلاون ني رطوتسم هلالظ نيئيفتم

 مست و مهنم ةعؤجحلا ءانبا نب مد_فتساو مهديأب نازه ءاشب ىلع لاحلا رقتساؤ 8

 نئاهر سمح

 نب نسح نب رون ني.دلا لاح ريمالا ناطلسلا عطقا ةئسلا هذه يفو

 نع نيدلا داع ريمالاضوعو ةماهتب ةنجلاو ةيفوجلاو ةيدعصلا لامعالا رون

 ةمحلاب ةثجلا
 دقو داركألا ءافل ديري روطم نب دمي ءامالاراس ة ةرخ .الا يدامج يفو

 3 .اطلسلا اوحلصاف ملصلا يف ملل ادبف جر ظني ماقأورفانلا س 1 لصوفهوبلط
 يذرخ ١ يف رعت ىلا دييز نم ناطاسلا علطو رورو ىلا مامالا عجرف مهسفنا ساس

 ذملا ةئسلا نم ةدعقلا

 ناكو فيثك ركسع يف ءارمالا نم ةدعرصم نم مح ةنسلا هذه يفو

 لصحي لو ةكمنم ارفن كلذب الع الف ٠ ةضيمحو ةشيمر نيفيرشلا مزأ مثدصق
 رصم ىلا ةيرصملا ركاسعلا تعجرو جملا ىضقنا الف ٠ امهضبق لعركسعلا

 كم ىلا اًذاع

 ىبحي نب نامع نب رمع باطخلا وبا لضافلا هيقفلا يفوت ةنسأا هذه يفو

 بلغ ا دوج اهيقف ناكو ٠ ةئاتسو نم رشعو نام ةنس هدلوم ناكو قاحتا نبا
 ةروك ملا ةنسلآ" زم فص يف ”هتافو تناكو ٠ ثيدحلاب لافتشالا هيلع

 ىلاعت هللا همحر

 يمليزلا يتربجلا دم نب قازرلا دبع اصلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه يفو



 مم ةيولؤللا دوقعلا

 دمحم نب سابع _٠ريدلا سمش ريمالا سن ةئاعبسو رشع ةنس يفو

 . :صح دنع ةفطلاب ظ> ورافظ وحن هتطحم لقن ورافظ نصح سابع نبا

 ةمدخلل اونعذاو حلصلا ين فارشالا بغرف هيلع قينجنلا بصنو زعت

 دنجلا نب رمح نب هللا دبع نب دمحم نيدلا مجن خيشلا دي ىلع ةفيرشلا .
 ءاعنص ىلا ناطلسلا وحن ادعم راسو - همامت ىلع فارشالا :رهرو ةدعصت

 ريالا نم هرك ىلع اليل حلصلاب حئاصلا حاصو هلعف ام ناطلسلا متأف
 ام دنجلا نبا خيشلا نم ةعيدخ كلذ ناكو ٠ ذئموي برحلا مدقم سابع

 مفر أمرض نولبق هع ارئاشتيباف ناصللا مههلع ماقا نا رافظ لها ةرضم لع

 ررقث ١ ناطاسلا متاو بونذلا ةلج نم هل ناطلسلا اهدمف مهنع ةطحلا

 حلبولا نف
 ن.رشعلاو سماخلا موي زع ةسورحم ىلا ءاعنص نم ناطلسلا هجوتو

 نب نسح نب دمحم نيدلا دسسا ريمالا ةيئاعنصلا ذالبلا يف كرتو رفص نم
 اهب امطقم رون

 51 نصح ىلع نسي ردا نيدلا داع ريمالا لسن ةروك ذملا ةنسلا هذه يفو
 بئان ىلا عيملا سو نيفرشلا نوصح نم مسام ىلا افاضم حاتفملا
 قرشلا تاهج ناطلسلا هالو دقويجان نب حامطلا نبزسح وهو ٠ ناطلسلا

 ةسورحم نم يللاعلا باكرلا مدقت ةرخالا ىدامج نمرشع مباسلا ينو
 دبز ةسورمم ىلا زهت

 تقاض نا دعب ةعاطلا يف اولخدو دارك الا حلصا خيراتلا اذه ينو
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 ينوكلا حلفم نب يلع نسحلا وبا لضاملا هيقفلا يفوث ةنسلا هذه يفو

 لعلة زيغ ناك و مهقفلاو تامارقلا يزارملا نبا نم هذين( ةفضافا ناكر

 ةعساوايند بحاص حلفم هوبا ناكو يزارملا نبا ىلا اًناسحا سانلا رثكأ

 البو نادل قم' يزلزل يا ةثاؤم نم لالا لت لع اذه هدلو ناكو

 يف غلابيو بجي ام قوف هبارتقا يف دهتجي يزارحلا نبا ناكسف ٠ هلايعلو هل
 ةبلطلا رئاس ىلا نسعي ناكف كاذل ةبلطلا رئاس ىلع هرثأويو ٠ هماركا

 يذيف هتافوتناكو ٠ رقفلاب نحتماو ٠ هرمعرخ ١ يف جح مث مهيساوي و اضيا
 قال هلأ ةمحرةروت كلانا

 حاجن نب دمحا نب دمحم نب ىلع نب ليععسا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو
 ناكو٠ يمرضحلا دمحم نب لما هيلا تلي ةعام» ةيلل_ يلا ا

 )لا كر ل فرت علا يو فرعا
 ةروث ذل ةنيلا ني ىلوالا ىدامخ

 ناكو © نب رمع نب دمحم هللا دبع وبا يرقملا هيقفلا يفوت اهيفو

 ذاتسالا بحصو نارقلا ًارقو ةئامتسو نيعب را ةنس لوا مرحلا رهش يف هداليم
 رافظ ىلا هعم رفاسو قئاولا كلملاب لصتا هتبعص ببسو 9 ابا 204.4

 روش يف هتافو تناكو كلانه يفوت نا ىلا هل اريزو لزي لو هرما ىلع بلغو
 ىلاثت اهنا هور رك ذل قالا ارد كاضمر

 لصالا يفوحمم انه ام (؟) و لصالا يفوحمم انهام (1)



 دك سوا ةيؤلأللا دوقعلا

 ةروك ذملا ةنساا نم ةجملا يذ نمرشع يداحلا موي اقوربم هتافوتناكو
 عا هللاو

 فارم نب هللا دبغ نب دم نب رم باطخلا وبا لضافلا هيقفلا يفوتو

 ٠ بسنلا ءاي لبق مجو ديدشتلا عمو واولاو ءانلا حتفو ميملا مضب ىجولملا

 نق ىلإ راب مث ٠ ةيش فالخم ةئاتسو نيعب راو تس ةنسهدلوم ناكو

 ةدابعلاو دارفنالاو ةلزعلا هيلع بلغي ناكو ٠ ةيرمعلا ةسردملا يف اهيف سردف
 هتينم هتكرداف ٠ هنيد ءاضق سبسب ندع ىلا لحراف ٠ طع نيد هلا

 ةنسلا نم ةجحلا يذ نم نيرشعلاو ىداحلا سيمخلا موي اهب يفوف كلانه
 ىلاعت هللا ةمحر ةروكذملا

 203.8 نب لاطب نب دم نب لاطب نب دمحم سئرلا خيشلا ىنوت اهيفو

 مهل لاقي ريك داق ىلإ دين ىلا لاطب نب ناملس نب دمحم نب دما

 نم حاون ةدع يف ةريبك عضاوم نونكسي رعشالا نب معنا دلو نم بكرلا
 ييلاقملا ةحان لولو .٠ ةنطلسلا مدخم لاطب نب دمح هدج نك نا
 هلتق مث هتيالو يف ةدم ماقاف دمحم نب لاطي هدلوهدعن ىلوت كله الف هدم

 مداخ دنع ةٌولمدلا يف ةنيهر لاطب نب دمحم اذه هدلو ناكو همع ينب ضعب

 بستكاو هب هرمأ يوقف ةهجلا هالوو هيا ماقمهماقاف توقاي هل لاقي

 ارهد كلذ ىلع رمتساو هرمأ كلذب يوقف ةلودلا نايعا بحصو ًالاومأ

 ءاسؤرلا ىلا برقتيو ةسائرلا بحي ناكو هاب أ اولتق نيرذلا هنم بربف اليوط
 ىلاعت هللا همحر ةروك ذملاةنسلا يف هتافذ تناكو يفوت نال ايندلاو نيدلا لها نم
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 ةئاعبسو نام ةنس يف ديبز ىلا هلوزن ناكو ٠ فيرشلا عرشلا ماكح ىلا الا

 ل ل
 ةروك ذملا عسل ةنس

 بحاصلا رمع نب دمح نب ىلع نيدلا قفو» يضاقلا هوخا هنفذ رضحو

 اصلا خشن ثااربق بنج ىلا ربقو هب يزن رداف زعت نم هيلغ اجعْزم لزن سباب <

 ىلاعت هللا همحر ماهس باب رباقم يف حلفا نب يلع

 هيقفلا نب ىحي هيقفلا نإ نانع حلاصلاهيقفلا هرقفلا يفوث ةئسأا هذه ينو 4

 مزعلاوأوأ |عيف ممجي نائدي هلوق - :رمو رعشلا يف ةحيرق هلو اريخ ًاهيقفناكو
 : امهو

 دمحم دوه مهارباو حونف 2 دشرت كلعل مهظفحافم زحلا ولوا

 نوكي نا الا ىفقم هنكلو دحاو تيب اذه امنا هنكيت سيرت 64 هي

 يف مزعلا لها بعوتسي مل هنالو كلذ نكميف لصالانم يناثلا تبيلا طقس

 سمخ يذلا وهو ٠ لعا هللاو رخا تيب طوقس ىلع لدف ءروك ذملا تييلا

 قل

 ررشلا ىلع نيوط ِبْدَج ملاضاو  ربسلا اهب رضأ دق نيعل نماي
 لاقف

 رصبلا مث يتاخ يعمس كاذكو ركفلل افلح راح ىنعلا يبلق

 روسلا اهب رضا دق نيعل نم اي رطملاكر جاحلا يف ينيع عومدو

 ررثلا ىلع نيوط بذَج علاضاو

 لصالا يف وحمم انهام (1)



 * نا د ةيول وللا دوقعلا

 8 نيدلا لامج فيرششلا ىلع ضيقلاب ناطلسلا سما ةجملا يذ ةرغ يفو

 جتحاو ٠ ءاعنصإ ديّوملاو دواد هيدلوو ساهو نب يع نب هللا دبع

 ىلع ةطحملا دمع نب سابع عم رك اسملا ريسو كلذ تبجوا رومأب هيلع
 ءاعنص يف ىعضالا ديع ناطل.سلا ديعو قينجيملا هعمريسو نازع هئصح

 909.8 ةرمح نب ىبحي نب دمحا نب دم نيدلا جات ريمالا يفوت ةنسلا هذه فو

 ىدامج نم ني ريشعلا موي هتافو تناكو ةزمح نب ىلع نب ةزمح نب ناهلس نب
 ديب ىلا هيلا لزن موي ن ناطاسلا عم ناكو . ةزوكذملا ةنسلا نم ةرخالا

 ىلاعت هللا همحر هتافو موي ىلا ةيضاملا ةنسلا نم لاوش يف

 رمع نب دم نب ركب وبا نيدلا يضر لضافلا مامالا هيقفلا يفوث اهيفو
 تكس ةئس نم بجر روهشيف هدلوم ناكو دينيز ةئدم يف هتافو تلاكي يويحبلا

 نع ذشيا اهو دميانلا تاك ويه وانغ هيأ هقتط نك. ةناززمو نينا

 عجب هريغو رورس ١١ يباك ةيفوضلا نم رباك الا. ىوصو فوصت 0

 وصلا يبرملا نبا مالك نم ايتك_متسناو باك الا نم بيج اهيف قاف .ةكم
 درخلا نايعأ هيلع لبقا نميلا ىلا داع امل مث اهيف ام دقتعاو اهيلع فكعف

 ىلع لات اًرومأ هنع هباعصا لقنو ٠ ميظع دقتعم مهل راصو نيتاوخلاو كولملاو
 لبق ةبمصو فاللتئا ديوملاكلملا نيب و هنب لصحو ٠ هردق ةلالجو هحالص

 ةماقال اررظم :راكو دحلا زواج اًداقتعا هحالص دّتعاو هيلا كلملا ربصم

 اريغم: ناطلنسلا حكي كب لو ٠ ههياش امو رجلا لاطب او ركنملا نع يهنلاو فورعملا

 هتزاشاب نأ لاقيرو :ةبجمت لامي هاون: نكاوسملا نجادلف امنا اء هاشتعإ فلق ابل

 لبق _.ركت ملو ٠ نيواودلا باب را ىلا عرشلا ماكح نم فاقوالا تلقتنا
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 اوجرخاو ةدعص يف نيدلا سمش ىلا ءافرشلا فلاخ لاوش رهش ينو

 كاملا هدلو زهجو ناطلسلا بضغف ضرح قب رط ىلع هوريسو يدركلا اهيا
 هتقولو ةدمقلا يذ نم سداسلا موي كلانه ط٠ مثانلا تيب عاق ىلا رفظملا 4

 روطم نبا مامالا ىلع هركاسع تربظو ىلوتساف ضيبح تدي يلا راس

 اوعلط مث دفاح ىلا ةراحلا قيرط رط داركالا نم هعم .”سمووه مزهئاف ةدجي

 ناب ءاثالشلا موي ىلا رفظألا كلملا هدلوو ناطلسلا نيب داغيملا ناكو ابس ىلا

 اج لعلب اريل ازياشام أ ةدملا/للا'ءاشنضا قم يفاطلقملا ركسشلا كبكري

 باتكل جا لكلو دارك الاو روطمنبا ةمالسل يبس هنلبع تناكف نينثالاراهت
 نيبو هنب يذلا حاصلا دلل ماقريمالا ضقت ةدعقلا يذ لوا يفو 2

 ربطم نب دمع مامالا ماقاو قافتالاو ءاقللاب نيدلا سمش أبا: كتاكو,ناطلشلا

 مثابلا تيب عاق يف هتطحم يف رفظما كالملاو ةبورلا يف دارك الاو ةقهر لبي
 ملطف دارك الاو مامالا. يف . يباهشلا بئذلا نب دم لماعو رهش فصن ةدم

 نافل نلف يلم وفل خدارك الا :مانالا مزين تسلا لكيسلا
 ىضالا ديع اهب ديعف ةميلظوحن راس مث ٠ ناورذ وحن مامالا راسف كلانه

 نيف مايلألا 'افاءؤضومس نب لع زيمالا لصوت مناد روط وحن دارك الا راسو
 ىلع هقفلارخأت نم مهغلب ال فيوغتلا اودضف مامالا لا هعم لصوو رهطم

 ريمالا ملل زكرف نالحك قيرط نيل ارماطيخ: تلد لجأ نم مهفارتفاو ركسعلا

 نيدلا ماه ريمالا مهيقلو ةنقلااودصقو رهاظلا وحن نيبئاخ اوداعف نيدلا داع

 رافظ نيدلا ماه ريمالا جرو اوقرتفا مث مايا ةثالث اهيلع اوطحن كلانه ىلا

 ةدعص ىلا ىسوم نب ىلع فيرشلاو ربطم نب دم مامالا راسو



 ا 1 و ةيؤاؤللا دوقعلا

 ةجحو ةماهت قيرط ىلع ءاعنص وحن دمحم نب سابع ريمالا ريسو رادناج ريما

 سابع جرخ ىتح هريسم يف داعلا نباينأتف اًركسعهب مدختسا ديج لام هعمو
 201.8 بحاصو ساهو نب ريمالاو دمحا نب ةزمح نيدلا ملعريمالا هيفو ءاعئص نم

 موي يف رامذ داعلا نباو مث ملوخد ناكف مثريغو ميرش لايعو نادمصو الث
 نرازه نصح ىلع اولوتنساو راملا يداولا ىلا دارك الا تزامنا دقو دحالا
 مم ةثالث مثولتاقف راحلا يداولا ىلا ركاتملا ممتدصقف ةعامج هيف اوبترو هونحسو
 تقرفت مث ٠ مهليخ تذخأو دارك الا نم ةثالث اهنم موي يف لتقف مايا

 دوصتم نب لضفلا . لاوما روصنملا ركسعلا برخو ةيحان لك ىف دارك الا
 ٠ رامذب ناريمالا ماقأو ممدالب وحن فارش الا هجوتف رامذ ىلا ركسملا داعو
 راسو مهباجأف روظم نب مامالاو داركاالا نيب ةلسارملاو ةبتاكنملا تصحو
 هاعئص ركسعب سابعراسوهوباجاف كلانه ىلا دارك الا. بلطو بابش يداب ىلا
 نم لتاقو اًربق هوذخ اف رتنع نرق ىملا مثزيغو مامالاو داركالا راسو ءاعنص ىلا
 تييو مارب تيب برعلا تذخاو ٠ لجز ةئام نم وحن هيف ناكو هيف ناك
 رهش رخ ١ ءاعنص ىلع مامالا فحزو لاوخ يب نامدرو روضح رهاقو ٠ مدر
 لتاقو بابلا فلخ ةلئاسلا يف سارقا يف امئاق سابعريمالا نكو ٠ ناضمر

 اوعجرو ناطلسلا ناتسب . نم ركسعلا ضعب لخدو رئاودلا ىلع ءامنص لها

 عريغو داركالا نم هعم ناكو كلانه اهب ماقاف عابسو ةدحب ىلا مامالا عجرو

 مم هسفنب ناطلسلا علط مث ءامنص وحن دادمالا تءباتو سراف ةئام._:رموحن

 ءاعتص باب ىلع ىسماف احبص رامذ نم هليحر لعج رامذ لصو الف ةسيفنلا
 اهيلع لائقلا ةدواعم يف مامالا عمطي مف ْ
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 ىنلاب هباحصا هملسف مايا ةثالث روصنملا ركسعلا يف نيدلا داع ريمالا هيلع ”*'

 هارتشا دقو ناطلسلا ىلا ةراشبلا تءاجو ٠ بابلا نم نيفيرشلا عولطو رانيد 4

 ةمراطابلا ب ايئ رانك نسارفاو نفال" ةنسخج نيفيرشلا نم تعتاسلا

 ىلا نيدلا داع فيرشلا راسو ٠ بحاضلا هيف عرش ام لطباو هذ

 ىلعالا فرشلا

 هلتق لي رفط نيدلا فيس ريمالا لتق رشع سداسلا نينثالا موي ينو
 بلط دق ناكو ٠ ناطلساا رصق يف ةنيدملا باب ىلع ناكو راءذ يف داركالا

 يف ىتلا مطقلا لست ببسب ةديج ةديرج هيلا تءلطف بابلا نم ةديرج
 كلت يف ريذنلا هاتاف لبللا رغل هودصقف مهيلع ضبقلا ديري هنا اومثوتف دالبلا

 هلتق ىلع اومزع الف ٠ اًرودقم اردق هللارما ناكو ٠ مزحلا عيضف اًرارم ةليللا
 اوراسو مهليخ اورقعف هاعنض ركسع ةطحم اودصقف ةنيدملا نم اوجرخو اوعمجا

 متريغو ةي رحل كيلاملا نم ناطلسل اركسع محةاحن لبطصالا ١ دفح فرعا وحن

 ريمالا ىلا كيلاملا ثعجرو ٠ ةنيدملا باب ىلا رصقلا ن ع مثودرطو موردكف مما

 قرفف مهب لفحي مو عنتماف مهب | جورخلا ةالاسف رتفتلا ف وتهو .نتذلا فيس

 مهلا جوزف ؛ش هشلا عولط دعب ىلا هورصاحف دارك الا هدصق 3 هنعركسعلا

 ةعبراو رامذ يلاوو هبتاكو هراذ ذاتسا وهو هربص هعم اولتقو هولتمف ةمذ ىلع

 ةطحلا اوبهنو مهعسات وهو رفن ةيناث هعم لت نم ةلمج ناكف ٠ هكبلامم نم

 قاطلسلا ىلا ركسعلا لصوالو ٠. اناس برهن م برهو ددعو لمجنم اهيف امو
 تاف اع ناطلسلا مهضوع مهئاثاو مددعو ملويخ ثذخا دقو

 ذئموي وهو داععلا يضاقلا نب رمع نيددلا عاجتت ريمالا عم ركسعلا زهجو



 دي عر. ه ولع ةيول وللا دوقملا

 نبا اومزلو هنم اونكّتو ةيناطالا رك اسعلا هتلخدف نودام نصح يف

 شوب رحلا نصح كلذكو ٠ نصحلا ناطلسلا باون مسن و هدلوو سماع

 نبا ميلستب ناطلسلا رما لصوو ٠ ًاضيا ركسملا هملست ًاضيا ريملا دلب يف

 ةعصعص نب قحسا دلوو 79 نباو ةعصعص نب لع دلو ىلا هدلوو سماع

 ةريهظلا نمرك اسملاب فيرشلا مدقنو يلهاجلا باب دنع اعيوب أب اهالتقف
 دلبب ةرهاقلا نصحو ربخلا دلبب دعس دلب ىلع ىلوتساف ىلعالا فرشلاوحن
 يداملا موي لفسالا فرشلا ون هجوتو نيفرشلا لها نئاهر ذخأوةنساحلا

 لفقلا نصح كلذ هموي يف ملسّتو حاحامب طحن لوالا عيبر رهش نم رشع
 رك اني تفنضعاو مساق نب مهارإ فيرشلا ىلوم هعرقم نبا دي يف ناكو

 ريمالامهب دصقف فال ةسمخ عملا ناكنف ةيئاطلسلا ركاسعلا عم نيفرشلا
 كفيرشلا دنع, ناكو:*اههنفاو لادا نزح ند وهو لهاسلا,لبجا ني دلاذاع
 ع همم ىنب نيدلا داع فيرشلا لمعت هنم لتاقي ىمعماقلا دمحا نب ىحي

 مهقلي لف ىنانلاونلا يناطاسلا ركيتيملا 3 وانو. شانلا لوا هبل الكس
 نصح ىلع ىلوتساو هذخأو هيلع طحن سانلا نم دحا باصا نصح نوذ

 بعر ىمم'اقلا دمحا نب ىبح فيرشلا لخدف ةلهسملا لبجوحن راسو ةرصانلا
 ثيح فيرشلا رقتسموهو سورعلا نصح ميلست ىلع حاصلا بلطو :يظع
 ةروصنلا الا هدي يف قبب لو لومسلا نصحو ناسمش نصحو هماعطو هلاوما
 الف ٠ يناطلسلا فيرشلا بابلا ىلا هلوزن يف ةنيهر هدلو لسو اهيلا لقتناف
 لج لها فارش لل ةلوسملا ىرصحالا هيف قبب ملو لفسالا فرشلا افص
 طم ٠ ناطلسلا ىلع اهعيب نابلطي هوخاو ىلع نب دمع بابلاب مهنمو ٠ مارحلا

 © ب ١
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 اهيف ناك امو ةب دو وملا ةلؤدلاابخا "ك5 ف ىساخلا بابلا ل .

 بسلا ناكورفظملا كاملاب ىمستو يكساللا سربيب نيدلا .نكو اونطاس

 نئازلظاو لاومالا لعافرصتو كاملا لعايلوتسا رالسو سربيب نا. كلذ يف

 هدالوأ زوجو جملا يف. مهعجارف ةنطاسلا مساالا امهنم ناطلسلل نكيملو

 الف ٠ يئاشلا بكرلا عم ريسيل قشهد وحن وه راسو يرصملا بكرا يف

 ةيفالوا ذم .ةكيائرِدِصو كزكلا وحتراض ةنيلفت كلمو رصم.نم جرخ

 انركذ اكس ربيب اونطلسف اهاهأو رصم نع هسفن مزاو مهوداعتساف "+

 ةصيمو ةئثيمر. :ريفيرشلا نم رهظ ةروكذملا ةنسلا هذه يفو

 دهمي مل ام سباثلا لاوما يف .عمطلاو فنملاو روجلا نم ةفرشما ةكم ىف

 كلذ لبق اهنم

 ركب نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبا. حلاصلا هيقفلا يفوت ابيفو

 ًاكرابم ًالجر ناكو لع يندب نوفرعي برع ىلا ةبسن يواميلا يئكاذ نب

 هودصقو هب سانلا عفتتاو نارقلا نفب سانلا فرعا نم ناكو . .ًادلاص
 هنع ربشو ٠ نارقلا لع يف تافنصم ةلعاوذخاو وش رحاون نم

 ءاخو ةلمبع نيسو ةزدهب قع برق 5 نملا ئرقي ناك هنإ

 همحر ةروكّذلا ةنسلا يف هتافو تناكو . دمحا نزو ىلع نونو ةمحعم

 ىلاعت هلل

 نيفرشلا حانتفال نيدلا داع ميرشلا هجون ةثاعبسو عسل ةنس يفو 208

 ةلومع هل تمت ةمصعص نب ىلع دلو نا قفتاو ةروصنملا ركاسملا هتبحصو



 0 'ووللا دوقعلا

 مكباكر تاح لابقالاو نميلابو

 ةبتر :ناويك قوف تابع تمس

 امنأك يلقعملا رون قرشأو

 متاحر امل رجملا نظ ناك دقو

 ةعفرو [ردق سمشلا لم فوفو

 ةحمب كنيدللو ايندلل تلز الف

 ةرسم لك مايالا ين ددجت
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 رمالاو يبنلاو كاملا رقتسا ثيحب
 رصقلا جهتباو قاف الا ىلع كلاطو

 رجفلا هناكرا نيب. رمانل ىدبت

 ريص هل سيل وهو اًرابطصا مارو

 رتبلا كمراوصب اهيف تلعف امو

 رصنلاو حتنفلاو لابقالاو زملا كل

 ردنا ةنامم وتل داض حال و

 ظ ردضلاو تسدلا كب وهز.ناورغالو

 لا ةماهج اًدعب تيضر امو

 رجحلاو تيبلا كل ًاقاتشم لاز امو
 رعذ مكقاخم نم باق لك ينو

 رخفلا حضتاف دجلا قاور متب رض

 رح مكلاسحا قر نم دحا اف

 زغ مكمأيأو وهز مكبيلايل
 رصح اهنرج الام ىببنو م

 نم هدلوو شمأع نب دمحم دخا هن لابنه نم لا ثل ربش يو

 00000 ص هيحاص التقو نودام نصح ةجح خئاشم

 رصم لها نا ةفرشما ةكم نم لملا لصو ةدعقلا يتذ رهش يفو

200.4 



 اهيف ناكامو ةيدياوملا ةلودلا رابخا ركذ يف سماخلا بابا دي مم* “

 ديدشلا عانتمالا دعب ديزب ةيناطاسلا باوبالا ىلا ةز+ نب ىجح نب دمحا

 كلذ لبق نكي ملو ٠ ةفصناو همظعو هفحتاو ةمركاف ٠ ديعبلا مارملاو

 بحاص وهو ٠ اهئاسّؤورو كافرشلا نارعا نم تاكو ٠ ناطلسلا ىلا لصو

 0000 ل ريل نيام هدو ٠ هي رطلاو نالك ةيرملا نوصحلا
 يود همك تدص اهللع ضاقاو - ةناملاب ناطاسلا هلماتق ٠ راغصلا

 دبع لثلا فت ا ذيبز لحاش' ىلع باوهالا رحب ىلا يلاعلا باكرا

 فيرشلا ساق عات راف ٠ هاذ نردلا جات ريمالا فدراو ٠ ةراغلا هلوخد

 ليلا بوكر نم
 ديجلا ديعنب يفابلا دبع لودي ليفلا بوكر يفو

 "0 ا) ذي ملا اماسمو 2 كم ذم دوأد ١ كالزأ هلا

 ناح رفناطاسلاب وهو ارشبتسم جهر يف ليفلا لظف ًاليفتبكر

 - تاهلس مأ اهيف دواد تنا له ٠ هعمجا شحولا لذأ هلالا كل .

 مث ًامايإ ايف ماقأف دييز ىلا داع مث ٠ امايأ رحبلا يف ناطلسلا ماقأو دوو

 رضحأو ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو عباسلا موي. ابلخدف زعل ىلا هجونأ م0
 ةلاصو ةلهصو ةصارقو تابغث روصقيف ةجرفلاو ةهزنلل نيدلا جات ريمالا

 اك تابث ىلا ناطلسلا لصو الو ا و ةلطلو مني كلف ىأرف

 رشملا لوأ يف اهيلا همودّقب يلع نب سيردا نيدلا داع ريمالا هانه انركذ

 لاّمف ةجحلا يذ نم
 رهدلاوكمملاو مايالا كب وهزتو 2ربشلاو ةعركلا رشعلا كب ىنهت



 ا و ةب اوللا دوقعلا

 ماقاف ىلوالا ىدامج نم عبارلا موي ديبز ةسورحم ىلا هجوتو ةلاص ناتسب ف

 رشع عساتلا ءاثالثلا موي ىلا اهب ماقاف مجثملا ةنيدم وحن جونو رهش فصن اهب

 شجا شرج يف ةحم ىلا راسو بجر رهش نم

 راذتعا الو قاس ةيدالو هيلع دوق الزعا فخي
 رابج ةتقارا مد لكف يداءالا جبم ةفويسقيرت

 ضرغ ىلا نومدقملا لصتي لو نيروطلا ىلع راصحخلا لاط.نيح كلذو

 نيرهطلا مستو بجر نمي رشعلاو ثلاثلا موي ىلهاجلا ىلا ناطلسلا لصوف

 رتاوتو ناسمث ىلا قينجتلاو ةطمحلا لقثو ٠ بجر نم نيرشعلاو عبارلا موي
 أيظع المع قينجنملا هيف لمعف قينجاملاب هامرو هيلعلاتقلا

 199.4 هيلع ةفحزلا روضه نالزني نيدلا قفوم بحاصلاو رفظملا كالملا ناكو

 همياست دعبو هبحاص ُةلس مث ٠ نابعش نم فصنلا ىلا لاتقلا هيلع لواطتو
 ساهو نبا ريمالا هلبق لصو ناك دقو ٠ ةطحملا ىلا نيردلا م لصو

 ًاطسؤتو + ك انلاب هب كااشأ نس لعالا ىلا اننلو"” لج الحلل

 م55 نهرو ةيناطاسلا مدخلا ىلا داعف ٠ فارج بحاصل حلصلا ف ساهو نبا

 مث شارب و نازع ميلست ىلع ربطم نب د مامالا حللص يف اضيا طسوتو هدلو
 نم رشع عساتلا تبسلا موي امنع هلاضفنا ناكو ٠ ةجح نم ناطلسلا عجر
 موي مجبملا نم جرخو ٠ هنم نيرشعلاو ثلاثلا موي مجيملا لخدف ٠ نابعش

 فنراضمر ربش ماصو اهب ماقاف ٠ ديب ز ىلا اهجوتم هنم ني رشعلاو نسماحلا

 اهب ديعلاديعو

 نب دم نيدلا جات ريمالا لصو لاوش نم رشع سداسلا مويلا ينو
 ممم ممم مف ممم ممم و ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم همم معمم همم مم ممم مم ممم همم م م ممم مو وو ممم ممم همو هموم وو هم هم مع معمم همم مم ف ل اممم همم ع عم مم ممم ممم ممم هموم ممم ممم ممم ممم

 لصالا يف اذك )١(



 11ظ0ة.58

 كاملا 7
 ىرولا راصما ت تابعت : ايت ترف

 اهتابن .. رسحو أممايعإ ثتعاو

 ”هشار قرف سوواطلا أهم اذإف

 2 قل
 ةطوغو راوب كتعس ف

 نم اههاينب
 هب 7 يلقعملا لدشم اه و

 م ل عرقي م

 اهريغ 1 لزانملا يذه

 ”ملاط ديلا كالا هب ”كلف
 ىلع ةدماج كالفالا هب كلف

 دضصاقل ,.لاونلا لذي داعم

 ”مساوم .لكريدصاقلل ”ةمايا

 باغ ىفوا للعلا يف أل "كام

 ىلعلا يف رفظملا وبا كوللا ذب
 لئاضف تاتش هبقانم تزاح

 0 بئاتك 'هيداغا تلي

 هثيبج ءوض تدهأش نا قللت

 هتامط ةقولخ ”همايا

 اههايمو لوسع

 اهيف ناك امو ةيدبّأا ةلودلا رابخاركذ يف سماخلا بابلا

 اتافص لجو اه رظنم ليمجب

 اهتارحب ف ناسيلالا 790

 اهتامش لثم نرعيعلا ف هتايشف

 اهتامسب تمم“ اذا موجناا يشاب

 (اسج نيفو يالا اهسح يف
 اهتالظ ىحد .ةئشاك سعثلاك

 امتاكرح نم راسخ امم ىرجم
 اهتاذاع ىلع ةيراج سفنلاو

 اهتابهو اهبلضف نع مساوبو
 اهتاياغ يف كالمالا ىلع كرا

 ا تناإه هبإاه يرام“ أل

 اتاتشل“ اعماح ىكضا كازإذ

 اهتايار ىلع دومعم رصنلاو
 اهتايكت يف مايالا نم اططخ

 ةروصقم اتاذل لع

 اهناونع اذه هلي وط ةديصق هذهو

 ناث رصق ءانبب ناطلسأا رما روكذملا خيراتلا يف ىلقعملا ءانب غرف الو

 يطخلا لصالا يف اذك )١(



 ةيواوللا دوقعلا

 هنشاور ازوجلا ةعبرا ها
 هتليق ناورذاش نيهيبشلا نيب

 ةدجاس ءاملا فوض هنم لظت

 ةرقسف قوف ماخر يقاوس ىلا

 ادب ”يلقعملا تيح قنروخلو
 ةرظانم يف رفوؤول عطتسي مل

 9 تماط َذَق صج بر هناك

 ةيولظ يف دو.س يف م

 0 لك نمح يف

 هرب * !ميماسلا فسوي نم تطأ

 ديوملا كلملا ناطلسلا حدقو كلذ يف ديجلا دبع نب قابلا دبع لاقو

 ىلاعت هلل همجر

 ايناروت عدو يداولا ةمار عد

 ىلعلايف ةنفج ل١ لزانم ظملاو
 بسلا ىلع تاذعاشلا روصقلا دحت

 اهراما ىرتءاما ناخبا

 اهرهز قرشيو اهرهاوز ىلبجت

 اهروصق ماظننا يف ةرجلا لشم

 سارع ه.ث ناصغالا اهب تزرب

 اهريط عجاوس نه دوع لك ف

 دك ”ا/ 5. ع

 ا نيدقرفلا نأك ناتكراو

 امهنيب رصقلا وهو ناحانجلا |ه

 امدخ ىرولا ناطاسا تابدّوم

 ام بئاذ هيف ءام دماجل يجعاذ

 امزهنا ةتلباق اذا دض لغك
 امضححم هلع ىلوتف 8

 ايكم-ةلف رفد كنع رفف

 امرمصنم سيل ًءاقب تيس ةعفر يف

 اج لك عنم وأ اظ لك يروأ

 ادعم هلا ديم َتالِجو دف

 اهتاببا 2

 ايتابق ىلا البيع ,نشرأ نم

 اهتافرمش يف .زملا كيرت ًافرش
 اهنا رع نع بطلاب لو رعأ ل

 ايجالاه ىف قالا ايا

 |تارهز امن نم ةرهلا ثري
 اهتايا ىف ردلا دوقع فل

 أتاه نم نوللا كييري دوع

15.4 



 اهيف ناك اهو ةيديوملا ةلودلا رابخا ركذ يف ساخلا بايلا

 نسح رظنملا برحت نائسب ىلا يضفث كيبا.ش سلجلا ىفو

 د مار د

 اذه ريغب هنع

 ريخملاو ريئخملا
 هلل هديا فندملا لأق نينس عبس ةد.٠:ةلمع يف عانصلا ةماقا قبال

 وحن موي لك ٍيفهبلا ملطي ناك هنا هئرامع مايا كردا نمم ىكحي نم تعمتو

 جدنكمو مناصو ساحنو ناهدو راجن نيبامءاب رغلا عانصلا نم ةلغب نيعبس نم

 نم بكري ال نمو ريجلا بكري نم اجراخ روصمو ٠ فرخزملو مخرمو
 ةيزاطنع غزف أو ٠ مهفاعضا فاعضا مثو دالبلا عانص ادعام اذهو ٠ مهعابتا

 ةعماج ةيظع ةحرف لمعب ىلاعت هللا همحر ناطاسلا ىما ةروكذملا ةفصلا لع
 سائلا نا.عا اهرم

 هللا ةمحر ناطللا ناكو ٠ مهتاةبط عونو مهتالاح فالتخا ىلع مهتماع لب 8
 ىرجاو سأنلا نابيعا ىلع عل اا ةفاضاب رماو ةناثلا ةقيطلا ع نم مهلار اظنيهءاع "<"

 ٠ كلذب ٌءارمشلا ه انهو ٠ لاما هدوخ نم مهغلبو الاوأ هقرك "ف ممل

 لوقي رفعج نب هلل دبع كلذ يفو

 اهليرو فلا لك لعارصق كه

 هب دهس رالا

 هب مي هلل الا مالا قلليو

 اهدهانشت ”قن تاي ةفالحلا يف له

 هنلالعل . .اللوقكم رافي اراقكاو

 ترشندف بانعالاو قثادحلا نيب

21210111111 

 امم ردب هيف ماعلا اذيح اي

 اهلا هب ىرحا نقلا كرم,

 اعنااو حارفالاو زعلاو دللاو

 اعد هب ةيش الو فقس فوقو
 امر هب 0 هنود نم لانف

 امكالاو دهولا فلت باث اهنم

 امرإ هراتسا رم هللا اا



 ف ةيؤل وللا دوقعلا

 نب لع نب 0 دمحم هلل ديعوبأ عرابلا هيقفلا يفوت ةنسلا هله فو

 نشل سو ذغامل لاين يدعاسلا يراضنالا رولا اولا

 8 يلعب هقفنو ٠ 1 نب الثو مسن شيم هدلوم نأكو ٠ ىجرزخلا

 ه>اوع لها نم نيسح نب لمدعم بارثا نم وهو ةءارقلا يف هلمَر مهر

 ناطلسلا ةثدحا عماج وهو ٠ ةيكسنملا ماج يف رمح نب دمحءاذه سردو

 12”. نم عساتلا موي لاتمل هللا ةجر 3 يفوت نا ىلا هب سيردتلا لع رمت نب

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا نم هنمرشاعلا مون ليقو مرحملا

 ف ىلةعملاب ى + يملا يناطاساا رمدقلا ةرامع قفتا ةنايعيسو ناك ةئس يفو

 ردق وهو * ةروكذملا ةدنبلا نمر فص نم فصنلا مننا ناكورخا ثابعث

 مل مهناو“ قارع دلو 0 غال هنأ قفأل 08 0 رأعمجا

 نيرشع ضرع يف اءارذ نورشعو ةسمخ هلوط ساجم وهو !دبا هلثم اودهاشي

 هيف سيل شاور .ةعبراب رظانم عبرا هل ةدمعا ريغب نيبهذ.ه نيفقسإ ًاعارذ
 لع أطانذ كيج ضرع 2 عارذ ةئأم اطوط ةكرب هماماو بهذو ماخر اللا

 3 ةبإ ب اههاوفا نكد ءاملا يرث رفصا رفص نم شوحوو روبط ةفص اهتافاح

 ناوبوذاش هلايقو 2 أ دعب ايش غلبيف ءامسلا ىلا ءاملا ير هراوف ةكربلا طسو

 ريبعتلا نكمي ال رولب نم حول هناك ةروكذملا ةكربلا ىلا هوام بصي ادملا ديعب



 اهيف ناك امو ةيديؤملا ةلودلا رابخاركذ يف سماخلا بابلا 026م

 بحاصلاوهو ذئموي ةاضقلا يضاق ىل اهب معلا غلبف ءابقفلا نم ةعامج هنع ذذاف

 يواحلا باتك سردي ناكو ٠ ةيرفظملا 0 ادد هبثرف نيدلا قفوم

 يبا ميشا شكا الو يزاريشلا قادما ىبا يلا كشف 9 فرعي نكي ملو ريغصلا

 اعود اكس[ لاقبو 3 ريغو ريغصلا يواحلا هنع سأنلا ذخاف يلازنلا دماح

 دمحا ترب يلع هيقفلا فياصت نيعأا باتك ىلع ففوالو انتر اول 4و6

 انئامز يف دجوي اذه ل ثمنا نظا تنك املاقو هخسنتساوهب ب معا يحب الا

 ندع ىلا رفاسو ندع ىلا رفسلا يف قانا ةيلنبا يف ةماقالا هل نطت 7

 هيف رفاس يذلا بكرملا نا اوك ذف ةئاعيسو عبس ةنس ةروك ذملا ةنسلا هذه

 معا هاو

 يلا دوعسم نب دمح نب هللا دبع نب رضحلا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو
 نب دمحأب هقفن يضرم اهيقفناكو يبح ينلب نوفرعي نالوخ نم ةليبق ىلا ةبسن

 ةنسلا يف هتافو تناكو ىعاسلا ىل ء نب رم نب دمحم نع ذخاو يا قاعان املس

 3 قاف كك ةروك ذملا

 قمل ضو دل ب دما نب 0 ملا هقلا فاو

 هتسردل لوقي ناكو مايقلاو مايصلا ريثك اعرولماع ًالاع اًريِك ًاهقف ناكو

 اًراهن الو اليل ةالصلا لي ال ناكدنال ةالضلا ةهاركت قو يف الا ينوتأث ال

 ةهوركملا مايالا ريغ رطفيال اًماص همايا ىلاغ ناكو ٠ يعاسلا يلع نب رم هقفت

 هرمش رخآ كي نمتماو - ةعكر فلا ةليلو موي لكيف هبتار ناكو موصال

 ةنسلايف ةتافو تناكو ٠ ملكتي نا لبق هيلع لخادلا لجرلا فرعي ناكف ىملاب
 قاض نانو هدم وع اسوأ اع ةواغمأ دف ةرزكاملا



 هيف دل ةيولؤللا دوقعلا

 اماما يضاقلا هبقر مث نيملا بحاص يحبصالا دمحا نب ىلع نسما يب مامالا
 ىلا هيقفلا اذه جرخ ريس نع اوجرخ امل مث ٠ دهم اهولعج كلانه ةبق يف

 ةبرن نم بيرق هربقو ٠ ةروكتبملا ةئسلا ف يفوت نا ىلا ام ماقأف نيتيبذلا

 انيلم ىلابق ملا ةييسرز < دل دعاني يلع نسملا يبا مامالا هنيش
 190.4 فورعملا يلع نب مئادلا دبع نب دمحاسابعلا وبا اصلا هيقفلا يفوت اهيفو

 نم ءاهقتفي هنادنب يف هنا ( هير ةلاضاف ايبتف ناكر” ينومملا قيضلاب هتلاوز
 ليغاهبا هيلا رع فشافةداع نلا لن اوم اهريغو كفارملا نباو ةبانلا سيلك

 لقننامث ٠ ةلبج يذب سرد ىلبجلا ىلا داع امل مث ٠ هريغو يىرضحلا دمع نبا

 هلعج ةبرغملاب هتسردم فرشالا كاملا ىتبا امل مث ٠ ةيديشرلاب سردف رعت ىلا
 الوا روك ذملا هخيرات يف فرشالا كاملا يفوت نا ىلا اهب لي لف ٠ اهب صول

 هتاقوا رثاس يف هيقفلا دقلفي ناك امناو اليلق هتسردم ىلع كلملا فقو نآكو

 ضعب ىلا تاقتنا 'رل له هيقفال لبق الوا انركذ < فرشالا كاملا يفوت الف

 د ريخأ الل لاقخ ٠ تالف نال ةين بدلا اينه ففي ناف نيزاللا
 سابعلا يبا هيقفلا نع ثيدحلا بتكل هذخنا ناكو ٠ اًبيم الو ابح فرشالا
 هيلاو ٠ نالوع نب مهاربا نعو يربطلا قمحتا نعو يددرسلا يلع نب ديل

 ٠ ةديج ةناكم فرشالا نم لانو زعت ةنيدم يف ىوتفلا ةسائر تهتنا

 ةروك ذملا ةبسلا رم تصوم نوك ناثل سف اتا 58 هتوم نأكو

 ىلاعت هللا همحر

 اهيقف ناكو يببشالا ناّمع نب ىلع نسحلاوبا اصلا هيقفلا يفوت اهيفو

 انتل ماق ازعت صو الف زاجحلا ةيحان نم. أببرغ نهلا مدق افراع



 اهيف ناك امو ةديّوملا ةلودلارابخا ركذ يف سماحلا بابلا دي ”ال4

 ىتح ةنسلا كلت مراكلا عنم كلذب ديوملا كلملا ناطلسلا لع انزإو

 رايدلا رم لوسر ريفست ىلع رومالا ترقلساو كلذب ملعلاب لوسرلا
 كيلامم نم يدعسلا ىم- الجر لوسرلا ناكف معتمو نمييلا ىلا ةيريصملا
 ٠ ةاضقلا دحا نالدع نب دم نيدلا سعت يضاقلا ممعتملاو ٠ رهاظلا كالملا

 ٠ هيلع مز ءدق امش مجر دقناظلسلا ناو لاخلا ريرقت ةلاسرلا نوعتم ناكو *””*

 دالب ىلا نالوسرلا هجوت مث ٠ ةعداوملاو حلصلا ىلا ةبغرلا كلذ لالخ ينو
 مالكا عيطتسي ال اضي رم ذّمموي ناطاسلا ناكو ناطلسلا ماقم ارضف نميلا

 ثاثلا يف ينوتف توملا ىلا هب يفنا ضرع لصاولا ريمالاب ثدح نا قفثاو
 ديبزي هتافو تناكو ٠ ثا نام ةنس نم ىلوالا ىدامح نم نيرشعلاو

 هتبحصو ةيرصملا رايدلا ىلا نيدلا سمت يضاقلا عجرو ' ةنيدملا رهاظ يف

 هببسإ ءاج ام باوج
 دمحم نب ىلع نب ىسيع نب دمحم لضافلا هيقفلا ىنوت ةنسلا هذه يفو

 55 0 وىلاعت هللا باتكل اظفاح اهيتف ناكو ٠ ماللا مستفب ركب يبا نبا

 نارمع وشب ”ه-بتر ٠ هل برطو هتءارق برغتسا أرقي هعع“ نم هب ةجحل سانأا

 ماقا ثارمع ونب لصفنا الف ٠ فاش هقف هيدل نكي مو هيبا دعب عمأجلا يف أماما

 نايس دعا 2إإ فطتم ماقاف رمش درب دمحم ونب هلصف مث ةنس وحن مدع اماما

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةنسلايف هتافو تناكو * دنجلا هي يفوت ناوىلا

 يو تربج نم هلصاو يقر بجلاهللاهبع نبدمحا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو

 ماقاف للا ًابلاط مدق الضاف ًاهيقف ناكو ٠ داوسلا دالب يحاون نم ةيحان

 هذيلتب مث هب هقفاف يحبصالا ركب يلا نب دمح هبقفلا ىلع ًرتق مايا ةعنصلاب



 د6 10+ د ةبؤلؤللا دوقعلا

 ةمدخ ]ءو ملصلا اا كبةبقع لفسا ماقتلم ناك وا ةزمح نيدلا لع

 16.4 لع 0 هعمو هتطم ىل ىلا مجرو اميملع علخو كاذ ىلع امهفلحو ناطلسلا

 ةروصنملا ةديعسلا مالءالا تءعلط يناثلا راهنلا نم اوهيبصا الف ةزمح نيدلا

 لزن مث ٠ ناطاسال ةعاط كلانه |بهئاوذ تقفخو ركب نصح ةيناطلسلا

 ”هاطعاو هيلع ملخو نيدلا فيس ريمالا هفصناف ةطحلا ىلا نيدلا جات ريمالا

 نيني بج ناطاسلا ن نيبو مهني ملصلا دقعتاو ٠ هباعكاو ةنالذ اسكو لب

 ةز+>نيدلا ملع ريمالا هتبعصو فيرشلا بابلا ىلا نيدلا فيس ريمالا هجوتو
 ناطل لا كاوبا ليو نكي لو دمحا نب دم ني ت نيمالا روض دنلوب

 برعلا نم ةءامجو نيدلا جات نب هللا دبع هيخا نبا هعم ناكو ٠ كلذ لبق

 رايدلايف ةتطاسلا سئانرالس نيدلا فيسريمالا مزع ةئسأا هذه يفو

 دوا نط 7 37 ٠ نِلا ىلا فيثك شيج يف سربيب ريمالا زهجي نال ةيرصملا

 6. معف بكارملا ةراعا صوق ةهج ىلا مدقلي نانيواودلا داش رقشالانيدلا زع

 هراد لها عيمجو هتائاعو هدالوا تومو هتوم 7 "دقو ٠ يكرم نيسمتلو أم

 كاذنع رالس نيدلا فيسريمالا عجرف -”دحا مهنم قبب لو لئالق مايا يف

 اياوزلا باحصاو زئاولا متاشمو ةاضقلاو ءاهقفلا رضحي ناب راشاو يا ايلا

 مالا اذه نا هولعيل رصانلا كلملا ناطلسلا ماقم ىلا حالصلاو ريخلا بابراو

 هابقفلاو ءالعلاو معلا دالب فو نامالا دالب نعلا نال هيلع مادقالا لال

 عاحالا دنا دقاوكملا رسم ةيالولا تباث اهكلمو ريخلا بابراو ءاولصلاو

 اذ دعت لسير هع ازلا ةكلات1و رع ناطاسلا عجرف ٠ هياع يغبلا ةراهنلب هياط

 ريشملا نقم



 اهيف ناك امو ةيدياوملا ةلودلا رابخا رك ذ يف سماخلا بابلا دي 4

 افرطم شحاوفلا قرط ىلا بحس مو افرط انخلا ىلا دي 1 نم
 افطعتو مهلثاو مهباجأف اضراب اوفع ناطاس اي نوعدي

 افطخت نا اهعلل فاو تدفو ةعير دالب نم قراوبلا رظن

 اهئاونع اذه ةليوط ةديصق يو
 ىلع اوراغاو لصلا لذاحمجلا ضقن ةروكذملا ةئسلا نم لاوش ربش يفو

 ناكو ٠ مهئاسرفو مههوجو نم ناكو ةرقس يبا نب سابع مهني لتقف جمل"
 ملفعا ناكو ةرقس يبا نب دمحا ًاضيا لتقف ةنجالا لع اوراغا رهشلا نمأث يف

 ةريثك" اعومج اوعمجت ةدعقلا نم نيرشعلا موي فو * مهيف الحم هيخا نم

 مهعبتف حاحرلا قيرط اوعجرف اهدنع اورقتسي لو اضيا ةسنجالا اودصقو
 مهتم ركسملا لتقف اوقرفثو موع“ مهباصا دقو رصعلا دعب وكر داو ركسعلا

 ممداسفو عرش فكتاف الجر نوعبرا نم اوحن
 ناطلسلا در ضرح ةيحان ىلا عوجنلا تءاج ةئاوعبسو عبس ةئس فو

 مهلع اوراغاف ةروصنملا هتقلح نم سراف ةئاعلث نم اًوحن ةيحانلا كلت ىلا مل

 ناكو ديبز نم دلا> نب دمحم فيرشلا بره ةروك ذملا ةنسلا هذه يفو

 هتخاو هما ةئيهر كرتو اهب ٍذئموي ناطلسا

 نصحلا عابو نيردلا جات ريمالا ىلعناعبس يملاو فلاخ ىلوالا ىداح يفو
 درج ةيظع ةلئقم هباككا نم لئقو نيدلا جات ريمالا 'هدصف ناطاسلا ىلع

 هعم راسو ليرغط نيدلا فيس ريمالا نيدلا جات ريمالا برم ناطالسلا

 ربمالا هبخاو نيدلا جات ريمالاب ىتتلا ملضلاب راص الث نازع يمرل قينجنملاب ١"



 ةيولؤللا دوقعلا

 مهسوفن ني رباصلا نويع وففن
 أ ولو راغملا ىلا شويا عمج

 مهسوفن كوعرادلا رقتسي ال
 ىدعلا ىلع لسي نا ديلا بأد

 اهتح رسيا ضرالا كولم ىضري

 ارجاز كي مل تايارلا دقاعلا

 سئانخ سيل برع سئابخب

 اهقنع ثدمو اييحانج تعمج

 6 مالا 4

 انغام الك اويلطابز قف روح

 ىنك |درف هشويج لبق برغل

 افسني نا فصاعب .دامرلا يسح

 افطَقن نا اياقر كاما

 اغللاب ”هافو لرم حرفتو 00

 افر ام قرخت مايالا الو ادب
 انعم“ الو“ اهحيرتسم ويحط
 انكع زكارملا يف حبصتو يسغ
 التت كاب انالوم راشاف

 1 اغلا افحزتو سيجا رب

 اكو ائيغ باصو باصف يراسلا هدعر ديبز نم لحلجي *ون

 7 ةوطخ غلاب فيلا ام اذا ىتح

 اننيلا وأ مد نم لوي 11 ترجو

 مهعالق لوح نازينلا نم اذا

 لذالز لوبطلا نا اوسجوتف

 هباوبا ىلع ميسوفت اوحرط

 وهب اووصتعاف هنم هللا اوبره

 رامم تب لاب نيععشتسم
 لا علب داهلا ريتيأع لاقاف

 تبواخ لاحملايف لئاقع تناو

 افجواف قايسلا هتحتحو اهيف
 افيصلاو مهعيبر فكاكل الام
 افيو ءامسلا يف بكاوكلا ددع

 انس نا محدوطب و مهب تداك

 افع نم.رفظملا يلا لثمو ىنعف
ٍ 
 ا.ترتقلا, اببولارقلاب يافا
 1 اذا ع 1 ةعافشلا "0

 10112 اففمتملا رهاطلا رعب 4م
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 اهيف ناك امو ةديؤرملا ةلودلا رابخا ركذ يف سماخلا بابلا 067٠ و

 هعوجر ناكو ٠ اروصنم اًرفاظ عجرو اهرمع نا دعب نعنثلا عاوناب نينصملا

 نابع رش يف
 كالللاناطلسلا داليم ناك ىرخالا ىداح ربشنم رشع ثااثلاموي يفو

 نم ناضءر رهش نه رشاعلا يف هداليم ناك ليقو ٠ ديبز ةنيدم يف دهاجلا
 [قرمي فا هيرب ةيطماينل[ن البا ةفووزملا نابلا: ذي نع جو روكك لايقل
 عا هللاو هيف دلو هنوكل ةدالولا سلجم نقيملا

 نطمح ببصا نبا ذخا روك ذملا ىرخالا ىداح نم ربخالا فصنلا ينو

 نوصحلا زرحا نم مويغلاب سبتلبوموجنلا اني ميظعن صح وهو باصوب ةباشنلا
 هنال هاريال هيلع طحي يذلاو نهلا لقاعمرخ /نم وهو اهعفناو اهرضاو ابعنماو
 زهجخ هذخا ناطاسلا عاف ةدحاو قيزط الا .هل سيلو لاء لبجس أر يف

 اردابم ديب ز ىلاناطاسلا راسو لحرلا اهنم عمف- ةلبجيملا نيدلا قفوم ريزولا
 لوقي ثبح ينتملا بيطلا وبارعاشلا لاق 31

 ابوبه اهنم ىدنلا يف عرساو . اشطب جومل مانا سد
 ةءاطلاب بهصا نبا نعذاف مايا ةباشنلا ىلع طخ ناطلسلا جرخ مث

 نصحلا ناطلسلا ملسقو ةفيرمشلا ةمذلا ىلع لزنو ةعاطتسالا مدق ىلع فقوو
 يدلمع دس ةنيدم يف رقتسا اف ٠ انيطاو ىتلناو راتب انواع مستو روك ذللا

 فيفع هيقفلا ه انهو. هتلود هارعش كلذب هأنهو رئاشب ١ تبرضو حارفالا

 : لاقف رفم> نب هلل دبع نيردلا

 انلخيا اعلام دعو و. ءلصو : نم. .اغضفص هاف مثلا لابجلا كرت

 افهرملا عيفصلاو يلاوعلا رعم ادهشتسم هئاريم . ًايضاقتم



 "1 ةيلوللا دوقعلا

 ناكو اًريثك الخ كلانه سرغو عزوم لحاس يف اطابر ىتتبا ناكو ٠ زعتب

 ةنس يف تراك الف هغارف دنع زعت ةنيد» ىلا دوعيو هترم مايا يف هيلا فلتخي

 ٠ كلانه ةافولا ةتكرداف لتلا ةرم مايا يف عزوم ىلا لزن ةئاعبسو سيح
 امههلع هللا ةمحر هركذ مدقملا بيطخلا اصلا غيشلا ربف دنعربق يفوت الف

 اهيقف ناكو ٠ يمكسملا ركب يبا نب ىسيع لضافلا هيقنلا يفوت ايفو

 هلع هلا يفق فماوعأ يميرلا هلل قلع نب يا هيقفلاب هقفن اند م

 ىلاعت هللا همحر ةروكذلا ةئسلا يف يفوت نا ىلارصلاا فام

 فو ءارلا مضي ديشُر نرب ركب يبا نب دم ملاصلا هيقفلا يفوت ايفو
 ديزب ةيروصنملا يف سرد اًدهاز !دباع اعرو احلاص اهيقف ناكو ٠ نيذلا

 قيبرذتلا نإ لؤي و : اطينغ ل اخ || يمكحلا ناهللس نب دمحا هيقفلا دعب

 ةنسلا نء لاوش رشع يناث ءاعبرالا موي نم ربظلاب ناذالا تقو يفوت نا ىلا

 كلاش هلا كح ةروكشملا ٠

 لربي دمحم نب هللا دبع نب رهاظ ب بيطلاوبا لضافلا هيقفلا يفوت اهفو

 هقفثناكو ةدم نادغب ءاضق لويس كلل ا ل كوفر كن رازللا

 نم ناضمر رهش يف يفوت ىتح 5-1 لزب و يناشرعلا و نب.هللا دبع ةلبجي

 ىلاعت هللا *همحر ةروكذملا ةئسلا

 بقاصم وهو ئارفلا نصح ناطلسلا كلم. ةئاعبسو تس ةنس ينو

 198.8 ىلع نيذلا جات فيزرشلا ط4 ٠ رجحلاو باشنلا امهنيب فلتخي ثييحي ةليوطلا

 روش يف ءاعنص نم نيدلا فينس ريمالا جرف ٠ تيرس نصح مزلو عئارفلا
 كتل نيل انيمالا نكون ذ دمح نب سابع ريمالاو زخالا عبر
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 قارعلا دالبو برغملا ىحاونو رصم نم م ةروكذملا ةنسلا هذه يفو

 ةفرع يف ممتحاو ٠ ىلاعت هللا الا مهيصحي ال ريغك قلخ ميلا نمو مجلاو

 وهو هذباذح قارعلا بحاصلو رصم تحاصلو نِعلا بحاصل ةيولا ةثالث ١"

 ٠ نييزاجملاو نيب رصأا نيب ىنب برحلا لصحو - ةيكرتلا ةغالاب عاجلا
 اكذياذ ااهنلع اظفاا ذاككو ةقنا ندلا "يس زيمالا:يزصللا نكالار يثاثاكو
 ةقفش' هلخدت مو مظشو ورسسلا رم ةعامج لتقف ٠ مئارجلا لعامدقم

 ةمحر الو مولع

 يلع نب دمحم نب دمحم هللا دبعوبا ملا_هلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 مالقو“ بهذملا'ىننح ناكو ٠ كرتلا دالب ىصقا يف دلب ىلا ةبسن يرغشاكلا

 بئارغلا عمجج هاه ا كسل كن ةرشع ميرا اهيف ماقاف اجاح ةكم

 ئفاشلا :بهذم ىلا لقتنا مث ٠ تادل# ةعبرا يف لخدي رئاوعلا عبنمو

 ]نوال ”نلانلاو<ىرتاف"رق أ ةعقل كاز كاف كلذ نع لكسف كلانه

 ةيغفاشلا لاقو صخت يثدحن لوخدلا ديرا مهم ةرمز عم ثرسف ةرمز دهب

 محو ٠ ةقرفتم نك اما يف:ريثك طبر ىتباو ٠ ةفوصلا بهذ رهاظتو 4

 رهاظت ىتفاشلا هذ. نميلا فن ااغلانا ىأرو نيا لخد املو اضيا ةعاج

 ومنلا امأو يهاربا نب ىبحي هيقفلا لع بإ يف بذيل أرقف هك ًارقودب

 ظعولاو ريسفتلا بتك ينواعيف رهام اى فراع وهو هدلب نع لصوف ةغلالاو



 6 1 ةيئواذللا ذوقعلا

 ىلا اومزهاف ةنيدملا دنع متولتاقو فارشالا لاتقل اوجرخم ناطلسلا ركسع نم

 ١ غيرف تاه اوبجدل مهنكما ام اوبهنف ةنيدملا فا ارششالا لخدو بردلا

 ذئيح ناطلسلا زهجن ؛ ساهو نبا مهيلا مضناو ةزمحو نب فارش هلا «فلال

 ةهج ىلا شجا شيج يف هراد داتسا لئاكيم نبرمع نبدمح نيدلاردب ريمألا

 نبي حلصلا مات دسعب لزنو +. ناضمر رهش رخا ىلا كلانه ٍفقوف ةاعنض
 موئاه رت ضبقو صلت فالخ ثلث ناطلسال نا ىلع فارششال' نيبو ناطلسلا

 م اهونكسف ةدعص ىلا ةدعص ةنيدم لها عجدو ٠ كلذ ىلع

 ' فانتم اوم وهلا فلا. نيد ةرركا الل جنتل ير عاز ما تانجش ةرخأ ايفو
 ايلا راسف لي رفطني.دلا فيس ريمالاناطلسلا اهعطقاف هبباء رح ىلا هجوتو
 اًنضح هفوقو ةدم ُثي-ضبقو ٠ ةدعقلا يذ رهشملا اهب مافارامذ لصوالف
 192.8 ناطلسلا عطفا ناضهر نم ني رشعلاو عبارلا فو ٠ ةديبع نب نوصح نم

 ::ىم فصلا يفو ٠ اهيلا فاضني اموئيبا ءنب سيردا نءدلا داع ربمالا

 منع اممطق دق ناكو مهكماوج ىلع لفاحملا ةداعابناظلسلا رم لاوش
 بدألا ليبس لعنيننس

 رايدلا. . "رم رون نيدلا دسا ريمالا جر ةروكذملا ةنبنلا هذه يفو .

 كاانه نم ريفس هعم لصوو ' مارك الا نم بحي أب لموع نا دعب ةيرصملا

 لبوقف يناطاسلا ماقملارضحو ٠ امايازعت يف ماقاف يروطلا نيدلا زرابم هل لاقي
 لاغباك امرنا ماقاف ديبز ىلا راس مث ٠ ماعنالاو مارك" الاب

 رفاسف همودخم
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 لجرلا ةيبإل ريغصت ةيهلا ةيرق كيس يفوتو ٠ ههركو هدرط زوردب هنا هباصصا
 ىلاعت هلل همحر ةيزكولا ةنسلا يف هتافو ناكو

 حتفب يدوسلا نيسح نب ركب يلا نب نيسح حلاصلا هيقفلا يفوت اهبفو
 هقفلاب اروهشم الضاف املاص اهيقف ناكو ٠ دوس ينب ىلا ةبسن ةامعملا نينا
 ىلع هقفث ٠ سانلا دنع امظعم ناكو ةريثك تامارك. هل تربشو حالصلاو

 ةيحانلا ءاهقف قيرط كولسو عرولاو ةدابعلا هيلع تبلغ مث رييزلا نب نابلس

 روطم نرب دهم وهو هرصع يف ةيديزلا ماماب لصتي هنا هنع كولملا غلب نكل

 ىلعرك ب ناكو ٠ هيف هنولاني عضوم يف ىف.رقتسي ال ناكف هتيذاب اومثو موهركف

 ند 1 رذح لؤي و هيلع ءابففلاو ءارقفلا عمجا كلذإف عامسلاو ضصقرلا ءارقلا 4

 نيربشب يبليزلا دمجا هيقفلا دعب ةروكذملا ةنسلا كي يفوت ىتح ناطلسلا

 هلبقروك ذملا ينعا

 نب دمحا نب ديبع :هيقفلا نب دمحم دبعس وبا لضافلا هيفا. يفوت اهب

 ةئاقسو نيسمخو ىدحا ةنس نم لاوش يف دلو اها اجيقف.قاكرو :اومال

 ةريكافلا ةنسلا غي يفوت حالابصو عروو ند اذ ناكو ٠ هيناب هقف

 ظ ملعا هللا

 نبا لب رفطنب دلا فيس ومالا ناطل سلا عطقا ةئاعبسو سمخ ةنس يفو

 لصو ال ٠ مارهب نبا اهنع لضفناو مرحلا نم ريخالا فصنلا يف أهيلا لزنف
 . ةعبراو ةناخلبظ لاحا ةعبرا ناطاسلا رم |! ندي اثم الفضة ىلا باوبالا

 ضرح اوزغدق سعث ل١ ف ارشالا تناكو ٠ ةنابخرلا لامعالا عطقاو مالعا

 ةسبترو مدقم اهيف ناكو.» اهيحاون يف اودسفاو اهيلا مارهب نبا لوصو لبق



 00 دج ةيوا وللا دوقعلا

 فرعي يذلاوهو يت ربحلا يليزلا رمع نب دمحا اصلا هيقفلا يفوت !هيفو

 ريك اهقف ناكو * لاحلا لحاس لع دهعسم ىلا يسن لومحلا بحاصب
 تاةئاكمو تامارك بحاص لمتلاو ملعلاب ًاقورعم ركذلا روهشم ردقلا

 للا دمم نب هللا دبع نب دمحا نب ركب وبا هيقفلا ينربخا يدنجلا لاق

 ةعامج هيلع مالق ذل هدنع انا انيفارئاز هيلع تمدق لاقدتجلا انيلع مدق ناكو

 191.8 يف كاوسبب اهباقي لعجل هيدينوب اهوعضوف اهب واج دق مارد مهعمو هنوروذب
 ًأهرد رشع ةتسو صخت لع أاهدرف ماردةثالثاهنم جرخاف انارد امرددلدي

 بمجمل كلذ نم يناخادف قابلا ضيقب مياحلا رما مث صخت ىلع اهدر
 ٠ اهدر يبا مثاردلا هيقفلا در تبس نع تلاسف مهضعبب تولت ٠ ريثد

 اهدي تحت ذومع اهينتطعا لب ينم تسيلو مهاردلا ةثالثلاب تثج يذلا انا لاقف
 امتلعح دقو اهيلع اهدروف هيقفلا أهفرعي نا ةيشخ الا لوصولا نم أهعنم و ماتيا

 رشع ةتسلا اماو اهفرع دقدن َّ اهنايعاب اهحرخاف هيقفلا اهاقتناف ينم ما ارد نيب

 هيلا راشا يذلا لجرلا تيتاف ٠ لجرلا كاذ وبف اهبحاص اهنع 1 ًايبافأ |اهرد

 توف 4 ضرع نك نيجفلا يش نم يقلاقف ا در ةصق نع هتلاسو

 يعم اهب رما هيقفلا ىلا لصاو يفا 0 يش ث الف ٠ يل * نا هيقفلل اهرذنف

 ةعامج تءمتحا الف ٠ هنم اهلبةي الو اهب لصووأ هنم ًاهذخ أي ال هيقنلا نا لعل

 اهنايعاب هيقفلا اهجرخاف مهمشارد تروي اهولعخ اهايا ملوان. قف شارد مهعم

 تب ٍ 3 يللا اهداعاو

 هتريس نع مثاردلا ةصقب هنع ينربخا يذلا اذه تاأسو يدنجلا لاق

 7 دحأب لع ىتمو ةزورد الو ةعراز الو ةثارحب بستكي ال ناك هنا لاقف
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 لاحلا ىلع يفوتو ٠ ريغك نيد قمل كلذاف ماعلاو صاخلل ماعطلا ماعطا ىلع

 ىلاعت هللا همحر ةئاعبسو ةرشع مسن ةنس نم رفص لم يضرملا

 اكو ٠ ليسعلا دمحا نب ىلع نسحلا وبا لضافلا هيقفلا يفوت ايفو
 هلهاو .ةئامتسو نيميراو تس ةنس ناضمر نم تيقب ةليل ةرشع عبرال هدلوم 4

 ةلبجيلا اذه مدق ٠ اهئابطخو شيح ينب ةماق ءاهتف نم ليسع يندب ثوفرعي
 هلمفع هللا دبع نب يلع يلا ةايح ىلع ةححادقملا طابر ىلا مدقت مث 5 بلاط

 ةءامللو هل اماما

 ةلبجىلا داع امل مثدنم اهدعباف ةضف متاخ هدي يفو اموي 'هار ةنا ىوريو

 ةلبج لها هيف براحتت يتلا دايعالا ضهب يف ناك الف ٠ هقفلا ةءارق ىلعلبقا

 هنقنلا اذهاللا حا هيف دب مف عمالا نفس هيقنلا لخد ةيدإلا لهاو

 ٠ هتنباب هحوز مح هعم دوعقلا لع همزعو هنم كلذ هبجافنابلا ةعلاطم لع ايكم

 هقفتف ريس ةعنصم ىلا لحترا مث ٠ ةزنم هب لزي لف دير ىلع هفلؤتسا يفوتالو

 روصو يهيربلا سابعو فارعلا ركب وبأ مب هقفن نيذلا هخويش نمو ٠ اهب

 ةنس ناك الف ٠ مهبحص ءاضقلاو ةرازولا رمت نب دم ونب ىلو الو ٠ نيغس

 الف اهقفث دق اناكو ٠ هل نيدلوو هت ًارماب رفا سف جحلا ىلع مزع ةنامعبسو عبرا

 ةروك ذملا ةنسلا نم نابعش فصتنم يف هللا اهمحر ةجوزلا تيفوت نازاح اولصو

 اقل ذيج ناكو دمحا همسا ناكو رغصالا هذلو ىفوت ةكم يف اوراصامل مث
 امزع جحلا ىضقتا الف رخالا ةنباو هيقفلا ح مث ٠ ةمحلا يلاع سفنلا فيرش

 ةروك ذملا ةنسلا نم ةجملا يذ لس ةدج يف هيقفلا ىفوتف نهلا ىلا عوجرلا ىلع

 ىلاعت هلل مهمحر



 ا ةيؤلؤللا دوقلا

 دنسا ريبكلا لجألا ريمالا تنب ةنوصملا ةجحلا تيقوت ةنسلا هذه يفو
 دب ملا كلملا ناطلسلا انالوم جوز لور نب يلع نب نشحلا نب دم نءدلا

 ةريفكت ناكو ٠ هبا“ ع نبأ هع تنب اهنال ةيرك زي. نع هذنع تناكو

 عماوج رئاس يف اهيلع ةءارقلاب رماو اهدقف هيلعزعف ٠ ةعافشلا ةنسح ةةورملا

 كولم اهماماو رب رحلا تانافعتبلا تمت زعت نصح سأر نم تلمتو ٠ هتكلم

 ادويشم امي ايقد نك و٠ اهأشنا يتلا هتسردميف تنفدو ٠ لوسر ينب

 ظ ابيلع هللا ةمحر

 مد نب نامع نب ميهاربا قاحساوبا حلاصلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه ينو

 فتراكو ترج اهل لاقي شبحلا دالب نم ةيحان ىلا ةبسن يقربجلاب فورعملا
 نب ريخلا يبا مامالا نع اهذخا تازاجاو تاعوم ب حاص ادهاز أاعرو ًاهيقف

 تس يذلا يتربجلا دسم هب فرعي يذلا وهو ٠ هريغو يخامشلا روصنم
 رسما قرافيال هرهد باغ ناكو ٠ يردهاجملا ديدجلا ناخلا دنع ديبز ةنيدم

 ةروك ذللا ةنسلا نم نايعش نم كلاكلا دحألا هلل َكِلَف لع يفوت نأ ىلإ
 ىلاعت .هنبأ هجر

 بومشانم هلصاو يبعشلا مسقلا يبا نبركب وبا حلاصلا هيقفلا يفوت اهيفو

 ةنمت :نباناربع ميظع ردف هل ةدابعلا ريثك احلاص الجر ناكو ٠ ناجنذ

 نم ناكو ٠ ركب يبا نب رمع باطخلا وبا هدلو ةفلخو ةراوك ذا ةنسلا يف

 اروبص ناكو ٠ نيصر نيد هل ةمهلا يلاع سفنلا فيرش ءاهقفلا دالوا رايخ
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 ليرغط نيدلا فيس ريمالا مهي رخل ناطلسلا هم كلاته ىلا رهطملا نبا

 0 راسف ةدعص اوعلظف هللإ إ مهدصتف فوجلا ادا38 لاول لعوب

 رخآ ىلا ةمذ تمقوو . مىفالخم نم هيلع ردق أم برخأو ةللف ىلا راغأو

 ةدعص نم هجو رخسماخ املخدف ءاعنص ىلإ داعو . ةدعقملا

 رصم نم ريثك قاخ حو ةعمجلاب ةفقولا تناك ةجحلا يذرهشيفو 2 مو

 ةدعهعم حو يكساملاس ريب نيدلانكر ريبكلا ريمالا املا ريمالا ناكو

 ياويذلو ةيرشو ةكر ناي تكا ميعم لصوو + نيب رصملا ءارعالا نم

 قد جملا ىضقتنا الف ٠ ةلوأ اولا 5 7

 نأ اهلعو ةفيطعو ثيقلا ابأ اميوخأ نيفيرشلا سربيي نيدلا نكر ريمالا

 ٠ ةعاطلاو عملاب البي ىف ةضيموأ ةعيمو انيوخأ لوادق رصم بحاص

 دملا غلب ىتح ميظع *الغ ةنيدملاو ةكم يف ناكو ٠ ةرفانم اهبنيب تاصخن

 يف ةضمخو ةنيمر رقسأو (هرد شع ةتس ةرذلاو ًايهرد نيرشع ةطنللا

 قموكملا رم ايش لب أو ةزيسلا نسي ارهظاودلبلا

 ىلإ ندع رغث' نم ديمحلا دبع نب يتابلا دبع لصو ةنسلا هذه ينو
 تاضراعمت صحن ءاشنالا ناك نوكي ندير ب ةيناطلسلا ةفي رشلا ب اوب الا

 قفتت. مل الف ٠ ةنس نيررشعو انالث ٍذئموي ُةرمعناكو رارقسالا مدع تمقوأ

 رعاشلا لوق دشن وهو ةيرصملا راي دلا ون هجون كلذ هل

 ميخولا ةاملا كئود ضرع“ 2 "ندع و بيذعلا ءامألا م1
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 فالتخا لع تايبضفللا نم ةينسلا فحنلا عاوناب روك ملا ربشلا لئاوأ يفراسف

 تاءارثلام ل الاههسانلا ,٠ ا سالسلاو تيرم الو بتم وشطلاك ١

 امو كبملا حناونو ربنءلا نم لكلا عطقلاو لدنصلاو دوعلا يراوسو

 هحرش نكمي ملام يدابزااو نوحصلا نم مشيلاو ينيصلاراخغ نم ُةنأش ظع

 بنارملا نمو ةينيصلا دقارملاو يدنملا انقلاو شرملا مادخل نمو ٠ نسملا نم

 ةينيصلا ةبهذملا بايثلا نمو . تانناقلسلاو عافرلا تاشاشلاو ةبهذلا

 غرفملا كسملاب ةءولمم قيدانصلاو قابطالاو يناوالا نمو . امنأش لفعام

 ةاناخ متاوملاب قلعتي امو ٠ ى رخآ ةلمح رايتلا روفاكلاو ينيض هاشلاو

 ليفلاك شوحولا نمو ٠ هرب متبلاو كللاو ليبجنزلاو لمقترملاو لقلفلاك
 190.4 بهذلاب علل ا ساطالاو ريرملاب ةوسكم اباك ةفارزلاو شحولا راحو

 مى. كلذلقن ٠ هلإ لسرملا لاح ةقئاللا لئاصالا ةيبرملا ةموسملا ليلا نمو
 ةثالغ وأ نيماع ني رخآت داكن ال ةيردملا هذه لثمو ٠.ناملظع نلك رع

 ةبصصلا نم دهملام ىلعرا رقساو ةبحملاو ةدولل ًابط

 فيررشلا بابلا وحن لب رغط نيدلا فيس ريمالا هجوت ةنسلا هده يفو

 يلوتمتوقاي يبثاوطلا نيب و هني تلصخ ةضراعم بيس ءاعنص نم نم

 ”تئانراسو ,رمطملا هذلوب امطقلو اننم كل[سلا مارب اق ةناطلنلا ل

 ةدعقلا يذ رشع يناث يف اهضبقا

 دمحم مامالا ,هءاجو ىرخأ ةرم'نامع ىلا داعنيدلا مث ريمالا نا مث
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 ه-

 ٠ مهلثم باد

 دمحم نيدلا دسا ريمالا زيبجتب يبلاعلا رمالا زرب خيراتلا اذه يفو ما

 انركط ؟تعافا عال نا ململا لصتاف ةببرصملا رابدلا ىلا اًريفس رون نبا

 نبال لمحو مزعلا كلذ ناظلسلا رخخأف عضو ريغ لعدالبلا ناو ناطلسلا

 هعاطقا ىلا داعو مالعا ةعنراو ةناخلبط لامك طرأت وون

 ءالغلا عفتراو ةدشلا تااز ةر وكذملا ةنسلا نم ىلو الا يتدارج يفو 058

 ةرامل مدقت يذلا مدقملا مجرو نعل يحاون عيمج يف راعسالا تصخرو

 رهاط فيرشلا ناكو نيدلا ءالع نب ركب يبا نب ىموم وهو كربلا

 بابلل ًادصاق ىلامت هللا امس رح ةكم نم كربلا ىلا هلصو دق يب يبأ نبا
 مزماف ةئيهج مهتبقل ةّولأالا نم ابرق اغلب الف امم اراسف يناطاسلا فيرشلا

 مهباودو مهلاقأ تذخأو لتقف سائلا ع نهاط فيزشلا رخأتو نكسعلا

 نم ' يلاعلا باكرلا .مدقت ' ةروكذملا ةنسلا نم بجر رهش يفو

 هعولط بيقع كعوت هيلع لصحو نابعش ماقآف زم ةسورخ ىلا ديبز

 فضتلا يف ةتيفاعن ىلامت هللا "ندف ًافوخ نمملا ًالتماو كلذب سانلا فجرأف

 ناضمر رهش نم رشاعلا مو. يلا تابع يف لذ ملو نابعش نم ربخألا

 ظ امال انو اةميولط مول ناكو نصحلا علط مث سار ع

 ٠ اهلاعأو :نييأ ةنيدم مارهب نبا ناطلسلا مطقأ لاوش رهش يفو .

 ةمعلا ناظاسلا ةمطقا دقو لاوش لوأ يف ةيررصملا رايدلاوحن رون نبا زهجتو
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 نب. ركل لا نب يلع نب دمحم نسمحلاوبأ حلاصلا هيقفلا يفوت ابيفو

 دينو ةفكابلا هلك د الل تاس تن خلكم يكس دب نبل

 كلن كلا اح و علا رك تملا ةكسلا ريتا انا مرح | يف يفوت نأ جملا

 ىلا ةيسن ينيسحلا حلاص نب يلع نسسحلا وبأ حلاصلا هيقنفلا يفوت اهيفو
 يعاسلا ىلع نب و رمعىلع ةماهتب هقمث ًالضاف ًاييمف ناكو ٠ نيسح ةعمسا هل دج

 هيقفلا تاكو .سهذملا عورفا الان اقف ناكو ٠ ينايدلا دمحم نب هللا دبعلعو

 ىلع لدن  ةيبقف ةبوجأ هلو ٠ هيلع ينشيو ةءجاري ليحت نب ىسوم نب دمحا

 معا هلو بب رقث ةروك ذل ةنسلا ف هتافو تناكو ..هكرومت

 3 نسح تنروا : نيدلا لاجج ريمالا هجوت د ان :20أج

 فرع : مأرب نب لعو سابع نب دمحم نب سايعل هدانا ىلاضرح

 يرتعو قئالع لخدو . اهفيلاخعو ةدعصب فارشالا غرز دمحم نب سابع ريماالا

 لصو مث .ابفوجلا لزنو اجر ةثاقالثو ةدمصر كيف ًاسزاف نينالثو يب
 سمبث ل عمج كفل نم ةدعص تاخ ايلف : نينلا وع هجوت مث ءاعنص

 تعج دقو مايأ ةثالث ماعد لاق وسب اوماقاففوجلا اولزنو هركسعنيدلا

 نامل يف ةلوم ملت ناكو زهارلا يف ةيناطلسلا فيلاخل

 نيدلا زع نب دمح|نب دمحم نيدلا هسأ ريمالا ناطلسلا مزارفص يفو

 . اوناكيدص هدالا | مزاب صو يمساقلا يلع نب ركش فيررشلاو ُةدلوو

 ميد صلو ةدعص يف مولعف قب ناطللتلا رطاخ يف عقو ال كلذو
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 افق اهانمجت) روكا ةدانلا لم اهتم 3 زج

 هقفن رهام اهيقف ناكو ٠ رصيق نب ركب وبا روهشملا هيقفلا يفوت اهيفو
  ةروك ذملا ةنشلا رم لوالا عين د ربشيف يفوت ' هريغو عيصالا نسحلا يباب

 ىلاعت هللا ةمحر

 ايلف اكو يشمل مشاه هيقفلا نب نا ملاصلا هيقفلا يقوت اهيفو

 افشل ا تار مث يعاسلا ىلع نب رمع هيقفلاب هقفث !رهام

 ٠ ةريثك "الاوقا لوقي ناكف ةككحلا يفهيلع هلل -- ينيذسل يلع ؤيشلاو يثيغلا

 ةنمزالقيف نيؤيشلا ةرضحب : مكتب ناكو ٠ اننا ينس ناسا 1

 ىلاعت هلأ: همر 'ةروكذملا ةنسلايف يفوت ٠ هيلعنا نام"

 بقلملا يمرحلانامع نب رمع نب ىسيع نب دم لضافلا هيقفلا يفوت اهيف

 روك ذملا يفنحلا جارسلاب فورعملا ىسيع نب ركب يب هيقفلا وخاوهو ار

 ةعارزلا قامْثيَو قئار رمش هلو بدلا هيلع باغي و اهيقف يفصلا ناكو ٠ لوا

 ةيعرلا نايعا نم ناك فسوي عما دلو هل ناو ةروك ذم ةنسلا يف يفوت

 نيرو تنانلل اقدم قول نود ةاسنلا دلث نأ"لق فورم هللا ليح ارا

 ظ , ا
 لم نإ لس نإ ميهاربا نب دمحا ريخلاوبا لضافلا هيقفلا يفوت اهفو

 ىلاعت هللا ةجر ةروكذملا ةنسلا يف يفوت سنجلا ءانبال اب اريخ اهيتف نآك

 ريغصت ليبشنب ىلع نب دمحنب نسحلا دمجوب حاصلا هيقفلا يفوت اهيفو

 أهيقق ناكو ٠ طباسالا ةمير نكسب ناكو نادمه ةبسن يدنجلا لاق ٠ لبش
 ىلاعت هللا ةمحر ةروكذملا ةئدلا 3 يفوت هقفلاب افراع املاص 4
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 /”اديز ةنيدم يف ةسردم ىتباو شاكنح نب رمع نب ركبيبا مامالا هيقفلا همال
 نسح فيذصت هلو ٠ هللا همر ةفينخ يلا باعصا نم هبهذم لها اهب صخ

 أصف ارعاش ناو ٠ ن ونملا هلام ىعس تارا ةعبس يف لخدي ديج

 .منثمم نسح سيفن باتكو هو هرعش نم اريثك روك ذملا عدوا دقو ٠ ًاهوفم
 ابلثم دحال سيل بتك ةنازخ هل ناكو ريزغ لعو ريثك عالطا ىلع لدي

 دم مثو دالوا ةدع هل ناكو ٠ رعشلانم ناويد ةئامسج اهيف ناك هلا

 دقو ٠ مثريغو دوادو فسوب و ليعامناو يخارباو ناهعو ىلعو ركب وباو

 اهو فسوي هدلو ىلا اندلا ةسائر تتناو مب هاربا هدلو ىلا ما ةساكر.ت دنا

 ' كولملا ةبدخي هرمع زنا يف روكذملاةرمع 5 نمتماو ةيرذ هدالوا رثكا

  رموي هتافو لاك و اهبيقع يفوت ةقاش ةرداصم ديّروملا كالملا ناطاسلا هرداصف

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةئسلا نم بجر نم عباسلا

 ناكو ناملمس نب دمحم نب هللا دبع نيركدوبا اصلا هيقفلا يفوت اهيفو

 نباب هقفث ةءورم 'هل اريح اهيقف ناكو ٠ ةلبج نم هلصاو قيرز نباب فرعي
 يف اسرهم رئساو باعمال الام تاكو سابع باو فصلا نباوفا لا

 كلذ يونا ىلا هلع نوقنشي رم نب دخت :اضتلا ناك و ٠ فيريز
 . لام هلل هاو ةروك ذا ةنسلا نم ةرخ الا ىدايحةرظ

 له نينيسح نام ءاع نب يلع نب م انلا وبا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو

 188.8 كيس اهمدق دقفاكو ٠ .:ةيم هل 0 اينقف ناكر .!ناذبملا ةلحا

 نب دم ينب لبق نم ندع *اضق يلو مث 00 ٠
 ايلا سيمخلا ةليل كلذ ىلع يفوت نا ىلا نيئس كلانه ءاضقلا يف مافاف رمع



 اهيف ناك امو ةدباوملا ةلودلا رابخا رك ْذ يف نسماخلا بابلا ا مه 1

 ٠ يداي زلا ىحللا لع نب رمع باطخلا وبا لضافلا يقفل يفوت اهيفو

 داعاو ينوب ا ةراكرملا مثيب اثيزذم رعساو يمرااب هقفث الضاف أبيقف ناكو

 رهش نم كثلاثلا ةعمللا ةليل يفوت نا ىلا ريخلاب اًروكذم ناكو ٠ ةيماظنلاب

 ىلادثا هللا اهامجر ةزوك ذليل يدلل تيا انهطر

 يبهولا يلع نب ركب يبا نب هللا دبع نب ناع لضافلا هيقفلا يفون اهيفو

 لزفملا دم نب ليعامسا هيقفلاب هقفت اضاف أيقف ناكو ٠ يدنكلا مث

 ةئيدم مالح يفوأ يري زولا هلل دبع نب دمح ال ارنا ناكف دمحم همث نباو

 هسا هلنباهفلخو ٠ هللادمح 2211 نم نولخ عبرال 5

 نك واعت هرم غلب نأ دعب دعب ةروك ذملا ةنسلا نم بجر يف هيبأ دعب يفوت دمع

 لعأ هللاو ةحن

 ناكو رمع نب ئسيع نب ركب وبا قيتعلاوبا اصلا هيقفلا يفوت اهفو
 ةفيدح يبا مامالا باعصا نم  اروهشم اريك اهيقف ناكو ٠ جارسلاب فرعي
 يس (هناع ذكراك ةئاثمو نينالثز كملف ةللاهفؤي# هتغشألا يضر

 ديب ز يداو نو ةيرق نم 00 ةوادبلا هيلع ىلغت ردصلا

 مشا ال ركنملا نع ايها فورعملاب | ريكا 2 ا١ ةلئاق ناكو ٠ ةمرطأاب فرعأ 8.4

 دعإ :دنيزب ةيفنحلا' ةيروصنملا يف ًاسردم هاكر ناك الؤنازيغنم كلذ يف

 ةنببلا نلوزخل الاىذاحزبش نم عباسلا موي ديب زيف هتافو تناكو ٠ يعمصلا

 ىلاعت هللا ةمحر ةروكذملا

 ناكو يننحلا يولعلا ىلع نب رمعباطخلا وب' عرابلا هيقفلا يفوت اهيفو

 هدجي هقفثو ةئاّتسو نيتسو عبرا ةنس دلو اداوج امرك ًاعرو ارهام يقف
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 دعب كرأ مل مث هامل دنع ًمقاو كني أر يفا هل لاق ثرحب يذلا مالفلا ىلا عجر
 لاق ٠ تنك نياف كعضوم يف ةعاسلا كتي أر ىتح تقعام هث ٠ كلذ
 هلقفلا .قاكو ,٠ نامت هللا ءاش نا. اًريخ الا ناك امو تركذاامم يش ناك ام

 ًايظع عفن اهعنض يتلا هبتكب نسانلا عفلناو ٠ باوصال اقفوم باوجلا ددسم
 ”هنولج كولملا نك و ٠ ةديعبلا نكامالا ىلا اهب لحتراو دالبلا يف تراطو

 فرشالا كاملا هحياس مث ٠. هضرا يف رفظملا كلملا ناطلسلا ةحاسو ٠ اًريغك

 ةسائرلا تيتنإ مهيلاو ماعلاو صاخلا دنع اهيجرو ناكو ٠ هوبا "هححاس امم رثكأب
 ةنسلا نم مرحلا نم رشع عبارلا ءاعبرالا ةليل يف هتافو تناكو .٠ عمجا نميلا يف
 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا

 زييشلا نب رمع نب ركب يبلا نب رمع باطخلاوبا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو
 ميطي سننلا ينعم ايركا (ييبن اهيقف تراك يناشرغلا ركب يبا نب لع ظفاحلا

 ناكل زيا لو تاءزجنو . تازاجاج تح اك ناك و.>.. هديمقر نسيم كيرو مامأعلا
 187:8 ىلاعت هللا هيحر ةروكذملا ةنسلا نمنابعش نمر شع ميأسلا موي يفوت نا ىلا كلذ

 ناكو ٠ يكمل ناملس نب دمحا سابعلا وبا عرابلا هيففلا يفوت اهيفو

 * يجيرلاو يرضملا لع نب اصب هقفنو ٠ ةئائسو نيعبراو سمح ةنس هدلوم

 ةنيدم يف ىوتفلا ةسائر تبتنا هيلاو٠ مانلا ةقفلاو ءاكذلاب اًرويشيس او

 لزع مث دييزب ةيروصنملا سردم ناكو ٠ ريك عمج هقفل هبو اهاعاو ديز

 مزلف ةيديؤولا ةلودلا لوا يف كلذو ٠ ةئامتسو نيعستو عبس ةنس لوا يف اهنع
 ةلي رح يفوت ثرا ىلا عماجلا يف ةراتو هتيب يف ةرات معلا رشن ىلع لبقاو هيب

 ىلامت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا نم نابعش ربش نم نماثلا نينثالا
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 رمع نب هللا دبعو ٠ ركاملا نم اههو نسح همعسو يلع نبدمعو يىلحلا دمحا نبا

 وباو ينالسلا متاح نب ركب وباو ٠ زعت لها نم يرقملا نبركب وباو نوئا نبا
 عمج هنع ذخا دقو اورهشءالؤه ٠ ناعنلا نإ فسوبو دنجلا نميبرغل اركب

 , قرم عنتما مث لئالق أمايا ةيرفظملا ةسردملا يف سردو ٠ مجريغ نم ريثك

 اهب سيردتلا

 ناسنا اهيفو ةعارزال 4 اضراربئام جرخ عنا ديعيعورب ام بي رغ غ نمو

 'هدنع له هل. ثرحي يذلا مالغلا لاس مث ايلم اهرظنف هل ني روث يلع ثرحي
 كلذ هيعفلا دصقف عضوم ىلا هل ثراحلا راشاف ٠ هنم برعشيل ءاملا نم * يش

 ضرايف هسفن دحي هيقفلاب اذاو ٠ هيقفلا هلتقف ايظعاشنح كلانه دجوف لرلا 4

 تلتق هيقفلل لوقي نم مهيفو ٠ بيرغ قلخ ملل مهفرعل ال ماوقا نيب اهفرعي ال

 هيقفلا عزفف ٠ ينبا تلتق لوقي مهضعبو ١ يبا تلتق لوقي مهضعبو ٠ يخا

 انا لاقف 2 5 3 هل لاقو صفت نم اندف ٠ اديدش عزف مهنم

 ةمخرلا ةئيه ىلع خيش اهنم مهيلا جرفت اًراد اوتا ىتح مجووه ىضف عرشلابو هللا
 لوالا هيحئاص هئم اندف كغ وأ ضعب هيلعىعداف عفت 0 يذ ىلعدعقف ءاضيبلا

 تعم" مهيضاق لاق ٠ .أشنح الا تلئف ام لاقف أشنحالا تلئف املق هل لاقو

 مايا نم يشأ نم لوفي وهو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نمنيتاه ينذاب
 ةوكرتو ةننع اورخاتو موقلا يدبا يف طقسف لاق ٠ ةيدالو هيلع دوق الف

 الف لاق ٠ هنم برشي نا ديري يذلا ءاملا دنع هعضوم يف هيقفلاب اذاو

 ينجلا ى أر يعبصالا دم! نب ىلع هيقفلانا اهيف ٠ ةياكسحلا هذهىلع فق )

 0/١( ةنستاامو هتوم لبق كلذو لسو هل او هيلع هللا لص يبلا نعممسيذلا



 م 0 ةيواؤللا دوقعلا

 اببصأ ا ىرولا هب ىشطأ زاوج  يلوسر بطق لع

 هالو سال :ةعراش للاطلا مراكب اةلباتعو أ ةقوارت ةمغاذ 63ج ناكأز
 هقحا ناك امو ٠ باقرلا ىلع هولمح نيح صاوخلا هليخ ذب ذئموي ناطلسلا

 لوالا لوقب

 اعاوصلا ىشختو هنم ايحلا ىجر" ىجتري و ىشخي نوجلا باوعنلاك ىتف

 186.8 نونا "نظر 0 نسحلا وبا ةمالعلا مامالا هيقفلا يفوت اهيفو

 نب لع نب حوتفلا يبا نب ىلع نب حوتفلا يبا نب رمث نب دم نب رثب يبل

 نيعبراو عبرا ةنس ةححلا يذ نم نقب سن هدلوم ناكو * يعدالا ميك
 افتندا + ضان نب كب يبا هيقفلا نب باهولا دبع هيقفلاب هةفلو ٠ ةثاتسو

 ميلع هتءارق للاغ ناكف هققحو هقفلا نقلا هيلو ركب يبا نب دمح هلاخ

 يف فقي دقو سيمخ لكو نينثا موب لك نيتييذلا نم هيلا فلتخي ةعندملاب
 اضيا ثيدحلا سسك نع ذخا هقنلا لكاألا مث ٠ ددعلا تاوذ مايالا ةعنصملا

 هفيناصأو هرصع يف ريظن هل ركب مل هب نيفراعلا هقفال نيققحلا نم ناكو

 رارساو .نيحرشلا ٍبئارغو نيمملا هفيناضت نمو ٠ كلذب دهشت ةدوجوملا
 هرصصع ءابقف نو ٠ ةزوهشم ه ريثكا وأتف هلو ٠ اًدهاش نيعملاب وك بذيملا

 مئاد قلخلا ليمج ناكو هباوج نودمتتلو هنول اسيو هلوق ىلا نوعجري اهي
 تامارك هلو ٠ مهعاّتجا هبجو مهفلاتيو باحصالا بم ةفلالا نسحرششبلا
 هناو هضرع ةهازئو هذهزو هعرو ىلع هرصع لها عمجاو ٠ تافشاكمو ةريثك

 مهنم ىتش حاون نم هرصع لها نم ةدع هب هقفلو ٠ هسفن لعولو قحلا لوقي

 ليعامساو ريبج نب دمجو يشيبملا رمتو يردوعلا نب ديعسو ركب يبا نب ديعس
 ا و



 اهيف ناك امو ةديؤملا ةلودلا رابخا رك ذ يف سماملا بابلا وي #ه؟

 مموضراعو ةدعص نمازغلا بكرف اصل نوديري. اءرمج اوراسو ليلا نم 5٠
 هترسسيمو ناطلسلا ركسع ةنعم ت.ءزهناف ٠ ميظع لاتق نيركسعلا نيب لصحن
 مازهنا دعب رارقلسالا مهنكمي مل مهباصصا مزهنا الف اتسح انايث بلقلا ثثو
 قرد ناكو يفرشالا يزاحملا كبا ذئموي لتقو ٠ ممثدعب اوراسف شيجلا

 نم ذخاو لجرلا نم ةعب راو ناسرف ةثالث ةعم لتقو نيدودعملا ناءمشلا

 يف كلذو ٠ ةدعدص ةنيدم ىلا حر وف نم فارشالا راسو سور ةعبس ليخلا 1204

 ةدعص يف فارشالا ماقاف ٠ ةروك ذملا ةنسلا نم نابعش نم يناثلا فصنلا

 ةدعص ءالخا ىلع ةجحلا لس ىلا ةءذلا تدقمناف حلصلا يف اوبتاك مث امايا

 مال ةيناطلسلا ةفيرشلا باوبالا ىلاركش فيرشلا لزنو ٠ نيقي رفلا نم
 ىلا ايضاغ داعف فصني لف لا 2غ نب دود تبرشلا ةعفازاسو حلصاا

 نيدلا سعش ريمالل اشيج ناطلسلا زهجو ٠ ةمذلا مات لع اولمتف هباعصا

 ازاسارتو ةدمتلارخ يف حمام َنيَمدقمو سراف يقام يف دمحم نب ساسع

 ىلوالا ةمذلا مات لع حلصلا يف

 كاملا نب ىسيع _:ريددلا بطق رقاظلا كاملا ىفون ةنساا هذه ىفو

 ١ ديّوملا ٠ مرحلا نم نيررشعلاو عبارلا موي, زعت نصحيف هتافو تناكو .

 روصنملاك ملا همعو رفظملا كلملا هوخا هتفدرضحو ٠ ةلودلا نايعأ ةفاكو

 زعل ةنيدم 1م ةي زعملا ةيحان يف اهأشنا يتلا هدلاو ةسردم يف ربقو

 اهلوأف لالهتسالا ةميدب ةديصقب رفعج نب هللا ديع فيفعلا هاثرو

 ايولقلا عدص يذلا نزأطانم ابوذي نأ لك لكلا نص



 601 و ةيول للا دوقملا

 هذه يفو سيردا تفي رشلا مع نباوهو صربالا دمه نب ع في رشلا مهنم

 لوقي ثيح هللا همحر ىلع نب سي ردا نيدلا داع فيرشلا لوقي ةمقولا

 لطم افامجنيادكلل رجالا نمر... ةزبك يونج دعس ينحت ياو
 بطعي ويدوي داكىتخ كلانه: .٠ ترجاشت جامرلا ناصرخ نكلو

 بسحيو دعي نأ .انل عيرض ,  انحامر ةتكردا نيف ناكولف
 بلمتو رهيثذ رفقلا نفرق ا عادج .... ايلف نوع هلوج تعمد

 قفثا دق ناكو صلت ىلع يلو:سملا ناطا سوبا ريمالا يفوت .ةنسلا هذه يفو

 ىلع انهارتو ناطاسال نصملا ميا أ ىلع مارهب نب ىلع نيدلا لامج ريمالاو وه
 ريمالا ىلع هتوم دعب .هوعاب و الا مات ىلع هتوم دعب نوبترملا باغف كلذ

 ٠ ليللا رخ ١ ماعطلا نم ةنحشإ هومن راسف ماءالا نب دمحا نب ىسوم نب ىلع

 مزالتو ديدش لاف مهني مقوف ٠ مثوحن ةدعص حزم جرخ مارهب نب لعالث
 ناكو ٠ نيقيرفلا نم ناسراف لذقو مارهب ىلعو سوم نب ىلع ناريمالا

 ريمالا لسراو ٠ ةدعص حالصل ىسسوم نب ىلع ريمالا لسرا دق ناطاسلا

 نم ناكف ٠ هتب راحل نيدلا جات دالب ىلا ليلجلا دبع نب دمحم نب سابع

 ناك ام ىبوم نب ىلع

 ٠ يودملا دمح! نب ديّدملا ريمالا ل_صو صلت ىلا ةنعشللا تعلط الو

 ةطءع في ماقاف ةسائرلاو نسلا يوذو اهئالضفو ةيدبزلا ءالغ نم ناكو

 ىسوم ريمالا نوصح تحن مهتطحم تناكو ٠ (هايا فارشالا

 ةدعص اًدصاق ةَيلط نب رهظم نب دمحم ريمالا لصو كالذ لالخ يفو

 ديد. عمجب فارشالا مههقل مث ريوع يدلب ىلا دمحا نب ديرما رمالا هبقلف

 1ظ6ة.28

 بق



 اهيف ناك امو ةديرملا ةلودلارابخا ركذ يف سماحلا بابلا 2 نك 0

 لاب وز يق. ءاشلاورن مهن ةالاقغب ةركللاو :هئارخأتسمو هتاناشو ةعاطقا لخت هلا
 ىنهنا .هتيشاحب ةضتخملا هتفلك نع اجراخن هسازخل ةضاخ مثرد فلا

 نيصلا قيرط ىلع اطألا دالب نءراختلا نم لجر لصو ةئسلاهذه ينو

 ركدزملاب لسد ةلملاقلكو ةنام عي لام يباحلا روصنم نب زيزعلا دبع هل لاقي

 يناوا يف .غرفملا كسملا نمو يدادخإلاب لطر ة'ااث دحاولا راهبأا راهب ةئالث 4

 ةرثكتسم .ةلمج ينيصلا راخملا نمو الطر نوسمخو لطر ةئاعبرا صاصرلا
 "رهو ٠ ةديج ةلمج رابكلا نودصلا نه بهذلاب ةمعطملا مشلا يفاوالا نمو

 ٠ ريدك *يش يراوملاو كيلاملا نمو ٠ كلذ لثم ناولالا ةفلتخلا بايثلا

 كالت راجت نم هيدي لعنيمرحل ةقدص اهنا معز لاط را ةسمخ ساملا ةضفلا نمو

 مرد فلا ةثاهلث سورحلا ندع رغث ىلاهب لصوام روشع ررقف ةيحانلا
 يرب نلا ميركلا هاقلتف فيرشاا بابلا ىلإ هجوت ندعب لسا |مف

 موسرملا زربف اهنستسا أفحتو ائيع اياده هاوجن يدي نيب مدقف ماعلا ماعنالاب نك

 بتكو .٠ ةنسلا بك ارملاهاظءاو ةسيفن اما هيلعناطلسلا ضافاو املوبق
 سورحملا رغثلا ب اون ىلا في رشلاموسرملا مدقلو ٠ كاذ فاعضاب ٌهمدق اع اضوع

 رصم زوص ىلا ةلجرلا راتخاف ةماقالاو رفسلا نيبريخو ٠ همارتحاو هلالجاب

 هلهاب ادهع ددجي اهيحاونو

 ةعقو لفاحجلاب ىلع نب سيردا فيرشلا عقوا ةروك ذملا ةنسلا هذهيفو

 نرم اهيف عقجانم ةلمج ناكو ٠ ةينيسح ةماهشو ةيولع ةمه نع اهيف نابا
 لجار ىتئام يف فيرشلا ناكو ٠ لجار ىتئامو أفلاو اسراف نيعب زا لفاحجلا

 ريسإ رفن ركسعلا نم لئقو ةيظع ةإتقم لفاحملا نم لئقف ًاسراف نيعب راو



 نى 44 ةيؤاؤللا دوقملا

 كلذ يف الد نب سيردا فيرا لاقو

 ابحي مك اقح ةيدّؤم الا اهنكاسو رصمنملسرلا كتأتإ
 ينط قاتلا كل جتوزوون نم 1: ل سال عطل اوت كال نينو

 بجت مهفاوجا طيس يعف مهولف ٠.١ تعدصنافروصنلا كسلا بقنا
 ببش انقلاو ليلب .اوراسف ميغ . اهلطسقس علاءوضلثم بئاتك
 اوبلغ اوبلوغ نا ىرولا يف متاداع ةمغارض دش اؤارف مهب تفخ

 بلي هب موريخوا غور لك يف مهمدقي حورلانيمالاو الفيكو

 بطخلا ةعمان ,تماقو كولملا هل ... ثتدوسام لاطافجو كنماونياعو

 اناكم .هلاؤناو روكذملا ريفسلا ءا مارك اب ا. مملافت اذيبا فرعا ناطلسلا فاو

 اجا ٠ىنعم يف باوج هل ب ا ماتلا ماعالا هيلع ضيفأو ٠ هلاك نبتدي

 رصضم 9 لفاق همودم ىلا د 4ب

 ةكم ىلا ةيرصملا رايدلا رم رارج ركسع لوصوبرابخالا تلصو م

 ديب ز ىلا 'زعت نم هجوتو ٠ مرحلاب ناطلسلا ذخاف ىلاعت هللا اهسرح ةفرشملا
 ركسولا نم ةعطق يف مدّ ثعبو ٠ كربلا ةراعب ماو ةدعقلا يذ رخا يف

 رالس نيدل' فيس ومالا ناب لعلالصو جملا ىضقنا امو ٠ كانه ىلا روصتملا
 ىلع قدصت هناو ٠ مظع نشب اة نع مح ةيرصملا رايدلا يف ةنطلسلا يا

 ةيظع ةقدصب نيمرحلا لها

 ةئامس ىلع فين هتقدص نا نمعلا ةجهب هباتك يف ديجلا دبع نبا لاق

 1ظآؤ2

 موا ةرشع ةدج ىلا ريصقلا ةهج نم رعب ايف ةلو ريدا ةديجلا ادنارسوا مرد فلا

 ينغلب لاق ٠ نيد هيلع نم ةنسلا كلت يف زاجحلاب كرتي مل هنأو بدرا فال"



 اهيف ناك امو ةيدي كما ةلودلا رابخا رك يف سماخلا بابلا 02648

 ٠ مير ةسربع ددز يف ةفورعملا ةسردللا يقونعي يف اةنق دنا واجن اخد دلع 0 ٠

 اهيف سردي يذلاوه نوكينا هيقفلا نم تلأ اس مث ٠ أضيا ةيقباسلاب فرعلو

 , ناطلساا هاعدتساف هلضف نم مهغلبام كلذو نيمل.اعلا تقولا ءابقف ةربك( ناك ذا
 ا | ةيوكذلا ةسردملا دي سيردتلا بسب دز ىلا لقتني نا هلأسو عت ىلا 4

 ةمولا لقتنا مث كلذ ىلابيجاف يئن عزوم ءاضقيفهدلو ءاقبا طرتشاف

 ةروك ذملا ةنيدملا يف س دف

 ركذ ب اكرنت بذهملا ضعب هيلع تل ايف يل يدنجلال أ|ق

 هالو ةءامج هب هقفل دقو ٠ ملا ع ءهيقفلا باكا رياك ١ نم هنا

 فعذضو مرهو ربك ىت> تاوئدس ة ةدع ديبز يف ماقأو ٠ ةريثك رحاون نم ةيلطلا

 -ةروكذملا ةسردملا سي ردت يف هناكم لعجو عزوم ىلا دا هريصلاو هلق

 يهو ةوكذملا ةئسلا هذهيف هديعم كاذ ذإ ناكو ٠ ىمرضحلا هللا دبع نب دم
 للمت هنا ةيحري يكل ا

 ناكو ٠ ٠ ميهاربا نب بيعش نب فسوي نب دمع لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو

 نم مرحملا يف هتافو تناكو ٠ ميوبلا نياو يوحنا نباب هقفأ ًأفراع الضاف اهيقف

 ىلا عت هلأ يعز ةروك ذملا ةئسلا

 اًريفس يقرملا بوتككم نيدلا ردب ريمالا لصو ةئاعبسو ثالث ةنس يفو

 رفصلا جرم رثأا راسم ىلع نيرلسملا راصنناب ربخ نمييلا ىلا ةيرصملا رايدلا ا

 ناطاسلا لفتحاف ليثق فلا ةئام ذثموي ةروكذملا ةعقولا يف ىلتقةدع تناكو م.

 رئاشبلاو رورسلا نلعاو ةنا>ابطلا تقدو رصنلا باتكب هيلا دراولا لوسرلاب

 ٠ ريغسلا نوقلتي نيمدقملاو ءارمالاو ءارزولا نم مثرساب ةلودلا نايعأ جرخو



 اك 41/ دو ةيدوا وللا دوقعلا

 همحر ةروكذملا ةنسلا نم رفص رشع ىفاث نينثالا موي هتافو تناكو

 ىلاعت هلل

 يبعرشلا نسحلا دمحصوبا لضافلا هيّمفلا يفوت اضيا ةنسلا هذه يفو

 ةيواعم نب سيق نبورمع نب روهمجلا ديز نب لهس نب بعرش ىلا ةبسن
 نادمح نب ثوغلا نب لياو نب كلملا سمش دبع نب يمطعلا مشج نب

 ايس نيرا نإ مسيممللا نإ نوكأ نب ريهؤ نب بيرع نب نطق نب

 ةشدم لبق ةروهشم ةيحان يهو . بعرش ىسست يتلا ةيحانلا ىلاوأ

 روكّذلا لبس نب بعرش مساب تيمس نعل

 هدلب _ رم جرخ اًروبشم هقفلا يف اعراب ًالضاف اهيقف روكّذلا ناكو

 ديلز نه جرخ مث ي مكحلامساق نب يلع ذئموب اههبقف ناكو ٠ ديبز مدقت

 بطت مف ضيا اهب ماقاف ةقربلا ىلإ اهنع لمتنا حةدم اهب ماقاف عزوم مدقق

 ريزوو ةاضقلا يضاق ذئموي وهو نيدلا ءابب يضاقلادصقو زمت ىلا علطف هل

 ىلا لذنف . امازلا هيفلوخدلا همزلاو عزوم اضق ةالوف هلاح هيلع ىكشف

 نييباسرلا نم ةأرءا هيلع تفقوو ةيضر. ةريس اضَقلا يفراسف ايضاق عزوم

 كلذ..يف اسردم نوكي نا هبقبلا نم تل سو اًديجسم تيوااشرإ

 نم ريثك عمج هب هّقفتو ٠ كلذ ىل اهباجاف ةفوقوملا ضرالا ةلغ هلودجسملا

 ش اهيحاونو.عزوم

 .تناظانلا ةخواذ تقافتلا يشل تنب ميرم ةرحلا تنثبا ةدملاكلن يفو



 اهيف ناك امو ةيديارملا ةلودلا رابخا رك ذ يف سماخلا بابلا دي "674

 ىغم دق ام انيبئسنت »8 ةحرف لجاسب رشباو
 اضفلا قاض ابرو قس يضما عسنا اميراف

 اضر .هبقاوع يف كل * طخسم.رمأ براو

 اهصزتتم ”١ مروكك لالقعأ. غ امك ٠ ام» . لمي راها
 مثقئالعلا عيمج يف دهزلاو دجسلل كرتلا هيمفلا سفن يف مقوف

 هيمتأ للام نبأ هلاطخ ام ريتفلا دجي لف قاذأ مث تايبالا يف لكلا قمح

 اًدصاق اًرئاس دحملا نع هروف نم هيقتفلا خوخ اند دجوي, ملف قيرطلا

 ايف ناكو « ةيحانلا كلت ىرق نم ةيرق ي مو ةيبربجلاب مث هدلب ديري

 ديا لهو هتاف دما يك ذر همقوتسلاف كانه ةيقلق يالا ذيمل
 ةالبصلاب مرحأ دجسملا لخد الف تببلا يف اًمضوم لجرلا هل «ىببي امن
 يهتبو راسهنلا ىغقنا ىتح ءامسلا ىلا هرصبب ً[صخاش هسأو مفر مكر ايلف

 هثب لخداف هذلب ىلا .دجمملا نع لمحت ٠ ملكتي الو بيجيال احورطم

 نبل ةبرش ريغ. ماعطلا نم عش لك أ الو رمأ هنم عهفيال ةنس م اقف

 ةقيقملا يف مالكبو تاماركو تافشاكمب كلذ بيع هيلع حتف مث

 تايحلا تاغدل نم. مظعأ .بقارملا بلق يف ةلغخلا تاعذل هلوق نمن

 تراقعلاو

 ماقأ اهيف تام ينلا ةنسلا يفو اًثيش لك أب ال ىرخأ ةنس ماقأ م

 ماعط.ىلع مايأ ةمسن هتوم لبق هلها ههركا مث . ًامامط قذي ملرهشأ ةعسن



 د6 46 ةيذاأولل ا دوقعلا

 للاعت هللا همحر مع داون ةفاج نؤملكو

 يعاسلا ورمع نب دمحم نبورمح نب دمحم حلاصلا هيقفلا يفوت ابيفو
 نب ورم هيبأب هقفت ثيدحلاو هّقفلاب ًقراع الاف ًالاص اعزو اهيقف ناكو

 اشو ليلجلا دبعنب سابعرومالا يفوتالف» ليلجلا دبع نب سابع بحصي رهص
 ريالا الام هدأت مَك نازك . ةنقفلا تعب فرش الا كاملا ىلا ةاشؤلا لطب
 ذئمويناكو فرشالاباب ىلا هيقتفلا مدقتف هترداصم داراو فرشالامزاف سابع

 هيقفلا لوضوب فرشالا ملع الف رفظلا هببا نم هعاطقا يه ذا مجبلا يف

 ىف هملك ايف هلجأو همرك أو هب بحر هيلع لخد الف هاعدتسا هباب ىلا

 1ظ0.4 يذلا دحسمملا يف سردن' فقت كنا طرش هيف كتعفش دق هللاق ه ربهم

 سردو مدقت مث ٠ ةعاطلاو لوبقلاب باجاف لاخلا طساو يف دلاولا هانب

 نم هل لصح انهن ضار ريغ قلق وهو ةذم واوكادملا دخل ِق

 كلذ ىلع لزب. لو ربلا هوجو ضعل يف وأ نيمطقنملا ةبلطلا لع هعفن | ماعطلا

 بحاص ىلا ةعافشهل بتكي نا هلأسو هيلع اسف ريف اموي هيلع لخد ىتح

 غرف الف هيقفلا هل ستككهدج ىلا بالجلا ضعب ىف هبكري ناب ثداحلا
 نا ثيحأ دقو +ىش كسفن ىفو ركف ىف كدجأ هيف اي ريقفلا هل لاق

 ىهو ىنعملا قفاوت ناب أ كممسأ

 ابضقتلا ىلإ واوطالا لكأو # اير كا مولا ىف لك



 اهيف ناك امو ةيديؤملا ةلودلا رابخا ركذ يف سماخلا بابا 64

 ًامظع اًءافتنا سانلا هب عفتناف ٠ رقنس ينبل ةسردم يف ًاسردم بترف

 لزي لو ةيفاش ةفرعم بذهلا فرعي ناكو اهنم برق امو با لها اس ال

 0 ل مرعب كلر روت دل كسلا هذه يف اهب يفوت نا ىلا بأ

 ىحبصالا ديحم هيقفلا ربق ىلا ةنسلا فيس مامالا طظانح ىف ربقو ةنس 58

 نيعمجا مهيلع هللا ةمحر

 ناهلس نب دمحم ىسيع نب رمت صفح وبا عرابلا هيقفلا يفوت اهيفو

 ءاسفلا نوكسو ةلمهلا نيعلا مضي ةلفملا ل لا قاكو ٠ يرماعلا مث يملسملا

 ا اميوار اًيداتم اعراب اهيقف ناكو ٠ ثين أت ءاهماللا دعو ماللا حتقو

 هدلب يف ةملكلا لوبقم ابيرا ًابيداربح اقراع ناكو ًاتسح َرعش لوقيو

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا ءانثا ىف ىفوت

 لايف يلع نب دمح .نب دمحا ساسلا وبأ عرابلا هيقفلا يفوت اهفو

 يديمحلا نياب رهشو باسملا ىنيب نوفرعيموق ىلاةبسن يباسملا ديمحلا دبع
 ىلا ”لسقتثا ٠. ًايليعامسا :هتيادب يف . ناكو «.ديتحلا دبع مدن. ىلا ةبسن

 هقفلا يف دعس نب رمع يضاقلابو ربج نلأل هففنو ٠ يعفاشلا بهذم د

 وحنلا دخأو ىلبرالاب فاررعل ببررغ لجر ىلع لوصالا ذاق قيشلاو

 فين هلو ةروكذملا ةنسلا نم لاوش يف يفوتو ينفاشلا مامالا بهذم



 6 م ةيئاؤللا دوقعلا

 .ًالممو ًاميقو اتذّومو اماما اهيف بترو زعت ةيزدم يف ةيدبوملاب ةفورعلا

 ظ يمفاشلا مامالا بهذم ىلع امودنلو ميركل برأ _ركلا نوملمت الكا

 نو رحالا ةييسلا نازل 1 رم رقمو فيرشلا ملعلل ةبلطو اًديعمو

 فقوو مهنم لكلا ةيافكب موي أم 0 14 اهيلع فقوو
 ابتكلا نم ةدع أييلع

 ريمالا نب نونا جوبطص بيلو ةنسلا هذه يفو

 موي هتافو تناكو ٠ ةزمح نب هللا دبع مامالا نب دمحانيدلا سمت ريبكلا

 ةدعص يحاون يف ةروكذملا ةنسلا نم ةجحلا يذ نم نيرشملاو سداسلا

 نات هلا ةنخت

 دمحم نب دعسا نب هللا دبع يضاقلا نب نارمع يضاقلا يفوت اهيفو

 مرور امج ها اشيا كهأو لاضاق اًييتفةن اكو قاراطلا ول وطربلا

 نويئارمعلا هلها مئتما رافظ ميلقإ هدلاو همطقا الف رفظملا كلملا نب ميهاربا

 ىلوتو عتب هماعا مع ماقأو هنعم رفاسي لف همودخم عم رفسلا نم هيلغ

 وه لزنا مول ءادع سائلا دشا نم ناك هلها زذوص امل مثابب غاضملا

 ديب ز يف ماقاف نئاهرلا ةفص ىلع ديبز ىلا دعسا نب ناسح نب دمحم همحو
 ةروكذملا ةنسلا يف يفوت نا ىلا لاقتعالا تحت

 ىسوم نب يلعنب مساقلا وبا لسضافلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه ينو
 ةمايت دقت اليطناف اافراع ايقفناكو.؛ ٠ ادلب يعلي زااو ابدل يبرحلا يئاورلا

 ليجت نب ىسوم نب دمحاو يبرضحلا دمحم نب ليعامسا هيقفلا اههبقف ىلع
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 كو د

 دي عفرب تدان : الك . ةعاطم

 اباكنلك دبس معاج نع
 تعفنراو هللا باتكي اوعفشل

 اهتمارك نم ءايح مهنع درف

 مهقلط ًافىرسأللا ف دواد نمو

 ةقرشم ءاهشلا ةنقلا قثاوو

 هسرت ضرالا نون ةنج لك
 هقفني لظ لام دواد رض ام

 مهتقافر يف هوعيض نم عاص أم
 يبافدلا ومايفبصغلاا ونسحتساو

 تلم هرصعيف يذلا كيلملا تنا

 فرش ركلي قنع ىراشم يف تددج

 هددحت ماعناب يس رغ تيقس

 ابكلام نبا ايندلا كلام اب تعنه

 امهدعب اج مودق شيجو رصل

 مككداعس نم نونف يلابللا يفو

 اذك نامزلا ره لع تحرب الف

 | ةروكّذملا ةنسلا هذه يفو

 لتخم نزولا )١(

 اهيف ناك امو ةديّرملا ةلودلارابخا ركذ يف سماخلا بابلا

 ناطيحو رود اهوحن ثردابت

 ناجلاو سنالا:شيطي اممم ءابهش

 تارق. نيف فحص .'هماما
 ناظقي ميلكا رك لوص ألا يكاز

 فنرانم نيدلا ربزه ناو ا دوج

 فتاينبو شيج اهب رافظ لع

 ناكرا ضرالاب "ليذأ

 فراج ناجرملا هبب "رحب دواد

 اونأك ام 0 يف مهل تفقو دا

 ناريج يهو ىمحت كفكب ١

 ناونقو دبقانع . نهرصع نم

 نايصحيو رفك امل نوكي, نا نم

 نائءا فورعملا نم ديبعللو

 ناسحا ناسحالا كاباح نمو

 ناويص حازفألل نه. ةثلث

 نادزم دواد نم كهجوب ديع

 ارت اءاوهم' ال يلأبللا' نا

 ناخأَو تافوا كتم تلخن الو
 هتسردم ءانبب هللا همحر ناطلسلا رم



 ةيؤلؤللا دوقعلا

 همش يف ناجزملا تبن ذا. تبجي

 ةدهاشكيف يدجوب يعومد ىذه

 انسفت ال يجاسلا كرظان صنخاام

 5 رم ىوملا قر 0

 أ 4 2 حيبتسل

 تدع هدح الو هللا نم فيس

 ةتدجت و ثيغ همراكم كلم

 سانلا ديدشل هلس يف

 تءمج دق سانلا تافص تا. سوس#

 'هتبنم نيدلا سمت سويو ال م

 نزي وذو ياسلا ربكالا عبتو
 موس ءاعنص عرف يف ناك ذا

 اوُمدَع نا ناطخأ نم دهاعملا كالت

 ةاردم

 فشلا هنزل >1 قرشا انكم
 تمعفر ابقوف حامر سوؤر ناك

 بيبتلم ولحلاو ببش انقلا أهيف

 هج ل ب وا رافظ ع نأك

 تريوطدف ضرالا نأ اونظن ىتح

 ةاث أم ضر الا يئاود نم اهدم

 اولا لغابنم

 دي 41 و

 ناجرم بذعلا يف نكي ل اهلبقو

 نافجا مونلا قوف يل يئتنلي نا

 ناشلا هب يرحيام ناشلاب كيبني
 ناتف“ كنم ءيش لك ةنتفب

 نامل هاوخ يف لاق ام دصقاو

 ناطلسنيدلا رب زهاب يف ضرألاو
 ا مانصا نيا عم
 فبرامياو 1 :هماياو .ثوغ

 نايضغفيسلادح و هلوالاىضري

 ناسا ضرالا لهأق

 ناعنو سوبأق ذل تنمو

 فرادمتو حاورص كتييو ع
 فنراولحو دئقرع“ غىضتست دق

 اي 6 ل 1 دي للف

 نزاع تايارلا نم هتفطخت

 ميعدف هبف

 ناردغو ِضا وح

 نانرم سوقلاو بطت#م# فيسلاو
 نافوظ ياو حون نبا كالحلا نم

 نراسرفو ليخ اهعضوم ناو

 تراديع يفنو زاجحم تضخم

 1ظ1.8



 مو
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 اهيف ناك امو ةيديارملا ةلوذلا رابخا رك ذ يف شمالا بابلا دي "4.

 ذفعموي نييا مطقم ناكو * رون نب نسحلا نب دمحم نيدلا ردب ريمالا

 |بثلبي مل مهدالب نم عضاوم اوفلبو ٠ ةبعشلا ىهسي ًامضوم مهيلعاواخدف
 نم نيدلاداع ريمالا عجر املو ٠ كلذ لبق ةيئاطلسلا رك أسعلا نم دحا

 زيزعلادبع نب دعس نب ميهارباب او رفظف لحاسلا ىلا ًاركسع زهج هتوزغ
 جليل تن تول رهتباو ]راناجاو امراتسف نكون: نافايللا ننتراف ”قلكو

 مهوأتقف حلاجعلا نم ةسمخ

 لتلك *ومإلا/ علا ناطلاسلا هموم ةئسلا هذه حما نانعش بش ايفو

 ناضمر نم 30 لوا ليقو نابعش نم م نخل نفؤمل ازعت نصح

 كاملا نب ركب وبا نيدلا حالص لداعلا كلملا ينو ةنسلا هذه يف

 ناضمر ربش رك سارض ةبررق يف هللا همحر هتافو قرئت ل انف رشا

 ديعلا ببسل سو رحم زعت ىلا يلع نب سيردا نيدلا داع فيررشلا علط

 نب هللا دع يذلا فمع ةيقفلا ماقو ءارعشلا نم ةعامح رضحو

 يهوديعلا موي تدشناف هرعش نويع نم ةنائط ةديصّمب رفعج

 تامرو حافتو علطو مرك ناولا بطرلا بيضَملا اذهرامأ

 ”نايقعدحلا يفابب رهزو نصغ 2 تتيندق ءاضيبلا ةضفلا اذكها

 ةنراجيرو حورهسامتاورمخ هيرو رد همسابم ٌنظ

 ”ناونع دخلا يف هبجاح رونو هلبواقلا روشنم عاطقاحص دق

 ناب رق دابكالا جبم اهلاران 2 هننجو جاوما يف نسما مرضاو



 د6 م1 و ةيرلذءلل ا دوقعلا

 م٠ دمحم يضاقلا فارشالا مزاو ٠ هب رحل نيدلا جات ريمالا دالب ىلا ركسع يف

 هتنب يف اودجوام اوذخاو يرامذلا

 هلاح ىلع رعسلاو ةميظع راطما ءاعنص فالفم يف مقو بجز ربش ينو
 رافظو نعل لعاةطضفالل >7 مون ٠ هنطاوم العام رطملا اذه نم رافظ:لخدو

 يقاوب يفو + امهر د نيثالث ةطحلا يف قيقدلا نم يديزلاغلب ىتح ”الغلا دادزاو

 ولمعان سما لاما در ىلع حصا ىلا سان | ىعادت بجر نم مايا

 ةرشع ىلا يتابلا يف اولهتماو افلا رشع ىبناب اذيئأا آي ربو اهلا متعة هنم

 ىلع ةرادملا نصحو ٠ مساق نب دمحاريمالا يدلو هيف اونهرو لاوش يف مايا
 ءاعنص اونكسو رافظ نم مهيرح جورحد ونب جرخاو ٠ سأهو ريمالا دي

 ميلف نب ناملس ريمالا ةنيهر م هدلو نهرو دودحلا نيردلاجات ريمالا سو

 براحيناطلسلانا ىلع نيدلا جانو رافظ باصاو ناطلسلا نيب 6 دّقعتاو

 بيع الو ءاشام هيف لعفيو صلت

 سيردا نيدلا داع تفيرشلا هللا همر ناطل لا مطقا ةنسلا هذه يفو

 لم لوألا عير ريش يف: تالذو ليرغلع اهنم لّصفنا نيح أجمل يلع نب

 1وو.زو تناكو ٠رخ ال أعين ررهشانم عبارلا 1 م ةروكذملا ةنسلا

 ىلا نيدلا داع يرشلا 0 تامينوخ أع ولك تلمح دق لقاممملا

 مهنم ةعامج اوكرداف ركسملا مهيلع راغاف ٠ مهتطحم نم اوممترا :سبعدلا

 كلذ دعب لفاحملا 8 هسأر او زتحاو هولتمف ةقدم نب فسوب

 هيفلو نيردلا داع فيرشلا مهدصق مثهريغو لحاسلا ىلا نودعي مهو ةدم



 اهيف ناك امو ةدياوملا ةلودلا رابخاا رك ذ ف سماخلا بالا ا سعاد

 فرب د ناريمالا ثو رورو ةط# نم ضوبنلا دارا نيح فارشالا نئاهر

 جور د نإ لع ٍيشلاو معلا نب دم نب دواد ريمالا هوخاو مساقلا عزب :نيمحا

 نب دمحا نيدلا فرش هيقفلا زهجو .٠ يرامذلا دمحا ىضاقلا دلوو هدلوو

 ::انزكول اكان اللتر نفل نال هه 3: انيس :+٠ نمل نقلل طعام
 فيرشلا اسف ناطاس يبا فيرششلا ىلا هولسو هيلست نم نضحلا لها عتتماف

 مثدنع ماقاف صلت نصح ميلست نم هوديق دق ام مال رافظب فارشالا ىلا ركش

 ناطاسلا هريسف متاح نب دمع ربمالا لوصو بلطب هبات لصو مث » امايا

 محلب هعاطقا نم ليرغط نيدلا فيسريمالا لضو كلذ لالخ يفو ٠ مهلا
 ريمالا ماقاو ٠ رْفص نم. يناثلا فصنلا يف كلذو ةاءنص ناطلسلا هعطقاف *”"

 رهشا ةتس' ةمذب ناطاسلاىلا داع مث ٠ رافظب مايا متاح نب دنع ريمالاو 5

 ناطاسلا بضغف كلذ يف ثيدحلا لاطو ٠ فارشالا الذب رخ أ نئاهز لع

 يف :اوطف- ساهو نب ريمالاولي رفط نءدلا فيسريمالا رهجو !ًديدش ًابضغ
 ةويصنلاو ةمدخلا رهظا دقو ميسرتلا يف جورخ د ىلع نب دم ريشا مهعمو رورو

 5 اوردص رورو يف اوراص الف ٠ مايا ةيناكيف رافظ ذخاب ناطلسلل لفكتتو

 طخ دالبلا ف عقوو * دوروب ةظحلا تماقاو اهتراع يف اوعرشو ةنقلا اومزاف

 دالبلا نمريثك الخو ٠ كاذ نم رثكاو ريئاندةعبراةطحلا يفيديزلا غلبفديدش
 نمل طتلا معو نامألا صخراب نايطالا تشيئباو اءوج اوئامو ابلها نم

 ىلا ءارمالا فلاخو ضل يف ناطلسوبا فيرشلار ساو ارعوو ًالهس هعيمج
 نيردلا من ريمالا ناطلسلا روجو ' ةلاف نم ةدعص لها اودواعو نيدلازع

 دمحم .ةرب سابع ريمالا زهجو ٠ اهرما حالصل ةدعص ىلا دمحا نب ىسوم
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 06 د ةيول وللا دوقعلا

 ”الضاف اهيقف ثراكو ٠ دوعسم نب ركب وبا لضافلا هيقفلا يفوت اهفو

 يمايزلا مسقلا يبا هيقفلاب هقفل .ةوعدلا باوتسم ناكو ٠ دهارعلا ةيرق نكس

 ىلاعت هللا همحر ةروك ذملا ةنساا:يف هتافو ثناكو + هريغبو

 ةلمس نب هللا دبع نب دم نب رمح صفح وبأ حاصلا هيقفلا يفوت أهيفو

 حالصلاو دبعتلا يف ةرهشلا هلو دهزو لمعو لع اذ ناكو ٠ يباصولا يشييحلا

 ينزاملا ليغامسا نب دمحم نب هللا دبغ نب دم نب ميهاربا هيقفلاب ةققث دق نأكو

 ةقيرطلا ىلع لز ملو ٠ باصو ةيحان ف ءاضقلاىلوتو ٠ ءالعلا نه هريغ ىلعو

 ةنسلا نه ىرخالا ىدامج نم رشع سماخلا نينثالا موييفوت نا ىلا لما

 ىلاعت هللا ةمحر ةزوكذملا

 أييقف ناكو ٠ ريجنب ىلع نب دمع هللا دبعوبا عرابلا هيقفلا يفوت اهيفو

 يف هقفثو ةئاتسو نيتسو ثالث ةنس نمرخآلا عيب ررش يف دلو اًققحم اقراع
 179.8 ىلعنب دمحم مامالا مث ىعبصالا ركب يبا نب دم هللا دبع يبا هيقفلا هلاخي هتيادب

 يومنلانباو يفد نباك زعت ءابقشب حر رم نب مام هيقفلا م يعبصالا دنا نبا

 نب سابعلا يلا نعو ينيوزقلا نسابعلا يبا”. :رع اهب ذخاف ندع ىلا لترا مث
 ولعل يتيركبلا رقص بابشلاب فورعملا رجاتلا نع لسم هام يراوحلا

 ةنيدم يف ءا اما ةديدجلا ةسردملا يف سدو هدلب ىلا عجر مث ٠ هيف هدنس

 امس! هد ةروك ذملا ةئسلا نم مر .رمللا رهش يف هتافو تناكو ٠ زعن

 5 همحر ديوملا كلملا ناطلسلا زوج ةئاعبسو نيتئثا ةنس يفو

 نب سابع ني.دلا سع# ريمالا زهجو ةناجرو ةيلماللا يمزج يلع نيرإإسي ردأ

 ضبق ِدِق هللا همحر ناطلسلا ناكو.٠ مهعورز بوخيأة يثج ليج ىلا دم

١. 



 اهيف ناك امو ةديارملا ةلودلارابخا ركذ يف سماحلا بابلا 9 م ب

 فارمشالا تقرتفاو ٠ هدعب هدالوا تقرتفاف ١ ادلو ني رشع نم رثكا داولا نم

 ع ىرخا ةفئاطو هضي#و ةثيمر عم مهن ةفئاط نكف , هدالوا ف داوقلاو

 مد ةغ 4 دل يبا ل 0و هعيمر اعلا ةفيطعو ثمغلا يبا

 . اموراجاف

 موملا لصفنا الف هيلا اولاق ثيغلا وبا مناقل يرصملا جالا لصو ألو

 يف رماو ن.ديةمرضم ىلا اهب راسف سربيب نيدلا نكر ريبكلا ريمالا ذئموي

 نا .مث امايا اماقاف رصصم بحاصا امبنل-و ثيغلا باو سيردا نب دم ةكم
 اًمهنبب ترجو رمالا دةثاو سرردا نب دمع جرخا ثيغلا ابا يرشلا 4

 فارشالا نم ةعامج اهيف لتق ةريثك بورح
 ةعاطلا لذبب ديروملا كللملا ناظلساا ىلا تشك ثيغلا ابا فيرشلا نا م

 كلذ ناطاسلا 4كم لبقف ةئيهرب لسراو ةحيصالاو ةمدخلاو ٠٠١

 ا ىسيع نب 1 ,؛ لمح 0 هيقفلا يفوت ةنسلا هذه ٍيفو

 7 4ءم مدخو نيعملا 5 ىعصالا ليها 0 هقفت اربح 0

 انديس ةنيدم دصق هترمع نم لح الف ةرمعب امرحم ةكم لخدف ةنسلا هذه

 ؛ كانه مايا ماقاو يوبنلا يرضلا رازف ةرابزال سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 يف ةرايزلا نم اًدئاع ره يداو يف يفوتف ىلاعت هللا اهسرح ةكم ون لفق مث

 ىلاعت هللا همحر ةروك ذملا ةنسلا نم ةدعقلا يذ ربش



 ا معو 0 ةيؤاأللا دوقملا

 نصحلا لها برخاف «ةرودكملا تيلافسلا لزنو بررضلاو نءطلا كلانه دنع

 . ىلتراك اف اللو <« غلو ذأ نو اهو دجوف لاتقل تلافشلا مجرو ٠ ةلومحملا

 دمع ريمالا مف باشنلاب يمر ةءامج ركسعلا نم لتقو + ءيش هحتف نود
 * مايا ةنا ماقاف ٠ وتحتل بصلو ةطخملاب مهلع ناظللم || رماف يبعشلا نب |

 ني سابع نيدلا سعت ريمالا نابرخ لل ةطخلا يف كرثو ةأئص ىلا راس مث 6

 . ليلجلا دبع نبادمح
 لضتما يلا“ دمع "نقارن ىيرعشلانيبكلا نيمألا؛يفوتن ةئسنلا هذه ايفو

 ا« اريك ارينا ناك ٠ "لاتت هللا ابسرخ كف بح امى دا ةذانق نبع قب
 178.8 ءارعشلل تازاجالا هلو ٠ هعاممو تدالا يف بغار ةيرمالا يف رفاو ظح هل
 دئاصتلا تازاج او لايخلا قالطا نم هيلع نيدفاولا

 هلع ةئسلا كلث زوج كلملاب ديتوملا كالملا ناطلسلا لصتا امل ناك دنو
 يق وبأ كفيرشاا هاَقلف يان نب دئاقلا ةيوص ديعسلا جحلا لهو روصخملا

 كيرعتلا لنبح“ ىلع نايل معلا بئاوذ تقنخو * مار اركآلاو لالجالاب
 داهشالا سور ىلع ناطلسلا بقانب مزءز ةبق ىلع هنذوم ناءاو *"ةفرعب

 فكراطلساا فلو ٠ فيرس ثلا ماهل ل كاذ همصض نه فاصوالا كلت عم

 ةداعلا 4, ثترح م ىدتقم ىلع 35 لع ببلو ةظلغألا نائالا ديو | كللملا

 ةفلخلاهررقناك ام ةناطلسلا بهاوملا هتضنفا ام روك ذملا فيرشلا ىلا لصوو

 با.ااورينملاولدنضلاو دوملاو كسملاو_ريظلاو يواشكلاو ةلغلاو نيعلا نم

 ايس هو 5 فلا 5 نيعلا - 3 ةسيفنلا 1-5 9
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 "30 لا تدست رثمع ني هيادم نيدلا فيتعهيلنلا لساو

 اهيف لودي يتلا هو روزوب

 1ظ0ؤ1.4

 رن و هنو ايلات فسروا
 املاتثا تلح ةيحالا نسع :.  ى اياا]ءرملا لتذ المحتتم

 ظ لوي اهيفو
 ىنغلا باط يف تاركببلا يبصنمأي

 ىلا اموي اًلاحر دشت مل نا

 هلاثم نوكت الف كولملا داس

 ام ثيحةيادهلادوادب تعدو

 هللا نكت مل ةفالخلا ىوحو
 ةداقل :أ دامجلا نش اذا كلم

 مهيلع قينجللاب .اوركذتو
 ةفازم نوصملاب اهيلا اومرف 1000

 5-5 زعأو اهرافظ كملي ملول

 املالكو اهنيا بقارت نا ام

 الار رش ىرخلا 0

 الاثم نوكي الو نامزلا دبا

 او امل اخ لان تبرتع

 املالا نكي ملو نامزاا لوط

 اهلامن كولملا نم ودخلا لعج

 اهاوهأ اوأر ذا ةماينلا موي
 اه لات يسنلا نمو اهيمر نم

 )ع1(
 الابحا لوس أهف اممو

 اهلاهث نيملاب اهنم تالغو اهني لامثلا يف اهنم تللغو
 الاقل يررلا هش دوا6-“- اي نيذلا و رهاب 00 1

 ًافاج ١ ىدمللو كيتحار نه .هلضف ىجرلل را مسقلا تأ

 00 نيل رول دما يشاع 0 ةعججا موي 3 :

 08 نصملا باب 4 مو اديدش 027 ا لئاثذ روك ذملا

 يطخلا لصالا يف, اذك )١(



 ةياوأ للا 3 وما

 نويع هنم ماني سيل كاملا
 ىدعلا نم نوصملا كتلادا الول

 املكو فويسلاك لملاك تنهض

 اهمالعأ بئاتكب هتيفاو

 تويضا ررغكم نعرا لك نم

 ام نوحيح هضعإ دروت تش

 هضك رنم اجد دق ليل عن 1
 املك ةطيسبلا هترثكل تفاض

 اباهانم ًاعقالب نوصحلا عدف

 مهنا ينظو اهب نوكسلا الم
 بئاتكي ىدرلا نحل مناف
 6 نم ابلك كثرا ضرالاف

 د رصقو ميدل كرصق نادمت

 الك ممرعلا شي يلا ٠ تروظا

 اتنالمك عدت الو رافظ برخ
 الوعم هعدت الو رافظضبفاو

 فخم الف هلالاب ديملا تنا

 ملط كباه دهس ةفالخلا ىذه

 ىرولاك لم ايمالسالل كالوأ

 ىعضلا عطسام مالسالل تيقبف

 ل6 م

 نويع ءامدلا نم ليسي ىتح
 نوصم وهو رهدلادح وتاب أه

 نومضم هناف فويسلا نم

 نيكفلاو ديول يزعل

 نوزح يهو ضرالا لوب ةنه

 , نوحيم الو نوحيج ةزرأ

 نوضوملا هصالد درس هالجن

 نوكب نيا قرشلا يف اهماقف
 نوصح كيلع مهتلصأ دقلف

 نوكس كانطلت انا ملم دق

 ثوحاط مهعيمج ةاغطلل 2

 نوت ثيدحلافيثيدحلقعاف

 نوني كرصفو ناك حاورص
 نوطبو م روهظ تلقب

 نوناق مهكلمل وهف نيددلا ج

 نوح ىلإ قرف راع

 نوخيو ادهاج كديكي نم

 نوميه اهايجااوو تمشلك» ثيح يف

 فكروطسملاو ضورفملا ركنتل

 نوهحملا كلظب .ذولي انك

 1ظ]آظ2



 اهيف ناك امو ةيديكرملا ةلودلا رابخا ركّذ يف سماخلا بابلا 026«

 قحائسلات ةفخو ةيرب زهلاتاسوكلا تقدفلاتقلاو ةئحزلاب ركسمأ الع رعشاو

 اف نب ناملس نيردلا معايسألا ىأرف ٠ عماوللا قوربلا تبيشاف ةيناطلسلا

 جرخاف كلذ يف ةليحلا لمعاف هدالب بارخ ىلا ىدا مالا اذه ماد اذا م

 ناكو٠ 0 باب دنع رافظ برد جراذ ىلا فارشالا نم ةعامجو هيخا يي

 نم نواس فارشالاو ريمالا نا هتوص ىلعاب حاصف جورحد نب يلع هر.ذو

 فنراطاسلا نالغ نحن اولاقو مهعمجاب هل اومدقت مهيلع فرشي نا ناطلسلا 17

 ره لايف الذل ىلا يأ انحلال اهي ميا ةمذ جوزحد نب هيف
 ىلع عيبب مساق نب ناولس فيرشلا نا ىلع سمالا رةلساو ٠ يناطاسلا ماقملاب

 هبيخا يدلو دا كلذب نهري و رانيد فلا نيسمخب صلت نصح ناطلسلا

 رومعملا زنث ناطلسلا برت ناو او جورحد نب دمج نب يلع هربيزوو دوادوا دم

 ٠ بوقحلاو ةدحلا نصح مسي تميدلا جات ريمالا نا ىلعو هنقلاو رافظ ىلع

 ٠ هدلو نهري و عدم دالب ىلا هدالب نم يشب لفانيو بي رش نصح برخيو

 ريغ ةدمص كاي ناطلسلا ناف ةيظع ةرلصم هذه ناطلسلا لوح نم لاقف
 نطقو طفل لا نال نلانلئايلاخ 0 قدم نزلا ةئئون نئاطرلالتنهو + كلف
 ناظلسلا زوحو ٠ طورشملا لاملا م ملطاو بيطلاب مل حاص نا دعب نئئاهرلا

 لبسراو .٠ صلت ضبفل ركسع يف دينجلا لع نب دمحا نيدلا فرش هيقفلا

 ىلا اعيمح اومدقلو هتاقث دحا نم مهعم ًالوسر مساق نب ناولس فيرشأا

 ةقشلا دعبل ءارعشلا فلختو ٠ رورو يف رحتلا ديع ناطلسلا لشوا ٠ ةدعص ؟؟

 ةد.صقب ديعلا موي ماقفيسنعلا فسوإ نيدلاق اشي دالا اللا مهتم رض ملف

 : ياو ٠ ةعيدب



 060م ةيولأللا دونا

 لقب نم علطو رهاظلا ىلا اهنم. جرخ مث [مايا ءاعتصب و مايا ةعنؤملابو مايا
 موه جاتو ىموم نرزاريمالا هلعف ام هعولط بجوا يذلا بيسأا ناكو ٠ بيم

 17, ةمامالابهسفن ىلا رهظم نبا ةوعد مث ٠ ةنقلاو زعت بارح نم ملصلا يف نيدلا

 نيدلا جات ريمالا لزنو .٠ فرطلا ىلا همدقثو توح يف فارشالاب هعامتجخاو

 قرحاف برعلا لئابق نم مثريغو رواس ونب هيلا فلاخ دقو ةفالخلا ةجح ىلا
 داعو ةيضراعلا

 كلانه ىلا دمحا نب ىسوهريمالا هيل بيع ليقب نم ناطلسلا علط اياذ

 ىلوتساو ٠ ث”لبج نم رافظ لبج ناطاسلا علطو ساهو نب هللا دبع ريمالاو
 راسو ٠ هركاسع عيمجي اهيف طف ناضمر نم موي رخ ١ ءاثالثلا موي ةئقلا ىلع

 اهيبرغ نم رهاقلا يلت يتلا ةهجلا نم رافظ ىلع هرفظ فرشاو ٠ .ءاعب رالا موي ةركب

 داعو روصاملا كلملا بيق لئقو ةيقاسلا يف نولئاقي ركسعلا نم ةعامج لزنو

 ةّرتغم اهيف ركسملا قملفاهترامع يف عرشو مايا ةيناماهبماقاف ةنقلا ىلا ناطمللا

 كلذكق يقدلايذبزلاو مارد ةريشع ةبرقلا تغلبف دازلاو ءاملا مدع نم ةديدش

 رورو ىلا ةظحأاا لقت ىراب ضا ركسملا ةرضمناطلسلا ققحنامو

 ؟.5 دوعسمنيماسحلا زهتيف بترو دمحا نب ىسوم نيدلا مت ربمالا ةنقلا يف بترو
 نيءضوملا ةراعب رعاو٠ مساق نب ناجلس هب رخا يذلا ّيدقلا نصحلا وهو هاطنبا

 راصحلاو ىرلا رقساو ررضلا ةراغ ق.دجنلا مهب رضاف قينجنمزمأ يف بصنو
 ةطحملا لها نيبرصنلا باب تحت تاقوالا ضعب يف لائف دعب لائق عقي دقو

 ناكو ٠ ةصاخ لاإألا نم ريثك تاف ةفا ةطخملا باصا مث ٠ رافظ لهاز

 ٠ مارد :ةعبس غلبيف ولمإ دقو مثارد ةعبرا يدبزلا غلب يف صخري ةراترعسلا



 اهيف ناك امو ةديملا ةلودلا رابخا رك ذ يف سماخلا بابلا 967

 اهو ةلبج يف اءاو ندع يف امإ اًرظان هتاقوا بلاغ ناكو ٠ ثدي فال ا ةرشع 4
 الو مودخل ةنايخ الو باسملا تي طلاغب فرع امو نها تاطحم مضعا نم

 ةنتلا نم مرجملا نمر شاعلا مويلا يف ةلبج يف رظأن وهو يفوتو ٠ ةيعرلا ملظإ
 0 هللاو ةروكذملا

 اهيف ماقاف ةّوممهدلا ىلا دنجلا نم ناطلسلا راس ةثاعبسو ىدحا ةنس يفو

 فيرشلا يعدتتسأف ايلعلا داللا عولط ىلع مزعو زوت ىلاداعو ٠ أمري ان رثع

 فارشالا ناراعلا لصتا زمث ىلضو ايلف ٠ ةميعتلا نم يلع نب سيردا نيدلا داع

 هتبثر نه اوذخاو .ابلطخ مدقللا اولثذ ينايلساا فالخملا باها ىلع يب

 ىلا ناطلسلا موسم زريف سراف ةئام يف ةءارلاب اهم ناكو :اسراف نيعب را

 ةروصنملا. ةقلحلا نم اركسع هيلا فاضاو -. مون مدقتلاب سيردا فيرمثلا "4

 روضنملا ركيسعلا راق * ضر يلوتااريمالاو ير رجلا نب دما ديز دشمو

 قايل ايسر وكزنملا هانا اة ياواهش زنا 1 اهؤلخ ةوقعارلا ىلا

 اوبلط مهما مث نيدسفملا ىرقركسعلاقرحو ٠ ةّرلؤللا وك ىلا ركسعلا ميعبتف
 ناطلسلا بئان لستو ٠ ةحارلا نم اهوذخا يتلا لولا ةداعاو حاصلاو ةمذلا

 ىلا ًالفاق روصنملا ركسعلا ىنذناو لع نب ناماس نب لع فيرشلاوهو ةحارلا

 لفاحجلاب ليرغط فيس ريمالا مقوا ةنسلا هذهنم ىرخالا ىداجح ينو

 6: .ظلاج ور نيخدإ خرم اي موت ل بتف. حلج طقم نووي اكو +. ملا هيغلاو
 .٠ الجر نيعبس نم اًوحن مهنم لئقف سنعدلا. ةيحان يف ةيناث ةعقو مهب عقوا

 دنجلاب ماقاف ايلعلا دالبلا ىلا ناطلسلا علط ةروك ذملا ةنسلا نه نابعشرخا يفو



 يفشل ةيؤاألللا دوقعلا

 مايالا نم رطفيام لق مايقلاو مايصلا ةرثكب اروهشم نيكسانلا ءابقفلا نم نآكو

 هقفلف ةماهت ىلا لحترا مث ةنغبس لهاب وةمدصملا كابقفب الوا هقفثو ٠ ةليلق الا

 لمع نب ىسوم نب :دمحاو يبرمغحلا دمحم نب ليعامسا نيمامالا ىلع اضيرأ اهب

 تناكف ٠ ٠ اسرقت ةزوك ذملا ةنسلا يف يفوت نا ىلا ةرايزلاو ج !اريثك ناكو

 ةباحنملا منا مايقبلا هيف نفجولا# لشو ةيباع هللا ىلص نيران ٍ 'هئافو

 مهنع هللا يضر
 ايتف ناكو ٠ لدهالا يلع ميشا نب ر بوبا شا يفوت ةئسلا هذه يفو

 هرافسا ضب يف مب "رمز بج نب ثيل ألا نا ىور. و ٠ ”الضاف اوه

 نع هول ًايةيقتلاو م ةعاح وأ هع :ءمتج و موطابر يب ىف مايا مدع ماقاف

 7 ح اوذ> ثيغلا وبا يلا لاقف ٠ لئاسلا باجاو ر ب يف يبا ٍيدلا ةرابع

 ىتخ هرم لاطو فوصتلا هيلع بلغو ٠ اضاف اكرام هلا ناكو ٠ كنم
١ 

 يف يفوت ةنس ةرشع سمو ةنس ةئأم هرم غلب , هثاىلق ١١ ةروك ذملا حت

 لرب روضنم نب نسح نب: رودنم لضافلا ف لأ يفوت ةئسلا ءذه يفو

 عبس ةنس نم ناضمر رهش يف دلو ٠ بسنلا هاي لف اوفي ا 0

 ةيديوملا ردصو ةيرغظملا ةلودلا ف بانكلا نايعا دوا ناكو 3 ةنامسو ةرشع

 اًرئاو أظن .تاظوفحلا ةرثك يف الو بدالا بنك يف ريظن مهيف هل نكي لو

 مامالإ نع ذخاو - فااغلا 2 هلا 6 اغا هّتقو ٍف كاذ نه لكشا أمبمو

 يردنكسالا ىي نب ايركؤك هريغ نع داو: :اهزيغو تاماقملا يناءنصلا
 ىلع ديزي رعشلا نم هظوف#م ناك لاقيو ٠ اهريغو ثيدحلا ٍبتك نم ةدع



 أهيف ناك امو ةدياؤملا ةلودلارابخا ركذ يف سماحلا بابلا غ7 نفر 2

 ارثامو اذدرس اهومتيتسف متويب نيب ركملا لوصا تتث
 ارخاوا كاذب مكلاوا تكحو ًالئاوا كاذب مرخاوا تكفل

 ارفاظلا ىسيع مث رفظملا نسمح رقكلم ةموثرج نم تبجنا
 ارداقيدجو نوك انيكفاحدم اهلك قئالخلا ةنسلا ثزمعا

 اًرضان:مريعملا كل ناكو. دبا ..: رائاد .ةفالخلا :قكراب تيقبفف

 ركاسعلا تمدقتف ٠ دييز ىلا لقن مث امايا مهما يف ناطلسلا ماقاف

 كبت نشك اعمج مهنم للقف مهنم رهظ داسفل ةب زاعملا دال ىلا ةروصنملا

 ناطلسلامدقنو ٠ ديبز يف مهنئاهر تكرتف نئاهرلا اولسو !ًديدشأببن ملاوما

 ىلا عولطلا ىلع مزع املو ٠ مايا كالانه ماقاف بجر رهش لئاوا يف لختلا ىلا
 ليقت ىلا .لئابقلا هيقلف اهب اطقم ءاعنص ىلا رفاظلا كلما هدلو مدقت .مل

 عادرولا راسو * هولعف بجومل مهل يخ ذخاو ةصاخ ةدعص لهامزاف ٠ ديص

 راسو ٠ نراضمر نم رخاوالا رشعلا ين ءاعنص لخد مث ٠ رامذ ىلا مث م

 ةنسلا هذهرخاوا يفو ٠ بجر نم فصلا ينفزعت ديري ديبز نم ناطلسلا

 ريمالا نيب تثدح ثداوح سبسب تابتاكم فارشالاو ناطلسلا نيب مقو

 ىبحي نب دما نب دمحم نيدلا جات ريمالاو دمحا نب ىسوم نب دمحا نب دمه

 مدقلو ٠ مثاهتلا نم ةديعسلا تاخانملا بلطو دنجلا ىلا ناطاسلا كرحتف

 دالبلا عولط ىلع ناطلسلا مزعو رامذ ىلا رادنزاخلا لي رفطن.ذلا فيس رب.الا

 فارشالا نئاهر نم ناطلسلا يضري اب يرامذلا يضاقلا لصوف ايلعلا

 حلصلا ماقو
 يبمثلا روصنمنب ركب يبا نب ناّمع لضافلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه يفو



 كك م00 ةيؤاذرللا دوقعلا

 راصماو ميلاف نه يفتري ام ”ةلدابم فار يعاب فيققأو
 7 موي زعل نم هريسم “راكف ةماهت ىلا يلاعلا باكرلا مدقت ل مث

 مث *لوالا عيبر رهش يف مايا ىلا اهب ماقا دببز لخد الف ٠ ا

 رفض ء نم سزراف فلا يف مخمملا لخدف: ةيددرسلا لاوعالا ديري ضن

 د هو

 : لاقذ روهشملا رعاشلا

 رفعي نب لعن هللا ديع فيفعلا ةيقفلا مهنم ٠ هتلود *|

 ارئازلا نوكي نا ردقي ناك ول

 يرةعي نا .هدومج دانا عنم
 يتلا ضرالا ىَع ضرا تغّرتو

 تفرشاف ددرس مجهم تفرش

 ةينفج ةجارجر اسهدرؤا
 هقوف تراس جيرلا 1م اذا رحب

 هتافا> يف ليخلا :ردص' تعرش

 كل كيا ىدْعَم هترحذا

 ةلاطاسق سن! ارك ”هافكو

 هدالب تارت هب نوكي ظخ
 ةلداع قئالخلا يف :كململ اع
 ومدح ةياغ نيا كيس دناو

 اسم 5 ةحار ةضشب ران

 هلاعفا الظلا هك ىدمت دقلو

 اردابم كيلا ئشلا ددرس كال

 ازداص وا :!ةراو كباب :تابتغ

 ارحاععو اهجوا “كماقه.اننهيف

 ارخافم موجنلا قوف اتعفرو
 اركاسع ضبقل ةيءاط ءارضخ

 ارطانق دونللا اتيكلسا“ تلعج

 ارخاوم هيف كلفلا تبسح ىتح
 اركاذ حيصاف هم ةناثاو

 ارذاوحو ًامماننمو باكر

 ارهاوج دوعل ةهعمريو س1

 ارطاذ نئازؤلا يف كفك هلو

 ارفاسف. باقرلا يف حروب سيل ذا

 ارطاملا ماها صطصإ .قربلاك

 ارداصم حوتفلا اهب كرير
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 اهيف ناك امو ةدياوملا ةلودلا زاخا ركذ ف سماخلا بايلا ص دى

 قذوملا هللاو كلانه ةهجلا يف فوتو ٠ قئال ريغ
 انبونلا: دب نحن قاكجول ياا نوصحلا ناطاسلا 00 ةئاعبس ةنس يفو

 ةداع ىلع يرجي نا ناط مالا ماو ٠ مرحلا رشع سداس يف لع نب سيردا

 لوف ناييذ فال ةعبسل هل رءاو مالعالاو ةناخابطلا هل تامخ هبا

 ةفيرشلا ةمدخلا ىلا دانجالاو ءارمالا بكرو ٠ كلامو لئخو سالمو

 نم هعم نهف هرادىلا ىثناو اًرداصو اًدراو ةيناطمللا مالعالا قفاوخ تحت

 ناولالاو ميطلا فلتخم ناعلا نرلغ طاع للا اوهنوو نامت ذاسلا
 508 حدب ةديصق كااذ كا ازلافو + ةببقلا" ةنالو عاطقاب روشدملا ضبقو

 ا لب قاطملسلا

 راق يذب .ىللس نم مبرلا ىلع اجوع
 اربخ [كشئنت ىبع اهالئاسو

 اهئانثا يف .لاقو

 نس ينإ ينع قفل [ك اورام

 8 رق ناعأ كب وأبا ابيل

 ٌمفراع لك.ىدساو ىلإ ماو -

 رثب ثرف هنم اةالون. ىىدتخاو

0 
 تقلءامدعب ىرهدل ىنوخ قغبكو

 لا دسالاو بالغلا لغالا عورالا

 رادلا ةَحاَس ف يىلس علا أمق ةساو

 يراطوا ضعب ىضقي و يدار ىئش

 رادلا ةم<ع مهم ةزمح صخو

 رات ريخ وهو ٍلراتخاو

 راصنإ يا اينعاو تلا || ريدي

 ىراو اه“ هنم دنازلا عبسا

 راطخاو .لاوهاب يل يلابأ الو
 دابج شطبلا ديدش كلب ينك

 يراضلا منيِضلا اريزلا روصحلا ثيم

 ىراجلا ةكح تفاخو كولملا هل



 ا م ىئ ةيؤاألللا دوقعلا

 كبانا: ىلا فيرشلا مالا زربف ٠ ةروكذملا ةنسلا نمرحنلا ديعروضح

 ءارمالا ةفاك ىلع امدقم هريغ دحأ ناديملا متفتسإ ال 'ةنا ةروصنملا ركاشملا

 ميلست ىلع مالكلا ىرج ديعلا دعب ناك الو كلذك ناكف ةلودلا هوجوو

 نا ىّأرف عاقيملاو ةميظعلا هدي تحت ناكو.تروضحلا نم هيدي تحتام
 مهيف هيلع ذخأي نا يشف ةلادع هدنع هنال ةمالسلا ناوتخ : (نسمششك

 ةدعاسملا ىلا

 يريماسملا سابع سابعلا وبا مامالا لضافلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه ينو
 الضان انيقه اكو . عمر يداو نم ةيشرفلا ةيرق هاكسم ناكو يمفارلا مث

 ذايب! هب دل رؤيهنم نب ريخلا يبا هيقفلا نازفا نم.ركذلار يبشر ذقلازييك
 ناكو ٠ اهنم الع رثكا انأو ينم ابنك ر شكا ريخلا وبا لوقو ام ار يثك ناكو

 اديج اًرعش لوقيو بدألا نف , هيلع ىلغل

 ميشلاو ماير نطلع ل نموأ 8-5 را الا للا تلال

 مهنلا_ لبقتسم "لا 2 2 رطق 1 ”يبأ ةيعذول وأ

 ممهطلا فرشا نم مثدنع سلفلاب ةمهعزك د دق نمد اور

 كلل داقنلا قدنهجلا اذينو ارعج يف مايدلو مل فَ

 174.4  مدق وذ للعلا نئابثقا: فيس ههناف رصنع معلا يف بسار عرما لك

 ًافراع اضاف أقف ناك يكمحلا د ناو ل هيقفلا يفوت اهيفو

 جوزتو ةعامج وب عفتناو ةدم هتايح يف سّردو ٠ لغتلا مب هاربا نب ىلعب هقفن

 سيردنلا ىلع لز. لو ٠ دالوا اهنم م هلر هظو يهرب ١, نب رمح هبقفلا هيخا ةنبأب

 كك كاساارلا دايز الان :رزتاللا هلا نلوفمإل نيت لانل
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 اهيف ناك امو ةيديالملا ةلودلا رابخا ركذ يف سماظلا بابلا دبي "44

 نيك اكدلا سبلينا دلبلا ريما رماو ٠ سبالملا عاوناب أمعماج ىدكو ةميظع

 ةيليعاممالا بس اورهظاو قاوسالاو
 تب هللا دبع نب ىلع نيدلا لامج ريبكلا ريمالا يفوت ةنسلا هذه ينو

 سؤاور نم ناكو ٠ عاقل هنص> يف ةزم نب نايلس نب ةزم نب نسحلا
 ىدامج نم نماثلا مويهتافو تناكو ٠ مرودصو مهنايعاو مههوجوو فارشالا
 لين الق ةيسانز اهو اديان لاوموي ةاربعوا > يضرك ذملا ةئسلا نم ةرخبألا

 لوقي ثيح مجالا دايز لوقب لت روكذملا هخضرات

 حافصو ةنسا نيب لتقل ضرعت لوطدعب ةريغملات ام

 داع ريمالا هدلو ميدقُن ىلع هلها منجا نيدلا لامج فيريثلا تامالو

 لاصلا اعماجلاجرلا نايغا نم نسي ددا فيرشلا ناكو ٠ سيردا ني.دلا
 انينع ارك [ًداوج ابيل القاغأبب را اييدا امادقم اعاحت اماه اسراف لامكلا

 زنك باتك فنضم وهو موظنملاو روثنملا نم مولعلا تاتشال ًاعماج ًابلح
 غي اسال ةديفملا فيناصتلا نم هزيغ هلو ٠ رابخالاو خي راونلا يف رايخالا

 فرعي ديوملا كاملا ناطاسلا ىلا بشك انركذ اك هدلاو يفوت الو ٠ خيراتلا
 هماركأ 9 ةحود نصغو هماعنا اهسرغ ةرجضت هرم هنا يركلا هرطاخ

 ٠ ناطلسلا دنع هل ررقف فيرشلا بابلا ىلا يمماقلا يلع نبر كش مدقنو

 الف ٠ ةيناطلس ةمذب هل لسزاو ةفيرشلا باوبالا ىلا لصي ناب هيلا بتكو

 ئذارخ ١ هلرصو ناكو .فيرشلا .بابلا ىلا مدقت ةيناطاسلا ةمذلا هتلصو
 مالسال رضح أف بابعتيف ٍذئموي ناطلسلا ناكو ٠ ةروك ذملاةنسلا نم ةدعقلا
 قفلاو مارك الاو لالجالاو ماتلا بيحرتلاب ناطاسلا هاقلتف مالسلا راديلا

 لصالا يف وحمم انهام )١(



 فقل ةيالْؤللا دوقعلا ظ

 ةروك ذملا ةنسلا نم ناضمر ربش يف هتافو

 هلام ل# لاا اعلا نيب نيعيلا يلج دمج وبأ حلاسلا هيقفلا يفوت | يفو

 ةحوتفم ةزمهب لاو دنب فرعت ةيرقب هنكسمناكو 5 رلامت يجاجملا فسويإ

 ةةولمدلا ةيحان نم هو ٠ ةلمبم.نيس هرخ كورتس ثم اوبال انك ا دو

 يقيل نع او يفخ: ا ندع لل لبا # ٠ يمحسلا ديبع ن ةواولأ دست

 هدلب ىف .سرد افراغ 8 ابيقف ب يفافاسلا نع ذخاو يرقملا ركب يببا

 0 هقفت :نمبق سيرا كرابم ناكو ١ هب اوعفتناو ةعامح اهم هنع ذخاو

 فب يلعو ٠ ةّولمدلا 1 نمحرلا دبع نب هللا دبعو ٠ حبسم ركب يب نب

 00 كير قا نير هفلأ ادلفو بلئطخلاوع نب دقي . يليحسلا دم

 يرعشالا دم نبركب وباو ةوجلا يضاف
 0 لاوحا نع ثحيا تلءج ند“ ةبسح تنم الو ٠ يدنجلا لاق

 173.4 اذ ناكدنا اذه نع نو 6 ندعءلها تعمسف نيدراولاو نينطاقلا اهئاهقفو

 يضرم ضاق... رمع نب دمج ىنب مايا لصي ملهناو يضرم ءاضق
 ةروك ذملا ةنسلا يف هتافو تناكو ٠ هيقفلا, اذه ريغ نطابلاو رهاظلا يف ةريسلا

 هللا همحر سيل املا ةيحان يف
 ديز نب نامعناا نب نارمم نب فسوي رمح وبا حلاصلا هيقفلا ينوت اهيفو

 ناكو ٠ دنجلا اضق يلوو !دهاز اعرو املا اربح احلاص اهيقف ناكو يزارحلا

 ةروكذملا ةنسلا لوا يف يضرملا جهنلا ىلع يفوتو هتدم لطت ملو ايزحتم
 رهف فيسلاب سارغ نصح رفظملا كلملا ذخا نيعستو عسأ ةنس فو

 924 ةحرف ءاعنصيف كلذل تميقاو ٠ . ةيارعاممالل اهو باي را نصح لبق ذخأو
 66 عي دام نودي عانق ”لصالا 3 3 0 5(
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 اهيف ناك امو ةيديؤملا ةلودلا رابخا ركذ يف سماخلا بابلا 0260

 ”يلع, تلصح لاق :هنا تاماركلا نمرمج هيقفلل ىوري ام بيرغ نمو
 هتوخا هريخاف ينع هيقفلا لق تلا أمايا اهببسل ثعطقلا ىتدع ىهح:

 تكا نا نحنا ميهاربأ اي يل لاقو ٠ نادعحم يذ ىلا ينروز,. يناثاف كالذب

 من تاقف اهيف اه رظنت الو اهحتفت ال نا طرشب ٠ كيلع اهقاعت ةميزع كل

 ةقرولا ىوط موه ام ردا م م رطل كر# ساطر ةو ةاوذب ىدتساف

 5 مئادك ا لف ٠ تاعفف طخب يدضع ىلع اهقيلعتب نفرم ًاوناهشلوافو
 0 ا ا ا ا

 هللا مد ابوتكم اهيف تدجوف ٠ اهتحتف مث ٠ هياع يندسح هيقفلا ع نلظأو

 0 لخادي ام ضعب ينلخادو كلذ نم تبحعف ريغ ال ميح رلا نمحرلا

 هيقفلا ىلا تحرف ىلوالا نم دشا ةلاحي ىتثدواع دق ىجلاب ذا فورعملا نم

 طرشب اهريغ كال ب تك لاقف معن ثاقف ةيزعلا تحيتف كامل لاقف هتربخاو

 اهل لمع نم رماو:+ كلذ لثم بتكف ٠ ةعاطو اممم تلف اهيفرظنت ال نا
 هةر كال اعتاب اتناج ف مث امايا ت تنبلف ينثأت لف "يلع اهتلعو طبخ

 ىبملات داع ىت> مقأ لف الوا يناخاد ام نودووه ام هيش ينلخادف . لوا

 لاقف مهن تلقف ةعزعلا ين: ترظن له لاقف هيلع تلبسو هيقفلا ىلا ثحرف

 بعكو ةءاطلاب تبجَأف :٠ اهريغ كل تمكا انو كلذ“ نعرصتقا كبناملا

 الا .ةيزعلا شتفا لو ىلاعت هللا تدمحف ىجلا تعطقنا اهتقلع الذ اهريغ يل

 كلذ  تلبقف ةيناثلاو ىلوالا يف تدجو اه ربغ دْجا لف ةديدع نينس دعب

 دمه ينبىلا ءاضقلاراص الو ٠ كالزاتمب ملا ىلإ ل يمار ىلع هتعضوو

 تناكو يفوتو ٠ ةريسي ةدم ماقاف ةلبج يف أيضاق ميهاربا اذه اواعج رم نب



 ا ا ةياولوللا دوقعلا

 سورحلا رغنلا ىلا ةددرتملا راجتلاو ذيخاونلا مارك اب رماو ٠ مهتداع يراج ىلع
 مسوم دهاشو ٠ لدعلا مموم هلضفإ ماقاو ٠ للا تيب نامض لاطباب رهاو
 ءاوأ نيرشا ةيمراكلا راحتااو ذيخاونلا تراسو ٠ ةليوطلا باب نم ليخلا

 زعل ةئيدم ىلا ًالفاق داعو هتلباقم نع رغنلا مشباو ٠ مث راصما يف هلدع

 112.4 ليكشلا نيا, لا نب هللا دبع اصلا هِقفلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 نع مث هييا نع هتبادب يف دخأ ةئاتسو ةرشع عبس ةنس هدلوم ناكو

 ناكو .٠ هرك د مدقتملايفالوخلا نارمعنبب هللا دبع نع مث * نيتييذلاب رصان نب
 لوقي ريشك هنم مم دقلو ٠ ةئسح ةيحل اذ ةماقلا نسح قلخلا ليمج
 ذنم اهتقول ةالص يتئاف الو اريثك مثدالب يف هنوك عم طق اركشت كقطااَم

 ةريبك تنئا الو تغلب

 لوقي الئاق همانم يف ىأأر هنا ىهرلا رمث نب حلاص هيقفلا نع ىوري و
 باد لاهذه كنتايل ىض جرخاف قيدصاا ركب يبل ةبيشرظنت نا ثدرا اذا
 تجرخ .مث اهتقو لوال ىحضلا تيلصف لاق ٠ لجرلا قلت لاقسلا- يذ
 رب هللا دبعالا ةبيش اذ ىلا لف مونلا فر بخلا هيلا راشا يذلا بلسلا وحن
 هيلع تملاسف ينعملا هنا كنشا لف هلعشم لمحيدل بحاص هعمو ايشام ليكش
 نم ةجحلا يي ةرغ برغملا ةالص دعب ةعملا ةليل هتافو تناكو ٠ هب تكربتو

 هللا همحر ةروكذملا ةنسلا

 ٠ ينراملا ميهاربا نب دمش هيقفلا نب ميهاربا ملاصلا هيقنلا يفوت اهيفو
 نم رثكا وهو دعس نب رمعب هقفلو ةاّتسو ةرشع سمن ةنس هدلوم ناكو
 هخيش ةايح يف دوعسلا يبا هيِقفلا دعب سرذو هتامارك ىورت

١1 
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 ارثام ديبشلاو رفظأا وفقي
 ودح مدقك ندع ىلا ىئاو

 وإشب 2 _ : م

 ايف: ناك امو ةديارملا ةلودلارابخا رك ذأ يف ئنماحا بابلا

 الأ كولملا فيس اًرففو صو

 الوصا مركلا نزي يذ نب فيس
 اليثم نوكي نا رقحا رحبلاو
 الييااو ةلجد رذني باذيع

 اي هوو ةدانيستش دع ةاقلخ كنس قلاب 8 البنت كل اوغي 171

 اليلكرإلا كلذ دسحي ليلكإ لاو دوةعملا كجات دسحمت سمشلاف

 بل كباكر اهنم رغثاب البقم تاك رغثا عيطتسي و
 الرمش هنم ءاملا قاذم تلعج هرحب لئامثلا يذه تزواج نا

 اليج اليج نورظني سانلاو هب ةرسيم ايندلا يذلا تنا
 0 ةنم راطقألا ُُظ نهر خخ هللا بهو دق مويلاف

 ف رراولظيا الإ رقي زتلكمت ٠٠ ٠ "ةمذب,, ماسلا. ..ردنإ مل لاو
 اليبق ليبقلا يسنلا -- يذلا ناطق نب ناسغ ربها

 الياج ليلجلا كاملا نم الباقم تحرب ال رموي لك يف
 اليزنل .اهقوف كرست كلاي, تاردلا1ب كوني هير كايف

 اليطأو ركب كباب لظنعا ب بغأ قنالعلاو قأو ءلا الو
 الوقم متاقدص كل ءاعرذظا لود لضفللاو محلا ن

 اليحرو ةماق| قيل كمر: كل انراقم ولوالا  لقيئوت 1

 اهدرف كولملا دئاوع لع ةسيفنلا ميداقنلا رغثلاب نوهقللا راجنلا مدقو
 ةراتخلا لاغبلا نم بك ارملاو فيراشتلاو مههلع محلا ةضافاب ماو ناطلسلا

 دنملا ذيخاون ىرجاو ٠ ةعونملا رينانزلاو ةبهذملا جورسسلاو ةلماكلا ددعلاب



 د “ا هع ةيئزل وللا دوقعلا

 ةئسأام لاوش رح 4 يف 0 دقن ناكو ٠ ندع ىلا يبلاعلا باكرلا مدقنو

 طامسلا ناكو اهمرحتلا ديع و ةجمحلا يذ - ىلا كانه ما مم اقاف ةروك ذملا

 171.4 طامساا ىلع ءارعشلا ماقورحبلا ءطاش ىلع ٍيناطاسلا رظنملا تن تاقح يف

 ةبحص هتديص#ب لسراف رفعج نب هللادبع 5 دءبو ٠ حداملا عاوناب
 هرعش تارادخ 0 ةديصو يو 54 اهدشناف باطخ نبدمحج ريشا

 اوي لابجلا داق نم 5

 د انقلا م رغد

 يشأ

 اقراوب فوي.سلا اهيف ترمس بحس
 30 سلا دال

 الولط نردهللا رايد كك

 يا ا
 ةرطح لفادجلا |يلفاوح نيطح

 انقلا ناطيش دش رارفلا اوبلط

 رفنضغ لكف اولهج يذلا 9

 دقو رازف الو رارفلا ني
 1 0 3 وه تحاه اذا ”فلللم

 لصالا يف وحمم انهام (1)

 الزنا فوتسلا "لان قلبو
 و 0 3

 1 هيام بفأاغلا دودأ ترد

 الوصن لوصنلا نم باضحلا اهنم

 1 ليللا قلي اك ابرف
 اوخد قيط ال "هنم جيرلاو

 4 دوعرلا ايف كر واع

 الو ذأ 1 أهمع تردايتف

 الولط٠ أ مد | مم 6 م

 ننخجأت 'ةولش سسك ا

 اليثق ليذفلا عم ماجلا 0

 الوقعم 3 2- ءاعاق

 اليبس رارفال كرتي سيأ نه

 اليلذ كولملا نم زيزؤعلا ذآ



 اهيف ناك امو ةيدي لا ةلودلا رابخا ركذ يف سماخلا بابلا 261+ دي

 ةيركلا ةهجلا نم ديعشلا كلملا هدلو ناطلسال رهظ ةدملا هذه يفو

 ةّحرفا هل. كناكو ٠ لوتسر "قب ىلع نب نسحلا نب دمحم نيدلا دسار يمالا ةنبا

 . لوقي ثيح ياهتلا لاق مناكذلئالق مايا دعب يفوت لب هتدملاطت ملو ةهظع

 لياهجالا. ينيك اوك مع كاذكو م! ةزمع رمق: ناك, اه ايكوكلاي

 راس تقول لهي . لو ارد ٠ ردتسي مل ىضم مايا لالهو
 ةروك ذملا ةنسلا نم ىرخالا ىدامج ربش ىف دبيز ىلا ناطاسلا هجوت مث

 ماقاف جوز ةهداوم ١ +4ثيحي لذدو برعلا مياشمو فارشالا ءارغا ةتبحصو

 ٠ اهب رطفلا ديع 2001 ةليتماو.نازتلو عا مركبا 11 نا نادهش رهش ايف

 طامسلا ىلع. اهو دسرعلا موي هللا دبع نب لع نيدلا لام ريمالا هعدوتساؤ

 ئ ..'...لاوشايف/ هدا نما ةجنؤتو
 هلل هنحر يدلاو دنع انرك اذت لاق هءادك يف نمي زكا رقلا ىكحو

 ىلا رفض لس يف عاملا نم ةجورخ موي نم هاطعا امو هل ناطاسلا فاصنا

 نيعيس نم كاءاناش امقدت ا لمح ءانيدشب ىلاوشت لبعسم يف هقراف نا

 أمو + ثال الاو ضورعلاو لويخلاو تاوسكلا نع اجراخ. ةيككمرانيد فلا
 لئاقلا لوقب ابهبشا

 الاوبا دعب اداعف كامي ايش نبل نم نابعق ال مراكملا كلت

 هعاطقا ىلا دواد ثري نسح رفظملا كلملا مدق ةدعقلا يذ رهش يفو

 نينثالاءوي ءاعنص هلوخد ناكف ٠ هلوزز موي هيبأ عم لزن دق ناكو ٠ ءاعنصب ؟مو

 ةجحلا يذ  خلس ىلا اهب ماقاف ٠ ةروكذملا .ةنسلا نم ةدعقلا يذ رشع ثلاث

 ةروك ذملا ةنسلا نم



 د6 م17 ةيؤلؤللا دوقعلا

 1704. غاوسو دمحم فيسب داو  ىوهام ةادملا فيسلاب كليف
 ”ءافنلا .كبرو رضي ١ذام ٠ ابلك ةداعسلا كاطعأ هلل

 ىلاعت هللا 'همحر ناطلسلا لبقا مث اهنويع هذهو توكذ امم لوطا يو

 هراطاخ ينام هع لازاو اهظع .الابقا هللا دبعنب يلع نيدلا لامج ريالا ىلع
 ٠ اًريغك اثيش يواسكلاو لاومالا نم هل لمحو ةناخابطلا لمح اهل ةدجو

 ةناخلبطلاب افوفزم ءاضرلا ةعاخ ءاشنال جرف: ٠ عاقيملا ىلا هلك كلذ لصوو

 لوا يفو ٠ هل تناك ينلا هدالب هل داعاو ٠ ةيربزملا مالعالا قفاوخ تحن

 ةاعنص ىلا ةطحلا نم ناطلسلا عفئرا .لوالا عيبر رهش نم موي

 لماعلا نم نانسلا ناكم .٠ هب ىزت .ةبتكلا. ماما

 تدعو نوبلا ىلا يدلاو عم هتمدخ يف ثرسو سي ردافيرشلا لآق

 يل رءاو ينمركاو ينفصناف عاقبملا ةطخحم يف هيلا تجرخ تنك دقو كانه نم
 ؟80 هاعنص يف ناطلسلا رقلسا انو :داوج ناصخو ةتسيفن ةوسكو ليج لام
 نيدلا مجن ريمالا مهتلمج يف لصوو ٠ نابرعلا خياشمو فارشألا أرما هلصو
 ماحللا يل ىلع متف فارشالا ملص مال مامالا فرب ىموم نب يلع نب ذنحا

 رئاشبلا تراسو ٠ ةفيلخلا مايا تناكت عدم دالب ةئسقو ةدعصو ناعأو

 كلالا نم هيلع ىلوتسا أب

 لامج ريمالا هتبحص يفو رمت ةنيدم نمزعلا ةبق بلاط ناطلسلا هجوت مث
 مامالا نب ىسوم نب ىلع نب. دما نيدلا من ريمالاو هللا دبع نب ىلع نيذلا
 تناد دقو ٠ برعلا 3و نب لع نس هللا ديع نيدلا لا ريمالاو

 رهشا ةعبرا زعت يف ماقاف دابمااو دالبلا هل



 اهيف ناك امو ةيدياوملا ةلودلا رابخا رك ذ يف سماطلا بابلا د ”17

 لاقف ن.روكذملا نينصعلل
 عاشم كردي ايي ةفالجلا ثرإ

 اهعامش كولملا 2200 ليعم

 ودمر سمان طين يطرب
 مث 8 ,٠

 رذنمو حانجلاوذ ورمتو ورم
 مانلا ءام

 ال ناطّقي فسوبب ضاعأ دقلف

 بزشب يصقلا قرششلا ىلا ىرببأ
 "ليلك ديدحلا مل نم سعشدلاو

 انلخ ًئداوه تلاس قلايفو

 اهقوف ةنسألا قرز نش يرسل

 ىجدلا ءام اهفويس هايم تاسغ

 أءااوط موجنلا ادماهب وحن

 نو ليغ ميلطعلا ةيطملا ل

 ىرت لهو بلا مدفاو َقشي م
 مل اوفا " عدأ نفف

 دسيهمم ىلا ع تظفحو

 يذلا 0 مالسالا ديمأ

 اهبرغو دالبلا قرش يقلي ام

 رلصا تاعم قس

 هذذا ركّذي و ديّوملا كلملا ناطلسلا حدمي رفمج نب هللا دبع فيفعلا لاق 8

 عاطق ةقا ا قلي قارغنو

 عمت ريطت اهنم اهيولقف

 / عابتأ هل م بقانملا ىلاو

 9 شيافو كتابه لاو

 'عازنلا ' هقرسع قي 8

 عازجم الو ”لكو الو لكن

 عارم راغملا وحن .ابمتاوطخ

 عاري عاريلا رع ىرم وجلاو
 'عالت ”هاوادت 0 ب
 'عاعش عيشولا لسا .ىرمو 7

 عازهالاو 0 هباشتف
 عاطم ليال ”ميطم *

 عافيم اهعاقيم .هفويسل

 ”عاقمقلا هسيلجو * نيب هلك

 عاضر لوتبلا يدث نم "نيف
 عاضت تاظفح امب تسلو ميهيف

 'عامجإ ملا ضفب نيلاعا

 عايلا كنم دتمااماذإ الإ



 اما هد ةيآرل للا دوقعلا

 ىلع قيدجنملا بصن روكذملا رهشلا نم نماثلا تبسلا موي حبصا الف

 نيدلا لامجريمألل ٍلُمموي وهو ًديدش اراصح ٌةرصاحو روكذملا نضحلا
 سي ردا فيرشلا هنبا هيف ناك امو هيف دموي نكي ملو هللا دبع نب يلع
 بتاكف ةيلاوتم مايا ةثالث نصملا ىلع ةروصنملا ركاسملا 5500

 ةعباننم ابتك فارشألا ماش ىلا هللا دبع نب لع نيدلا لامج ريمأل
 رمال هيلع دتشا الف ٠ زيعلاب نورذتميو ةنوطااغي مثو ةرضتلا مهنم بلطي
 نا ىلع لاحلا رلساو ٠ تاعجارمو باط> لصحو حاصلا ىنعم يف بتاك

 قفلاو ٠ هيلا لصوف نيدلا قؤوم بحاصلا هجاوي نيدلا لامج ريمالا
 ماةملاىلا مهعمجاب أوراسو اعيمج اوعتجاف رفظملا كلملاو روصنملا كلما روضح

 - لامح رّزَمالا لوضوب هيلع هللا ةجر ناطاسلا ع الف ٠ يناطالا فيرشلا

 ٠ ةنم ترقلاب اوراص دقو هئاقلل هميخت نم بكر هللا دبع نب ىلع نيدلا
 سو روشا ةعبس ةمذ فارشالل ذخاو مهنيي علصلا دقمناو 'هفصتاو 'ةمركاف
 ةطحلاب رقاسا إف ٠ مهيلع ةمذلا نم عنتما ناطلسلا نال نافيذ نصح ابلجال

 ملستلا و ةءاطال اًراهظا نصحلا ةفيرشاا مالعالا لوخد ناطلسلا نم باط

 نينمحلا يلاعا يف اهبئاوذ تقنؤت ةيظعلا كلذكو نصحلا لعا يف تبصنف

 لوقي ثيح ءىناه نب نسحلا نسحا دقلو

 اسئارع نوصحلا ضيب هل نيلج ٠ ابطاخ يلاوعلا رمسلاب ناك نم
 عاقيملاو ةميظعلا ني روك َدَلا نيتصحلا ناطلسلا لو حلصلا مننا الو

 يسلدنالا "يناه نب دمعوه (1)

 يللا



 اهيف ناك امو ةديدرملا ةلودلا رابخا ركآو ف سماخلا بابا 0” ؛ د

 ةبقع نبا فورعملا هللا دبغ نب رمت صفح وبا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو

 ناك ةلبجت ةاضق يف ةرمس نبا ميرك ذ نيذلا ةاضقلا ةبقع ينب ىلا ةبسن
 يف سردو ةلبج ءاهقف نم هريغو يبيقعلا ديعس نب نمحرلا دبعهيقفلاب هقفل

 ىلاعت هللا ةمحر ةروكذملا ةنسلا نم رفض يف ىنوتو ٠ يلابجلا ةسردم

 نم موي لوا ديوملا كاملا ناطاسلا ضمن _:ريعستو نا ةنس يفو

 ىلا ضهن مث مايا ةسينامق كانه فقوف رهاظلا فارطا ىلا هتطعت نم مرحلا

 : لفسالا رهاظلاب طحغغ ضمن مث ٠ اضيا مايا ةينامث اهيف فقوف نارهج

 رافظ لبخ وحن راس مث ٠ هل اناتسبو نيدلا ماه ريمالاراد برخادف ناكو

 نيمالا ٌهلصوو ٠ تاشعالا نم لوح ام تقرحاف هلاتقل فارشالا به اتف

 . ٠ ةطحللا يف ثامو مايا ٌهدنغ فقوف مامالا نب دواذ نب دم

 فورعملا يداحلا نب دم ديسلا فيرشلا لسصصو خيراتلا اذه يفو

 نم عنتماف الماك ناك اماما ”ةومدقي نأ اًودارافبتفارشالا ىلا يرباطقلاب

 هتطمم نم ناطلسلا ضهن رفص نه ثلاثلا نينثالا موي ناك الف ٠ كلذ
 دنع رضقلا يف طحن ءاعبرالا موي راس مث ءاثالثلا موي ماقاو ةلوكلاب تابف

 عاقبملا ىلع طخ رفص نم عباسلا ةعججا موي راسو سيما موي كلانه ماقاف نشا
 ترشتناوباهكى -زكافالا كلت هنشويج كنالف هدونجو هرك اسعب برو

 تاهجلا كلت يف هوو.
 (!,7َنِنوْث'ضرا نع رأس ناو.. . . ًائادم اهانب ضرا يف لح اذا

 <« تلحصمماو » ةفاضاب ميقتسي نزولاو لصالا يفوحءانهام (1)



 ا ةيؤلأللا دوقعلا

 مث اوسأت سانلا مار الف ٠ ةتمرح.مظعو هلججو هني يف 'لزناو ةفصناو
 رصحلا نع جرخت تامارك اهيف هل ترهظو اهريدتف عزوم ةتبجتا هيقفلانا

 دبا دحا هيلع ردقي ال هيقفلا ةيحان ىلع برهو ًابنذ ىنج نم لك نا ىتح

 هتوم ضرم هيقفلاض رم املو ٠ هيقفلاراوج يف مادام رش دحا هدصقي الو

 موي نوكي لاقف تبس موي يف ةنودوعي ةعامج هيلع لخد هيف تام يذلا
 نيقب نامه ءاثالثلا موي يف ةتافو تناكف ٠ ةباج نم املاي ةيظع ةبلج ءاثالثلا

 اسهيفربق يتلا ةربقملا يف هربقو ٠ ةروك ذملا ةنسلانم لوالا عيبر رهش نم

 اهطسو يف يرغشاكلا ربق هبنج ىلاو عزوم ءاهقف نم هريغو بوقعي هيقفلا

 نيمجا مهيلع هللا ةمحر اهيبرغ يف بوقعيو اهيقرش يف يععرشلاو

 دوعسلا يبا نب نيسحلا نب دمحا سابعلا وبا اصلا هيقفلا يفوت اهيفو

 ا دحالا موي هدلوم دلوم ناكو ٠ يئادمملا يلع نب 0 نسحلا نبا

 168.8 اًدهاز ًاعرو الضخم !دهتج أهقف ناكو ٠ ةئاّتسو نيعسنو ةنس نم

 اف ةعجاري و يعبصالا نسح يبا ىلا ددزتلا ريغك ناكو 1

 وهو هداتعي يش يوارعلا ةيرق يف ناكهنا هعرو نمو لاسم انم هيلع لكشي
 عروتف ارب يسملا رادلا لها اهفقو كالما نم وهو ماعطلا نم ديج ردق

 تناكو ٠ انرصع ىلا ةيرقلاب مئاقلا نع كلذ مطقناو ٠ هلبقي مو هنع اذه

 ةروكذملا ةنسلا نم ةدعقلا يذ رم نيقب ةرشع ثالنل ءاثالثلا ةليل ةتافو

 ىلاعت هللا همحر

 عرفلا يفاوحمم انهام (1(9)5)

00 



 اهيف ناك امو ةديؤرملا ةلودلا رابخلا رك ذيف سماللا بابلا 1*6 دي

 هداعاو هعبتف ليعامسا نب رع هيقفلا هب ب 2 كلذإ ةبرقلا 1 ةرخو

 بتكلاعلاطي دهسا يف كفكتةماوهو ةقنت ادقو ل عامما هدْلَو ىلاةياءاجو

 ٠ ةماركو ابح لاقف هميلعتو هيقفلا اذه ءارقا كتمزلا دق يدلو اي هل لاقف

 لكى تح هدنع لزي مو هب هقفتو ليغاما هقفلا سلجم مز نم لوا ناكف
 تررظو ةدابعلا يف قرغتساف ليعامبا هيقفلا نم ةيانع هل تلصحمث ٠ هبقف

 نرعع هلاسف سس هيلع هللا ىلص يلا ىري ام اريك ناكو ٠ و ا
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 دأب ىلا داع هفارنم نم الم راصو هيقفت لك ملو ٠ هل اهنيبف ةلكشم ا

 ةيحانب هب ن الا فرعي دجسم نكسو ندع ةنيدم لخدف هل بطي لف ةيرطلا
 ىتح هيلا اوددرتو دهسملا ىلا هودصقو هدإب لها هب عماستف ٠ كوشلا مارح

 كلذ هضاوخ ضعب ىلا اكشو ٠بعتلا دشا كلذل بعتف ةداعلا نع هولش

 جرخو رذئعاف مثدحأ عم كلذ لمعف مه اوما نم ءىش ضرق ا لاقف

 رذتعاف هلام نم ءيش ضرف هلا هيقنلا نادربخا هباعصا نما دحايت اكواب

 كلددعب دحا دعيف ة:لوالا لام ميايعي ثلا اولصو ىت» مهنا اوفرعف هنم

 ٠ ةحار دشا كلذل حارتساف هيلا لوصولا نعسانلا مطقناو هيقفلا ياي

 هدنعو نيحلاصلاو ءالعال ةبحمو ريخ هيفو تانب هل يب رغم لجر ندعيف ناكو

 حو زو ا داعش امالتنا هب فلتئاو هبحصو هيقملا ىلا لصوف 2 اند

 ندع لها نم ةءامج هيقفلا صو دالوا ةدع هل تدلوف هتانب نم ةدحاو

 يف هيقفلا ماقاو ٠ ةداهزو ةدابع لها اوراصو اوبذهتو أم أيظع امن هب اوعفتناو

 ابهيقف هلوصوب لع دقو عزوم لصوالف ةنانتا هجرخ مت ةدم ندع

 همركا هاقتلا الف هئاقل يف جرخ : يترشلا نسح هيقفلا ذئنوي |قمايلو



 دي سا د ةياوللا دوقعلا

 وحن نيبثالا موي راس دحالا موي ركسمملاب ناطلسلا رقتسا انو
 ساهو نب ريمالا ناك دقو ٠ هتطحم ىلا داع مثهيلع لتاقف هرك اسمن عاقنملا

 . فارشالا .اهباحصا ىلع افلاخ الم“ بحاص روصنم نب مساق خبشلاو

 مساق خيشلا دالوا عم ردصف .رهاظلا هعولط لبق ناطلسلا ىلإ الصوو

 ميهاربا مراصلا ريمالاو ةزمحخ نب مساق َنيِدلا لع ريمالا روصنم نبا

 ريمالا برط فرطلاو ريم دالب ىلا هركسع يف روصنم نب فسوب نب

 167. هرك اسع تاخد اهئانثا يف ًاموي رشع ةيناث ركسعلا ىلع ماقأو نيدلا جبان

 ذلمح يللا كسا ريمالاو ٠ مارهب نب يلع نيددلا لاح ريمالا عم ةدعص

 قبيح نا يوم دل من ريمالا محل ركاذف نيدلا زع نب دمحا نب

 مهرك .ايسع تقرتفاالو . يداحلا دمحم فيرشلاو ىلع نب دمحا ريمالاو

 1 هناتسنو هراذ ركسعلا برز نازع هنصح ىلا ىمومريمالا لزن

 نب رمع نب ركب يبا نب. هللا دبع حلاصلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه فو

 هوبا ناكو ٠ بيطخللا نباب فورعملا ادلب ينبنالا اس قدعتلا قلبت

 موي. اهب هدلوم ناكو ٠ ةيرطلاب فرعت نيبأ ىرق نم ةيرق يف اًبيطخ
 بش الف ٠ ةئاتسو نيريشعو عب را ةنس نم ناضمر رهش نم سداسلا ةعججا

 ددرس يجاون نم ىئحضلا ةيرف لصوذ ملعلل بلاط هدلب نم جرخ نارقلا أرقو
 هدجوو ءىش ضعب هبنع ذه اف يمرضحلا ليعامما نب دمه هيقفلا كرداف

 ءابفلا ضعب ىلا لاقتنالا ىلع مزعف معلا ءارقال خارغلا ليلق ةدابعاب الوغشم
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 اهيف ناك امو ةيديارملا ةلودلا رابخا رك ذ يف سماخلا بابلا دي ١ ١" د3

 اهتاف تبسلا ةرطم مست ينلا ةرطلا اهنظأو هللا همحر فنضملا لاق

 يف اهفرمل نم لقو ةعباسلا ةئاملا رخآ يف نراكون_.ةووكاذيلاةاوإشنم ا

 الندا نع نان للك وذأو + لانو 'قيسشتو ترب ةاط اذهل نرش

 لامج ريمالا ملط نابعش رهش يفو ٠ دهملا مداقنل نالا لوك دل ذكو

 ىلع تناك اكاهروما داعأو ةمرحلا رممف برأ ىلا مارهب نب يلع نيدلا
 ةكولم ةدعاق لاح

 موي هتافو تناكو ىبحي نب ربظم مامالا ينوت ةنسلا هذه يفو

 تناكو٠ ةروكذملا ةنمسلا نم مظعملا ناضمر ربش نم رشع يناثلا نينثالا

 كاملا ملط روك دملا ناضمر رهش نم يناثلا فصنلا ينو ٠ ةجح ناورذب
 مهنم ٠ ةجح ىلا 21 وبك ناطلسلا "تاك" نقو ءاننعتال لنظم

 ةيقفلاو ٠ ليئاكيم نب رم نب دمحم نيدلا ودب ريبكلا ريمالا ةرئاد ذاتسأ

 رمح ىلعو نيميي يحيلصلا نبا ىلع ةطحلل دينجلا يلع نب دمحا نيدلا فرش
 تاكرلا هجون مث ٠ ةمذلا ىلع الزنو نينصحلا السف .رفطلاب فسوي نب
 فنراكف حاملا نم فارشالا عانتما دنع كلذو: ايلعلا دالبلا ىلا يلاعلا

 مث ةروكذملا ةئسلا نم ةدعقلا يذ نم نيب مايا ةسيل ءامنص هلوخد ؟ +

 مويلا يف هعولط ناكو ٠ ةجحلا يذ نم رشع عبارلا موي رهاظلا علط

 لاثيو يرمقلا فوسكلا ةليل نع هحاص رفسملا

 لحز الو يبرم كرضِي الف  ٍرثا نم مجنللام ةدامسلا عم



 ا ةيؤزلؤلا دوقلا

 بوائم هنا دوعسملا كاللا ىأر ناَعيررفلا برحلل ايتو ناممملا ىدارت الف
 يناطلسلا ركسعلا ضيف ليلا مادطصا لبق حلصلا ىلا نعذأف ةلاحمال

 ةروكّذملا ةنسلا نم رجالا ٠ مالسالا دسأ هدلو لعو هيلع

 بدالا راد اهنكساو اويلع انجن يناطلسلا فيررشلا مرحلا ىلا امي اوراسف

 ١8١ دقو ٠ سيح ىنكسب |هرمأو امبتلطا مث أمايا هيف اماقأف زمن نصح نم

 امهمدخو امهتيشاح نم امبعم نلو امل ةلماح ةديج ةيكماج امل
 لالذا دمب اًرع دضلاثروتو  اهلئانب يناجلا عست مراكم

 نم نوبل وال كيلاايل رنا ةوركنلاءهتنيلإلا علا يوصتول شنق

 لوالا عيب رهش ينو .رامذ يف ًامقاو ناك امنا ابلخد نكييملو ءاعنص

 يداولاب ةديبع هلتق ىسوم نب ناولس نب دمحم نب ناولس فيررشلا لتق
 ةطحلا ديرفط نيدلا فيس ريمالا ملط رخآلا عيب ر نبش ينو ءراملا

 لزنو ٠ جحذم خئاشم نم ةعاج مزلو ٠ هيلع بثوف بخش نصح ىلع
 يف ميظع رطم عقو تبسلا ةليل يهو ٠ ةرخاالا ىدامج نم ةليا خا يف

 ةليللا نم فصنلا ىضم ىلع هثودح ناكو ٠ هلك نميلا (ممف نميلا رطق

 يف راطملا مظعم دا ٠ ةديدش حبرو ميظع دعر هيف ناكو ٠ ةدوكذملا

 ابمريسا وه الا وية لا احا نم انشن يتيح دينجا ايات نيا
 ةمايت لاح ىف ةضاش  انوسح :تعدهز٠ لعياسلا لعراهتجرطو»ا ايف

 اهلوصأب ةميظع اًراجشا تملفأو
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 اهيف ناك امو ةيديوملا ةلودلا رابخاركذ يف سماحلا بابلا ا“ .مإ#

 ينل دم ةاوقكيع ةلطوتةيذيالا بهذم يف اديك كادازتاا ناكو نيشيسحلا

 هتباجا ىلع قبطاو مل نصح يف مثافونب مل لاقي موق عم لزنو ةمامالا ىعدا

 تناكو .٠ ةسائرلا ىلع نويذيسحلا فارشالا هدسحو سانلا نمريثك قلخ

 او“ لب نانو نب دمحا سابعلا يبا مامالا ىلع ةماهت يف لعل هن ءارق

 فرددلا ملع ريمالا رذئموي ءاعنص يف ريمالا ناك انرك ذ (م ةمامالا يعدا

 لجرلا نا ىتح ماذجلا هومزان يذلا لع هللا لسراف هلك مث اماياهسبخ يبعشلا
 ىلا هئم ءادلا ىدعتي الثل فوبكلا نم فيك ىف لزتعي ءادلا اذه هباصا اذا

 ا
 ةدم يف مهنمروثك كبف ةحئارلا نان نم م مهبرقي نا دج عون ال ثيحي

 "لف ىتح أضعب .لتقب مهضعب حرب اف ءاضغبلاو ةوادعلا مهني هللا قلاو ةريسي

 هنع ذخوي ل ىكم ةاعنص يف ديسلا مافأو ٠ ريسيلا الا مهنم قبب و و مثددع

 يف ةروك ذملا ةئسلا نم رفص يف يفوت نا ىلا نيلسملا ع نم دوذنلا هيتأيو علا

 هازيبذ ةيئاعنصلا تارازملا لجا نم هربقو مذجالا دم يف ربقو ءاعنص ةنيدم

 هترز ديلا دبع نبا لاق ٠ ىضقلف تاو ادب ميو هدنع ءاءذلاب

 نينثالا ليل كسملا ةمتار هدنع دجويو ٠ ةديع ارث دي وا رام

 ىلا هللا همر ةعجلا ةليلو

 لكك ًانيبصلا نم هعم نءيف دوعسملا كلما بكر نيعستو عبس ةنس يفو

 مهريغو فوملا لها نم هيلا مضنا نمو لفسألا فالخلا نم اهعمج يتلا

 ىسيع رفاظلا كلملا ةبح يديّدملا يناطلسلا ركسملا ههجاوف بلاحلا ديري
 ضرحو لاخلا نيب ايف يويحتلادمحم نب يلع بحاصلاو ءديؤملا كلملا نبا



 د6 م. ةيواؤللا دوقعلا

 ىلاعت هللا مههحر ةئاعبسو ةرشع ينام ةنس نم بجر ةرغ يف هتافو تناكو

 دم نب هللا دبع دمحوبا حاصلا هيقفلا يفوت ةروكذملا ةنسلا هذه يفو

 ناكو ٠ أبقل مركملاو بسن يودعلا ملاس نب دما نب دوعسم نب مركمب فرع
 ةغالاو هقفلاو وحنلاب افراع ناكو : رثالاب اكسمم اعرو !دهاز ًاحلاص اهيقف

 ضرع الو ٠ ركّذلا ريك باحصالل ايساوم ةيضرم ةريس اذ ناكو ٠ ثيدحلاو
 عزجتال هل ليقف ]لج ا ا مهنم لوسي لعجل هتودوعي هباعصا هيلع لخد

 هل ليقف ٠ مايا. هجم فرش يربح لدنك لاش ةيفاعو ريخ يف تناف

 ليقف هب قلعتا نا ت تيس نأ رع ولان 14 لاك اذه تفرع مب

 ٠ لاق م ناكف موي يل ىضم دقو مايا ا

 يناطعا يذلا بوثلا نيا هلوح نمل لاق قافا الف هيلع يغغأ ةافولا هترضح الف

 لاقذ ٠ ه"درف مهبأي 5 ا وا ير

 مَ هتبق يف عجل ير ناك امو نييمدالا بايث هشبل فر بوت نا

 يف هتافو تناكو ٠ الا لإ الذم عنب مالك وخل جالو هع هيلو
 1 ىلاعت هللا. همحر ةروك ذملا ةئسلا

 ٠ فارشالا رافظ نم هلصاو ءانبلا نب دمحا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو
 اماما داقي ال ادت راصف هلع رزغ مث ةيديزلا بهذم يف هتيادب يف هقفن

 ةروك ذملا ةنسلا يف يفوت نا ىلا عرولا يظع ةلز 1100 هرج الو

 ةئاّتسو نيعبسو سمح ةئس يف هنافو تناك لبقو

 نب دما نب دمج نب ىجحي لضافلا لجالا ديسلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 فارشالا دحا جارس. هدج ىلا ةبسسل يجارسلا :رسحلا نب جارس نب ىلع



 انك
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 اهيف ناك امو ةيديملا ةلودلا رابخا رك يف سماخلا بابلا د *. "4

 ليععما نب رمع نب ىلع نسحلا وبا لضافلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 نيلوصالاب اقراع اييفف ناكو * بسن يبعشلاو بقل يزيزعلا ىبحي نب دز نبا
 نم رعاشلا ونب مل لاقي بوعشالا نم موق نموهو ٠ ةغللاو وحكلاو عورفلاو
 رسكب تينك | يف مهضعبو عماس يف مهضءب نكسي دمحا ونب ملل لاقي نب
 الث هرخاو اهتحت نم ةانثملا كايلا نوكسو نونلارسكو فاكلا نوكسو ةزمحلا

 يلاء سفناا فيرش ناكو ٠ يبعشلاو روصنم هيقفلاب هقفل ٠ اهقوف نم ةانثم

 ءاذع اكاتف برحلا يف اءاحش ناكو ٠ مبريغو هدلب لها دنع الجي ةمحلا

 ناكو ٠ ةرواح همزل ءاديبلا يف يبظ فلخ ادءعاذا ناك هنا هودع نم ركذي

 ببنو هلق نودي ري ريثك عمج يف هنوزغإ ءاذعا هل ناكو < اقئاز أر هش لوُقي

 ناكو مهف حرجوأ لتق ارو هدحو مهمزهيو مهلتاقيو مهلا جرغي همي

 ىلوالا ىداح يف ىلاعت هللا ةمحر ةتافو تناكو ٠ مهلا نسحي ف هيلصاومركي

 هقفث ىلع نب روصنمو ىلع نب دمح دلولا نم هل ناكو ٠ ةروكذملا ةنسلا نم

 ' هلقل وثيدحلاوهّنَفلا لع كلاكسف لع نب روصنم اماف ٠ يبعشلا روصنه هخيشب

 هلو ًاماجش كلذ عم ناكو ٠ باسملاو لوصالاو ضئارفلاو ةغللاو وحنلاو
 أضيا رعشلا لوقي ناكو ٠ اهريغو ةطايخلاو ةراجتلاك تاعانصلا يف ةريصب

 يفوت مث ةريسي ةدم هيف ماقاف بيدالا نبا لبق نم ةّولمدلا ءاضقب نحتماو

 ةئاعبسو ةرشع ينام ةنس لوا

 ءاشنالا بتاك ةيديّؤملا ةلودلا يف مدخ ”هناف ىلع نب دمحم هوخا اماو

 هلو سفنلا رك ناكو ٠ انسهتسم ارعشلوقي نأكو ةتباث ةيارد اذ ناكو
 * مهجئاوجب ينتعيو ةبلطلاو ءابقنلا نم هسنج هانبا بحيو ٠ ةائاط ةءورم



 .6٠ هوو ةيول وللا دوقعلا

 هذخا ىتح نصحلا ىلع أطاح لزي
 رهش يف هلوزن ناكو دييز ديّرملا كلملا ناطلسلا لزن ةنسلا هذه يفو

 نيبراحلاو ةيرذتلا رفاظااو ءاعنص رفأظملا هدلو عطقا نا دعب يرخالا يدامح

 نصح داعتسأف ةروث كذملا ةنسلا نم بجر يف ا هجوتف

 "1 ناطلسلا مجرو ٠ قيتجيلاب هامر نا دعب نابعش رخ ! يف ثرحلا ين نم دو

 غي ءاعنص لم ريال كاملا لزنو ٠ زمن ةنيدم يف ماصو نابعش يف زعت ىلا
 داع مث زعت يف درعف ديعلا ببسإ هلوزن ناكو ناضمر نم يناثلا فصنلا لوا

 ةفالتلا ذِحاو ةحيحللا يد يف مح نوم ناطلسلا دامسسإ) ٠ هعاطقا ىلا

 ىدحا ةئس نم هديإ ل لاو "ب ميهاربا مراصلا نم

 ف نك عزوم عاطقا اهنم طورش مراصلا طرتشاو ٠ ةلائسو نيعسنو

 هانج اعوفعلاو ةلماشلا ةمذلاو

 1654: نراكو ناطلسلا هيخا ىلع افالخ دوعسل ا كلملا رهظا ةنسلا هذه يفو

 ضرح ىلا راسو 22 مقواف اهب ايقمو ةيددرسلا لاعالاب امطقم
 همع ىلا نسحلا نب ا دق ناكو اهيلع ىلوتساف

 الف هعاطق ! ىلع هابا ىتبا و ةفصناو همرك ف زمت ةنيدم يفوهو ديوملا ناطلسلا

 مالو فارعالا ءاجو رك اعلا عمج ضرحوىلا راسو هيخأ ىلع دوعسملا كلملا فلاخ

 ركسع هعم محأف ةريثك ليخ تف را لابجلا نم هيلا طقسو نوينايلسلا

 ةريزفو سوت نإ اينودأ رسما للا اخ كر ناطليبلا ديل ١ ميظع

 لسراو ديتوملا كلملا نب ىسعرفاظلا هدلوو بحاصلا نيدلا قفوم ىضاقلا

 بابلاركسع نه ديج ركسع يف هيلا اوراسف لايفا ةثالث

 لصالا يف وحم انه ام )١(

 ٠" مه ١ 92"



 اهيف ناك امو ةديؤملا ةلودلا رابخا رك ذيف سماخلا بابلا 26.4 دي

 هتوخاو وه نكسي نا ينارمعلا :تعسا نب ناسح نيذلا ماسح ىضاقلا لع

 علب مث * لاوحالا نم لاح مهيلع ريغي مو ماركالاو زازعالا ىلع ةئفبس
 ناسح ينضاقلا اديغ نا هيمعل حصنلا ةهج ىلع هيخا نب رسءانلا نم ناطلسلا

 ءاهب يضاقلا تحن تناك ةيفرشالا نم ةقئعم دجوو ناموع ةهج ىلا علط
 ةرورأل يملا ةبنلل “هوا كيدخم ابعم العلا ثادق دنعسا "نبأ دمج نيدلا

 نه ىلا ففطلتي نا هرما دعسا كرب ناسح يضاقلا هديس دنع نم مسلا

 يب كاله هيبا ينبو يضاقلا ضرغ ناو اهنم هيقسيو ديوملا كلملاب لصتي
 اديدش انضغ نضغ اذهب ناطلسلا ىلا علا لصتا الف ٠ ةبطاق لوسر

 هوباجا امث اهيلع مرظن ةدم يف تافوقوملا للغو ماتيالا لاوما ةبسب مهبلطو
 ةيالولا راد باب ىلع انج محل ىنبو مهيلع ضبقف ادبا كلذ نم يش ىلا 4.

 مثرششل ءافكتسا

 ابذك اهقدص ىري ىتح هنيع ىلع تبلقل اليوط ايئدلا بع نمو

 نيدلا ردبو نيدلا مت رمدزا يدلو نم ناطلسلا سلق ين ناك دقو 2017

 مياسرافاوضبقف لع ةطوحلاب رم اف سيعدلا موينم ءاينسا يراكم لا نبا نمو
 بدالا راد يف ميعم لعل رادناج ريما مدع ضبق 3 ةولمدإلا نصح ىلا

 ةئنهتلاب ناطلسلا لع فارشالا لسر تمدق كلذ لالخ فو ٠ ةّولمدلاب

 اولوتسا هيلع هللا ةمحر فرشالا توم بيقع اوناك دقو حلصلا دقعاو كلملاب

 اوهلصاوةدعص ةنيدم ىلعو نامنو ماجلا ينصح اوذخاو اهوقرحاو ةلوكلا كغ
 - ةيلظف فرشلا نالئك لع طاح ىبحي نب ربطم مامالا ناكو كلذ ىلع
 مو مهبيطو ميصلاب مثرماف ةطحلا عفرو حيلصلا يف مهعم لوخدلل فرشالا



 2 ةيولأللا دوقملا

 لاكإب يفقي اهرخا سيلو اهزواجت ال ىلاوت ا نورشع

 لاوعأب اوعدي مب حتاصف . احل هيفثري ال نم رادلا لخديو

 لاحاب اذه ام يبر دعوو 0 ليزنتلاو صبلا اوركتت

 لاق الو لبق ىلع جرعت الو 2 اربطصم هبقراو هتلق امل عمساف
 لاه لاوقا نملوقلا اذ سيلف . : ابذك الو الرحال دجلاب ”هذخو

 فراعملا لءنم فراعلا خيشلا ناكب لع 7 فقو نم تانبالا هذهو
 ملعا هللاو 0 نأ ةيافك كلذ فو ٠

 164 نم ابراه راصو ةيحان ىلا ةديصقلا هذه ءاشنا دعب هيقفلا هجوت مث
 روك ذملا خيراتلا يف ف :رشأالا كاملا يفوت نأ ىلا كلانه ماقًاف فرشالا كلملا
 عجر نكلملاو كالملا 3 ديشوللا اللا كي ناطلسلا نوتيلا

 0 رزوتساو ٠ ٠اديدش احرف هب حرفو داقلتتلا معجأو هتنيدم ىلا هيقفلا

 بحاصلاب فورعملا .يويحيلا نب رمح نب:دم نب ىلع نيدلا قفوم بحاصلا
 عنصي ام هل عنضو ةروكّلملا ةنسلا نم ىلوالا غدا يبشر ف .ةترافو لاك
 ناكو ةيضقالا ءاضق هيلا ضوفو ناسليطلا دقعو ةاودلا مفر نم ءارزولل
 دالبلايف 'هرما ذفنو ءيش ةلجعلاو شيطلانم 'هعم نكي مل اهلك هروما يف 5
 دنع مدقنتو كلذ ىلع ناطلسلا هدضاعو ركنملا ن نع نو فورعملاب رم

 لك اقالطنا .بجاصلا منا هيلع قلطاو هلثب عم م ايلك امدقت اللا ظ
 عمش قارعلا يف دابع نإ بحاصلاك هّح يف لع راص ىتحنيلا راطقأ يف

 ةوخا هان ةوبطب اما هب نوفرعتي ىتح نوفرعي نوداكي ال هتوخاو هدالوأ
 77 'ناطلسلاانمأ نرب :روكذملا'هضرات يف.انركذ 15 ناطاسلا ةرزوتسا أمو



10.8 

 "ع

 اهيف ناكأمو ةيديؤملا ةلودلا رابخا ركذ يف سماخلا بابلا دي "5.004

 رغ يف يلامو يلق نوغبت
 يدي عوط نجلا ناب نومتزتو

 هتبرخو ىسوم اصع ىذبف البم

 اهممحا سارجالاو لك ايما يذو

 ميلك كالمالا يلوا بارحلا يذو
 بضغاذ هلا توعدينأ كتشاظ

 بدا الب يش ىلع وعداث تكا

 ٍرفن ىلع وعدي مل لسرلا متاخو

 الحترم نيلهالاو رادلا قرافو

 ابستحم قيدصلا هدعب نم ماقو

 امهبحن هانباو ىففق_:ريسح وبا

 اوثبع دقو وعدي مل مثدا نبا اذك
 تمرك دقو هنم ةيحل اوهيشو

 اولهم الو اولاح الو لوحا لف
 ىتا فيكردي ىرت مهنم كاذ نم
 اومقتنلو ينم ينم اوضارت نك

 الع ناواَربصن اتئش ث امب محاف

 هبدا هالوم نم نجلا قرح له

 المع يضنقب ام ناربش سيلف

 مف ةاهح ع وذا

 : اهيف لوقي ةديصقناطلسلا ىلا ستكف ةديكلاب هيقفلا ِلعو ١ فرشالا كلملا

 يلاوحا عومجم ىلع ةامجنلاريغ
 يللاعلا الملاب الا نجلا ربقي له

 . لاكتطع عع ايل رم اذ
 لا ع قازوملا:اذو روغبلا يذو

 لايجا كته نع اهدح ينثي ام

 يلاثمال اشاح اي كلحلاب كيلع

 لايذاب هط رم تكسمت دقو

 لايم الي
 لاقل رمالا بسسح ةئيدملا ىلا

 اعقب واس يق هد ىغف ئدن
 لالضا بففايسأب ةلئقو ام

 لاوب لوب هنم سأرلاب " بصو

 لاب يذ ريغ أولع نيهملا ص

 لامجعاب ىضقي ادب رما نام

 لاح يف هللا يعاد سيل :شرغب

 يلامذا لاعفالا الو يللوق لوقلا ام

 لاب لع لغم نم برقا رمالاف

 لاحلابو يت االاب لهجلاوخا الا
 يلاوقا قدص رظناف عمت تنك نا



 6 ةيأللللادوقنلا

 ديصلا كدادجا نملغلا كابا 2تثرو م ناسغ ةلود ترو

 ديببلا يأ كفيس نافجا ينوكاميف اياربلا نونج ثا
 دوضنمو دوضخ# نوب ا١ ثدنلاو 0 لرضلاو ةقرشم ضرالاف

 دتيعاوملا زاجنا فرعن كنمو ةقداص كاعل نم دعاوم يلو ظ

 يدوع اهب يتسم لوا ناكدق يل ةفيلخلا مايا كل مناك

 هبا ةافوب فرشالاكاملانب دم نيدلا لالج رصانلا كلملا لع الو

 هم باب ىلا رداب ةمحتلا هعاطقا يف ناكو ةنطاسلاو كاملا ىلع همع ءاليئساو

 163 8 لصو مث ٠ ةيظع ةلحمرملا ند هلحاو هيلءلبقا همع ىلالصو الف هرما الثتم
 ا ءاعنص نمفرشالا كلملانب ركب وبا نيدلا الص لذاعلا كلمملا هوخا

 ىلع دارمسالا امهيلعضرعو فاضنالاو ةماركلا نمهيضرت ةلماءم هل ماعف هغاطقا

 "74 فنراكو ٠ دلاولا دعب ةمدخ سخنال الاقو ةي رم الا نع ايفعتساف |هعاطفا

 ذخاو يويعلا رمع نب دم نب ركبوبإ هيقفلا ناطلسلا نيبو امهنيي ةطئمالا
 امهيبع ذخاو اهدحا ىلءالو امهياعريغيال هنا اقثو !دهع ناطلسلا نم اهل

 يباهيقفلا نيبودي ملا كلملاناطلسلا نيب ناكو ١ ام,ممدحا هعزاني الوهاعزانيالن ا

 هللا هر ناطاسلا ناكو ٠ ةديدش,ةبحبو ةديكا ةبعص روكذملا يوحيلاركب

 دحوا ركب وبا هيقفلا ناكو : هيلع هب ريشيام عيمج يف ركب يبا هيقفلا يأر دقعل
 ناطلسلا نع بو سنعدلا ةصقن هان :رك ذ ام لصحامللف ٠ هنامز ءالعو هرصع لها

 لضاف -لديسغ ايف ولا املعركب وبا هيقفلا متغا زعل نصح يف دب اوملا كلملا

 ”17 + هنمشحوتساف ةئتفلا ةراثاو ةفلاخلا دصقركب ابا هيقفلانا فزشالا كإملاب معلا

 تارم ثإلث ةخوسنملا ةحسنلا يفرركم ددملا اذه (7) لتخم نزولاو لصالا يف اذك )١(

(00 



 اهيف ناك امو ةيدياملا ةلودلا رابخا ركذ يف سماخعلا بابلا دبي ٠١" ع

 اهينادو اهيصاق سانا لملف 1هراب فيكاف ةرموه سؤقلا

 |بمارمنم نآما ين اصبعي يب << ةلكتحعرد مينم لكلا سببأو
 |مساكل ذلاو اهبلاس ُىنبلأ ... كلم ادن نم موق ةمنلكو
 ادعإ اه.ايبنم هينهأ يلا هتفالخ ىنمت لب ديوملا ىنهي

 اهيشاحا ال اميمح كولملا كلم اي ةفيلخلا دعب نم هللا ةفيلخ
 ابل 05 قازمفا حمو يلج ١ تانهالو ترقام ةفالجلا نا
 تعفو دممايالا ةاجحم تحضا

 : لوقي اهيفو

 ةعد يفو نمأ يف ةيعرلا نا
 تامهجدق نيدلاربزهل دب 5

 اهئاعد تكفا ام ناسغ دالب 8

 ءدلارل ىلا فلل رت

 اناني اهيراجانم و

 اهيعار تنا ذإ يب يفو
 اهيجارو اهنم اهبلاط ريغل

 اهلاعم هيلاعم نم تنا امل
 اهيماهو هيدايا لبق هاقس
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 : املوا ةديصقب رفعج نب هللا دبع فيفعلا ه انهو
 دواد نبا كلم ما دواد كلما

 هتباغ تحنربزه قاورلا يفنا

 محدزمضرالانييوعاعسلا نيب
 بمقر اذا تايآ) اوذومو

 اهتحاس زاتجي نا 43 رلا مفادت ش

 درز نم دنملا رحب جاوما ناك
 ايناليثلا يف كلم دوط نم

 لصالا يف وحمم انهام )١(

 دورمو ناعنكب سقا نا ام

 دوجلاو سأبلا ربزه ربزملا ْ
 دوقلا بزشلاو ابظلاو انقلانم

 دورطم دعب تادراط اهتبسح

 ديامالا يف اروط لككتو اروط
 دورسمو نوضوم نيبأم ضيفن
 دودمم قافآلا ىلع نما لظو



 دي ةيؤلؤللا دوقملا

 انف ناك امو ةيديّؤملا ةلودلا رابخا ركذ يف

 نيدلا دهم فرشالا كلملا ناطاسلا يفوت ام رابخالاو ريسلا ةالع لاق
 حئاصلا نلعاو هيلع هللا ةمحر لوسر نب يلع نب رمنب فسوب نب رم
 تجترا انرك ذ م ديّرملا كلما ناطاسلا ىلع ديعسلا حابصلاب و هيلع محرتلاب

 نصحلا باوبا ممن ناطا سلا رماف ضعب يف مهضعب جامو سانلا جتزناو ةنيدملا

 نب ناسح نيدلا ماسح يضاقلا ري زولا شانلا نم هيلا ملط نم لوا ناكف

 اهل فلحو هب عمج اف موحرملا هيخاري زو ينارمعلا ىموم نب دمحم نب دعسأ

 162.4 هيلع فلتخي لف ةلودلا نايعاو *امالاو دنجلا هل فلحتساو ةظلغملا ناميالا

 هروما ترجو ٠ رضحالو دإب الو لبجالو لبس هيلع منتمي 1و ناثامهنم

 اياب قافولاو دادسلا ىلع اهلك

 مئاهتلا دالب ىلا بيتاكم مويلا كلذ يف يلصوملا نيدلا جات بتكو

 ع سانلالخدف فارشالاو ءامنص ةهج ىلاو امج لاخلا ىلاو اهمنجاب

 نصحلا نم هب اوجرفن هتيصو ذيفنُو هيخا زيبجتب رم او اجاوفا أجاوفا ةعاطلا
 ةلودلا نايعاو نايشمي رفظملاو رفاظلا هماماو اهيف يفوت يتلا ةليللا ةام يف
 ءارقلا ماقاو 0 نفدف زعل ةي زعم يف اهأشنا يتلا هن اولذد ىتح اعيمح

 كولملا ةداع ترج 5 مايا ةعبس هيلع

 دمحم نب فسوي نيدلا قئاش بيدالا مهنم ءارعشلا نم ةعامج هانهو

 : هو لكلا بلاق يف ةزراب لالبتسالا ةعيدب ةديصقب يلا



 ئرغصلا ةيفرشالا ةلودلا مايق رك ذ يف عبارلا بابلا ا

 الو ٠ كلم لوزي ال .:رم ناميسف ديروملا كلملا ىلع ديعسلا حابصلابو
 هناطاس ددب

 .مل بحب هتبارقو .هتوخاب ارب احلاصأ ديعس اكذم فرشالا كاملا ناكو

 ىلوتسا يظعدارج نما يف هتددميف لصحو مهيلع ًاقوطعةيعرلاب فور ناكو 0
 مههلعريزولا فقوتف مهتحاسمب رماف هيلا ةيعرلا تكتشاف راهلاو عوزلا ىلع
 مل ةحاسملا ضمي لو ينارمملا دعسا نب ناسح نب نيدلا ماسح يضاقتلا وهو
 مهر ملقا نالفاي هيلا بتكف ةيناث ناطلسلا ىلا هوكتشاف ناطلسلا رما اك

 مهعمج انيلع بعصي هناف انيلع مهقرفت الو

 اوفلت دق اوناك دييز يداوب للا ةيعر نا ىلاعت هللا همحر هبقانم نمو
 لن هل ناك نما رءالا مهب غلبف مهيلع كولملا تالفغو ديدشلا روجلا نم

 ناكو“ رورغم الا دحا اهجروزتيال لحن اهل ناك ةأرما يأو دحا هجوزي. ال
 حاكتلا دقع دنع لاقي اهل لخن ال "ةأرما جوزت اذا لخغ هل سيل يذلا لجرلا
 رمافرتشالا كلما يلو الف ٠ امهنم دحال لخن ال هنا امهتداعس نمو اعني
 نس نم لوا وهف ٠ لظلا نم مهب لزن ام هلها نع لازاف .لذتلا دقلا نم
 ناكو ٠ نيعمجا هللا وههحر هدعب كولملا كلذ ىلع هعبتو لودملاءابقفلاب ديدعلا
 رنيزو نيدلا ءاهب يضاقلا ةريزوو * لداعلار كب وباو رصانلا دمحم دلولا نم هل

 ىغتساو نيددلا ماسج يضاقلا هاخا رزوتسا نيدلا ءاهب يضاقلا يفوت الف هدلاو

 . ناسح هوخا ناك امناوةيضفالا ءاضق لعقيو ةرازولا نع نيدلا ءاهب ىضاقلا

 عا هللاو رمالا نم همضاعتي اف يب

 اة



 د6 11 ةيأل وللا دوقعلا

 يف ةميدبلا تارصتخملا نم وهو لاق . ةعاجلا ةالص لضف يف . ةعاضبلا

 ظ ممجا ًاقئال ًافاش ًاحرش هينننلا حرشو» مالكلا ملعيف ةرصبتلاو ٠ كلذ

 رصعلارباكآن م ةدع مهيف ناك و ٠ لابحلا|مقق ءيمج نم هغارفدعب هعامس ىلع ءاهقفلا
 هعاضبلا هاس يذلا هفتصم عيمج هيلع تأرقو هضعب هيلع تّممسو لاف

 ةروك ذملاةنسلا نم لاوش ربش يف هتافو تناكو ٠ ييصالا ماضيإو

 ىلاعن هللا همحر

 فسوي نب رمح نيدلا دهم فرشالا كاملا ناطاسلا ينوت نيعستو تس ةنس يفو

 مرحلا نءنيقب عبسل ءاثالثلا ملل هتافو تاكو ٠ لوسر نب يلع نب رم نبا

 101.4 .يف لداعلاو ةمعقلا يف ذئموي رصانلاهدلو ناكو ٠ ةزوك دما .ةدسلا/نولشذنلوا
 ّى يركلا روتسلاوةماعلاو ةصاخلا مدخلا ة(ر1تنماافإ لام لاند ارارمال ءاعنص

 ناو٠ هباغيف ث ثيللا رؤي - دوجولا سم“ ” حابصاو ٠ دوجلاردب زاربا ص

 ٠ ءاهتارتل ةكملا استي ناو ٠ اهناهف ةلودلا سوسي ناو ٠ هباصن يف قحلا رقثسي
 ناطلسلا انالوم ىلا مادخلا نم رباك الاتمدقت ةليللا كلت نم رحبسلا ناك الف

 ةمحر ىلا فرشالا كلملا هيخأ لاققتناب هوربخاف هسا يف وهو ديّوملا كلمملا

 رورسلا . ٠م نيلسملا لخادو هيخا دقفلهلانام ففسالا نم هلانف ىملاعت هلل

 هنج“ نم جرخ الو ٠ لثقي ام سفنلا حرفنمو ٠ مهسوفنب بهذي داك ام

 راسو هيدلولو هل فويس ةثالثب ىتاف هدب يف نوكي ايس نصحلا يلاو نم.ساط

 (لفع 2 باناةليلط فدالكو_لافيدمل هاك يبو هبحأ ساز لع فقو شح
 رجلا علط نا ىلا كلملا تخت يف دعقف هزيهجتإ رما دقو هدنع نم جرخ مث

 فرشالا كلملا ىلع محرتلاب اوحيبضي نأ نصحلا ةباون رما رجلا ةوض حال الف
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 ىرغصلا ةيفرشالا ةلودلا مايق ركذ يف عبارلا بابا 226557

 يف يبيقعلا ديعس نب رمع هيقفلا عم عمتحي ادمحلا دعسأ نب ميهاربا نبا

 ةدابملا اةيط لمعشاو تازاجاوأ تاعارسو تاءاّزق هلت ناكو « دمجا نب دماسأ

 لحتراو . جحلاو ةاكرلاو مايصلاو ةالصلا نمنيدلاو هقتفلاب الغتشم ناكو

 يبرضحلا دمحم نب ليعامسا هيمفلا نع اهب ذخاف ةمابت ىلا

 ىتمو ٠ ةعمدلا عيرس نييسارالا ثأر واول

 دبع همع نب ادعب عضوملا ةسار ىلوتساو يكبر وهو اعدو هيفك دمءاعدلا لثس

 ةعمجلا موي. يفوت نا ىلا يضر لاح ىلع لذي مو ٠ ةلوا روكذملا نمحرلا

 املو ٠ هللا همحر ةروكذملا ةنسلا نم رخال عير رانك مم دعا يرللفلا

 يذلا علط يعيصالا دمحا نب ىلع نسما يبا مامالا هيقفلا ىلإ هتاف « ربخغلب

 هب رقع ةهارقلا ببسل نيمو وأ ًاموي كلانه ماقأو هنفد رضحو ٍبيقع

 .ينارمتلا دعسانب دمحم ريزولا نيددلا ءاهب يضاقلا ةافو ربخ ةغلبف ٠ مايإ ةثالث

 ةءارقلا مايأضعب ًارقو . يزمي ةمنصتملا ىلا كلانهنمرفاسف ًالوأ روكذنلا
 ىللاعت هللا ةمحر هدلب ىلا داع مث

 ف”"رب دعسا نب هللا دبع نب دمحم هللادبع وبا لضافلا هيمفلا يفوتابيفو

 ةعئصملا عماج يف ةدم سرد ًالضاف هيف ناكو ٠ ينارمتلا ىسوم نب دمحت

 يف هفنصم ضو بذهملاو يندرصلا يفاكض عب تذخأ ةنعو يدنجلا لاق

 لها مزع ريثمو . تاريخا بابسا عماج : ُهامس باتك وهو نئاقرل
 ة|مسرضتخم هلو . نيدبعتملا بتكنسحا نم وهو. تارتفلاو لسكلا

 لصالا يف وحم انهام )١(



 6 1 ةيؤاؤللا دوقعلا

 160.« !هتياورب لاطب مامالا نيعبرا هنع ذخاف دنجلا انيلع مدق دق مث يدنجلا لاق

 الف ٠ املغو نيد دلبلا لهأ هجوأ ناكولا ه مدل يماهتلا نع امل

 لعجف'هل اوعدف ةنوروزي ءاهّمفلا نم ةعاج هيلع لخد ضرملا هب دتشاو ضرع

 انا هل اولاقف ٠ كلذ نع ضرعأ ةيفاملاب "هل اوعد الكو للا ىوقتب مهيصوي

 لاف تولاب نميأو ةيفاعلا نم سيادق نم مالك كمالكو ةيفاعيف كدجن
 ثيدونو ءايسلاتيأر ىتح فشك اذه يتبب فقس نا ةحرابلا تيأرينا

 ابحرم مدقأ يبأ مناو يمساب تيدونو بيحرتلا باب نم هيقق اي مدقا اهنم
 ءامنرالا موي. ةميجلا سيردن لعوهو. يفوتف ٠ اند دق لبجا نت لعف كب

 ىلاغت هللا ةمحر ةروك ملا ةنسلا نم نابعش نم تاخ ةليل ةرشع ىدحإل

 تراكو . ينالولنا نارمعنب هللا دبع وبا لضافلا هيقفلا يفوت ايفيإم

 هقفلاو اجي نارقلا ازكو ٠ ةناَدسو ىدحإ ةنس دلو ءطا

 وبأو دشار نب نسح ةنعاذخأ مه رثكا ٠ ا ايس نب رجع لف 0

 نينس ثالث حو .تازاجالاو تاعومسأ/' هيلع لاغلا ناكود رص ةيناكللل

 فرعي ةلزع ةهملا يف ةنكسم ناكو .دنإلا يفو ريش ةعنصم يف سّردو
 ناكو . ةلءم لاذ مسالا رخو اهتحت نم ةانثم ءايو ةروسكم 00
 نولخ عبسل نينثالا ةليل ةروك ذملا ةلزملا يف يفوت . ةمملا يلاع ايس بيق

 للبت هللا ةييحز روك دل ةئيعلا نم ناضمر يشم

 يلع نب ديعس نب دمحنب ميهاربا قاحتا وبا حلاصلا هيقفلا يفوت ابيفو

 كيكر بكر وهو لصالا يف اذك (1)



 ىرغصلا ةيفرشالا ةلودلا مايق رك ذ يف مبارلا بابلا دي ؟54

 نب دمحا ةمالعلا مامالارازو ٠ دبي زب مصاع نب رمج يقفل ىلع ةصالخلا اف

 عيير رهشنم نقب عبرال '””نيتينذلل ةب رق يف ةنافو تناكو :ليجت نب ىسوم
 هللا همحر ةروك ذل ةنسلا نم رخآلا

 .ادوج ًاهيقف ناكوم يذدرسلا يلع نب دمحا سابعلاوباهيقفلا يفوناهيفو
 لابجلاو ةماهت نمار اضل خويشلا كردأو . ثيدحلانف هيلع تلغو

 ليعم“او يلشفلا مهاربا نب دمحم ةماهت نم ٠ امهريغ نم امبيلا نيدراولاو

 هريغو حابصم نب دمحملابجلا نمو ٠ يعابسلا رمعو ييرضحلا دمحم
 نباو ينالّقسعلا يطقلاو يردنكسالاد املا مهنم ةعاش نومداتلا 0

 تاعومسملا بيتك زمث ءاهتف لاغ ذخا ةنعو . يربطلا قاحساو شيشح

 0 ا مالو ٠ كيلا بنك . بانو لسمو يراخبلاك

 ةروك ملا ةنسلا يف ٌةتافو تناكو ٠ نيقَحلا ءاهقفلا دنع ةطوبضم ةقدحم

 ىلامت هللا ةمحر
 ملاس نب رمع نب هللا دبع دمحم وبا مامالا حلاصلا هيقفلا يفوت اهيفو

 يدنجلا لاق . ام رق ةئاّتسو نيسمخو عست ةنس هدلوم ناكو ٠ يئافلا

 وغلاو تاةارّقلاو هقفلا يف ةدج فيوم وق ا قي اهلل ع ناكو

 لوصالا يف دبي هلو .٠ عماولل هاع< ةبذاشمأبلا ون هيف انديج فنصم هلو

 نبا نعو ميهربا نب دمحم نع .اهب ذخاف نيبأ ىلا رفاسو ٠ ثيدحلاو ةغللاو

 ليجع نب ىسوم نب دما هيقفلانع اهب ذخاف ةماهت ىلا رفاس مث ٠ لوسرلا
 لصالا يف اذك (1)



 2 ةيزلألا رقما
 دنا فو لا دؤل فتد ودك هش ةنوكاؤلل

 روصنملا كاملا ناطلسلاةنبا فو يسعتلارادلا تيفوت ةنسلا هذه يفو

 ٠ ةببل ةمزاح ةفيفع ةلَقاَعةَآ ما تناك و ٠ لوسرنب يلع نب رمح نيدلا رون

 لصنا تح اهريلدتو اهتملا يش ندتيو !ًديدلش اج نفظملا اهاذنا نحت تناكو

 لاومالا تلذبو ترعف ٠ اهدلاو يفوت نيح ديزي ذئموي تناك ذإإ كلاب
 ميشا تناكو ٠ مهلا نم اهوخا لصو ىتح ةنيدملا تظفح لاجل
 .يهف اهكلم درز ىلا مهتلا نم اهوخا لصو الف ٠ هيبا نم هعاطقاذئمروي
 دقو هٌولمدلا ذخا يقاببنأ يف ا ٠ هكلم امف رهظ ةنيدم لوا

 5 ا ناك كلذلو ٠ كلذ ركذ مدقت

 يو ةيسعثلاب : اةورتلا 58 3 رع اه امور نقم هلل

 ورجال ةفورعم ديبز يف ةسردم 02

 / يتلايهو ٠ اهيقنيبترلا ةيافكب موقي اد اي ضيا يلع رار

 'ء 5006 ٠ اًديدشاح د ناو . اهيخا نبا ديدوملا ةبانك ل

 ديوملاو يم تعجرف كالانهيهو رفظملا كلملاناطلسلا اهوخا ينوتف رجلا ىلا

 159.2 تماقاو رفظملا اهيخا ةسردم يف تازنف زعْتَىِلاتراصانرك ذ م ديما لقثعا الف

 لق اهيخا نبا ديرما راد ىلا تلقتئاف ضرملا اهب دتششاف تضرف مايل اهيف
 ىلاعت هللا اهمحر ةروكذملا ةئيسلا نم بجر رهش يف تيفو ىت> هب ١ لزت

 ينيدملا نيسح هيقفلا نب ههنا فيسوي لضافلا هيقفلا فول اهيفو

 7 ةماهت ىل /| لحترا نم م افراع ل ضاف ًاهيقف ناكو
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 ان

 ىرغصلا ةيفرشالا ةلودلا مايف رك ذيف مبارلا بابا 695+ 34

 هيقفلا انخيش نربخا لاق يناعنصلا هاربا نب دمه هيقفلا ينربخاو ٠ اًفيعض

 يضاقا يدج ينثدح لاق يولعلا ميهلربا نب ناملس نيدلا سيفن ةمالعلا

 ةقرو دجو لاق هنا يفرشالا نمحرلا دبع كرب مساقلا وبا نيدلا فرش

 اهب لسرا مث ٠ !ًدج هطخ فعضتساف نيدلا ءاهب يضاقلا طخب ةبوتكم

 من هللا همحر باجاف كلذ نم هبحتلهللا همحر دهاجلا كلملا ناطلسلا ىلا

 ابيل اعقصم ابيطخ اضيأ ناكو ٠ هنيعب هظفل اذه كولملا ديسا ءارزولا ديس

 ءابقفلا مرتحي ناكو ٠ ةكلملا ريبدت يفر ظن ىرسج هلو ةسايسو ءاهد اذ

 ٠ ةيرفظمل ا ةلودلا يف نمهلاب ءاضقلاو ةرازولا هل مج نم لوا وهو مهلحيو

 ٠ ةيديّرملا ةلودلا ىف يويحيلا دمحم نب يلع نيدلا قفوم يضاقلا هدعلو

 ةلودلا يف يويعلا دمحم نب ىلع 7 ابك ع نيدلا قفوم يضاقلا مث

 ةلودلا يف سابع نب يلع ن نب نمحرلا دبع نيدلا بجو يضاقلا مث مث ةيدهاوملا

 وهو خيراتلا اذه ىلا ةرازولاو ءاضقلا هل عمج نم ةلمج ءالاوهو ٠ ةيفرشالا

 ءاضقو ةرازولا يتفيظو يف نيددلا ءاهب يضاقلا لزي. لو ٠ ةئاماثو نيثثا ةنس

 قيشيويف ناكر ٠ ةئائسو نيعسلو عبرا ةنس ءانثا ىل ا نك اك ةتضفالا

 هللا هيبخير ماعلا ناطلسلا ماقاو ٠ ةروكذملا ةنسلا ىرم ىرخالا ىداج

 راشا ٠ دابعلاو دالبلا روماهدلقو ةكلملاو كلملا يف فرشالا كلملا هدلو

 ماني يضاقلا هوخا ل نارفظملا ,كلملا ناطلساا ىلع نيدلا ءاهب يذاقلا

 نيدلا ءاهبيضاقلا يقيو كلذب ةفيلخلا ىماف ٠ فرشالل اري زو ناسخ نيدلا

 ل مااا هل . :رم هيلع دري امبهعجاري ناسح هوخاو ةيضقالا ءاضق ىلع

 ةنسلا نم لوالا عيبر رهش نم. فصنلا يف نيدلا ءاهب يضاقلا ينوت نا



 د "و١ د ةيذؤلأللا دوقعلا

 هتكح هتعرتخاو

 فرشالا كلملاناطلسلا ملط ةروكذملا ةنسلا نم روكذملا ىداج ر هش يفو
 ديبز ىلا لزن مث ربشلا نم عبارلا موي هءولط ناكو ٠ ةولمدلا ةسورحم ىلا

 نم هلوخد ناكو ٠ ةروكذملا ةنسلا نم ىرخ الا ىداج رهش يف اهلخدف

 ناكو تامدقملاو فحاصملا نولمحي هيدي نيب ةاهمفلاو بيرغلا باب.
 !دوبشم در

 رابخالا ظافح نم هب قثا نم ينربخاو يجرزحلا نسحلا نب ىلع لاق
 اتبس هتنظلس مايا يف لذفلا ىلا دببز نم فرشالا كلملا ناطلسلا تبس لاق

 ىلا ديز يف ماقاو ٠ ةيرس لمع لك يف لم ةئالث لخنلا ىلا 'هعم راسف

 ناضمر يف زعت علط مث نابعش رهش

 ةوثم نصح لع رامذ ىلا بثو ةروكّذملا ةنسلا نم ةجلا يذ رهشيفو

 سرافلا هللاقي كولممت ةي رفظملا كيلاملا رم ناكو ٠ هركسعب هيف رقلسساو

 'هنوفرعي ناكم لك نم اليل هيلع اوعلطو جحذم لئابق هيلع تغللاف
 الجر نيءبس هباصصا نم اولتقو هولئقف هيلع اولخد مث موي ضهإ هورصخ

 دم نب دعسانب دم نيدلا ءاهب يضاقلا بخاصلا يفوت ةنسسلا هذه فو

 ةئاتسو ةرشع ينام ةنس دلو ٠ هرصع لاجر دحوا ناكو ينارمعلا ىمومنبا

 ةدنكا ةبحصرفلظلا الملا ةُئللا لبو هني: تلصخو لغاز نب نسحباقفلو

 تاكو ٠ ةيضقالا ءاضق عم ةرازولا ىلا تلا ىتح دك اتن ةبعصلا لزتت لو
 ازال ينربخاو ٠ ديج لسرتو ةقئار راعشا هل لسرتم أغيلب عصف ارعاش

 ناك هطخشنا الالالجلا ل الخلا زئاح لالا لاصخل اه.اج رض داوم يف هلسرت
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 ىرئصلا ةيفرشالا ةلودلا مايف ركذ يف عبارلا بابلا دي 5٠

 كبر. كيطعي فوسلو ٠ ىلوألا ادور ريق الرول اللول ٠ لق امو 4
 ٠ ةسخو هيخلا كسب ةارمشلا نم'ةعا ف رشالا كالا انهو +. ( ىضرتف
 ١ دمحم نبرك يبا نب ىلع نب نيسحلا نب ىسوم نيدلا جات يضاقلان سحا دقلو

 : لوقي ثيح نيسحلا نبا
 كدا نون غن ةهيماالاقم ١ ١ ؛انلقةكلذم كدض نا الواو

 ”رومألا ربختلو ىضو دوعل كم طؤسلا جرت انكلو

  ناظاسلا .ةاننك هذالب ىلا عولطلا هللا دبع نب يلع فيرشلا دارا الو

 تلصو ديّوملاك لمان الو ٠ عاقيملا وةييطعلا هاطعاو هيلع مناوف رشالا كلما

 تهجوت مث مايا اهيف تماقاف ةفيلخلا اهبخا ةبرح ىلا يسمثلا رادلا هتمع

 مب كيوت نأ ىلا هيف تنكسف لاهتلاب ديلا كلل انالوم راد ىلا تاقئلاف 154
 رهظملا مامالا ىلا اهتوم لع غلب الف ::ةروكذملا ةنسلا نم بجر رهش ةرغ يف
 ىرغصلا سيقلب تنام لاق ىبي نب

 باتك اجو هم رط٠ نها يف مقو ىلوالا ىداح رهشيف ةنسلا هذه ينو
 ناك هئاو رطملا اذهب 'هربخي فبرش ينب ةحار يلاو نمىح نب رهظم مامالا ىلا

 نلبجلاك ةيظع ةدرب ذئموي تازنو ٠ مانغالا نم ة ريثك ةدعلتق ميظع درب هيف مده

 نب ةزافم يف تمقوف ٠ 1 م بيخانش ال ريغصلا

 هجو ىلع ا رهاظ اهضعإ يقبو اهرثك ١ ضرالا يف باغف ةحارلاو ناحيس دإب

 تعقوو ' ًاضعإ مهضعإ ىريال الحر نورمشع اطوح رودي ناكف ٠ ضرألا

 اذهو ٠ مهنكما ف الجر نوعبرا اهبلق لواح نالوخ دلب يلب 0

 هتردق كلذ عدبا _:رم ناحبسف ضرالاو تاوعسلا 3 بيج نم



 يقلل ةيولؤللا دوقعلا

 لاك هللا "هجر. ةروكذمل انس اق

 ةحارلا نم“ ةيفرشالا رك انمملا:تراساةئاتللو نيعستو نسخت ةنس ىفو

 رفظلاور ذاظلا هيدلو نيب ديوملا مهلا راسو ٠ بشقلا سكول ةوجلا ىلا

 رعاشأا لاق 1

 نيس نافعا لف .ا .......ىفلطقن . نم هال

 لع فيزمللا لزاف نيثكلاب مهلقعا ىح مهمزه سانلا ماهم يف

 نا ىرخب همدص اومدطظصاو٠ ةصرعلا ضعب ايكاف كاسلا هوحوو هللا ديع نبا

 157.8 ىلع بردلا ىلا عج رف هركسع مظعم مو رابدالا اولوو لفاحجلا تمزتهاف

 ةيحان لك نم بردلاب رك اسعلا تطاحاو هنلاو هتنازخ تدهن دقو ةيماح

 ةميخمىلا أماه اوجا رح ماي نال هعم فقوورصانلا لي هيخانبا هيلع لخدف

 . كلائه مهموي ةيقب و٠ افاو هادلوو وه ديقل ىح وهب اولازي مف تبرض دق

 . ارظتنم اهب ًافقاو فرشالا كلملا ناطلسلاناكو ٠ ةوجلا ىلا نيرئاس اوعيصاو

 مهمارك ابرماو !ديدش كب كب مدييقتب للا تا الف مثرابخا نم ثدحي ل
 قرم .مرحلا نم رشع عساتلا دحالا موي اواصوف عت نصح ىلا مهب لسراو
 مل فرشالا كلما ناطاسلا رماو ٠ بدالا راد اونكساف ةروكذملا ةئسأا

 ناك) ٠ يلوتبلا روفاك هما امداخ مهيلع لعجو ةبرشالاو ةمعطالا بيترتب
 مههلع لخد !ذازيخلا رسسكي 'هنع لاقي ايف ناكف كيلاملا ىلع امدقم كاذ ذإ

 وبا هيقفلا هيلا بيتك انركذ منجا يف راص امو ٠ يدابرلا شتي ابرو

 ظ : هيف لوقي اباتك يويجيلا رمعنب دم نب ركب

 كيب كعدوام ٠ يس اذا ليللاو ىصغلاو ٠ ميحرلا نمحرل هللا مب )
١ - 5 



 ىرغصلا ةيفرشالا ةلودلا مايف رك ذ يف عبارلا بابلا د 94

 ينانلاو : نمحرلا دبع دمحم وبال ضافلا يرقملا يفوت ةييتل انت ينو

 يضع (نترخواكتو ٠ ينارمعلا ىيءومنب دم هيقفاا ةربدعسا نب هللا درع

 ٠ ةنسح ةفرعم ةغالا يف هلو ٠ 1 اققحم اهب !ًروهشم تاءارقلاب ًافراع الضاف
 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا نء ناضمر ربش لس ىف ىفوت

 دمحا بانك يبا ني طرا لضافلا حاصلا هبقفلا يفوت ايفو 11.4

 ينيحجلا, هقفث اب م سو جاكي نطنخربل اجو رين ممل انه تورذ*ورلا

 امنت هياط ةروثلل ةنسلا يف هتافو تناكو

 لضف نب 9! نب دعدا نب دم هللا ديعوبا 20 فلا يفوت اهيفو

 مادا زامشملا رمل 9 و ميجلارمدكب ميس جلاب ١» فورعملا ىب صل

 يف ًاقفوم سيردتلا كلؤاش ع 1 ال 3 ميموألايو وكل

 ١ هدعب سردور ؟نلا مدقم ى < نب ديبع نب دمحا ةئاملا يلابعاتل ناسف

 لاقف كلذل انف شاقنا ريسفل مهععسل نا ةنقبس ءأهقف نم ةعاج لاح اسو

 يف يدنع كلذ لعجت نا هيقفاي بحا - نب دعسا يضاقلا دالوا ضعب هل

 نم راسو ٠ كلذ يلا ”هباجأذ ةعا4ا نم عيجلا ةيافكب موقننا ديري يراد

 ةئراب || ةعادااو للا و طاصهيقفلا لاق * ريك قلخ هيلا متجاف ديزي رادلا ةنفبس

 ةءارقلا ءانثا يف سعنت دق هيقفلا ناكو لاق * نوعمبل ةعامباو باتككلا بلاغ

 يبلا ىرأ ياذا ةءارقلا عرس 6 انا ت راف عمس ال "هنا نظلا ىلعباغتف
 0 طاصاي رفا يل لوقي وهو هيقفلا عم ادعاق ملسو هيلع هللا ىلَص

 "يلا مستو كلذ بيقع هينيع حاف دق 4 3 تيأر مث ٠ كلذ ديب كسا

 ةحملا 0 ةتاقو ثتناكو ٠ قعم ند همسات ةيفق اءنردا لف ٠ ةصايع

 لصالا يف ةرهاظ ريغ ةملكلا ةيقب )١(



 6 1 . ةياؤللا دوقعلا

 نرب هللا دبع نب دوعسم نب دما نب ديبع ملاصلا هيقفلا ىنوت اهبفو
 1ةوو عبد رهش نم يناثلا موي دلو .افراع [(يف ودع نايلع نب دوعسم

 نيسهلا نب يلعب و يفت هقيلب ةئاتسوةسنع نتا ةنسد

 مريغو قامت نب ركب يبا نب يبي هيبخا نباو قاحسا نب ىحي نب دمحتو يباصالا

 تدروف قي رط يف رئاس يفا ةليل 350 لاقدنا هلا همحر هنع قىوريو

 تريمتش نبي نيب امني يتلاو ةقيض نهارسيو ةعستمنهانه قرط ثالث ىلع
 لاف جر ينيقل اهيف ترص ال" ىطسولا كولس ىلع يمزع يتوق مث كل.-ا نهي
 ىطسولاو لينج نبا:قيرطف ةريبكلا اما لاق ٠ ال تاق قيرطلا ام ىردتا

 ضئارفلا اهي ذ>اف ديبز ىلا لترا مث ٠ كالامقب رط ةثلاثلاو ىف وفاشلا

 نايبلا مسو هزم مال يلع هرقملا نع هيننلاو ةي املا دعس ْن

 يزيربلا نامنلا نبا نع ةكم يف ذخا جح الو ٠ ىبمي نب هللا دبع نع
 رفص ن٠ نيقب نامل نينثالا ةليل ةأخل هتافو تناكو ٠ هدلب نم ةعاحج هب هقفنو

 يلاغت هللا همجرت ةريكدذملا ةيسسلا دو
 اخلاص اييقف ناكو ٠ ينمدلا رمح نب أبس ملاصلا هيقفلا يفوت ايفو

 نابهص نم لجر ىلءهت ارق تناكو - نقلا ىتح ءارقلا ةعبسلل ن أرقلا ارق اريح
 ندع مدق مث ٠ هقفلو يقيدحلا دعسأ نب هللا دبع نع ثدي دحلاو علا دؤاو

 ثيدحلاو نارقلاهيف أ ناكو ٠ ةراخملا بحاص قو.سأ| رسم يف نرتف

 لسمو يراغيلا باتكيزارحلادمحانب يلع نب دمحا سابعلا وبا ذخا هنعو
 ةنسلا نم ناضمر رهشيف هت فو تناك و٠ هرصب كانكيو ا يف نحنماو

 ىلامت هللاهمحر ةروكيذملا

 لصالا يف وحم انهام )١(



 ىرغصلا ةيفرشالا ةلودلا مايق رك ذ يف عبارلا بابلا 026؟م9+

 نوكيام دشا يف وهو ةنجالا ىلا مجرو دحأ عملا باب را نم اهلني ملو ندع

 رعاشلا لوقب لثق» لعجو .حرفلا نم
 اهيوكر الا ريظضل يارالف يكرم ةنسألا الا نكي ملاذا

 ةبيه نِعلا القفا امهيلع ىلوتساف نيبأو جل ىلا ناطاسلا مدقل مث 1

 هنم ناك ام فرشالا كاملا ناطلسلا عع الف ٠ ٠ هل ةبمع نمانلا كبوافواهنبم

 سيطانغملا ىلا ديدحلا.ليمب م هيلا اولام #0 جحلو ندع يف

 لصوو ٠ اهيف فقوو ةحارلا ىلا اوراسف سراف ةئائلث ينرصانلا هدلو زهج
 ناطلسلا دي ايلملا دالبلا نم هللا دبع دبع نب يلع نيدلا لامح في رشلا

 ةاعنص نم شوبجلا سلط مث م ٠ رصانلا 1 هقملاو ليخ ينفرشالا كللملا

 ٠ نيذلا ردبو نيدلا م رمدرا نيدلا سعمريمالا يدلو زهجو اهريغو

 ديّرملا كلملا عم ذئمري نكي لو ٠ ةيجان نم ليملا تبلأتو عومللا ترثكف
 لوس نب رمح مهمدقم لفاحجلا نم ةعامجو رحشلا نهب لصويذلاهركسعالا

 يبا نب ديبع نب هللا دبع د وبا لضافلا هيقنلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 نم لوالا عيبر ربش يف دلو الضاف اهيقفناكو.. "' ىلاعللاهللا دبع نيركب
 نس رمحو دينز بحاص يكملا مساق نب يلعب هقافنو ٠. ةنلوسو دع ع

 ”ةنعو ٠ ةيحاجلا يف زعل ةيزعم يف سردو نيريزولا دحابو نيبأ هيقذ لم

 نامع نيدلا فيفع هيقفلا هيلع ىثاو ٠ اهريغو زعمت لها ٠. مي 'نم ةعاب ذخا

 نم نابعش نم رشع عبارلا سيم يراهن هتؤو تنالاو هتقياعل يف يبعرشلا

 ىلاعأ هللا هىمحر ةروك ذملا ةئسلا

 طقن ريغ نم لصالا يفاذيك (1)



 64 ةيدلؤللا دوقعلا

 ' يف زرتحاو مزحلامزلاف كيلا ةيوادفلا نم نيرفن لسرا دق فرشالا كمملا

 رمالا هيلع دتشا هانركذ ام نيدلا قفوم يضاقلاباتك هءاج الف ٠ كسفن

 برهفرشالا كاملا ةهج نم ركسع اهيف ناكو نينا. لصو الق اد راسو

 ديوملا كلملا ىلا ى رخا ةفئاط تلامو ركسعلا نم ةفئاط يف نِعلا ىلا مدقملا

 ةمالسلا لع اولصوف اًركسع مره« زهجو ناد سلا نصحوىلا همي رحو هلاقثا نه

 ندع ىلا هجوتف هوخا هعم غلب نبيا رظنيل اهذخاو ندع راصح ىلع مع

 نم اًدابص بلطف تمشنم نيم يرد اهيحاونضمإ يف ىأرف اهامأت و
 لهو هقرط نغو لبجلا ا لبيجلا لوح نوداظصي نيذلا نيداصلا

 2 59 مآ ندع بأي ىلا يضفي قير ٍط هيف لدو عنتم وأ لبسوه

 اوين لا 7 لاقف دلبلا باب ىلا اهنم ناسنالا لصي 85 رط ةهيفنا دا

 2 منن لاق تركذ يذلا ضوملا ىلا مهب ريدتو اًركسع كمم ذخأت
 نم هعم لسرا برغملا ةالص دعب ناك الذ ٠ هدنع 'هفقرتساو هرما ناطاسلا

 برغلاب ناطلسلا .اوريىتح اوزهظيال نامتاصواو لاجر ةئاهلث لاجرلا داوخا

 هجوأو هركسع م ديوملا كلملا حبصأ الو ٠ دايصلا ةبحص اوراسف مهنم

 الف ٠ بابلا"لظفحل دلبلا لخاد نم اًركسع م دق يللاولا ناكو ٠ بابلا وحن

 نم اوحاصو لاجرلا كئلوا مهيلع راث هلاتقل اوبهاتو ديّوملا كاما مهنم ب رق
 لخاد ىلا. هركسعو يلاولا برهو وكلش تالا ىلا اولزنو لبجلا س

 هدنع ىلا ماعدتساو ناطلسلا مهيلع مذاف نامالا نامالا اوحاصو 9
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 156.4 ىلع ىلوتساف ةبهرو ةبغر راجتلار ودصو دإبلا نايعاو رظانلاو يللاولا هيلا جرف



 ىرغصلا ةيفرشالا ةلودلا مايف رك ْذيف عبارلا بابلا 9684

 عافتنالا نيبو انني تلح دقل لاقو هلوق نم ةفيلخلا ريطتف ( قطنملاب لكوم

 كاملا ناطاسلا كي لئاقلا وهو ماشلا ءارعش دحا "7 يجسملا مهنمو ٠ هب

 لات هللا ةمحر رفظملا

 اهللاو املا اهليصحت يف ملاعب كريغو توص تامل“ 38

 اهتفلا_ كت مكادعا لاعاد” لفرلاو عئاقولا مالقا حبصُو
 مبرزا ١ فلسا ينقال 17 سوو رار [4 قت

 عبارلا بابل

 ىرغصلا ةيفرشالا ةلودلا مايق ركذ يف م هوب

 امك ىلامت همحر رفظملا كلملا ناطلسلا ىنوت امل هللا همحر فنصملالاق

 نبدلا دمت فرشالا كلملا هدلو هدعب كلملا رماب ماق روك ذل هخيرات يف انركذ
 رئاسو ندملاو نوصخلا ىلع ىلوتساف لوسر نب ص نإ رمح نب ففسوي نب رمك

 نست ابيل الندا :الضاف القاع !دِرعس اكلم ناكو : الك هالبلاو لاخلا
 يس عرب ىتح هتراما مايا يف لعلا بلطب لغتشا دق ناكو ٠ أاعداو ةريسلا

 ابوح ناداو ةراثس |[با|هتيقم عفدصو اهاوس امف كراشو نونفلا نم ةدع

 كاملا هوخا لع الو ٠ مهتاقبط نيابتو مهتالاح فالتخا ىلع سانلا دنع

 ديرب رحشلا نم جوخ انركذ اك ذئموي رعشلا يف ناكو هدلاو تومي ديملا
 باتكهيلا لصو نّهْلا نم بر ة الف ديجلا دبع نبا لاق ٠ كللل بلاط نِلا

 يف ذئموي ناكو ناّدمسلا نصح هيلع ضرعو هرذحي روصنملا كلملا هيخا نم

 وه انيق مي مادقالا نيب دانت ناك عينصلا اذه هل ركشف هدي دعورو

 لوشي يردي 0 5: ولع نيدلا قفوم يضاقلا تانك ءلصو ذا كلذكلا ٠

 قتلا و لمح حاب (؟)  طقنريغ ئم لصالا يفاذك )١(



 1 ةيأول وللا دوقعلا

 ْ اثرب جرخيف نالفل زجملاذهو زالفل ردصلا اذهو نالفل تنبلا

 نب ةنذأتسا نميلا ىلإ مجرو رفظملا كلملا ناطلسلا حال ةنأىوريو

 عمجتل مدقتت ناديرتأ هللاتف ٠ديزوىلا هباكر لبق مدقتلل مهتما نمساعد

 ديبز ةفيلخلا لخد ايف مدقتلا ين هل نذأ مث. مب اناقلتو نينراودلا و امش

 نو ايم حف كولو -ةنهاب :ةديجبل سود مويساعد نبا هدشنا

 :وهويدادغبلا ججاجملا

 نامزلا كيلم اي, تلنام لين * ناكمإ الو ةردق يف سبل

 لوس اهفو

 ناويد الو نمصم الدق « زغأ ل اطظنم اًرمش كاه

 مدق امو ٠ فححصملا ىلا تيدعتف نيواودلا نع كائيبن ةفيلخلا هل لاقف

 روك ذملا ساعد نبا مهيف لاق رصم نم جردلا باتكب شمالا دامعلا

 وزع نك وأ مما رن كيؤوزع فاق يفد

 ررغ ىلع اهنكل ارئاقب اوريفس

 1ة5.ي مدق امل هنا ىوريو ٠ لضاوفو لضف لها اون اك امناو لاق كنك و

 هب ةفيلخلا ملعا اننفتم الاع ناكو ندع ىلا يراصنالا يناَقليبلا رهاظلاوبا

 ةثحاب نم ناطلسلا رءا يياسلا ماقلل ريذحالف هترضح ىلا هزيهجتا رماف

 راشتساف قطن يف ايش هيلع أرقي نا هللا همحر ةفيلخلا دارأف الماك م دجنوف
 ءالبلا) لاق لسو هيلع هللا لص يبنلا نأ نلوم اء تملع امأهل لاقف ساعد نبا



 1ظ0.28

0 
 هتحت نط نا ردبلا رضي اذ امو

 ءىبطل بيبح ال ردق انأ امو

 ”هلهأ تسلام تلّوخناو تسلو
 ةثلن أ دق نأ نيدلا جا هعيضاشإل

 هلهأ ريغ يف ريما لمف ريما كل

 تمرام قوفي مار نم كللهف

 بستحي فصنلا منمزا ةنطفاخا

 تخانتو ينتلمهأ نا كناو

 يذلا نع ينغلا تنك ناوكاتأ“

 لبلب نب ديلولا ىنغ ام ءاللا نم

 اهرمع نال رمعىنفي .دلاوخ
 يتديصق لع دن ناكاشاحو

 اهحوتفو ةب رفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا

 رزجي ةبابذ لأم ةضوعل

 رتل ديلولا تنك الو ىباف
 رعشأو نامزلا لهأ نم حصفاب
 زفعج ةفالخ نم تف ةناكم

 ممر يغب سرغ لمف كرما
 رعزأ قوفاب يري امو هادي

 نكتب ةاقلا اني ناو. واخ
 رهشأو نينس نم يلابللا لع

 ىبحلا غابصلا فيوفتب كيحي
 ربدملا :ربا لع ملخي و نع

 رلنلأ ةعبس رم ىنفأ نامت
 ردحج ةلكىحضت وأ شقارب

 اركي با لنيل جار هيلعلا منو .ةزوهشم .ةرثكافمهحئاذمو

 1 الع ذيب 17 نويل ايوحن ابن اقف اًرهام اًرعاش ناكو ساعد نبا

 نبا ىلع هلضفيو .هيلع ينثي هللا ةمحر ةفيلخلا ناكو . هب ًاصيصخو ةفيلخلا ْ

 لصالا يفوح انهام )١(

 روك ذملا ساعد نبا 0 ةعالخ بحاص ريمح نبا امنإ لوثيو ريمح

 نواوميو رعشلا ةقرس ىلإ ةنوبسني.ديب ز لها نم ناكو ٠ معلا يف اعسوتم



 ةيالؤلا دوقعلا

 مدقم ريغ رادقلا مدق. دقف
 ةلودكرشلل مالسالا لع تلادو

 ةشيع ةحار تقذ ال يبأوالو

 عفادم ريغ ءاوذالا ثروىتف

 ركرك نبب دناج ا يعس ىلع دازو

 متاح ةحامس نم: اًحايس معأ

 رداقب ةنم كاملا روث طاحت

 هلالي رد. يلوسر زعأ

 لب ذي بضه يف ميلا ضيفكح امس
 عب كلم ىلع ىنوملا كلما وه

 كلم كيلم نم بجاو قحلا لق
 سراف رساكا وندن ام للاوف

 : سني ةنم كالمالا نزو ولو

 تهو ذإ ةفالخلا ءابعأ لماعأ

 خرفال ينبهو رثعا لف ينلقأ
 ةفرطودنه نب ورمع يبفّقن الو

 رفغاف ىنذلا كترفغتساو ىنذلا نم. ايئات كتبتأ دق اًينذ يل بهو

 لزان درفلا قلب الا يف يننا ولف

 لصالا يفوحمم انهام )١(
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 رخؤم ريغ رادقملا نيخأ دقو

 ربيخو ردب ضيف دحأو نينح

 رفظلا وفي رفظأ مل انأ اذإ

 رذنمو نيدعسالا لبضف زرحأو

 ركرك نب دنلجلا بضع نع برعأو

 رقنع ةلاسب نرم ًاسأب ظعأو

 ردقبب لوأ ضي ملام نوك ىلع
 رسفظملا مضل متلا رمقلا ىلع

 لإ رذبإكأا# هجوو

 رصبقو ىرسك كلم نعالع لع
 الب ومن يما ال ناناع لل فلآقر

 ريمح مبابتت ومسن الو ِهِبلا

 رصنخ ةمالق ةئماونزوال

 رديح تراك أو سابع مئاعد

 رعق صحافالا نيباطقلا ا

 رهجج رزب يف ناورشونا يأرو

 ليم لال ىف وأ ما

1 

 154.خ



 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا 0

 ناكو ٠ هللا همحر يناملسلا فالخلا رعاش لمهته نب مساقلا مهنمو

 ةدعهيلعهللا ةبحر.رفظملاكلملا ناظلسلا يف هلو احادم رعشلا نسج اىيصف

10.5 

 فلز

 هلط لطت
 هقوف مي برا قاهد ناك

 هبرتحئاص بطرلا ميسنلاام اذا

 ةعمم دنرلاو جيرلا يسن نم لهو

 أبيب تينح ةمحمن يف يمال ايو

 سل ٍسِيأنج دلامويو يل نمو

 رهزاب يلا ىعسل ةيقاسب

 تك يضت نانلا,ةثوقاب اذا

 ثنّوم قاطالا يف رصخب لدت

 9 يفرم !قوفليللا ىرت

 أ كيلع خمشي نإفللذت

 ان امضاانم عزجاو هراكتالو

 رحو رجاح نع ان تاهو

 - دا ةراشلا قارقرب فرت

 رفصاوتإبلا وح يفضي
 00 كار وأ رب ناب

 رطعتملا هناذوح نم رطعت

 ا
 رعستملا اضغلا رم ىلع يعولض

 رغيسما ةافص يلق الو ولساف
 رمت سيل ظحلا ليلو ءيض»

 رمح رمح ا نينول يذب موذر

 رفصعتملا ةغبص نم ابلمانا

 1 ذم قانعلا يف ردصو فيطل

 رك اهفقح يف ةحضرم

 زيكتلا" رع امزالقأ نير

 روصافربصلا نم دب نكيمل ناو
 رهاظ ريغىنهملاو لصالا يفاذك (؟) لصالا يفوحمم انهام )١(



 - ةفطلا ةبالللا دوقملا

 158.4 لمحيو حنرفالا دهاجي رصم يف سراف ةثامسمخ ل ناك ةناىوريو

 فحتلاو ايادملا فانصأن م مييلا هلمحي ناكأم عمنميلا نم اهكناوح

 مم اوبعتف ناتخلا هدلب يف نيلسملا ىلع مرحنيصلا كلم نأىوريو

 هيلا مفشي ًاباتك هللا ةمحر رفظلا كلملا ناطا.لا هيلا بتكف اوقاضضو كلذ

 ه1 مل ندا ةضاننا كل قا فاو ةدس يان هلا لاو مل نذإلا يف

 نس ين مهرثكحأ تام اًركَذ رشع ةءبسدلولا نم هل رهظو ٠ كلذ يف

 دوادو ٠ فرشالار مج : مهو لاجر ةسمخ هتافو دعب مهنم شاعو ةلوفطلا

 يلو مهلكو . روصنلا وبأو . دوعسملا نسحو . قئاولا ميها رباو . ديول

 لصتي ملةنافدو.سملا الإ همبسا ىلع ةكسلا تب رضو ربانملا ىلع هل بطخو اكلم

 لل رمعلا دعسأ نب دمحم نيدلا ءاهب يضاقلا هريزو ناكو ٠ كلذ نم هين

 نب دمحم روبشملا رعاشلا مهنمنيروبشلا ءاهصملا ءارعشلا نم ةّدع ةحدمو

 يف حئادلا ررغ هيف هلو هتلود نم اردص كرد ءرصغاتخ وأ ناث الزلل

 هعطقأ دقو هتراما مايأ يف ةئنهي ئاقلا وهو  هتفالخ مايأو هتراما مايأ

 ةئنهي لاقق فرشالا كلملا هدلو دموي هل رهظو عمر ُهدلاو

 ديالا همن اذسس نط -إلو" دالاو ”نوهلا"ذلولا ا كرديف

 دسالا ةهبج يف يرتشملاة دامس يف خاوشلا رمح يف ردبلا ةَّرغيف

 معلا لعاولا بكور زوو نمر يلألا اهنا دن ؛انبعأ

 دقعلا ةثافث نمو نوئملا سفقد 2 نموزونملا سير نموزويعلا نم



 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا ابا يف لاثلا بابا دي 594

 بطلا نم هللا دمج فرمن ناف انسفتال بيبطلا دي رث انا املا مالا نظي. الو

 اندلوو ار يثك ةلاغتشا ةبيبشلا مايأ نم هيف انلغتشا دقو انريغ ةفرغي ال ام

 ناك“ هلك دحال سيل عماجلا باتك هلو بطلاب ءالعلا نم فرشالا رمج

 نم ءْرَج يف هطخب كءارام كلذديّؤنو ٠ مواعلا رم ًاملضتم للأ البخور فلفملا

 ىلإ هلوأ نم يسفنلا اذه تملاط لون :هصن ام يزارلا نيدلا رف ريسفت

 ةبرصلا رايدلا نم ينءاجو اًريثك ًاتاصقن هيف تيأرو ةقتحةملاطم هرخآ

 ناصتتنلا اهيف تيأرف زعالا تنب نب نيدلا بات ةاضقلا يضاق نم سن عبرأ

 اكلماف الويبو تاسراف محانلا نم هنا تدّقتعا لب كلذب عنقا ملف هلاح ىلع

 تبأرف هيلع تئرقدقو فنصلا ةخسنب ينءاغ ةاره ةنيدم ىلا ناسارخ ىلا
 قيحت يف ةيلاعلا ةمحلا هذه ىلإ رظناف اًريثك ًاضييبتو هلاح لع ناصقنلا ابيف

 اذه للا مولعلل عماجلا ريسفتلا اذه ةملاطمو اهيف داهتجالاو مولعلا دا

 نم ةهج لهأ اك اذإو ٠ ةنوقيطي امقوف مهفلكي ال مييلا ًاتسحمو ةيعرال

 ةهجلا كلت ىلإ ةديعي الو مهنع هلزع باتكللا نم تاكو أ لامعلا نم لماع

 وأ داتعملا ىلع جارلخا يف ةهج تداز اذا ناكو ..مييلغ هتلئاغ نم ًاقوخ ادبأ

 تناكن اف ناصقنلاو ةدايزلا ببس نع لأس داتملا جارحلا نع تصقن

 يد قمابلا بذأ:ةيجلا يف تار نابصقنلاوأ لاباملا ابعدبأ ةعين نما ةداب زلا

 لدعلاب نيغطقملاو ةالولا رمأأي ناكو ٠ ةتبلا هلامعتسا كرتو ةوفابللو اغلب

 ءابلعلا ليجبتو ةيعزلا .يف



 و كالا ةيكل للا دوقعلا

 ةسردم يف بترو فيضم رادو عبسلا تاءارقلاب يركلا ناىتلا'هايقل
 فقوو ًاهقو مو ا مضوم لكيففيضما رادو ءارَملاةسردمو هقفلا

 متيافكم موتيتام عيبجا لع
 + هم نالاجب ناكوةفأرلاو لسا لاف اع شاادمر فرت لود تناول
 بيصنب نف لك نم ذخأ معلب ًالفتشم هلا همحر ناكو ٠ نيملاصلاو ءارملا
 هيقفلا لغ ثيدحلاو هريغو ينرضالا ليعامسا نب دمحت هيقفلا لع هقفلا أرق

 يربطلا هللا دبع نب دمحا نيدلا بح هيقفلا لعو يلشفلا مهربا نسف

 هيقفلا ىلع قطنما أرقو كنمحلا مهرب ئيحي نب خبشلا يلع ةنالاو ومنا أرقو

 لوسر نت ةاؤنأ نم 5+ نيعب را عمجو يددرسلا ديم ادبع نب دمحا

 يفثدحو «٠ يهرتلا يف نيرشعو بيغرتلا يف نب رشعلسو هيلع هللا لص هلا
 تعلاط لَو ةّرم ريغ ةتعمسو يمي رلا هللا دبع نب دمحم نيدلا لاج هيقفلا

 املك اهتدجوف موحرملا ةفيلخلا انالوم بتكن م ثيدحلا بتك تاما
 مم هرمع لوط لغش هل نكي ل لوي اهار نم نا ىتح هدب طخب ةطوبضم
 مورو هلعم لاقو ٠ ةكلملا روماب هلاغتشاو قش نونف يف ملعلاب هلاهتشا ةرثك

 هللا باتتك نم ةبا لك تكبر فظملا كمملا نلوم ن اكرم رضحلا نب دمحم هيفا

 يف هل ناكو ٠ اًبيغهبلق ربظ لع اهريسفت ظفحيو اهظفصف اهريسقتو ىلاعت
 م + كلما ىلا هباتك يفرك ذ يضوبحلا رافظ ةنبدم حئتفا الو ىلوط دي بطلا لع

 لاقو. ةئيب وامن ال راف ةنيدمل بيبط ىلا جاتحي ةنارصم بحاص سربيب رهاظلا
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 اهحوتفو ةبرفظألا ةلودلا رابخا يف ثلانلا بابلا فقل

 دهاشم وه ام ةنسملاراثالا نم هللا هرحر رفظلل ناكو هللة حر فنصملا لاق +ضسشسع(غ

 ةب رفظملاب ةفورعملا نعل ةب زعم ىف اهأعنا ىلا ةسردملا كلذ نمف  نآةلاولا

 لوألا ايف روتانا. لم ةوفقعو ادمن ارديب اهل كم

 ةيافكب موسي ام اهيلع فقوو اهقو نارقلا نوملعتب ماتيا ةرشعو العمو

 دجحملاب اذه انتقو يف فرعي زمت ةب زعم يف ادجسم ىنتباو ٠ مهنم ميمجلا
 موشي ام هيلع ٍفقوو نيهقو نينذومو ًايطخو ًامامإ هيف بترو ديدجلا

 يتلا هقناخلا ىنتباو . اضرأ ةنيدع يذب فيضلا راد هلو ٠ عيمجلا مهتيامكب

 ' و - ا سك : 7 7

 لوماعت, اماتاو | لعمو اهقوانذ ومو امامإ اهيف بارو سيح ةنيدم يف

 نيا لهأ دمي بالا نم دم موي لكيف نيدراولل امامط لعجو ٠ نارَعلا

 "تنمو هرقلاو محللا نع اديس ديد شلا ملا لمجلا لم ىلع 50537

 نم ؟١ ةئس لك يف سيح ةنيدم يف يتلا ةروكحدملا هناا فقو نالاقيو

 هابف بر معلا ةنيدم يف يذلا ي رفطظملا عماج ا ف ف نهو ٠ ماعطلا

 ميلع فقوو اماثراو [لعمو ايفو اذ ومو ايطخو امامإو ةسردو اشودم

 لاخلا طساو ف عماجل 2 0 ني 0 موب انكب موشي اةيج انقو

 موشي ام ميلع فقوو اماه |لعمو انذومو اممطخو امامإ هيف بترو

 ةبامكب موي ام اهياعفقواو يضوبحلا رافظ يف ةسردمىتتباو ٠ مهتيافكب

 للعهفملل ةسردم ديز ةبدم ييرمظلا ردب ةمداخ ىتنباو ٠ اهيف ناينرلا
 ةسردمو ثيدحلا باكال ةسردم و نع هللا يضر يعفاشلا مامالابهذم

 لصالا يف وحن انهام )1١(



 فلل ةيؤل وللا دوقملا

 زيمجتو + لسلاو .برملا رييدتو ٠ م لا راسا ا

 يف الا هيبا ىلا عزب لو فرشالا كاملا ناطلسلا ىلا دونجلاو رك اسملا

 يف كلذ ناكو .٠ روخالو زمعالو هنم نهو ريغ نم ٠ رومالا لئالج
 ةروك دذملا ةئاّدسو نيعسنو عبرا ةنس نم ىلوالا ىداج

 ةفيلطلا' نكسو مث نصخ نكس انركذ (؟ ةكلملا روما ىلوت الو
 151.8 تومرضحو رحشلا وحن هللا همحر ديلا كاملا هوت ذكتيحَو ٠ تاسع

 تناكو هنود ةىيزما عايل ييقلا كلا درتعذر تنحف زلم اق ةنلقو

 ناطلسلا يفوت مث. اريك ًابح هبت تناكو ةينصمتلا ةكللا هتنعشمم ٠

 ةتافو تناكو ٠ لوسر نب يلعنب رمنب فسوي نيدلا سمث رفظملا كالا
 ميرا ةنس ةروكذلا ةنسلا نم ناضمر رهش نم رّشع ثلاثلا ءاثالثلا موب

 ةرشعو ةئس نيعبسو علزا نب ليقام لغ ل لكموب وهو ٠ ةئاَّتسو نيعسنو

 اولية زن وأو اد كم ناز تالا فر غم ال3 مس دعنأو زهشأ

 ١ 5+ صخت ةمحلم يف هلوقب مالسلا هيلع تلاط يبا نب يلع نئنمأولا ريمأأ ةانع يذلا

 رشع ةعبسو نيثالث مهسوسبف رفظللا كلما كاع مث ٠ + لااا

 يف ةصاخ لاومألا الذب ًايلح اداوج امرك أكلم ةفيلخلا ناكو
 . كوالا نم هريغ طمي ملام كلما ريبدتو ةسايسلا نم يطعأو بورحلا
 تام . ربكلا عب ىلا تام : هانأن يح ىبحي نب رهظم مامالا لاق يفوت الو
 انحامرو اتفوبس رسكت ةمالقأث ناك نمتام'.نامزلا ةيواعم



 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا 6 5074 ل

 ءاعدلاو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لغةالصلاو ٠ هانثلاو

 ىلع ٠ بيرقثلا يعاذ هّللاو هيف رثؤن ال نم يلع انكلم دقف دعب امأ

 ةمزالم الو ٠ صيحقلا لج 1 ىلع صيصختلا لجاع الو ٠ ٍببررجتلا ثعاب
 ٠ريطخلا انس وهو ٠ رابتخالاو ىومللا ةمواد» ىلع ' راثيوالاو ىوملا 4

 2البلا حاللصهب وحرن يذلا انريصنو ٠ دارملا ىلع انثريخذو ٠ ريالا انباهشو

 هوجو نم هل انعمر دقو - داعملا يف ةاجيلاو زوذلا هللا نم هيف لمونو - دابعلاو

 لوئسملاو * ةَدهَغ 'ءاؤون مزئلأدف ام ٠ ةياعرلاو قفرلا ملاع»و ٠ ةياجلاو بذلا

 ليدتمال“ا هلاصخ ديم نم فرع نأو * هدنغ نم الا نوعال نم هتناعا يف

 ناسل لك يف مكب نم اشفو :ناكتمالا عم اكزو : نايمعال ادب دق اجب الا ٠ هلاعف

 را لك فدع !انقغ متدج وحاب ودها اكو هن متدهشو

 رخل ءوض ركل اهفشك يفناك مك هلل يلدا فزع

 ركشب كامز نم لك ىلع ل . ولس.و مكيلع دقم هقيس

 ركشو دمح لكآ اًيلح ق٠ وطلاهديج نمل ح ذنملزي م
 هد دايوأا هلي ص 2 ظ كلم ديش نم نورت ام همه

 هويعطا ام : أايرك !داوح ٠ امخر ا ركب نوكي نا هلانددح و

 ىضعو ةعاطلا نع جرخو  أصعلا قش نم اماف ٠ دايقنالا ةعواطم ٠ دارملا ىلع

 يفةعاطلاو معسلاب ةيعر ريخ هل اونوكف ايندلام>رلاب هبلات م وأوهنم صقي وف ٠

 ٠ يهنلاو ٠ رمالا فاضناف ٠ لاوو كالم ريخ ربلاب مكل نكي ٠ لاح لك 9
 لحاوسلاو ميلافالاو رحب او ربلا يف ٠ ضبةلاو طسبلاو * دقملاو ٠ لحلاو

 لتخم هيلع نزولاو لصالا يفاذك )١(



 ةيؤلأللا دوقعلا

 ايكيلمو برعي كيس ني اذه

 ةضئافت ”ءاقفامب ةفالجلا ب
 هلق ولا نش 1 قفل 0

 24 "هيف تنلأتو

 35 ف مانالا هيدانم اعدو

 مثلنا أه جوتم باب نوشغإ

 كلم باجحلا فلخ مهعوري و
 مى

 فصخم ”لدع هالاو نأ لبس

 فرطغتملا كسلا داو+لا اذه

 هنن 1 كا . 2
 طم فاطم هلو> نو

 فلختم رخ ا الا تيصلا يف
 فلات ملدع ةراسإ اللا

 :فقوتم هئادن دنع قلذلل

 2 هرصتم هن ف نعو 00

 فعسو لوقيامزجنلو يض4

 تفلتم كب ”هاداع نمل و

2 "1/7 

 1ظ1ظة05

 بضخ خاف غو ميسنلا وهف .  هبانقع 7 وهات تاع

 ممصلا ثيدح ىلع فرشالا كلملا لبقا مث دقملا بحاص لاف

 هللا ديع نب ىلع نيددلا لامج ريمالا دي ىلع ةفاك فارشالا نيبو "هني اهف

 نم هبا ىلع مهلك قلخاو"رمتلا ديء ”لطاو ٌتاوصلا تحاصوزوءالا تو
 بلقنا مث ٠ ةدوشحلا هرك اسمع يف ناديا ىلا جرف ددغااو برغل زق رشلا

 مرحلاو ةجحلا يف ءامنص يف فقوو نبش ىلع أو لاح مخنا ىلع ىلصملا ىلا
 فتراكف نييلا ىلا ل وزالل فرشالا كلملا زهجت نيعسآو عبرا ةنس يفو

 الف ٠ ةروكذملا ةنسلا نم رفص نمرشع يناثلا ةعبللا موي ءاعنص نم هجورخ
 رمالا ةمزا هنكمو ميقعلا كلملاب هدلاو صتخا اهب رقلساو زعت ىلا لصو

 ٠ ءامركلا مجاحجلاو. ءارظملا كولملانم دهشمم ٠ يركلا ديلقتلا جرخو مموقلا

 ضورلا ىلع بري امب ٠ باوصلاو قرقمتلا ةراناو ٠ باطخلا لصفب اًمطان

 مه دجلا دعب ًالئاق ٠ بامكلا قيعيفردلا ديرفب يرزيو ٠ باحسلا بغ

 لصالا يفوح انهام )١(
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 26/1 ا وثفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا

 ناي تلو
 أهوا ةديصق ف فرشالا ا هلل كالذ 2 لاقو 150.

 2 ةيهرو ةغرافلا لصو الا فالخلاب هةسفن روش نم دحا قب

 فرع ال اميرف فريص سط ضبييلا داقتنا يف وه

 يتلا يلا 'حاللا لك نم 00

 0 تش اع هلأساو

 الع ىتح ,. :ريلقلا قرافأم

 امل اكسل تدع لو اذلا

 هيلظ نال ثمراس لو
 اهرك ذب داشاتي ور ادا حدم

 اهراكش نمو ثتعمو هب لقع

 اهحير ىتشف تيلح ةعاضبو

 أجرلا باب همودق نمي كلم

 ةويشم اعولف ردا مف

 دب ”روهشم رصنلإ ”دوع«و

 ا0ذايع ذا ديملا لو ناو

 يح :ليرلا رشا ذر

 مدانع ناب اومتز ىلوالل لق

 رفلكم لك بوح ىلا دعيل

 هنايغط يف "ل نا قئيلف وا

 مدر ناقلا3ل دلما م

 لصالا يفاذك )١(

20 

 فقرقو .فر..'درب اهرغت 2

 فندملا ماهتسملا وف كربخي
 فرذت عمادملا فك هناذجا

 نيلعتم ىف هل رعو الأ

 فرششملا عاقنلا هل ناكف تعمو

 فرشالا كلما اهفرشورمج
 'فّرعتل هئانث بيطب تدضا

 ”فرعمو ”بطخم هيدا اهف

 و دوج دوما بحسو متن

 فجوت بئاكرلاو ودعت لحلو

 تعا راوملا مدب هتايار
 و امد ف ناتو

 0 رفظملا كلملا هسابلب

 اوفلك ام اوفلك ىتح ناك ام

 ُفطعتم اضرلاب ”كلم هيدإف

 فصنم هيف سيل موي باقعب
 ”فرعيف بحا نق ةأيحلا نيع



 2 "الا و ةيؤولأإللا دوقعلا

 باب يف ةمذ دّقع عقوف ٠ ةروك ذل ةدسلا نم نابعش يف ءاهنص ىلا داعو داليا

 ف ناآكف ةدعص ةديرج [ه و فا ارشالا نيبو 'هنيب حلصلاب ناطلسلا

 لا دئمحا نب ىسوم ندلا مجن ريمالا مهتلباقم

 5 نيقي رفغلا ف لقلا لصح بورح مهلا تعقوف لجرلا »ا نسراف

 تلزتو ةيناطاسلا باوبالاىلا ديكولا كلا لزن مثنهشأ ةثالث ةمذ تلصح
 "4. قرشملا ةيحان ىلا هللا دبع نب ىلع ريمالا جرخو حلصلا مال فارششالا لسز

 يف داسفلا عقوو مها سأللا نكرو رامذ ةيحان ينناك و ىموم نب ناولس

 مصلاببسب ايلعلا دليلا ىلا فرشالا كاملا عولطب ناطلسلا رما دروف دالبلا

 نم ةدعقلايذ نم رشاعلا نينثالا موي ءاعند هلوخد ناكسف ءاغنص ىلا مدقلف

 ءارمالاو روضح لها ةفاكو ةبطاق قرشملا لها هيلا لصوف ٠ ةروكذملا ةنسلا

 رافظ نم هللا دبع نب يلع ربمالا جرخ مث الاسرا يعارلا ونب ءاجو نويباهثا
 نيدلا ردب ريمالا ىلع فرشالا كلملا ناطلسلا انالوم رعا جرن نامدر ىلا

 دقو * ءاعنص ىلا هللا دبع نب يلع عم ريملاو نامدر ىلا يضلاب مئاحنب دمع

 ىلع فيرشلا ىلا لصو ةزمح نب ىبحي نب دمح | ٠ نب دم نيدلا جات ريمالا نآك

 ل نيدلا ردب د ةيحص أعم 3 ديديوب يف هدنع د ماو هللا دبع 0

 اب 0 الف ٠ اقرشمو 12 يل 5 كاملا نب ركب وب 3
 0 ا :>و 2 ةسفنب فرشالا 6 ةئيدملا



 "؟ خال

 "م

 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا 6 70١ لع

 دنجلا نم ةعاج يف رافظ ىلا ملط مث دورو يف رافظ تحن طحو ءاعنص نم
 امو ةماتءايشالا ناريزولا اودجواو ملصلا رءا يف اوث دحتو لاجرلا نم ةعاحو

 ريمالا 00 نه مهنع رخات نم قاولتساو مثرمأ حالصا الا مثدارم

 نب يلع نب هللا دبع نيدلا لاح ريمالاو مامالا نب دمحا نب ىسوم

 نيكومراغفظ الخد اضيأ ناطلنسلا ىلع اهلافن اههولاتساو اهوبتاكف ساهو

 اف ٠ ٠ مسقلا نب ناهلس نيدلا ماه ريمالل مهنم لكلا فلحو اعيمج اوقفلاف

 هلا لفن كارل ةلفو نيدلا فرش هيقفلاب ١ وعتحا مهتلك هس“

 هانم دقام ىلع الا لاصن ال نحن اولاقو ةداع اهب رحت مل ءايشا هيف اوطرشتو

 ديوملا كلملا ىلا ريز زولا ليش كابل ونون هب لسراف باتكلا اذه

 مو هركتتسا ةفيلخلا ه ًارق الف ةفيلخلا هدلاو ىلا هلسرا هن :ىضم لع فقوالف

 جورخلاب هرمي ديما كلملا هدلو ىلا يلاغلا مالا جورخ الا باوح هل نكي
 نسح نيدلا ردب ريمالا زهحتو ةيروضحلاو ةيبابشلا دالبلا ىلا هرك اسع يف

 دالبلا ىلا ديلا كلملا جرف: ةدعد ةيحان ىلا متاح نب دهفلاو مارهب نبا

 ايف برخاف روضح ةيحان ىلا ضبن مث عضاوم ةدع اهنم برخاف ةيبابشلا
 ىبي نب دمحا نب دمحم نيدلا جات ريمالا لصوو لبجلا ةراح يف ضيا مضاو»

 901 يلع نيدلا لاح ريمالل ةدام لجار ينأ ا! نموحن رارج ركدعإ ةزة نبا

 عضوم يف طخ رافظ نم مسقلا نب ناجلس انا ماهريمالا جرخو هللا دبع

 ديّوملا كلملا ناكف ٠ ةبحرلا ند بيرق ساهو نبا دالب نم طسق ىمسي

 اروق هذخاف بيعش تيب ميصو ٠روضح لبج يف ةراتو هقهر يفةرات امهبراحي
 برخاو مدقلا ينب ةيرق ملأت نناهوأتلازات لالا مث هلها لثقو فيسلاب 9



 11 ةيأل للا دوقعلا

 رخ الا ىلع اهدحا عدا نامصخ هاج ىتحلزي ملو ءاضقلا لاكو ةريسلا نسح

 ءاضقلالبق هبحصو ىضاقلاىلإ ةيده هل تمدقت دق هيلع ىعدملا ناكو ٠ تش

 نيدلا لامج هيقفلا كاذب هيلع ىثا سيردتلا كرابم ناكو ٠(مالا يف اذك )

 ناكو٠.اسي ندت نيسردملا كربا“نم ناكولاق ييرضحلا هللا دبع نب دم

 ٠ كلذإ ءاكبلا ىمسل ناكو ىلاعت هللا رك ذ دنع ةربملا عيرس ةيشخلا ميظع

 ةجحلا يذ رشع عباس سيجنلا موي هتافو تناكو ٠ هب كّربتيو رازي نمم ناكو

 ًاهيقف تاكف ليعامسا هنبا فلخبو ٠ ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةئسلا نم

 ةئاعبسو عسأ ةنس نم ىلوالا ىدامح يف يفوتو ٠ قالخالا رك

 حابصم نب. دمحا نب دمم نب رمج باطألا وبا غانملا هيقفلا يفوت اهيفو

 نئئالثو امس مح هنالاقي ج 1١ ريدك ةريسلا نسح اهيقف ناكو نونلاب 4

 9 هللا هجر ةروك ذملا ةئسلا يف ةتافو تنكر

 حان ىلا عونطلاو. برعلل ديلا كلما زوجت نيعنستو ثالث ةنس يفو
 نيبو هنيب مقوف ةبقلا يف طحو ءامنص نم جرف: ٠ ةياهشلا دالبلاو روضح

 نا ىلع حمصلا ى :هم يف باطخو ةلسارم هللا دبع نس يلع ني.دلا لامح ريمالا

 ريمالا دري ملو رافظ يف نوكي علصلا مامتا ناو ءامنص ىلا مجري دوما كاملا

 كالملا جد رف بردلل ةبها ريغ ىلع ناك هنال ةعيدجلا الا كلذب نيدلا لامج

 روصتساو راءاظ ىلا ريسلل نيدلا لام ريمالا زهجتو ءاعنص ىلا ديّوملا

 دمجا نيدل فرش هيقفلا هريزو ديرما كاملا زهجو ٠ اهرباكاو دالبلا ياشم
 امو لاجر يتئامو :ةيرحلا .كيلاملا نم اسراف نيسمخ يف ديلا نب يل نبا

 جفن ةيرادربلاو ةي هناسالل نم ةعامجو ةلالاو خعاطملاو ماخلا نم هيلا جاتحي

 149.8 هعم رجم



 ناك

 1ظ06.5

 اهحوتفو ةيرفلملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابا دي هو

 ميهوب! قئاولا كلملا هدلو رفظملا كلملا ناطلسلا مطقا ةثسلا هذه ينو

 فنراضمر ربش يف ندع نم رميا يف اهيلا رفاسف يضوبحلا رافظ فسوي نبا

 ىلاعت هللا ءاش نا هركذ ين الا ري راتلا يف يفوت نا'حلا اهب لزي. و

 دفلفا نب د# يضاقلانب نمحرأ' دبع دمج وبال جالا يضاقلا يفوت اهيفو

 نماثلا يف هدلوم ناكو ٠ يح ذملا ىسبعلا يرقملا ديعس نب هللا دبع نب دم نبا

 ةدايع اذ ناكو ٠ ٠ ةئاتسو نيمو منع ةئس نم ىرخالا ىدامج نم رشع

 لاقي راجتلا نم لجر هداكف ةدم ندع ةاضق يلوو ٠ معلا يف داهتجاو ةداهزو

 قدصاا لع همالك ناطلسلا مف ناطاسلا ىلا هيلع بذك ناب ساكم نب هل

 لب كلذ دعب رجاتلا علمي لو ندع ءاضق نع لزعف يضاقلا لزعب نعَأو
 مهنم كلل امالغ زاصو .دنحلا يف رافكلا نيب هنكساو ندع نم هللا هجرخا

 انرك ذ 6 ندع نم يضاقلا لصفتنا انو ٠ ةيضرم ريغ ةلاح ىلع يفوث نا ىلا

 ةأضقلا ىلا هداكف فقولا لها ضعإ هدسح فرشا يذ نم هدالب ىلا عجرو

 معرمشل أايقوت _فرشالا كالملاب ذالف كلذ مهنم هل رهظو هوهركف ريس لها

 ' نم موي رخ ١ يف يفوت نا ىلا اللجم هعملزي لف ٠ هيلا نسحاو ايلاو هلع

 ىلاغت لاا هجز ةروكذلل:ةيبسلا نيم نانضمر

 نب دمحا نب دم نب ىلع نسحلا وبا حالما هيقفلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 فلا امنبني : نيتحوتفم نيمو :ةموعصم ةنلثم ًءاش ةماك 3 فورعملا خاج

 هّقفلو ةئاتسو نيرشعو عبس ة ةنس هدلوم ةراكو ٠ ٠ ثدنأت هاه مسالا رخ 18

 ليعامسا |هنيدلو هل تدلوف هتئبأب جّوزتو يمرضحلا دم نب ليعامسا هيقفلاب

 هنع رك ذف ةمحتلا ءاضف ىلع ليعامسا هيقفلا فلختساو ىلع نب دمشو يلع نبا



 6 71 ةيكلْوللا دوقعلا

 ايردهنودنمسحلاتافكأو تدغ  ديسا راع زوللا لابج يف اف

 : اهيف لوقيتايباو باتكب ديكوملا كلملاهباجاف
 ابرفلا كلعي كاف كيتأيس ٠ العب تناءاف لجن ال كديور
 ايقعمدعب نمترضص دقنم ةداعك .٠ . ابراه كت الف مزع اذا كت ناف

 ابن مكفاخو ىلو كلضفاف مدعو انع زوللا لابج لئاسو

 ابنذ عقاو سرع نونعت متناامو 2 يتيش وه ذإ عكصلاب كتلماعف

 هرك اسغ, درج ناطلسلا برح ىلع اومقجاو فارشالا ةلكت قفثا الو

 فلا نم اومن ليلا تناكبف نها نم ةرومثملا هتنازخ تعلطو * ةروضنملا
 "4 اع يف دياوملا كلما جرخو لجار كال ا ةرشع نا اري لجرلاو سراف

 148.4 نيلجاملا يف طحو رهاظلا ملطف نيل نم ثعلط يتلا هيبارك اسعو ةاعنص نم

 باطخ ساهؤنب يلع نب هللا دبعنب يلع نيدلا لاج ريمالانبو هنبي لصف
 ىلع هاف لح نا دعب دوما كلما ىلا داع دقو ٠ اوهكلطصاو اوةئلامث٠ تالسارمو

 ىلع الار هاظلايف ماقاو زهاظلا ملط .اًرهش كلانه ديما كاملا ماقاف هافولا
 لائق كلانه عقوف يدعصلا لجام ىلا مدضق مثل غسالا رهاظلا ىلا ضن من مايا

 ءارحلا ةكدالإإ طوزانملا يد ففارلالا اكان نم لججرلاو ليحل تلوو ميظع

 ركسم ىلإ رانا يكرم نم اناا زوو لهاو .بازش ون املا
 هتطمم ىلا ديّوملا كلملا داعو رافنا ةسمح لئقف .ةقداص ةدر اودرو فارشالا

 نم بلطو نوبلا ىلا م ةدحاو ةليل ريغ فقي ملو ةلوكلا ىلا ضهن مث

 الجرو اليخ. 'ءاطعاف ةعم فقي اًركسع ساهو نب لع نب هللا دبع ريمالا

 'نا هاف لل عجدو



 1ظ' 8

56 

 اهحوتفو ٌةي رفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابا دي 13

 ةنسلا لوا يفوت نا ىلا ةيفرشلاب سرد ايضرف (هنقف تاظونحلاريغك ةنلأألا
 ىلاعت هللا همر ةدوك ذملا

 ىلع نيددلا لاجج فيرشلا نيب ةشحولا تاصح نيعستو نينثا ةئس ينو
 كاملا نم نبال لا نيرا فوت ديوملا كلملا غن نيبوأمللا دبع نبا

 ىلا كلذ يئف اليل ةاعنص نم هرج جرخاو هسبلا لوصولا كرتف ديما

 نغ هفلخت ببس نع هلأسي هللا دبع نب ىلع فيرعثلا ىلابتكق ةفيلخلا
 رداف :باش كلم كنبا نا هيف لوفي اباوج كنرفلا لا لوضولا

 لعفي نا هللاذاعم هباوج داعف ٠ دواد ًاطخأل اوقلانمرثك او ةزذاب هنم'ثفاذناو

 تدكأت مث عانتمالا ىلع يتب و فيرشلا يت كن 0 لعفي نو كلذ

 ماهالا ناكو ٠ * مامالا ةاسارغو فالخلاب نيدلالامحر يمالا رهاظتو ةثدحولا

 هيلا ملطو مامالا هباجافبزاعملا يف شارب هنصح يف ريمالاو ةجحب هئصح يف

 لهاو بظش لها نم هعم نمو ىريدلا لامج ريمالارشخو مظع ركسعب
 اواضتي ]لف مايا اهيلع اوطحو ةلوكلا مهنم عيبا دصقو مامالاب قئلاو رهاظلا

 نم مهني ام اومدهو اوفلتخاو فارشالا ةفاكق فلا كلذ دعبو * ابنم ءيشب

 ىلا فارشالا ضعب بتكف ناطلسلا برح ىلع اوعّتجاو لتقلاو لوحذلا

 هيف لوقي اباتك ديّوملا كلملا
 انينع ةارع يذل[ ثلمملا نعابصو - مردصتنا يذلا تسدلا نع 3

 ابرح هكلم يف نمحرلا ينريصو مكب رحءاش دق هللا نا كديور

 هني ةيغط» 1مل ؟ةريشم ' يرانا قليلا امش تيل
 ابرحلا اوسرام دق نوماسب ليلاهب بلاغ نب يول نم تويل اهيلع



 200 ةيالؤللا دوقعلا

 نم أعبس عوبسالا نم موي لك هبتار ناكو ٠ نارقلل ةوالتلا ريثك اع اطروتم

 يح ةليللك يفو ةمتخموي لكيف ارهي ةّنخ نيتس ناضمر ربش نفسا ن اوثلا

 ديدشااكو ةق ةبخيتو أ ب مخ ددقعب قوته يذلا ناطر و ١ اج الف

 ريس ةعنصم يف م دقلو : هلح ققحت مالا لك أي ال هرغص نم عرولا

 147.4 هنقو فقو نم هت هناك نم لك أب اا اماعط ملل لك أي ال ةنس نيرشع قوف

 ةدابعلا ريثك« ناكو ةعنصلا عماج يف سردي نمىلع دما نب ركب وبا يضاقلا.

 نب ىلع نسحلا ودا مامالا هب هقفل نمو ٠ ةكرابملا دجاسملاو نيحلاصلا ةرايذو

 نيل دبغو راني زكي يل هيفا ني باهرا دبع يقفل يصمالا هج
 نايئارمعلا ديعسأ ٠ نب هللا دبغ نب دمخوز كب يلا نب , دمجو كربلا نياركتوباو لس

 تاقوالا نلاغ, فيس هيقف ةئام نمرثك ا ع.جت هتقلح تناكو ٠ مثريغو

 ةعنصملا هب تقاض مث تافوالا ن م ءارثك/ !ارفلبالعدل
 ءاجنم اولهتحاو 1 لالجالاب اهلها هاقلثف بإةنيدم ىلا اهنع لقتناف
 نسحأ ىلع يفوتو ٠ نيمطقم» اوماد ام عيمجلا ةيافكم اوماقو ةبلطلا نم هعم

 هرمتو ٠ هللا همحر ةروكذملا ةنسلا .٠رم:لاوش نم سداسلا ةعجلا موي لاح

 هاو ل نعي م ربق بنج ىلاربقو ٠ ةنس نوسمحو عسنأ دموي

 ذخأ لاف ٠ كلب هللا لعفام هل لاقف مالا يف متوم دعب ءابقفلا ضعب

 ةنجلا ينلخداو يدي

 ةحوتفم اهح نم ةاثم كي لاني نب ؛ د اصلا هيقفلا يفوت اهيفو

 ريظفا ب لهأت م ةلبج يذب نكس اغلب هءوياناكو مالو فلا اهدعإ نونو

 نست لي ناكو ٠ ةلب.ح لهاب هقفثو انسح اًءوشن أشنف رود اذه هل
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 هيب مزل مث ٠ ةيجانلا ىلإ مث يره يذ ةسردم ىلا لصفنا مث ةيرفظملا يف

 ضرملا مايا هيلع تلواطتو ديدش ضرم هرمع رخ ايف هلع ل صحو زعل ةيزعمب
 الفهعمرفاسو بي رغ لجر نم ىرتك افاهئاوهلادتعال ءاعنص ىلا عولطلاداراف

 لعاشاوأبب رقث ةروكذملا ةنسلا يف هلنقناكو ٠ هعمام ذخاوهلتق قب رطل يفهب درفتا

 يف اهعلطف زوللا لابج ديّوملا كلما ااورا» يفو
 مامالا جرخو مامالا ركسع رم ةفئاط لتقو ٠ انرك ذ 5 مرحلا سماخ

 ينب دالب ىلع جرفن كلذ لبق كلسن مل بوعشو ةرعوتم قيرط يف اراه
 لابج ديّوملا كلملا العو ٠ ناورذ ىلا راس نا ىلا رهاظلا ىلع مم ساهو

 كلذ هماع ةيقب اهيف ماقأف اروسنمم اوفالخ ءامتيع لا زوللا ؟5*

 ركب يبا نب دمج هللا دبع وبا لضافلا مامالا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه ينو
 اققدم اقتمم افراع املاء اريبك اهيقف ناكو ٠ يعصالا روصنم نب دم نبا

 هله شيش راو نم ريثك عمج هب هّقفث سيردتلا كرابم باوجلا يف ًاقفوم

 حورشلا بئارغ يف حوتفلاو ٠ هقفلا يفر صتخم حابصملا اهنم تافنصم ةدع

 ٠ لاعالا لئاضفو ٠ عيجرتلاو ٠ لئاسولاو ٠ هيبننلا ةركاذم يف حاضيالاو
 رهظ ىتح هيلع اوفكع دق سانلا ناكو ٠ فالخلا ميحصت يف فارس الاو

 لغتشاف ٠ يعصالا دمحا نبا ىلع نسحلا يبا هذيل فنصت نيملا باعك

 ادهاز ا ةفيعو 0 هريغ نع هيف رظنلاب مثريغو ةبلطلا

 لصالا يف وحث انهام (؟) لصالا يف رحم انهام )١(



 22 ةيآلل للا دوقعلا

 الماك الجز ىأرف هريذمتساو هماقم ىلا ناطلسلا هاعدتسا زمت لصو

 يف نْدالا ناطلسلا نم لاسو زذتعاف ةماهتب ةيضقالا ءاضق لي نا هلأسف
 لصي لف ملأ هضرتعا دق ناكو ٠ هروف نم رفاسف هل نذاف هدالب ىلا دوعلا

 جراخلا نيب ىلع ةيقرشلا سيح ةربقم يف ربقو اهب ينوتف ىنشا دقو الالقاب
 لاوش نمسداسلا ةاعبرالا موي هتافو تناكو * ةمالساا ةيرق ىلا سيح نم

 مما موسم تام ةنالاقيو ىلاعت هللا همر ةروكذملا ةنسلا نم

 ريبك ناكو ٠ لده الاب فورعملا رم نب يلع نسحلا وبا يل | يفوث اهيفو

 مدق لع هلا ىلا قارعلا رم مدق دافع هدج نا لاقي ركذلا نيبشردَتلا
 ماهسلا يداو نم ءادوسلا فاوجا نكسف ىتيسح فيرشوهو فوصتلا

 ةيضرغأ هغب ولع ىلع ديب نب رح نب. يلع اذه ةم نبا نانو -. كللانع كلوا
 الجر نم لب ليقو: :: ةيتوذجم هنأ ليف ديلا ةنع د 1نمف فلتطاو
 يتزوحالا نانسنب دمحم هل لاقي يناليملا رداقلا دبح خيشلا باحتصا نم ًًحئاس
 ليقو ٠ فوصتلا دي هنع ذخاو هحلاصف قيدصلا ركب بأ يامسلا

 مالسلا هيلع رمضخلا يحض

 ىلا يشل ناك نولوقي هتيرذو هباعصأا ضعإ ثءع“و يدنجلالاق

 جرخ هبأد كلذ لز. ملذا ةحايسلا مدق ىلع يفوت املو : ىزوخالا لت
 اوعمحاف هيلع ةولصلل عاتجالاب مثىماو مهلا هأعنف هبادتصا ىلا رمع نب ىلع ٍيشلا

 نا. نمرثك ١ هلاوحاو تاماركو ةيرت بحاص غيْشلاناكو ٠ هيلع اولصو

 ملعا هللاو ًابيرقل ةروك ذملاةئسلا ءاشا يف هتافو تناكو ٠ رصحت

 نب يلع نب نشحلا نب نمحرلا دبع لئابقلا وبا حلاصلا هيقفلا يفوت اهيفو
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 نب نسحلا نب دوعسلا يلا نب نيسحلا نب دمح هلل ديبعوبا يفوت اهيفو

 ةنس نم ةححجلا يذ نم اتلخ نيتايلل هدلوم ناكو ٠ ينادمملا يلع نب ملسم

 هيلع تبلغو تاءوعسمو تاءارق بحاص ناكو ٠ ةئاّتسو نيسمحو نيتثثا

 ىلع يفوت نا ىلا عرولاو دهزلا عم ن ارقلل ةويالت ننمانلا رثيكأ نم ناكو ةدايعلا

 ةروكحذملا ةنسلا نم لوالا عيبز رهش نم نيقب سخن نيثالا ةليل كلذ
 ىلاعت هللا همحر

 نإ ميهارب ,أ نب يلع نب دعس نب نمحرلا دبع حاصلا هيقفلا يفوت ايفو

 ناكو ٠ دما نب طنا يبقعلا ديعس نبرمع هيقفلاو ةعمجي دمحا نب ددبللا

 هدعب هساجم مزأو ديعس نب رمج هم هقفلةئاتسو نيثالثو تس ةنس هدلوم
 لخدا ىرم لوا وهو ةرايزلاو جحلا ريثك ناكو ٠ هباعصا هيلع فكعو

 محصو هببانعيصيصالا نسحلا وباويشلا ذخا هنمو لايبخل ىلا زيجولا حرش زعلا
 يدحال دءالا موي ةتافو تناكو“ ا 0 هّقفلو * هنيعم هب

 ذُمموي هزمعو ٠ ةروكذملا ةئسلا روب لوا مرحلا نم تلخ ةليل . ةرشع

 لعاهلاو ٠ يددجلا هلاق ةنس نوسمخو ثالن

 نب دمح نب دما نب نسحلا نب دما سابعلا وبا عرابلاهيقفلا ينوت اهيفو

 لاوش نمر شع شداسلا ءاعبرالا ةليل. هدلوم ناكو ٠ لخلا يبا نب فسوي

 ههقفن بلاغو هبا جكوزت و اص همم هقفلو ٠ ةئاتسو نيعبزاو ناع ةنس

 ًاصاوغ اجاهحم اهيبتف هرصع هيقف ناكو ٠ يجرضحلا دم نب ليعامنا مامالاب
 كلما قفحن الو ٠ ةعستم نونف بحاص نيمدقتملا رايخاباف راعهقفلا قئاقد ىلع 146.4

 الف زمت ىلا هاعدتسا ةيضقالا ءاضقل حلصي هناو هلعو هلضفو هلبنو هلاك رفظملا



 دك 511 ةبؤل للا دوقعلا

 ةعنصملا ءاهقفب مث هبباب هقفل لوصالاو عورفلاب افراع اعراب اهيقف ناكو تلغم

 امرو نيريزولا ديلخأب م * ميره يذب ينيالا دوعسم نب رمت هيقفلاب مث

 145.4. 'هلاق ٠ تاغم ينب نم اييقف ادعي نمرخ اوهو اريبك يقف ناكو ٠ امهب ليق
 تراكف ةنكسم يقو كولملارقتسمو ءالعلا :دروم دنجلا تناكو يدنجلا

 القمم ناكو ٠ م امولع بدستكااف هايعلا نم هيلا درو نم لك نع دي
 تفتلي الو 3 عضخب نكي مل هنال نارمج وشب ”ههركو دابلاو ةلودلا لها دنع

 ناك امناو اهنع* هزام وهو ةئلليق اوقات هنع ناطلسال نورك ذي اوناكذ مهلا

 كاملا ناطلسلا .تذايف مهمالكر قوف ناطلسلا دنع هطاقسا كلذب مهضرغ
 يف موي ناطلسلا دعتف هلعو هخالص سانلا نيب ضافتسا دق ناكو ٠ رفظملا

 اهيف نمو دنجلا اورك اذن مهيف ريزولا نكي لو هتلود نايعاب لفاح ساجم
 'هنع انل ركذي هنا ناطلسلا لاقف ىسيع نب ميهاربا اذه اوركذف ءالعلا نم
 نجلا يف سيل "هنا هل .ققحو ناطلسالنيرضاحلا ضعب ركذف قيلنال #ايشا

 هيلع نوباذكي و“ هنودسحو 'هنوهركي هادعا "هل امئاو ملص الو 'هنم ةقفاانقمل

 فرشالا ”هدلو ا ناطل لا بلق يف كلذ مقوف 37 لصتي نا هل ةهارك
 الجرو "الماك اهيقف هدجورمضج الف كلذ لعفف هيلع أرقيو هيعدتسي نا

 يف ١ ديجا داقتنا "هل لمؤل لعذي ف !داثز هل نوكي نا ىلع همزالف ًاكرابم

 فسويو يبرغملانب ركبوباو جل نب ركب وبا مهنم ةعامج هب هقفلو ٠ ةنس لك

 دججا ترب يلع ن نس ليوا اهتع قيم | خرّروملا دلاو يدنجلا بوقعي نبا

 رهش ةزشع يف دنجلا يف يفوتو نطقلا هسبل ناكو :٠ ريثك عمجو يف مصاللا

 20 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا نم لوالا عيبر
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 اهحوتفو ةبرفظملا ةلودلا رابخا يف كلانلا بابلا ا نش دى

 كلاس ام باوج لمتحت داكت ال لوقعلان ا لاقوهيلا يب دتسا مث هلزغم هيقفلا
 نكل نيعماسلا ضعب ىلع ش وشن تاضارةعاو ةعجا م انندي لصح ارو ”هنع

 ةلئسالا ةيقب تدروا مث ًايفاث اباوج هيلع بّواخ ٌهثدرواف لوالا لاّوسلا تاه

 قس لو يدنع مظعو كلذ ىلع ىلاعت هللا قيدمقم فدك يلم بواخ

 ٠ هنني أو باوج نسحاب مهباجاف ءالجالا ءاهقفلا نم ةدع اهنع 0 ةريثك

 ىلا رقتفا هنا معسل ملوهتفرعمو هبقف ىلا قلفا الا هرصع ءاهقف نم دحا دكي ملو
 سيردتلا نم انركذ ام ىلع لزي لو ٠ لاوس الو باوج يف مهنم دحا ةفرعم
 نيقب سخن رصعلاو رهظل!يتالص نوب ءاثالغلا موي يفوت نا ىلا سفنلا ةدهامو

 ةروكذملا ةنسلا نم لوالا عيب د رهش نم

 لاف هتيدم يف ذئموي رفظملا كلملا نب مههارب ا قثاولا كلملا ناكو

 أبرق هيقفلا تيب نم ةلجرم فصن لعوهو هيبانم هعاطقإ ِذئموي تناكو

 ةلمج_درم ناكو هيقفلا لسغرضحو هتصاخ يف بكر هيقفلا ةافوب لع الف
 هربق يف هلازنا ىلوتو نيلماحلا ةلمج نم ناك هتبرت ىلا لمح مل مث نيلساغلا
 ةدع ه.ةغلل ناكو ٠ هئامز نايعانم روثك كلذ ىلع هطبغف كلذ ىلوت نم عم

 ٠ ةثاعبسو ةرشع عبس ةكسف يوك 38 اقف ناك لبممسا مْنم دالوا

 نيرشع ةدسناعش سداس يف يفوتو هيأب هقفل ينذر اش يقف ناك ئمومو

 همسي وب لق لازتعالا بحي أاعرو نيد اهيقف ناك ميهارباو ٠ ةثاعبسو

 لها نم خيشلا ترب رمعديقفلا نعومنلا ذخأو هيباب هقفل هيلا نيلصاولا نم

 ض نيممجا مهيلع هللا ةمحر ةئاعبسو نيرشعو عبس ةنس يفوت مجتملا يرش

 نب دمحح نب يلع نب ىسيع نب ميهاربا قاححا وبا هيقفلا ىفوت اهفو



 3 "1 5 ةيذل للا دوقعلا

 ىتمو وش لكن ع هيلع مالسلاب سانلا لغتشا ةكم لخد ىتم ناكو
 لييقثو هتخلاصم ىلع البقأو م لافتا رات كرت مرحلا يفو أف اطما يف راص

 متم دحاو انأ اهناو كاس لحتو هلا تب يف متنا لوقف 00

 هيلع الابقا الا كلذب نودادزي الف مكلشم قولخي

 نم ةكم لها نم الجر عمس "هنا تاقثلا ضعب ىكحو يدنجلا لاق
 ةليوط ةدم ركَذف ةنس اذكو اذك يل لوقي حالصلاو لملاو نيدلا لها
 144.4: مييشف ريثك عمج ءاملعلا نم هك لخدي ةنس لك يفو ٠ اهشيعإ نم لف

 رونو الا مهيف ادا ت از ام هدلب ىلا هذي ند مههفو مقي ورواجي نم

 مرملا لخد ىتم ”هناف ليج نبا نم ناك ام الا هيلع ديزي اهتظظعو ةبعكلا
 ناك ٠ هريفب قلعت سانا قبال ثيحب ةبمكلا رون ىلع هتيلغعو هروز داز
 ءالوهو مكين اذه هللا اولا مل لوقيف كلذك ”هعم سانلا لعف ةنيدملا مدق ىتم

 اذا ناكو ٠ هيلع ًالابا الا سانلا .دادزي الف ركنم لجر انا امو هتباحص

 1و 0 ءاضقل مولعة بنفي ةنياملاو ةكمب سانلا نم رجح

 ةغللاو وحلاو نيلوصالاو هقفلا يف اماما ناكو ٠ هلغش بلاغاذهو ةالص وا 1

 نويعلا هترك اذهب ترقو نونفلا طبض نم نسجا وهو ضئارفلاو ثيدحلاو

 ىلا يدلب نم تلحترا لاق هنا هرصع ءاهقف نم ةقثلا ينربخاو يددجلالاف

 الف ٠ ةيمالكو ةباوص أوف ةيقف لئاسم تددعا دق ن تنك و '؛هروزا هيقفلا

 ةمينفلا نع اهلأسآت تابقأ سلهلا يل نارطاو هيلع تلسسو هيقفلا ىلا تلصو

 ينابما لاقف ةبمالكلا نع مث ينبيجي أضياوهو ةيلوصالا نع مث ينبيحت وهو
 لخد ًالفاج ناكو ساحل اضفنا | مث ٠ كلذ نع هروصق يسفن ين ترم تاف



 1ظ0 2

 نكي

 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا كييف

 ناكو : ىتش حاون نم ريشك عمج هقفث هب و يلع نب ميهاربا هممب هّقفن فراع

 نب يلع نسحلاوبا مامالا زاشا كلذ ىلاو هيف رظنلا قيقد سيردنلا كرابم

 ىلع همالك يناعم نم ءيش نع لتس نيح نوعملا بحاص ىعبصالا دمحا

 لاقو هيقفلا ىلع ىنثا مث 'هنييو كلذ نع باجاف بذبملا تالكشم ضعب
 حيرش نبا قح يف ينئارفسالا دماح وبا لاق ام الا مامالا اذه لثمو الشمام

 بحاص ناكو ٠ هقئاقد نود هقفلا رهاوظ يف سابعلا يبا عم يرن 6

 ةنم هرك نع روظي ام اهنءربظي ةروكذم رث امو ةروهشم تامارك
 لاق هنا هيقنلا باعصا تاقث ضعءب نع يدلاو ينربخا يدنجلا لاق

 ىلع هائينع ارو نيملاصلا تامارك انركذتف هيقفلا دنع ةعاح امو.ٍرانرضح

 00 را لي ل ل
 الاه يمقن ىبف هنامآل نو ريع آو للف انآ ةن ١ لو لكل .لاغف
 مظعأو هروزتو هلصت كولملا تناكو ٠ ن الم ءاناب ىلاعت هللا قبلا نا بحا

 يناطلسلا جارخلا_:رمهيلع بجيامي ”هتاسنوديريو هتعافشلبقتو هردق

 نأكو .٠ ةقافذلا ةبيعرلا ,ةلمح نم نوك ١ نأ, ىحا لوقيو كلذ لبقي الف

 نميلا لها نم ريثك قلخ .ةعم جحي جح اذاو ةفرشملا ةكم ىلا جحلا ريثك
 دجا ضرع ناو وسب برعلا نم دحا مل مل ضرعتي داكي الف اننا هد ربت

 هرصع دعلو هرصع يف ربلا يف : 0 يتلا ةلفاقلا تناكف ملفي ل هل

 نم هريغ اهعمراس و 0 اوس لييحت نبا ةلفاق ال لاقي امنا ليوط رهدب

 لوالا لوم, اذه هبشاامو ءايشالا بحعا نم اذهو ءابقفلا

 تاوما سأنلا يف مثد موق شاعو مهءهراكم تنام امو موق تام دف

 لصالا يفوحم انه ام )١(



 26 ةيلؤللا دوقعلا

 ةلنأجا ىلعو نييلا 5 03 لاقي ناكو ٠ يلعفت 1 الاو اجورف اجورف ةارقفلا

 هياء ملط نمو 5-- اها ةعاجبأ نع رخأت نم ناك ةريثك هقانش

 نأ ىلا منطابو هرهاظب ةدهاجمل نم قبرطلا ل ز. لع لوبرض متن وهو رمت

 ىلاعت هللا“ همر ةروك ٠ ذملا ةنسااروهش لوا مرح يي يف يفوت

 فر جواسنب ديعسنب ىلعنب نامعلاصلاهيةةلايفون ايفو

 تانمارك هل ترهتشاو ةيملا يلع خيشلاو عفادم خيثلا بعصو فرصت مث هقفل

 موي ةيضرملا َةَقِ راعلا ىلع يفوت ةروهشم ةفورعم تاياكحو ةروث أم ة ريغ

 ةاهل هللا همحر رول ةنسلا نم ةجحلا يذ لهتسم نيثالا

 ىلا“ هرك' اسه يف ءاهنص قم ديوملا كلما راس ةنايسو نيمسل ةبساقو

 دةىبحي نب رهظم مامالا ناكو كللانه ىبحي نب رهظم مامالا لباقف زوللا لبج

 ىلع أمايادإ وما كلملا 'هلتاّعذهدالواوهمرحهبف ومعنلل دعسأ في رشلاهمت نباستر

 148.ه ةئاتسو نيعستو 2 ؟9 ةنس لوا مرحلا سءاخ يف اربق هيلع هعلط مث لبجلا
 مامالا هيقفلا ىف يفوت ةئاتسو نيعسأ ةنس ينعا ةروكذملا ةئسلا هذه يفو

 رم زب يلعنب ىسوه نب دمحاس ايعلا وبا نم جااوماشلاةمالعو نهلاب طق ةمالعلا

 1١+" ةئاتسو نامث نس روهش دحا للا نظر رهش يف هداوم ناكاو ليج نبا

 يف 2 ادهاز اءرو احلاص الماع املا نيلسملا هما نم اماما ناكو

 ًاصاوغ ' هنمهب فرعا الو هقفلا يف الفن هنم قداوهنم نب رخأتملا هاهقفلا

 قئاةملا لها ماتخو ءالعلا جات !دودع» هضماوفل ًاحضوم هيذلا قئاقد ىلع
 الو .لها> هبقفو هحالص يف ددرتي مو نلادملاو فلاذملا وليضفل ىلع عمجا

 لصالا يفومانهام (6)

 ؟ 1



 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابا دي ؟ه1غ

 نباويوحنلا نبامهنم ةءاجدب هقفتو يوحنلا ناب ملا نع رذعف مكحلا نع

 ةالص دعب ةفرعموي هتافو .تناكو ٠ مثريغو يب رااهشادبعو فصلا اووي قد

 ىلاعت هللا همحر ةنس نوعبراونامث ذئموي هرمعو' ةروكذملا ةنسأا نم حبصلا

 هلصا ناكو ٠ دعسا نب ىلع نب ركب وبا لضافلا هيقفلا ىفوت اهيفو

 عتب ةئعو ةامبلاداصلا نسكب ةفصلاو ةنع لبج نم ةلزع ينب ٠ ةغصلا نم
 *ةعدلا" خلا ”لابحلا لح مساوهو ٠ هدايا قونلاو ةلمبلا قيعلا

 رشاملا يف اذهركب يباهيقفلا دلوم ناكو ٠ دابعلاو ءاهتفلا نم ةعاج اهبف رهظ
 نباو فارعلا نب ركب ىباب هقفتو ٠ ةئاتسو نيثالثو عسل ةنس لا

 ةليل هلافو تناكو ٠ اهركذ مدقملا يسدقملا :رءوحنلا ذخاو ةئانلا

 لايت هلأ ةحن ةروك ذملا ةنسأا نم ةجحلا يذ نم عبارلا ةعما

 ماس نب دوعسم نب كرابملا نب رمح نب ىمو٠ حلاصلا هبقفلا يفوث اهيفو
 ايفوصًاهيتف ناكو ٠ : يلا ةرسيم نب دمحا نب يلع نبورمت نب ديعس نبا

 ةماهت ىلا لترا مث ؟"" ىلع ةنفهسب ةدم هقفلاب ' لغتشا ٠ اكلاس افراع 148.8
 ملا نير تب خيشلا بعص مث ٠ يبرضحلا ليعاوما هيقفلا ىلع اهب هقفتف

 ”الماكرأص ىتح ةيفوصلا ة 2 هابرف ثيغلا ىلا خبشلا بارا رباك دحا
 ةريثك ثامارك هل تربظو ايفوص ابيقف ناكف ٠ هدلب ىلا دوعلاب هرما مث

 ظاخض نا دعب نيل -ءاشعلا دعب برشي "ا نجلا ماعطلا نم دعبب ناكو

 هل ضرم هنا ىوريو ٠ هرهد للاغ هن اا ناكو قوعسم زبخ هيف

 دالوا نم دحاو لكل لمت نأ لاّقف اجورف هل لمعت نا ذما تداراف دلو



 220000 ا يح ل ا با سل ا يع د ل ذا تيك تم

 6 د ةيؤلؤللا دوقعلا

 هيرخاف هعيمج قرشملا ةفآك ىلع ديؤملا كلمملا

 ناكو ليلجلا دبع نب سابع نب دم ريبكلاريمالا يفوت ةنسلا هذه يفو
 ةلمح نم هلعجو ةناختلط هل لمحو رفظملا كللملا ناطاسلا عم ةبترم لان دق

 بمجلا هيلع يلغ نكل امادقم اءاحت [تراف امهش اريبك اريما ناكو ٠ هئافرح

 00 ال روما ناطلسلا ىلا هنعلقنو ٠ ناطاسلا ىلا( ىكشتاا ) هيلع رثكف

 نيعستو ثالث ةنسب:دسز يف كلذ ناكو هاحكب رمأو.همزله اهضعب كولمل
 درتي لزي ملو٠ كالانه نكسو ليجمع نبا هيقفلا تيب ىلا لقتناف ٠ ةئاتسو
 ةروك, ملا لا نغن ناضمر روش :يفؤت ,نإ ىلا هيقنلا تيبو دسز نيب

 ناكو ٠ يشياقلا دم 1 نب ركب يبا نب دمحا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو

 نب. نانع نع ذخأو هريغبو ميلم نب دمت نب ىحي هقفت.دنجلا يف ًاسردم

 ةروكذملا ةنسلا يف هتافو تناكو ناريز لها نم ديقر

 يلع نب ديعس نب دمح نب ركبوبا قتعلا وبا هيبنلا هيقفلا يفوت اهيفو
 فورءملا ضفح ورمع يبا يراشعلا ىلا ةبسأ يصفخلاف ئدزالا 3 © يصفحلا

 ةبسأ يدزالاو يرصبلا ءالعلا نب ورمتىنا مامالا ىلع أرق نم دحا يرودلاب

 فارعلا نباب فورعملاوهو نهلا لئابق نم ةروهشم ةليبق شو دزالا ىلا
 يف هاشم :هذلومز نأك ما اذياقراوكملا". ل. افا اهيلفما
 لوا يف سردو دوعسم ىرب دمحم ىلع هقفت ناكو ٠ لافساا يذ ةيرق

 ةاضقلا نم لاوسب عت ىلا لغتنا مث ةيبارلا ةسردملا يف ةلبج يذب هرما

 يبخل نأ ةياراسو نارمع ونب هي هيلع قفشأو ةيريزولاب سردف نارم“ يب

 رذتعا مث ًامايا كلذ ىلع ماقاف ٠ مكحلا يف ممل ابئانو ناسح ءانبال اسردم
 لصالا يف وحمم انه ام )١(

142.4 .* 



 ضرخا
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 1ظ1 28

 اهحوتفو ةبرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلانلا بابلا 26ه د

 هنهر ناكو دمت هدلو صالخ هلأسيو رفظملا كلملا اهب حدمي ةديصق هرعش
 : اهيف لوقب يتلا يف رهو ةءولمدلا ةعاق يف

 هاج أ مايوعري ىتح ربضاو  هبتاعأ ال 1 رجلا يف هبتاعا
 هبهاوو ليزجلا يطعم رمعيبا فسوي كلما ىلاينعغابم نف

 هناك ره يذلا طقلا هزل دا. ىتأ ريغ .طخسم لؤف ىلامو

 هبساكتناينذلابنذلافكميفش هتاف هني فيس انابا عفش
 ةمارك هصلخالاقو ٠ يكب تييلا اذه ارق ل هللا همحر ةفيلخلا نال اعف

 حسم لسو هيلع هللا ىلص يب كلا ىأر هنا لاقيو ٠ سو هيلع هللا ىلص هدجل

 اهب ةمايقلا موي كني زاجل لاقو ههجو ىلع

 اهأشنا يتلا ةحرفلا ببسب ديبز :ىلا ناطاسلا لزن ةنسلا هذه يفو
 فيرشلا لزنو ءاعنص نم ديول كلما اهببسب ل رنو هدالوا دالوا ريهطتل

 مامالا نب دمج نب ىموم نيدلا مجن ريمألاو هلا دبع نب ىلع نيدلا لاج
 هع نبا مسقلا نب ناهلس نيدلا ماعربمالا ةراما وق الس كلذ ناكف

 ( "يذلا ماه ريمالا كلش ىلاعت هللا ة ةمحر ىلا ىفوتملا نيدلا مراص ريمالا

 كلملا انالوم مجر |( هضيقف ٠ ةدعصإ صملت ىلا راسو ٠ زافظ نوص>

 رهاظت انركذ 5 ناطلسلاو ريمالا نيب حلصلا ضقنن ١ دقو ءاعنص ىلا ديّدملا

 قرشملا لها بتتك تءاج ةمذلا مامالا ضقت الو ٠ .ةمذلا ضقنب مامالا
 دحا قبب لفه هرك اسعو هشويمي كلملا انالوم ملطف ناطلسلا انالومل ةءاطلاب

 متم ١ نم مهنمو ' أبهرو انغر هئغاط ف لفمو لصو الا قرشملا لئابق نم

 ىلوتساو اًرسقهتعاط يف افيد مثرايد برخ و نيعنتملا دي ملا الملا لئاقف



 ولك 70 و ةيؤاألللا دوقملا

 حببصلا 59 اذا هناهتريس تناك لاق هلاحي ريبخلا ينربخا يددجلا لاق

 ريشلا ةبرتب اذه للملا نيف ةرايز ىلا موقي مت ةعاس ىلاعت هللا ركذ

 نارا روعسم يلا اهنم موقي مث لطابلا يبا نب | ةيرتب مث ردبق نبا مث رهوج
 نيب يضفي هللا ءاشام هيف دمقيف حلا سلجم ىلا ينأي مث ىلا هيف ىلصيف

 سيمتعا هليل يفوت نا ىلا هب ان مث د ةعاس هيفليقيف هلزنم لخدي مث : نئئاثلا

 ربق بنج ىلا عيطقلا يف ربقو ةروك ذملا ةنسلا نم بجر رهش نه سداسلا

 اعيلع هّللاةمحر يسيعلا دعسا نب دمت يضاقلا

 سراوفلا يبا نب ناهثعنب دم نب يلع نسحلا وبا اصلا هيقفلا يفوت اهيفو
 نب دمحا نب لاطب مامالا ىلع لبجلا يف هقفث كع نمنيف ىلا ةبسن ينيقلا

 0 اهيقفلاناك و اهريغوديدح يباو دوعسم نب يلع نءذخاو يا رأا

 ملعا هللاو يدنجلا هلاق أامرقل ةروك ذملا ةنسلا يف يفوت ٠ ٠ هترايزا رركتلا

 لرب بيعش نب فسوب نب نامع ورمع وبا لضافلا هيقفلا دلو اهيفو

 لحتراو ٠ ىهربلا ورمع نب حلاص هيقفلاب هففت اييبن اهيقف ناكو ٠ ليعامسا
 ميهاربا نع اهب ذخأف ةماهت ىلا لحترا مثر ءنب هللا دبع نع ذخأو أبح ىلا
 هداب ىلا داع مث للملا ليممما ن ارطأو ةنبجش بحاص يلهيلا يلع نبا

 ةزوك ذل ةعسلا ندرس مح وطع بلع ليتل ايا
 معا هللاو هتافو خيرات ققحتأ لو

 روصنملا مامالا نب دواد نيدلا مراص ريمالا يفوت نيناكو عسن ة ةئس يفو

 121.4 0 . يف هتافو تناك ةزمح نب يلع نب ةزمح نب نايلس نب هللا دبع

 نمو انييبلل ارعاش ناكو ٠ مثرودصو فارشالا هوجو نط ناكو رفص نم

 لصالا يفوح انهام (1)



 اهحوتفو ةي فعلا ةلدلا ابغا يف كلاثلا بابا 0-26 0136
 نع اهيلالقتنا ةيناموعلاب هدلاو ينوت الف مل هلع طامس ىلا نولخ ديوتي ىلا الا 4

 هللا م ةروك ذملا ةنساا نم ىلوالا ىدامج ف يفوت نا ىلا يرفق أ لزيإو 7

 دم نب ركب وبا لكألا دحوالا لثمالا يضاقلا يفوت ةنساا هذه يفو
 همه: هتبادب ىف هقفل اربح انيد احلاص اييقق ناكو ٠ دينجلادمحا هيقفلا نبا
 قفا دعب نبارغت ]اهلا قلل تكا عادم ع دحلا 3: ذيع
 ندع ءاضقب نمتما مث ةيضرم ةريس راسف ةلبج ءاضقب نحتما مث هنع ذخاو
 متلادع ىلع ندع لها عمجاو فوصوملا لداعلاو فورعملا دهازلا ناكف

 ا هنا 1 ذ عمأس ىلع بلغإ ثيحب هعروو هدهزو هضرع ةنايصو هتهازز

 نمحرلا دبع هيقفلا نع يلازغا طيسولا ندعب ذخ و ريظن هل ندع 4

 كلملا لخد املو ٠ اهريغو نبيا يف ءارمالا دنع هعرو ضافتساو ينيبالا

 ٠ ةنع ناطلسلا لاوس دعب الح اي يضاقلا ىلع راحتلا ىنثا ندع رفظملا

 ناطلساا رماف ناطاسلا 0 ىلا يضاقلا روضح تبجوا ةيضق تثدح 5

 وسلا عجرف لاسغلا عم هبايثو ةلذبلا باث هيلعو لوسرأا لصوف هباطب

 1 احلا اذهل (ىغم) 5 و ةناكم ناطاسلا دنع دادزاف كلذب ناطلسلا ملعاو

 رضح مث" ميظع رمال اذه نا ةدحاو ةلذبالا كلميال وهو دالبلا هذهيف ةدم

 ريقف يضاقلا نا انغلب ئيدلا ءاهب يضاق اي ناطاسلا هل لاقف اهيلا يضاقلا
 نيثالث تناك و ريناند ةرشعلاقف هديزن ىرت كف هقزر يف ديزت نا بحيو

 نم رثكأ ةدايزلا لعحي مل ثيح نيدلا ءاهب يضاقلا ىلعراحتلا بتعف اًرانيد

 يمس ريال ٠ رار كلذ دهم

 لحصالا يف ومن انهام (؟) لصالا يفوح انهام )١(



 6 ةيأبل وللا دوقعلا

 ناس> نب نمحرلا دبع نب رم باطخلا وبا لضالا نيشلا يفوت اهيفو
 (وورو سدقلاب امقحاف نالّقسغ نم هماو قشمد. لها ئم.هدلاو نأكو ينقل

 ةئاتسوتس ة:سليقو عبرا ةئس دلولا اذه هل ثدلوف اه>وزتف كلانهاماقأ او

 فورعملا نييدلا م 4 ٍيشلا كرذاف ةنسأ ةيامن يقثا ن ,ا| وهو :ةديع ماب قحلو

 دهعلا هيلع 1 يعافرلا دمحا اصلا خي زيشلا يخا ة ةيرذ نم وهورضخالاب

 فني نيل لخدي مث جحيو : 4 لخدي نأ هما هلاك ىبرآلف ٠ هيدب ندب ىلرتو

 دنيد تي هب عفتني لجرب هيف عمتجي 'هنا هربخاو ةيءافرلا ةقرخلا ةيفرشنيل
 يبيفعلا ديعس نب. رمح هيقفلاب عقتجا نميلا لخد املو كلذ لعفف ٠ هاينذو

 هربشف ةئاتسو نيعب راو عسل ةنس يف كلذو مايا بيقع يذب هدنع ماقاف

 ىلا ههنم لقتنا مثرعملاب فرعي 'هئم برق ىلع اعضوم هنكسا. مث 'هلجبو رم
 كيرلا هنكل طابو رحل ناك تج ةريغكلمإ حليم لا ىب ا

 ةبعافرلا ةقرخلا هنع ترشننا نا دعب يفوت ىتح لؤي ف با ةنب دلع ليل

 ريش نعني رتب نايل . ةحلايل هئافو ةتيئاكو قالا ةهديف سلا
 هللا هةمحر ةروكذملا ةئسلا نم عيبر

 يباهشلا ملاس نب ىبحي هيقفلا نب نمحرلا دبع اصلا هيقفلا يفوت اهبفو

 ةليح يذب ايتفلاو هقفلا ةسائر هيلا ت تهتنا ردصلا ميلس اريخ أبيقف نآكو

 ةلبج يذب ةيفرشلا ةسردملا تينب الو ٠ هيءارب مدت امنا ءابقفلا روما تناكو

 همحر رصميف ىفوتملا لوسر نب ىلع نب ىسوهنيدلا فرشريمالا ىلا اهتبسنو
 ذئموي ناكو: .اهب سرد نم لواوك ذملا نمحرلا دبع هيقفلا ناك ٠ ىلاعت هللا

 ديعلا موي ديعلا ىلصم نم نوعلطي الةلبج يذب ءاهقفلا ناكو ءاهقفلا ربك



 1ظ0.4

 ا

 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا ف ثلاثلا بابلا 66٠ دإغ

 : ةروك ذل ةئسلا نم ةدعقلا غل يف يفوت نا لا نصخحلا يف 2 ا ْ

 ألعب ال ةقدصلا ريثك كلذ عم ناكو بورحو فس نيحايص ناكو

 لات: ثلا هجر ةؤلمدلا ةرودصنم ف ةسردم ىتباو نيحلاضلاو

 بحر ربش يف شارب نصح نودرملا 31 نينامثو نامث ةنس يفو

 اًربق مهنم هذخأو ةقئاظ مهنم للقف ديّوملا كالملا مهيلا راسف

 ناكو معنا لملف ناصح: لع مينيصح رم ةفارم ةيشو ةتسلا م ذاع يفو

 نم“ تدعب ةلق ىاراذا 'هنا ملصلا طرش يف ناكو ٠ يلع املسم مامالا

 ناو مامالاو ناطلسال ةامرغ مهنافلبج وا "ل ءرطقناو نينصحلا اكد يعأ

 ثدح الف هيلع نادضتعيو اًثَدَح ثدحت | نم لع ناقفلي ناطلسلاو مامالا

 نم بلطو متنا تنب نصح ىلع ةطخللاب .ناطللسلا سما ثدحام ءالره نم

 دعاس الو مامالا لعفي لف مهيلع ةطحلل هتهج نم: جوخ نم جورخي مامالا

 كلذ نم ءيش ىلع
 نب نمحرلا دبع نب هللا دبع د وبا هبدنلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 هداوم> الضاف جيف ناكو _ءايركز, نب دمجش نب هللا دبع نب ميهارب ,ا نب دمت

 ذخاو ءايركز نم ىبحي نب رمح نب دم همنباب هقفلو ةئاتسو ةرشع عسن ةنس

 مدقو نارمح ينب لبق نم ءاردكلا ءاضق لوو يرضحلا نب ىلع نب حلاص نع
 ةنسلا يف هتافو تناكو ٠ زيجولا باك رمع نب دم نب ركب وبا هنع ذخاف

 ناكو نرلا دبع نب هللا دبع نب ركب وبا هدلو هاضقلا يف 'هفلخو ٠ ةروكذملا
 رقفي هرمعزخ !يف.نمتماو + ةمملا: ىلاع شفنلا:فيرش هنامز داوجا دحا

 معا هللاو لزعلا بجوي رهجو ريغب مع نب دمونب هاضقلا نع هلزعو مقدم



 61 ةيدل والا دوقعلا

 نيبو هنيب حلصلا ريغثو رامذ تاهج ىلا جرخ مث' ءاعنص يف ةدم ماقأف

 5+٠ يعرشلا رمح نب يلع نب دمح لضافلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 ةبواعم نبا نع ضنا انملا ذأ - أهيقف ناكو٠ ٠ ىلحلا دوسملا نباب فورعملا

 1ظ6.8 هتسردم يف مصأ ” ينابقنو يميرلاو مصاع نبا نع هقفلاو

 ديز ةنيدم يف فرعت يتلا شو رةنس نيردلا في فيس ريمالا اهنا يتلا

 هللا همحر ةروكذملا ةئسلا ءاث ايف هتافو يناكو ةيمصاعلاب

 يم“

 يراوحلا ىسيع نب دم نب دمحا نسحلا وبا هيبنلا هيقفلا يفوت اهيفو

 نسحلا يببا مامالا بهذم ىلع تاف:صم هيف هلو مالكلا لع ف أقف ناكو

 هيلع بلغي ناكو ٠ ندعب يناقلبلا ىلع هيف هَقفُن ناكو ٠ يرعشالا ليعمما نب لع

 ديبزوزمل لها نمةعامح ةنعذذاو ف يناقلبا نع اهذ> او فوصتلا ٌةَقِ :

 ملعا هللاو نينامو مسن ةنسيف ليقو ٠ هللا همر ةروكذملا :ةنسلا يف هتافو تناكو

 ناكو ٠ يرفظأا هلل دبع نب توقاي نيدلا راختفا يثاوطلا يفوت اهيفو

 ىلا فرشالاءدلو ةبص رفظلا كلملا هلسرايذلا وهو ابيل اكد امزاح امداخ

 ةزوح ثمل امهماوزئافلاو لضفملا هيمع دنع ةنيهر فرشالا نوكيل ةؤلمدلا

 لوقلاب نيبئرملا بولق لييقتسلو مالا سوسإ يشاوطلا ناك كلانه اراص الف

 لضلاوزئافلا لوزن بجوا ضراع ضرع مث ٠ ىمالا حا ىتح لعفلاو

 نصحلا جراخ اوراص الف ةوجلا ىلا ليفوا ةروصنملا ىلا ةزوح تنب امهتدلاوو

 توقاي لزي ملورفظملا هدسل هكلمو نصحلا يف دعم نب توفاي يشاوطلاراث

 لصالا يفوح انما١ (1)



 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابا 20# 1

 نيردلا مراص ريمالاو برعلا نم هيلا دحا ليمب ال مني لبج يف معني يف ٠و
 ةنعلا يف روصحم

 نب دمحم نب دعسأ نب يلع لضافلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 روكذملا هدج ىلا ةبسن يروصنملا روصنم نب يلع نب عبت نب ميهاربا 4

 هقفث اًروهشم الضاف ايف روصنم نب دعس أن ب يلع ناك بسن ءابتنا يف
 ا عيب رش يف هنافو تناكو ٠ يربزولا هللا دبعنب دمحاب

 ىلاعت هللا همحر ةمدقلاب ةفورعملا هتبررق يف ةروكذملا نينامثو تس

 مراص ريمالا حلصاف حلصلا ثيدح ىرج نينامثو عبس ةلس يفو

 ةسورح يف كلذب تاوصلا تحاصو ٠ لفقلا ىلع هئاليتسا دعب نيدلا

 ةروكذما ةنسلا نم ىلوالا ىداجج رهش نم رشع يناثلا تبسلا موي «اعنص

 كلذب ٌتاوصلا تحاصو فرشالا كللا نيبو مامالا نيب حلصلا عقو مث

 ا ةنسلا نم ىرخالا ىداجج نم رشاعلا موي

 و يح ينيكرابخألا لئابتلا ضعب ىلع الا اياعرلا نم الودالبلا نم

 نم هجورخ ناكف نمملا ىلإ لفق مث ٠ معطم ىنبو شورعالاو ماحس

 كلملا ملط مث ةروكذلا ةنسلا نم بجر ربشةرشع ةعمجلا موي ءامنص

 ةنسلا نم هدعّملا يذ نم رشع عبارلا موب. اهلخدف امل ًاعطقم ءاعنص ديوملا

 ريمالا لصوو برعلا نم سانلا عيمج هلصو ءاعنص لصواالو ٠ ةروكّذلا

 ةفيض ليللاب ةفاك فارشالا لسرلصوو ٠ هللا دبع نب يلع نيدلا لامج



 د ةيأأ للا دوقعلا

 كالا ةانلو اليل سلا: ويسر أ :ثتداوملا هذه نيثدب الفرو ةد هصر ىلا ليت

 كلا لخدف قئاولا هنبا ىعدتساو ٠ اهب ًامطقم ءامثس-ىلا طفرشالا

 جرخ ب وكلب بنل لما اجزم نضال و ؛اننش يفرشالا

 ترخاو ةدىذش ةأظو رهاظلا وحن راس مث نافيذ ةطحم ىلا اهنم

 ةروصنلا هركاسعتلصوو لفسالا رهاظلا لزجاو ىلعالا رهاظلا لزجا
 غلب فر دع غاب الو رهاظلا يف هنم ءيش عنتمي لو ناويخو نائنع

 نب يلع فيرشلا بترو ٠ ةلوكلا ةراهب رماو ارا رم ةنعلا نع لتاقو

 نسحا ناكو٠ ةلوكلا يف متعوهو ميركلا ناضمر ديع لطاو اهب هلادبع

 نيردلا مراص ريمالا رضجو ان ركذ اك عاطلالب حا 002 هسا

 هللا دبع نب ىلع ريمالا بترو اهرمعجو رافظ ىلع بترلا ىوقو ةنعلا يف

 ريمالا دلب ىلا رهاظلا نم ضمن ةلوكلا يف لجار.ف لاو سراف ةئام يف

 كيرغلاو . اننركو اهراتشا .عطقو اهب رخاف ساهو نب يلع نإ هللا دبع

 ءامنص ىلا ساهو نب دالب نم لكن مل ٠ ةيلهاحلا اي 3

 لمع موي. ري ملف دونجلا تدشحو هئاَقل يف ءاعنض نم رك اسعلا تجر

 ايف ٠ رصنلا باب نم لخذف مويلا كلذ نم اعومح رثكا الو جيبا الو

 رثنو «نهذلاب ةملعملا ريرحلا باي هنا شرق ديغسلا رصقلا ىذاح

 ةظتنمر ومالا ءاعنص يف ماقاف رصحيال ام ءارفصلاو ءاضيبلا نم سانلا لع

 راطم مامالاو ٠ .رافظ ىلع راصحلاو ةنملا لع برحلاو ةدسنم روغلاو

 لصالا يف وه انها 0(

 نال
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 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يفثلاثلا بالا هي 55 د

 ةدعص ةيحان ىلا جو نما لعه ولمحو ٠ نبطم مامالاب اودحنتساف مامالا

 هنءاجو ةدعص وحن راسو ةميظع اعومج عمجو رج ىلا ناورد نم جر

 مهو ديف اوناك نيذلا ةبترلا لتقر ةاايقدينيعأف بوسلا ا روع لئاتف ةقالوج

 ةسمخ مامالا ركسع نم لتفو بالغ يللاولا ايم الجر نين ام نم وحن 4

 دما نب ىموم نيدلا محن ريمالا هممو مامالا راس مث باشنلا "7

 ةلوكلا اوفرحو٠ رهاظلا اوملطو ةقاوسو ةرجملا اوذخأف فوحلا ىلا

 ىلع مامألا نب نيدلا مراصريمالا بئوو رهازلا ىلع اوطحو ةضحدلاو

 ضقتلاب قئاولا كلملا ناطلسلا انالوم ىلا لسراو هيلع طحن لفقلا هنصح

 فيرربشلا .مهمدقمو ٠ برعلاو يلا نم سراف ينئام قئاولا كلملا زهجن
 عواطلا مهل أبي لف رهاظلا عواطب مهرماو هللا دبع نب يلع نيددلا لامج

 نب يلع نيدلا سم ريسمالا هراد ذاتسأ رفظملا كلما ناطلسلا زهج مث
 ءاعنص ىلا: لضو الف ٠ رهازلا لع ةراغلاب هرماو نميلا نم ليخ يف مامحلا ففي

 دبع نب: دمحم نب يلع ريمالا زهجو ةورد ىلا ةنحشب قثاولا كالا جرخ

 مب ملع الف ٠ رهازلا نع ةطحل مفرل هرادذاتسا نيدلا سمش ريمالاو هللا

 ةلكع تدتشاو رهاظلا ىلا مامالا علطو + رهازلا نع اومقترافارشالا

 ترأكف: ءاهاي لق يئاولا 509 ٠ لفتلا ىلع نيدلا مراص ريمالا

 مقافتو اديدش ًايارطصا دالبلا تب رظضاو دالبلا يف راوعلاو فيجارالا

 نم دالتلا' تادّلفو ٠ تزنملا لهأو قراشملا لهأ:قااخو دتشاو رمأالا

 لصالا يف رحم انهام )١(



 6 46 4 ةيكل اللا دوقعلا

 تملا لوصو رظنني هيف دعفو ينوملا ىلع هيف يىلصي يذلا عضوملا ىلا لجرلا
 تلقو تركف دقو ينم تفو تذخاذ لاق ةعابجلا ةلمح نم م هيلع ىلصيل روكذملا

 دينا 0 هيلع هللا ىلص يللا هيلع ىلصي نا اذهل روصتي ام

 هنيعب لجرلا اذه وبف ةزانجلا هذه كنفث ال بالرقم ل الئاق تمعسف ”ةسفن

 هتزانج تءعيشف ثبملا تيب باب ىلا تمدقلو هوضولا تددجو تظي1 ءاف
 10.8 هنفدو هيلع ةالصلا ترضضحو

 يبَأ هيقفلل ناك هنا يرئازجلا يلع نب دمحا ينيش ينربخاو يددجلا لاق

 دعب اهابا و اهنا نهادحا تاكذف للاغلا يف تاحلاص تانب ةدع رمح

 نحن كوخا اناصو ذنم لاقف كب ءاج ام تباأي ل تلات دهان بنما

 ةفشم دعب الا كلذ لعفي لف هسفن ب 3 هر ناهلاعت هللا ةمزالم يف

 كلذ نم سأيلا لع بئارشاو ةدلاوش

 'هلصا احلاص اييقف ناكو رطعم نب ركب وبا | اصلا هيقفلا يفوت اهيفو
 نيمدقتملا هباعصا نمو ٠ هاا ل فرعت ةيرقنم ديب ز يداوةراح نم

 نم اروبشم اهنقف اكو ٠ ينيرصلا يلع نب دم ةبترلاو نسلا يف هل نينرافملا

 ] حاضيالا ىمسل نسح فينصت هلو ٠ هنع هللا يضر مامالا ةفينح ي يبا باىضا

 يف ديبز ةنيدم يف يفوت ٠ هب نوفرعإ ةيرذ هلو هريغو يملا مهنم ةعاهج هقفث
 هللا همحر ةروكذملا ةنسلا ءاثا

 ف مامالا نب دواد نيدلا مراص ريمالا لاتحا نينامثو تس ةنسيفو

 م١ مثصاو ةدمص ةهتجىلا مدقتف تاوقلا هيلع يشحو ٠ لفقلا هنصح كاكف

 فرب ديمحا نب ىموم نيدلا مجن ريمالا هيخأ نيبو هندي ايف هروما
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 هيلا توعمتجي سانلا نوكيو ٠ ٌهنم برق ىلع هتوبن نم تب يف هلزنيف
 بتكلانم هيف مسام ةرثكل عامسلا دم ىعهسلو ٠ عامسلا دجحس# يف ةءارقلل

 يبا نب روصنم نب ريخلا وبا هيقفلا هيلع مدق نم ةلمج ناكو ٠ هيدراو ىلع
 ندع لها نم ةءامج رح يبا نع ذخا دقو ٠ ٌهنع ذخا هنا لبق اكرو ريخلا

 يمرض لا نيسح نب دو ينيوزقلا دممعاو يرارحلا دما هيقفلا مهنم اهريغو

 قدصتي أفلا نيتس ليقو أفلا نيعبرا هلام نم يوكزلا ضرفلا غلب و ٠ ريغو

 نا ىلا كلذ ىلع لزي مو ٠ هتقدص عطقنل ثداك ىتح همايا بلاغ يف كلذب

 نِينامو نامت نباوهو ةروكذملا ةنسأا نم رفص نم سماخلا ءاعبرالا لل يفوت

 ىلع هدلاو هجوزو هقمتف دمم اماف هلا ديعو د#ث اه نيدلو فلخو ٠ ةنس

 قبلي ال طرغم ةاغم هيف ناكو ٠ جارسلا سيردا ُهل لاقي راجتلا ضعب تنب
 ودلال ريثك نيد هبكرو هلاح مضعضتف دبا دصاق ة هل بيخي الو امش

 مالك ةممسو لوقلا يف ل ظلغاو بلاطو نيدلا تتسم ضعب هلصوف هيبا
 لبح ىلا دمجو رادلا هروف نم لخدف هراد باب ىلع !ًدعاق ناكو ٠ اشحاف

 ةنسلا رم ةدعقلا يذ نم نيضم مايال ةعنللا موي كلذو هسفن هب قنشف

 ىلع متاق هنا مايالا كلت ندع لها نم رايخالا ضعب ىّرف ٠ ةروكذملا
 ندع باب نم 5 دق ةعامجب اذإ بايا دوم يل لاقي يذلا روصملا باب

 منع لجرلا 1 ةئيضم هوجو مو ةينب ليج يلع ةندملا نيدصاق

 نوديري هباعصا _ءرم ةعامجو و لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذه هل ليقف

 اذه ىرجو لجرلا مبا لف ٠اره ثوم ةنيدملا لها نم لجر ىلع ةالصلا

 لصو هريغ ديحأ مويلا كلذ يف ثمي و ىرج ام رجح يبا نب دمح



 د 74 دو ةبؤل للا دوقعلا

 بحاصلان.دلا *أ,ب يضاقلاو دوعسملا كلملا هاهتلتف ةيناطلسلا باوبالاىلا هللا

 ةناخليط هل تاج 8 م روغلل يناطا سلا مالا ريضحو ناب وحلا ىلا

 تراعمو دوراجلاو بشحلا نيبا وبلا عم هدا ذو مالعاة سل و لاحا ةسّ+

 0 دالي لااهب حدو ةديصق اشناف ناهد نصحو

 رخذ ةثداح دبع 9 ينص يننأ فدسوي مالعالاب نيلعاو

 وقو ايكي رح معمنعهب نز ' لو ى , انك امدالكأ امتاشوكلابككرجو

 رجح نب كم نب يلع نسحلا وبا لضافلا هيقنلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 مغ ربج طبضو ' اداب يرجماو أبن يدزالا رمح نب ىلع نب دمحا نب

 ندع كو رم يباب فرعي ناكر ٠ءارهرخ و ميجا نوكسو ةلمهملا 0

 هللاثدحم ايبقف تراث ى. اب رق ةثايسو نيعستو ىلا ةشهيئاومرتا) د

 هلام طلخم نا اعروتم 0 ةعساو هايند كنلك ى ٠ تازاسلو تلا

 21 ةعب لق كك ال ناكو كلذب ”همبتي نم لماعي ال ناكو هيشلا نم ةىشب

 1ظ6. لجر ناك لاق هللا همر بوقعي نب فسوييدلاوينريخاو يدنجلالاق :

 مردلا ينزواحتيال ا با ةنيدم نم هلصا تاك ١ رازيع دنجلا ة ايدي يف

 لصوف ارطع يرتشيل ندء ىلا رفس هل قفلاف ةرتثعاا نم دحاولا 2 امنا

 'هلوانق ةدوجوم اهلك هل لاق جئاوملا نم هديرب اعدل ًاسو هيقفلا اذه ىلا
 هداقنا جاتحتال يبالا لاةفاهدقناو اهذخ هديبع ضعبا هيقفلا لاقف مارد ةّرص

 لاق مثردلا ت2 ناو ةشنلا هل لآقف يلشم مثردلا ام نم صل قا

 انا فرضناو هيلع اهداعأف يمهارد نيب لخدت اف همهارد هل دعا لاق مع

 هيقنلا اذه يع للا لذ زني امأ لضفلا لها نمندع مدق م لك نأكو
 لصالا يف وعبم انهام )١(
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 ىوزيو ٠ ةنود رك ذ هيف دحال نكيملالجرضح اذاناكو :ريسفتلاو ثيدعلل
 ”رلحن و ةمظعل رفظملا كلا ناطاسلا اكو :ثيدح فال 1 ةسخ ةظوفحم نا
 ايظعاعانتا ةعستم هاذد تناكو» ةتهج فِ دوهلا ةيزج ءاضغلا لع ةقذرو

 ناطلّلاراد يف يبعشلا ريمالا عم !دعاق ناك هنا هلىرجام بيج نمو

 يناذدملا متاح نب دمحم مهنم ةعاج مثو فقسلا مهيلع رخ ذإ ةاعنص يف

 00 0 1 5 ترن ميجا تا يبعشلا رهص ديز نب دمجو هوخاو

 الجز ىأر زادلا رّوهت امنا يكحي يضاقلا ناكو ٠ متاج نب دمتو روكذملا

 ناكو ٠ مدخلا هلي لف هيلع |.بفقسو اقحسو ةبشخ ”هنع ىتتلا نسلا ريك

 تىلسكلا. ةاسعلا ارك 'نيع لهم نا ريش رذقلا ميظع يضاقلا اذه

 هزاهتشاكرهتمشا هرصعلهانم اًدخا ملءا الواب رقو ادعنو ابرغو قرش هلئاضف

 ياطتتملاةارفلا كب ينأنب ىلع هيفا دصت هبقانميف اغيطل نجع ثي از ىتح

 هيف ةيضعتسملا دال ة ةفيرشلا ةمالعلاب احوتم دادغإ نم هديلقت اجو

 ةئيده نم هتيالو تناكو ٠ هب قلي امهردقب هيونتلاو هلال ميظعتلا نم

 ةنع ذخاو ٠ .تذفنو ابك دالبا هذه ىف هماكحا تضمو ةسفن ىلا بإ

 ”هفام مهنف دحا مني إ دالوأ ةدعهل ما ناك ٠ متريغو < ءاهئص ىلها نم ةءاج

 لقو ةروك ذملا ة:لا يف هنافو تناكو ءامنص يف احاوز س "ا

 ملعا هللاو نيناثو سمخ ةئس ل

 هي ىائاقلا ' دعت مرالا برعذ ةامتو تالاملال دبخ قايل يفو

 دبع نب يلع نيدلا لامحريمالالزنو٠ نزلي الاى اوبن روش يف ةدعص ةنبدم

 لصأللا يف وممن انهام (1)

 مس تتيح دا» سيجا



 64 و ةيؤلؤللا دوقعلا

 ةروك ذملا ةنسلا نم عيبر رهش نم ترقب سمن سيمخلا موي نم,
 ىلا هللا همحر

 184.4 اعرو أيقف ناكو يلع نب دم هللا دبع وبا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو

 ناكو ٠ هنع هللا يضر ةفينح يبا مامالا بهذم ىلع هقفث هقفلاب (ملاعادهاز
 واب ميظع نيد ”هقلعو ايلهاب قلعتي الو ايندلا نه ءيشب قلعنيال

 'ل مثدنع ماقأو مدصقف فورعملا نولعفي ريس ةاضقن | هغلب و لابجلا ىلا

 قاقش ىلا كلذ ىضفاف لئاسسلا هيلع ركا امم ُهباجأف دقلمملا نع مهضعإ
 لفميهلا هدرب اورماو مهبجتي لف كلذ ةاضقلا غلب وأب راه هيقفلا جرفن ريفكتو

 ”هنوزيخم ربزولا نادلا ءاهب يضاقلا مهلا: ىلا وكشف: مهيلع قشف دجوي
 رذتءاو همرك او هلي 'هءاج الف لعفف زعتب ةنع ثحبب نا ”نولأشي و هتصش

 ىعسف ونيدب 'هربخاف همودق ببس نع 'هلأس مث لداجملا كلذ لعف نم وبلا
 ةنسلا لوا مرحلا كي ديبز ةنيدم يف يفوتو ٠ ةدايزو هنويد ءاضق يف هل
 ىلاعت هللا ةمحر ةروكذملا

 مث يارحلا نسح نب يلع نب ةزمح نب دمحا هيقفلا يضاقلا يفوت اهبفو
 ةئيدم يف سّردو معلا كرقت ناك دات يفاف اها يكسكسلا

 ةدإبيف يفوت مث ٠ ديشر نب باهولا دبع ريشا اهثدحا يتلا يثثورفظأا نصح

 ةروك ذملا ةنسلا نم رفص يف ٌهئافو تناكو يناعلا

 يعيبرلا لع نب بدل لإ ,درعس نب رمت يع وبا يعول يفوت أهيفو

 1 ءاضق 1 هريغ نعد ورم نا يلع ديالا هيخأ نع 0 هيف ل 1

 لصألا يف اسم
31-1 



 اهحوتفو ةي رفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا 6 و

 بحاص اهبلا دلاوو يدنجلا بوقعي نب فسوي هيقفلاو ٠ نيعملا بحاص

 ةسردملا نظأو دييزب هقفلاو ىوتفلا ةسائرتبهتنا هيلاو ٠ اهريغو خيراتلا
 8 ةيضقالا يضاقنيبو هنيب لصحو ٠ هيلا سنت امنا ةيمصاعلا 11.8

 نشل ه9: تناك يلبال ا هباقيو هنو الم يف ةدئامي بئانلا ناكو هيلط
 نم ةديصق يفي ئانلا نم وكشي ناطلسلا ىلا بكف ةنسح ةناكم رفظلا

 ظ اهوا يف لوقي هرعش

 فلتلت لول شيحو ىتفو فسوي اي اعم ؟سرادم تبرخ

 ناطلسلا دنع ٍذئتيح ةاضقلا يضاق ناكو هباتك ىلع ناطاسلا فقو الف
 فببالاقف ديبز سرادم ىلع رظانلا نمني.دلا ءاهب يضاق ايناطلسلا ُهللاَقف

 اممم لاف رظن مصاعنبا هيقفلا ةسردم ىلع هل نوكب اللاقف انالومايشيحو

 لعجاف كتسردم يف رظنلا نعهانفرص دق ناطلسلا هيلا بتك مث ٠ ةعاطو

 سرادملا مذ يفلئاقلا وهو ٠تئشنم ارظان اهيلع

 يرتشلل قفص رسخاو ولغي 2سرادب تلع واسرادلاميب
 رفوالا باوثلاب رفظت تئشنا اامئاد دجاسلل مزالو اهعد

 ببس كلذ نالاقيو ٠ بانك يف بذهملا لعنايبلا دئاوز هفينصت نمو

 ةنافنايبلا بحاص ةبارقدحا نيدلا ءاهب ةاضقلا يضاق نيبو هنبب ةشحولا

 مذهملا دوجو عم هيلا تفتليال ناو نايبلا طحكلذب دصق هنا هيلالقن

 عولط دنع هتافو ٌتناكو *سانلانيبب لوادتيالو رهتشي دكي ةباتتك نا عم

 لصألا ينو مت تارك انه )١(



 فلا ةيؤل للا دوقعلا

 كرفكلا نم قمنا ُهلَخرت ثاطقنم ئيحس مانام اب نما نانرلبا'ةرروك ملا "ةكتتلأ يف
 ةزيتك تامازك هل لاحلا ريظع ناكو *تتراعبصا ىتدييلا ودي نم نشيو

 لا يرا ةفخس اج داانتتا لوطي

 نيسح نب دمسنب ركب يبا نب يلع نسحلا وبا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو
 188. اعرو الضاف اهيقف ناكوةدا: يفق ل و ليعمسا همعب ةقفث ناكو لحببلا

 ىلاعت هللا ةمحر ةروكذملا ةنسلا يف تافو تناكو

 يئخو مقنملا ىلا | ركسع اولا كل انالوم زهج نناثو عبرا ةنس يفو

 يف هورصحت ةيباهشلا دالبلا ىلا الث نم نيددلا مراصريمالا جرخي نا

 هني كي ديجلانبرمعنب هللا دبعنيدلاردب خيشلا هكرادتف

 ىلع حلصلا ناكو ٠ ءاعنص ىلا لكلا داو طاحلا تعفلراو ناطلسلا نيبو

 يف ناكو دواد نبدمحم .دلووهو دوأدنيدلا مراصريمالا ةئيهر الخ

 ترتساو كإ ذ ىلعحلصلا دقمن اور افظب لقلا نصح ليدعت ىلعو ةّوامدلا نصح

 . نامزلا نم ةهرب حلصلاو ةمذلا

 نب مصاع نب رمح باطخلا وبا ةمالعلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 اهدعبو مال هرخ او ةلمثم ةنك اس نيعو ٠ تحت نم هانثم ءايب يلعيلا ىسيع
 افراح اننفتم الاف ايف [يقق ناكر قئايك نم كل ضيم

 فكري يلعب هقفت. انسح ارعش لوقي ناكو ٠ثيدخلاو ةغالاو وحتلاو هقفلاب



 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلانلا بابا دي ؟ءم9ع

 نيديخهر وب ايمى دي ناب دمجا نه ىحب قفوملا لميا لضافلا: لوبالا
 ةرخ الا ىداج فصتتنم يف مانلا يف َى 7 هنا ىلاعت هللا“ هقذو يناذمحلا فلخ

 للص هللا لوسر دسم يف ناك هنإ ةئاتسو ثم ةئس رخالا لبللا فصن يف

 ةفشكنم امهنع هللا يضر هيبحاص ربقو هربق لعيتلا ةبقلا دجوف لسوويلع هللا

 رازوالا دعقم ىلا مئاقلا نمو ةدعاقلا يطغي ام اهنم يب دقو بيرخت ريغ نم

 نيدعاق اهيهنع هللا يضر هيبحاصو سو هيلع هللا لص يبلا دجوف اهنم اندف

 ىلا ةلبَقلا تاعجو يفايلا رادجلا ءارو نم مهتابقتساف لاق ةلبقلا ىلا نيهجوتم

 نارقلا هللا لوسراب تلقو يناسل يف ةقالطو يبلق ىف اًرون ت تيطعأ مث قش
 3 تاقق لاق رمذ لاق مهفي ىنعمو معمل توصو فرحب تلق من لاق قولذم ريغ هللا مالك

 و ذاكرا ىف اوماصو لص ناو تلف ممن لاق رفك قولخم نارقلا نا لاق نف
 وأ لطاب مانيلا قالط هللا لوسراي تاق ال لاق ةعافشلا هل جرت له ثييلا
 للاغو ٠ ةثلاثلا يف كلشا اناو لطاب لظاب لسو هيلع هللا ىلص لاقف حيبحص
 لوسر اي تلق من لاق رفاك ةالصلا كرات للا لوسر اي تاق مث ءاهلاق هلا ينظ

 ناو هللا الا هلا ال نا نودبشي مو نولعيحو 0 نوعرب ءالؤبف هللا

 اوعاطتنسا اذا تيبلا توححو اودجو ىتم ةاكزلا نونؤيو هللا لوسر ادع

 اننسجنل باودلا هذه نولوقي نكلو ةالصلا نوبحيو ناضمر رهش نوموصيو
 هيلع هللا ض يلا ثكسف ."نولسم ما رافك مأ انسجنل اضيا انامتجا اذاو
 اياتك اذهب كل .بتككت معو ركب وبا لاقف ٠ مالكلا نع تءطقتناو و

 تناكو ٠ .كالذ يل.نابتكي امل لوقلا نع يناغشام وفل لو تكف قيال
 ماعطلا مامطاو ةدابعلاو دهزلا نم لماكلا قيرطلا ىلع نامع هيقفلا اذه ةافو



 6 ةيكل ألا دوقعلا
 'هتافو تناكو يدرجلا ساهو نب نسحلا دموبا ضيا مامالا يفوت اهيفو

 ةروكذملا ةنسلا نم ةجحلا يذ لبس يف

 دمحا نب دم نب هللا دبع نب ىلع نسحلا وبا لضافلا هيقفلا ينوتو
 مسن ةنسلنم رفض ةرشع سيم ا زي كاز ناك مثيملا نب دعسا هيقفلا نبا
 ددرتي ناكو ٠ داب ءاضق يلوور مدا نب ركب يبا هيقفلاب هقفلو ٠ ةثاّتسو ةرشع

 ةروك ذملاةنّشلا نم هبجحر نمنيقب عبسل هتافو تناكو ٠ زعلو ددجلاو هدلب نيب

 ناكتف فسوي اماف ٠ ركبوباو فسوي اه نادلو هل ناكو ٠ ىلاعت هللا همحر

 هيباب الوا هقفثو ٠ ةئاتسو نيسمخ ةنس نم لوالا عيبر رهش ةرشع هداليم
 بوثي ناكو هوبا ناك 5 هدلب اح ناكو٠ يجبصالا ركب يبا نب دادحت مث

 188.4. ةنسس لاوش نم عسنل هتافو تناكو ٠ ءاعنص ءاضق ىلع ديعس نبرمح يضاقلا
 ٠ :ىلاعت هللا هاش نا باتكحلا نم هعضوم يف 'ءاخاركذنسو * ةئامتسو مسن

 يبا نب ديما نب هللا دبع نافع وبا اصلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه فو

 2- باطخوتب مل لاقي برع ىلا ةمسأ يباطخلا دعسانب دمحأ نب مسقلا

 داه مث اف فلالا دعبو ةلمهملا متفو اهلا مب هفايه يحال لاح ةرلج
 دوعسلا يبل , تسب يلعب هقفلو ةئاتسو ةرشع ينامث ةنس هدلوم ناكو

 هللا مسا 6 هنا لاقيو ةدايعلاو كونفتلا اف يل مير ناهعبو

 ماعطلا ماعطا ىلع !روبص ناكو ةيظع تامارك هل ناكو ٠ فعالا

 ايف تدجوف هل يذلا هيبنتلا ةخسأ يدي يف تلصح يدبنجلا لاق

 ديسلا هيقفلا يثدح ٠ هلاثم ام باتكلا تاقرو ضعب يف ابوتكم هطخب

 " ظ لصألا يف وم نيتملكلا نيتاه نيب ام (1)



 فين

 1ظ1.8

 ضرحا

 ابحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلانلا بابلا 0265ه

 صملت تحت فارشالا ةط# تناكو ٠ ةدمص اولخد ىتح اوراسف لجار

 ةريثك لويخ ترقعو ةديدش بورح تعقوو نيرهش نم اوحن اوزكارتف

 يلوتيو ماعطلا ممطيو ليحلا مدعي نيدلا لامج ريمالا ناكف ٠ نيقيرفلا نم

 زهمي هللا همحر ناطلسلا ناكو ٠ اراهنو اليل ةطحلا رشابيو هسفنب رومالا

 نع نيدلا مراص ريمالا زجمف ٠ اهتاقحتسا لبق ركاسعلا تاقفنو نئازخلا هيلا

 ىتح بطش ىلع مث نادعداوس ىلع رووع ينب لبج ىلع أبراه جرفن هتمواقم
 تانجلا يف طح ىتح هل ًاضراعم هللا دبع نب لع فيرشلا دالب لخد

 نيدلا جاث نب دمحا نب ميهاربا لضافلا مامالا يفوت ةنسلا هذه فو

 فتاسرفلاو نيروهشملا نامجنلا نم ناك و ٠ اريسازعت نصح يف ىبودملا
 اهيف فصي ةديصق هرعش نمو انسح ارعش لوفي ناكو ٠ نيروكذملا
 ف رذتعإو هيما

 امطِق هئاشحا يف بلقلا ريصو  اعم بوطخلا يناسناف ل١ بطخ
 امطقلاو فاصنالا اولمج ركاسع  ىلبق نمو ىنلخ نم هاج اذا ىتح

 وليل يكول الط لا فلير ول ناين كمي
 اعستم فرطلا يعسل هيف قلأ ملا جرح ب عصتسم عضوميفتنكو
 اعفلرم ءكايلعلا ىرم اتيب لحي كلم مب حوس ىلا تيهتنا مث

 ًامنطصم دوجلاو ىلعلل لزي ملو .. هتعش ناسحالاو وفعلاب داخ

 تناكو ٠ اهيفام ىلع هب لدتسي ٠٠ اهنم تنثا ائاو تركذ امم لوطا يو
 فلرمت وماما بقا :عروكينللا ةييبلا نمر جيبالا عيبد ربش يف 'هتافو
 ىلاعت هللا ةمحر مئاوحلا هدنع ىلطتو مب كربئي و رازي



 كيف ةيأل وللا دوقعلا

 اللبقم هيقفلا ماقأو ٠ زعل ىلاراصو هقرافو ٠ كالذ ىلا هقفاوي لف ضزالا
 لاوش لس يف يفوت نا ىلا ةيرقأا كان يف !ًدرفنم ةداعأاو ملا بة ارقلا ّ

 ىلاعت هللا همحر ةروك ذملا ةنسلا نم

 ايلخدف امل امطقم ءامتام'لا قثاولا كلملا علط نينامو ثالث ةنس فو

 دو ةروكذملا ةنسلا نم لوالا عسير رهش نم م نيرشعلاو يناثلا موي

 ٠ راديود يلعلا نابلب نيدلا ويسب ىلع ضبقو ءاعنص شارب نص
 مراص ربمالاب لاوحالا تقياضت الو ٠ كلذ يجوي ام هنم ربهظ دف ناكو

 ىبأف ةعم مايقلا ساهو نب نسحلا مامالا ىلع نع مامالا نب دواد نيدلا

 حبق نم درا أضيا هيلع ىلاف ىحن نب رهظم مامالا هيلع ضرعف هيلع

 ٠ مامالا نب مهاربا وهو هيخلا نبا ىلا دف ممل هتفلافغو ةالا عنتهتريس

 ؟؟ + هماقاف ٠ ةريغلا الو ةمامالا لماكب سبلو علا يف اًريسي ميش ات نات

 جرخ ٌحريثكر كسع هعم 00 ةماعلا ىلع هب. سبلو الث“ ىلا هجرخاو اماما
 مل ذا عاقنملا لب ىلا هللا دبع نب يلع فيرشلا مهم زاحناف رهاظلا ىلا مهب

 اورفظي لف تيسبحلاو هركلا ىلع التاق مهلئاقي امركسعلا نم هعم نكي

 باظف ةدعص ون اوزان ادن ضر افا هزانملاو 2 اودصقف ةف2 يشن امهنم

 131.4 _'رب دهفلا قثاولا كلملا هيلا زهخ ركسملاو ةداملا هللا دبع نب يلع ريمالا

 يف رمدزا نب دمحا نيدلا سمش ريمالاو نادم نم اسراف نيعبش يف متاح
 تريلا لامج ريمالا ىلا ةلوكلا اول الف ٠ لجار ةئاهسمعو اسراف نيثالث

 راسو ةلوكلا يف نسحلا نب ىبحي لايعو هتوخا لج هللا دبع نب يلع
 فلاوش راف ةئاعإر اومن ذ كمون ركسملا ناو ةدمص وحن روصنملا ركسملا يف



 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يفثلاثلا بابا ا 54 دوام

 تاكو هريغب هعبص ريغا الو ٠ حا ليابقلا يبا دعب جوزتا ال تلاقف
 ناك م ركملا نع ايهان ففورعملاب ب ةللئاق هللا تاذ يف اليد ا 014

 ين يضرملا لاحلا ىلع يفوت ىتح ةدوم يبيقعلا ذيعس نب رمت هيقفلا نيبو هنبإ
 ةاقو تناكو ٠ هيا ربق تنج ىلا نفدو ناطيحمب ربقو. ةروكذملا ةنسلا

 يلاعث هللا امهمحز ةئائسو عسن ةنس يف لئابقلا يبا هيقفلا
 مث يناسحلا دمحا نب يلغ نب دمج نب ناهع 9 هيقفلا تام ايفو

 اهديدشتو وماما نيعلاو ميجلا حتفب ماعج نبا فرعي ناكو ٠ يريجلا

 وذاض اًعْرَو ًاحلاص الفن ناك و« اخ لب لصأو مب م فلالا دعبو

 لَ ناكو ندع ىلا ةليزح لاو مأب ةليح - لها ضراقي 7 ثيدحلا

 هتلئامأو هيد قو هيف ةبحم هريغ ضرافت نا هب حمس ال مهنم هريخ

 عمتجا امهل عستجا الف * كلذ نم هل لصحتي ام عمجي ناكو هتاكربو

 ناك هنا ىورب و ٠ لحلا يف ةيغر كلذ يف هل كروبو اهنكسف أاضرا ىرتشا

 اوكي لو صةتسا حرج هندب ضعن' يف هل ربظف ةيمحملا ةسردملا يف اماما

 اعروت كلذ: سانلاب ةولصلا هركف املا هبشي اموا ام هنم ليسي لزي مل لب
 ضرعمث كاذب يل ةجاح ال لاقف ٠ كتقفن ضعبب ابئان كل بتتسا هل ليقف

 اهِيف ناك امناو ةنوكسم ريغ ةيرفلا تناكو اهارتشاف ةبرقلاو نوطلا هيلع
 اهيلا لقتنا .هيقفلا :كالم تراص الف هل ثرحيو ضرالا بحاص مدخي لجر
 ناكو ٠ يفوصلا نارمح ةنبا هت>وزو هدالواب لقتناو 5 اهبىنتباو ةلبج نم

 ىلا ةعم ملظيأ نا كارملا نبركب اب" هيقنلا مزالو ةلبج ابتف لع هقنت ذف 108

 هذهفصأ 10 يعم فقث هيقفاي هل لاقف لزنملا يف هعمنكسيو هتيرق

4 



 كففحل ةيؤلؤللا دوقعلا

 نه كيبال له لاق مث ٠ رفسم هجوب 'ىلع درف هيلع تلم هنم توند
 مو تلخدف هفلخ لوخدلاب ينرماو هتنب لخدو ماقفال تاقف كريغ ربلو
 عضوم ىلا راشا طسوت الف خبطملا ءاج ىتح يءاما راسف ٠ دجا تيلا يف نكي

 0 هتدجوف هبخيغب يثرم ا فهتحر خاف هانا يل رمظف تحتم تحتنف انه اه مستفا يل لاقو

 كيال ةعيدو يدنعوبف كسفنب ظفتحاو لاملا اذه ذخ يلب لاف [هذ اةولمم

 دلو الو ديشر لفاع كنا تلعاو٠ كنع يلاّوس دعب الا كلا هسا و

 هرابخاو ٠ توملا لبق ىتمذ ةءاربب "لع نم يذلا هلل دملاو ٠ كريغ كيال
 ىلع بحصي ناكو 102 راس ان 2 نسا

 ناكو. ةريغك ”ايشاب هنع ربخيو هترايز رثكي و ٠ ربص لبج دابع دحا ةميسرلا
 غرفتسا ىتح طبرلا وا دجاسملا ضعب يف نوكا نا الا مث يبلق ىلعام لوقي

 ىلاهت هللا ةدابع يف يرمع ةيقب

 يداحلا تبسلا موي يفوت نا ىلا هب انحتمم يضرملا اضقلا ىلع لزي مو

 ىلاعت هللا همحر ةروك ذملا ةنبلا وو لاو نقيم

 دبع لئابقلا يبا هيقفلا نب نايفس نب دمع هلل دبع وبا هيةفلا يفوت اهيفو

 ىدام نم نولخ نامل هدلوم ناكو ٠ لئابقلا يلا نب روصنم نب نممزلا
 ةمعلملا لها نم ينوصلاب و يدارجلا رمعب هقفت ٠ ةئائسو عبس ةنس ىرخالا

 ايبا تناكو ٠ لج نب يع يشلا تنب هما تناكو ٠ مثريغو حابصم نبابو

 ةلبج ىلا ينيبألا نيفس هيقفلاءدق ةءورم تاذ ىلاعت هللا باتبكل ةئراق ةحلاص

 ٠ ةنسلا دسم يف هلوزن ناكو ٠ تيلا هتلخداف هيلع تمزعف ةرايزلا ضرغل
 الجول لاقيودب ه هبقل كلذإف ةدملا ثالت نوفس اذه اهنيا تدلو اهنا لاقيو

 ظل ا
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 اهحوتفو ةيرفاظملا ةلودلا رابخا يفثلاثلا بابلا دي 505 دع

 أمل كلذو يلع نب دمحم الإ رانلا يف مهلك ةاضقلاف مه رمأ يف رظنا نيدلا أ

 ضعب . نرمو ٠ قشر نم دب ىلع ةنع يفاشلا ثمبلا دعب هعرو نم ققحت
 يلع نب دمح يضاقلا ىعدتساف ةافولا هترضح راجتلا ضعب نأ ةنعىو ريام
 ىلع عضوملا اذه تين ينا هل لاقو هب الخ هتنب ىلا يضاقللا هان الف هب ىل

 لزندقو راغص ىرتاكيدالوأو ةفلبمرصحا داك أ الليزج لام يدب
 ميدو نوكتل هب كنتلعأ دقو مهنم دحأ مالعإ عيطتسأ الو ىرتام يف

 هروماب ريبخ لجرلا يصوينأ هرمأ مث .كلذب سأبال يضاقلا هل لاقف كدنع

 ةكرتلا نم مل رهظ ام اوقلتاف هدالوأ ربكو لجرلا يفوت مث لعنق ةرهاظلا
2 
 يف دم اوماق أف يضاقلا مهمنمف مهتجاح ةدش نم تببلا اوعيبب نا اودا 1 اهيإ

 دق مهودجوف هربت نمرعأ مثةٌدمربصف مهحالص ةفلب مث لالا كلذ

 ةواخدأو هب اوحرفق مهتيب ىلا يضاقلا مهاتأو كلذب يضاقلا ربخاف اودشر

 كلذ جرف ههتمق مضوملا اذه حتتفا مهنم دشرالل لاقف هب اوكربتيل تيبلا

 ىلع هب فرصنتل كيلإ كذلاو نم يدع ةنامأ اذه يضاقلا هل لاف لاملا

 هبت بتججو القل ةنام هناي قأ دلو لال ًانئلف فو زنا كيو :لفاو كان

 لوني 00 يدنا نق دلولا
 اًدعاق يبابش مايأ تنكلاق يزعتلا سنوي نب يزاغ هزيل

 كلذ لاز مث ميظع عزف ٌهنم ينلخا دف يضاقلا ىلاينبلطي, يلاطب ذإ تببلا يف

 الف مسبت ينار نيحف هيلا ترسف هتريس نسحو يضاقلا لدع نم ملعأ ام ينع



 ا 0 ةباذللا دوقعلا

 لاق ام وحنوا:( مظع

 ةحناصف هفرعي نم ضعب هيقلف اعرقمافاح ًامويججرخ هنا هنعىوريو

 رفظملا كاملاراذب ريمأ تدب دصق دق وه اذاف ذصش نين ظنيل هريسل راسو

 28 ارسم نيمالا جرف اليسا ةلعاف ريمالا ىلا مداخل رداب بابلا لع فقو ايلف

 كلصأ تنك 'يِلإت اسوأ الهو تلضو مل يديس اي.هل لاق. مث هيدن لبقو
 ريمالا هل لاف هيف يكيرش تنك ي نت دءاسسناف رجالابق حأ اني ضاَلا اقف

 تسبح كلنا اوركّذو نالف دالوأ ينلصو لاّمف يديس ايدي.زت يذلا امو

 لاق مو هلم هللا لص يبنلا ناينماب و نوجاتحم ءارف مهو ةيوسلاب مهذلاو

 كالذلف.ايظع اًرجأ لا هنأ اًرساح ايفاح مسملا هيخأ ةجاح يف يشم نم

 دنس الا هجارخإ نكم, الو ناطلسلا ماب سبح امنإ يديساب لاقف تثج
 لوصوب هلع ناطلسلا ىلاب تك و ساطرقو ةاودب ريم الا ىعدتسا مث ةعجا رم

 دامف ًالوسر باتكلاب لسوأو نالف يف عفشي هناو اًرساح ايفاح هيلا يضاقلا

 الا ريمالا تيب نم ٍيضاقلا جج رخي لو لب .رلا قالطاب ناطلسلا نم باوملا

 نب قايرطإ لمي منج هاجو 'ميظع لح رفظملا دنع هل ناكو هدم لجرلاب

 جرصلاو مرا
 ةنع تقلع يذلاوهو يبعرشلا ناؤع هيقفلا ينزبخأو .يدنملا لاق

 ريغ ٍدلب لهأ ستكلاف ٠ نيمدقتملا زمت ءاهتف نم هزيغو يضاقلا اذه رابخأ
 يضاَقلا ىلا ناطلسسلا بتكف رفظملا كاملا زاطلسلا ىلا مهيضاق نوكشي هدلب

 شما



 اك
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 اهحوتفو ةب رفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا 6 7

 ةنس نم اون كلذ دعب
 دمحم نب رمح نب يلع نب دمحي هللا ديعوب أ يضاقلا يفوت ةنسلا هذه ينو

 عرولاو دهزلا نم ةياغيف اًيضرم ًايضاقزاكو يحابرلا مساقلا يبأ نب يلع ل

 ةثامسمخو نيعسلو عسل ةنمس يف ةدلومزاكو . هسبلمو همعطم يفداصتقالاو

 انتم ناونرتم هاف ز وستو الغ اين انضافخدلاو تاكو تاتودلبا لصأت

 تئدحت ل هبا اوال ًلاثتما هل ضّرعتي مل هدلاو يفوت الف ءاضقلا نم

 ملعاو ريس ىلإ بهذا يدلواي.ةتدلاو هلت اّمف ةريغك قاشمو ملاظم مييلع

 فنعلا نم كتوخإ ىلعو كيلع ىرج امو كيا ةافوب ةيضقالا يضاق
 يضاق ىلا مدقن ٍذقيحُم لظلا نع رتتستف كدلاو ناكم كلمحي هلعلف ملظلاو

 هدلاو ىلع محرتق لظلا_ءرم هلا ام.هيلع ىكشو هيب ةافوب ُهلعأو ةيضقالا

 نيب رطال كلاس ًايضاقاهب ماقاف دلل ىلإ دامف هبيا ناكم ةبصنو هع هاّرعو
 ثمعب زعالا يبأ نبا زمت يضاق يفوت الفن ومضم نب دمحت هقفت ناكو ٠ ةيضرملا

 اكسان الما ًالاع لع نب دمحيضاقلا ناكو .بإ ةنيدم يف ءاضقلا هلوو هيلا

 ريهتمالو نبكتم ريغ سانلا جئاوخ ءاضق يف يعسلا ريثكم ًاءرو
 يشك يلع نب دمحم يضاَقلا ىأز هنأ ةقثلا نع ةقثلا يف ربخأ يدنجلا لاق

 تيراحلا ةيحان ىلإ ةيزمملا نم اًدضاق هدير يف هلعنو راهنلا ةزجاه يف ًايفاح
 ىبص يننلا نع ينمنلب لاق اذه تلعف م يديس اب هل تاّمف لاق زعت ةنبدم يف

 جامل ناك "نفاخ ملسلا هيخأ هجاح يف ىشم نم ) لاق ةنا لسو هيلع هللا



 فشل ةيذلثلللا دوقعلا

 تناك خيرانلا اذه يفو - ليللارخآ الا مهرخآ ىلا اولصي لوزوفابلا كله وآلام
 ةمه ' اما دقمس اف اءاجش اًريمأ ناكو ٠ يبعشلا رجس نيدلا لع ريمالا ةافو

 ًاكينتم انيدنم ناكل _لصالا: قتيلا يف ةزؤكلذنب ةزاوبشم'ةرقاومو بلاغ

 ىتح لابملا يف دربلا ةدش مم اًرضحو اًرفس اهتاقوأ يف تاولصلا لع اًظفاحت

 وأ هليواريش ةكك تناك ه ريمالا الا ةطحلا يف دحأ صيام لان ناك نا
 كاملا كيلاء نم وهو ٠ روفلل اهدلو عضت رسعملا ىلع تعضو اذا هلي وارس

 127.8 يف ناك هن ال يبعشلا 0 امثاو يبوب الا لماكلا كاملا نب فسوب دوعسملا

 ائيش مهتنطيش نمالو مهتسف نم فرعي نكد لو ريغصوهو كيلاملا تيب
 م. ٠ كيلاملا لاعفا نم *يش هنيشنال يرع هنا يأ ببعش ةنومسي اوناكسف

 غلب و املا عأو ءاعنص يف سانلا برطضا ميظملا ثداحلا اذه عقو الو

 ةيدسالاكيلاملاو هركسع عمجن مامالا نب دواد نيدلا مرارص ريم الا ىلا ملا

 رافظ نع طاحلا مفرو هللا دبع نب يلع نيدلا لاج ريمالا دصق اوموتو

 يف ءاعنص نم يبعشلا نيدلا لع ريمالأ رادب ود نابلب نيدلا زع ريمالا جر

 نيدلا مراص ريمالا نويع تءاجو نوبلا ىلإ لجار ةئامسمخو سراف ةثام
 راس مث ىلعالا رهاظلا نع د رعو لفسالا رهاظلا ىلا هركسمب جرخن لعلاب هيلا

 نيدلا لايج ريمالا ىلإ ءاعتس نم: درحلا ركسملا.لصو الو : بوح ىلإ

 ريمالا ةطحم ملط مث رافظ ىلإ داع مث بوح ىلإ نيدلا مراص ريمالا لعراغأ

 رافظ لع ةطحلا ترتساف ءامنص ىلإ نِلا ركسع يف زوريف نب نيدلا رخخ
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 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا 226؟+ه# ٠

 مدهلا تحت ةعم ناك نم ةعاجو وهتاريف يبعشلا رجس

 ساجملا يف ذئموي رنذح نم تنك لاق هباتك يف دّقعلا تحاص ىكحو

 ةادغ رشف سانلاب صفي هساجمو ٍذئموي. هيلا تلخد نيدلا لع ريمالا عم

 الإ نبال ف قبب لو اوجرخو مهجئاوح تضقناو دعم سانلا ىدغتف

 وباو ناريغص ريمالل ناكواممو دب زي نب دمحم ٌةربصو نيدلا ملع ريمالا

 نب لع يخأو انو دعس نب رمح عرشلا يضاقو ريمالا بتاكو رايع نب ركب

 متانيلا داعو ىلصف ريمالا ماَقف زدطعلل نالوا اقل, نأ ىلا اهطقالغو متاح

 ايف انك ام ىلا اندع مث ائيلصو ان رهطف نولصإ ةعاجلل ءاملا لمحا هكولمللاق

 ريمالا ىلا كيباشلا برقأ نم رابغ انيلع لخدو ا

 فقسلا نم بارتو رابغ انيلع رثتثاف رابغلا كلذ سبسام هكولممل 5 ماَدف

 دهعرخا كلذو لعالا لبق انتحت نم لفسالا فّقسلا مطخناف جو ركاب انممهف

 برغلا ىلا مدحلا تحت انفقوف رهظلا تقو لوأيف مدهلازاكو ضعبب اًكطعب

 هللا ىلا عّرضتااو*ءاعدلا نمر سيئامب وعداو نارَقلا نم ظفحا ام ارق تنكو

 اهسح ناكسف يسأر قوف يحاسملاب الات رعش اف توملاالا ينرطاخ يف قد مو

 ينو ربتساذىلاعم هللا تركذف يهجوو يسأر نع اوشتف ىتحاليلقًالالق برقي

 وه تاّمف ديمألا نع نولأسف ىلاعت هللا ءاش نا ريخج انأ تلتف يسفت نع ء ا

 هسأر لغ تمفو دل انس دل ريمالا نع او رفحو ينوج رخاف برق

 ديعس نب رمح يضاسقلا اوجرخاف ةعاجلا نع رفحلا رمتساو ةميظع ةبشخ



 6 70 ةيكرل للا دوقعلا

 هنا ةداعلا نمو برضت ليلخ ةبونو ديب نب ناطلسلاب اب لع رم هناركذ ام

 ف برضآ تماد ام ًايشام الو ًابكارال كلانه رم نأ دحأ عيطتسيال .
 كرابم ناكو . كلذ نم نورضاملا ب ف ايش دحأ هل لمي لو كار هيقفلا
 يف هتافو تناكو زمت نم ةنيدع يذب ةيسمشلا ةسودملاب سّرد سيردتلا

 ةروكّذلا ةنسلا نم رخ آلا عيب ر روش نم نيررششعلا

 ةلودلا ءارما نم تاكو حان نب دمت نيكإلا مامإلا ينون اهيفو .٠

 ةفورعملا ةسردملا ىنتبا يذلا وهو ديج عاطقاو ةناخابط 'هلو ةب رفظملا

 وم اايفزجاوا نت كلقالاو زمت ةنيدم يف ةب رغملا نم ةبقرشلا ةيحانلاب ةيحاجتلاب

 ماقأو ىمملاب هرمع رخآآ يف نحتساو فورعملاو ريا لمف ريثك ناكو دنجلاب
 فلخو ةروكذلا ةنسلا نم ةدعقلا نماث نينثالا موي ينون مث ةدم كلذك
 يف يفوت مث ءربشأ ةتسو ةنس دعب شاع لصالايف اذك] عسا ابا
 لبق نم ةيرذ هلو بتعي لو ةثاّيسو نيناثو ثالث ةنس نم ىلو الا ىداج
 حالسلا يفبب نوف اربي عايفتلا

 نب دمحا نب دمحم نب نيسحلا هللادبع وبا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو

 فيررش ًاعرو ادهاز ًالضاف يقف ناكو ٠ يلوحالا ميحرلا دبع نب حابصم
 ةروك ذملا ةنمسلا يف ةتافو تناكو ٠ ةلباقملا  :رسح ةمحلا يلاع سفنلا
 ىلاعت هللا ةمحر

 : ةرمدلا لع ر يماالا لع ءاعنصب رصقلا مدهنا نيناعو نيتثثا ةنسيفو



 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا تل

 بدأت : مل عضاوتي مث رتب مه ناكو يك مهيلا نسحيو نيحلاصلاو

 وعدي هيقفلا ناكو ٠ رمتئا هيقفلا هب هرما امهم ناك و متعافش لبقيو مهعم

 بي نب يلع لخد نا لاقف ملاخ لجو اذه نا هيقفلا ليقف وحلب «ركذيو م
 مودل ليقف ًرهظف اًرهاط:الا ثامال هللاو رام .: رب نام ةبح اهتافرانلا
 تناكو ٠ هيقفلا قدضلعو انوهسم تامو هيلغاتف سيملاو ديقلا لاق ةريوطت

 ناكو * ىلاعت هللا همجر ةروكذملا ةنسلا نم رفص رهش خس نينثالا موي 'هتافو
 الف هدالوا لكل ةلماح اد امو اهيلع فقوو هدا يف ةسردم ىتتبا دق

 عا هلو هنراذر اتننإو هيلا اودلع اورّنفا

 ناكو .:ريدل 86 نب يدا نب هللا دبع لضافلا هيقفلا ىفوت اهيفو

 ةءارقلاو سردلا يف هليمز نكو دمحا مدحي هقفلو ةئافاثو ناث ةكيويولوم

 'هدج ناك دقو ندب ءاضفلا ةيالو نارمع وشب هيلع ضرعو دادحلا نب رمت 4

 رهش يف جرع ىمل يتلا مهتي رق يس ؛هتافو تناكو كللد:و و عنئماف |هب

 للوت 5 لح رز انكفلإ5ب ةئسلا ٠ نم ناضمر

 !يبنض 300 م نع نا ًالاضاف يقف ناكو

 هرعأو هب ئعدتساف هيلا لسراف ديّروملا هدلو مياعتل لص لجر نع رفظملال اسف

 ٠ النو القع كولملا نايعا نم هيلعت 5 ديكوملان اكو داجاو لعف ميلعتلاب

 ةروكا ملا ةئسلان ٠ ةجحلا لهتسم نينثالا لل هتافو انضلكو

 يلع نب ليعاما :نب يلع نب دم نب هللا دبع ملاصلا هيقفلا يفوت اهيفو

 ايبهساوغ نمو ' ةرورشم تامارك اذ اكيرانم (انب ايدقف اكون الزبشملا

 ظل اااا ا ا ا ذآ ذ 1 1 ز 1 زذ ]1 1 ]1 1 ]ذزذز] 1 1 1 1 تتاكا“ا -- د



 فل ةيأل للا دوقعلا

 اًددج ًاعاطق ٠١ ”هعطق و ةناؤلبط لجو ةيظع ةناكم نيدلاروث ناطلساا نم هل

 امركم از ززعم لزب. ملو متخا نبا قو تمت نبا نيدلا رون ناطلسلا ناكو
 نيدلا دسأ همع دالوا ىلا لاش كالملاب رفظملا كاملا لغتشاو روصنملا يفوت نا ىلا

 "1 ىلا نك لوا انرك ذ مرفظملا هسدحو نيدلارفن مزأ الف نيردلا رن هيخاو

 لوقيو نجلا نم هيخا ذاقتتساو مايقلا لع 7" هسا

 | قاونل) ٌكعش اهنطتل ىرج ام دمي ملعت ت
 ارنقملاتآبنلاوكشازشلا يفت "رع ةنعالا يف اهآرت 3
 ارك خلع وأنزل دولا“ اداب نيرا للم رم: ياردأجب يوت

 هلوق !ًدحاو انبي الا اهنم ركذا ال اهنم نسحا تايباب ساعد نبا هباجاف
 :ىرقلا ما رتكمو زعت ىلاو“  "ءزما تغاطا ندع ىلا :رظنا

 ىلع هاقباو ”هنع لفاغت رفظملا كلملا نآطلسلا ىلا ىحينب يلع رعش غلب او

 ناكاةتتن تناك الفيظع * :يش سفن يفو اهياعوهو روصنملا تام نا ىلا هلاح

 برعأا نم هيشحو هم * نبا ىلع فالخلا هلك «نيدلا دسا سعل نيسمحو

 125.8 رثمءوي ناطاسلا  باظف ملصلا ديري ناطلسلا ىلا للسرافرسالا وا لئقلا

 005 , ملصلا اولي نيدلا دسا ىلا *هلسراو يحي نب لع نيددلا سمعم ريمالا

 ناطاساا ناكو * اعم الزنف مصلا ٍببمسب ةياب دز هللا علطف ناطلسلا نيبو

 "16 مث هيف الزنف رادلا نم ًاعضوم امل لخا ديبز ىلا الصو الف ديز يف ذئموي

 نصح ىلا امهب لسراو * اضبقف كلذ امهموي رخ ! يف امهيلع ضبفلاب رما
 امهيلع هللا ةمحر ايفوت نا ىلا نحسلا يف الاز ملورعت

 ءابقفلا يب ناكو اكيضف اًرعاش اذا ان ليك الجر ىبحي نب يلعناكو

 /+ ١6



 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا 020965؟1+

 موتو ٍيشلا هب ملعب معي نالبق عجرو كلذ نم ظانغا ٠ جرخ ةعاسلاو لوغشم

 مفادم خيشلا ضبق أف يفوصلا مغر نم ثدح ام هنم ثدح امير اهنا 1ظؤ8

 ماقاف ةثاسو ةرشع ميس ةنس نم ناضمر رهش ةرشع يف ةضق ناك تيا

 ةئاعسو ةرشع ينام ةنس نم لوالا خيا ر زب اس ىلا همز نصح يف ادوبح

 جرخ مث مايا ةثالثو نيرهش اهب ماقاف لودلا دلب لخدف دنحلاىلا هب رفس مث

 ماقافرافظ لخد مثةئايتسو ةرششع ناك ةنسناضمر رهش نم نولخ ثالنل اهنم

 ىلاعت هللا هجر كانه فوتو اموي شعبة يناقش اهب

 جرخو هللا دبعنب يلع نييدلا لاحريمالا علط نينامو ىدح | ةنس ينو
 لعريمالا طخ رهاظلا ىلا اميمح اوراسو ركسع يف يبعشلا نيدلا لع ريمالا
 ريمالا طحو نيدلا زع ريمالا هعمو اهتراع يف عرشو ةلوكلا ىلع يبعشلا نيدلا

 يف اهذخاف ىلعالا هاظلا عيشاو لك نصحع هللا دبع نب يلع نيدلا لاج
 نييسبحلاو ةصخدلايف بتر دقو هتطحم ىلا نييدلا لع ريمالا داعو ةدم برقا ٠

 هللا دبع نب ىلع فيرمشلا بتر مث“ ةديج ركأسع يف ءابقنلا ضعب ةورذلاو

 ريمالاو وه لزنو بترلا رئاس هيلا بتاضاي لاف فلاو سراف ةئام ةلوكلاب

 ةنس دعب الا ةلوكلا نم هتطح نيدلا لعريمالا لقني لو ةناوس وحن نيدلا لع

 ةيحانلا ىلا ضهن مث ايلعلا ةيحانلا نم رامظ ىلع بترلا روما تماقلسا ىتح

 بثرو هنحتو ةناوس برد رمف نيدلا زع ريمالاو وه ةناوس يف طخ ىلفسلا
 ىلءسلا ةيحانلا يف نييدلا زع ريمالا هيف

 ينعلا ىبحي نب ىلع نيددلا سعب رييكلا ريمالا يفوت ةنسلا هذه يفو 20.4

 و ججذ» لئابق نء ةريبك ةليبق نم يو نودب محذم نم سنع ىلا ةبسن



 فقل ةيؤلْوللادوقعلا

 نب دمحا نب عفادم حلاصلا خيشلا نب رمح لضافلا خيشلا ىفنوت اهيفو

 هدصقي ال ناكو ٠ آرفاو اظح هنم لانو هيابدنع ابوبح ناكو ئنيعملا همم

 :ر>اقلا يناثلا قيلب نففوتملا نمدناك و: !رهاظ مالي طوب الا ةريع لل
 ةنسنلا يف هتافو تناكو يفوت نا ىلا ناطلسلا دنع امرت اللجم لزي لو
 124.4 هلا مساق ذ نم دمحا نب عفادم خيشلا هدلاو ناكو ٠ ىلاعُت هللا هجر ةروكذملا

 خيشلا نع هدأ وم فادلا نبا خيشلا نع فوصتلا دن ةناو نتن هيلع

 سانلا عمتجا .نمم دما نب عفادم ناكو ٠ يناليجلا رداقلا دبع ليلجلا
 هلاو>ا ن٠ ًاثيش ليمج نب ثيعلا وبا خيشلا دقف الو ٠ هلاكو هحالص ىلع
 رم بيرق دج يف زيجولا ةبرق يف هدنع ماقاو عفادم زييشلا ىلا لصو

 نب نائعك ةيفوصلا نايعا نم ةءامح هيحصو هدقفام هيلع هللا دااف هيب

 دوعسملا كلملا ناكو ٠. مريغو ةلبع نم يفوصلا نارمتو ةممزلا لعو حداس

 ليني ام !نونبك ناكو هيدا لبق نإ ملا عام :نئمخر )هلك كالملا نيا

 ىَارف ةيديصلا حراوجلا معطي ميلاف و!ةادنبملا يف فقيف نصحلا نم

 .نوحوري مهنا هل ليقف كلذ نع لاأسف زيجولا قيزط نوحوري ركتسعلا
 ًايظع آلوبق هل نا ربخأف هنع ثحبفلاملا ريبك ةيفوصلا نم لجر ةرايزإ
 لبعرو اهتوابب اهضرغ نأ رهظاو هرما لعمل ااغرءنا لح اف سائلا رئاس دع

 نبط نيل ادااملم يعي 4 عمتجيال هنا عفادم زيشلا ةداع نم ناكو ٠ باب ىلا
 زيشلاو نييشلا تيب ىلا دوعسملا كلملال صوف لاوزلا نم بيرق ىلا ميصلا ياذا

 ا! هتالص يف يَسلاو نذالا رظتني بابلا لع فقوف ىبههضلا ٌةالص لع ابق

 يشلا لاق ءارقفلا نم دحا جرخالكو يعل | باب ىلعهفوقو لاط الفدلوصوب ل



 1ظؤة5

 اهحوتفو ةبرذظملا ةلودلا رابخا ٍيفثلاثلا بابلا 7 306 د

 نم ىلوالا ىدامج نم نيقب سمخخ هدلوم ناكو مهسقلا يبا نب يلع دم نبا
 ةدارعلا ةةيلع تبلغ مث هقفن ةثائسو نام ةئس

 نب ىحي * هيقفلا عم ناموع ةسردهيف بترث هنءارق مأيايف هنا ىوريو

 مضاغبو فرط يف ابطبر مث مثاردب هتليك نم ايش عاب هلا اور 6

 نم اهظفلق براقع أاهدجو اهنع حتف الف رمالا ضعبا اهله امش ذخأي نا

 روبقلا ةرايز رثكي ناكو ٠ ٠ ةسردملا ماعط ذخا ىلا كلذ دعب دعي مو و هبوث

 ةروص نسحا ىلع لز. ملو هدي يف اعلمو هياعت علخ اهفرط يفراص ىتمو
 ىلاعت هللا همر ةروكذملا ةئسلا نم مرحملا رشع نماث سومللا موب يفوت نا ىلا

 نر. ةيرف ىلا ةبسن يبرتلا دم نب بوقعي حلاصلا هيبقفلا يفوت اهيفو
 ءارلا نوكسو قوف نم ةاستملا ءاتلا مهب ةبرتلا ال لاقي ديب ز يداو ىرق

 ىلع اهب هقفتف عزوم ىلا لفقتا مث 9 رالف و ةدحوملا ايلا حلفو

 كربتلل رازي لماكلا رولا قي رط ىلع قف ىبحي نب ىلع نب كب ةنيقملا

 هريغو حاكللا يف ةدابشال نيبئاسرعلا ءادن ىلع لخدي ناكو ٠ هب مفتليو

 الآ 2 عزوم قثاولا كلملا هدلو رفظملا كلملا ناطلسلا مطقا الو

 رعشي لف اراه هني ىلا هرازف لجرلا اذه حالص ىلع هغلب ةدم اهب ماقاف
 كيلع نذاتسي بابلا ىلع دإبلا بحاص قثاولا كلملا اذه هللة ىت> هيقفلا

 هلاسفدب احر مالسلا هيقفلا هيلع درف هيلع س لصو الف هل نذاف ةرايزلا يف

 لانث دكا لاسم ٠ يغتلا دشاك لذ نم هيقفلا بعتف جرخ مهل اعدف ءاعدلا

 ةروك ذملا ةنسلا يف هتافو تناكو ٠ يفوتف كلذ دعب همايا لطن لف هلقتب نا

 عا هللو يدنجلا لاق اك يرق



 يا ةيلالا دوقعلا
 يملحلا ناملس نب دمحاك نوريثك ةعامج هب هقفتو : يملا مساق نب يلعب

 يددجلا هلاق ٠ ايرث ةروكذملا ةئسلا يف هتافو تناكف اهريغو ىسيع همعو
 ايفا هللا دبع ناكف ٠ دمشو هللا دع اه نيهيقف نيدلو فلخو لاق

 دنمت كانا هلزع مع ةدم ماقاف هناكم هاخأ لمن هلو هيلع لصح مع ةدم

 نيعتسيل .يرشانلا ركب يلا نب دبمع هيقفلا هناكم لمجو نيا نب ىسوم وهو
 عا هللاو هدلب ىلا جرخ اذا يلا ةباين يف هب

 يدرييجا يديلولاءالعلانب دهم نب ءالملاومسلاوبا ناطلسلا ىنوت اهيفو

 128.4 نوكسو:ءافلا ردك و ٌةلمثملا نيعلا حت ةنيفع هدلب لصاو يدنجلا لاق

 زمتراشعم نم. يو هاه مسالا رخاو نون اهدعبو اتت نم ةانثلا ايلا

 ىلا لسقتناو ةلئابم ةساير لها رصاحالاب نوفرعي هموق نم ةعامج اهنكس
 ٠ ابجو اهيحاونو زعأ ىلاو ةلبجو ناويزو دنجلا ىلا فلاخي ناكو ركمسلا

 زعثبو ديفد نبا نع ناريزب ذخاو هريغو عدربملا نبا نع دنجلا يف ذخاف

 م.م نرع ةلبجيو نإولع نب دمحا نعابج يجاونبو هريغو يددرسلا ىلع نع
 نرشلا ناكو هايندو هنيد يف هل كروب اخلاص: الجر ناكو حابصم نب دسم
 هلاموظنمو هتاءومسموهتا ورقم م.يمج يفهزاجاو هدويو هيلع يشي ناولع نب دما

 هتاروثنمو

 ةبحلاو ةفلالا نم ناولع نب دما خيشلا نيبو هنبي ناك ام ميظع نمو

 ماقاو ركمسلا ىلا خيبشلا هلصو هل ةرايزلاو هيلا لوصولا نع عطقتنا ىتم هنا

 ةروك ذملا ةنسلا هو ةئاتسو نينا سار ىلع يفوت يددجلا لاق ٠ مايا هدنع

 رم نب ىلع نب نيبسملا هللا دبع وب لضافلا هيقفلا ىفوت اضيا ةنسلاهذه يفو



 اهحوتفو ةي رفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا 02د 5٠٠ غي

 مع هللاو تارصتخلا ىوس ما ةئام اهيف ناك هنا

 كرب دمج ريبكلا هيقفلا نب هللا دبع نب ىجحي ريبكلا هيقفلا يفوت اهيفو

 ريك عمج هقفت هبو تافشاكمو تامارك اذ اق اهيقف ناكو ٠ ىجحي

 ذكموي مهسأر ناكو ٠ زعت اي هدصقو ىتش رحاون نم ةيلطلا هدصقو

 يدنجلالاق٠ نآببلا هنغ اوذخأف هرك ذمدقل يذلا يتربملا مدا نب ركيوبا

 هيقف كلذب ينربخا ٠ ةئائسو نناع ةنس ثديلا قي رط ىلع هتافو تناكو

 معا هللاو ابك احو ابج

 اهيقف ناكو دينجلا روصنمنب دم نب ىلع نسحلا وبا هيقفلا يفوت اهيفو

 يذ ءاضقب نحتما مث اهريغو ىجحي نب رمجلو دشار نب نسحب هقفل ًريخ يقل
 شيزدنلا سل يف أسلاج أدع ناك هنا اوركذف اهسيردت ىهتا هيلاو قرشا

 مدق دغلا نم ناك ايلاف ٠ ةيفوص نوكت !دغو ءابقف نحن مويلا هباعصال لاقف 58
 هل لاقي نسملا نب رمع خبشلا باعصا نم ينوص نادعإ لها نم لجر هيلع

 نكات ايف اة مث هكحل هيلا هديب دمو انعم نك ىلع اي هل لاقف ليربج

 هضرعتو هروهظ لوا يف ذمءوي يزدتلا ركب وبا هيقفلا ناكو ٠ ميكهتلا يف هل

 ىلا لصوف باش ذئموي ناكو ٠ مهتبحمو ةيفوصلا ةبحصب رهاظتو ٠ ةرهشلل
 هبحافهيلا بولقلا بالتجا يف سأنلا فرظا نم ناكو هل ذل هيقفلا اذه

 سيردتب هل فطلتو زعت ىلا هبلجا ميلبإ هدي مفاتن هنال ىلع هيقفلا

 ةدم اهب سردو لزنف ٠ كلذ ىلا ةناهاخد ٠ زعت ةيزعم يف ةيدسالا ةسردملا

 وع هللاو ةروك ذملاةنسلا نم ةجحلا يذ لهتسم يف يفوت نا ىلا لذي مو

 هقفت اًريبك اييقف ناكو يميرلا هللا دبع نب ركب وبا هيقفلا يفوت اهيفو



 د ؟١ 5 د ةيذرل للا دوقعلا

 ىلاعت هللا هاش نا

 لزاف فارشالاو ناطلسلا نوب ضغنلا عقو ةنامسو نيناع : نجلا يفو

 ل اا ل لا
 ىلع اهرما لصفنا ىتح كلانه الازي لف ٠ ةفب رشلا باوبالا ىلا مامالا

 مرحلا يف ناطلسلا باون امهضبقف ٠ ةدعص زعتو عاقنملا امهينصح ملت

 ةئاتسو نينامو ىدحا ةنس لوا

 مامالاهيقفلا يفوت ةثاتسو نينا ةنس ىنعأ ةروك ذل ةئسلا هذه يفو

 ىمرضحلا اين يدءسلا ىخامشلاريخلا يلا نب روصنم نب ردخلا وبا ظفاحلا

 رباكالا نم ةعاج كردأ : اقراع لظناح أماما اهيقف ناكو "كلير لك

 ةددشم ميمو ةمومضم مى ىزيجلا ف هكمي ىلسلا باىصا نع ذخأو

 يبا نع ذخاو 1 بسلا ءأي مث ياز اهدعبو ا نم ةانثم ءأيو ةحوتفم

 ريصن يبا نإ ىحن نع روحا بحاص فارع نب دمحا نب دمع هللا دبع

 ةغللاو وختلاو هقفلا اهنم ةريثك مولع ىلع علطتو يعلقلا مامالا نع يوافطلا

 1ظؤذ.4 ذخاو٠ هتفرعم ةدوح ىلع لدبي ام فنضو 5 ريسفتلاو ضئارفلاو كيدحللاو

 ةدوح يف ريظن هرمت رخ | يف هل نكي و 5 يكزلا دما نب لاطب مامالا نع

 طبضلا يف ريظن هرم رخآ يف هل دجوي ال ثيحب بتكلا طبضو معلا
 هدنعو الا دجوي ال ناك هنأ هكردا نم ةءامج ينربخا يذنجلا لاق

 وا طلغ نم باتكلا يف دجو ام أهب حاصي مالقاو ةربمو هيف رظنب باتك

 ذُئموي هرمخو ةئاتسو نياك داما ف كسد رب هتافو تناك فاحصت وأ طوس

 لاةيو ٠ هئارظن نم دحا هعمجي ملام بتكلا نم هئئازخ تعمجو ةنس نوعبس



 ها
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 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلانلابابلا 119*0206

 فارشالاة فاك ىدتساو ٠ ديز ةسورعم ىلايبعشلارجنسن بلا لع ريمالا هللا

 نب يلع نيدلا لامر يمالا الا مهم لصي ملف ٠ ةديعسلا هباوبا ىلا نيبزحلا
 ىيبعت زيماالا تيد ميج نيل نزع نيمالا و. ١ .ةزدح ني نسحلا نب هللا دلع

 مراص ريمالا رذتعاو ٠ ةزمح نب هللا دبع روصنملا مامالا نب دمحا نيدلا
 ريمالاو نيدلا زءريمالا لزي للف ٠ ءافرشلا رئاسو ٠مامالا نب دواد نيدلا

 ضف ٠ انرك ذ ا ةحرفلا ببسب ةفيرشلا باوبالا ىلع نيدلا .لاسمج
 ناكو ٠ امهينصح ةزمح نب هللا دبع مامالا نب دواد نيدلا مراص ريمالا
 ينارمعلا دعسا نب دم نيدلا اهب بحاصلا علطف ٠ ةدعص زمت نيدلا زعل

 نيدلا مراصر يمالا ناكونونلاب نانجلاب طخ دواد نيدلا مراص ريمالل ام اح
 رومالاو ٠ عبارلاو ثلاثلا ىلع نايقثلي ناك ٠ اهيلع لطملا لبملا ةمنصلاب
 مهلالداو مهفرجعت نم بحاصلا ىارو رما مدني متي ملف ءاعنص يفنيدلا لع

 ٠ كلذب هملعي ناطاسلا ىلا بتكف هظاغ ام مهلاءف ءوسو رك اسع ةرثكب

 مثرغشاو مهلا ذبناف هوطرش دق ايف اولخدي مل نا لوةيناطلسلا باوح درف
 نميلا ىلا عجرو اودوعي نا ءاجر ضقنلا نعبحاصلا فقوتف ضقنلا

 نصحب نييلاوخلا نم نابك وك .نصح ناطلسلا داعتسا ةنسلا هذه يفو

 نب دمحأ نسحلا وبا لضافلا هيقفلا يفوت اهبفو ٠افلا ني رشعو نينثاو نامدر
 عدوو حالصو نيد اذ احلاص اهيتف ناكو بيطخلا هيقفلا ييصالا دعسا

 نيب تسل ةعملا ةليل هتافو تناكو ٠ نيتمذلاب ةفورعملا ةبرقلا بيطخ ناكو
 مامالا هيقفلا دلاو وهو ٠”ةروكذملا ةنسلا نم لوالا لَو هش .نرمم

 هعضوم يف هركذأسو : نيعملا بحاص يصيصالا دما نب لع نسملا يبا



 د6 5117 ةيل وللا دوقملا

 ضوحلا لمسيذلا وهو * انب قيليال اع اندر ناك دقل لاقو فرشالا هيلع
 مااا ريخلا هيلع لاغلا ناكو ٠ هاما هيلا رجو نيليقنلا نم لفسالا

 نعأتو دج كزشالاب قدح قاع ايتاكو + بلاقيأو يرضحلا ليما

 لاوش رهش يف يفوت نا ىلا اهب لزي مو .اهنطوتسساو ركمسلا لها ن زم 5 زماب
 ٠ نيتتس فرشالا مدخ رمع مثربك ١ دالوا ةثالث هل ناكو ةروكذملا ةنسأا نم
 دهزتو ةمدخلا كرتف هب فغشو هركذ يف الاىزعتلا ركب ابا هيقفلا بعص مث

 يفوت نا ىلا اهريغو ةءارزلا لغتشاو ٠ ةداتعملا قيرطلا كلس كلذ دعلو

 همسا هوخا ناكو ٠ ةئاعبسو عبس ةئس نم ىلوالا ىدامج نم نيآب رشعل

 ةنضأ يفوت ”ىتحا شاثلا لزتعاو نارقلل ةوالتلا ريثك ناكو ديعس نب يلع

 يفوت اهيفو ٠ هللا مهمحر دمحم كااثلا هنبأ مسا ناكو ٠ ةّناعبسو ةرشع تدم

 فرب دعسا نب لضف نب ىبي نب نامع نب ىبحي ايركذوبا لضافلا هيقفلا
 سماخلا ةعججلا راهن رخ ! هداليم ناكو ٠ ىكيلملا ماس يبا نب رفعج نب ريمج
 اريبخ ًاييقف ناكود واب. هقفتو كب ةثاكسؤ ةرفاع عينم ةنم نه رفص رهش نم

 ناكو هبايا دعب سيردتلا ةسائر تبتنا:ةيلاو ٠ ةلضاف امزرأو افراع الماك

 ةلبج يف ةيقرشلا ةسردملا يف سرد سفن مركو لضفو دهزو عروو ٠ نيداذ

 يفهتقتن نم مطقي مث ٠ كلانه نيرهش فقيف داصحلا مايا هدلب علطي ناكو

 اا هقحتسي ام ضبق اذاو ٠ ةسردملا نع هتبيغب نيرهشلا فصن  ةسردملا

 رنانيملا ةريمم نسحأ ىلع لذ و لو ٠ ململا ةبلط نم م نيجاتحلا ىلع هفرصي

 ىلامت هلللا هلجر + ةروك ذملا ةنساا نم رغص نم فصنلا يف يفوت

 همر ناطلسلا ىدنساف ةديعسلا ةحرفلا تناك نيعبسو عسل ةنس فو
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 ١١ا؟"

 اونو ياللا اا ابا نلاط با. 6-39:

 مامح كيأألا عورف ىلع عجيسو
 اهريما ناطلسلا لهؤ تومرضح تداقنا انركذ م رافط تختنفا امو

 تلماع فيك هل ليقف زدت ىلا عجر مث ةدمم اهيف ماقاف جان نب دم نب دمت

 .مهلعأ ينامي هل لاقي لجر يمت اذءابشي “تالج امل لاق تومرضح باعصا

 غلب ”هتلواطو هلانقل اًركسع اضي ١ تعمجو يلائقل اهظع اًركسع ءعمجل الخل

 يش ةداننع قبو قطانو تماص نم ُهدنع ناك ام قفنا ىتح برحلا

 يناصو 5 نم ىلع هقفني اعيش دجي ملالف ناطلسلا انالوم نم دّتسا تنكو

 هل تلقفالل نذ اتسإ بجاحلا لخدو يراد باب ىلع هريمب خانا الف هسفنب
 ةعامج تدبشا كيلا جورخلا تدرا ال ينا لءايل لاق ىلع لخد الف لع

 مع كِيلع اهوهل تلقف لاق دمح اي كتمذو لوسرنبا ةمذ ىلعيفا ىتني لها

 نسحا ىلع هلها ىلا داعو هيفكي اعضوم هل تاعجو هيلا تنسحاو 'هتمركا
 يلا مهسفنا اودّوب يح اينيلعا ماوقا ةعبرا طيلا كلذ قع عرج اع

 تومرضح لها نه دحا "يلا هسأر عفري م كلذ دعبو

 يلع نب 5 نب دعس دمحح وب م لضاتل هيقفلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 باتكل (ظفاحناكو نالخن يداو انف حارملا ةيرق هدلب لصاو يرارحلا

 يمجنلا رادلا هتعدتساف طخلاو توصلا ام قرشا يذ ين عت لاعت هلل
 مهلا فلتخي رفظملا كلملا ناطلسلا ناكو ٠ ممدنع العم راصف ةلبج ىذ ىلا

 هتم نم لاس هيلا كلما راص الف ةفرعم هنبي و مهني تلصف  هتي رما مايا يف
 ابيصن لانف فرشالا هدلول العم هلم تلعفف هب هرثأوت فا يمجتلا رادلا

 محرت يفوت الف ٠ ةقئال ريغ روما نع ُهّدِصِي ام اًريثك ناكو انئدلا نم ارفاو



 ةيواؤللا دوقملا

 ايلف سانلاو , اركب تسيلو

 ةنبن اط تدادزاو ٠ نيياترلل قحلا ضو ةراشبلا تدرو نيحو

 نيبرطملا برا

 ةعطقم ثتاماه سانلا نياعو

 ةجوتش- ثنا يا ادن

 ندع نم رمصنلا شيجرفظمل قاس
 "هعساو قاض ىتح ّربلا فو
 اهاكستو ودعت ةجاعم لك نه

 ترتف ام روصنملا يقال تسئاع

 ةحياس د_.بلا تاولف يف قش

 لح مو لح نم كلذ لوطاي
 بزيت اماني !نزافلا ثتادرو. قون

 أتلف دقوع يف تدفع نا دعبو

 ثتعاتنا مهنم ىتح مث تلعن ١ ام

 تكلس دقل واغ نم ملاسل اسعت

 هزدصم نيبقلا د رهأ دروم راصف

 تحرط ةثج هنم دقوعب تحضا

 افسىدتعاف لين ةاهاضملا ما 0

 ٠ ةرومحم روغثلا تااز ال

 لبق اهلل ثم ناك ناوع نكلو

 جاوما نيب يرست رحيل نم تءاج

 جاتلاوذ ديدنصلا كلملا ابىدوأ

 جاوفاب جاوفا رحيلا كيس تأ

 جاع تاوصالا بل ٍلفح#
 جاعم دسلا مومح رب لك

 جالداو ريجبتو نأ طرفل
 جاس هنأ كلا“ ارسلان هو “الر
 جارساو ماجلزلا دف 52

 جاشماو ءالفأ نم نوطبلا يف ام

 جانا ماسلاب اهلاس ناك ام

 1 تاوالل معاي ميش

 جاسنم رش اجبن ةياؤفلا هب
 جارخ ريغ برح جالو داصو

 جارعم قوفضرأ لك يف نقارلاو
 جاعلاو ٌردلا نيب ةاهاضم الو

 يناهتلا دوقعو ٠ ةروصن» ةديّوم شوبجلاو
 ٠ ماكر رمهام ٠ كولملا جامي ةلفاق ةيرفظملا دوئجلاو ٠ كولسلا ةرظلنم

 دي <16 د
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 كر ضاح براقالاك دعابإلا يف وه

 7 عب مظعب رافظ سيب

 هجاوما يف ديزي سيل رحتلاك
 اهازاه نئادم نعي عدب رافظا

 قهاوشنوصح نم دب كلت م |

 ابحوتفو ةب رفظملا ةلودلا رابخا يف ثلانلا بالا

 فرششت علاطملا لك نم سماك

 فسرت ديدح يف ىرخاو قرف

 فعضتو نوهت ههاوم يف لب

 الرقي نرد | هريغإ سلو دز

 فرعلو موجنلا يف ركنلف ودبت
 فلأتم ميلمش كباب لاف امكولم لاحرلا كتحاسب تقلا
 فاو د: يم 5 مهتسبلا عريسا تككف مييصاق تيندأ

 فشكت دئادشلاو رفغت بنذلل لزم مل يدق نم كل ةداع يف
 اوفلخ نم عضت ملو كوصعامل مثءامد تعضا دق كولم نم

 كلما المال ايم ةدنك :ءزخا لاقويزيفلاهقملا .بحأص لاق
 : هيلع هللا ةمحر رفظلا

 انيلءاقح ناكو اومرجا نيذلا نم انمتثناف ) ميحرلا نيحرلا هللا مسب :

 ىلع فعاضت قدص ريشابتو ٠ اهرون رصنلاب قدص علاطم ( نينمؤملا نيف

 رصن شويجو ٠ اهلطأب .ةعدبلا نم مفد ثالم تاولعشو اهرورمس نييملاعلا

 تاحىتح .اهلزانميغبلا عوب ر نم تمدهو' ابلطاسق قراشاضرالا تدفع

 ' ربصإ لف محازو ٠ ردقي مف ض4 نمب ٠ راوبلا قئاوب تلزنو ٠ راسحلا

 يداوجلا يلماعلا يملاعلا يناطلسلا ظعالا مالا انالومل ابج يذلا هلل دبجلاف

 ناولملا فطاعمو نامزالا روصع يف هكلم هللا داخ يرفظملا للا ىهحرلا

 نيلطبملا ران مغيسب دمحاو ٠ نيب ملا اذهو
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 د 1 د ةيأول للا دوقعلا

 نيرشعلاو سداسأاموي يضوبحلا ينب ةفك ضبقو ناضمر رهش نم نماثلا موي
 نازل بار ديلا يتناول تلف نافاطتلال ا نم
 تافدّصلا تح اولا لف دير ىلا ميلمحب ناطاساا رماف ةفيرشلا باوبالا

 اذه انلقو يف دحا مهنم 8 و مثرخا ضرفنا ىتح ةيناطلسلا

 انركذ ام روكذملا خيراتلا يف رافظ ةنيدم هللا ةمحر ناطلسلا حتتفا الو
 تالتماو ناطلسال ةبيه ةيصقلا راطقالا تدعترا سي ردا نب ماس لئفو

 مهتمه ولع نم اوأر امل نيصلاو دنملا باعصاو سراف كولم بولق هفوخ نم

 سا ريمالاىلا نيحمرو نيسرف هتيدهب ناع بحاص لسراف ٠ هتمتل ميظعو

 ليضوو .نانقلا# يضااس اباد تلصوو زامل ف كتموب ونعو رمزا نيدلا
 ابا رافظ يف رمدر لس سيرا“ ريمالا بترو ديبز ىلا نيرلا بحاص

 نم ”هدعو هعم يز.ر ودا ماسحلا لعج و لجنرتلارق ارقثس نييدلا فيس ريمالاوهو

 2 نِعلا ىلا داعو لجرلا يمدقمو برعلا خياشم
 اذه اهنم ةليوطةديصق نم رفظملا كلملا حده ةيرفظمل ةريسلا بحاص لاقو
 118.8 فلّوم و فنصم وهف ماسر اهديقع وهف مايالا هب ل

 فلخم م قداص فسوي دعو أ اهب نمو تومرضحومابش لاساو

 فسني يداعألاو فصني قمل لذي مل بلغا فيسلاب اهضار ما
 فطخي مئاركلا عمال ريطلاك  'ليخ مرح عاقب تبصا ذإ
 فقثم ةافطلا جوعل هيف ٠ فقثم لك ظاوشب ىدعلا يري

 ديلا وا "تكي دل _اركقما مارتن حور كاين كلاعإو

 فذقي بكاوكلا فلخ ةناو-  ةهمارع لذ هيلع توفيال نم



 اهحوتفو ةي رفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا 6

 اهمدقي رافظ ر ؟اسغت تابقأ ذإ كلذك مما يف مهلا ذربب سيردا نباملاس 118

 رعب ىلع مل فصف .هئاقثل (يتنلأ ةزولهنللا مع مار الف سيردا نبا ملاس

 يف 'هباعصاو .دينجلا نب رمع نب هللا دبع ويشلا ناكف ٠ هل اوفصو ةنيدملا نم
 بلقلا يف نمدرا نيدلا سعش ربمالا ناكو ةنهملا يف ةقلحلا تناكو ةرسنملا

 ركاسلا تلاخ ةدحاو ةمدص اومدطصاو اوقللا نا نم عرساب نكي مو

 ١ اسافر وطار نم ثتعلتب ا ةدحااو ةلوج ةيرفظملا

 ريماو ليلق 000 و مهم لئقق رسأتسا نم الا رافظ لها نم اجن اف ذوي
 نقال لاذقإل ٠ هللا ءاش ام ديلا قمن اوننريسا ا ةياغناثب رم وحن مهنم

 رافظ باب ىلا سانلا قبئساو فورعم لتاقدل نكي و لئق نهف سيردا

 لمعلا اذ ةطحلا يف هوبا هكرت دق رمدرا ١ نب دمحا بابش ربمالا ناكو

 كرب ملاس سأر ناب ةنيدملا باب ىلع نوعمتجم ءارمالاو هيبا ىلا اليل هنم
 لاقف هتظولمو فص ىموم هو>ا فرع لب ليقو ٠ هدنعراص دق سيردا

 اليئق هودجوف ىلاقلا نيب هوبلطف "الولفم الا يا نظا انو ينخأ نمنحم ايه

 نم نيرشعلاو عباس سلا موي ةريقزلا :كناكو.٠ ةطلارا لب ذك ديل

 ةروك ذملا ةنسلا نه بجر

 تلخدو رمدزا نيدلا سمت ريمالا ملل مذّأف ةمذلا رافظ لها بلطو
 .:ىم نيرشعلاو نماثلا دحالا موي رافظ ةئيدم ةيرفظملا ةديعسلا مالعالا

 *يش مهنم دحال ذخأي الو مهلك سانلا نع وفعلا عقوو ٠ روك شملا نشلا
 ةعمجا موي ةيرفظملا ةفيرشلا باقلالاب رافظ ربانم لع ءابطخلا بطتخاو 4

 تومرضح يف مابش ةنيدم يناطلسلا ركسملا لو ٠ نابعش رهش نم ثلاثلا



 6 511 ةيأل وللا دوقعلا

 مهيلع تسر هنا ينغلب لاقو ٠ اهراجتاو افاجرو اهتل او اهددع عيمجب ةتس
 اف نحعتلا عاونا نم ةيظعلا قلاوجلا نع .ةرابع ةعطقلاو ةعطق فلا رحبلا يف

 ندملا قاوسا نم نوكي ام ظعاك ةمئآق رحيلا يف قاوسالا تناك مث تدقف

 1 لك لت ملو تاعانصلا بابراو نيزابخلاو نيخابطلا فانصا نم اهيفو

 دحاو موي يف مهنيب هللا عمج ىتحريسلا نم مهنكمي ام بسح ىلعريست ةقرف
 رخلا اياطم تابقاف تريلا دقعلا بحاص ركذ اذكه ٠ توسيرردنب لع

 دي رارطلا تلبقا مث».نابقعلا اهنأك .قيبانسلاو كساوملا ابمدقي يناوشلا نم
 ةلولسم فويسلاو كولملا ضب امنأكو نفسلا اهمادقو ملضعالا بكرم يو

 ةديعسلا ةنازحلا ةديرطلا هذه ينو ٠ ةفجار كطالب ةبوصنم مالعالاو

 يدي ,زلاو يلصوملاو يسوسلاو يقدنبلانمشاوقلا ماو ٠ فلا ةئاعبرا اهم

 ثعسوو هيئاتكا رصلاواوبلا تلم كامنم هرد هلاف رصحلا هب طيحال ةىش

 يبلنلا موثاك نب ورمع لاق اه قحأ نا لبو هبئاغرو هبهاوم مجلاو برغا
 لوقي تبيح

 انيس هل رجلا نيلظو. ,>: انع قاض ىتجيربلاان الم

 ةئامسج ليلا تناكبوسير ردن, يف ةريضألا ؟ايبلا نتيلتحا او

 00 هيف نحن ام متيأر دق ضعبل مهضعب لاقف لجار هفال !اةمينم الجرلاوب نا
 قسب لو روخو زحم انم ذةليح يفاوتلاو لاوهالا بوكرو لاومالا قافنا نم
 فحجراف رافظ لاح نم ةلحم يو دقوع اوغلب ىتح اوراس منرعلاو موجلا لإ

 اورماذتف ني رمل ليخ كالذكو رافظ ىلاتلصو تومرضح ليخ نأ مييلع

 فنرا مهنظ نكي ملو انم زعل نياو هريغل ال لائقال انمج امنا اولاقو مهني امف
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 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا 61

 مهفالحاو يضوبحلا ىنب عالقب ةنوحشم يهو اهلها باقر ىلع اربق تومرضح

 نب ورم خيشلاو خامشابأ الا ناطلسا فالحا نم ةهجلا كلت يف نكي ملو

 يضوبحلا ينب ىلا ليم أيا مهيفو دوعسم نب يلع
 م ارب هللا دبع نيدلا ردب حا نا ينغلبو نب نيملا دقعلا بحاص لاق

 تومرضح اوربع ىتح ةدحاو قلل برملا اوقرافام هباحصاو دينجلا نب ورم

 سراف ةئام يف يضوبملا رافظ ىلا لصو ىتح :هنع نوفلختا هباحصا لاز امو

 ةقرفلا تراسو ٠ ءاعنصنم اوجرخ موي نمربشا ةسجخدعب الجر رشع ةثالثو
 ةقلحو ةيرحلا كيلاملا نم سراف ةئاعبرا مثو لحاسلا قيرط نع ةثزاثلا

 ريماوهو يزيروتلا ءولول نيدلا ماسح ريمالا كيلاملاءدقم ناكو ٠ ناطلسلا
 ريمالا عيمجا ىلع مدقملا ناكوزوريف ريمالا ةقلحلا ىلع مدقملاو روصنملا 1

 هللا ءاش نا الاس لمت تن أ ناطلسلا هللاقو راد ذاتسا عدرا نيدلا س

 تاقف ةتيك ملف "ىلا تجرخ ةيظع و ةيح نا متانلا ىري اهف تي آر يناف 2

 ريمالا قيرط تناكو ٠ كماقم ىلا تدعو اهتلتقف سمدرا اي اهلتقا كل

 لمرلا كبك ىو“ لالختوالايلاع و قهاوش يف اهنال ةرعو ة ةبعص نيدلا سعت

 مل ةضراعم ريست رحبأا ىف الف رك ازاي وامل هم !اةيجف نمو وه ريسل ناكف

 ممرودا ى ىتح ملاوحأ ا تقاضو اوبعت لحاسلا نع قيرطلا مهب تدعي اذاف

 قظتلودازا اذا نكارللا نم.رلواتي مهنال اوحي رتسيف لحاسلا ىلا قيرطلا

 أنقلا نم حالسلا عاونا مث تاناخ مئاوملاو بوبحلا رئاسو راو ماعطلا

 فاضوالاو سارتلاو ماهسلاو يسقلاو نيتافلاو ضيبلاو درزلاو فويسلاو

 تاقينجنلا نم اهلاوحا فالنتخا ىلع ددعلا عاونارئاسو مهلاو ليخلا لاعن نمو



 لش ةيآلؤلا دوقعلا

 هي ار كوس يف هفتح ناكف ةرومملا

 نضال ألا باقل ..!٠..انلاجبلا ةينث ا زرلالاو
 دراما وككاطخعنلدتإطت :ةرا طي ضيفرم ا ماهنللاو تسي

 فنزيدلا تاهش ريمالا وهو ندع يلاو ىلا كلذ بيقعرمالا جرفن

 /ورافظ لصوف لاجرلاو يفاوسلاب رافظ لحاس ىلا مدقتلاب راعملا نب يزاغ
 رافظ نم رامملا نبا عجر الف ٠ ةسورحلا ندع ىلا داع مث ةلئاط برح نكت

 هركي ملو ندع لحاس ىلع ةراغلا سفن هل تلّوسو سيردا نب ملاص ضم

 ناكو ندع لحاس لحاسلاىلا رحل يف هتراغ تلصوف ٠ رهشلا بحاص كلذ

 ١ .* "نتنازؤا “نب ماس نم مالا كلذ سانلا ركتتساف دنجلا يف نئموي ناطلسلا

 1164. طاشتساف سراف كولم الو نيصلا الو دنملا بحاص هلثم ىلع مدقي مل ذا

 عاوناو دي رارطلاو بكارملا و يناوشلا ةراعب "هما جرخو ًظيغ ناطلسلا

 بهذلا رم قفناو سورحلا دع رغث ىلا يلاعلا هباكر مدقثو رحبلا اياطم

 ةروصنملا رك اسملاو نيمدملاو ءارمالا زهجو ىصحلا ددعرلع دي زيامقضفلاو
 ركاسعلا تراسو !ًداوزاو الجرو اليخ زخيلاوربلا دلو لجرلاو ليخلا نم

 يللاعملا بأ نب سراف ؤيسلا مه ة لجرلا رظعم مثو رحبلا يف ةقرف قرف ثالث
 ىبلملا صاوغ نب ىلع نب ماما يشلاو يجان نب دع نب دم زيشلاو يرث ازجلا

 وهو يجذملا ىلع نب نسح نيدلا ردب اهئااوبنتلكلل انه نيدلا سعتو
 رقئس نيدلا فيس ريمالا رحيلا لها ىلع مدقملا تاكو ٠ اع مرخك١

 دبعنيدلا ردب نييشلا عم ةيناثلا ةقرفلا تراسو' ةيرعبلا كبلاملا بيه يلهغرتلا

 نيرط ىلع اوراس سراف ةئاهلث اربكاو برعلا مثو ديئجلا نب ورم نب هللا
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 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابا 02 هي ؟ . وغي

 هب نوغفدي أم هنم اوباطو سيردا نب ملا ىلا اهبحاص لبق ف ٠ تومرضح

 اوبغرو كالذ هل اونسحو تومرضح مئاصم هيلا اولبسو مهنع ةنسلا كلت فلك

 يطا ٠ مال تومرتضح ىلا مهعم جرخو اوبلط ام ىلل هلأ هيف هل
 الف ٠ مركمالو مثاهد لعب مو ميال ع ”دحا هباا هق.سإ / "طا وو هلف 5

 ىأرو ٠ رافظ ىلا داعو اهضبقف منا ذاصملا هيلا اولس اوبلطام عيمج هنم اوذخا

 الف ٠ هتضبق يفو هدي د ترس تر ناو ٠ حجناو حلفا دق هلا

 اهوذخاف مهعئاصم ىلا دمار عر ماع لهأ لام رافظ ىلا مجر

 دأبالو قامألا خيطان أبيب ميل لوخت الثا اهو نكي لون اهزكو اعوط
 مدبملا ءاضقلا نم قفلاف اهعضاوم ريغ يف هلاوما ميبضت ىلع افسا كلهي داكو
 سراف كول: ىلا اًريفس بدن هيلع هللا ةمحر رفظملا كلملا ناطلسلا انالوم نا

 مهب تمرو مهقيرط نع حيرلا مهتفرصفراجتلا نم ةعامج هتيعكو ةديح ةيدهب

 لاومالاو ةيدملا نم مهعمام ضبقو سي ردا نب ملاس مهضبةفرافظ لحاس ىلا
 ”هلسارف تومرضح يف هيلعتافام ناربج اذهنا ”هسفن هل تلّوسو عئاضبلاو 15+

 عطق نم كيشاحن نحنو كلهانمةداع كلذب رج هللاق و هتتاكوكلذبناطاسلا

 انا ريغ اننيب ةناكلاو كيو اننيب امو كدلاو نيبو انثيبام مع تناوليبسلا 0

 تعبأ ىتح نيب ذعماتك !هو) ىلاعت هلل لاق يركلا نآرقلا باداب بدأت

 نياو لوسرلا اذه هيفلوقي باوجلا مج رو الهجو ةظلغ دادزاف (الوسر
 بحاص دسفأ 'هنأ الا كلذ دعب نكي مل مث لهجلا نم كلذ ريغو باذعلا

 يذلا .جارخلا نم ابره هيلا لاف نايصعلا ىلع ”هلمحو ةعيحت نب دشار رحلا
 ةنازملا ىلا ةخس لك يف هلمحي مولعم جارخ هيلع ناكو نهلا بحاصل هيلع



 2 ةيؤلألللا دوقعلا

 لذي لو هنبد يف مهناو ٠ يسدقلا نع ذخأو .يريزولابو يني ًالادومسم

 يلوتم ٍذموي وهو ءاببلا ىلع لوخدلا ةنكمأ ىتح ملارفانم ءاهقفلل اًرجاب
 ةفنص باتك لع ةفقوأو هدقتعم نعريفت ام هنا هل فلحن ءاضّلاو ةرازولا

 ةننلاب/>رلمللا هياطافؤ'كتاكوان لوك نفس تال تاسلاذَتْنسمَو

 ملعأ هللاو ةروكذلا ةنسلا نم ةالصلا لبق رطفلا دبع موي ليقو ٠ ةروك ذل

 نب ميهربانب دومسم نب دمحم هللا دبع وبا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو

 ةنس نابعش نم فصنلا يف دلو مزاكو يواحتلا دمحم نب ريخلا يبأ نب ملاس

 نمحرلا دبع نب هللا دبعل و شيعل نباب هنءادب يف دلو ةلاتسوةرشم يناق

 ٠ ململا ىلط يف نك امالا نم ةدعىلا لحتراو امهدعب ىوتتلا ةحرد ذخاو

 رقت ةثالث هباحصأ نم ججرخ سيردتلا كرايم ًالضاف اا المو ناكو

 اجدد ميتا نبت مولر دالاس را نا لهو ريثك قاخ مهب هقفت هقفت

 فازعلا نب ركب وباو يناسملا هللا دبعوو رمح نب حلاص مهو هيلع سانلامهمدق

 . ةثالثلا ءالؤه لثمرصعلا لهأ نم ٍدَحال سيل لوي مهب رختفي ناكف
 لضافلاو بف يناسملا امأو ضئارفلل نقتمف لاصامأو هلل نّقتمف فازعلا نباامأ

 1154. ىلامت ُهّللا ةمحر ةروك دملا ةئسلا يف لاعسلا يذب ُةنافو تناكو.امهدعب

 اهبحاص لتقو ىضوبحلا رافظ ةئيدم - ناك نيعيسو نام ةنس فو

 ٠ ريثك قلخ رسأو لجر ةئاثلث نم وحن ذئموي هعم لتقو سي ردا نب ملاس
 داب يف عقو لماش طحقو ةميظع ةءاجم ثودح كلذ يف ببسلا ناكو
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 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا 06٠١ < م

 هخيش ناك اك نيبهذملا لها يرقيناكو' هداوس وبا كلذ يف هخيش طلاب

 هتاذو نم ب برقع أموي هل لاقدنإ هيايجصا ن نم ةقنلا ينربخا يدبجلا لاق

 وبا مثو ٠ ىلاعت هللا يدي نيب ةئألا تيربو أ ياهل أك كل

 ٠ هلالج لج .يرابلا لاقف ٠ لبنح نب دمحاو يفاشلاو كلامو ٠ ةفيح

 يله لهودر مدل ًاهرميلجأ ةددجلاب ةفيبرشا ديتاو الوسر كيلا د كايدو

 كلاينو جاف دابر البس ني دعما لاقف ٠ دحا هبحي ملف ثاّرم رياوشملا

 لافقف ملكت هل لاقف ٠ اباوص لاقو نمحرلا هل نذا نمالا نوملكتي ال قحلا

 كلذو٠ حدقلا مهيف انل براي لاق ةكئالملا لاق انيلع كدوهش نم بر اي
 ضرالا .يف لعاج ينا ةكئاللل كبر لاق ذاو ٠ قحلا كلوقو تلف كلنا.

 لبق انيلع اودهشف ءامدلا كفسيو اهيف دسفي نم اهيف لعجتا اولاق ٠ ةفيلخ
 اندولج تناك بو اي لاقف ٠ ميلع دهشت مدولج يرابلا لاقف ٠ اندوجو
 حصت ال بوصغملا ةداهشو ٠ ةبوصخم مويلا قطنت يهو ايندلا يف قطتت ال
 هللا لاقف دهاشو 5 اح براي لافق ٠ مكيلع دبا انا هلالج لج يرابلا لاقف

 عيد رهش نم رشع عباسلا يف ناك ال مث ركل ترفغ دقف اوبهذا ىلاعأ

 ةياسإ ناناديك لها نانا نطس يآر::_ةروك نمل ةنيبلا:نم شالا

 اهيف تييغتو رباقملا نم تجرخ ىتح اهناكم نم تراس دق رعاشالا روم

 يف ارق هيقفلل نا يئارلا ىارف هنفدل سانلا جرخو كلذ دعب هيقفلا يقوتف
 ىلاعت هللا همجر هيقفلا نع ةرابع اهنا ملعف ةرانملا هيف تباغ يذلا عضوملا

 يسملا يلع نب ملاس نب دمحم هللا دبع وبأ لضافلا هيمفلا يفوت اهيفو

 نب رممب هقفث هثانلا نباب فرعي ناكو ٠ نيتلمهملا نيسلاو نيعلا نيب نونب



 د6 7٠6 ةيكل وللا دوقعلا

 ىلع يذلا لالحلا ىر يذلا وهو ٠ ضعب ىلا هضعإ مضيف ديدحلا باكرلا
 .(دارذل ايل واكو ةقزتكتق وج اطفسأا غذا رمل ع ليت اشتر 3و
 راث آلا نم هلو هدفرو هاطع لزجاو ٠ هدوصقم هلاناو الا ناسنا هدصق ام لق

 روبقو هربق اهيفو ىلابحلاب ىت تلا هتسردمو »با ةنيدم يف يتلا هتسردم ةينيدلا

 11 ةديج افاقوا عيبا ىلع فقوو ' ةفرق ةيرق يف اًدسىنبو هتيرذ نم ةعامج

 ةءارقلاب لغتشا رفظللا كلم اناطلسلا همع نبا هنن الو ٠ عيا ةبافكب موقت

 دما هيقفلا اهسال مهلا نسحيو ملأرق ةِف هعضوم ىلا ءابقفلا يعدتسي 5

 اروبا زم ةنيدم يف ذئموي نيثدحلا سار ناك هناف ٠ يددرسلا ىلع نبا

 فحاصملاو بنكلا نم ةدع خسنو ٠ ثيدحلا تاءوعسم مة

 نا ىلا لاء نسعأ لعلزي إو نك امالا نم ةدع يف اهنقوو تامدقملاو

 ٠ ىلاعت هللا همحر ةروك دملا ةنسلا نم ةجحلا يذ نمرشع ثلاثلا موي يفوت
 وبا هدالوا لضفا ناكو ٠ ه!سمالا دالوا ةريخ نم دالواو ٠ ريثك بقع هلو
 ايش رعشلا لوقي ابد انم القاع الماك .ناك : ركب

 : هلوق هرعش نمو
 دجاو ثنا يذلا دجولادجا ملو ىمسالاو ةرسملا كمماقا مل اذإ
 دلو“ كرا هلع درلوطس ان. اسفل جة < نيوطلا لبا تافلا

 نبل أ يف وهو هيبا ىلا اهب امو ةريك هل ةديصق نم ناتيبلا ناذهؤ

 ,..4 يفنحلا يلا فسوي نب ركب وبا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو :امهيلع هللا ةمحر
 يلاءناك و فافكلاب ايندلا نم ايضار اعرو اروهشم ردقلا ليلج اهيقف ناكو

 ًافراع السرثم اردتم اروغل ايوحت اروهشم ”الماع املاء سفنلا فيرش ةمملا



 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا 2 ٠١4 غي

 نارفعزلا نم هدارم هعابمث زرالا موي هعم لعف امب ةبازح نبا هركذف ٠ ةجاح

 ملي هر ياذهدغإل فولط جاوتلا نين قون :تناكو "ايلا إلا لو
 عا هللاو ةروكذملا ةنسلا يف لئالق

 يلا نب دم نب ركب قاع ؛ دمع هللا دبعوبا عرابلا هيقفلا يفوت اهيفو

 عال دال نمل ناك ادم للا آو ينرافلا لع عب نحوي
 تناك ٠ ةمجمم لاذ هرخاو ءارلا نوكسو ميلا رسكب ذرج راد سراف دالب

 .سراف كولم ةرازو تدب لجرلا اذه لها ناك و ٠ سراف كلمراد مدقت ايف

 هنع هلل يضر قيدصلا ركب يبا ىلا عجرت مهتسنو لاق ٠ يددجلا هلاق

 1 رواج ةفرشملا ةكم ىلا سراف دلب نم روك ذملا هيقفلا اذه دلاو لحتراو 4.

 الف ٠ روكا دلولا اهيف هل ربظو اه ريدتف ندع مدق من * ةئس ةرشع تس

 نع ذيب لندن الاو قطنملاو هقفلا يناعلسلا ىلع رف لاغتشالا داولا دارا

 كلفلا لعو ىقيسوملاو قطنملاو بطلا فيرشلا ع طحنا قلل قاتلا

 برطلا ةرئاد باتك ىقيسوملا يف هلو ةديدع تافنصم هيف هلو ٠ريهتشا هبو

 ةرطببلا لع يف ةرصبتل باتكو ٠ ناحلالا مضو يف باتكو : اهيف ةلاسرو

 عتاب ٠ موعسلا ة ةفرعم يف باتكو ٠ قافوألا صاوخ يف ٠ قانالا تاياو

 ىلاعُت هلأ هجر : ةروك ذملا ةنسلا يف هتافو

 نب دم نيّدلا دَسَأ ريبكلا لجالا ريمالا يفوت نيعبسو عسبس ةئس يفو

 يلع نب نيددلا سمت ريبكلا لجالا ريمالا نب نسحلا نيردلا ردب ريبكلا ريمالا
 مركلاو ةعامجتلاو نيدلا يف لوسر يب لك | نم ناكو يناسعلا لوسر نبا

 ىلع ضبغي ناكو ٠ لثملا برضي هتوقبو ًديدش بوق !ًدسأ ناكوةمهلاولعو



 6 ةيالأللدوقعلا
 ةسردف هللا لوسر اي تاقف ٠ يزنملاو هيبنتلا هّقفلا ةسرد م لاق 9 ةسردلا

 عسانلا موي هب هلا فت هقفلا ةافو تناكو ٠ ٠ هللا ءايفصا كئلوا لاق نارقلا

 ىلاهل هللا همحر ةروك ذملا ةنسلا نم ةححلا يذ نم

 يمعملا سلا نب دم هللا دبعوبا عرابلا مامالا هيقفلا ينوت اهيفو
 تافئصم هيف هلو ٠ ومنلا نف هيلع لغو ائنفتم ًاقراع الضاف اهيقف ناكو
 سرد يذلا وهو ٠ ةعامج هب ةقفتو ضورغلا يف فنصم هلو .٠ ةديفم ةزيثك
 عي يفوت ةيضرم ثارابع هلو ٠ ديزب ةيروصنملا ةسردملا يف جارسلا لبق

 ىلاعث هللا همحر ةروكذملا ةنسلا

 مغب ةبازح ارح نب ركب يبا نب دمع هللا دبع وبا لضافلا هيقذلا يفوت اهيفو
 ىكذلل ملأ هبقفت ناكو ٠ ةدحوملا ءابلاو يازلا حتتفو ةلمملا احلا

 "هنا هبقفت ببس ناكو ٠ يناعلسلا نع لوصالا ن : اثش دا اغا

 119.8 امل مث ٠ |هدحا لكاف رمج نبركب يب هيقفلا نم زرالا نم نء* هاعو ىرتش

 لاقو يول لوالا قرضا وبك نبركبوبا هدجورخ .الا 2
 ع ًارقف هقفلا ةءارق لع ةفنالا هتلمخل ٠ ميلا حصي الف ' هر أ ملام كعب
 نمثيش ىدتسا رورس ثداح هعم ثدح رج نب رك ابأ نا م ٠ ةبعش يلا

 ةرازح نبا دنع لا دجوي ال لولو ذُمموي نارفعزلا ناكو ٠ نرارفعزلا

 يف هيلع لّوعو هيلا رجح نب ركبوبا هيقفلا لصوف اًراظع ناكو كلل
 مم نارفعزلا رظن ريغ 3 ةةمولعم ًانانما هعابو كلذ ىلا هايل هنم ةىش

 فقوتف ٠ ”دساف عيبلاف هرأملام كتمب هيقفاي لاق هش الف هئاعوب اكمل
 ءاضق ريغب عوجرلاب مثو اهذخأف همهارد هيقفلا هلوانو ٠ رجح نبركبوبا



 اهحوتفو ةب رفظملا ةلودلا وابخا يف ثلاثلا بابلا د 7٠

 اهدنع دجي دق ناكو ٠ دايصلا ريخلا يِبأ نب دمحا اصلا خينشلا ةبرت ىلا

 ٠ ءاضقلا نم ةسفن لزعف كلذب كلانه يجونف هلاح حالص ىلع اليلد
 ٍمياعص | صاوخ نم ناكو ٠ دييز يضاق تبي 'لخذ هنا ةنغ ىوزيب اممو

 نم اثيش "هم فرعيال ناكو "٠ 3 +! نم. الهيب يف دجوف هلع ايد

 جاذلا ابا اي كتكرت نم لاقف بابثلا هذه كل ني ١ نم هل لاقف ٠ كلذ

 كرايم تاكو ٠ هدعب 'هسفن لزعو هلزع مث كازعا ل نا هلل ينجبذ لاف

 يور ام كلذ بحت نمو ٠ نها ءاهقف نمر وثك قلخ هب عفتنا سيردتلا
 يف تدك لاق داهزلا ءاهقفلا نم ناكو : "نم نب دما يقل نع

 هيقنلا ىلا بهذا يل لوقبًالثاق مانا يف تيرف وعنا ًارقا نأ يل ضرعف يدلب

 ةمات .ةفرعمب رت رهتشي مل'هنال كلذ نم تبجف ومتلا هيلع ًارقاو يبرضحلا ليممسا

 يو يدب نم رفسلا ىلع تمزعف ةراشالا تاصح دق تلق مت وحنا يف

 تدجوف ٠ ىلا تلخد ىتح ثرفاسف ٠ عمر يداو ىرف نم ةبقرلا ةيرق
 "يلع درف يلع تلبس قدر ايلف ياواد ”قيرذلا ةقاح يف هيقفلا

 بتك عج يف كئزجا دق هيقفاي يل لاقف ٠ هباعصأ نيب تدعقو يب بحرو 4

 ومتلا بثك نم ايش تملاط اف يدلب تدعو لوبقب كلذ تذخًافوهنا
 هب عفنو ىلاعت هللا هجر هيقفلا ةكريب هنوهضم تفرع الا

 اهمعم "هنا يبعرشلا نسح .هيقفلا نع ةقثلا ينربخاو ٠ يدنجلا لاق

 لوسراي تاقف يبايلا نم ةليل يمانم يف سو هيلع هللا ىلص يبلا تي 1

 را لاول تر 5 ميلطيفوخالاوب .ذلا هللا هايلوا نم هللا

 يا هللا لوسزاي تلقف ٠ لو يلع لم هتبأر لقا ةليللا ناك الف



 6 ةيؤلؤللا دوقملا

 ٠ نامدر نصح ناطلسلا مسن ناضمر رهش يفو ةيروضحلا نوصحلا ةفاك

 رهاظلا ىلع هللا دبع نب يلع فيرششلا داعو فارشالا نم هيف نم جرخو
 بزاعملا ىلا مامالاو

 ادفلا وبا هللاب فراعلا مامالا هيقفلاو خيشلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 ليعمسا نب هللا دبغ نب يلع نب ليعمسا نب دمحم حلاصلا هيقفلا نب .ليعمما

 ٠ روهشملا كلملا نزي يذ ىلا ةبسن ينزيلا يريمحلا نوميم نبدمحا نبا
 ىدحا ةئس نم 0 نم مساتلا موي ليعمسا هبقفلا ةدالو تناكو

 ثدحم نانبا كيت أي دمحم اي هل ليق هما جورت امل هنا ىوريو ةئاتسو

 همعو هبيبأب هقفت ناكو ٠ اهرسك يناثلاو ٠ لادلا حتفب لوالا ثدحيو

 ىبحي نب سنويك ٠ رابكلا نم ةعاج نع ذخأ مث ٠ ليعمسا نب يلع
 ٠ هقئاقد ىلع ًاصاوغ هقفلا عورفل ًالاقن ناكو ٠ |هريغويرصحلا نابربلاو

 ضرغل ديبز ىلا لحترا | مث هريغو ب ذبمل حرش اهنم ٠ ةديفم تافنصم هلو
 مدقملا شاكتح نب ركب يبا هيقيلا زي عوافي معلا بلط يف ةرايزلا

 ىلاعث هللا ءاش نا ”دعب مف هركذ ايس يذلا ريخلا ىبا هيقفلا ةنبابو هركذ

 ريغ رفظملا كلملا ناطلسلا هب عقجاو ٠ ديبز ناطيتسا بح هيلع بلغو ٠
 111.8 ةنس وحن هيف ماقأف ةماهت يف ربكالا ءاضقلا يلو ٠ يراخيلا هيل عمسو رثرم

 محي الا ضاف لك ىلع طرتشاو هعروو هنيدب قثو نم ءاضقلا يف فلختساف

 نع لوزالاب تيضر ليععما اي بطوخ هنا لاقيف ٠ ءاهقفلا نم رضحب الا

 ددرتلا ريثك ناكل ب ليقو ٠ ليق اكوا ءاضقلاب يمسدلا ىلا هقفلاب يمستلا
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 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يفثلافلا بابلا هي .٠٠ اي

 يضاقلا امهي دحرإ جورت نباو نيتنباب هل تتاف ىلع نب دوعسم يضاقلا ةئباب
 اننيح ا لعب دنا هاو: ملزيا لو. نابي مرا ير جاللو جيتا هاج

 ةروك ذم ةنسلا نمر فص رهش نمنيرشملا ءاعبرالا موب يفوت نا ىلا ةريس
 ىلاعت هللا همحر

 يذ يف ةثيرلا نعت نال لن ةئاتسو نيعبسو سمح ةنس يفو
 هللا دبع لضافلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه يفو ٠ ةروكذملا ةنسلا نم ةجملا
 ًالماع اًملاع اًييقف ناكو يريملا ملاس نب دم نب دوعسم نب رم هبّقفلا نبا

 ىلا مثزه ىذ ةسردمب هيبا دعب سرد مولعلا عاونا عيم يف اًرربم ًالماك

 : ةريك للا ةنسلا يف هيلع هللا ةمحو يف ل نا

 نوصحلا ىلع يبعشلا نيددلا ملعريمالا طح نيعبسو عبس ةنس ينو

 فارشالاب هللا دبع نب ىلع فيرشلا دمتساف نازعو رهاقلا يثو ةيروصحلا
 دصقو ًبظع ًاممج عمج هناف ىيحي نب ربظم مامولا الإ مهنم دحا هدي ملف

 اوزجعو ٠ رهاقلا هرك اسع تلصوف ٠ العّرلاب ناكو هتطمم ىلا يبعشلا

 ريمالا بلط ناصقن يلا مهروما اور الذ ٠ ةطمما ىلا نيدلا ملع دصق نع
 ثدحتو متاج نب ىلع نيدلا سمش ريمالا اقل هللا دبع نب ىلع نيدلا لامج

 اخلي. لح ا انشا نينا لاح نيج لاثخ قيلملاب ا يم

 ٠ لاملا ميلست يف نم ةنيهر يف وطعاو رانيد فلا ةئام ناطلسلا

 نوصحلانم نوجرخيورانيد يلا ملست ىلع اوقفتا نا ىلا لزي و

 اولسو ٠ ةمذلاب مهل حئاوصلا تحاصو ٠ كلذ ىلعرمالا دقعناف اهنولسلو



 دلك ١.5 و ةيؤا للا دوقعلا

 110.4 نأكوأ *ىايا ”.اطيعاف لئاسلا ىلا هب بهذو هئاناب ”ةزيلط افدقم حالما ةخبطا

 لوبلارصحب نمتماو انعرو أو انلعأو اندهزا وه لوقيو ةمظعي ليعامما هبقفلا

 عبار موي ديب زيف هللا ةمحر هتافو تناكو ٠ كلذل سانلا ةسلاحم لقي ناكف

 ةزوك ذملا ةنسلا نم: مرحلا

 يشيجلا دمحا نب دم نب روصنم نب ديعس لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو
 نب ديعس هل لاقي يذلا وهو ةمجمملا نيشلاو اهتحت نم ةانملا ءايلاو ميجا

 دوعسم نب رعهخيش دعب سرد ًافقح اقف ناكو متأب+ كهل و وبأ ناكو ملا

 يفوتو ةريسلا اد ريس ةعنصم مدأب لصأو يره يذ ة ةسردم يف

 ىلاعُت هللا ةمحر ةندص هرم يف روك ذملا هي دنع هربقو ةروكذملا ةنسلا يف

 ىسوع ب 1 هللا د.سبع وبأ هيقفلا يفوت اهيفو

 نيبأ يحاون نم ةيحان يف ايضاق ناكو لوسرلا نباب هقفت ٠ فرحلاب فورعملا
 ا ىلاعت هللا ةمحر ةروكذملا ةنسلا هذه يف هب يفوتو

 دهش ةءورملاو نيدلا لها نمناكو : اسم نب دعسا يضاقلا ىفوت اهيفو
 لست نب رمح هياهز يجرب عمتجا هنا ىوديو ٠ ةئامز نايعأ ريخلاب هل

 عوكرو مايقو ةالص يف اتابف هتبي يف ىلاعت هلا مهمجز دنجلا نايلسو ىبيقعلا

 ذئنايل مهعم م تنكو يلوهسلا ديبعهيقفلا لاق امئان ينفاقلا ثابو» دوو

 تيقبومونلا يف يضاقلاقفاؤا و آ مايقلاو ةالصلا يف امهقفاوأ له تريمت

 110.8 كيحاص نا نالف اي يل لاقو مس م مث هتالص هيقفلا انيك [ددرتم

 جّوزتو كاذب هملعت الف نونزحي مثالو مهيلع فوخ ال نءذلا نم اذه



 اكو 1ظ0ؤ.8
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 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا د1١

 لجلجت, مهامأو مهغلخ نم مهءاضف دست بحل ينتابقأ

 اواحمتساف 0 نايات مهزوف نم أوت ًأساهو نباللو

 لوالا مامالا نيااهلىعدن ةميظع نوكت اذإو مهباج 8

 ءامثص ىلإ راسف ليزج لامي نيدلا لعدمأ رامذ نمزاطلسلا جر الو

 ةديدش ةرضم مهتقهخو براغملا مهتعزه موي فارشالا قيرط تن

 نب لع فيرشلا دي يف ناكو نييلاول لاي فو رعملارامذ نصح ىلا اوراسو

 د رهطم مامالأ لساري نيدلا م راصريمالاو ةدمدهيف اوماقاف هللا دبع

 هسفن ىلا ىعدف ةمامالاب مايقلا همزلا هيلا لصو الف . ةمامالا هيعدتسيو

 مث ةدعاق ريغ ىلع باهش نب دلب يف ةّدم_ارشالاماقاف. ةيددي زلا ةفاكطباجأف

 ىلا تضفات السا ارم نيدلامراصريمالا نيب و ناطلسلا نيب كلذ بيّمع لصح

 دبعنب يلع في رشلاو رهطم مامالانيدلاءراص ريمالا جرخاف امهنيب ايف ممصلا

 هللا دبعنب يلع ريمالا ناك اهيفذوب راحو نوصحلا نولظمحي مهنا رّوصتو هل

 نارعو رهاتلا ين ىرخأو نامدر يف َةراتو نابكوكيف َةراتف نوصحلا نب فات
 نب يلع نب دمج هلل دهبي | اينأقلا هيقولاديف رت يي اهنا ه ينو

 مهرايخوءاهقفلا مارك م ركذلانيهش ردقلا ريبك ناكو ٠ ٠ يمرضحلا ليعمسا

 امبرو هدرف ايزدلا نم اًميش لئاس 'هلأس ام هنا قو ' اهرك !داوج ناكو

 هيف زجعي تقو هيلع يني ناك هنا ىتح هبابث ضعب هاطعأف لئاسلا ُهيق
 فو و ذل فل ةلاثر ار تيززللا ملل ف بورتلا نع

 يذلا ماعطلا الا م هلزنم لخدف انش بلطي لئاس 'هلأس هنا يح



 ةيؤلألللا دوقعلا

 12 راتفا وانتوا

 ايض ايو مارحلا دلبلا ةحرف اب

 د6 /1 ١

 راتخلا ةروشم هيلع تعجر

 راصمالا ةحرفو قارعلا وج

 راقو كانف داب لع يضش مهرورس داكف ىرشبلا مهتءاج

 راطملا ةميطل ضف رسالاب هيف ةنيحصلا صق نم ناكو

 يفو ريخ يف نيبملا لضفأاي
 انمكتت للعلا راكب أ كتقشع

 كايف ا

 تعدو اف لامكلا اهيف ىرس روص

 ننام لات تل
 امو فان قرش متيلخأ

 ةفيخ دشار نب يثايرلاالخو

 ةيضؤعن ثسغت'ول: روثعملا نْباَو

 ملرانفطو اصلن ثدرأ اذإو
 ا اك دعو لوقا ذا

 رارعإ يو ٍضمتل يفو رش

 راغشل اهحاكت هر

 راقالاو نشنشلا يف انراضبأ

 راشبالا نم رش يف سيل ام

 داغرس لمانشلا نك رف

 ذاق نم "راع شنو نه
 راذحب ارذاح اك مو مكتم
 رامع يف تابام ةراضحخل

 رافطو صملت كلم عل رختتل

 رادنو برعل كيس روصنم

102.4 

 ٌهدمل ساهو نباوميقي نأفارشالا دارا انرك ذك م ميه ربا مام الارسأ ل و

 رفظملا كلملاناطلسلا اهب حدمي ةديصق كلذ يف '” ىاملا لاف هركف ًامامإ

 طقن ريغ نم لصالا يفاذك )1١(



 10ؤة.5

 دي < ١

 مهليخ حراوق ىلع طايسلا اوبص

 تلبث" قالا نابع بك

 ةمول“ نم لابقرالانع اوصكت

 ةيواع ةيرمشه ةيصث
 اتش (ةكع ةانبع

 7-0 يي" ميهارباو اوت

 ترصحأو سيطولا يمحاذإ ىتح

 ًانيمحتم هحور ةّرم ةدلمح

 دحي لو هيلع يولي نم قليل
 اهب منت ل ضيبلا حافصلا اذاو

 ةلاطنوو الستسإم هنت

 هجاجزب افصلا ابش ضف دج

 ةضاضغ هيلع ام ةبابصلاوخأو
 هس مث وفملاب هيحخا

 دمحم 0 ةمد ةهتهوو

 هداص رفظم اء كريغ كئياول

 ةماقمو ةمايق تسلط ناع

 جات كيبل نشا منغ

 اهحوتفو ةبرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا

 زاياللو ب تالا تاره

 راكوالا ىل تّضقناف ثيفلاب

 رابدالا لع تصكك تلبقأ ذم

 رادصالاو دا ريوالا ةيلفج

 راعنلا ةنج روئسلا تحن

 راملا فوخ رئاب ال ركلاب

 راصحإ مبا قباوسلا هنع

 رافلا يف ًايفتتم ال نصحلا يف
 رادج ءارو نم لتاقيإ يل

 راجحالا حئافصب جا ا

 راوجو ةطوح لضفأ ارش

 راوجب ًالزان لتقيو رهف

 راوس تاذ ةتمطل نا ربصلا يف

 راقوو ةنيكسو ةشاشبب

 رايطلا رفعجو لع ىضرو

 زاصو:ةلك_نزيث ءانتيكل

 رابخألا نم اربخ هتكحرتو

 رارغب مهكاله ناك دومثو



 وأ نينك وأ بمصلار اكلاك يه

 ةحارل نيبكوملا نيب تحواز

 ايواط ةنجدلا قسغ يف تيرسو

 اف ناوملا برحلا ىلا ًالبَع
 امفعض ةريخو داق قل

 ميقا "كغ نرطاس» باتت

 مهبارس تضف مهبولق ثيمج

 املاذ كدعس درف رامذ اوبلط

 اونا الف عدتيسلا'اونخ

 راق يذ 1 كاتو فيفلاك<

 راوكالاو ليخلا جو رس يف كل

 يراسلا لايخلاك ةقشملا دع

 رادقالا نم ردق ىلع انكر

 راثثلا فاجي ميلس عر

 رامذ مويب رضع يف نمألا
 راصبالا نع مهبوأق :ىمعب

 رامدو ةميزه خيل الاد

 راطم لك ةنع اوراط توملاب

 6 11 ةيلٌوللادوقعلا

 ٠و  هأياو لماش دوج لحبو  داوجا ٍةداس لزانميذه
 21 ا يقلاوأتو ليت نتشرف او وكر زلت

 يذلا خيراتلايف يفوت نا ىلا هساجسيف ماركآلاو زازعالا لع لزي مو
 ىلاعت هللا ءاش نا هركذ يقأي

 رفظلا كلملا ناطاسلا دم لمْ نب يلع نب مسقلا لوب ةعقاولا هذه يفو
 نرازبا واق اذه ةيقب ريا كريه لو“. رازل ةولذ نان نوي تن

 رازوالا ةعوضوم اهبرخام  ةمعقوب بونذلا رازوأ تعضوو

 رارهلا لفحجلا وحن رارج للفحل يدرتنيفرطلاةبوبشم

 108.4 رارشالا لع 0 تمر لإ اهرمح سراوفلا 0 ام ءاعنش
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 اهحوتفو ةي رفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا 6 114

 ناطلسلا ذئنيح ضبنف ٠ وحن هركسع يف راس لب لعفي لف فقي نأ هيلا

 دصتف يبعشلا نيدلا لع لبقأف قفأأ وحن راسو بوكرلا كينيا رأو

 اهضعب ولتي ركاسملا تابقأ مث ماميالا ن نب دواد ريمألا اهيف ين جلا ةيك ألا

 طاوخيو ارك اسعقلاةمؤرشيف دوسالا لبجلا ىلع ناطلسلا لمأ ثم

 لعربيمألا دصق الو 14و لام ننيؤاوب برش, لبجلا لمعشا ااكف

 ةئينفلا لع رك املا تلصحنو تفاّرشألا تمزهنا وركسمب ةمك الا نيدلا
 دعب نيبزمخلا ةفاك و مامإالا نب دواد نيدلا مراص ا ةيمظعلا

 رسال لصحلا يف كاناللاب ةروصتلا ل انملا تطاحأ 2 ةديدق' ةفقم
 ريذوو متاح نب دم نب دمحا ريمالا مهنم هعم ناك نمم ةفئاط اولتقو
 اوكرتو ةيدوالا كلت غي هافرشلا قّررتو مجنلا ١ يضاقلا مامالا

 اهناسرأ يف برطضت امايق اهوكرتو ملويخ نع اولزنو اهيف اب مهتطح
 مامالا لصو الف ناطلسلا ىلا ىراسالا رئاسو مامالاب ركسعلا لصوو

 هم 16 اعرب لس نأرلا فوشكم وهو ناطلسلا ىلا

 نم ةعاج هب «ظ دق ناكو ٠ 1 رتسإ رمأو ةهسن او مركحأو ةمالسلاب

 بحاصلا نيبو 'هنيريسي ناكف لب ةيكراو مهمتشو ناطلسلا مرجرف كيلا
 0 هب لزن لف لرد اد كذا نجوم هب لخد ىتحني دلا ءاب

 ةنشعو ةركب ماعطلاو ةيكلم ريناد ةرشع موي لك يف هيلا لمحي امركم

 اننناكدقل لاف ٠ مهيافك ردقب مدخور مب رح نم هعم نو ُهلد

 هسلجم باب ىلع بتكو هبرح نع ّنغ ناطلسلا لس يف



 د6 ١1 و ةيل للا دوقعلا

 تراغاف رامد يف يعل كاكا ليل دمع واخ ريخلا علطتسن اسراف نيتس يف
 ىلع مرحو دع مهلا جرخي ال نا ناطلسلا مف ةطيلا فارطا ىلع مهليخ

 ناطلسلاىلا انلنمز اولاقو قفأب مهتطحم ىلا فارشالا داعف ٠ بوك رلاسانلا

 356 ني رورمسم مهتطحم يف اوسماف ةفيعض ةطحلا نا بلاغلاو دحأ انيلا جرخ اف

 فارشالا تيكر ف ليخلا نم سراف مهيلع لط ًاىتحاو رعشي 1 ةعمجا موي حبص ناك الف

 غي نيدلا مراصربمالا بكرف سمالاب مهتراغ لجال ةراغ اهنا اوكش امو
 نم عرسأ ناك اف دوعي ىتح فوقولاب سانلا رعأو اسراف نيعبرا نموحن
 هركاسع يف رفظملا كلملا اذه لاقف ربخلا ام ُهل اولاقو هيلا اوعمتجاف هتدوع

 موي ٌةنإف برحلاو ربصلا الا ىرأ ام لاق ىرت امن اولاقف ىدعب هيباتكو

 . ةلاولاقف كدلب ةروع ني ينوربخا مللاقو قفأ لهأ بلط مث ٠ بنصع
 نأ مامالا رمأو ةمكالا مزلا انأ لاقف ًالاح شخت ل ةمكالا هذه تمزل اذا
 رمآ م هزاك اج افاو - لاعقلا نع 56 قلك عقو ناف نصحلا يف 5

 لاقو يبعشلا نيدلا لع ريمألا هْمبلا لّصو رامذ يف طحالب هناف ناطلسلا

 107.4 ةالصلا نوريفتسي ال برعلا ءالؤهو ةعمجلا موي مويلا ناطلسلا انالوم اي هل
 15* عمتجا ةعمجلادعب ىلإ ناطلسلا انالوم مهنع رخأت نإف ٠ ماموالا دعب الا

 ناطلسلا ُهل لاف ٠ دشَأ مهبرح تناكو رصحتت ال ام ركسعلا نم مهعم

 مهنإف اوناك ةلاح يأ يفو ةممللا موي ءامدلا كفس ديرن ال انإف مبعد
 55 عمجو ودنع نم ماق لب لاق ام يبعشا ةنم لبقي ملف نوموزب

 ناطاسلا لسراف : ناطلسلا ةهخ باب ىلع مهقيرط اواعجو مهتدع اوذخأو
 ١7
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 ١و١

 1ظ0ظ12

 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا يا 4؟ داعي

 نيدلا مراصر مالا ةارنل لليطيغوف ناريجكتنخلاز: لل جورخلا الا كلذ برقع

 ىلا اوضه مث ينالوخلا ركب ىلا ملم عيمجا الن . ناديملا ىلا مامالا زربف

 دشار نبا يلع ريمالا ىلع مامالا رع يرمعلاب اويخ اف يككلا تحت يرمعلا

 نب ماسحلا زييشلا هلاخ ضيتسيو رادج ىلا مدمني نا هوطع نب دلاخ نبا

 لصو الف روك ذملا يشلا ىلا نئنيح مدقلف ناحيس نم هباعصا ةفاك يف لضفلا

 ىسماف مامالا ىلا لوصولا نع رخأت انلام لاقف مامالا ةلاسرب هوربخاو هيلا

 رفظملا كلملاناطلسلا نم لوسر لصوليلل'نمرطنش ىضم دعب ناك الف دنع

 ىلع نحنو للا نم اهرودص هيف اذاو لضفلا نب ماسملا خيشلا ىلا باتكب
 مكرذحنو ابنيلا لوصولا. كرعشن نحنو ىلاعت .هللا ءاش نا ءاعنص ىلا زينملا
 ىلع لخدو لضفلا نب ماسحلا زيشلا دي يف طقسف ءافرشلا ءالئوهب رارتغالا

 مهل لاقو ناطلسلا باتك ىلع هفقواو همانم نم ”هظقياف دشار نب ىلع

 ردشاو نب ىلع لصو الف ٠ لوصؤميلا انل يتب اه اذهب ؛هربخاو مامالاىلا مدقثو
 اوب رطضاف ربخلا مجربخاو ءافرشثلا ةفاك مامالا بلطف ربخلا 'هربخا مامالا ىلا

 لف ءاعنص يف يلع ترشأ دق لافف ىرت اذ ام نيدلا:مراص ريمالل اولاقو

 اونمأت متمدقا نا ماهحالاب كزعا الو مادقالاب كرعاال مويلا اناو اولبقت

 لبق ةءاسلا هذه اولحرا نكلو ماهحالا رك يف متمجحا ناو ةرسكلا

 يف اوردحناو يرما نم مهنم عيمجا ضبنف ناطلسلا عولطب ربخلا عيبشأ

 كيلاملا تداعف اوُريَحتو اوب رطضاف ناطاسلا ل وصوب ريخلا عاش و ةراغلا ليفن

 سيما موي ةركب قفا ىلا اوضهنو ريعم يف اوطخ ءافرشلا مدقث مث ءاعنص ىلا

 نبدلازع ريمالا جرفت بججبجلا ىلا ةعججا موي ةركب ضوبنلا مهضرغ ناكر



 ياا ةيارا والا دوقعلا

 كِتَأر ين دواد ريمالا لاةفامثروما يف اوعجارتق 'مامالا نب .دواذأ نيدلا
 ميل «<سفناو ةعدلاو ةحارلا ىلا متأم 5256 متلخد ذم ٠ ءافرشلا ءالوه اي

 ياراذهو ٠ 1 اا ىلا مثرامد ىلا ءاعنص نم جورخلاب

 ءاعتص نم جورخلا ىلا كلذ دعب مثرظن مث الوأ كروما يف مترظنولف ٠ ٠ دساف

 105.8 يف اوراص دق نيذلا ّرغلا ءالؤه ثيدحب اورتفت الف بوصا ناكر امد ىلا

 ةليخد مكل تناب دقل ”هقرب اوماشو رفظملا كللملا 1 ايش دق وأ هلااوف كش

 رفاولا ءزجلا مثو نادمم نم انلصو اًدحا مت متي له مكمبفتسا يفا متهما

 انيلا اوبكوي نا مهلا لأب 1 ريالا ءاغتص نع مثدري دحأ لهو

 كلذكو مهنم دحا اناث امو اهانزفل اندالب وزوجي ىتح بكون ال نم اولاقف
 ١495 2 ةرهلا ةيحان نم ين أي. غالطتساو بقرتو صب رن الإ اذه له ناحيس

 عولطلاو ةردابملا ع هلغش يذلا امو هتنيدم الو هدالب كرتي ال رفظملا كلملاو

 ابلك انروما يف ظنلا هللا دبع نبب ىلع ريمالا هل لاقف - كروما يف اورظناف
 كتم مامالا دحاو سوق نع نمر مكاو لاقف كيدي نيب نحنو كيلا

 ليا طلاإلادوهاسلو 4في انرغ ات اينذلا رص اراذلألم قاشف يزعلاو يبرعلاو مومألاو ماو
 نحنو ءاعنص يف فقنف لوالا أما نيمو يقم هورتلبق نا باوصلا لاقف

 يف اواخدي ىتح ناحيسو نادم ىرق نم.ةي رق موب لك حبصن سراف ةئاغلثب

 ءاعنص لخنو دفاح ىلا جرختف يناثلا هجولا امأو ٠ نورغاص مثو ةلذا انتغاط
 اهانذخا اهيلع انلم ةليبق يا لجار فال[ ة ةسمحو سراف ةئاهلث نحف اه.رخنو

 لخديالو دحا انيلعمدقيال كلذ عمو ٠ زيرح زرحو لقعم ىلادوعن نحنو
 نكي ملف مامالا ىلا اجرخو اماق مث ٠ ةفصلا هذه ىلع نحنو ءاعنص ىلا دح



 ابحوتفو ةيرفظأ ا ةلودلا رابخا يف ثلانلابابلا دي | 4. لع

 نم رهشع ينداحلا هأعب الا ليل يقوت نا ىلا هلعب مفننيو هيرب اضع ةيكلمل
 لأنا هللا هلع زيك ذملا ةئشلا عم والا "قد از رش

 رامذ فالف ىلايمشلا نيدلا لع ريمالا جرخ نيعبسو عبرا ةنس يو
 ءاعنص يف ةبتر مهعيمج ةيدسالا كِيلاملا كرتو ةيئاطلسلا تابجاولا ضبفل

 كلذ نيب عقوف دحاو لجر مم نيدلا مع ريمالا عم راسو بالعلا نبا مم ام

 هلّتقف بارش ىلع ةيصخ نيرلا ملعريمالا كيلامم دحا يوادلا نيبو لجرلا

 كيلاملا ملع الف لئاقلا برهو رامذ ىلا نيدلا ملع ريمالا ريسم يف يوادلا

 ىلع اوفلافن مهسوفن مهتبجتا دق اوناكو اودعقو اوماق مهبحاص لئقب ةيدسالا

 عبارلا يف كلذو يبعشلا دوجوم ىلع اوضبقو ءاعنص ىلع اولوتساو ناطملسلا 4

 فارشالاومامالا اوبتاكو ٠ ةروكذملا ةنسلا نم رخ آلا عيب ر رش نمنيرشعلاو

 نم نيرشعلاو عباشلا موي هللا دبع نب يلع فيرشلا مهلصوف مهياا لوصولاب
 ريمالاو مامالا ءاج مث روص+ لبج يف ناكو لجار فال ةعبس يف ربشلا

 نيدلا سمع ريمالا نب دمع نيدلا رع مامالاو مامالا نب دواد نيدلا مراص

 اوماقاو ىلوالا ىدا رهش نم سماخلا موي ءاعنص اولخدف فارشالا رئاسو
 ل ني الور هريدي ة لق رو :ءامنيخ عماج ىلا ةعئجا موي مامآلا بكرو ءاعنص يف
 ميظع رما بمجلاو لذجلا نم مهطلاخبو لمعلا ريخ لع يح هترانم يف نذؤملا

 ابجعلا وحر طاو ,مزملاب ايييلئاوا....:: اولباقلرومالا/ يقع :اولمب ولو

 1 | ارا 520 لسيف ىجحلايذب يولي رودقملا ةنكلو 4

 فلخ ايف وعمل امب رو رامذ ىلا ءاعنصنم جورخلا مزع ىلع اعيمج اوناكو

 مزاصريمالا ىلا مايالا ضعب يف بكر هللا دبع نب يلع ريمالا نا مرامذ



 ك0 ةيلؤللا دوقعلا

 كلنا يندهامت نا بحا 'هل لاق مث قرطم تكاس هيقفلاو رقفلا ةرارم نم

 نا !دغ كيت او ةليللا هللا ريختسا هيقفلا هل لاف اذه نم ءىش ىلا تدعال

 ماشملا ةالص ىلص ةليللا كلت ناك الف ٠ ينيزع هيله تيوق ام هللا هاش
 نمم كاف قفنآ دما هيقفاب 'هللوقي الئاق ىّأرف مانو ةراتسالا ةالص لص
 قاب هناو هل ليق امو هم اذه هريخاف ريمالا ىلا ادغ حبصا الف هسفن 8 قو

 لزي لو َكَكَر ءاغام راسي يف لاقو ريمالا ىكبف رمالا كلذ ىلع

 يدها نلاقراك اي قارة روكا ةنسلا يف يفوت نا ىلا ولاح ىلع
 دم هيقفلا نب يلع هيقفلا نب ىسيع حلاصلا لجالا ي يضاقلا يوت اهيفو

 نمةأنثم ةان 'هرخ ءايزدمشلل ماللاو ءاهلا جيوب ملام نب تاكو زك يبا نبا

 بذملا ةلغفح نم ءابقفلا 5 نه دحا وهو أافينع ادق | _ اهقوف

 يملأ اس ايدعأف ااه ماقاف دنجلا هاضق دما نب نكيإوبا يذاقلا هالوو

 ناطاسلا دارأ انو ٠ ماكمحلا صقن نم هريغ نعرك ذي ام هنع ركذي ل ةنس
 ىتح هل دعي ملف إذ هاعدتسا فيقعلا زيشلا ةئبا رم ةّرمللا جاوز رغظملا كاملا

 كلذب ناطل سلا بمحعاف : كلذ نه ءيشيف.لهاستيلو دقعلا طئارش لمكتسا

 المينا هيدا 6 الخيم لهاشتل هكح نم ءىش ىف لهاستم ناك ول لاقو

 ناكو ٠ ًرانيدز يشع ةسخ يهو دنجلا يف دوهيلا ةيزج نم هتيكماج تناكو
 نم ةبرق ضرا هل تراكو اهووت دنجلا لها نم نادي الو 5 7 اًريغك

 ةنكسملا هلا لع نلاغلاناكو هتيافكب موقي ام اهنمةتباث هدلب ضراو دنجلا

 ةئام نم رثك١ ةرمع ناكو رانيذ ةئاّتس نم اوحن انويدم يفوتو ٠ فعضلاو

 بكاوملاو ةيبقفلا سلاجلارضحي ناكو 'مهف هل لتخاالو ”لقع هلزيغتي مل ةنس
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 اهحوتفو ةب رفظملا ةلوذلا رابخا يف ثلاثلا بابلا د 1

 هبا اوعجزو هباحصا هلم ةنيدملا سر. هيلجر ىلع ةرايزلا نم ا دئاع يفوتف
 ةنسلا يف سو هيلع هلل اإض هللا لوسر باحعصا نيب عيقبلا يف هوربقو ةنيدملا

 ىلاعت هللا ”همحر ةروكذملا

 ةءارقلا نم ءيشب الغتشم ناكو رجح نب دمسنبب ميهاربأ ريشا يفوت اهيفو
 لاوش يف يفوت نا ىلا اهب ماقأو دك نكسف كسنتلاو ةدابعلا هيلع تبلغ مث

 نيجبر فيِ اهيفيفوت ىلا ةنسلا يف:رقعا "هنا ئورنرو + ةروكذملا ةنببلا نم

 هخي رات يف يدنجلا كذا رم نيتس ةصاخناضمر يفو ةرمك نيتسنابعشو

 سانلا نم تامو داليلا | يف ميظع طق لصح نيعبسو ثالث ةنس يفو

 ناك لج نيب اازغكألا عيبد روش ينو: ةتيملا سانلا لك أو ىصحيال ماع

 فالغلل سانلا جاه نرد ل ىلا أر عفئرافرهيلع اواوتساو نييلاوخلا نم ةعامج

 نب دمه هيقفلا نب ىح نب دمحا نسحلا وبا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه فو

 او رك 1 ةلازوملب ةلامشقل نكلو علا يف اكراشم ناكو نومهم
 غلبف ةرثاكتسف اة هلام نم: ىنفا .ىتخ > ماعطلا ماعطإ ةرثك و مر كيان روبكي

 ناكو ٠ ةقفش هلعهتك رداف ينسعلا ىبجينب يلع نيددلا سمت ريمالا ىلا هلع

 هلا لعأ دف ناكو ء ءاهقنلا نم ةعاج عم هل اًرماز أموي هيلع لحدف هرءصي

 لاق ناككا ىلخ الف ريمالا هفقوتسا ريمالا سلع نم جورخلا سانلا دارا الف

 كلخدو هيقف تناو كيدي يف امل طي رفثلا ريثك كنا كنع انغلب هيقف اي هل

 ةقشم الا هضوع كل مق داكي ل كنع جّرخ امو لالح هجو نم ليلق

 نه ريثك انلوصعم نحن انال كلذ كل يغذي الو انب ءادنقالا ديرت كنظاو

 هرذحو هلعف ىلع هخب و مث هلوخد انيلع لبسي ام هجورخ انيلع لبسي ةفلك ريغ



 د6 اا وع ةياذرللا دوقعلا

 ىلا جرخم فارشالل قفلاو ٠ ينادمملا ىلع نب ورمج نب متاح نب دم ريمالل

 ماي هتللق ساهو نب لع نييدلا ملعررمالا هيف لئقف ملصلا بيقع نارجن

 12.4 يقنرعلا نازع نب فسوي نب باهولا دبع خيشلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 ا دنع ًابيبع !داوج ايرك امادقم اءاجت هاسكورلا نايعا نم اسيئر اخيش ناكو

 فراكو ٠ ناطلسلا ىلا لمحي مولعم لام رداوعلا دلب ىلوتيناكو ٠ ءادعالا
 اًديج قو اهيلع فقوو رفطلا نصح يف ةسردم ىتتبا اًريثك ريخلا لقفي

 نم اًرئاز ةرم مدقف ركسملا برشب انحتم ناكو ةَسَرَدَو اسردم اهيف بترو

 يف 'هليدنم طبر دجملا هيلع لخد الف ييبيقعلا ديعس نب رمع هيقفلل ةدلب
 ةمذو ةبونلا لع ادهع ينيطعت ىتح ؛هحتفا ال لاقو هيقفلا لجر ىلا مث تيفو
 'هدهاعو كالذ ىلا 'هباجاف لعفي لف كرتلا ىلع هيقفلا 'هدوارف بارششلا نم

 هتباوت ببس كلذ ناكف ناضءهر رهش يف كلذ ناكو ٠ ةبوتلا ىلع

 ”هرخدا دق ناك رجخا نم ءيش بارشب مث دبعلا موي 7

 ىلا هب ىوهاو هدي يف ساكلا راص الف 'هنم ءىشراضحاب رماف مويلا كا

 ضكرو هذب 1 ارو رانا ابنك اجلا زغب ار
 هدلب يف حيصي أاهتاضص رثئتمح يىرمرماو» مك هلحرب رمخلا هيفيذلا ءانالا

 كك اركسم اهدعب برشي لو ايظع ًديدشت اهّرش يف دادشو رجلا مرح
 جرخ همح ىضقنا الف ٠ ةئاتسو نيعبسو نيثثثا ةنس ةروكذملا ةنسلا ةذه يف
 ابنك اس ىلع ةنيدملا ىلا لسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ربق ةرايزا ديري
 108.8 ”ةمعم ةفيزشلا ةبرتلا نارا توك فلوو ةنيذلا لريا# 0

 ٠ هيلا يندعتال مهلا مطلا ىلا دوعلا نم كراج انا هللا لودسراي لوقي
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 ام

 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلانلا بابلا #616 “#

 راب و ناسحلا ضيبلاب نولوقي ًةباصع تينمأللا ريمأ دنعو

 رهجلا يف كدننلا سانلل رهظتو 2 ةيفخ برشت فارشالا نكت ناف
 يردا الو نيئمأوملا ايغ يفاف اهبيصن راذملا علخ نم ذخأتو

 ةروك ذملاةنسلا نملوالا عيب ر روش خلس ةءججلا موي ضيخ تدي تف ناكو

 نم فارشالا تمزولا انركذ اك ضخ "تدي يلاطلسلا ركسعلا لخدالو
 اهنييف تناكو |هراجتا مطقو اميلش ابارخ ناطاسلا امهبرخاف عابسو ةدخ
 ززؤأ هزت نا لافيو.::اثيش انيق كزعتاف ةئس يتئا رادقم اهل ةمدق راجت

 ترم نيعبرا ةنس تسرغ هيف بوتكم ماخز نم حول هيف دجوف ترقع
 ”هنصشو اًرافط ”ةامنو زينع نرق ىعسملا لبجلا ةزاعب ناطلسلا رماو ٠ ةرحملا

 ىتدانج هش يف نيل ىلا :الفاق ةيفاضلا ىلا هتطحم ضبنو رهشلا فانصا نم
 هاكر ةبعص يبعشلا نيدلا لع ريمالا راسو ةروكذملا ةنسلا نم ىرخالا

 يلاعلا باكرلا مدقلو رامذ 2 مع ريمالا فقوف رامذ ىلا يلاعلا

 نِملا ىلا
 اهياع بلغتو شفارب يف يلدبلا نب ماسحلا ريمالا فلاخ ةنسلا هذهيفو

 مدرا ريمالا ماو يبعشلا نيدلا لع ريمالا ناطلسلا هل درج اهي ايلاو ناكو

 شفارب ىل تيدلا لع ريمالا ةبح متاح نب ىلع مدقثو ءاعنص يف فوقولاب
 ناظلسلا انالوم فطعب 'هدعوو 'هلعف هيلع حبقو يلدبلا نب ماسحلا لسارف
 نم: صخو ةياظللا' تافذضلا "م اننح 'هل ذهلا ئدن”هب لاذ امو' هيلط

 ىلا داعو شقارب نيدلا ع ريمالا مستو ةعئيسملا ىمتل يعارلا ينب نوصح

 ناطلسلا نع حلصلا ناكو فارشالا رئاسو مامالاو ناطلسلا حلطصا مث ءاعنص

 موب تح



 دك 11 دو ةيل للا دوقعلا

 هتف يفو مزوك يف دوملاو 2 ةمتار ضاخلا تاننب كان

 ةبمت يف نييلاعلا ةحار نم رمتاحر ضاضم نم قفتسيال
 ةنسلا نم ةجحلا يذ يف هتافو تناكو ٠ هزمع را يف انزصإ ضكو

 ىلعت هلا ”همحر روك ذملا

 ٠ ليمج نب ثيغلا يبا عيشلا بحاص زوربف ملباصلا غيشلا يفوت اهيفو
 يكمل ركب يبا نب دمع يشل 'ءدي تناكو ٠ ركذلاريبش ردقلا ريك ناكو

 ةصصخحم ةبهص ثيغلا ابا يّشلا بعص هخبش ةافو دعب و ٠ هجاوع بحاص

 ابا نيشلا ترضح امو ٠ مهيف تاماركلا لهاو ةسيفوصلا رباكا نم ناكو
 كلذب .ماقف وياعصا ىلعو مطابرر نيس زوروف نيشلا فاختسا ةافولا ثيفلا
 12.4 ةروك ذملا ةنسلا يف يفوت نا ىلا يضرم امايق

 فنراكو ةاعنص رفظملا كلملا ناطلسأا لخد نيعبسو نيتنثا ةنس يفو

 بلجاو روصح ىلا فارشالا ضبنو اهب ماقأف مرحلا نم رشعنماذلا موي هلوخد

 باطخلا عقوو هيف نم اودهجاو نازع ىلع اوطحو ةفاك روصح لها مهعم
 فارشالا ضبقو ركسملا لزنف ركسعلا نم هيف نم ةمالسو نازع ميلسن ىلع
 ١/7 نيبو فارشالا نيب أولص عوشو راج نب دمحا كلذ بيقعلدوو ٠ نصحلا

 يف نِملا ىلا ناطلسلا مدقتف ٠ امومع ساثلا ةفاكو ممول ةصاخ 0

 تبي دصقل ةروصنملا هركاسع درج مث ةروكذملا ةنسلا نم لوألا عيب
 هوقارأو هنخوأ اورسكف انيكك ارجل كسلا دحؤو | رهف 0

 ' راعملا نب يزاغ لاقف

 رملا نم ىألم جاودالا وب اندجو 2 ةونع ضخ باب. انف الو



 اهحوتفو ةب رفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاغلا بابلا دي ١14 و4

 ىف يبعشلا علطف مهناسرفو ءاعنص كش يطق اشراف نيس تاون كو قي دعب الا

 نمو مابش ىلا راسو اهاوتف الث ىلع يتلا طادملا ىلع ّرمف هركسع ةيقب

 فارشألا عمجو مظع لانق فارشألا نييو هنبي لصحو ءامنص ىلا مابش
 ادصاق هركسعب راسو ٠الث نع مفتراف هللا دنع مَ 00 راسو ًايظع عج

 اهيرخاف لبللا رخ ا مهيلع مجهف اهتراع لكي مويجان نب درولا اهيفو ةوردلا ١

 ةيحان ىلا يللاعلا باكرلا عولط لاحلا ىضنقاف ٠ عابسب هباعصا ىلا داءو

 نم ناَبعش يف ةبهرو ةبغر ةيحانلا كلن لها هيلا لبقا اهلصو الف رامذ

 راس مث ٠ اهبرد ةراعب ىماو امايا رامذ غي ماقاف ٠ ةروكذملا ةنسلا

 ضييبخ "تي ىلا فارشالا زاحناو هللا دبع برد يف طخ ةاعنض ديري
 لدلق مثانلا تريب ةعقو تناكف يبعشلا نيدلا لع ريمالا مهيلع علطف 1018

 يف كلذ ناكو ٠ فارشالا ركسع نم ةعامجو نيدلا يف صونب فارشالا

 ناديملا يف ءاعنص ىلا ناطلسلا مدقت مث ٠ ةروكذملا ةنسلا نم ةدعقلا يذ

 ةجحلا يذ يف
 نب مساق دي ىلع مظعملا تيبلا ةوسكب ناطلسلا ثعب ةنسلا هذه يفو

 ناكو ىلا نيسحلا نب ىلع نسحلا وبا لضافلا هيقلا يفوت اهيفو ٠ ظوفح

 ةياعب هب دن هب لاغتشالا ريخك هب افراع هقفلا قئاقد ىلع اصاوغ اح اهيقف

 رثثك ناكو ةمملا لاع سفنلا فيرش ارا عل نو ٠ هرممع لها نم

 هيخا ىلع مدق ارو بالطلا نم نيدصاقلاو باصالا تاو يف يعسلا

 لوقي كلذ يف بتوع اذا ناكونيسح نب دمج هيقفلا



 د6 11 و ةيلؤللا دوقعلا

 داهشالا سوؤر ىلع قوسلا يف لئقف هلتةبرماف اطوب رم هب ّىجو مزلف لتاقلا

 يبأ هيقفلا ةنبا طخ هداهتجا ةرقترهظو معلا بلطب يح هيقفلالغتشا ألو

 مو دالوا ةدع هل تدلوف اهايإ هجوزف اهجاوز ىف خلو تاطخ نيكي

 يف هللا 'همحر هيقفلا ةافو تناكو ٠ توملا انسي قرف نا ىلا هدد لزت

 عا هللاو اهدعب يتلا يف ليقو ةروكذملا ةنسلا

 نيدلا جات نب دمحا نب مهاربا مامالا لس 1 نيعبسو ىدحا ةنسيفو

 دالبو باهش ينب دلب و ٌروصح ىلاهللا دبع نب دمحم نيدلا لامح فيرشلا

 سانلاب ىلصف رقت. ةعبس يف مهلا هلوصو ناكو ٠ ةعاطلاب هولتف يعارلا ينب

 ىسوم نب ناولس ىلا فارشألا فلاخ اهيفو .فال 1 ةعبس يف ةعجج .لوأ
 114 يحاون مهمطقأ هاني هلل ةمحر ناطلسلا ناكدبا نارهج لهأ ِق رهو مامإلا عم

 اوراسف ةيحانلا كلت يف ةيديززلا هالع مهعم تماقو ماجللامهنم مسن مترامذ

 ادا نريذلا هبترلا نم ةعاج اولتقو ارهق اهولخ دفرام ذ ىلا ةميظع عومج يف

 ربش يف كلذ تاكو ادك ابارخ اهوب :رخأو نيقابلا اور فخو اهيف اوناك
 مراص ري الاو ميهاربا مامالاراسو + ةروكذملا ةنسلا نم ىل وألا يدار

 فارشالا رئاسو نيدلا سمث نب دمحم نيدلا زع ريمالاو مامإلا نب دواد نيدلا

 ةثام يف حاجن با لا امنص يف نكي مو ةبحلا ىلع اورمن اعاسو ةّدج نودي.ري
 ًاقوخ بادجلاب هتطحميف هركسعو يبعشلا ناكو ناطلسلا ركسع نم سراف

 اباخ د ليللا رغخآ دال الك انكم نم فارشألا فرصلاف الث بتر ىلع
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 نيالا ةدلصو سف دقو

 اهحوتفو ةي رفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا

 نبا رك كارم ابظحل ينقراس

 بيقرلا نيعو ةأثولا عنو

 تيشَقْلا ءادرلا لتضف رحت
 بيثكلا فدرو بيضقلاءاوق 2 الثا» انقلاو اقنلا اننرأ

 بيرلا بيرغلالازفلالثك ..لاوملا تانب رم ةداوم
 يطلب ادي بوعإل انيفي . . ظيعبر يف .سانلا ىمال .نإف

 يضل :ةونيف ول كاد اموت اوفا لوب اذولم تعرولو اش ٠
 بع هاما احم قمتشإ ةباد يتسلل ام ذاولا الولف

 الا طخ كاب ناك الو 00 يرعلا اشو كسل نك

 ةويذالا ضال معلا ردح الؤتم ان وشنلا دهن لاخلا نيو الأف

 بيطلكن م يطا كسلا اما. زاجحلا ريخ نكرلا بح امأ
 بيشملا مذو بابشلا دمحب ٠ مجرهد يف سانلا فغش امأ

 يفشل كب ملانفكلا الو 2 نوفجلا رم نيعلا نست الو 100.2

 بييحلا بلقك بلقلكالو ٠ بحملا نيتك نيع لك الو
 نلاكوزإب نكلوللا دع الفم اناللاو يدل عمار نتي امماح ني

 ىلا رفسإ لجرلا مهف هلا ٍبستنم هبريهقسم بيغ لجر هتيرق يف ناك

 ارفاسو هضرغ عضومىلا خيشلا ةبارق ضعب نمةباد ىرتك اف نك ا.ءالا ضعب

 ذخاو ةبادلا هيلع ىرك ١ يذلا لجرلا 'هلئق قيرطلا ءانثا ع اراص الف ام

 تغبف ىدحي هيقفلا ىلا هربخ غلبق ايش لعفي ا 3 قل دعو همام

 مزاب رما قوسلا يف امي ىللاو دعولا موي ناك الف [مايا ماقأو كلذ نم 6



 4 اما د ةبكل للا دوقعلا

 ةةورم هل المضاف أهيقف قاكو ةينابرعلا ةسردملا يف اسردم ردب نملوا ناكو
 ٠ ةيرفظملا ةلودلا ردص يف نيواودلا داش ديشرلا سحب 0 نو نيف 6

 باوطف ديشرلا لام ايقللا !زش جنون ناهيلطارا دلل ىلا لق دلشرلا يفوت الث

 ضال د اظيغ يفوت لب هتدم لطت 1 رديت رايد فلا رشع يثاب

 ةنسلا نرم رخآلا عيبر رش نم اتيقب نينا :ثالثلا يشع ةروكذل
 ىلاعل هللا هجر روك ذل

 كمملا نب مهاربا نب ىبحي ىلعوبا عراببلا مامالا هيقفلا يفوت اهيفو

 الو ليش ابكر هموق ىلع ءاينر ةرما لوا يف ناكو ءالعلا نايعا نم ناكو

 بطخ هنا بطخ هنا لعلا بلطب هلاغتشا بس ناكو ٠ لعلا بلط نه ءيشب 2

 وبا هقفلا عئتماف باطخ ن راح يبا هيقفلا ةنبا يث باطخ ين نه ارم

 نم فناف لهاج لجر كناف امل اًمفك تسل هل لاقو اهايا هجيوزت نم :
 وهلا يف عربو بدالان فب لغلشاو امام إ راص ىتح علا باطب لغلشاف هلوف

 نسح ىفلثملا هب برهضإ نمم ناكو ٠ كلذ ريغو ضورعلاو بينلاو ةغللاو

 أمادقم اعاجش ناكو ٠ اهحرش لوطي رابخا كلذ يف هلو ممدلاب هافولاو راوجلا

 ةدع رفظملا كلملا تاطلسلاىف هل رعشلا نسح [يْصف 0 اًداوج ارك

 باتكبمالا رس هسا وق ناب

 ةبتكو ٠ أضيا يفاكلاو ليلج باتك وهو يفاولاو ضورعلا يف لماكلا
 اثيقديو اهتمت يلا زها قصات نسا

 : اذه وهو داوسلا حدم يف ”ةلاق امتأضي اورعش- "مو

 سيئكلا يداّوف نع هب يلسو بيثكلا موي كشثردح يل دعا

 م//ا١

1404. 
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 اهحوتفو ةيرفظملاةلودلا رابخا يف ثلاثلاب ابلا 261. ع

 ليفت نب دمع ىمنل مثدينع نم دبع هعاب مئاصملا ثوصح ناطلسلا مستو

 يودملا نيدلا جات نب دما نب ميهربا مامالا ماق ةنسلا هذه ينو

 ونبو روصح لها ”هباجاف هسفن ىلا اعدو !بنم ةجحلا يذ يف 'همايق ناكو
 مامالاو ءافرشلا ضهنو ٠ ديبزو سنع دالب نم مريغو باهشونبو يعازلا

 طحو هتطلل ضممف بانجلا يف نيدلا ع ريمالا ناكو * الع ىعتت لبخأ ما

 بابش ينب ةراح ىلا مهتط# نم ءافرششلا ض,نو نابكوك نصح تحن
 مدقملا زازهلا رمت يضاقلا رمت نب دمه هللا دبع وبا هيقفلا يفوت اسهفو

 ناتسو ىلدحأ ةنسس نم لاش شع نماث سلخلا موي هداوم نأكو : كد

 نا ىلع مزولو عرولاو دهزلاو ةدابعلاو نيدلاو هقفلاب اورو ٠ ةلاعسو

 دقتعي و هل رفظملا كلما ناطلسلا ناكو ٠ عنتماف هيبا دعب ءاضقلا ىلوتي

 تافنصم هلو ٠ اًريغك هءاعد يعدتسإ نك هتبب ىلا هراز اعرو هحالص

 نم نيقب عبرال نينثالا موي نم رهظلا ةالص دعب يفوتو هقفلا يف هللا همحر

 هتافوب رفظملا كلما ناطلسلا لعالو ٠ هللا 'همحر ةروك ذملا ةنسلا نم لاوش
 ا مماج يبق يه يتلا ةبرتلا يف 'هونفدي نا ملأسي ءدالوأ لا "نعك

 يرارسلاو ةبارقلا نم لوسر ينب صاوخ الا اهيف نفد نكي لو اولعفف زعل
 غي ةسائرلا مهلا تهتنا ءابجنلا دالوالا نم ةدع فلخو راغصلا دالوالاو

 هللا ءاش نا مركذ انا فوسو ةيدبكملا ةلؤنلا

 دمحم نب لضفلا نب ناجلس نب ملاس نب ىحن لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو

 يذ ىلا باهنش ينب دلب نم 'هوبا هب لقتنا يدنكلا مث يباهشلا هللا دبع نبا

 يفزاملا هللا دبع نب دم نع ذخاو روكذملا ىحي هنبا اهب هقفلو اهنطوتساف ةلبج

 ياسا



 د 1/4 ةبؤل للا دوقعلا

 هداوم دمج مربكا ةثالث دلولا نم هل تاكو ٠ لجر ةئاعبس اوناكف مهف
 بحاص ناكو ٠ ةّياجمو نيسؤو نيتنثا ةئس رخ ! جلا يذ نم اتلخت نيتمللل
 ةوالت سانلا رثكا ٠ رم ناكو * ةدابعلا هيلع تبلغو تاعومسمو تاءارق

 نم نيقب سمخخ نييثالا ةليل كلذ ىلع يفوت نا ىلا عرولاو دهزلا عم نارقلل
 موي هداوم دما يناثلاو ٠ ةئاّتسو نيعست ةنس روهش دحا لوالا عبر رهش
 أيقف ا: ولاكو ٠ :ةيائسو نيتسو ىدحا ةنس نم ةجحلا يذ عسات ديخالا

 ريثك ناكو يعبصالا ركب يلا نب دمج هقفل ادهاز اعرو الصم !دهتمم

 هيلع لكشي ايف 'ةعجاري و ىيصالا دما نب لعن سحلا يبا هيقفلا ىلا ددرتلا
 يذ نم تيقب ةلل ةرشع تالنل ءاثالثلا ةلل هتافو تناكو ٠ لئاسملا نم

 بجر يف هدلوم مساقلا وباثلاثلاو ٠ ةئاتسو نيعستو عبس ةنس نم ةدعقلا
 رمويشلا بدصو فوصتنلا ةّقي رط ىلا لامو هيقفلا بح نيتسو ثالث ةنس

 ةعبس .:رم يضرم لاح ىلع ناكو ٠ أخيش 'هبصنو هدي ىلع كو يسدقلا
 ىلا اهدئاوف نع ثحبلاو يتكلا ةعلاطمب لاغتشالاو دراولا سانياو قالخالا

 نيعمجا مهيلع هللا ةمحر ةئاعبسو ةرتشعث الث ةنس ناضمر رهش يف يفوت نا

 ةداوس ب دم نب ناّدع لضافلا "هيقفلا فوت اضيأ ةنسآا ذقت فو

 شاكدح نب ركب يبل هيقفلا بارتا نم وهو الضاف ابيقف ناكو ىننحلا يبرضحلا
 نينثالا موي هتافو تناكو هريغو ةيطعنب ىبحي هيقفلا هقفل هبو هعم اديعمو

 ريع , ةثيم. ىف. + مروك ذل ةلسلا "نما يطل نم رمت جراما

 ىلع ةطحلا تناكف ةيناث ةرمالث ىلع طاحلا ةداعاب يلاعلا سغالا درو ةئاتسو
 ٠ كالملاب اونقيا ىتح مثودهجاو مهيلع اوقيضو الث لها اورصخ ,بانجلا
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 اهحوتفو ةيرغظملا ةلودلا رابخا يف كلانلا بابلا 2 6131ه

 عرولا ديدش اءرو ناكو

 مايالا ضعب ب ىف هيلع مدق يبريضح ا ادد 57 هيقفلا نأ ىوري

 لاقف ٠ هباث هب لسغيل نوباص ن انالان رباع صا نم ةءامج يف هدنع لزنف

 لسغلاو نوباصلا تهرك سانلا لعنالجلجلا نوحرطي زغاا ناتعمس ذنم هل

 ائيلع قاف دقل هبال لعب هيقفلالاقف ٠ معيب الا يبايث لسغا الف وهب

 طيسولا تاد ايز 'هنع ةزمتلا ”ةاهس هما يف بفن صم هلو ٠ هعروب لجرلا اذه

 نايبلا رق يذلا وهو .٠ هنيحش لها عم دجوي نيداجم يف لخدي بذهلا ىلع
 وت ءارقل عع نجلا ءابقف ضع كاكاو ٠ ي ريخلا 1 نب نسح هيقفلا ىلع 98.4.

 هرمع رخ ! يف ىمعلابا نتماو:اروكذم اروهشم ناكو ٠ كلذ ركذ مدقت دقو

 نم تجر نم نولخ نال نينثالا ليل هتافو تناك و هرصب رون هيلعمللا داع و

 حدب رصلا يلع مهنم ةعامج هب هقفث نا دعب ةروكذملا هتب رق يف ةروكذملا ةنسلا

 يناقرلا يلع نب ليعمع“او يرماعلا هللا كييع نب يلعو نعمل دمحا نب ىلعو

 عا هللاو نوريثك ة ةعامجو

 هدعب بترتو ةكم ب حاص سب ردا فيرشلا لتق نيتسو عسن ةنس يفو

 روش يف يفوت نا ىلا اهب ماقاف ابلاو ةداتقنب ىلع نب دعس يلا نب ئميوبا اهيف

 ؛ هن عرس ةنس نم رخالا عير

 دوعسأ| يلا نب نيسحلا هللا دبعوبا لاصلا هيقفلا يفون ةنسلا هذه يفو
 نيرشعو سمح ةنس هداليم ناكو.٠ يف يفادمملا ىلع نب سم نب نس 11 نبا

 نيتايلل هتافو ثناكو ٠ كلذ ىلع يقوت ىتح ةدابعلا قي رط كلسف ةئاتسو
 ءازقلاىصح> ا ريثك قلخ 'هنفد رضحو ٠ ةروكذملا. ةنسلا نم نابعش نم اتضم



 د 117 دو ةيكلؤللا دوقعلا

 خيشلا رالف طابّرلال> دف لعزيشلا ءدق تييبا اولخ دالف سهلا مهتقرحا ىتح
 شيمرلا يشل رظن يف هلصح مولعم ىلع ناك دقو هتعاس نم هلكحو مب بحر

 قيارظلا نانا جرد ناك قيد حشمت فدعا عي! زييشلا رظنب دادزاف دنا, هل

 ىلا داعم ثيغلا يبا يلا ةراصقو ُسمرلا ةءادقملا بحاص ةجاسن نوأوقي

 و هيففكتعاف ةحادقملابف رعب عضوميف ابارخا د حسم صقو ةدم كعب لبجلا

9 #2 ْ 

 الدكتجإ ميت مالا قب رع الف .نايحا هاعرلا هيت أي افانك اس هبف رذشموب نكي

 ..سسحا مثاي رف ىلإ لع اركحتو (نلفازت] هل اونب مث 5 روسأ | هل اونبو دنع

 لك نم يشل ىلع سانلا لبقاو عرولاو .دهزلاو مايقلاو مايصلا مازلاب ةيبرت

 معجاو ٠ اهنم ةيش هدنع تيببالو ابلبقي ناكف ةريثكلا تاحوتنفلاب ةيحان

 ةعرشلاو موقلا قيرط يف اوراسو ةعامجلاو ةعجطا اومزالو ريثك عمج ”ةدينغ

 زم ال ناكو راخا ةعاج هباوصا يف رهظف ١ 598 مهنمةعِل رشأا زواحتإ و

 رييكلا ىلا لصي ام مهنم ريخ هلا ىلا لصو حتتف لصو اذاف هباحصا ىلع ”هسفن

 ترا ىلا يضرملا قيرطلا ىلع لزي ملو ٠ ىصحت نا نم رثكا هبقانمو
 هللاو ةروك ملا "ةنسلا نم ىرخالا دامت نم نيقب تسل ءاثالثلا ةليل يفوت
 ىلاعت هللا هجر لعا

 لعب هللا ديعنب دم هللا دبعوبا طلاصلا مامالا يفوت ةنسلا هذه ينو

 ماهس ردك ب ةيرق ةفطعلا نكسب مهئالضفو ءارقنلا نايعا نم ناك لمرملا
 ناملحالايوذؤ عنا اك نم ناكو :ةلمهملا نيمار سكب ينو ةمجلاو

 ا لو اننا موي داع اال 3 سا
 راع
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 اهحوتفو ةيرذظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلابابلا 22 617-34

 هنم همعطن *يش انعم سيلو انيشمت دق اناف هيلا رذتعاو ريقفلا اذه ىلا م

 ارم لل كالذازا سن" [كيلف ' ةالخو تكشما اردام خيشلا مان

 يخبطا يموق هنأ مال لاق مثلذنملا هلاخداو هيت ىلع مزعو هتين ريف ريقفلا

 مهلا تعنصف تماقف اهيرضيل اهل ادوع ذخأف تهركق هلك أن اقيشانل

 ىلع حسم اغرف الف ناثداحت امهو ريقفلاو خيشلا لك ًافهب امل تنتأو ايش

 صعأف جملا ىلع مزع خنيشلا نا مثراسو هعدو مث هردصو خيبشلا 0

 الف ٠ ةكم ىلا راسو هنمثب دوزتف يقابلا عاب و هعم يذلا مغلا ضعب هتجوز

 دنجلا مدقف طب رل|ض عب يف ءارقفلا ةمدخ ىلع ًامزاع هدلب ىلا داعجملا ىضق

 فرعل مبنم ايش دصتف ثاماركلاو لاوحالا باعصا مياشللا نه ةدع اهو

 نيس هرخاو تحت نم ةانثما نوكسو ميلاحتفو ءارلا ضب شيمرلا نب هللا دبعب
 طابرلا ةمدخ مزتلاف يىدنجلا هلاق «نيكسم ينب يف شيمرلا ىنب بسنو ةموعم

 . هلرهظف خياشلانم ةداعلا ترجاكهرابتخادارأو همكم وةنحتسا نا اوركّذف

 كب اصصا نم سل هنا هل لعق همكحي نا دارافةقراخ لاوحأو ةريثكر وما نم

 خيشلا ىلا مّدَق مدمن يلع اي اهرب هَل لاتف تنيلا يبا خييشلا باعصا نموه امنا

 ا اوركذف ٠ ةماهب لزنو ردابف كيش وهف ةبعصاف ثينلا يبا

 يف ةهجلا هذه نم ردقلا رييكل جر مكيلع مدقي هباحصال لوي ناك ثيغلا

 ىلا موي لك نوجرخمي ءارّفلا ناك اهنم اج قيرطلا ىلا ريشي و ةدلا هذه

 اهون شن رقت اوميرح هلق لصو يذلا مويلا ناكألف ةنوقتلي ةهجلا كلت ظ



 6 17ه دو ةيأل وللا دوقعلا

 ىبجحي مامالا يلا باوصا .ديحا 5 الا ميهاربا نب دما كرداو يدبجلا

 يلاعلا دنسلاب نايبلا عامس ”هنع رثتناف نايبلا هيلع معمو ريا يلا نبا

 ضع. ون.دلا ءأهب يضاقلا ةرضحم هنع ذخاف رفظملا كلملا ناطلسلا هاعدتساف .

 نيرمسعو سائلا ن[رابلا ع فا لاقط اه لز هلها

 نيح هرمح ناكو ةنسم نينو سم تول لكما ءو لاقف ةئس

 . لاقف كت ءارق تناك ىتمو كهقف ١١ ضب هل لاقف ١اس ب رهن ةلمم نيهسأ 10

 يريملا يلع الع نب دم نب ىلع خلا ىتبا 1و ةثاهسو ةريشسةتس ةدلق

 هيقفلا اذه لعج مج لا ن*اروكشو ةلعبلا ئاجلا مفي رجلا ةيرق 5 يف ةسردم

 اهيف ايما نيت و انيلا نوتأي ونايلا ناكيف ان ليام

 يبنلا ىرأ ام اريثك معلا يبلط مايا تنك ةررم لاق هنا ةنع ىوريو

 انا يلا يشلا لل ارم ضدك لاو ةرم فرعا دقلو سو هيلع هللا ىلص

 قبرطلا نع تاف لسو هيلع هللا ىلص يينلا ةباور ىلا تناشاف هلله ان

 ىلع فسأتي ناكو كالذ دجا مناالا انا م ىلد هت أرف د

 يو ةلمهملانيسلا نوكسو مبملا حتفب دوس رق يف هنافو تناكو ؟ كلذ

 لعا هللاو هللا اونينامو فين ىلا شاء ليقو ٠ ىلاعت هلل 'ةقار رع تلد نصح تحن

 بحاصب فورعمل هللا دبع نب لع نسحلا وبأ حلاصلا مثيشلا ينوتاهيفو
 . داهزلا ريهاشمودابملا نايعأ نم ناكو ةحادقلا

 اذه نا سانلا لاوأ نم ريغكب فراعلا هيققفلا ينربخأ يندنجلا لاق

 هل تناكو . قرشلا يحاون ضعب ين هل مننل ًايعار هتبادب يف ناك خيبشلا

 اهجوزل ةأرملا تلاقف امييلا ريف لبقأ ذإ امهتيب فقس ىلع ةليل اه انيبف ةجوز

1. 



 اهحوتفو ةبرفظملاةلودلا رابخا يف ثلاثلابابلا 610 و

 ساعد نب ميهاربا نب رمع نب ركب وبا نيذلا جارس هيقنلا يفوت اهيفو

 يضر ةفينح يبا مامإلا بهذم يف اهيقف الضاف ايدا ناكو ابسن يسرافلا
 ةنيدم يف ةسردم ىنتباو رفظملا كلملا ناطلسلا نم ةوظح لانو ٠ 'هنع هللا

 ظ ةيساعدلاب فرعت ىتلا هو سرد. نمولخم دكت هبهذم لها اهب صخ ديدز

 يفوت قئاد رعش هلو أىيصف ارعاش ناكو ريبكلا قوسلاو ةراخنلا قوس نيب اهف

 يف ناطلسلا ىلع وعمل فد دي لالدإل ناطلسلا نم اسم ديبز ةئيدم يف

 يفوت نا ىلا اهب ماقاف دز ةنيدم ىلا زعت نم درطف ءاببلا هريزو ق>و هقح

 عا هللاو ةروك ذملا ةنسلا نم ىرخالا ىدامج يف

 اهاخدف ةدعص ىلا يبعشلا نيدلا لع ريمالا زهجت نيتسو نام ةنس ينو

 نيب حلصلا عقو اهنم نابعش يفو ٠ ةروكذملا ةنسلا نم رفص نم ثلاثلا موي

 ةز# ينب فارشالاو ناطاسلا

 دعسأ نب دمحم نب ايركز نب ىحي ايركز وبا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو
 530 يف هقفت ًةلضاف يقف ناكو يريملا م يلالكلا هللا دبع نبأ

 قادما نانا ره راينا ةفأو يلع نب نسحلاب هقفل مث ةمحلملا لهاب

 ةفورعملا ةسردملا يف سردو يرادرلا راتخم نب دمحو يربطلا 0 نع ذخاو

 الاقن هقفلاب اقراع يقف ناكو نيدلا روث ناطاسلا ءاشن مت ةنيدميف ةيبارغلاب 6

 ةنسلا نم ناضمر رهش نه تيقب ةليل ةرشع ىدحال دحالا موب يفوت
 ةروك ذملا

 دما نب هللا دبعنب دمحا نب ىبحي نب هللا دبع ةمالعلا هيقفلا يفوت اهيفو

 هلاق أببرفل ةئامسخو تيعست ةنس هدلوم ناكو أبسن ينادمملا ببيل نبا



 26 7 ةب واللا دوقعلا

 ةعاج خيرات تذخأ هقيلعت نمو ةرمسنبا تاقبط ليذو يدنملا لاق

 ةرول نبا ةئبملا ىف ةايوألا عير رشف ةنافو تناكف ءاهقفلا نم

 دعسا نب دمحا نب دمحم نب دمحا سابعلاوب ا حلاصلا هيقتفلا يفوت اهيفو

 ساسي وب يسوع كن نمار عدل وا ةمازءاعرذ طاش ايفاكل

 0 ملا دحر ةل“ةلةعو هني انصر اكو .«تاروبشم:راثاو تامازك,

 دادلا نب رمعبيو رصان نباب هقمث و هربخ نمحج

 هفرعمو' ملا رهاظتم تبغ لحجز دلبلا هلع مدق هنا ىواريو
 نعالا للا ذخا الانأ هيقفلا هللاقف مهني نا هباحصاو هيمفلل ضرعو

 ى.وموم "“

 ثيح نم روظحم يف انتعقوا ابر انيلعبيرغ تناو هتامأو هنيد انممح نم

 ليلق دهزلا مظع عرولا ليصل لف و : اكشةنساو دباب و + تيناول

 دمحم مهنم ةعاح هقفث هبو ىلاعت للا ركذو معلا ة ةركاذم يفالا م داكلا

 امه ريغو ييعابتلا ديجل دا هك داو يدش

 8 دنفبسب هلزنم ىلا هراز هحالص رفظملا كلملا ناطلسلا . الو

 هل جرخاو هتبب كرم مقوم هيقفلا لخدف اعيش معطل نال ا هتليدم

 يذاقلاو ناطلسلا لك اذ *يش هعم دهعل نكي مور نم اًزبخ اهبلا يضاقلاو

 5 جرفم اجرخ مث ٠ هأبحا نم هاعطي و هب اكربتيل اًئيش اذخا مث الك ١ ام

 95.10. ضرالا ىلا قرطا ىشنم اذا ناكو ٠ مهعم هدهعإ نكي ملو بابلا ىلا امهعادوأ

 ربش فيس ءاشمااتقو لوأ :ةعمجا ةليا يفوت ٠ الامش الو انبي تغتلي الو
 ةروك ذملا ةنسلا نم نابعش



 اهحوتفو ةي رفظملا ةلودلا رابخا يف تلاثلا بابا دي 107 غي

 مساق نب يلع نب دمحم نب رمح نب يلع نسحلا يبا يضاقلا نب نسما دمحوبر
 هروب بكتيدت وربك داهتجالا ده دش ناكو . يربمحلا

 ماعط نع لأسي نكي مو ءاشملا ءوضوب حبصلا يلصي ةنس م اقأ هنأ هيقفلا

 دلو الو لهأب لفتشيالو هب قير ىتح بارشالو

 هاج دق لسو هيلع هللا ىلص يبلاىأر 'هنا ةقثلا ينربخا يدنجلا لاق
 هذه تقةقتسا هللا لوسراي لاقو ىبتساف يفاشلا مامالا مهنم ةعامج يف

 بتراكو ٠ ةيلاعلا دياسالا كعبتنو لمعلا بلط يف كداهتحاب لاقف ةرايزلا

 دم نع هيبذتلل سنوب نبا حرش ىور معلا بلط يف الاد كتاب ايف

 هيقفلا نا هغلبو ٠ فنصملا نع يجرزملا يراصنالا نسحلا نب هللا دبع نبا
 ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نم بيرق اهدنس ةياور 'هل لمرهلا دمع

 ناوين لمرملا نامل لان هير ةياوراينخ ] ذيلا لصو .الف هنا ةمضراف
 ىلع هيقفلا اذه دعقي معسل نا تقو ناكف كلذ ىلا هباجافنايبلا كيلع معسن

 لربا دعي هيقفلا اذه ةءارق تقوزاك اذاف هنود لمرهلا نبا دعقنو ريرسلا

 مفري دف نايبلا ةةارق تقو ناكو هنود هيفا اذه دعي ه ريرسلا ىلع لمرمل

 ودو فقدلا نم 0 ار ا ىريف فقسلا ىلا د دمع هّقفلا

 ةمامإلا هب هيقلا ريخاف ةءارقلا يضقنل ىتح هبأد اذه لازي الو عمتسملا لثم
 وهو بذيملاو هيبتلا لح ارق نح لا ءاهّقف نم لجر اذه لم رمل نبا لاقف

 ٍلعساولا ربشب نب يلع ٍيشلا مدق الو نايبلا انعامما كل سا نا ل فى يذلا 95.4.

 هقفلا اذه هع ذخا زعل ىلا راصو 6-1 ةنيدم



 د6 1/1 . ةيلأللا دوقعلا

 هنصح ىلإ رايط نب هللا دبع نب ىلع ف يرشلا هب جرف هنم هركى ع هجرخأف
 ىو مزهناف صلت ىلع يتلا اوتبثف ةدعص اودصق مهرك اسع تممتجا الف عامنا

 ٠ ةماهت قيرط م6 اوراسو نالوج مهراجأف ٠ ةللف ىلإ كيلاملاب ياطلغم

 هب ملعف تارت نودي ري برغلا نه مودي رفختف لوسرلا نب ىسو» امأو

 فصن يف صل نصح تحت ةمعد هواتف موعم هركردأ نج دوعبف تقارأألا

 اودصقو :ةميظع ًاعومج اوعمحل ةذعص نم فارشالا مجرو ىداج رهش

 ناكتملا نأ هلو زن ببس ناكوةطحملا نم لذنف الث ىلإ يبعشلا نيذدلا لع
 لاج ريمالا لخدف ملزنأو لذاف بترلا لع فانخغ هيف مقل ال ليلاورعو

 راسوماس ىلإ نيدلا ملع ريمالازاخناو ريثك لجر يف الث هللا دبع ىلع نيردلا

 ريمالا جرخ مث . ةروكذملا ةنسلا نم ناضمر ربش يف اهلخدف ءاعنص ىلإ اهنم

 داعو“ابك "زي انين للا كمتكالاو ةزي لا ةءازملا: لإن اخ: ذل "1

 ءاعنص ىلإ

 نكر رهاظلا كاملا ناطلسلا وهو رصم بحاص جح ةنسلا هذه يفو

 هللا همحر ةفرشملا ةكم ىلإ ةيرصملا رايدلا نم يرادقدنبلا سرب نيدلا

 كاملا وخأ وهو نيرلا فسوي نب رمعنيدلا من ريمالا يفوت اهيفو .ىملاعت

 ةنح ةريسوةلا ةهران اريك ان نت فم 1 ١

 تناكو هيلإ ةبسنزمت ةنيدم يف ةيرمعلاب ةفورعملا ةسردملا هراثأ نمو

 04.2. مامزالا هيلا يفوت اهيفو ٠ ملعأ هلإل وي: ةروووكرتملا ةيتلا نم رادع يف هنافو



 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف كلاثلا بابا 02د 107١ وي

 ٠ ًااماح ًاعاطقإ هعطقأو ةناخابط هل لمح رفظملا كاملا ناطلسلا ىلإ ةنظاسلا

 الغار. ناكوأ: ةممملا يلام: اَماذقم عاج ناكو ٠ هليل بدن الل اوذك ناكف

 ةيقاب هراماو سرادم ةدعىنتباو ٠ ةقدصلا افكر كّذلا ءاَمبو رج الا فلط يف

 فورعملادجحلا مث بيز يف ةيماظنلا ةسردملا هرث ام نمو ٠ اذه انرصع ىلإ
 نم ةيحان مره يِذب ةسردم مث ٠ هل دبع ىلإ ةبسن ياظنلا قباسلا نحسب

 صحولا# فرعت مضوم يف ىرخأو . ةلبج يذ يفةسردم هلو .نمن يحاول 1

 نم تيسف ْعَص وم وهو اضبأ ةلمم هرخاو ةلمهملا ءاملا نوكسوراول حتمي

 لعاهَهاَ هنارحجب نصخ

 ريمالا نم ةدعص شارب ئنصخ ناطلسلا لسن نيتسو عبس ةنس يفو

 ريمالا نهر ندعي مامالا نإ دمح أ نيدلا سمع ريمالا نب دمحم نيدلا زع

 ةطحلاب يبعشلا بخس نيردلا ملع ريتتمالا ىلع رمالا درو مث . هئباو هنب نيدلا نع

 ةروكذملا ةننملا نم لوالا عيب ز رهش يف كلذو ةرييك طاح هيلع طحف الم ىلع

 اهظمفحي نم اهيف بترو فيلا ًاربق ةريعبلا ذخأو

 دحأ ياطلغم ريمالاو لوّسرلا'نب ىسوم ريمالاراس ةنسلا هذه يفو

 نب دمحم نيردلا زع ريماالا عم فيررشلا بابلا نم ركسغ يف ةب.رحبلا كيال
 مقجا صلتتو الم ىلع راصحلا دتشا الف . صلت ىلع ةطحملل مامإالا نب دمحأ

 ماموالا  :رب دواد نيددلا مراص ريمالا ىلع ةييديززلا نم ةالعلاو فارشالا

 : نينطحلا نيتاه مفر ىلع هب ةرصنلل ساهو نب نسمحلا جري نأهولاسو 94. 4



 د61 ةبدواؤللا دوقملا

 هيقلف ميل ارب دتسم ممم راص ىتح اورعش ايف رخآ عضوم يف ملطو لجا
 ةزمح ينب سراف ذئموي ناكو . ةزمح نب نسما نب ةزمح نيدلا ملع ريمالا

 ركسع ليقو فارشالا ركسعرسكلا مث مهنم عرص نملوأ ناكف مفادم ريغ

 راسو مهتاناخلبط تذخأو نيربدم اولوف ًاعاجش ًاسراف ناكو . رسم نبا

 لخ دو ةدعص شارب ىلإ مامالا نب دوا د ريمالا لاه مه رث أ يف ووصتملا ركبتملا

 ةزمح نب نسملا نب .ةزمح في رشلا :نب ايا هناروقق ةييمض نيدلا لع ريمالا

 اهغيلاخم ىلإ ج رخو عضاوم ةدع ةدعص يف برخأو رحسم نب ركسع سأرو

 داع مث ةدعسم فالخم يف هودجو نم لك سانلا بنو اضيأ اهب رخأف

 595 ًاروصنمًارفاظ ءامنص ىلإ لفق مث امايأ اهيف ماق أف ةدعص ىلإ
 ةضفلاو بهذلاب ةبمكتلا:باب ةيلحتب ناطلسلا رمأ ةنسلا هذه يفو

 تايئاكملاب نميلا ىلإر صم بحاص لوسر لصوو ٠ يرعبلا نبا دب يع

 ةروكّدملا ةنسلا رخآ يف نميلاب لوسرلاينوتف ايادنملاو

 ٠ ييرضحلا ليعارسا نب يلع نب حلاص ةيقفلا يفوت ةنسلا هذه ينو

 دمحو يمكملا ناولس نب دحأ هب هت ًامروادها زادي هاما يف ناكو

 اس يف هيلع ىلاعت هللا ةمحر هتافو تناكو . اههريغو ركشلا ميهاربا نبا

 صنم نيدلا ماظن .يئاوطلا يفوت اهبفو ٠ ةروكذملا ةنسلا نم نابعش رهش
 98.8 نيدلا رون ناطلسلا عم مدخ مثلي. ربج نب يزاغلا ىلوم ناكو ٠ يرفطملا

 رماواصالو :بدا يسحا ميدو رت يتقن[ هلل شارمتما دلو والا



 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا 4 ل

 ونب مهل لاقي برع نم هلصأو هباحصأ دحأ وهو الوأ ثينلا يبأ خيشلا

 لعوهو باصو دلب يف روكذلافرشلا نصح تحت ًالبج نونكسيب ساغ

 بحاص ىسع خيشلا ناكو ملسأ د الب ف رمت م عمجم ا قوس نم برق

 ةيفوصلا مواع نم معو ةيبرت تحاصو لاقمو لاح بحاصو تامارك

 همحر ةروك ذا ةنسلا ىرم ىلوالا ىداج ربش يف هتافو تناكو

 ىلاعت' هللا

 يههو يردحملا ناولع نوصح ناطلسلا لست نيتسو تس ةنس يفو
 صاوالا تدرو ةروكذملا ةنسلا نم ىرخالا ىداح رهش يفو ٠ سئارعلا

 يف اهلا جرفت ةدعص ىلا مدقنلاب يبعشلا ريس نيدلا لعربمالا ىلع ةفيرشلا

 ةدعص وحن مدقل مث فوجلا يف طغ لجار فالا ةثالثو سراف ةئامسمخ

 مهف أيظع ١ <سع و ةزمحينب ةفاك مامالا نب دواذ نيدلا مراص ريمالا عمج

 يال ركاز لك تسلم زكر نأ نر اوم
 للباب قبرطلا كلت اوظفخل ةدحاو قبرط الا هبف أم رعو عضوم وهو
 ةوحض هلفسايف طخ روكدملا ليقتلا ىلا نيدلا لع ريمالا لصوالف "ا

 رون نبا ريمالا ترو ةريبظلا ىلا فقو مئأعيمج سانلا ىدغو ىدغتورام ١

 ف ليقنلا ثعلطو ليلا تسبا مث طحلا يف لجار:“فلاو سراف يتئام يف 9

 نيمالائ ارالف هيفرك اننلغلا:ةرثكو هتزاعوو هقيضل كاسم هبف'دحا دج ف

 داوجاو ليخلا ناسرف نمةيظع ةببتك يف مدقل كلذ يبعشللا رم نيدلا لع



 20 ةيدولؤللا دوقعلا

 نب ورم هيمل نم ليوا ناكورأ يعادنلا يلع نب ورم اذه هذيل عم ميم

 هيجي ورمم لزي ملف لاوسلا هحتانتق دوعسم نب يلع هيقفلا ه1. رف يس
 ابضعت نع باجأ تالاوبنب ومعلم ىتلأ م هلاوس مت ىتح هدب.زاسلو

 ةراشإ نآلا كهجو ىرت فيكو رم هيقفلا هل لاف ٠ ضع نعرخأتو

 يديساي ل اقف ٠ هب 'هلثمت مهنلب دق ناك ذاهب لثمت هنأ هغاب يذلا. تيبلا ىلإ

 نأو هفرعي مل هنأ ورم هيلا ملعف نسملا اأاي كلإ مث هللا ىلإ ةرذملا

 ٠ يلع هيقفلا ةذمالت ضعد انآ امنإ لاَقف . دوعسم نب يلع هيقفلا هنأ هنظ يف

 ملبع دقو هيلإ مدقق هيلإ مدق اف دجحملا بارحم يف كاذ وهف يلع هيفا امأو

 فيكف هسرد نم يسرد اذه ناك اذإ هسفن يف لاقو ٠ هب هل ةفاطال هنأ

 ناكو ٠ هاعدلا هنم لأسو ٠ هيلع لسو هيقنلا ىلع لخد مث سردملا نوكيب
 ينشر دوعسم نب ىلع هخيش ناكو ٠ رصعلا لهأ دنع ًالظعمردقلا نيبكاورمب

 نيدلا رفظمب هبقل يذلاوهو ينع اًذخأ احس رثك او هل وتب اسح انشئ هيلع
 لغتشاو سردذف هباححأ سيردن ىلع هفلذتساو رمالا رخب آ يف ل تك اظعأو

 هب هقفت نمو٠ لابجلاو ةماهت لهأ نم ريهك ممجهب همت ٠ ةدابعلاو هقفلاب
 ىلع لذي لو لاله نب يلع نب دمحأو ميهاربا نب يلعو و رمم نب دمحم هئبا

 ىتنثال ءامبرالا موي رصع يفوت نأ ىلإ ىوتفلاو نييردتلا يف يضرملا لاملا

 . ىلامت هللا هنو ةرؤكذملا'ةيبنلا نم. ىلوالا ىداقب للم تان ليل رشم

 ىلإ ةبسن يثيغلا يرماعلا جا نب ىسيع دمحموب أ حلاصلا خييشلا يفوت اهيفد

22. 



 99 .ة.

 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا هدي 13 دي

 ملعا هللاو حلاص نب ميهاربا نبا

 نب ورم نب د نب ورم نب ىلع نب ور دمجشوبا ملاعلا هيقفلا يفوت اهيفو
 دلب يف داَوَو ن.دلا رفظب بقلي ناكو ٠ يغابتلا سابع نب رفعح يبا نب دعسا

 مدقملا دوعسهنب 1 هيقفلا عضو ٠ ةئامسمحو نينامو ناك ةئس رواش يب

 ذخاف ىحي نبر كب ابا زيشلا كرداف اح دصقو لاح لا علط هب هقفلو هركذ

 ديشاز نب 0 نيني 2227 ةعنصم دصق مث  يورهلا يب , رع هْنَع

 يبا نباو فيصلا يبا نبا نع دخا نم وهو لبنح نب دما مامالا دئسم

 نيسمحو نام ة ةئسيف ىرخا ةرم ريس ةعنصم دصقم رابكلانم اهريغو ديدح

 املو ٠ لبنح نبدمحا مامالا دئسم نم ايوش اهن هنع ةاْضَقلا ذخاف ةئااسو

 فلم تيب كاذ ذا وهو دوعسم نب يلع هخيش نع مطقتا هقفلا يف هتا

 ىتباو نيسح تايبا دنع ًاهضوم ىرتشاف يلبارفلا ميبق نب نارمع خيشلا دنع
 هخيش يخا ة 0 اب جوزت دق ناكو ءانبلا عضوم ىلع د دازام عردزاو !ءاطيي هيف

 اهب هحيوزت ناكو ٠ ةرهاظ ةكرب اهنم ةيرذلا يف هل كروبو دوعسم نب ىلع
 ةئاتسو نيرشعو ناك ةنس

 ديبز دصتف اهيقفر اص دقو هدإب نم 0 يريصملا هيقفلانا ىوريو

 : لوالا لوقب لت أعم ممدنع دجي مف أهءابقف اهيف رظانو

 انف يصجو تي ايلا. ةفلطد ال

 اال نا لا ةيطلا دللا
 نابع تيا ذأ ىقح بل ل داع مث

 كاذ ذإ وهو هتسردم دصمف دوعسم ن: لع هيفملاب عاّمجالا دارورأف



 61 و ةيل وللا دوقعلا

 01.4. .اهناباف ةاكشم نضارملا: يف. ةلاسم نغ يرقملا هل اسف باطما ركبا يبا نبةدمح
 7 ءدشنا م هل

 نورعلا داوس وا سفنلا خم .. اناذب كحلي يلع ول

 نوذجلا قوف. رورملا نوكيل ادودخ قيرطلا ىلع انشرفو
 ديبزب هافو تناكو ٠ اهياعيتسا نكمي ال ةريغك ةمح ةنسحلا 'هفاضواو

 هربق دنعو هب كربتيو رازهرو شم فورعم هربقو مارس باب ةربقم يف ربقو

 لع هل و ةباعصلا نم ليقو نيعباتلا نم لجر ربق

 للجانب لعن حلاصنب ميهاربا نبا اصلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه فو

 ةماهت ءاضق لوو ناهربلاب فورعملا يرضخلا رضاعو احلاص هيقفناكو يربغلا

 ماياين مهاب يرفاظملا عم اجلا ةراع هدب لع 8 0 هواضق ناكف عمجا

 ابعضيو اطرد اطفوأ نمو ايندلاو نيردلا لها ارم ناك تفظملا هازل

 يف لثلا هب برضي ناكو قالخا مراكم هلو فورعملاوربلا ريثك |يةسم يف

 ةءورم هل تناكو بلاط ةئام نم رثكا هسي ردت ةتاح يف ناكو مزكلا

 مانيالا لم ةقدشو
 ”هقرغي اريثك انيق ىولحلا نم نابع نمتفصتلاف لمتل ناك ةناىوريو

 الا دلبلا يف ابيقف عدي الو هباعصا نم صاوخلا لعو ءافعضلا ىلعو ماتيالا ىلع

 لاحلا ىلع لزي لَو ٠ ىضحت نا نم رثكأ ”همراكمو كلذ نم ءيشب هأساو
 ىلاعت هللا هجر ةربق ديلا ةكسسلا زق ىلوتلا ع دنع لفرلو قوت نأ ىلا ىضوملا

 هيقفلا ىلا هدب ربكالا ةاضقلا راض زوكذملا زي راتلا يف هللا همر يفوت الو
 91.2. دمج كرب ىلع هيخا نبا تييلاةسائر يف هفلخو يبرضحلا دم نب ليعامسا
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 اهحوتفو ةبرفظملاةلودلا رابخا يف ثلانلابابلا 261

 يشغ قبرطلا كانثا يف راص الف اعرسسم هتيب ىلا عجر مث ةعامللا عم رصعلا

 هيلع "بك اف لالا كلت يف وهو يبرضحلا دم نب ليعامسا هيقفلا هب رش هيلع
 وهو كلذ ناكو هتبي ىلا لمح 1 بوبح اي كب الهالاقو هينيع نيب هلبقو
 يكمل ساق نب ىلع هيقفلا هخيشت تنبهتجوز تناكو ةنس نيرشعو سمح نبا

 تلاقف هتحوز تيطخو ةيراج هلام نم هل راشاو اهحاكن هيلع خسفف

 يف هظفحتو هلاحب موقلو همدخت ةي راجلا تناكف أتيم الو ايح الدب هب ديرا ال

 ىدحا ةئس ىلا اهادحا تشاع يريتبا هل تدلوف اهئطوو هتالفغ ةعاس

 ١ تقلا وواتاللا ليش نانا ناك, نم ناكو نرقث اعييسو نب مثعو
 يتلا تاقوالا يف هيلع نورقي هباعصاو هرصع لها نم ةبلطلا ناكو راعشالاو

 اح 1 يش ناوش. ناك وافهم ايف نكي

 اذه بحا تنك لاق بوقعإ نب ؛ فسوإ يدلاو ينربخا يدنجلا لاق

 ينءاج لاحلانم دنع ينغلبامىلع وهو فاي كاب اهنع ععما!م يلع هيقفلا

 نب دمحم هيقفلا ىلا ىم تهذت نا ديرا يل لاقو 56 باوصالا ضع

 الف هيلا ةعم ترسو ”قئارف أضيا هر ا لجرلا تاكو و هيلع سال باطحٌلا

 انئئِج له دمع اي لجرال لاق مث انسح اذ مالسلا انيلع 5 هيلع انلذد

 الجترم لاف يسنب الا تئجام لاقف يشل

 ايكرلا هدشنن باغ اماذا ناكو : .. اهباغ 1 سانتا
 اياكلا ارمعطن تاف يسفنب لاقف ::: ةيدهييءانتثح له هل ابلقف

 لضافلا وسلا نبا لع نسحلا وبا ريشا انربخا ام كلذ نو يدنجلالاق

 هيقفلا نب ىلع نب دم يرقملاو انا تلخد لاق هبا نع نسح نب روصنم



 6 1 ةيذ وللا دوقعلا

 يف مهعيمج سانلاو كلذ دعب لصو مث ةعاججا روضح نع هأرطب لاطو روكذملا
 لفتحم ريغ ساحلا ردص دصقف ةعفلرم باث هيلع سدمب لبق 1 راظتا

 ساما هيلا لقنف يصلا اذه عم تزرع اذهام مساق نب ع هخيش لاف دعا

 : بيطلا يبا لوقب الغمتملاقف * هيقثلا هلاقام
 اة 0 يلا ايف ابوعم نك١ نا

 ءيش يف ينرظاني نما دجا ال ني رشع نبا اناو بمعا ال فيك و لاف مث
 سما نم ناك هللا هلت لاقف ماق نب ىلع هسيقنلا ىلا مالكلا لقنف اهنم

 0007 لغتنا 5 و باطلا نبا هقفن الو ٠ ناك ام

 زاحو ينكحلا مس اق نب )لع هش تنب جّوزتو ديبز ةنيدم ىلا

 هيف وزب ماقاو ”هنع 1 يضر ةفينح يبل مامالا بامصا ىلع رعاشالا
 يف ةالصلا ءادا ىلا ردابب مث 3 ناذالاب نذوملا رم اي ةالصلا تقو لخد اذاو

 الا دجوي داكب ال ناكو ةفينح يبا مامالا باغصا الذ نم بعتف اهتقو لوا
 راف راسل ند بلاغناكو ةالص ىلع دا هوا عل 26

 كي نيددلا رفن ريالا دجسمب ف ورعملا دحتلا وهو هننبب دنع يذلارحملا يف
 0 لو كردملاب تفورعملا عضوملا يقرشش نيزابخلا ةفاح
 ركب يبا نب ريجلا يبا هيخاب نعدتسا مايالا نم موي تاذ ناك الف نامزلا نم
 هل لاقف ةرديونلا ة ةيرق يف قيولوجولا باطحلا يب دج وه يذلا باطحلا

 راي لق كبت ددعاب ولانه لاخل ينذر ةعؤأبلا كلك ايقاجوتلاب

 نم ةبها ىلع نكف يخل اي تناو.ءالببال دعتسا يل لاقف ”هتيلتبا هنببخا نم
 هب ىلصف ديزي رعاشالا دجسم ىلا كلذ هموب يف جرخ انا مث * يما
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 اهحوتفو ةي رفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابا دي 13 غي

 1و يش * تاغل عا بف 5 كتي .ةريغك لوصف فوضتلا يف هلو َنِهلا يزو>

 فرع و 10109 تاغ كلت فرعي زييشلا ناك نيا نم نيفراغلا ضعبأ

 تاغل مو هللاءايلوال [طبم روجأ يْشلا حور تناك لاقف هداب نع جورخ هل

 ميشلا حراك * نولوفي ما اهيا قطنتيق:هيشلا ناشلا لعاب قولكشب ةريفك
 نم همالكأ نيمماسلا يف نا لع ىتم ناكو ٠ هيعاس نم همالك ىلا قوشا

 رخا ينو ٠ ناثطع وهو هاملا يف ًاققاوأي هب اضرعما لاق همني ال نم

 و نانيلا اذ هثيرق كرتو اهعم نكسف سرغب لها ن ء.م اترك زعل مالا

 لعن فدو ةروكذملا ةنسناا نم بجز رهش نم نء رشعلا ةل يل يفوت ىتح اهب لزي

 نكس دلو هل ناكوديل!لخادلا راسي لعدجسلاب قصتلملا ريقلاوهو لوسملاباب ةو..

 س.#- ةئس نم لاوش رهش ةرشع ينوث نا ىلا يضرع قب رطىلع ناكو نانجلا اذ

 كلاما ةفكوبةنا عملو

 . يف نب هللا دبع وبا عرابلا ملاعلا مامالا هيقفلا يفوت اضيا ةنسلا هذه يفو

 هأبا نال باطحلا نباب فورعملا ىكرلا يرقوزلا دبع قبلات بك

 ناكو ديبز ةئيدم نم ماهس باب ىلع يفن يتلا ةرديرونلاة يرق نكسي ناك بنجع

 هيقفلاب 000 سلا ةئاملار 2 يف هيقدلا داليم ناكو ٠ أهيف بطحلا مب 3 7

 عرف ًاوصأ اعرب انف اكو ىنش مل 7 يكملا مساق نب 1
 نبا انا لَوَقِب ناكو و عبسلا تاءارقلا ار رتل اة أرنا اضرف

 ب ءيش يفرظانم يل سيل نيرشع

 للطو ةمي ةهو لمح دس دز لها نم رباك الا ضعب نا ىوريو

 هيلا 00 نب 2050 مناف نبا ِس هيقفلا ملم نم رضحو اورشك ءاهقفلا
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 د61 د ةيلؤرللا دوقعلا

 نال باتكلا دالوا ةداع هيلع ثرجام ىلع ةنوعرو ةفرت ىلع لزي مورخذ

 ناكف انسج ابايش بشمث ٠ لماكلا كلملا نب دوعسملا كلل انتاكن اك هدلاو
 فوصتلا يف همالكو هرعشو ةباتكلاو ةغالا يف الضافوملاب اقراع ابتاك راف
 ىلا باش وهو هسفن 'هتعد ”هناهرابخا هن ضعب رك ذو ٠ كلذ ىلع ليلد

 وحن راسونانجلا يذ ةيرق نم جرخو ةمدخلل ضر.تلاو ناطاساا باب دصق

 هفتك لعمقو دق رضخا رئاطب ذا قي رطلا ءانث يف رئاس وه ايف ناطلسلا باب
 نم داع مث غيشلا هعلتباف ايش رئاطلا هيف بصف هف خفف هيف ىلا هراقنم دمو

 جرخ نيعبرالاو يداحلا موب ناك الف اموي نيعبرا ةولخلا مزاف هدلب ىلا هروف

 خغاص هل ليقف فك نع ةرفصلا تبلقتاف دبعتي ةرغص ىلع دعقو دبعملا نم

 ىلاو اًخيش-كتصنوق هل ىلاقف هحلاصخ ركب .ىبا لاقفتنا نمولاقفدشكلا

 رو - ولوقي ثيحهباعصاهب بطاخي يذلا همالكنم ءيشيفراشا كلذ

 ةو.مه. تامارك هل ترهظو ةداجولاو سانلا بولق يف ملا هل ىتلا مث قيدصلا

 اهنع ذخاف ىليج نب ثرغلا يبا يلا ىلا لمترا مثررشك عججاهل كحتضو ةريثك

 هلو ”كنملا نع ايغلن فورعلاب ارم .ناكو .ةئيريثلا ةقرخلا هملاو اضادفلا

 ٌوديصق نم هرعش نمو اديس )عش ليش مال ةمول هل يف فاخي

 : اذه ةريسلا نسحو لدعلا ىلع ناطلسلا اهيف ثخي ةليوط

 نلملاوزرسلا كم هتف قفتيلو ٠ ..اميلمفك لعفا نيرمعلا ثلاث اذ

 نها ةدلبلا منو كلما متت  هلنورظانلا لوقي ةلرفاتساب

 رمد ابيلك رود ةيعرللو .., ةديشم تاروصق: كيلع راع

 هل لاقي كلذلف يزوملا نبا نم هنيف ىحن ظعولا يف ًاباتك فنصو

 ا
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 تالضع ' ئلل اراظنم تبلظ ناو

 هب 3 امإ كصيق اذه

 نا. كناب ملعاو اهترذعل ضهناف
 تدمج نا رهدلا ةانق نظا امو

 ابضوغالا
 ير امو اهانصح لفاحجلا مغ

 ةقراب مغ هي ةق هليهت كاوا

 ارمحاجب 6 اولسف

 اوصلخ مهنا اودنتث مهتيمما
 اواذب دقو ًالاسرا سعت اي كٌؤاج

 ةسفانم نع اناصم تيب مهما

 8 أ هشند ين(

 يدبك ينو ام يف يف *ورما ين
 #8 ع

 هب راغب أم رظناف دوهعأارحرح نا

 رةمحار كنم نيعب 'يلا رظناو
 ةيهذم قوملا ربحلا نا سبلاو

 اهحوتفو ةبرفظملاةلودلا رابخا يف ثلانلابابلا

 رطف ارئاط مناور «تدزايكتوأ ”داقف

 رز نقع لف اهلا ىلا +_ةةزبا

 ربكلا نم ىدحالا تناك اهتامعا

 رولا :رءولخت اهب يل نعاطب

 ررغأاو ةليقلا ل ةيربيذادلا نم

 رجلا ىلع ىوقث ال ةجاجزلا نا

 رطم ال دعر يف قربتو يدرت

 ا ا
 روعلاب يمل نمو نويعلا روع

 ركذلا ينو ىثنالا يف ةموكملا كا

 ريفلا نم ورحم كلا ينرايغألا
 رئو* ريغ ريمآ نه ةحارج

 ريصلاك ربصلا ليمج ”هنم ناك ام

 ربذلا نم اوغري اغر نإ هناف

 رظنلا يف هللا هجو ريغ ندصقلال
 وذ هليوم ب يعنم كياني

 دمج نسملا وبا هللاب فراعلا ملاصلا خلا يفوت ةروكذملا ةنسلا هذهيفو
 3 رد ناكو ٠ ابج يجاون نم ةيرق سرفي بحاص يفوصلا ناولع نبا
 رق ,8و ةاه ممالا رخ 57 نيفاق نيب فلاو ةلممملا نيعلا مضب هقامع ةيرق

 9 نم نانجلا كيسذب فرعت ةيرف يف ًاهيؤنةفوروم ظطصا لبج اعرق نم



 ةيدول للا دوقعلا

 رصق الو لوط ال دقلا ةيطوخ
 1 م

 اهبجحي سعتلا بيغم يف ةينج

 اهتحبم تايأ تدهش يا

 تطرخ اهييكرت .يف يبن اغأك
 ىلع لومتلا رمغا نم قرا ميسج

 امبجاح سوق نع اهفرط ىمر اذا
 تككح لع الول شيعلاس يطا أم

 مهلضافت يف ىظناو سانلا بنا
 كام يدي نم قزرب تع. ناف

 اونزو مهنا ول يذلا كولملا لوم

 'هتنيز يولعلا ١ فرشلاب ةرغا
 5 3 خل.

 كله
 رصقلاو لوطلا نيب يهف اهدق يف

 رفخلا ةوق اهيباو اهما نرع

 رشبلا نم تسيل اهنا اهرونو

 رمقلا ةروص نموا سعتلا ةروص نم

 رحملا نه ىسقا هتواسق ربلق

 رتو الب سوف نع يمرلاب كتتعصا

 رعسلا ةتيم نم ىنضلا ثوب اهيف

 روصلا ىلا رظنت .الو عابطلا ىلا

 رمتيعدي نم بلطاودمل نم بلطاف
 ظ رفظلا ٠ ى انو أوصقن هرفظ»

 ررغلاو حاضوالاب ليخلا ةنيزك

 رفظلاب رافظالا ةموسم الا

 د ملا ىلا ةوادملا يسب نم ناطبتلاو اصلا كرت
 1 "نفس هن يضفي الو جيراسي ال

 5 2 كون 0 يربك يده

 اهتءارص نم ردح لك .ةمزعو

 هتببه ضعب وا. هتببه نأ ول

 تاهتشاف ءاوذألاو عبابتلا ىبحا

 اهكاس لاق ىتحضرالا يف لاجو

 نفس دهملا الإ هتمث دعب لدرم

 نهئسلا يف للا لوسو:ل واش ا

 ردّقلا نم ىضماواتوملا نم ىضما

 0 / راودلا كلفلا 3 طش

 رض» لع ناطخ ةلود لدعلاب

 رضحلاو نيئرقلا يذ ةفيلذ اذه

 راثلاو سابعلا ينب كولم اهنع
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 احوتفو ةي رفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا دي 15+ دوغ

 بلك ابارخ برفع ةبارخجب رثشني> فرشالا كاملا رماف نصحلا ىلع روصنلا
 يفو اس٠ ةجألا يذ يف ةفالحلا نصح ىلا نيب٠ حلف دعب هته فرص مث

 ةرخ ىف هل .ايظع هتف ناكو.ةثالثلا قينارعلاو نالكو.دكعلاو ةضارقورقوملا
 ' اههيلع هللا ةمحر روصنملا هدجل الا كولا نم يقلل نكي مل هفالحماو

 يف ةف ةفالحملا حلفو ةروك ذملا ةنسلا» ٠ رم ناضمر رب يف ةنج مهل ناكو

 اهنمةجحلايذ
 امو هنيثذ لفاححلا دإب ىلا ناطلساا مدقل ةروك ذملا ةنسلا هذه نلوم . ١

 ليثتإ نع اوزنو نوفابلا نعذاو ةعامج مهنم لئقف اودسفا دق اوناكو اهالاو 7

 ًروصتم ارفظم 3 دالب نم ناطلسلا عجدو مهتعاط نسح ربظو اوبهرو

 ورمع نب فسوي رفظلا كلما تاظاسلا حدمي لهته مماسقلا لاقق

 : رفظلاب همني
 ٍرْمَملا كلذ نع مكرماس دصام رمسااو لاضلا لهال يسن اي لف

 رصتخاف لكلا حرشب تاخب ناو 2ةبنيلزانلاو اضغاا ثيدح حرشاو

 اللا بوو فز كت نر". كاني تان كاع

 قناع الز يفرعااي أم زيوت ءتيرراللا كتدشن
 رذح> ىلع يثاولا نه تناو الا 1ك اقل كزمر تحت

 ارضا م5 يصاعتل اهمئاطغا ترصع لها يداولاةحرش نمناك ام

 رصخلا اهتام نم وا قلطلا اهلظ نم ما بولق :رجشت لهو

 ررغلا ةعيب اهنه يبق تعبف ةيريوج ينلرغ نبغلا ةقفصأي

 رذت ملو يبلق غيس قت. لف للف  ةبلاط نيبلاب ينعؤّرت ثناب



 د6 ١١1/6 ةيذاؤللا دوقعلا

 نسحلا نب ليعام-ا نب ريس نب ىلع نسحلا وبا حلاصلا هيقفلا يفوت اهفو

 نم ىتش ةعاج هنع ذخاو ًالوا من مدق الضاف اهيقف ناكو ٠ يطساولا

 ددجلا ىلا رفاس مث دنحلاب رمثملا نع يورملا دهعلا بيرق اهنم ثيدحلا بتك

 المج بلط ضرملا لقب سحا الف عجوتو 'هنطب ”هتذخاف اهب ةيبجرلا ضرغل
 خب خب لاقف مق م 'هوب رضف كرب دنجلا باب ىلع لبا راص الف هيلع لمحو

 ربق نو يل رفغإ نا يبر يدعو دقو 21 ةماللع اذه دنجلا لهاأي

0 1 

 ةي ريعشلا ةسسردملا وهو الوا هيف لزن يذلا عضوملا ىلا ديعأ مث ٠ يلوح
 ةروك ذملاةنسلا نم بجر نم تضم ةليل ني رشعو عضبل اببرغ انوطبم يفوتف
 هلبا ةمحر رازم روهشم برص لح 92 هريقو

 فراكو: بالغلا رقكك نيدلارفنريمالا لئق ةئاثسو ننمح ةئس فو
 ةئامسمحو سراف ةئام هعم دّرحو رهازلا ةراعب ”هرما دق رفظملا كلملا ناطلسلا

 نيذلا هباحصدا نمد ةعاح هعم اولثقو هولثقف ةرمح وش فارششالا هدصقف لجار

 ”هباحصا زاحنا روكذملا خيراتلا يفلثق الو ٠ نابعش يف كلذ ناكو هعم اوناك

 يبعشلا نيددلا لع ريمالا ىلع ناطلسلا انالوم رما زربف شفارب ىلا نوقابلا

 ةهج ىلا ةروصنملا هرك اسع تعلطو هرك اسع يف رهاطلا ةهج ىلا مدقتلاب
 1 هك ذأ

 يي ارااو ديشرلا رمالاىضتقاف رمالا متافلو ةممظع بورح كالانه ثتعفقوو ةهح

 هذه ران ءافطال ةبح ةهج ىلا فسوي نب رمت فرشالا كلملا عولط ديدسلا

 كلملا هدح ةطمخ يف برابدلايف طح ىتح ةروصنملا هك | اس ف جرفن ةنتفلا

 ناكو نيم نصح اور ح لاك اسنلا نه نيمدقملا هحو مث روصخملا

 ركسملا ىلوتساو اققرم جرخ راصملا هيلع دتنشا الف ٠ رهطم فيرشلا هيف
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 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلانلا بالا دي 11

 رجتلا ةروفاكل يللا كلسم بقعاو . . ارينعم ميسنلا حاف انهب ”ذالب

 رمح نبا لعو ةداوس يبا نباو يتبدصأا يلع نب 22001010 هب هقفلو

 نيثالاموي ناك الو ٠ ميالا رمش نب دمجو هنب نبا وهو يولعلا ىلع نإ رمو

 ضر» نا دعب رضتحا ةروك ذملا ةنسأا نهرخ .الا عيب ر روش نم رشع عبافيلا

 نع ملأسف سهلا عولط دع :كلذو راك مع ةياينللبا رعي ظ افاعي

 كلوطامفرإ يراها رك نب يعم ربمسلا كاف. مث هلك اه. ماعل يب نعدق اوهاميزنوبلا
 اوالبف منلاق انتركو كركذن مل اذا هيقفاي اولاقف هللا الادلا الب ةعاججلاو تنا

 رداش 6-5 مسلا < اخ يذلا س 1 هلوق نم سل ةروس ميتاوخ لعجو

 هتوص اهب ًاعفار تارمثالث كلذ رركي لعجو ( ةيالا مهلثم قلخي نأ ىلع
 هنفد رضحو مويلا كلذ ربظ هيلع لصو هسفن .تضافو كلذ بيقع دهشت 5

 هي لها: نيتدمبل هيفالاوزا يس نع رخ اني دكباا م لبق ىتح ميظع عمج

 لبق يفوت دق ناك هلها نم ًاصخش ىأر ديبز لها ضعب نا ىوريو
 ىأر انركد اك نفدو شاكتح نب ركب وبا هيقفلا يفوت الف ٠ نينسب كلذ
 لاقف كب هللا لمف ام هللاقف مونلا يف يبرق ديب ز لها نم يذلا لجرلا

 انقلطاف انيف عفش شاكنح نب ركب وباهيقفلا يفوت |إف ةغامج عمم ذنم تسبح
 ىلاعت هللا همحر همودق ةكربب رباقملا يف نم عيب رفغو

 ةنس هدإوم ناكو .يولعلا رمع نب دم هللا دبعوبا هيقفلا يفوت اهيفو

 لضفلفل ًالضاف اهيقف ناكو انركذ اك روك ذملا شاكنح نيابهقفثو ةرشع نا
 نم نابعش روش ع سات يف ٠ رهشا ةعإ راب هخيش دعب يفوت ٠ قالخا مراكمو

 مي هللاو ديب ز يف ريغك 'هبقعو حبالا نبا دج وهو * .ةروكذملا ةنسسلا



 دا هه ةيرلثوللا دوقعلا

 ةنس يف كلذو ةنسب هدعب دنشُر نب دم نب رمت هوخا فوتو ٠ عيمجاب هلل عفت

 هماوبا يىرضحلا هللا دبعد.# روبشملا هيقفاا دج وهو ةئاّتسو نيتسوس مخ

 نائع جبنا لطب جيب ازكي ارا قيسملا وبا عرابلا مامالا هيقفلا يفوت اهيفو

 الئاء اهنلقف تاكو: روبشلا قتلا ةرقلملا قئاكيعن قباب فورنملا ئوعشألا
 نإ حافظ ضي لاس قنا هانا نو عاش يل قلاكأول قحبه فا[مادلا لع
 رشاو ميلا بناط ف اًداهتحا هرمصع لها دحوا ناكو هريغو ينيسحلا قدتع

 هنا ىورب و ٠ نها يف ةفينح يبا بهذ تامل دجوي ملوا لبق ىتح بهذملا
 بهذم باكا ةسائر هيلا ترتناو فرش ةئاهلث ةصالخلا باتنك ىلع ىنا

 هحالص لع دب :>اونيبهذملا لها غىرقي ناكو٠ هللا هنخ رةفينح يلا مامالا

 5 يرام سرد ذننم هنا هتريس نم ركذام نسحا نش٠ فلاخلا يع

 ديبز يداولاىرق نم ةيرق ةزينعلا هدلب لضاؤ اراه الو الياناضمر يف طق

 رون نراطلسلا ىتتبا الو يدهم نب ص ءابم جرح ىف يتلا يهو رديلا نه ةبإ رق

 هللا يضر يمفاشلا مامالا باعصصا اهب صخ يتلا اه يف يتلا ةسردملا نيدلا
 هيفا زيانكلب لمقا.هرمعاي 'هل لاقو قرطلا ضع ىف هيقنلا اذه هل فنو هنع

 لعجو ةيناثلا ةسردملا ءانبب صاف مريغل تيب مة للاب هباعصال نبت مذا

 يوبنلا ثيدحلا باحصال ًاعضومو ةمينح يبل ما.الا باعصال اعضوم اهيف

 ةدشنا اما ةثارقق: لس يف ايس حر. ٠.انادم نفاق فايس امض جنو

 : لوقي ثيح يولعلا ىلع نب رمش هطبس

 رصف الو قارع نع ثدحتن الو 2 اهرغو دالبلا قرش ه6 ريح

 رمفلاو بئئارتلا «تنزرب ا ةرلم + .٠:ةي رخل نامت اه اظن ' لجأ

820.0 
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 # ةروك ذملا ةئسلا يف ديزب

 نإ دم نب دينجلاب قلما نالت عيبرلا وبا جلاصلا هيقفلا يفوت ايفو .٠
 هئاتسو نيتنثا ةنس هتدالو ثناكو ٠ ىبهنلا يبا نب رذغي نبناد. نب دعسا

 يناشرعلا ركب يبا نب ىلع ظفاملا نب دمحمب هقفث الضاف اهيقف هدلاو ناكو
 ةيرقب دلاولا ةافو تناكو ناولس هنبا ذخا هنعو ٠ ىجانملا ةير مثدلب لصاو

 ظ فنراملس هنيا اماو ٠ ةئاّتسو نيرشعو سمح ةنس يف نابهص دلب نم ندعلا

 نم يفوغ متن دعود بز نمي يتنيدم ءاضقب نحتما اليبن اديس ًالياج اهيقفناكف
 ادوصقم | دهاَو | َدَباَذ ناكو َفْرنتا يذ ىلا لقتنا مث هدلب ىلا داعو عيبا

 هروز أم اريك يبيقعلا ديعس نب رمح هيقفلا ناكو ءاعدلا ةناحتساب ؛ارويشم

 كاهن اخلب ةيمرز نت ماكو تاكو هتراي زنا ةباحصا 6

 يذب عماجلا رهاظم نم يرغظملا صتخم نيدلا ماظن يشاوطلا لمح هتراشاو

 ءاعبرالا موي ربظ يضرملا لاحلا ىلع هيلع هللا ةمحز هتافو تناكو ٠ فرشا

 راك كتل راراكو هنا هيت ةرؤكاذللا ةنسلا رمش ردد نفق فشلا

 تخت نم ةانثملا ءايلا نوكسو نيتلمهملا لادلا ربكو نيعلا - 5 وش
 يذ ةيرقلا قرش ةميدق ف ل ب انالاو ا ونأا مستفو

 ىلاعت هللا هر رايخالا لضافالا نم ريثك عم عمج اهيف ربق فرش

 ءارلا مضب دشر نب دمم نب ركب وبا روبشملا اصلا هيقفلا تام اهيفو

 ةدابعلاو دهزلا امهيلع بلغو نيملاص نيف هوخاو وه ناكو نيشلا حتفو

 8 | ةبعص يف ايغرو مراضحلا مودق لبق ناك دبز ىلا امبمودق نا لاقيو

 يفوصلا لطابلا يبا نب دم حلاصلا غيّشلا ةفيلخ ىضت ع نب ىلع حلاصلا

١ 



 6 ١٠١ دج ةيل وللا دوقعلا

 نق .نرأ دمب هناخ جياوحلاو جويملاو ةنإندورلاو تاغ شارف

 ىداج يف ضيا نامدميلستو امهميلس اي الاخ ف اكوا ار [ىلل خلا تجب خجلا ينثام اهيلع

 ربش يف ريغصلا صفلا اهدعب ناطلسلا مست متةروكذلا ةنسلا ةينودألا

 لفقلا مست مث  ةدمقل يذ يف ًاضيأ مدرأ تب نصح مست مث . ناضمر

 فيررشلا دالوأ نم هارتشا ةدعقلا يف ماحللا مث .باهش ينب نم ناسمبثو

 يسوم نب نابلس

 ليلجلا دبع نب سأبع نب ,دلا عاج ريكلا ريمالا يفوت ةئسلا هذه يفو اناس

 لاذلا فب رخذ لبج هدلب لصاو اًريبك اًريماناكو٠ : يباغتلا نمجرلا دبع نبا

 هلام ذثكأ أ ناكو ضيرعهاجو ليزجلام اذناكو ٠ ءار فايا ةمجلا

 تاير ةنيح دلل أو تقفيل أ ناي د ةييدم يف اريما ناكو ةرامتلا نم

 رباب يف وهو جملا نم جاجملا لبقا اذا ناكو ٠ افورعمو ةقدص سانلا رثكا
 وه يتلا دلبلا نم اوناك ناو مثدإب ىلا مهاصويام مهيطعيو مئاسك هيلع اورو

 مهيز تيس جاجملاب سان هبشتي دفو «رفسلا يي ا

 راف ديز ةسردم_ةيب ةنديدلا راث ١ ا .. هلو ٠ مهاحي قيليام مهطعيف هيلا نوت و

 أضيا هلو ٠ اهنكسي ةوبا ناك يتلا رادلا هو هيبا نيس تلا

 اصلا يلا ةير” يب رغوهو سابع دج فرعي دجسم ةمالسلا ةيرق يف

 يف رخذ ةدلب يف ةسردمو نيسح تايبا ةيرق يف دجسم هلو ببيرغلا نب ع

 84.3. لك فِ هلو ٠ ةدحوملا ءابلا تفو ةلمهملا ءاحلا مضب ليبحلاب فرعي عضوم

 '  هتافو تناكو هيف نيبترملا ةبافكب موقي ديج فو عضاوملا هذه نم عضوم



 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا + * 1٠١

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا

 ةملاستتنقدلا اعراب: هينفتاككو يلع نب دبا سابعلاوبا هيقفلا يفوت اهيفو

 هئاعد ةكربب تارك ذو هدلو ىعم هبو يرضحلا دمحنب ليمعلا هيقفلا ىلع

 ليعامسا هامس هناو هتدالوب ةربخا امل هنا تالذو لصحام ليععما هنباللصح

 زوكذملا هيقفلا ةافو .تناكو ٠ هيف هللا كراب ليععما هيقفلا هللاقف هئاكذإ

 ةروكذملا ةنسلا يف سيق ينب ةعنصم يف
 رك اسملا يف بالّتلا رمتكب نيدلا رخف ريمالا مدقن نيتسو عبرا ةنس ينو

 نب هللادبعنب نيدلا رك ريمالا دجتتساف نازعو ةعنصملا لع طحف ةروصنلا

 فيررشلاب مئاح نب دمحم نب دمحا نيدلا عاج ريمالاو ٠ ةزمح نب ىبحي

 علطف حاشولا نب دمحم مز ال مدرأ كب لهأ ًاضيا هب دحتتساو رهطم

 يبعشلا نيذذلا مع ريمالا جرخو ٠ ةليوطلا نصح ىلإ روطم فيرشلا

 رمتو اهحتفتساف سين لبجو برغذلا ىلإ رك اسعلا رهحو 07

 نم ارح ةليوطلا ىلع تماقأو نكآو بارغ ىمسي ةليوطلا قوف 4
 نصحو ةعنصملا نصح ناطلسلا مست ىلوالا ىداجج رهش يفؤ ٠ رهش

 عاجتو ٠ ةزمح نب ىبحي نب هللا دبع نيدلا رخف ا نازع

 نيتصخ يأو نيئصحلا السف اقل نيثالث متاح نب دمحم نب ا ا

 عماق ايغدحأ ممقي مل ةيريمحلا عئاصملا قورو ٠ ةينهلا خماوشلا يبكتم اه

 اغيلع طخ تيلف نيددلا لامجريمالا ناك دقو . عماط كواملا نم هيف عمطالو د6

 امو ةظحلا تبهن نا دعن الإ هسفنب وجني دكب. ل مث نِهلاو رصم رك اسع يف 2



 3 اه1 ةيدوأ للا دوقعلا

 هتول ضرالا
 88.4. كلذ نوركاذتي اوناك مهنا هباعصا نم ةعامج ينربخاو يدنملا لاق

 ينربخاف :٠ اهرو لوقيو هيقفلا مسبتيفىفادنا اجر هيقفلاةرضحبمهضعب لوقيو
 ةعجلا موي نم ربظلا تقو تناك ةفجرلانا كلذ يف ادحا مهن« مها ال ةعاج
 برغملا نيب ثنسلا لل  هيقفلا ةافو تناكو ٠ ةالصلل نوبهاتي سانلاو

 ىلع هريقو ٠ ةروكذملا ةنسلا روهش رخآ ةجحلا يذ نم اتيقب نيتليلل :اشعلاو

 علقت نا لق ةرايزلا ِف اًدصق برتلا رثكا١ هتثبرتو هدو هتلد نصر

 اراهنو اليل اهنع نورئازلا
 هيقفلا ىلا ددرتلا ريثك ناكنيفرصتملا نم ةللظلا ضعب نا كي امو

 هاعل نم لصوف بارشلا نم يب قرش هتوم ببس ناك ارو هل ةبحصلاو
 انب اوريس هللا مسب هباصصال لاقف هيلع ثام يذلا هلاحم هربخاف هيقفلا ىلا

 قيرطلا ءانثا يف اوراص الف مهنطاوب نود مثرهاوظإ هوةفاوف بحاصلا اذهيلا

 فنرالف اي كلذل ةهارك مبرثكاا هنا قّقَحتي يذلل لاقو مييلا هيقفلا تفنلا

 ةريثك هتاماركو ٠ هيلجرب وجنيف هريغ امأو طقاسلا ىلع ماقي امانالف أي
 ىلاعت قا همر روهشم

 نب دوعسم نب دحاولا دبع نب دم نب عيرز ريبكلا هيقفلا يفوت اهبفو
 ناكو نيب أ نم هلهاو الضاف اًرييك ًاهيقف ناكو ٠ يناذمملايجابلاهللا دبع
 ٠ يبكملا مساق نييلعب و يرضحلا ليممسا نب دمحم عيرز هقفل اثدحم هوب
 83.8. ةرهاظ تامارك هل ثتناكو ٠ تانسحتسم زابخاو تاياور بحاص ناكو
 ةنسلا يف هتافو تناك و ٠ هتيادب يف لوسزلا نبا ذخا هنعو ةيلاع ديناساو
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 قصب نا هلأس هعدو ألو هردص ىلع هل حسمي نا 2 هيلع لسف ليمج نبا

 الءاك الجر لاف ىل لاو تنا يك ؤيشلل ليقف رفاس مث هل قصبف هيف يف

 هدهز ىلع نيعمج جريغو ءالعلا نم ةعامج تعمم دقلو يدنجلا لاق

 ريغ رطفيال ءايصلا ريثك ناكو هضرع ةنارصو هبّتف نسحوهتدابعلاكو هعروو

 اًديدش ناكو ٠ هلح فرعي ام الا ةمعطالا نم لكأي ال مث ةهوركملا مايالا
 ةراج يف هصيق يف لزن لاستغالا دارا اذا ناكو اهيف غلام ةراهظلا يف

 يلصي حربي الف كلانه افصمملا جرخي مث ًاثالثوا نيترم اهيف سمغنيف ةيظع
 .ايضلا :كيلزوقلو لاق * ديدش ةرابطلا يف هرماو هبايث نجت ىتح هيلع
 ينربخاولاق اًرهاظ ارثا هدوجس عضوم يف تيرف هيلع يلصي ناك يذلا

 نب دم نب رمح هيقفلا نع حلاص نب ديبع هيقفلا نع ينزاملا دمحا نيركبوبا

 نب يلح ةنبدمب جملا قيرط كي يفوت دقو امم 'هدلاو ىأر هنا حابصم
 نيفشقللل ليو ةنجلا ينلخداو يلرفغ لاقف كب هللا لعف ام هل لاقف بوقعي

 000 نيفشقللل لي و من لاقف تيأر له تلقف ٠ نيفشقنلل ليو

 رع هتلأسف نيفشقتلل ليو نيفشقللل ليو ريخي لاق وه فيك هل تلقف

 هاطعا ام فصي و مظعي لعل يفوت دق ناكو روك ذملا ديعس نب رمج هيقفلا
 رثك اوه: هل تلقف نيفشقللل ليو نيفشقنلل ليو كلذ ءانثا يف لوقيو هللا

 ةئطابو هرهاظ فشق هنكل هنطاب و هرهاظ فشق هنكل مل لاقف نيفشقتملا

 نب دمحا هيقفلا ىلا لصو الجر نا ىوريو ٠ اًرارم كلذ دركي لعجو

 دمام اطرالا بم رون رككمعلا يبق تيأر هيقفلا يديساي هللاقو ليدج

 غعرت ثو4 مويو بطقلا كلذ هللاقف يديساي كلذ اف ءاهسلا قرخ ىت>



 6145 د ةيأول وللا دوقعلا

 نب ع 3 ىلا تملا ٠ كيلا هني يف تسمح ديالي تمرف ينعفلاو

 لاقو "يلا هسار مف مفر مث ةعاس قاع /يفف سابع نباةافوب هتريخاو ةعمرلا ديجا

 كاذب رب لزااف ةيفاع ىفف سابع نبا شا اامأو ةيادلا ن نبا الا تيم

 لزي. مو ةيادلا نبا تومبيربلا ل صو مايا دعب مث مهتربخاو ًاعرمسم تلزنف هلها

 ىعضلا ةالص دعب ةعجلا موي يفوت نا ىلا يضرملا قيرطلا ىلع خيشلا اذه

 يملاعت هللا: ةيجترب ةوزكلملا .ةدنلا نم نايضمر:نم نورشملاو لسا ارزاوو
 82.4. ديعس نب رمع باطالاوبا رورشملا حاصلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 ىلوع قس ودأرف نك: يبقعلا يناذمملا دمحا نرب دوعسلا يبا نبا

 علا يتبرطل فلما !ًنهازأ ! بياع الياف اعروت الماع اذاع قاكزف + ةئاتنيو

 ديزاد اموي ,تحرخ لاق هنا: هنع يوز ؛»..ةرغصو هيك, يف .اتقوم,لمتلاو

 بيقع يان نم قب رطلاىف رف ترص الف زبخ ةرنمك ىف رعمو متيريغص اناو ةيالعملا

 لاقف ةئيملا نسمح صخش ينيقلف يعم يتلا ةردككلا نم ايش تاكأ ةلبجو
 6 همايا لاذ ناكف همالك ٠ نمب تيروتساف زابنلاب لك اتو هيقق تنا يل

 كلذ لجا نم مايصلا ىلع هتبظاوم ببس نا ثوري .هباحصا بلاغ ناكو

 حابصمنب دمحك هريغنع ذخ او الوا روك ّذملا_ يريبخلا رمع نب دمج هقفل
 ركب يبا هيقفلا نع يباصالا ىسومل عللا حرش اهب ذخاف باصو ىلا لختراو

 نئراكو ثيدملا نيتك نم اًيشدهنَع ذخاو تنصملا نع هل مذخا نجلدملا

 دبع هقفلا لع نايبلا أ ارقو بيف رهظ نع ويحصل نوف يراخلا أوي لح

 ثيغلا يبا زيشااب هي رطيف رف ةننس محو دعسا يضاقلا مايا يف ديزي رادب هللا

 يطحخلا لصالا يف اذكه (1)
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 نلف رائعا طعقفلاةافو تناكو * هلئاضفو هلضف رثك او ملئان لزجتاو هلئامش

 يفوت الو ٠ .ةزوكذملا ةنسللا نم ناضمر نم نيقب ثالث دحالا مويروكذملا
 ناكو لضفن؛ ىحنب ناهعنب ىحيهنبا هفلخ روك ذلاخبي راتلايف ناهئعهيقفلا

 اهقفناكو ٠ ةئاتسو ةرشع عبس ةنس رْغص نم نولخ سجن ةعجججا موي هدلوم

 ةسردملايف سردف ٌةلبج يذ ىلا هدإب نم لزن اهب افراغ عورفلل لات اند اعرو

 ةلغلا  لاقثنا مايا نيرهش اهيف فقي هلام يف هدلب علطي ناكو ٠ ةنفرشلا

 هل فرصيف ةزوكذملا ةسردملا فقو هيلع تعمحا دقو ةلبج ىلا عجري م

 ليقف ةسولاو ءهلنيغ 6 ني رهش ةقفن اهنم دريف ةنسلا يف هنةفن رظانلا

 ةقفنقوذن ا راء فا بيق ام رثك | نوبيغي اوناك كلبق نيسردملا نا مزق هل

 فرضي ناكو يا ض3 1ك ]0 ذل انمردجأ اع نول مت اللاقف اهلك ةنسلا

 ناويذلا لها هم هبلطإ امفو ةبلطلا نم نيحاتحلا ىلع ةققدلا نم هيضاقي ام

 ةئاتسو نيعبسو ناك ةنسرفص نم فصنلايف هللا همحر فوتو هضرا 5 ارخ يف

 خيش ناكو ةممرلا ذمحا نب يلع اصلا يأ تلا ىفوت ةنسسلا هذه فو

 دم يضاقلا لاق٠ رِيَضَلبجَُف هلو ,ملا ةقيرطمزلو مفادم ْيشلا ب صصص ًاكرامم

 هغلكي يدب از رشع امنا ةخسلا يف هلكأ نا ةممرلا نب يلع خيشلا ينربخا يلعن
 ردقلا اذهو لاقلاطرا ةينام .ذمءوي يزعتلا يدبزلا ناكو .٠ كلذ لع هلها

 ةرهاظ تاماركو تافشاكم سحاص ناكو ٠ داونر شيف درفنلا دحاولا هلك اي

 سابع نب هللا دبع ؤيشلا ناكلاق هللا 'همحر ىلع نب دم يضاقلا ىكح
 يانا نبا فلطومملا نقمالافشح قنعل لرش ةيلوقتو ملقم كاملا هني يق
 ىلاعت هللا ةمجر ىلا يفوت سابع نب هللا دبع نا للعلا لصو رصم يف اراص الف



 26 ةيؤل للا دوقعلا

 كرمة ايلا اس ةناطلسلا باوبالا ىلا اولزنو ةمذلاو ةقافرلا
 ١54 صفلا ناطلسلا لست ناضمر ربش يفو ٠ ةدق نضحب مهيلع قدصتو لا

 ةجحلا يذ رهش يف يبهولا لضفم نب دم نب رفابلا شارب لسن مثريبكلا

 لضف هيقفلا نب ىجيهيقفلا نب نائع ىحي وبا ماعلا هيقيلايفوت ةنسلا هذهيفو

 رضاح ناكو ةنس> ةهيدبو ةريثك تاظوف# هل اعراب اداب أهيقف ناكو

 ةلوق هرعش نمو ًانسح اريصف اًرعاش ناكو اًرثثو الظن باوجلا

 ةنئمطم هيف هسفنو موي ضعب شاء نمل يبوط
 في هيلع جي اواط لالوح نا وبو الاي فين - ألو

 : نيدلا سم ريمالا مل هعنص هعنص ماعط ىلع ءابقفلا نم ةعامج عمأموي رضحو
 تائف اموزو او ةاوام ةفصص ماعطلا كلذ نيب ناكو ينسعلا ىبحي نب ىلع
 ةرضملا“ عراك, ةضصلا ىلا طيز دهب ناكف مرطب نم لكك" هيلا ةيقنلا ندا
 : ريمالا لاف هنم دعب ىلع

 دي نع ةيربلا ريخ لب نامع ذحوالا هيقفلا نع ومللا دعب

 : الجترم هيقفلا هباجاف

 يدي ثرصقن ا عابلا كنم لوطيو . هلقنب تدرا نا مسارملا درت
 يدي نيب ابعضوو ايف اهب ةفوصلا لمتحاو هناكم نم اعرسم ريمالا ماقف

 ينا يديس اي .هيقفلل نيدلا سمش ريمالا لاق ماعطلا ىضقنا امل مث هيقفلا

 اهابقاف حومتلا مس نكت ميالتلا هجر 1اكإ تبهو دقو حودل هللا يمت كتبأر

 فطلا ةكارم نب يلع هلل محرف ' رانيد فلا ىوست تناكو |هابقف ينم
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 اهحوتفو ةي رفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بالا 0144

 دمحم نبا دمحا همه نبا فلختسا نا دعب نيدلا رون ناطلسلا مايا 5

 ىنكس بحا داعو جحلا ىضق الف.٠ ةلوازوكذملا يريزولا ميهارب

 كالذ يف هلنذاف اهانكس يف هايل ا نا ني.دلارون ناطلسلا نّم.ل ف ددز

 لها نم ةدع هنع ذخاف ديزب ايلعلا ةيروصنملا يف ًاردم ةلمحو انطوخلف

 لو و اهتمي ىجحيب هنع ذخا نممو ٠ هرييخو' مصاعب نب رمش مهم دييز

 تاي كرقماف ينيب فذو ةندك افملا ةنسما يف يفوت نا ىلا ديب ةنيدم يف يقم
 ناكو ٠ بعرش فالخم نكسناولس مههقفأ دالوا ةمبرا هل ناكف بيرقلا

 دمع نب ليمعما هيقفلاب مث هيباب هتيادب يف هقفت اعرو ادهاز احلاص اهيقف
 يركمسلا الع ناطلساا :رعو روصنم نب ربخلا يبا نع ذخاو يبرضحلا

 انسح ارعش لوفي ناكو
 : هلوق وهو دهزلا يف هلا ام هرعش نمو

 رفاسم :لكل.داز نم. "دي الو, ....رفاسم ليس ايندلا يف كليس
 رهاف ةوطس تفخ نا اهسالو ةدعل مح نمراغسالا يب ىف دبالو

 ع لور نب يلع نب ديلا حالا ردب ريمالا يفوت ةنسلا هذه يفو

 دجوي ال ًامادقم عاج انت ناكو همم ةيصوي راكم هبا دنع نفدو نأ | 820

 دنع راكعن دجحلا ىبب يذلا وهو هفصو نع ينغت هترهشو هرصع يف ريظن هل

 هيف بترو اديج انقو ه- لع فةوو لوسر نإ يلع ني ءيدلا نعم هيأ 0

 مهنم عيب لا ةيانكب موقي هنقو ناكو ٠ ًامقو ةملدب لوين ذكر ا

 رلعا هللاو نالا ىلا قاي وهو دجحسلا ىلا دفو نم ماعطاو
 . نابعش رهشيفو ٠ يباهشلا حاشولا نب دم ضبق نيتسو ثالث ةئس فو
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 علطف ٠ هوطرتشا ًالامو ملأ تنب نصح مطوعو بيهو ينب نم عدم

 اهيفو . ةيرفظلا ركاسلا هتلخذ نأ دمب عدم ىلإ نيدلا ملع نيمالا

 ناكادقؤلا# امهريغو عيبد تا دمكحتو مار نب نسحما نيمدقملا نم :

 دلل نينا بنيزووصلا ماقأ مالا  دواد نيدلا مراص ريمالا

 عدم لهأ لعو رعد لهأ لع سمي نأ هنم ءاجر هب دمتساو يراطعلا

 َضِق الق رفظلاو رصنلا نم هلا هدوع مامالا نكي لو كلذ هل قت ه

 يذلا لاملاو 0 لوسهولا ضبقو عدم نصح نيردلا ع ريمالا

 مث ٠ اولض دق مهنأ او ارو فارشالاي ديا يف طقس افلا نوتس وهو ٠ هوظرتشا

 سا نبا ىلا 0 اا نيدلا ع ريمالا ىلع ةفيرمثلا ىماوالا ثدرو

 لصوو ٠ ةروك ذملا ةنسلا نم ةدعقلا يذ يف امهميلست ناكو |هذخاورهازلاو

 اهنم ةحملا يذ يف ةدعص روصنملا ركسعلا

 نم ناكو : ةءاث نب دمحا يضاقلا اصلا هيقفلا يفوت ةنسأا هذه يفو

 ناكر“ ديد 7 هلا ءاضقب نحتماو حالصلاو ةدابعلا لها

 ةءابجلا عم يلصيإ جورألا يف اب نيملسإ نينا نوي ةالصلا"تافؤا جرخي

 تقو لغد ىتح مانف ”هئيع هعيش ةالصلا دعب مهطضاو رهظلا موي لصف

 ةروك ذملا ةنسأا يف هتافو موي ناكو ٠ ثا دق هودجوف ةالصلل هوظقياف رمدعلا

 نب دعسا نب هللا دبع نب دمحاس ابغلا وبا ةالعلا مامالا يفوت اضيا اهيفو
 ةللأ دنع ةياب هقعل ا رشات ( ده نقال ان يراه الا رز قل ولا ميهاربا

 لوطل ةيريزولا ثيعمس هبو نوممتم نبا دعب ةيريزولاب سردو دعسا نبا
 ةكم ىلا رفاسف جملا دارا مث ٠ أضيا همع نبا ةمافإو اهسي ردت يف هتمافإ
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 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا جي < ١54

 ظ عا هللاو مهتيافك

 هللا دبع نب دعسا نب دمع هللا دبع وبا يضاٌلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 اذن 3155-- ننتلاو خنلا دست نوف ينسعلا حملا يرقملا دعس نبا

 ءاضق يلوو ٠ ديفم فيذصت امبنم لك يف هلو لوصالاو عورفلاب أفراع

 ىلع ًاصاوغ هَقفلا ةدوجو عرولاب ًافوصوم ناكو ٠ رهدلا نم ةهرب ندع

 هب الماع هقئاقد

 اذه ركذي, يذارملا ىلعنب دمحأ سابعلا ابأ ينعش تمم يدنملا لاق

 هنأ ينربخأو هيلع أرقو هكردأ نمم ناكو . انيلب ءانث هيلع ينثيو لجرلا
 دلهلاو نردغن سر دع ناكو . مل ةلمصاوملاو ءاهتنئلاب طالتخالا هبمب ناك

 مهاقليف هسلحم تورضحيو هباب ىلإ موب لك ةركب نواصي ةبلطلاو اهب

 نم لئاسملا مهيلع يتلي لمج سلجملا مهب نألطا اذاف ٠ مارك الاو رشبلاب
 ريخلاب هدعوو هركّش ارك اذ هدجو نمش اهتءارق نوناعتب يتلا بتكلا

 هدصق ام لق عابط مركو قالخأ مراكم اذ ناكو . داهبتجالا لع هثحو

 ريشكدب مهتي امع ًاهزنتم ةقدصلا ريثك ناكو . هلاجب قيلب امب ةفحتأ الإ دحأ

 رانيدب موي لك يف نيك ًاسملاو ءارقفلا لع ةقدصلا ريثك ناكو ماكحلا نم
 نم تبقب ةليل ةرشع ينثال ءاثالثلا موي ندع يف هتافو ياو هزيم

 هللا همحر عيطقلا يفهربقو ةروك مل ةئسلا نم رفص

 مستو ٠ ةيرريمحلا نوصحلا ناطلسلا ملست نيتسو نينثا ةنس يفو
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 يف همت نربا غلابف و هءاج ىت> ةراهطلا رص> ”هنع يوطيو 'هئم ودي

 ىلع باغي هل لاقف يعم اده لعفت مل هل لاق كلذ "هل رهظاو هنم زرعتلا

 ٠ ”هبانتحا ك كا يغذي اه بفرعتال لهاج كناوةساجن نمىرتتن ال كناينظ

 دي#ش نب هللا ديعإ قحلف جرخو ميظع ظي خد هذه همع نبا ةلاقم مهم | اف

 هيلع لك اف همع نبا ىلا داع مث هب هقفلف الوأ هركذ مدقملا يجرزملا يناسحلا

 مارحلا هللا .تيب ىلا جحلا ىلع همع ربا مزع الف ٠ هقفلا بتك ةءارق

 مين نو ريثك ةعا ذخا هنعو ةيريزولاب سردف سيردتلا لقال

 78.8. متريغو بأ لها نم ىلع نب نسحو زعت لها نم هئأتلا نباو يومنلا نبا

 هتافو خيرات. ىكح ٠ ةروكذملا ةنسلا نه ةدعقلا يذ غل يف ”هتافو تناكو

 عا هللاو اني رات هل يدنجلا ركذي لو ٠ ةينسلا اياطعلا بحاص

 لاغتشا ضعب ل ادباع احلاص الجر ناكو ديعس بيدالا يفوت اهيفو

 عيب در هش لس يف يفوت نا ىلا ةريس نسحا ىلع لزي ملو ةءارقلاو بتكلاب
 ميثم نورصص# نودي الريثك قلخ هنفدرضخل ةركذلا ةنسلا نم لؤالا

 نرفد ناكو ٠ ةحادقملا بحاص يلع يشلاو ئيقعلا ديعس نب رمع هيقفلا

 رثكاث اف هافلا حتت يوارفلا ال لاقي هيرق يف رابتلا رخبا يف ديعبم نييرذالا

 ناريجلا نم مثتاف ايش نوكلمال ءارقف هتيبب لها ناكو ٠ ةيرقلا يف سانلا
 بحاص لع يشلاو ديس ل رم هيقفلاناكو ٠ موز اهيف ةردقو 3 وُ اهيف ةزوت

 كلذ نم سانا ةيافكب اهدحا دلةئف ةليللا كلت كلانهىسما نم ةحادقملا

 79. 4. ان! ىلع اهدحا ماقف ٠ موزلا كلذ_:رهوهتيافكب رخالا لفكتو حومللا

 نع مهلك اوردص ىتح سانلا ناعطي الازي مو موزلا ءانإ ىلع رخالاو حولا
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 ا|هريغو يلصوملا هب ورح نباو ديدح يبا فيرشلاكر باك الا نم ةعاج نع 78: 4.
 فيضلا يبا نباك كلانه خياشملا نايعا نع ذخاو ةنيدملاو ةكم ىلا لحتراو

 بلغو نِملا لها نم ريثك هنع ذخاو ٠ اهريغو يشرقلا ديجلا دبع نب رمعو
 نمو روصنم نب ريخلا يبا خياشم دحاوهو هيف ماا ناكف ثيدحلا لع هيلع

 كالملا دنع ةناكم هل تناكو ٠ ”هريغو يددرسلا يلع نب دما هنع ذخا

 نم دع هيلع ععسو ٠ رفظملا كلملا ناطلسلا هدلو دنع مث نيدلا رون روصنملا

 0 رهشر شاع ءاعبرالا موي هثافو تناكو ٠ ثيدحلا بتك

 ترف هخجئاوح ضعب ديري دبيز ةئيدم يف ا ”هتاد نكذب ةروكذملا

 ضرالا ىلع اهربظ نم هيقفلا عقوف 'هنم تانج 0 دنع ةبادلا
 وك ذملا قبال ياغي

 وهو ثاماركو ثا اداهزاذ الشتم اليو بسرد هدلاو امأ

 ثييحب ىلاعت هللا ىل قيرطلا ىلع هلدي ناك يذلاو دايصلا دما ويشلا يش

 ٍ ةنلا يل اي مل قاب "لع هللا فام لاق "هنا نع هتريس يحاص كح

 ةرخالاو ايندلا يف يهسقو ىلا 'هناف يىلشفلا ميهاربا زيشلا اذه ريغ خياشملاو

 ريخلا يبا دمحا ويلا ةريس فلّوم ركذ يا ةانث هيلع يثثي ناكو

 ني همجا مهب هللا عفا دايصلا

 دمحا نب مههاربا هيقفلا نب دمح نب دمحا سابعلا وبا هيقفلا يفوت اهيفو

 وفل كولا ثنو ةئايثيفسو:نيفيمتو نيدنثا:ةيم 'ةقافو تقاكؤ.* ئريزولا
 ىلا علب اذا ناكو ٠ ةئس نيعإ را ”هرمت مب :يتحا اهلا ند ءيشب لغتشي و

 دلو ”شاصي دكي مل ميهاربا نب دعسأ نب 4 هللا دبع نب دمحا هع نبا 78.9,
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 هدإب نم عضوم يف ربقو لبق ام عصا ىلع ةروك ذملا هيلا يف هتافو تناكو

 م هللاو ةناجرملاب فرعي

 نب رمع نب دمع نب هللا دبعركبوبا قيتعلاوبا ملاصلا هيقفلا يفوت اهيفو
 اننفلم اعزو ا-طاص !دهاز ابيقف ناكو ٠ يفوصلاب بقاملا نارمع يبان دمع

 ىلا داعف هتافو تند ىتح اهب لزي لو نابهص دلبب سرد مث هدلبب سرد انقلم
 معا هللاو ةروك ذملا ةنسلا يف اهب يفوتف هدلب

 فيول ع ءارتشا ىلهاجلا نصح ناطاسلا لسن نيتسو ىدحا ةنسيفو

 ووش يف اوسلا نصح مسن مث لوالا عيبر رهش يف يمساقلا مساق نب دما

 ىلا لاوش هي ةزوصنملا ركاسعلا ثزابت مث ٠ ةروكذملا ةنسلا نم بجر

 رهحالا :رصحلا ىف ةط#و ضيبالا نصحلا يف ةطمم تناكف رمرمد نصح

 دمج .(ولادلاا وح اريفألا نتي وتلا ةماجلا تلاع يان نباةلكا يق ةليعو
 رمرمد لهال اولذبو لضفلا نب ةبه نيدلا زغ ريمالاو مامالا نب دما نبا

 نم كلذ ريغو رهط يداوو هدف نصحو سي رب نصحورانيد فلا ةئام

 بلاثلا اذا ناك هلثم اوعع# مل ضرع مهباصاف اولبقي لف تاماعنالاو ىبكلا

 مثأموي رشع ةسجخ نم اًوحن كلذ دعب ميقيف اهلك هسارضا تطقس اًدحأ

 ةرهسي ةدم يف ةفئاط مهنم كلهف ٠ ثومي

 ةنيرشلا رسال ةزقكو كيلا هردكك ناطلثنلا لسزأاةيجلا: ذه قو

 هللا دبع وبا مامالا هيقفلا يفوت اهيفو ٠ مالسلاو ةالصلا لضفا اهبحاص ىلغ
 يقف ناكو ٠ شفا نمجرلا دبع نيزي زعلا دبع نب يلع نب ميهاربا نب دمع

 ذخاو ةئامسمخو نيناثو سة نس نابعش نه ريشع عبارلايف هدلوماثدحت ًريبك
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 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلانلابابلا 02 14.

 موسقم امببلا:قفأ نما قزرلاو رفاو يضرعو اهنطوأ مالعو

 'هومه ينو دوسلا يلابللا اذكو 100 يو مايالا نما ال

 ”مويقلا يسف بارتلا+ قوف . .: تيباللاب ينتفاخا يلايللا .اذاو 2+.

 ًاضيا هلوق هرعش نمو
 ركلاملا قي ١ فيس كلملاو ةكحمب . . .”هلوق.قملاو.قحلا لؤق نأك اذا
 كلاب ةدلدللادارق ناخازتعا قفيكف +: .اهيبنديعي ناي ل نلأوابرت نوم
 كارتلا يف هللا كل ىمظعلا كتحارف . ئذالاو ملا نع اهكرتاف كسفنو

 كلفلاب رحبلا ةج هي مرايسلو ىرولا َريص يذلل الا رمالا اه

 .كالملاب رثاكتلا دعب مهينفمو 2 قباس نادجو ريغ نم ”مثدجومو
 يشن _تنصتم ىلا نكل .هلثم ىلا , ١ ”فصتمريغنم تيقالام كشنالو

 ا هيلز ريتاف لاق رت زاب وياها
 قنارعلا بابشلا رصع يف نانوكي امن وبللاو ىغلا ىنظ ناك دقو

 قرافم ريغ ىغلا كاذو تراظن نها شرار بيلا يناتا الف

 قفاوم نريتلا لا يداي نوكك .. , اجر كتير. نكل ,ىلب ,يلاقف
 قلاط نباو قلاط ىنم كناو  اهدعب ةلامصتإ كن اقف

 ا ايجتل رمي: تفلح أم اندمس لاقف

 قلاوطلا ءاسنلل قالط يأو يل لاقفقالطلا دعب بيو

 يتلاخلوطلاوذتلفوهنمولاتف .ينريجي راج كنم يل هل تلقف
 ففانم لك وك نواب حض ال ”تاقف 3و ينم هل لوف

 دوجولا زي زع وهو ةلازجلا هيلع بلاغلاو محض رجم هناويدو ريغك 'هرعشو

"5١ 



 2 دى ةياوللا دوقعلا

 اذا مهتاناففطوهئا سم أ نم نيمطقملاب طاح ةدع هيلعطح دق هتدميفنيدلا رون

 ناولع لوقيف سوفنلا بعئرتو ضرالا مترت ةبونلا نوبرضإ ام تقو ءاج
 برح ىلع ٍبيلاتلا يف ةديصف هلو :رقب دولج يشامناف اوعزفت ال مجدم اي هموقل

 : اهيف لوقي نيدلا رونناطلسلا

 2 ترمش ام هنع ع يئاف عزج نهنيدلارون برح نع بات نم
 أنو وأ ةيرصملا رايدلا ىلا لماكلا كالملا ناطلسلا بئاكو

 فطاتي نيدلا رون ناطلسلالزي لو ٠ ةمج لاوماب هناعءاف نيدلا رون برحيف

 الف بج نصح يف هسيفن اًريسا هيلا هب ينأ ىتح بئاغرلا هيفلذيبو هب
 ىّأر هنأ لايف صالخلاب ءاعدلاو ىلاعت هللا ىلا عرضتلا رثكأ نولا يف راص

 ,ى تعقل كاًاسا يفا مهلا : تالكلا هذهب هللا عدا "هل لوقي الئاف مونلا يف
 76. 8. اعو كناوائس ىلا اهب دعص يتلا كنئامسا نم هتلع امو كتةفرعم نم ىسيع هب

 يح كلذ رّركو كتم رب يرسأ تككف ال !كتينادحوو كتيبوبر نم هتلع

 هنوصح هيلا داعاو هللا ”هتلظا يح ماي ةاعدلا اذهب وعادي لؤي 0

 جوزك : و جاوزلا تغلب دق ةهثث نا هغلب تم ناك هنا هلاعفا نساح

 اتلطي ام رواوقلطاهب الخ اذاف ردق هل ةلام اه رضحاو وهاهبطخ 5 1 و
 اذهناكو هدعب اهل هتجاوز لع ء ات والالل ام م اه.ولخ نالبق

 ناطلسلا هدلو ملطور ركذلا هم رأت يف نيدلا رون ناطلسلا يفوت الو ٠ هيا

 نيرشع نهوحش هيلا لبق 5 اا قل لع هب ناعتسا ةماهت نم رفظملا كلملا

 : هلوق هرعشنمو رعشلا نسح رييصف ارعاش ناكو ٠ مجذم نم لجر فلا

 موشقماا اهب حلقع ءاذ؟ ةكيلما»'!'"اييرح اطزا :تنطونما ال اثاو



6. 

 م١6

 اهحوتفو ةيرغظملا ةلودلا زابخا يف ثلانلا بابلا دي 1 9#

 نبرم هيقفلا تل قيرطلا لوسرلا غلب الف“ هتومب 'ةلقت نيس نب رمع هبقفلا

 معن لاق هيقفلا تام هل لاق لوسرلا هجاو الف ٠ هلي لاغس

 نيحلاصلا نم - ناكو ٠ دادحلا أع رز نا ىور ام هتأم كن

 لاقف هفرع ديع سيقع امو روصنم نب ديعس هيقفلا ىلع لخد نيعروتملا

 مهفف راروزاب ة ةرظن هيقفلا هرظنف ةنسلا هذه بلاس ج الا )ع يديسمأي

 نيرضاحلا طلاغي هيقفلا لعج مث ملأ سم تكسف كلذل هيقفلا ةهاك "عب انف

 نع ًاعيجنورضاحلا فرصنا ىتح فقوف ىنعملا نورضاحلا موففرخ 1 مالكب
 لصحيو م انبعصو بن نحن هللا ناعبس يديساي هل لاق مث ٠ هيقفلا ساج

 هتءفادم هيقفلا داراف ١ هضعب ينالو هيف انوكرشت الو رفاولا ب باسل اذه 3

 لا مالكلا كلذ ةيقفلا نم لبق لف دارا ام راكناو مالكلاب

 كرواعنلا نيك يئربخا امآلإ ا كتلأس هل لاق مث اريك
 هفبيكت عيطتسي ال *يشوه هيقفلا لاقف ٠ كلذ ام ما وطخ ما ناريط وه له

 هللابو هدابع نم اشي نم هتمحرب صتخم ىلاعت هللا ةردق نم ةردق وه امئاو

 قيفوتلا

 0 هللادبع نب ناولع دجاملا سيئرلا يشل | يفوت ةئسأا هذه يفو

 نميلا لايقا نم البق ناكو ابقل يدركلاب فورعملا يحذملا مث يردحجلا
 فيفع اناعطم اماعظم [ءادقم اعاجش ايرك ناكو ٠.نمزلا خياشم نارعأدحوأو
 نما قرش نم ةيظع ةيحان كلمو ءانثلاو رجالا بلط يف !دهتجي رازالا

 ةزوبلاو لعوو نوسورعلا اهنم ةريثك نوصح ىلع بلقتو اهيحاونو رح شنو

 ناطلسلاناكو ٠ لئاطإ هنم اورفظي مو زفلا كولم براحو دنجلا يقرش نامأو



 د6 ١0 دو ةيواْؤللا دوقعلا

 مزهناف هل ابئاوم يبعشلا رجنس نيدلا لع ريمألا هلا جرف . ةيحانلا
 ينب دلب ىلا ىحي فيرشلاراسف ءاعنص ىلا ريم الا داعو برغملا ىلا ركسعلا

 نم ةجملا يذ يف هلحكم نيدلا لع ريمالا ىلا هولسو هوكسماف مهاف

 ةثائسو نيت ةنس ةروكذلاةيلبلا

 اًديج ًاهيقفناكودوعسم نب رمع نب ىلع هيقفلا يفوت ةنسلا هذه يفو
 همأال هاخا ديعس نب رمع هيقفلاناكو نمزلا نم ةهرب ءاعنص ءاضق يلوا اص

 نم عجر لف ٠ هرمع رم يف حو 'ءاَفعأف نيدلا روث ناطلسلا ىنعتساف

 اهيفو ٠ ةروكذملا ةنسلا نم رفص يف اهب يفوت 1 ةنيدم ىلا جحلا
 لعامسا نب هلل دمع نب لع نب روصنم هيقفلا نب ديعس حاصلا هيقفلا يفوت

 عم ةداسبملاو عرولاو د»زلا نم ةيابن يف ناكو ٠ نيكسح نب ريخلا لأ نأ

 ظ ةءارقلاب لاغتشالا

 ةصاخ هلبج لها نم سانلا لاوحاب ريبخلا هيقفلا ينربخا يدنجلا لاق

 ناك ه نا ىلع اًقفناو حابصم نبال اهايطم روصنم نب ديعس اذه ناك لاق

 - ناكو ٠ امهنيب كلذ مظتناو هبحاص 'هعمما عامم بتكلا نم ءيش يف هل

 نم نا ةدقاعمو ةاخاومو ةبعص ديعس نب رمح هيقفلا نيب و ديعس هيقفلا نيب

 الف. هيلع ةالصلاوتاسغ كيتو الا ءتض هتحاص تانيا
 هيقفلا ىلا لسري نا ىدوا دق ناكو ٠ لالد هدإب يف ديعس هيقفلا تام

 ىلا ليسو لسرا يصولا رداب يفوت اله ٠ توب نا دنع هتومب هلع الزر

 كيكروهو يطملا لصالا ىف اذكه )١(



16. 

 اهحوعفو ةب رفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا دي

 نزو لع وهو نون 21غ اهقوذ نم ةأنثم ءاتو ةحوتفم كارب نثر هعسا ناكف

 ةريزج يف ةثاتسو ةرشعىدحا ةنس يفوت هنا ليق ٠ هيناثو هلوا حوتفم نثو

 هبقفلا طخب ابوتكم اذكه دجو هنا هب قثانمينربخا اًرورف ىمست دنبلاب

 . يف هتوم رضح نم يل ىكح لاق .٠ ليج نبىسوم نب دمحا بطقلا مامالا
 هنوتبثي الف ظافحلا اماو تلق روك ذملا خيراتلا

 هدوجو مس ناو ٠ دوج ولا يف هل ةقيقح ال يهذلا ظفاحلا لاقو

 هلقن ىلا يعاودلارتاوتن اذه لثم نال ٠ ينتغبل سانلل ودي ناطيش هناف

 مع هللاو ينغملا هباتك يف هركذ هنيعب هظفل اذه ٠ ٌةنع رابخالا رتاوتلو

 ٠ يراوحلا نسحلا نب دمحا نب ىلع نسحلاوبا هيقفلا يفوت ةنسلا هذهيفو
 هيقفلا بعصو فردع ىلا نال هقفن اهو ديبز ةنيدم فيد ردنا و

 1 نادعب هربق هلزنا يفوت امل مث ءاخ او يددرسلا ميهأرب

 يبا نب يلع ماب ملسو هيلع هللا ىلصيبلا هلم أع ايم انيشلاز .ناضعناكو

 ةنسلا يفهتافو تناكو يناعنملا نع. !نموهو ٠ اينفد ذارا: نيحيعيلاط

 عا هل هلو نيبو ناش ةنسىل طق هر لا

 لخدف ةروربملا هتحح نم ناطلسلا عجر ةثاّسو نيتس ةنس يفو

 ةنسلا نم رفص رش يف كلذو ةلآ لكاو يز نسحأ يف دييز ةنيدم
 ةيحان يف هسفن ىلإ اءددق يجارسلا دمحم نب ىبحي فيررشلا ناكو ٠ ةروكّذلا

 كلت لها لزجا هباجاف ةئاّتسو نيسمخو عنست ةنس رخا يف اهالاوامو روصح



 كك ةيلأللا دوقعلا

 مهعاون ا فالتخلا ىلف جاجا ميم تمجو ةككلزنم لك ىلإ هناقدص تلصو

 مظمأا ثيبلائتكو كن داوزالاو ماعلا ماعلالاب رصم جاح زهجو

 ةضفلاو بهذلا تيبلا لع رثثو تاغ رشنلا, مرحلا هاسّور ىلع منأو

 ءاضيبلاب ةفورعملا ريبلا ىلا ةكرابملا قاتسسالا تمد ليرلا عمزأ الو

 ١٠7 رشنيو ربلا يلاوي لزب وًآلوبقم اًديعسداعو اًربعتسم ًايكاب تيبلا عدو مث

 هدالب لصو ىتح ةطحم لكي ف فرعلا
 نب دمحا نب دمحم هلل دبع وبأ ملاعلا هيقنلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 ل هدلومثأال ] يسنعلا يلوحالا يحرلا دبعنب حابصم

 دب دح يبأو اا ا نعو ةثسلا فيس نب ب ليعمسا ن م

 .لياقب همو دق لبق يفوت دق هدجوف هيلا لحترا رمعم عم ال مع مهريغو

 14.8. ةلج ىلا داع مث يدزيلا مي هاربا نب دمحم هيهملا نع ذخاف دزي دلب لخدف

 يللا رادلا ىتتبا الف ٠ بتكلا ةءارّقب لغتشي وهو رطملا عيبب اهب ماقاف

 ذخأأهنعو ٠ يفوت ىتح هيف ًاسردم هواعج ةلبج يف مهيلا بسنت يذلا دجحملا

 ناكو . هتاور رركو ةدنس ملل ةدسلا نك اناا نم دسار ريبك عمج

 دعس ع رمح هملا ةنج دحلا قو ل دردتلا نمدل له ا[ اص دلع

 مهيلع كلذ رسميال هدمب دجتلا سير دن نوثراوتي هترذ لزتملو . ينيقملا
 ةروكّذملا ةنسلا نم ةدمقلا يذ نم نبق عبرال هتافو ةناكو

 انركذ ام هترايز هيقفلا دصقو دنبلا يف ناكيذلا روكّذملارمحم اماو



 اهحوتفو ةيرذظملا ةلودلا رابخا يف ثلانلا بابلا د 1١4 9غ

 تافولعلاب رحبلا يف هرياست لكارملاو ربلا يف ريسي هللاهمحر ناكو

 سيردا اهنع ناي رشلا مبرخ ىلاعت هللا اهسرح ةكم براق الف ةءعطالاو

 يف ةكم لخد مث ُدنم افوخ هداتق نب ىلع نب دعس يبا نب يمن وباو ةدانف نبا

 الل نارا سان اراقب اقماخ ايم ايفاح دوت وت اك نلف

 ملو نوجحلا يف تطحن دونملاو ركاسملا تمدقت مث . فاوطلا قح ىنذق

 للا و 3 فب لوول فخ هياط ضان شت كانوا قع

 ريمالا هل لاّقف رصم بحاص مالعأو ةميرشلا همالعا تعلطو تارخصلا

 ناطظلسلا انالوم اب كنالعأ تملطا الهمامالا نب دمحأ نب دمحم نيدلا زغ

 سمألاب رثتلا رسك كام مالعأ رخوأ ينارتأ هل لاقف نيب رضملا مالعا لبق مي
 تيبلا دصق مثادَنَأ ىتح هيف ىضم مث يروضح لج ال يالعأ مدقأو

 برغلا يلصي ةكمب هتماقإ ةدم لزي ملو . هيلع م رح ام 'هل لحو فيرشلا
 ذخأو فيرشلا تيبلا مدخو اًرداصو اًدراو فوطي من مزذ ةبق لع

 ةرخافلا يلاونلاب ةخمض مث 'ءلسغو ةب رقلا طب انو ةحسكلملا

 عوضلاب "” لدبي نأ ٠ ايربكلا يذل قحي ماقم
 عونملا لاونلااذرمع ابأ.. ..راخفلابر كاملا هب انيأر

 عورملاب هلبق نم ناكامو هلإلا ىوقتلاعو رمأعو ثخ

 ىتح ةروربمللا تاقدصلا قّرفي حلا دعب مايأ ةرشع ةكميف ماقأ مث

 ظ نزنول' لتغم وهو يططا لكلا يف اذكه )00(



 د6 18م ةيذل وللا دوقعلا

 هباصصا نم ججرخ هنا لاقيو ٠ ريثك ع مج هب هقفتو ةيماظنلا ةسردملاب

 دمحمو يدنملا ىسيع نب ميهارباو هبايلا ملاس نب دمحمبنم ًاسردمزومبرا

 قبب نطلا ىلع لزب ملو ٠ مهريغو ةعنصم نب معنا نب دعسو يلافسلا دودحم نب

 ةروكّذملا ةنسلا نم.لاوش نم نماثلا يف هيلع هللا ةمحر يفون نا ىلا يضرملا

 خيراتلا يف يفوت الو نزعت ةنيدم يحاون نم ةيحان يف ةينيص ةربقم يف ربقو

 ميجب يشيملا دمحا نب دمحم نب روصنم نب ديعس هذيملت هفل>روك ذلا

 78.8. ملاب بقلب هدلاو ناكو ٠ ةمجم نبش مث ةنكاس اهتحت نم ةانثم ءابو

 ةسردملا يف هنيش دعب سرداب انف ناكو . ريس ةعئصم هدلب لصاو

 هعيش ربق بنج ىلا ربقو ةناَيْسو نيعبسو عبرا .ةنس يفون نا ىلا ةروكذلا

 يفوتف هتدم لطت لذ دوعسم نب رم هبقفلا نب هللا دبع هخيش نبا هفلخ مث

 ملعا هللاو نيعبسو سمخ ةنس يف

 يف نادصع نصح هللا همحر ناطلسلا مست نيسمخو عسل ةنسيفو

 فيرشلا نم بجر يفشارب نصح مست مث: ةروكّذملا ةنسلا نم مرحلا

 الامو ريمح دالب نم نازعو ةعنصملا هنع هضوعو يولعلا دمحمنب دمحا

 ا نيدلا لعررم ألا علط ةروكَلا ةنسلا نم ناضمر زبش ينو ؛ هايل اهزطما

 يلاعلا باكرلا بهأت دقو املا عألو امل اعظم ءاعنم ىلا يبعشلا رهثس

 نم لاوش يف زدت نصح يف جرخف جملا ةضيرف ءادال ةفرشملا ةكم ىلا

 للا الا هملعال ام ربلاو رحبلا يف ةكم ىلا تاقدصلا نمهلز اكو «ةروكّدملا ةنسسلا



 و١

 73 .ل»

 اهحوتفو ةي رفظملا ةلودلا رابخا يف ثلافلا بابلا د6 18 لي

 يلع ىلعو هيلع ضبقلاب ناطاسلا ما ددز اولصو الف ٠ دب ز ةدورحم يف

 نردلا جارس يضاقلا تاذ يف لاقف زعت نصح ىلا امهلسراواهديةف يحي نب

 ساعدنب ركبوبا

 ذلخ يف. ماوقالل راد الو..ًالك ادبااذ مايالا كلف يف نرادام
 دسالا : يعملان و زن: يف ةءاسف اهيايفزسحلاوءامج نقولا نا

 فعنساب باو: همم نبلو عنخ او :هتعو هني لع ؛ورادلا داسا ىيمالا لد از
 . لها لثم نوكال موق اي ملل ةف هنوم 01 /ا اراتيجاومصتبا نيد

 هوتي دما .ارقزو تح ني لاف اا لف + اهتخلا ثنما ةءا تاخد الك موج
 كراكو ٠. انركذ اك ىبي نب. ىلع ني دلا سمبثريمالا ضبفاملو ٠ .ىللاعت هللا

 ظ يف ماقاف كالذ تيقع صتخم نيدلا ماظن يش يثاوطلا ما اط *اهنص يف أاعطقم

 ينافي شانتو هيبم لم 39 5220011
 كرب ةبهربمالا تاي لئالق امايا ماقاف زوريف كلذ دب عل م

 نصح نضملا لسن مث ٠ نوكيا مثاىلد اهصاختساف لاومالل (صافتنسم لضفلا
 مست مث ميلستلا دعب برخاف ساهو ونب هأنإ ناكو ٠ بجر روش يف ةريح

 | ةروكشملا ةئساا نم ةجحلا يذ يف هدم نصح

 دوعسم نإ نم باطخملا وبإ حاصلا هيقملا يفوت ةنسلا هذه يفو

 ايررتش | الع اقف ناكو + ]الب ينيب. الا ايد نم نيمجملا لاس نب دمحم نبأ

 مساق نب يلعو يمرضملا ليعمس| كرب دمحمت هقفت ةنسلل ًامزالم ًاقفعتم

 يلع نب .ميهارباو يمرضحلا رمع نب ىلعو يبكرلا دما نب لاطب و يمكسحلا

 مره يذب ًاسردم ناكو ٠ اريك رضح ا لئن تفرغ. هر يبغو ليج ىف



 د61 ,ةياؤا وللا دوقملا

 هدمإ مث ةروك ذملاةنسلا نمرخآلا عيبد روش ىلا هيحاونو .اءنص يفناطل ل امافاو

 اهب اعطقم ءاعنص يف ىحي نب ىلع ندلا سعث ريمالا كرتو نميلا ىلا

 لمذا ىلا. رايب راجح ني راندا نيمالا لصون ىتحًاليلخ إلا مني ف افاعابو
 ءاعنص ىلا ةيشغ هليخ تراغاف ءامنص ىلاريغيناكو ءارخ' قوف ةرودملا ىف

 بيصأ يفلالا سوفا نيدلا لاج ري.الا هكولمم لئقف ملاتقل كدا مرا
 دق هنكلو اضيا ثرءدلا دسا كيلام دحا رقشالا هاهرب يذلا ناكو ٠ مهسب

 نب روهشلا نامجشلا دحا يفاالا ناكو ٠ يناطللا ركسعلا ةلمج نم راص

 مركلاو ةءاجتلاب

 رجس نيدلا :لع ريمالا زهج نيدلا دسنا نم ناك أب ناطلسلا لعالو

 فارشالا دال قو هتطعم نم نيدلا دسا لحتراف ةأهنص ىلا اربعه ىبعشلا

 يناو شارب ىلع طاحلا نيدلا ل ريمالا داعاو ٠ كلذ دعب ةيار ل قلأو
 عاب هنا ىتح ةديدش ةرمضم هتةحل مث رفطىلا رافظنم ددرتي,نيدلا دساريمالا

 : هيف لوقب رانك ناطاسلا ىلا بتك مث هبايث
 قزما الو ينكرداف ٠ الاو .٠ :يلك [تنانكفالوك امتنكناف

 دسارهمالا ىلا سابعلا نب هللا دبع ريمالاو ىحي نب ىلع ناطلسلا رماف
 ناطلسلا هلا لسرا امئاو ناطلسلا ىلا امبعم لزن ىتح وب الاز ام نيرلا

 ريمالا لصو الف ةقادصلاو ةبحلا نمامبندي لهي أم ىبحي نب يلع نيردلا سمشربمالا
 هبا لع ضبقلا نم لأنو هذنع ىكب نيدلا دساريمالا ىلإ تريدلا سم
 نم ةصرف رظننن انلءلو ٠ دعبلا نه مل عمنا برقلا يف كلل هللاقف هيخاو

 ذئمري ناطلسلا ناكو ٠ ناطلسلا ىلا كلذ لقفف اذكو اذك نوكنف رهدلا
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 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلانلابابلا 02د .٠ لع

 من ريغ قرطم يتلا العاج ىشب طحأ ال يف يناكف ةرشعلا ىلع تنئا

 ئياطأ لغ نلغف * سانلا ضم بدأتيللاة مث هيلا هدسار ويش لا عفر ايش دجا
 كاهل جن لا ةذاغا هلا يف هنلاو عبو ب تابقف هيلا تمتف يئانع هنا

 ةنسلا لوا مرحلا يف ةاعنص ناطادلا علط نيشمحو نام ةنس فو

 رمرمذ يف لوسر نب ُِش نب نسا نب نم نيدلادساريمالا ناكو ٠ ةروكذملا
 كلذ ىلا هدعاسف توءرضح ىلا هزهجن نا ناطلسلا انالوه نم للطف

 نب هللا دعو فاحح نب د# نب نصح هيقلف فوحلا ىلا جرش هدوزو

 اوناكف مهباجاف فينم نب دشازملا ع ةرصنلا"هنم اوباطف خبل نب ةروصنم

 ةعاج كي نادمح نبقوط لئقف مهني برحلا تعقوذ ناطلسلا انالوم فلخ
 ريمالا ىلع هردص قاض ناطلسلا انالومب لعلا لصتا الف ٠ دشار 0
 وحن هجوتف تومرضح ىلا ريسملا نيدلا دسا ريمالا لع رذعتونبدلا دنا

 يفمامالا نب دوادنءدلاءراص ريمالا جوخ مث آمايا هيف ماقاف فارش :الا رافظ

 ناك دقو هككيل ام نم يب نيف نسحلا نب دم نييدلا دسا ريمالاو هرك اسع
 اوةالاف ساد نب نتسحلا ماغالا كرهه انو. ىاطانللا مهريكا قحل

 1 ديدش «الانق لئاقر انسح انا وه تبثو مامالا باعصا مزمأف رفاصعإ

 ناكو * مزيني موهباعصا 'هنعمزهناف نء روهشملاناعجشلا نم اعاحت اسراف ناكو

 هرساي اهلك يفو ةثلاثأا ةرملا هذه تارم ثالث ربما كلذكو ا دبا مزهنيال
 قافنالا .بئاجت نم اذهو نسحلا نب دمهشنيدلا دسا ريمالا

 ماقاف امالا نب دواد نيدلا مراص ريمالا هن انركد ك مامالا رسأ الف
 هللا ءاش نا هرك ذئسام ىلع رشع دعب هجرخأ مث قيد راقع ةسألا يف هدنع



 2ص ةيدواؤالا دوقعلا

 رهشا ريغ اهب فقيل 9 ٠ ايف بترت سردم لواوهف ًاسردم أهيف بتر زمت

 رلوربلا اطل لاقي ةيرق نكسي ناكو ٠ لولا ىلا عجرف مجوتو لئالف

 وهو ليعيفم نزو ىلع ةنكاس اي امهنيب تيتلمبم نيئارو ةلمبم نيعب

 قانعا ىلع لمحو ةروك ذملا ةنسلا يف اهب يفوتو ٠ رداخلا يحاون نم ةسيحان

 دجيو ٠ راز» تا نم رهشا هربقو * ةسردملا يلبق نفدو دفحلا ىلا لاجرلا
 ةعلا ل اساويطغط كلل ةئازبق يح راؤرلا

 دقو "تنبأ ىلع دمللا انبننإا ا ناذمالا نم نم لواوهو يدنجلا لاق

 نع يعبصالا ن هللا .!اادنلش تا الو لاق سانلا:نمريثك كلذ دعا

 ناكو يباصالا 55 نب ىلع نسحلا يبا هيقْفلا نع هانعم وه لاف 'هانعم

 عيح اة ؤازط لدا ةلرفنو:طرازلمل هوا يف ناذالا نم ذخا هلعلو أاملاع اهيقف

 رمج مهنم ريثك قاخ هب هقفلو ٠ ةرخالا ىلا هجورخ لوا اذهو ايندلا
 باك اهنم لوصالا يف تافنصم هلو |هريغو يدابع نبركب وباو يوبسلا
 . ةالصلا لواب رفكي نم ىلع درلا هنن باتكو ةيديزلا ىلع درا ةنت

 هفنصم نع هتباورب أاجرلا يلا نب دم لع هت أرق هل همحر يددجلا لاق

 ىف ثيريغلا' ابا زييشلا نا ينغابف ةنس تججح لاق هنا هنع كوريو ' روك ذملا

 ةرشع يدحاولا طيسو نم تختناف هنم لكشملا لع نارقلا ريسفتب ملكت

 تلخدف اطع تيدب تررم جملا نم تعجر اف :اهقئاقح تبثئساو لئاسم
 طاب رلا فرط يف ري رس ىلع دعاق خيبشلاو نودغتب سانلا تدجوف يشلا ىلع

 تلق .اوقرفاو سانلا غرفامل مث ٠ تاعفف ءادغلاو دوعةلاب بيقنلا ينرماف

 ىتح ةئلاثلا مث ةيناثلا مث دجا لف :ةلايح ليل تشتنف يشلا لأسسا نا ديرا

 اك

221 



١6 

 مم

 اهخوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلابابلا 026 1١4 غي

 للاب نايلس نب دن نبدلاةدساريمالا “كلا الو ٠ ضيا:هب رخو قورلا

 ريمالا هيلا راسف ٠ فوحلا ىلع ىلوتا ساهو نب نسحلا مامالا لع ىسوم

 ساهو نب يلع نيدلا لعريمالاو هركسع يف مامالا نب دواد نيدلا مراص

 ركسملا هلضو الف ٠ ماعدق قوس يف ناولس نب دم ناكو ٠ هيخاركسع يف

 لخدف الذ دف هيف راد ىل ١ اتلاف ربق بردلا هيلع اولذدو هورس. ف ميلتاق

 ناملسناكو ٠ فاجح نب د# هيباب روثو 'هلتقف يفاجأ ادمح نب نسحلا هيلع

 ميقانعا برض مث هباعصا نم ةءاج يف فاجح نب دمر سا دق ئموم نبا
 لذا تناكوتب“ هيبأب هلئقف ناولس نب دمحم مويلا اذه يف هنبا لفك. [واض

 نيدلا مراصريمالا ثبلي ملو ٠ لجر ةئام نمأوحن ةعقولا هذه يف ىلنقلا

 دعابث امهنيب راصو اقرتفا نا ساهو نب نسحلا مامالاو ٠ مامالا نب دواد

 دعابتلا:دشا

 مو ةجحلا يذ نم عبارلا موي ءاعنص يف ةلزلزلا تعقو ةنسلا هذه يفو

 عضاوم ثمدهو الابج تبرخا برغملاب ىرخا ةلزاذ تعقومم ٠ ايش برخُت

 ضيا ةجحلا يذ نم نيرشعلاو يناثلا يف جرا و1 ا

 ةرانمماقاو٠ هتراعو فيرشلا مرحلا رما ناطلسلا ىلوت ةنساا هذه ينو

 همادخ كماوجو ةمدخو

 يباصالا نيشجلا# 4 ص خيتي ا وبا اصلا هيقفلا يفوت ةئسلا هزه يفو

 .لايتشللاو كنينلاب املا لسن غننلا قماكز ايؤيعل 8 نقلا ايتشننلكو

 ةنعبس لها نم ليدج نب دمحم هقفلو ٠ ةئامسمخو نيعبسو عبس ةئس دلو
 ةيزعم يف ىتلا هتسردم كلملا ناطلسلا ىتتبا الو ٠ اهريغو لضف نب ىجحيو



 2 ا ؟/ 0 ةيكلأوللا دوقعلا

 لصوالف ٠ نيسحلا نب دنا مامالا معنا مساق نب دمحا نسحلاوباريمالا

 بت ارا نيب داو وهو قرفم ىلا ىبحي نب ىلع نيدلا سعث نيمالا

 مساق نب دمحا . :رسملا يبا ريمالا ىلا ئحي نب يلغ نييدلا سعت ريمالا

 : وهو !دحاو ان

 ياظا قرفم ريغ  :ركل قرفملا ابلاط قرفم تئجام نسسجابا

 ويمالا ناسل لع يرك.اشلا دمحا نب مساق نيدلا ماظن هيقعلا هباجاف

 :وهو دجاو:تدس مساق نب دمحا نسحلا يبا

 برقع ءامفال ا تكتحا امبردقو .٠ ىرتام مويلا بلحي دق نسح ابا
 ةغيرشلا باوبالا ىلا مجر نا ىبحي نب يلع نيدلا سمت ريمالا ثباي مو

 ةروكذملا ةنسلا نه ةجملا يذ يف حبسا نصح ناطاسلا مستو ةيناطلسلا
 يدلا دافكباريجالا هلح طخ - ميكا نصح ىلع ةطحلاب ناطلسلا رما مث

 رك اقفل ينئعتإ يلع ثمدلا سمع ريمالاو ىسوم نب ناهلس نب دم
 ةيناطلسلا

 ةعيرلا نصحو اهنوصحو ةجح ناطالا لسأ نيسنخو عسل ةنس ينو
 نب دمم نريدلا دساريمالا ناكو ٠ ميككلا نصح لسن اهيفو داره سلو
 عضوم يف ىنبو ٠ انك اكناطلسلا :ةمذخ ىلا لامدق علوم. نايلطا

 نب يلع نب نسملا نب دم ربسمالا قاضف رارض ينب دال, يف قورلا ىهت
 0 مفي ينلالا سوقا نيدلا لامجريمالا ىالطاتجاو انك لوضر

 ة شارب ذخ أف رامذ فالخم ىلا ناطاسلا انالوم علط مث هذخأي داك ىتخ
1 

 ذخا مث ٠ ةريغك ةعامج يف نيدلا دساريمالا دلو رساتساو نيرا نطيل
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 اهحوتفو ةي رفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابا 2 #ب ١57 ب

 لا ةروصتملا ءركابع ىف جرخ ساهو نينسحلا ةءيب ناطلساا ع اأو

 نب دما نيدلا سمس ريالا ىلا ناولع نب ديممحاريمالا لسرا 5 ٠ ةعسوملا

 هاضرا امي ناولع نب دمحا ريمالا عجرف نونظلا هب نظ دقو ةدعص ىلا مامالا

 سورحل زعآ ىلا عجرف ملا نم نم

 زرابم ريمالا ةب ةروصنمللا نك انبع 0 ديم ةنسلا هذه فو

 أمودح ضعإ ىلع ىلوتساف ' ةجح فالخذم ىلا ساطر نب 1 نب نسحلا نيددلا

 نيسحلا نب دمحا مامالا لئف دعب ءالغااو طحقلا دتشا ةنسلا هذه فو

 لوا كراكو ٠ نيبزملاو ةيديزلا .ءاهقف اهنم الو ساناا نم ريثك تامو

 ةزمح نب هللا دبع مامالا نب دمحا نيدلا نييك ريمالا مهنم تام نه /١61

 * هتدايس الو هتسائر يف مهنم دحا هيماسيال هنامز يف نيب زملا ديس ناكو

 ىدامج نم رشع ثلاثلا قو ٠ ةروكذملا ةنسلا نم رخ الا عيب ر روش يف يفوت
 من ريمالا هوخا هدعب نيب نما ةسائر ىلوتف ةدعصب هتافو تناكو ٠ ىلوالا

 سم هيخا دعب كله نا ثبلي لف ةزمح نب هللا دبع مامالا نب ىمومنيدلا

 نم ةفئاط تامو ةزمح نب هللا دبعمامالا نب نسملا اهوخا ثام مث ٠ نيدلا
 «ثربب نجلا ,ةسائرب ماقف ٠ ميه هارباو ديّرلاو هللا دبعو ناهلس ساهو دالوا

 ةدم ساهز نب نسمللا مامالاوؤه قفثاو مامالا نب دواد نيدلا مرار يمالا

 ناواسو. ةزه> نإ ىلع نب دواد نب ىسوم نب ناولس دمه امهيلع فلاحو
 نيدلا زرابم ريهالا عجر امو ٠ ناطلسلا انالؤم ةمدخ ىلا لاش ٠ ةزمح نبا هم.

 ةجسح ىللا نامل لا زهج ةيناطلسلا باوبالا ىلا ةجح جرخم نم ساطي نبا

 تيهف ناو: 100 يف ىبحي نب يع نب نييدلا سمثررمالا ضيا



 2 ليرات د ةبدولأللا دوقعلا

 ةروك ذملا ةئنسلا نع رفص رهش خلس ءاعب رالا مو ل ناكو . كدسملا ةحئنار

 69. 4. "هلق ٠ دادغب يف مصعتسملا ةفيلخلا هيف لثق يذلا مويلا يف لئق هنا لاميو

 رفظملا كلملا تاطاسلا ىلا شكدت مصعتسللا ةفرللا ناكو ؛ مددجلا

 ل انلا ا نيح نينسحلا نب دمحاب هرو 1

 ةيديزلا ةكأ لثما هللا هجر نيسحلا نب دما مامالا ناكو ٠ انساك

 حئادملا ررغ غ هيف ليته نب شعالو ' امة رجل المعو الع ني رخأتملا

 هناويد يف ةدوجوم ناسحلا

 بتك روكا هفيرات يف انركذ 1«نيسحلا نب دجا مامالا لعق و
 كاملا ناطلسلا ىلا ةزمح نب هللا دبع مامالا نب دمحا نيدلا سمش ريمألا

 الجم روفلا ىلع الوسر باتكلاب لسراو كلذب هيف هربخي ًاراتكر فظملا

 ةمعنلا ركشيو ةمدخلا ددجي ميحرلا نمحرلا هللا مع: باتكلا ةغش تناكو

 لضم نك ه اهرودص ىغتإ و ٠ هكلم هللا راخ يناطلسلا ماقلل مث م ىلاعت هَل

 (رتش)/> ديدي يا نافحلا نخلط ىأزق ةياودسل

 ائقانذ شواوفلا- 'تدؤايل ةهلرعسبأ“ لانسان كافاسازيا“يذأ ةفيأو

 امدلاو كسملا حضنت يللاوءلارودص هب تكتف ذا ليلا يدبانيب ىوه

 ماتو نا دمشوبا في رشلا اءد مامالا لئقثلاث ةعمججا موي ناكالو

 0000 ةيديزلا ةماع ضعءبو فارشالاو ةعيشلا هعياف ةمامالا هسفن ىلا

١». 

 اني ريمالا فيا زانيلو ةدعض ىلا:راس انركذ نم هعياب ن :م 'هعلاب الف 5 نوفايلا

 69.8. هبا_عضا ةفاك سيور ميم ىلا ةعقولا رثا لع نيدلا سمت

 نيفصن دالبلاو نوصحلا ساهو نب نسح فيرشلاو وه مستقاو
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 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابا 02د د4

 ٠ ةروكّذملا ةئسلا نه. ةرخخالا ىدامج نم ريشع سماخلا ةعملجا موي حبص
 لعا هلو

 دما مامالا لاتق ىلع ةءيشلاو فارشالا عقتجا نيسمْخو تس ةنس يفو

 نص> نم ىضمو هركسعيف مامالا جرفن داوسإ مهعاتجا ناكو نوسحلا نبا

 « برولل ال ةرظانلل ءاقللا نيقيرفلا نم ىعالا رهاظ ناكو ٠ مثومن عدم

 'هضرتعاف ناوس نرق قوف رظنملا هل لاقي مونم بيرق عضوم ف مامالا طخ

 لك نرم فارشالا هيلع ترماذتو دارطلا عقوو اهمنود فارشالا عئالط

 لجار ينلا نم اوحنو سراف ةئاثلث اوناكو اوتبثب ملو هركسع لشفو بناج
 مازن مامأإلا ىأر الف ”لجأر ةئامبالاو اسنزاف' نينا 'رذثموي ةزمحتو نب ناكو
 ”هنع نولتاقي سانلا نظو هيف ماقتساف هن« ارق عضوه ىلا لذع هس

 مو رافظ ةلاجر هلثق ىلوتو نئنيح ”هسرف ثرقعف ادي رف هولساو هنع اوبربف

 هس اوهطق هيلعشا ةمحر للقالو ٠ ةنعط الو ةيريف ةنفاؤاللا مم زقاق

 2 ةعيشلا ءاهتف رئاسو صاصرلا نبا ىلاو نيدلا سمع ريمالا ىلا هب اًواجو

 نب يلع ربمالا نا مث قاوسالاو نوصحلا هب فيطو رافظ ىلا كلذ دعب لمح
 دبشملال ها كلذ نع هدصف دبشملا يف هنفدو هئيفكتب رما هللا دبع نب ىسوم

 سكش زيمالا ما تح لابزالاو فنكلا عضوم يف ةرهاقلا نصح تحت ربقف

 ليغ نم ةعرشملا ىم“! عضوم يف ربقف ةلبج عم هربقو ةياوس ىلا هلازناب نيدلا
 كلانه وبف نيسد ىلا لقن مث '..نينسس تالث عضوملا كلذ يف ماقاف ةناوس

 هب كربتيو رازي فورعم هربقو اذه ائموي ىلا

 هدنع دجوي ةياوسب لوالا هربق عضوم نا ةقثلا ربخاو يدنجلا لاق



 6 1 د ةيألؤالا دوقعلا

 ساهو نب نسحلاميهلا مامالا لسسزاف نيدلا ينص دالب ىلا بضغلا هجوىلع
 مهفلافم هنوميقسي مهناف مهلا هلسرت ال هصاوخ هل لاقق هيلع اوباعام مهبل
 مهتلك تعفجاف مهنم !ًدحاو راضو هولاتساف هورظانو يلالصو الف ' ه]سراو

 مونم للطي مامالا نب لم 0000 ؛دلا ليبعت نيالا م ةاكف موس 5 راصو

 نه جرخو ًامظع !ذليوس ريسف كاذ ىلا هوبا احاف مامالا برح لع قافنالا

 اوعمجاو ةدحاو مهلك تراصوزوبلاب اوعّمج أ بزاعملا نبي 4 لا 0 *اعنضص

 سممش رمالا ب 54 هتريس ن .ه هوناع ايف ةرظانملا هول أس نا لعل 4 أ اتق لع

 25 لامع قفاز ماهالا نع ةعيشأا ل هلع ناطلسلا انالوم ىلا نيدلا

 لالاب مثافاوف نسحلا نب ةزمح نيدلا لع يطيوسملا عم مثرد فلا ةناع هيلا

 ناك ف ناك ىح مايحلا نإ ةحورطم تاغاكلا .لاكلف كع سل ةسقولا لبق

 7 نب دم نب هللا دبع عراسبلا مامالا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه ينو
 هنا كابا 7 ناكو يراضنالا يجررخلا ناسح نب جحا نب دمه ن 1

 تسوي: نب دمحا نب ىمومل عل عللا حرش هنع.دخاو نايك نب دمجج
 ذخا هنعو دما نب لاطن يتلا نع ذخاو ٠ هفئصم نع هذخا م يباصالا

 لع تلا لرمحأ ريشا ويش دحا وهو تدعءتيسملا يريزولا دم“ نب دما

 نيدلا ماظن يشاوطلا اهثدحا يتلا ةفونملا يف مي ره ىدب سردو يددرسلا

 ٠ .ةروكذملا'ةسسلا م.ناضمر. رشغ قماث ةعملا هليل هئافو :شناكو .٠ ضيخحم

 نياكي 2غ فورءملاروصنه نب يلع نب دم هللا ديعوبأ حاصلا يفوت اهيفو

 0 اهفزأم يقف ناكو 8 ةدوهوه أب 0 ليلا يازلا حوكتسو ةلممملا ءاجلا

 يضرملا قبرطلا ىلع يفوتو .ةنس نيثالث ءاشملا ثوضوب حيبصلا ىلص | ديعس
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 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلانلا بابا 6 دى

 يبا نب ىرالس نب ليكشلا دمع نب دمحا حلاصلا هيقفلا يفوت ايفو

 هتدالو ةنسيفو ةئامسمحو نيسمخو نام ةنس هدلوم ناكو ٠ ىسوطلا دوعسلا

 ةهقسم ةوجد اذ (ن]بطص افرام اينقف روكرذلل ناك :؛ .ةابنلا بجاصتفؤت
 سامبا ُ يقاعلا نم دشار نب. نسحلاب مث ليقم نب دهحاب هقفن

 نم .هدليي معلا ةبلط ىلع اهغقوو كلذك ىرقشاو بتك ةدع هديب محأو

 هيدلو مي هو يناعأأ لها نم نيا ينب نم ةأرما جوزتو ٠ مويغو هتيرذ

 هربقو ٠ ةروك ذم ةئسلا مم رفص يف هنافو تناكو ٠ هللا ديغول م

 يفن ارق رقي نم هيف ةعجللا هليل معمم حئاوملا بلطو ةرايزال دوصتمروهشم
 نيملاصلا هللا دابع نم دمحا نب دوعسم هذلو ناكو ٠ تاقوالا نم ريثك 8

 ةوبص هل فرعي / | دياع اًدهاز اعزو هقفلاب ًافراع

 امالاقف مهعمرضاح وهو ءاسالا اوركاذت هبارتا نم ةعاج نا ىوريو

 ىلع لذ. لو ٠ يبا نوا قةحا داك! ام هللاوف نهرظن نع هللا نم نوهتسأ

 ةريشع ىدجال دحالا موي هيبا لبق يفوت نا ىلا ةريس لكاو * لاح نسحا
 معا هللاورةئ ايفو نفس لاو لراس قييم نه. ةييبلا يدي نمت شب قل

 اعافثرا ماعطلا ر 37 عقلراف مي اذع طحت قو نيدو ضل قديم فو

 ةس ماقاو ٠ امور لاب! ناي ليفكاةتباطوموهاظلاوةدمضو ءاعنص يف ايلك

 عابسلاو باالكلا سائلا لك اف رهشا

 نضاصرلا نب ىلا نب دمم ٍيشلا مهيفو ةيدي زلا ءالع عمتجا ةنسلاهذ هيفو

 اوركناو هيلع اونعطو هتريس نم ءايشا نيسحلا نب دمحا مامالا ىلع اوباعف

 امال هرجوظبرالطب ٠ براعلا اوقحلف مهتفاخاب عاف ًايظع اًراكنا هلاعفا 45



 611 دو ةيؤلذلللا دوقعلا

 فيضم 5 أضيا هلو . 8-5 د نونو عصا اديجنإ جاو - فقواو

 قير ة ةيرق يف ةسردم لبجلا ف 1 *لدقاؤب

 ةروكذملا ةنسلا نم لوالا عببر رهش يف رعت ةنيدم يف هتافو تناكو

 يع هللاو رم تام هنا لاقيو ٠ ابرقث ليقو اقيقحت
 نب ميهاربا نب ليوعتا نب يلع نب نمحرلا دبع اصلا هيقفلا يفوت اهيفو

 اقدم اقزاغب ايلف اليف»: نلاكو ٠ ١ ةئارسخو نيعست ةئس هتدالو تناكو قبدح

 هب الماعقحلاب ةلئاق

 هيلع تبجو لوسر نب ىلع نب رمح نيدلارون ناطاسلا نا ىوريو

 نا يملاولا صاف ددجلا يف رذموي ناكو ٠ راهنلاب ناضمر رهش يف عاج ةراغك
 هقئلا اذه رضخو اورمذخ يللاولا ماعدت :باف اطاعاو دنجلا نءءاهقفلا هل عمجي

 نيج ًاطاالف ايلاف داو اضاخ 1ًةوعق ناطانللا مل دمقف مهتامج نم

 هيقفلا مكي ون نيأنلازئاس هيل بانضتامماوزاقناف.ةلًاسملا نع اولُكَس ساحلا

 ةءاجلا ثدخي م” ثرَتن ا ل ليقف كد 2 ءيشب موعم نم راا ديع

 هيزجياللاقف ناطلسلا انالوموه هلليقف ةلاسملا بحاص فرعا هتتشالاقف

 ءاقنلا هعزاستف ٠ هيزجي الف قاتعالاو مامطالا اماو نيربش موصالا
 الو بنذلا ةدواع ةداه مسح ةرافككلاب:ىضرفلا لاف التعب ناورتشمللا

 بمعاف كلذبالا ناطلسلا انالومنملعفلا اذه يف نذل ةدوامم ةدأم مضت

 لعا هللاو ٠ ناطلسلا هب

 67 :لل.
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 خلا تبابلا د6 0٠١ و

 اولتتو ه ريمكف ةكم طسويف مهلتاقو لابجلا سوور نم ةكم هيلع اولخدو

 نيذل داو وه نميلا ىلاداعو مهنم هسفن ىرتشاف هومزلو هباحصا نم ةعاج
 'هعم اوناك

 هللا دبع نبردب نيدلا جات يشاوطلا يفوت نيسمحو عبرا ةنس ينو
 ناو ىنل .هرمللا !ةيفلاز, ناكل نقنرا (ىققزل قيلاغ ةمه اذ ناك: يرفلعملا
 هب ترماف رفظملا بحب نيدلا رون ناطلسلا مايا يف ارهاظتم ناك هناالا

 رون ناطلسلا لئقب ملعلا لصو نا ىلا لزب مف كني ءلئبلخ ,نف .ىمرشت هتدللم

 ناطلسلا ةدلاو ىلا راصوناجلا لع رهف نسل نم جرخ كلذب عال نيدلا

 ناطاسلا ةدلاو ضرخ ديبز يف رذئموي مهيلعاوناكو ٠ هتيركو رفظملا كلما

 ضرقو باوبالا ظنحو لاجرلا مدؤتساو ٠ ديبز ظنحي مايقلا ىلع هتخاو

 دب ز يف يدلا يلاولا تاكو ٠ ذئموي يلاولا رجاشو ةنيدملا باوبا مسيتافم
 الخد اف ألم 3 نع كيلاملا لتاقو : م اًريشأ رعسو زائاق هرجمأ 00.1 ل ارك

 ناكو ْ هدمح تاءاعطفا ”همطقاو ةناؤلط هل لو هيلا نسحا رفظملا كللملا

 ةنسملا ا نهو 4 ةدومح رانا هل ةريسلا نسح 50 دلماغ ايسزاف اءاوش

 ةسردمب اذه اناقو يف ىع-أ يتلا هو ةيحاتلاب ةفورعملا ديزب يتلا ةسردملا

 يد اهيدد عداربلا ردوا اوناك نيعدربملا نال كالذب تيعم امناو نيعدرإلا
 ءارقىلع اهفقو ديبزب ءارقلا ةسردم ةفورعملا ةسردملا ًاضيا هلو ٠ هقفلاب ةصتنم

 هذه نه ةضسردن لك يفو 0 يوبلا ثريدهتل ةسرل» اهيفو : ةعبسلا نارقلا

 ةسمخلا ةالصلا تاقوا يف نذوءو ماماو ةبلطو سردم ثالثلا سرادملا

 يطحلا لصالا يف رهاظ ريغ )ع0



 61 ةيل رالأ دوقعلا

 .ةروك ملا ةنينيلا ينم ىئونيابلش مقا ثنالدل هل انما ناك ١ ثيلعألا

 7 نهي يلع 5 ملم نب ناسملا نب. دوطشلا وبا: هينقنلا يفوت اهيفو

 أرملا هلا نا نومجتم نباب تكا رهام ايف ناكو ٠ ينادمملا

 0 نع اهذخاو ندع ىلا ل راو ٠ يعابتلا ركب يبا نب ىلع نع ذخنأو

 نيفسو ينيدعلا نيسحن ةارقلا يف هليمز ناكو ٠ يطنرقلا نجا نب هاربا

 تريسح هيقثلا دلاو وهو ٠ مثريغو يرحشلا يتبسلاو ركب وب' هدلوو ينيبالا
 راكعب سردو ٠ يناشرعلا هللا دبع يضاقلا خوش دحاو يوارغلا بحاص

 يفوت اهيفو ٠ ةروك ذملا ةنسلا نم :ةدعقلا يذ يف يفوت نا ىلا *ىزابملا ضعب

 يرعشال نوما نب يلعنب ناجاسنب ىسوم نب ناواس عيبرلاوبا مامالا زييشلا

 ..تدألا ِلعو ةغللاو وحنلاو هقفلاب اقراع الضاف ايف ناكو ٠ يننحلا هيقفلا

 ضايرلا هاهم دسيح حرش وهو ةيثاطرخلا حرش اهنم ناسح :تافنصم هلو

 ايهان فور ملاباّرم ١ناكو ٠ ةنس ةرشع يناثنبا وهو 'هفنص هنا ىوري ةيبذالا
 ماقاف ةشبحلا ىلا رجاهركنملا اهيفلمعو ديبز يفتوبسلا تربظالو :ركتملا نع

 ٠ ىلوالا ءارلا مضب نور امل لام ةيرق يف ةروك ذملا ةنسلا يف يفوت نا ىلا اهب

 يبا هيقفلا ىلا قحلا نب ركاب وبلا ميقا نيتك رو ذملا مي راتلا يف يفوت او

 اهيف لوقي تايباب هنع هيزعي شاكتح نب ركب

 ىسوم لجن يفدْرث مل ىسيع لجن  انيف ماد ٠١ "لوقت انا ريغ
 ىسوي 'حرجلا اذ مامالا كاتب 2 نكحلو هيلع ئدوب. يرمغاو

 ريءالا اودصفقو أيظع (ممح كم فار ارشا عمجنيسمخو ثالث ةنس يفو

 ] ديدش !ناصح ةكم يف هورص احو ساطر نب لع نب نيسحلا نيدلا زرابم

 60. ذل.
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 نهاق كنكو دوصقم كحوسف © 4

 توتناف متاظعلا لمح ىلع تربص

 ىدعلا لع ودبت قنا موي لكيفو

 "هيبه: قزاز تول إل قاليس

 متادب سيل رهدلا نا معيو

 ةهرب لخاورلا تيّرع تنك دقو

 ”هتدجو ءاد معلا نبال تيوادو

 ةردغ كرب جاوما نم تيئداف

 اهحوتفو ةب رفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بالا

 يجتاز روفزم كلدجو

 ىلع زتملا نأ قففاثكلا

 ديعتو ىدنأا يف يدبتو بطخي

 داتا قد اهف توملا الو

 ديفم تامركلملا دولخ ناو

 دامت ةلالا ١ بطل .”امايزال

 له لا ال ىتح تقرطاو

 ديزيو هبطخ ومني ربصلا ىلع

 ديبيف ىغب فرم" اهب لوصا
 ىدتغاف برءااوكرتلا رسب خو

 يبات يدينون

 دوج ءامملا لها هل رصنب هنالك فيس مولظملا رمعأ نم

 دوعر مالظلا مح يف هي امو ابضلا تبهام كلما نالظيفمدق

 ناطلسلا هيلا لمح هدالب .ىلا عوجرلا ىلع نيدلا سعت ريمالا مزعالو

 ةئيدل٠ همطؤاو ٠ هللا الا هلي الام فرطلاو يواسكلاو لوبخلاو لاومالا نم

 ىلانيدلا سمثريمالا مدقاف ةقاهلاو كيلاملا نم سراف ةئامهعم زهجو ةمحّملا

 ديغوبا هيقفلا يفوت ةنسلاهذهيفو ةميظع تاعفو هل تناكو ٠ هحابتساو فوجلا 5.8.

 نآأكو ٠ يكدكسلا مث ينارعلا قوتنا نب ىلع نب قمح نب ىجحي نب دم هللا

 نع ذخاو هركذ مدقملا قحسا نب ىبحي نب ركب يبا هيخاب هقفل الضاف أهيقف
 يك لا شالا»ةلعبلغيرا ملام دقيت ناكو ٠ ةنيسلا فيس مامالا

 ديدش وهو مويلا 3 كنوعل

 ديبع كولملا لك هل ربرب



 ةبذلؤللا دوقعلا

 ىددلا ينو نج عورلاموق ٍيوقو
 يهتنلو اًرع سانلا لوطن نخفف

 ىروال يخبلا ىلا عاد ىعد ناىىلا

 قاض أو يوك مج يلع لدو
 مدولخ نيذذلا يناس>ا ركناو

 ايلي ايغ موق نم ثام مف

 ةطسب مراكللا برعلا ىلع انطسب

 انا نمانلا١ يل .انرهص ||

 ةءالظ الا سانلا انف ساف
 رتليضف: لك, سانلا انتركنا دل

 ًافسوي جاتلا اذ كلما تدصقالو

 دب نم ال. :ىتف..ىلألف_ تع

 ىرذ ىلا برلا بأ ال يلامو

 .- نيت" ل لمأتأ يف ىنك ”تيقلاو
00 ١ 
 يذلانودب صفع يبانباأمو 1

 ىنتياو_نادج كلمملا ١

 ”ىفسويو كولملا .اهتلس مراكم

 دي ١١1 ع

 دوكر لابجلاك الح و روحت

 دوعت نمو انيديا قفالا ىلا

 ةالسخو "شاك مهنم نلعءاو

 دوقع :ررغ مات الام

 دوهش, نبتدشتسا .اذلا مولع

 دوجن نو و تفالخا و

 دوج لولطلاو مهترطبا انل

 جوعم ني داس اناو امللذ

 ديزي نيسمحلا لاق يف نساك
 موب هلم ىراصن 171

 دوعل سيل فا ينيباري جول

 دياب نيدبلا ياو الو ”لولم

 ديعص ديعصلاو ببش ببشلا هب
 دعو نك .بنيلخل و ادوهع

 ديرف وهو كلملا كيرربجلا

 دول> نذفايدلا ين رخافم
 مص

 كيش ءاولملا "نس ف رآثآل

 : هلعاو لتخم نزولار يملا لصالا يفاذكه (1)
 يذلا وه نودب صن ىلا نبا امو

 ديرف وهو كلملا يريمجلا هل
 0 ده ها ةكااكرلا نم هفام يف الو

000 
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 اهحوتفو ةيرفظلا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا كاد

 تناكو مايا 4 الز ناطاسلاب ارععجاو مهانا ةدم ددز سه قازالشلا بأ

 فيررشلا بابلاب مو مالا بدع لظأو "رش مهتمافا

 هللا اممحر رفظاا كلملا ناطاسلا حلي ن :ردلا سمت 1 لاقو

 ذر امانا لانا ؤمل

 ىوللاو ناعن 1 لزم لع

 اسناوأ يناوغلا نيمأا هب تناكو

 يتتموا ءامزلا بيا رب

 ىْلاو ةئينعلا نيب انرادايف
 اذ ةرلت ا ريقا» دعا نيكو

 ماحب
 0 ةةناوم هيعلل ىف ناو

 يل جاه يءاشلا قربلا ىرسالو

 ىرثلا ملت نا ميرلا بونجل لهف

 ةدعصو ديصلا نيب عبرأ 3

 يذلا الف نييلاطلا 9 را

 أهدنع ىئاونلا ىشخ الف 0

 لقا اللا لو

 اهسانك يف اهملا هابسشا جارباو

 ْثْفاْن يلا ال مايا اهم انمعل

 صلاق ريغ ىروال اهيف يلالظ

 ىنل و ردحتب يي اوه

 دوعس شو رهدألا موج ودبتو

 دورب تاسمارلا ه

 دورت شودولا نيعلا هب ت مضاف

 هيلع ترجو

 دورب ١ ربش 3 ءايظ بأ 5

 دورز دورزاو ضو٠ضورلا له

 دسدز هيلع ا لق تأب نهو

 5 ام مسا ا -

 دوت تيمهتلاب ىفتلن ى“

 دلل فأل“ ل"

 ديزم هيف سيل اقايتشاو ىوج
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 2وهخ نبع يل سرب تإلو

 عل ءاحرلا

 1 ناوحلا ىشخي الو بينم

 حجم الو بيرق

 دوو ها قش ال عمأج#

 دوؤرب فامهءلا جعسأ نم م

 دوة> لاجرلا ثري الو ران
 دوذا ادع كيسا ضوح يربو

 دا ” 9 فيا



 د6 11٠5 ةياللؤللا:دؤقملا

 ١٠١8 اوعطقف ليقتلا فاوج يف |هرك اسع ناريمالا قرف ٠ عضوملا كلذ طظغ

 . ةيظع وَتمم هن وا ةو ةءيلش ةمزه مثومزهو مامالا رك اسع ىلع قيرطاا
 اهئالضفو 000 8 دمحا نب ديمح هيقفلا لتق نم ةلمج يف ناكو

 68:8 دجال سلا هألملاو لولملا ىلا ةذرفملا لئاسرلاو ةعماجلا فيئاصتلا نم هلو

 نب ىبحي نب دما نيدلا سمت راو ٠ ريثك :ةميشلاو ءابقفلا نم هعم لئقو

 فرشا نا دب مامالا برهو ةزمح نب ىلع ما..الا ءافلخ نمناكو ةزمح
 رهاطلا ىلا ناريمالا عجر مت ٠ عناصملا بلط نصح يف نصحت مث كالحلا ىلع

 ربش يف ءاعنص ىلا اولفقف ركسعلا امهيلع فاتخاف بوح ىلا مدقنلا اداراو

 ةرراكدذلل منسلا نم ناضان
 هجرخا ةكم ىرم نسح نب داح فيربثلا جرخا ةنسلا هذه يفو

 هدلر هجرخا مث رشا ةثالث حجار اهب ماقاف سير او ينوباو جار فيرشلا

 لاوش رهش اهب اماقاف سي ردا .ىن وبا امم هجرخاف لاوش ىلا اهب 5 مئاغ

 شاطر ني يلعن نيسحلا نيدلاز رابم ريمالا ناطاسلا زج لاوش

 لاقر مردك ةكم باب ىلع فارم ؟الا هيةلف سراف ةثأم يف ةفرشملا 98 ىلا

 س+؟“ ريمالا ناجي أضيا اوش يفو ٠ سانلاب د ةكم لخدو ةعامج منه

 ةناطلسلا ةئيرششلا باوبالا ىلا ةزمح نب هللا دبع مامالا نب دمحا نيدلا

 يف ذئموب ناطلل-اا ناكو ةزمح يب نم ةعاجو مامالا نب دواد هوخاو وه

 مهفصناو مهمركاو مهئاقل يف ناطللا جرخ اولصو الف ٠ ديبز ةسورحم
 ىلع اطال مايخلا مهل تب ضو هلثج عم ملام فاحتالاو ةليافلا نم هل ناكو
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 63: خ'

 ايحوشنو هب رفظملا ةلودلا رابخا يف كااثلا بابلا 2 2 ١

 امرحاو قملإ تبلاب فاط نمو ٠ يبا ىضثرأابو يدج يىناعصماب و

 اياك ضرؤلاب الب كام كويط او“ عةاملا ملل نئدلا تيناج قالو

 . اغعطم كملا دراب نم قدا وأو د نيدبإ يسفت توقلملا

 اتقوا وارمءاهسلاةطرص هلو تهمس ىلم وحلا -تيلرلإف

 ا.دنت» اضفر يس الواهلع ٠ متلو ليبسلا كلت نع تدسكنل

 اند اي ةلربا تالرللاو - "قولا يعز ٠ كؤإو

 ل حار جك جارملاوا ل شنتورابو ازاغلا جردع- كداو

 اهقزبو اننا العازل دفا جم ة بطلب اه( طه ياشا نانا تزفحفاتا

 59 اديدشبا عدي اوه نار" لاطيددلاو مركتلا يعاد قل 2

 امو دوفولل ىوام لاز الو هشيع ضفخ يف نيعلا ري رق مادق

 ٠ اهيعم نب ءاءنض ىلا نيدلا دساو نيدلا سم” ناريمالا داع اأو

 نم لوالا مار روش نم ىشع يناثلا ةعمجا 192 ءاعنص مثوحد ناك ءارسالا

 لكامل كيلو فالك ذم ةكييلق نم ناش بشد انور.« ةزوكوملا ةدسلا
 ريمالا ةبعص نيدلا دسا ريمالا ج ورذم ”ة( رفظملا قيل اح اواللاو ةظيمسلا

 ةيافللا ةروخ 1 تك اسفلاب رخو ناريتتالا ريت رهاطلا ىلا نئاولا رمت

 اوضه م عضاوم أهيف اوب رن ساهو نبا فالخم وهو دشاح دالب اودصقو

 اوذذاف رهاطلا ىلا مث بولا ىلا اوضمو اهوذخاف ميدل هلا ىنب ةءصم ىلا

 دالاب نم معضوف ىلا ا دمحا مامالا اودصق مث ٠ تريافلاو 5 يداوم

 مثرماو باضخلا ليبقت ىلا ةررثك اعومج عمج دق ناكورجملا ىمإ ريمج
 يطخلا لدالا يفرهاظريغ )١(



 هب ولأللا دوقعلا

 !ديزابن ركل ىللاراز منال

 "هله تنا ذا دجلا ديشلا وب يس

 ةلا إل الا ماوقالا ف 3 1

 هام ق ٍ كباب ا اننيضو

 ف .و ارش 0 9 لوي

 'هناك ناوعلا بر ىلفا ىدغِإ و

 هليمج ىعرت 4 يداوب انلزن
 ةجاح لك مومن” باشا راظه

 اش ةدعص لاعأ اني قدم

 فسوي مالعا راطقالا ل عتمحالو
 ةهجو لك يفد.«ساارو.طتحاصو

 هكا رخ ا كلارا الا فلل هل

 ةنجم دعب اوظقيتسا الا يح الو
 7 ازا باد هع ىرالا و هلاو

 ل عجب اك هللاوف

 ادب دقو يليلخ اي البن اتلفآلو

 ةنفح لآ نمرغلا : كولا |: نبا'|يف
 721 مرا دولا ينص تنأل

 : 'مطاق كنئبو ىندي 'نمطةي الو
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 قداص ةفلح

 اعناو سوفلا تانابل ياو

 اتم عت هللا مسا ىلع مق
 مست نا ابصلا هللا م الع

 ام اش اضفلا بحر هب قيصي

 مرح 3 27 اهابر .يوطإو

 اهني

 انادقلا :هيناذ: ناك (ىيع ركلالنو

 أمرحم ناك وهو يسارملا اجو
 اجر ىلودكا لاثماك رأت

 ادم اينر, هلا عاعش نراك

 جو ما ذا باحرتلاب ردابت

 امحأو لل اللا 'مئاق الو

 امّونو كاذ لبق ىراكس اوناكو
 5 منام انثلا دومم كقيقش

 9 الا فييسلا د> لثم ىلع

 اهلنا ملف تيك الط اكوقلا اه

 ينم كامسلا قوف مثدحم ادغ

 انفمو اكر كآلا يضترا"الو

 العاف دإلا ةنج رون نا ىلا

 امام هاذ يف شخا مل ةدكوم

 يس 1 ”هدنع بايذ نينط

 ىلع ١١م

62.0. 
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 اهحوشفو ةي رفظملا ةلودلا رايخا ف كلاغلا بابلا د1 1

 ثذخاو ةمح لاؤما .اينم ثءينف اهلهان ةوشحم ةندملا تناكو . ساهو نب
 حس ام :

 يف انترو ٠ ةميظع ةنحت ةدعص شارب نحتو . ءاننلا رتسو "سائلا لزجا

 ةبهو مامالا نب قمح | كب هلا ويمالا نبادمع نيدلا زع ريمالا ةدعص

 نئيدلا زرع ريمالا لوس كلذ فو . ءاعئض ىلا ناريمالا مجرو لضفلانبا

 مامالا نب دمحا نيدلا سمشريمالا ناسل ىلع متاح نب رسن نب ديعس نب نازع
 2 ِ 0 و

 ىهو ةنانطلا دئاصقلا نم ةديصقب رفظملا كال اناطلسلا احدتمم

 امرصن زم هدو قوشم مالس

 ايحلا ةركأب ضورلارشننك مالس

 نان تنك ناو برق نه كصخي

 ٌُتلخ قربلاو ءاونالا لجخم ايو

 لطت ف تلنو رخضت مل تكلم

 انام -طيايفف كرت رف تلسو

 يو بأ كلإ

 امتم تنك ناو دن نم كروي

 |مسبتم ا 8 ىحضاف

 امآوتو ىدارف يتابحت يدهو

 امّدهتت نا كاملا باضق ىمح

 ااظاو تاثداحلا لب نِح دقو

 امتساو لاون نم قرب داج اذا

 مدعم ضرالا لم كرتث رف تدجو

 اس وملا ىلا قري هنأ ولو
 ايما عنك لانراوب اًرانخا كدا

 امفلا ينشا يمك رابخالا دجنتسال

 مريم "ملا نم اًدقع هب تالح



 ديا د ةيثلؤللا دوقعلا

 ةمالعلا مامالا هيقفلا ظنم تيأرو + دوجولا زي زع وهو ديج رمش ناويد

 امهو رعشلا نم نيتي يوحنلا صيّضن نب ناثء نب .دمحاسارعلا يبا

 ءابهصلا نم ىلحا اهقاذمف .٠ لميته نب ساق دئاصق امأ

 ءارعشلا ريش نيمح نبأ نكييثيلو نط ةرصعق زءاش وه

 نيرعاشلا يأ لئس دقو. ايملاق نابحسنبإل نيتيبلا نينه نا. لاّميو

 ةربمم يف نفدو ديز ةنيدم يف رمح نبا ةافو تاكو. حصفأ نايك دملا

 امهنيب يفوصلا نسح نبا قوزرم حلاضلا سيشلا ربق .يترش ماهس باب

 معا هللاو عمر يداو نم اهريغو فيرا ةببرق ىلا كلانه قي رطلا

 1-0 نبباديحم نيدلا نبل يمالا راييزنيسنخو نايا ةئيم 7 و

 هللبجنع ناوصنملا مامالا نب دمحا نيدلا سعش ريمالاو «لوسر نب يلعنبا

 نب دمحا مامالا ناكو . ةادمم' ةن دعنا هب ارفظملا وك اسملاو غر“ ىربأ

 نيولوك ذا ني ريمالا لوخ د نم عرسأب نكي ملف هدعص ف نئموب نيسلا

 لعجو ..فالغ ىلا مامالا برهف هدعبص فال ىلا ةيررفظملا ركاسعلا يف

 راسو ركسعلا فصن يف ةدعص يف ةمذ ساهو نب نسال في ربشلا ديسلا

 . رهش نم اًوحخ ةدعص ىلع ةطحلا تماقاف فالع ىلإ يناثلا فصنلا يف

 ىتح لاتّملا مهناحوا ريو مهنايداغي نيدلا دساريمالاو نيدلا سم نإ رشلاو

 يلعن دلا لامج في, رشلا نيع تثقف ةدملا هذه ءانثا يفو. ةداملا مهنع تعطقنا

 نسما دييسلا فيرشلا رساو ةددعص تمتف مث ةزمح نب نسحل نب هللادبع نب
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 اهحوتفو ةب رفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا 261١١ ب

 : نم مالك لي ج نب ثيغلا فا يلا باوصا ضب تا قيل رع لاق هنا

 ل لاق سلاجملا يف 0 يف ؛ىطخ يلا ناك دق هل ت تاقف هلحا

 هل تلتف ماشي علا دب خيا تيار ىلبلا ناك الف !ديدشا راكلا يلع ركناو

 تمفصو مئازعلا انم تلق نكلو ارث هك انهقوو اًريغك ان أخا يل لاقق هترو

 نا لاصخ عبرا هيف ناك نم الا مرض توارتمولل حيلبلا ىنبماسو مثار 1 انع

 كبر سا كرات ةدحاو قي رط يهون رطاكلاس هسفنلال سانالهلال دن ن وكب

 ةحبللا نسمتاب نباف قي رطلا تانب رذخا يل لاق مث. ركالاو لالملا يذ

 ضرع يتلا تاماركلا يهل اقف قي رطلا تانب نع ةيقفلا لثسف ٠ ةرظنلاو

 خبشلا ةافو كتان 05 رم نع ب ابظح ال يذلا هققي رط يف كلاسال

 نم ءامدرالا راب ةدم كنم عايسلا نع" قزح يضرملا لاخلا لص

 أطع تدب يف ةروهشم هت رتو ٠ ةروك دملا ةنسلا نم ىلوالا ىداج نم نيب

 ملعا هللاو ةميظع ةبق ابطا نب رجاتلا هيلع لمجو ددرس لاعانم ةيرق يهو

 خرشلا باحصا نموهو ردقلا رييكزوريف ناكو زوريف خيشلا فاخو

 نيتاثا ةنس يف هنافو تناك ؛ هيارع تحاص يك شارو نب د

 لاج بيدالا يفوت ضيا هدر ذملا ةيسلا هذه فو . اكسو قيمستو

 نم وهو. مرصع ءازغش دحوا ناكو .٠ نوبشملارعاشلاب ريمج نب دمحم نيدلا

 هلو هجاوع يبحاص هيقفلاو خيشلا بحصي ناكو ةيروصنلا ةلودلا ءارعش

 هلو لوادتم روبشم ريثك اهريغ يفو امهيف هرعشو دئاصق ةدع امهيف
 لصالا يف ةرهاظ ريغ ةلك عضوم (1)



 6 ٠.5 و ةيدواؤللا دوقملا

 يعارش لقث ىلسإل الو الك  ىرسلاىلعنيعتساىليل مساال
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 ثيغلا ىنأ ىلاعت هللا ىلا ريففلا نم : ليمج نب ثيغلا وبا خيشلا هءاجاف 01 3-3

 كربخا يناف دعب اما ةرضحلا لم يف هللا ةمعأ يذغا ليمج نبا

 يئاوسا نم ةاممالا تقلشاو 2 هممساب مدقلا مسالا يف ىلح
 يئامم هامسلاو ىضراضرالاف ىغتراو نهثملا كللاٍينابحو

 مدعت ىتح ثييخلا كيو عفت نا ةيفاث ثلامثنار اا تب !ناولع نبا اي

 ةيقرت ب>حاص ركذلا ريبش ردقلا رك هللا هجر خيشلا ناكو٠ ريئاقعلا ررع

 نم ةيشاو قينولا نان شكا 4 فرم نا دل سرب انا "لك ةلساتو

 كتقث ةلق ىلع لبلد كيدي ينام ىلا ك ةوكش هلوق همالك نمو ٠ركذت نا

 هلا فرعت اال كلنا ىلع ليلد نيقولخلا ىلا ةدشلا لاح يف كءوجرو هلا

 اذه نا لبق دقو ٠ هلل نم كدعب ىلع لبلد ايندلا نم هلانت يشب كحرفو

 لعا هللاو هئارظن دحا وا يماطسسبلا دي زي يبا مالك نم

 امص نموه لاف يفوصلا مسالا قوتتسملا نع لا هفؤر خيشلا لئسو

 .60.8 قفوتساو رشبلا نع هللا ىلا عطقناو ربعلا نم هبلف و دكا

 راملاو يهذلا هدننع

 "كر هنأ دهعب ق6 نم قوصلا ل اقف كلذ نع قرجأ ةرم لئن

 باق ايو بللا با ٍبلايو حورلا حور حورأي كلأسا يف مهلا هئاعد نمو

 كلجال كنودوه الك تقلخ دّقف كعم هب شيعا ابلق يل به ىاقلا للق

 لا هذه هد ا يناعجاف

 يرضحلا ليعامسا نب دممنب ليعامسا حلاصلا مأمالا هيقفلا نع يورو



 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلارابخايف ثلاثلابابلا 06 4 ٠١

 4 * ةراشإ اللا 4 2 يشل ايان هيلي نيسملا ن ؛ دجا مامالا ماق مت م 50,2

 (زهأ أب لف» بص امك ةماهت لها ليسو هل م يف انط هْلا' تك لوقلا

 مب كرشن الو هللا الإ !دينالا تيران :بةأوش ةلك ىلإ الاعت .باتكلا

 نأ اوديشا اولون اكوا وت ناف وبا .نود ن :ةياياسرا اضعب انضعب نختبالو اعيش

 نع ىل رهنلاو فورعملاب سماالا ىلع عانجوالا خيش اي دصقلا لاق م « نوإسم

 نم لج خيشلا لاق ةعيشلا ضع عم ب باتكلا لصو الف ٠ مالسلاوركنلا

 خيشلا اهل لاق هتءارق ة نم غرفو هآرق الف ٠ فيرشلا 1-1 ارقا هباعصا

 0 كرصنب يذلا اذن مكذخي ناو مل بلاغالف هللا كرصني نا »بتكا

 ميسل لسرعو ٠ حابصالا قلاف هل نود "نواب لكاوعلف هللا لعو هدعب

 مانالا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو حابشالا ملاع إدبم ةوصف ىلا ٠ حايرلا

 انلصو دقف(دعباما ٠) ماركلا ةداس || هبعصو هلا لعو مالظلا حابصمو

 نولوالا اهكلس قي رط اها يرمعلو هتباجال انوعدي فيرشلا ديسلا باتك

 «قحلا ةوعد هل » ىلاعت هلوق انعم“ ذنم رقن انا ريغ ٠ نورشكتالا ااهيلعلبقاو

 ريغ ىلع هفيس ربشي نا انم دحال سيلف -.قلخلا ةباجال مستم اهيف قير
 مار امل انغارف ةلق ديسلا لعيلف ٠ هسما دعب هموي يف طرغي ناالو هسفن

 نشل مهاقتو نب رشلا لور را اور ذف < مالسلاو رذملا طسيلو

 7 نب دمحا خبشلا 200 ًالوسر باتكلا و

 كربخا ينافدعب 5 هيفلوقي سو ءاش نادعب اهف ه د أ يذلا

 عادبالا بتارم تفرع ىتح



 221 ةيذل ولا دوقعلا
 اميمح اوراس مث برأم نم نيدلا سمث ريالا مجر. نأ دعب شقار

 59.4. هوب رخأو ٠ هوذخاف ءارهزلا لع اوطحت

 سدو ليما ثيغلا وبأ روبشلا حلاصلا خبشلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 قاما بقلم ىلعِبَقل اذهو ءالكأ ضع لاق . سو.شلا سمشب قلما

 ديري ةرجش دعص هنأ هتبوت ببس ناكو قيرط عطاق هتيادب يف ناكو
 معم ْذِإ قرطلا لمأتي ةرجشلا ىلع وه انيبف اوابقأ اذا رفسلا ظني نأ

 نع زنق هلق يف كلذ يفوف نيملا كيلع نيملا حاس اي لرش الثا
 ريغ كلذل دحي ملف . ةبانرالا يف هعزانت هسفنو باقلا نكتسم ةرجشلا

 ضرعو هيلإ لصوف ديب زب حافأ نب كاملا دبع نب يلع نسملا يبأ خيشثلا
 ةمدإا هدزإ ًاؤانملا هيلع تخلو يللا يلع ذقيأب برأ كلا سوندزتأ هلع

 رانا ملا ارا اللا نإ يفو ءاماو بطحلا, اهمدخي ماقاف ةيواذلل

 ايد اهيف هبذه 31 هدنع ماقاف 7 ع خيشلا ىلإ كلذ دعب

 . لذهألا ينبقتف ءامع ةْولو 5 ذأ نبأ نم تجرخ لوي ناكف ضرع

 هيلا لاف ةقراخ لاوحأ اهيف هل رهظف كلذ دعب ةيماشلا لابجلا علط مت
 مامالا رهظ ايف ٠ ءابفلا نم ةعاج هبحصو ءاسورلاو ةماعلا نم ميظع ملاع

 , ةمامت ىلا خيشلا لن ةيماشلا لابجلاب ةيديرزلا رمأ يوقو ةزمح نب هللا دبع

 الوأ ررك زاب دوييم يلع هيقملا ةمالعلا ماموالا هلوزنب لزنو

 ٠ هلهأ نم هرك ىلع اطع هيقفلا عم هللا همجر ثيغلا وبأ خيشلا نكسف
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 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا 02د ٠١7 ع

 دنع ا 1 فاو برعي لا نم حلا ينإ يسمن

 ريمالا لزن انركذ (منيدلادسأ ريمالل رفظملاكاملا ناطلسلا مذأ او

 همككأل انامنب رلاب هلق كالطاشلا "ل هباشمأ ا رعت ارمف 'قزخلا دنس

 ىلع ةقينن ناطلسلا يدب نيب ايشام نيدلا دسأ ريمالا راسو هفصنأو

 هيلإ لمح تاطلسلا نا مث . مدخو فقو طامسلا ىلع اولد الف . هقئاع

 020 ان لا وسلا راق ء,بقثك كما ودفاو ةللح الاومأ

 ابلخ دو ءاعنص نم جرخ مامرالا هب لمف ءامنص ىلإ ركسملا يف نيدلادسأ

 ةروكذلا ةنسلا نم بجر يف ءامنص ىلإ ناطاسلا علط مث . نيردلا دسأ

 ٠ هلا دبع برد يف طحف ساهو نب يلع نيدلا ملع ريمالا هتبح علطو

 عاست ناطلسلا برخاف عاست نم جرخغ عاست يف ذئموب. مامإلل ذاك

 دمحم نبدرولا خيبشلا نم ناورد نصح رلستف نميلا ىلإ داعو اهنيتاسبو

 ةدم ناكو ةكعدتتسس ؟وبأ كم رشلا ]6 ةئننلا هاله قو . يجان نبا

 هواتف راق لادم وا لخدق ٠ اري الإ نين ميرأ اهيلع هتالو

 ماعلا كلذ يف سانلاب جحو نسح نب دامح هلتق يذلا ناكو رادلا طسو

 دمحأ نيدلا سممث رومألاو مامرالا فاتخا ةنسلا هذه يفو . ةكمب ماقأو
 اورصصتتساو ةزمح يىنب ىرم همع ونبو ةزمح نب هللا دبع امزالا نبا

 يذ, نم سماك موي نيردلا دسأ ريالا ىلع ناطلسلا دماف ناطلسااب

 يف نيددلا سمش ريمالا ىقنلاف هيلإ ةديعسلا نئازخلا تلصو دقو ةجحلا



 ةيؤوا وللا دوقعلا

 اذفلامرلا اوضاخىرش ثول

 ةنالاباستحا سما عضوءاومر

 اعمال يناعلا قربلا ىرسس نا ىلا
 ىجولا ىلع باكرلا لزر. هلاومارف
 هن. يف يذلا كللا مثدوتي

 مهفويس نيذلا موقلا هب فحت

 هأ اوند اف م لرب و ار

 هيرب ءاضقلا نيدلا دساىضق

 ضراع رفظلل مهباع شاف
 ىربناف كلملا سينا ىبا ماه

 اهتحي باحبلا قوس مهفوسي
 اوصاف اودع يل اوناك ماك

 اولنزاف هامت عرف ف مه تلقف

 امئادنيسورعلا لظ هذ يد

 دمحم باكر ىندا نأ اركشف

 اناو 3 ةماعزلا بابرا ا .ءاف

 تابت نال شد كول

 اذان اساور أو

 ”درجلاو ةيفرشملاو اَنَقلا لاوط

 دجت مهفوخ نم عاترافاهلوأ ةماوا

 دمجو ازعلا لءتوم اهتناما س

 دن اهل ام ىتلا زعلا ةّولمدب

 دسالااةوذف نمليلاهيلااوداقو

 دفرلاو ةينا نهنم فراوع
 ذمح اهئالي ال رمح قئاقع

 دروال ريداقملا ناق اوعرشادقو

 دمع هل موجيلا رهز مع ىلا

 دعر هب لوبطلاو قرب ضيبلا هل
 دنجلاو ةماعزلا بابرا 5

 دفولا ان 11 ىتح ابصلا ميد

 دقحلا يهذ لهناولعاين وداني

 درفلاو لرعسلا اذه اًبحنرمالأ

 اودميذلاءا>رلا يديا لت طسب
 دعسلاو كلفلا يل هادهاو“يلإإ

 دءولاالو ديعولا أاهنم ينبار امو

 كيس ممل و يزع بتل "انك

 3و ولأ كين الا اهبام قاح لع

 اودع نإ هراكسملا يف باقم لثك أهل نمو ٍليثم برملارازت نمت
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 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلارابخايف ثلاثلابابلا 296 ٠١5

 ىلاهب لصوو .ذخاف ءادجادل لصخ يذلا لانا غوت خ ار آلا
 ةفص يباعصا يف لعج يذلالل دجلا لاقو كالذ هبحتاف سمالاب هربخاو هيقفلا
 ىلاعت لاق ثيح ملسو هيلع هللا لص هيبن راصناو ةفصلا باكا تافصنم

 مث كئلواف هسفن "عش قوي نمو ةصاصخ مهب ناكولو مست ىلع نورغ ألبا

 ةممقل ةيمعل مهسوور ددع ىلع صرقلا مسقو ةسردلا مح عمج 3 نودحلفملا

 ىلا اييبااوم هعم نع نردلا ١ دس أ رومالاعجر نيسمحو ىدحاةنسيفو

 شارب ةمف نم هل لصحي لهل ا كلذو ٠ ماءالا نيبو هنيبام دسفو ايلعلا دالبلا

 وحن راسف ٠ دالبلا رما نم هيلع هدهاع ابي مامالا هل في مو ريسبلا ةيشلاّالا

 ةعامج يف ساهو نب ىلع ريمالا 0-0 ف ناكو.٠ قرشملا قيرط يف ةميهبلا 5.0.

 نشل

 تقاضف ٠ قرشملاب ةيدوا و ناذرجو نادمتو نيقمع علب يف لاظطم حم

 مهدصفو لاحلا 6م تدتشاو ساهو نب يلع ريمالاو وه كلاسملا مهلع

 يردخملا هلا دعدب ناولغ خييشلا دصق نم ادب اوري ملو ةيرفافلا وك اعلا

 ةوادعلا نه يردخجلا هللا دبع نب ناواع خيشلاو نيدلا دسا ريمالا نيب ام ىلع

 ةعسنلاو بحرب مهيقل هيلع اولزن الف ٠ ةيروصنملا ةلودل مايا يف ءاضغبلاو

 ناطلشلا مدصتف ٠ مراجأ و تافايضلا ميلا لو نيسورعلا يف مهزناو

 3 اوم ٍقرحاو ةريشك عضاوم اهنم برخاو ناولع يلا دالب يف طحو

 ةمذلا اشو هعجاريو ىيراطلسلا فطالي ناولع زينا لزب و ىرخا

 ناكو كلذ يف ناولع ؤيبملا لاَقف ٠ هدي لع هل مذا ىتح نيدلا دساربمالل

 برعلا ءارعصف نم
 دهع مه مذيل موق دهاعم  اهصارعيف يتلا رادلا ىلعمالس



 كلش ةيكلؤللا دوقعلا
 ركب يباهيقفلان ء ناسلا ذ>اف ابحوىلا لترا مث بذيملا هيلع 0 ارف سدت لبخ

 سلق لبيب سارغ رقايطلانلل ىلا داع مث ٠ يزود لا ركب يلا نع ذخاو ىبنخم نب

 جرخ ةيحانلا كالث حس ةرما تلغو :ةز نب هللاد ببع مامالا ربظ الف

 اهب ماقاف ةءاهت دصقو بلاط نيتس نماوحن ةبلطلا نم م عمج يف روك ذملا هيقفلا

 هدإب ىلا 4 بذر ما وبابا ورا هدم

 ىلا ليمج نب كارلازإأ لقفل بيك 00 دم اه: فنلف اضزا ةفالثكا

 نب دمحا مامالا رهظ الف نيدضاعتم اماقاو اطار كالانه ىتباو ةيقفلا داب

 لزنف ٠ ةناهت ىلا داعو ةفالخلا نع القنا ةيديزلا ةكوش ثتدتشاو نيسحلا

 تيب ةفورعملا ةيرقلا هيلا سنت يذلا عر طع هقفلا عم ثرفلاويا خرشلا

 ورم هيقفلا هذيل دنع هيقفلا لزنو نكي يذلا ميرانلا يف يفوتو ء ءاطع

 م(. > ليلج .ًاماما ناكو ٠ ةروك ذملا ةئمسلا ف فوت نا ىلا كالانه لز. و

 اهريشغو ةمحن ةيجن فا ةقفلا ةيعرشتاو“- ربعك قاخ هب ”ةقفث ندا

 هب ابرعم ثيغلا وبا ْخيْشلا لصو انركذ اك لوت الو ٠ ايظع اراشننا

 ىوررا غزو أد. هاز ناكو هلها نم رضح 'نمو ورمع هيففلا هذيملت ىلا

 يف هل ليقف ٠ بت لا لهأتي لو اهّرد ؟الؤ زايد“ نتنق ]هرقل

 تناك هنئلم تارا" ىو قاطعا“ وا لهلا نع يناغشي لاقف كلذ

 تاصح هنا ىكحيو ٠ راثبإو ةجاحو رقفوذ مراكا | اهقفتم نينا عمجت

 ةيرقلا لها. ضعب كلذب لعف ٠ ًايظع اًررض اهب اوررضتف ةمزا مهلغ
 ماعطلا نم صرُعب ثعبف مهتيافك نم اعقوم مقي ا« هتردق يف نكي لو
 رخ ا هب صختشلا كلذ رثا مثدل ابحاص هب صخشلا كلذ رئاف مهنم ضفتل
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 اهحوتفو ةي رفظملا ةلودلا رابخا يف ثلانلا بابلا 0206 + ٠١

 يف مرُثكأ مطقف راسورفن ةثام يف بكرف ٠ ركت يف ليقو ٠ "بح نصح

 ايرق ناطاسلا راص الف ٠ روصنم سيقثلا مهم ةعامج هعم تبثو ٠ قيرطلا

 لاقف : اذه نم لاَقذ ٠ هيدي نيب مق روصنم بيقئااو لزن نصحلا باب نم

 دع لوو هتبنارم مفرو ءانتكاو هل معلاو ذئايح هب لءافتف ٠ روصنم كدبع

 تابجلا ضعب كلذ

 اماه ةلماك بع ر روصنم سيقتلا ناكو ٠ هللا هر فنصلما لاق

 مهنم ناكو ٠ اذه انموي ىلا هدلو دلوو هدلو يف ةسايرلا لزت لو الفا

 نا ىلا ةساينرلا هب تهتنا ٠ روصنم نب فسوب نب رمع نيدلا عاجتن ريمالا

 زيءالا مهنمو ٠ اهرساب ةينميلا ةكلملا يف دهاجلا كلما ناطلسلا بئان راص

 ديبزباريما ناكو ٠روصنم نب فسوي نبركب يلا نب دم نب ةبه نيدلازع

 دب ز ةنيدم ىلوت أضيا ميهاربا نب دم نيدلا مجن ريمالا هم نبا كلذكو
 باب ىلا ناطاسلا لصو الو ٠ هركذ نم دب ال نم ركذدسو ٠ ةليوط ةدم

 لاقف ٠ هل حتفي لو نصحلا باب ىلع اًئاق زئافلا هاخا دجو ةّوامدلاب نصحلا
 بابلا هل اوحتفف هنع قاسو ٠ مكعم الو انعمال نوصحلا نوعبسو اذه : هل

 موي كلذ ناكو ٠ هسءدخو هنالُغ نم ذئثيح لصو نء هعم لخدو لخدف
 ةروك ذملا ةئسلا يف هنم نيرشعلاو سماخلا موي ليقو ٠ ةدعقلا نم رشع عساتلا

 نب يلع نسحلاوبا لماعلا ملاعلا مامالا هيقفلا يفوت ةئسلا هذه يفو
 2 ناكو ٠ يبتكلا مث يعاسلا دمحانب مرحلا نب هللا دبع نب يلع نب أ دوعسم

 هقفلو ٠ اهنقلا ىتح عبسلا تارقلاب هرمعلوا ين لغتشاو : ةريثك نوئف اذاريبك

 ىلا لبرينب هللا دبع نب دم هللادبعابا هقفلا دصقو هدلب ىلاداعمث زارحب هت ءارق يف



 2 ٠١١|١ د ةيدواؤللا دوقعلا

 ينإ نه.ب ,رعلا عسيمجو مامالا نب دعا يلا نعت ريمالا مثدماف ددملا هنم

 ةيرفظملا رك اسعلا نيبو مهنيب لسصخل مثريغو روضح له أو ناحنسو بابش

 و مهلا دادمالا م مامالا نا مث : كيلاملا ةلاسإ اهيف ترهظ ما ةدع

 نيدلا دسا ريمالا ىار الف ٠ مهيلا هزبج هلا نيابتلا يت وي ديه نلقي

 هتفطعو ةبب رعلا ةيجلا هتكر دا هيلا دادمالا رتاوتؤ مامالا لكس دا

 : هل لاقو ةدوعلا هل بوصو نيدلا جات يش ؟ئاوطلا هرذناف ةبرعيلا رصاوالا

 موقي الف ناطلسلا انالوم هب علط | فاعمل ان عدنا 9 تعجر اذا كنا

 نميلا ىلا راس مترامذ ىلا يشاوطلا داعف ٠ دحاو ههجو يف

 بش.:ناكوب٠ ةؤلمادلا نافيا وايام ىلوتسا ةنسلا هذه ينو

 هتلاخ ىلا توقاي يشاوطلاب و امهماو هيخاو فرشالا هدلوب لسرا هنأ كلذ

 لب : ليقو ةبترلا اولماعو رمالا اوساسف ٠ نئاهر اهدنع مهلعجو ةريوح تنب
 ىلا هنم ةيكأشو اهيبال ةبضاغم ناطلسلا 2 ةيرك يسمشلا رادلا ثغلط

 اهعم ناكو ٠ رفظملا اهيبا نم ىوكشلا ثرهظاو ةزوح تنب اهتلاخو اهيوخا

 ملاوحأ حيلصتو .مادخلا ليقتست“ يهو املا متذنع تماق 11 تغرب يثاوطلا
 ةرقبلا ترا ةزوح تنبل ليق مث ٠ رمالا ت تاكلج ا نا .للشترلا مدؤتسل 7

 رظنللا وبطل نمل نلؤتنلاوتمدازاف كن يقأرب الع تادلز ةوجلا يف ةينالقلا

 لذ مف امم تكتشاف " مهعم لزنت نا يسمشلا رادلا ىلع تمزعو ةرقبلا

 سار يف رانأا توقاي ىشاوطلا دقوا اولزن اف ٠ اهدالواو ةزوح تنب تازاف

 يف اًران دقوي نا رفظأا كلملا ناطلسلا نينو هنن: ةرامالا تناكو ٠ نضملا
 يف دموي ناطلسلا ناكو هروف نم لزن ناطلسلا اهار الف ٠ نصحلا ىلعا
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 اينوفا ةيرفظملا ةلودلا رايخا يف كاانلا بايلا 2 00 ١

 اهريغو ةزئاجلا قرغتسيام ناطلسلا هل لم ةفايضلا راد
 ىلاعت هللا ءاش ترا هركذ يتايس اك نيسحلا نب دمحا مامالا لثق الو

 هيقل شقارب لوسرلا غلب الف كلذب هلي ةفيلخلا ىلا ناطلسلا انالوم بتك

 دادغببرتتلا لوخدو ةفيلخلا لتةب ربخلا
 زئافلاو لضفملا هاوخاو رفظملا كلملا ناطاسلا حلطصا ةئسلا هذه يفو

 نيباو اجحل اععطقاو

 ةوندكب ةفرشما ةكم ىلا ةفيلخلا لوسر لوصو ناك ةئسلا رخا يفو

 تبيلا ىنكف ةروكذملا ةباينلاب و اهركذ مدل يذلا رفظملا ةفيرشتو ةبعكلا
 ةبابنلاو ةفيرشتلاب ناطلسلا ىلا لصوف نميلا ىلا مدقلو

 نب ن.ساملا نب دم نيدلا دسا ريمالاو مامالا حلطصا 79٠ ةئس يفو

 نصح هيلع عابو مامالا ةعاط يف نيدلا دساريمالا لخدو ٠ لوسر نب يلع

 كالذو حلصلا نم ناطلسلاو مامالا نيب ام ضقاناو مثرد فلا يتئاب شارب

 هعم زهجو رامذ ىلا رارج ركسع يف هريسو ٠ 500 ةنس نم بجر يف
 ٠ يولعاا لضفلا نب ةبه نيدلا زع في رشلا مهيلع لعجو هلبق نم اركسع
 ريمالاو اردب نيدلا جات يشاوطلا ملل درج ناطلسلا انالومب للا لصتا الف

 نيب و ىبحي نب يلع نيدلا سممث ريمالا نيب عقوف ٠ ىبحي نب يلع نيدلا سمن
 ىلا ىتحي نب يلع نيدلا سمش ريم الا مجرف ةرجاشم نيدلا جات يشاوطلا
 ٠ ةيرفظ اركاسعلا يف هدحو نءدلا جات يشاوطلاراسو ةفيرشلا ةمي ركلاباوبالا

 نه ملاه ام لضفلا نب ةبه نيذلا زع فيرشلاو نيدلا دساريمالا ىار الف 5
 نوبلطي مامالا ىلا اولسراو لبجلا اومزاو داوسلا ىلا اوبره ةي رفظملا وكاسلا
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 لي 14 ةب لولا دوقعلا

 54.5 مودقلا عفن اش حرف ال هيف نيدلاردب مودقتلقو

 هعظيتو. همركي , ناكو هنع ىضغاق:ناطل سلا :انالوم ,ىلا ريش غابف

 مدقت 545 ةنسلا هذه فو ٠ هغلب ام اًئيش هل ريظي الو ةديفنلا تاعاطقالا

 ةيسسابعلا ةربطملا فقاوملا ىلا ةيرفظملا ةفيرمشلا ةلاسرلاب مساقلا يبا نب دجلا

 مساقلا يلا نب رفمج نيدلا زع ريمالا دادغب ىلا لوسرلا نك ليقو دادغبب
 ١١١ .قيرط كلسو ةيدابلا نم ةلدالا ذختاو قارعلا ىلا شقارب قيرط ىلع راسف

 قارعلا ىلا شقارب نم اوراس هيخا نبا ىكفب ةيزحبلا لخاورلا لل لمرلا
 ةفيلخلا هًارقو باتكلا ضرع دادغب ةفيلخلا ماقمرضح الف انوي رمتع ةعبرا
 هل بتكي فرا ةئيلخلا رماف رفظملا كاملا ناطلسلا انالومل اعدو مصعتسملا

 دهملا هالوو روشنم

 رانيد فال ةريثع اولاقف نيلا بحاص ةزئاج كاورظنا ةفيلخلا لاف مث
 الا نيعبرا اولاقف رمصف بحاص ةزئاج كو مسالا يبا نب نيدلا زع لاقف

 ميلقا نم 141 ىلع ميقا نا ريزولا هل لاقف اهنود يودخل لبقا ال.لاقف

 هرب ىودمم فاصوا ناف صن نتف نملا يف ناك ١ نيدلا زع لاقف نهعلا

 ةزئاجب هوربخلا لاقؤ .نيتولا ىلا ثفنلا مث كيلاقم :نرزس دل ةفيلخل لاقف
 ليف ةايحاأس

 دمحا مامالا لاصتتساب هيف هرمأي اباتك ناطلسلا ىلا ةفيلخلا تكن
 ١٠١١ .يبأ نبا راس مث كلذ يف نيدلا زع ريمالا ىلع ةيصولا دكأو نيسحلا نبا

 هل ًارقو ةملخلا هسبلا ناطلششلا ىلا لصوالف ةفيلخلا لوسر هعمراسو مساقلا
 55. 8: يف ماقاو ةزاجالا هل لسو كاذ يف هل مصعتسملا ةلكوب دهعلا 'هالوو روشنملا
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 اهحوتفو ةب رفظملا ةلودلا زابخا يف ثلاثلا بابلا 261

 !ةناكااهجحل !اديدش[رفاملوضوي كرعرنفبكافاف.كتوكلا تلت نإ تمر نا

 12ظ101101010101
 ةمزاح ءاسنلا نايعا نم تناكو.نيدلا رذب ريمالا تنب ءارهز هماو ناطلسأا

 اهيفو لابحلا ةيرقب رضخ يب ىلا ةبوسأملا ةسردملا تنتبا يتلا شو ةبيبل
 ةالخ هيلع فلاجو ناطلسلا ىلا ءاسا دقر ضخ نب دم ناكو ٌثروبقو اهربف
 كتدسج ع٠ لزنا دمحاي ناطاسلا هل لاقف اذ نع داع مث ارهاظ

 اولز امو زاهج متا ناطلسلا اهزهجو يمنا رادلا مم لزنف كيدج قلاو

 لجرت اوبجوت الف هئاقل يف اجرخن سيح يف هيمع يتلف. مدعي ناطاسلا لزن

 رقلسا الف سيح ةنيدم ىلا اولخدو ملورخ اوبكر مث اوملاسأو ضعبل مهضعب
 نيددلا رخو نيللاردب نيروكذملا هيمع ىلع ضرلاب ناطلسلا رما رارقلا مهب
 لوالا لوقب لثم مع نيديقم مهب علطو مثديفو رضخ نب دم يلعو

 قيطيال الم هوماس دقو وس رامح لوقي 5 لوقا

 قيضم اهل رومالا نا ظ 2 عاستا اهل رومالاو ربصاس

 قيرطلا ينع يضقني اماو ١ ىراككا وا توما نا اماف

 ابا ريغصلا نيدلا رخف ريمالا هيف اودجو روكذملا بدالا راد اولد الف

 ريمالا بتنكف مهنم نجت نم لوا ناكو لوسر نب ىلع نب نسسحلا نب ركب
 رمالا نم ناكام هل قّحي نيدلا سع ريمالا ىلا ىبحي نب ىلع نيدلا سعت

 لوقي كلذ ءامثا يفو
 ميدقلا دهعلا كلذ يدهعو ميدقلا دولا كلذ يدادو

 ميحجلا قرتسحت هنم ميج مانا امم يناوج نيبو



 61 ظ ةيواؤالا دوقعلا

 اد اناللوم ان عانق هذ ناقة يغالي اهنا مهسإ نيدلا دسسا ريمالا ناطلسلا

 هوءرشا٠ لعرمالا متنا م: يبا عضومو يمضوم اذهو كدا عضومو كءضوم

 له يرعش تيل لاق ىتح هلاه أ ميديا ماعنالا نم هل جرخو معاصلا نم

 ظ بيش هنئازخ يف ناطاسلا انالوم قبا

 لعجو هاعنص ىلا سراف ةئام ةدام زبج هيلع هللا ةمحر ناطاسلا نا مث
 ءاعنض ىلا دوعلاب نيدلا دسا ريهالا لع 5 ادرو مث يي م اكفبتا هلا مههدقم

 لوني و يح فلذا للا مامالا غلب الو هباحصاو 52 يف اًردا.«راسف

 0 مقي لف ليقنلا عولط نم ناطلسلا ركسع نوعنمي مهنا نظو ةرئافلا لقت

 نيدلا دسسا لوصوب مامالا لع |لف ةدحاو ةعاس يرفظملا ركسعلا هجو يف

 ريمالا رصق برخلا نا دعب عابس ىلا ءاعنص نم جرخ ةيرفظملا ركاسعلا يف
 ساهولا .* نب نسحلا ديسلا كرتو نيدلار فن ريمالا هيخارنصقو نيدلا دسا

 ريمالا مدصقف ةوفص يف ةتر برعلاو فارشالا نم اهريغو هاخاو يزجلا

 مث شارب نصح مهعلطاو مهباقرب مذخاف ةيناطلسلا ركاسعلا يف نيدلا دسا
 ناطاسلا مجر 145 ةنسيفو 18/ةنسنم ةعءلايذ يف ءاعنص ناطلسلا علط

 45 ةنس مرحلا لوا يف ركعتلا نصح لسن اهيفو نمييلا ىلا هاعنص نم
 7 2 مودقب مع ءاا لصوروك ذملارهشلارخا 0

 لوسر نب لع نبر كب يبا نيدلا رخن هيخا مودقو رصم نم 57 نب 3

 اىلطصاف مامالا نيبو ناطلسلا نيب حلصلا كلذ بج 8

 هيمع مارك اب مئاهتلاب باونلا ةفاك ىلا بتك ناطلسلا انالوم نا مث

 اهل لوقي ركعتلاب ذئموي يثو ةيمجنلاب ةفورعملا هتمع ىلا بتكو احلاجب مايقلاو
 ال + ١
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 اذني



 اهحوتفو ةبرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلا بابلا د

 ٠٠ كاذك مثو مهب قثاو ريغوهو نوي ريما ءارمالا ناكواهتاهجو رامذ لعمث

 ريمالاو ةئس نم اون ءاعنص يف مامالا ماقاو نيمثلا دقعلا بحاص لاق

 عم برعلا هيلع تعمتجا دقو مهحواريو لانقلاب مهيداغي شارب يف نيدلا دسا
 دما ني دلا سعشريمالا لسار ىمالا هيلع دتشاو دمالا هياع لاط الف مامالا

 نيدلا سمش ريمالا هيلعراشاف مامالا نيبو هنيب حلصإ نا ىلع مامالا نبا

 دسا ريمآلا ىقتلا مث رمآت حت ماست رالاوهتمز المو ناطلسلا انالومىلا عوج رلاب

 ىسي نيدلا سمث ريمالا نا ىلع اوقفتاو بوبجلا ىلا نيدلا سمثربمالاو نيدلا
 نيدلادساريمالا زري مامالا ناومامالا نيب و نيدلادسا ريمالا نيبسلصلا يف

 نلراطلسلانمابيرقراص اذاف رفظملاك املا ناطلسلا همت نبا بر نملا ىلا

 ىسو كالذ ىلع سعالا قمتاف ناطلساا نيبو هنيب حلصلا يف ىعس نم ىعس ٠

 مالا مظاناواوةفتاو كلذ ىلعاوحل طصاف مامالا نيب و هنيب حاصل | يف ىعس نم

 ىنب نم هريغو ناولع نب دما ريمالا ةبعص يف راسو نيدلا دساريمالا زمجتو

 2 راف ةثاهيف ىسوهنب ناوملس نب هللا ديع ريمألا أشلأأ ةئلم مامالازرجو متاح

 يفاوشلا يف طحىتحارئاس لزي مو ميظعركسع يف نيدلا دساربمالا جرخو
 يسف هل الباقم طخ ىتح هركسع يف جرخ رفظملا كلملا ناطلسلا هب لع اإف

 يف املا ناكو حلصلا سما مظننا ىتسح مهريغو مئاحونب حلصلا يف مهني
 هدنج لافتحاو كلم لالج يف لبقاو رمشملا هسرف ناطلسلا بكرو ةعسوملا

 ناطلسلاهللجرت برقا|ف الجار يشينيدلادساريمالا لبقاو هركسع ةرثكو
 الجار هءادق نيدلا دسا ريمالاراسو ناطلسلا بكر مث نالجار اهو املاستو ١١

 لاقةفيرشلاةبترملا اوغلب اذف طامسلا ىلع لخد ىتح هيدي نيب ةيشاغلا لمحو



 21 و ةيكلذللا دوقعلا

 لك ملطاو اعقتجا امهنا مث نييفاصتم اناكو هبحاصب امهنم دحاو لك “م هيلا
 امهسفنال اًثوتِيو رفظأا ىلا اعمابتكي نا لع اقفتاف هدنع امىلع امهنم دحاو
 اماءز مداخلا لم 74 ةنسلا نمىلوالاىدا يف نصملاهيلا ال سوالعفف هنم
 مث ةيظع ةوظح هدنع ىعشلا لانو ريخ هيف امداخ ناكو  نيدلا دسا نبل

 ا يل ١ ما مافا لسبقو يفوت نا ىلا اهب لذ ملف ءاعنص هعطقأأ هنا
 ما اطار ة نر نب 3 ىلا بتنك هماقم لاطالف روشا ةتسوحن نس

 اهدنع نئاهر اميماو هوخاورابعم فرشالا هدلو نك ورجت نصح هللا 5
 هنم هللستف هيلا نصحلا ملستي ريمالا ىلا تبتتكف اهيلا مهب لسراو

 بيدالا لوي كلذ يفو 548 ةنسلا نم بجر يف بح نصح مسن مث

 لوي ثيح ريمح نب دمحم نيدلا لامج

 رم نع ةغياذبا منبر إافو هنبا ةلود يذف يلو كلم ناو
 59.8. - ؛ ررغلا ةحصاو غاسرالا ةلجحت قفاغ ءامحلم نطب نم اهب راغا

 رقملا كب رقو يدانااكب ءاضأ ايحرم رفظم ايديز تدانو

 3ذقام ءاشولو هيصعن نحامو ::/..:هنمع نحو بج .ىلا اراثو

 رهقنملالافيسلا سيل ف يسلابو. . هثرإ عرشلاب يو نبا رو طع

 ريمالاو نيسسحلا نب دمحا مامالا قفتا ةروكذملا ةدملا هذه ءاثا ينو
 ١١5 دمحم نيدلا دسار يمالا ادصقو ةزمح نب هللا دبع مامالا نب دما نيدلا سم

 موي ءاعنص نمهجورخ ناكو شارب نصح ملطوا مم جرخ ءاعنض ىلا نسحلا نب
 نم يأس سلا موي ءاييرص مامالا لخدو "5ةنسلا نم ىلوالا ىدامج نم يناثلا

 املاععاو ءاعنص لعىلوتساولئابقلا هتباجاو فارشالاةفاك همم لخ دوروك ذملارهشلا
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 اهحوتفو ةب رفظملا ةلودلا نابخا يف ثلاثلا بابلا 0

 ىركذ يبا نب دمع يشل بتكو ةيرصقملاب يلبارقلا نارمع نب ىلع خيشلا
 مهناطاواب. ىلا. وام. مزتاوجا نيبححاو :مهيلع لطناو: مان بسكون رااششلب

 ني رورسم نيحرف

 هعاطاو !هرسأب ةماجت لعرفظملا كاملا ناطاسلا ىلوتسا 544 ةنس يفو

 قيرط راسف ندع ىلا ديبز ةنيدم نه جرخ و اهلضاوح .هيلا تلو ابلها

 نصح لو +64 ةنسلا نمرفص يف نيب او جبل لعو اهيلع ىلوتساف :لحاتسلا

 دلب لوا ناكو ةنسلا نم رفص يف اهعيمج رفاعملا دالب نوصحو فينمو ني
 بطتخاو ءاهيلاب بقلملا دعسا نب دمح يضاقلا هيقلف ءابج دالبلا نم هلخد

 لابجلا نم اهيف هل بطتخا دلب لوا يعف اهب هل
 هتطحم تناكو 144 ةنسلا نم لوالا عيب د رهش يفزعت نصح ىلع طح مث

 زيشلا ىلابتكو قسعوةيدهاجلا نيب ايف لبجلاب وهو ةديعسلا رادب عضوملا يف
 رارج شيجب هلصوف محذم نم الاجر هنم بلطي يردحملا ديعس نب ناولع
 +8 ةئسسلا نم ىلوالا ىدامج رش يف همست نا ىلا نصنلل ارصاح ماقاف

 هتدلاوو لضفملانم ءاجا ديرب مايالا نم موب يف ضبق هنا كلذو هنم ةعيدخب
 يبهشلانيدلا لع ذم ءوب نصالاريما ناكو همامزو نصحلاريماىلا ةّولمذلا نم

 صاواهضفو بنكلا نمهعم ام ذخاديرربلا ضيق الف ربنعهل لاقي ذاتسا مامزلاو
 ىلع يبعشلا نيدلا ملعربمالا لامك م هنقلا ىتح طخلا لعروز نم

 كلذ لثم مامزلا ىلا بتكو هنو مامزاا ضبقي نا هتدلاوو لضفملا ناسل

  ريخلاب هدعوو هاضرا ام ديربلل بهوو .ديربلا قاروا نيب هقاروا .تلغجو

 هب بنتك ام ىلع مامزلاو ريمالا ضبق الف نصحلا ىلا بتكلاب ديربلا مدقنو



 ةيولؤللا دوقعلا

 ايبيغالا كلما ةزر تراك ام

 ينثناو اًربج رسكلا داع كاملا

 كلام اذهو ارغ ةلود يف
 اهل رمع ابا اي كريغ ضر

 اهبر ةمعنب افرتعم تام

 يمدزت ديز يف اهارن ام وأ
 الاف ادضصلا يناو اهتروما

 اهل ززهت و ةعئاط كتءاج

 الهاج كالمتلا مار يذلل لف

 هّرسس ال. يذلا :كلملاو ثنااام
 العلا عدو الطلا ساك ىلا عجرا

 اضفاادس يذلا شيجلا بحاصلو

 اذا تبه نيح كحير داعأو
 يذلا هدلاو كلملاب ىرولا يلوا

 اهتلمأ هيسزلا اناو يتاود يق

61 

 الجئاف حبص هأتاو ىرولا مغ

 >اطينب ناكو:_.لالكب ةلازلا الين

 الجحم رغا هب تامزلا صفا
 للحي سئارعلا نا اهلجتساف

 الشتم اهمودقل اعرضتم
 الحلاو رخافملا للح يف سيقو
 الوبت.:ديزع.الو كاوتم ةؤفك“

 الصنم اهيلع رهشت لو امير

 اللضو قيرطلا نع لضف ىعسو

 الهوم هيف تسلو كيلع داب

 الطلا ماه ين فايسالا دمغلا

 الفلا ةيصان فيسلا دحب الفو

 ل جشم قلعت هبل جيرب ابكن

 الوا رخافلا بسن يف كفنا ام

 الماام هدبع يلمع هللاو
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 51.8٠ ةنيدم لخدو نيدلار خف ريمالا لعرفظملا كلملا ناطلسلا ضبيفالو

 مئاهتلا لصاوح تلمتحاو هيبا ركسع هل عقتجاف كلم: قتساو .انركاذ اك ديو
 مدالب ىلا عوجرلا يف برعلا خياشم هنذاتسا هسفن تباطو هردص حرشلاو

 لا يشل بهوف عادوال هيلع اولخدو مالسالا فيس ةعاق يف مهعادول دعقف

 بهوو جاردلا ىمسي نيدلا رخف ريمالا باوذ نم الفب يمبارقلا نب ىركذ



 اهحوتفو ةي رفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلابابلا 61 و

 هلصاو اهرك احيصف ارعاش ناكو ٠ هيخاو نيدلا دسا ريمالا عم هنطابو
 مايقلا ىلع هيف هني نيددلا دسا ريمالا هيلا بتكف جحذمنم ةايبق سنع نم

 : لوقي هيفو نيدلا رخث هيخا كاكف ىلع هضرحيو

 ارعم يضاونلا ثعش اهتنئشل ىرجام دم اي لعت تنك ول
 ارفف ديشت وا اًدجم لانتل ٠ يحولا ىلع رمت يبرد اهبيمرت
 ارذعلف توت نا اماو اهنم 2 ةقيرقح كاخا ىجنت نا دب. ال

 ىراشإو عاب توه ىلع مآ ةصرف نكف ساطرب نبا نا

 ارهزالا موحنلا نوب نم صفت افلا كملنا تل مرعب ص
 سم ريمالا ينمي امنا هنا يدنع بلاغلاو نيسحلا نب دمحا مامالا ين

 يف سيئر ذئموي ناك هناف ةزمح نب هللا دبع روصنملا مامالا نب دمحا نيدلا

 : لأ الباو + ةزح

 مهلعمذا رفظملا كالملا ناطلسلا ىلا نيدلا رخش ريمالاب كيلاملا لصو الا ١1غ

 اديبز هلوخد ناك ديبز ةسورحم ديري راسو ٠ اريثك هسفن نم 30
 ةهباو كلملا ةلالج هيلعو ميظع بكوم يف 1417 ةنس ةجحلا يذ ٠١ يف

 هنوكنم حتادملاب ءارعش *ل|تماقكالملاراديفرقتساو طامسلاىلع دعق الف ةنظلسلا

 ةامج نم ساءو نب ركيوباجا جارس هيا ماغي اريغك انش ءارعشلا دشنافكلملاب

 : لاف : هيلع هللا حلف اب ناطلسلا : ىنهب نيرضاحلا
1 

 الملا المدق سمشلا ءايض رظلاف العلا قفا نعكلملا قفا باغ نا

 الخكا رفظملاب مسبصا مويلاف ادمرا ىسءا كلللا نفج ناكوا

 البذي !زاطهناز يري خزن اهكيلم دقفل ايندلا عزجت الا 4



 د 4 4 ةبدولؤللا دوقعلا

 نياةبنرعاي'قاقو دنا زم أر يفطمخب يشل رفا عكر تت > د يقلل

 : لاق ٠ فسوي انا لوقي لعج مث 9 لاب انسفنا نوضرت اما ٠ انع نورفت

 رحبلا ديازتي ام مادقالا ىلا:ديازتي كسع يف 51 ا دقل هللاوف

 50. ١ كلملا ناطاسلا ريسع كيلاىلا نم هعم . نونا. رخغ نزيل لال

 قامللاو لبجلا عولط ىلع نيدلا رخن مزعوا ديدش ابارطضا / واجبنا مومج رشا
 ١١١ رثكالا#و يع ذلامهنايعاو كيلاملا ءاسور ممتجاف ءاعنص ىلا ها

 ىلع ناطلسلا مل 0 ةمذلا هيف نوبلطي اباتك ناطلسلا انالوم ىلا اوبتكو

 اومزلو الذ لعاوباج ًافناطلسلا اولتق نيذلا ةعامجلاو نيدلا رف ريمالا اومزلينا

 اوراسو هب هوفتكو هبانطا نم أبنط اوعطقو هتوخ يف وهو نيدلا رف ريمالا

 ةياور هذه ناطلسلا اولتق نيذلا ةءامجلا اومزا نا دعب ناطاسلا ىلا مهعجاب

 عا نيادلا' رن نا همزل يف ثنتتلا ناكنيمشلادقملا تحاض لافو يدنجلا
 مياستو ةعاطلا هل لذبو هلسارو .هبتاك هوحن ناطلسلا انالوم ريسو

 لوقي وهو كيلاملا
 هرما اولثئماف انيديا نم كلملا جارخاو اننا لتق نيب انيلع اوعمجت ال

 هيلا هب اوراسو نيدلارفث اود.فو هلوق اوعمتساو

 ناطلسلا انالوم نم ثعممو ٠ لاق اضيا نيمثلا دقعلا بحاص ىكحو

 ةطحلا نم اوجرخ مهنا ني.دلا رض ريمالل كيلاملا مز يف ببسلا ناك : لوقي

 اهب انيلا هنم ياكهعمو نيدلا رخغ ريمالا ديرب مهافاوف رابخالا نوعاطتي
 ١١١ لظفملا تحت هب اولصوو هومزلو ةطحلا ىلا اوداعف ٠ مثدوسي

 ناطلسلا عم هرهاظ يسنعلا ىبحم نب يلع نيدلا سعش ريمالا ناكو



 اهحوتفو ةيرفظملا ةلودلا رابخا يف ثلاثلابابلا 2

 برعلا خئاشم بللطف ناطلسلا ىلا كلذب معلا ىهتناف ني ريحتم اوققوف هودجي

 رثالا نوصقي اوحرب اش رثالا نوبلطي مثروف نم اوجرفن : رثالا ءافلقاب مثرمَأو

  3١قوراظني اوفقوف قودنصلا هيلع ليح يذلا جلا كريمرثا لع اوفقو.ىتخ <(
 قودنصلا اودجوف هوشبنف : هريغ ةٌئيهريغ ىلع كلانه اعضوم اوأرف ًالامثو
 ةذأ اءسلاو ستفلالث ' الد قع نم اذه ناكف هبأ اوم>رو هولمخل متا> هل ضفام

 يذ نم "7 يف ةروصنلا هرك اسع يف مهمل نم ناطلسلا جورخ ناكو

 دق ناطلسلا نا اول ناىلا دب ز لع راصحلاو ةطحلا لزي مو" ءا/ةنس ةدمّْلا

 كلملا تراطاسلا جرخ الو ذئنيح اوعفتراف !ديبز دصاق قيرطلا يف راص

 اباجرو ابليخ مدخت“ا برعلا نم ةليبقب رم انك ناك ديزولا مهلا نم رفظملا

 نب دم ويشلاو ىلبارقلا نارمع نب يلع برعلا ءاسو ر نم هتمدخ يف راسو

 رضحو دورس اشم خيش ناكو مساقلا يبا نب دمحا ويشلاو يقدملا ي 1

 يلبارقلا نب يركذ يشل جرخو : ةامرلا مدقت» ناكو كملا نب ىبحي هيقفلا

 نمل قلي قارا ئىدوسلا لب يأ نب يلع ويلا هل لاقف : أيكار نيب ىلع

 دنجلا ربكا نم نوكذ يرك ذ خيش اي ٠ ناطانلا انالو ريزو وهو نيذملا

 نيالا رف ءلهد' نإ ركل :ناطيلنملا الوم سار قحو لاق ناجم ىلع بكرتو
 : لاق ٠ هيلع اهب هللا مئادق : هل لاق ٠ ناطلسلا انالوم ىلع اهب هللا مننا نا

 ىفلاو اسراف نيسحو' ةئام:قاطلسلا انالؤم ركسع ةلمخ ناكو ىرت' قوسف

 ناظلسلا نابض لوأ لجاز'كلاو كِيلاملا نم ةئامئس يف نيدلارفت ناكو لخار
 1 ريفغلا مجلا ِف نيدلا رخف اذه هل لاق نم لاوز, هيقل قيرطلا كنثا يف

 نخاورقشا 0 ناصح ناطاسلا:يكرف ركسملا ةئهنف:لاق يداولا ةودع



 2 م دى ةيدوللا دوقعلا

 .ةزوح تنب امهأ تناكو . زئافلاو لضفلا هبوخأ هياء مّدق ال

 سطل :كلالأ ١ تاطلطلا ةدرو طق أو ةهنلغ "تدم لتفاعل اأو

 ٠ لضفملا مدلل ركتملا قلع هلا ع [ينا نم تسلا راذلا هتعركو

 ىلإ ريسملاو نءيلا نع جورخلاب ةنسلا كان رفظملا كاما ناطلسلا مف

 ىنثاو هيلع قش هدلاو ةافوب ربخلا هغلب الف ٠ قارعلاب مصعتسملا ةفياخلا

 هل ضرع امل امرذ قاض هنأ يف ريمتو نميلا نم جورفلا نع همزع
 49. ل زايحنلو هدلاو دّقف نم ةميسملا بوطخلاو ةميظعلا ثداوحلا نم

 نيدلا دسأو دييزا مهراصحو نيدلا رخف همع نبا ىلإ مهرسأ كيلاملا

 ايلعلا دالبلا يف نيسملا نب لبق ماموال مايقو اهلاعأو ءاعتنضص لع

 .٠١ ءاليتساو اهنوصحو ايلعلا دالبلا مظعم ىلع هئاليتساو هتيص راشتناو

 الإ هدبإ يف نكي ملو نئازغلو نئادلاو نوصملا لع زئافلاو لضفلا هيوخأ

 هتبحي ةءوامم بولقلا نأ الإ هفيس مئاف
 اليخ برعلا نم مدختساو ركسملا نم هعم نم عمجو اًرمشم ماتف

 ىلاراسو ليمج نب ثيغلا يبأ زيشلا ةراشإب مضْلا نم جرخو .ًالحرو

 ص مزع امل هنأ هتدانس مالح :فرزاو بوضسوم وف ورايا |١

 ًاقودنص اوجرخأ ليمهتلا يف اوعرش الف هتئازخيو هنأ[ ليمحتب مآ نينا

 الهتخاف 'ينرملا قم! نالجنر ريفا خس آلل اومجيزوهوفتضوو ايه: اءوام ظ

 ملف لو ألا اودقفرخ الاقودنصلاب نونازذلا جرخ الف .لو الا قودنصلا



 اهحوتفو ةيرفظملاةلودلارابخا ركذ يف كلاثلا بابلا 0962+ ع

 ةمحر ةديمح هلامفأو هزل نيحلاصلاو ءايعلا بحي ناكو هيلع د

 ىلاقت للا

 ُتلاثل' بابل'
 اهحوشفو ةب رفظملا ةلودلا رابخا يف

 كاملا ناطلسلا انالوم يفوت الل : يجرزللا نسحلا نبا يلع لاق 07

 راش وك دملا خيراتلا يف لوسر فكن ىلع نب رمع نيدلا رول روصنملا

 اهيف ناكو : لاشف ىلإ اهنم اوراس مث دييز ةسورحم ىلإ مممجأب كيلاملا هو
 ناطاّشنا هع ناب املطقم لوس نب لع نب ركب وبا نيدلا رف يملا

 هل اوفلحو مظعملا كالا هوبقلف لوسر نب يلع نب رمع نيددلا رون ريبشلا

 يس او ادلا عيفرلا رتسلا تاذ دئموب اهف 1 ديز ةندم اودصقو

 ردب نيدلا جات يئاوطلاو هتدلاوو رفظلا كاملا ناطلسلا انالوم ةم 11

 هنوكل ةزوح تنب هتسبح ديبز نحس يف الوجسم ناكو .ريئصلاب بقلم

 الام هتطعأو نلا نم يد.شلا رادلا هتح ريكو رفظملا كاملا بحي 3

 اهظفحو ةنبدملا باوبا _تفالغاب اميل لاجرلا مدختساف . الزج

 ريمالاو كليلاملا بزاحو بدلا ىلع نيلتاقملا بترف ٠ اهراوسأ ةسارحو

 نلت دقي تنازل زا داع غاثوااةإ ذم زيا لق طيرك ف زينل انف
 كاملا ناطلسلا ناكو ٠ فرشلاب فرعي بيرغ ظانلاو نامناق هما كولمم
 هدلاو نم سفنلا بيط ريغ ناكو مجاب هعاطقإ يف نا نطل ةرملؤملا



 دكر. و ةيؤاوللا دوقعلا

 :لوقي ثيح نيدلا رون ناطلسلا انالوم حدمين لئاقلاوهو ةييدبلا

 :ركاطر رجبإلا تنأونطكليللل تزن ... .اككمو ًارحببلا ينمتف زوامل ليقادف
 ”رشاالو نجال تدشام داش ام مالو برع ال تالح اما زاعأبم

 ءرقمت دادجالا كلف اورخافاوأ .:....اؤفرش مهقانبأ م . دودجلا اذإ

 اورضحنإو اوباغنإكنرنيالف 2 ”هعمحأ سلا كفو تنألكلاو

 'رضم اهلك تزع دمحأب (ك مهرخأو مالوأ كّرعب اوُزع

 تدل نم هحدمب ًاضيأ لاقو

 يعدخالف نتدختينابإ كان رمح ىلع يفق يفاوآلل لق

 يعضنت عيسضولا يلوحت الو يعفترت عيفرلا ناكملا يلوح

  عفسلا ىلبع هنارين دمحأ .. ايا فرا هران تدمخ .نم

 بهدم ىلإ هنم لقنتا مث بهدم يناح نيذلا رون اطلاناكون

 48 ذة.

 يزارملا يلع نب دمحأ يخيش ينربخأ : هضيرات يف يدنجلا لاق . ينفاشلا

 دب زب ثدحلا يبسعلا ميهاربا نب دمحم هللا دبع يأ ماموإلا نع هداتيساب

 هظفل نمروصنملا نيدلا رون ناطاسلا ينربخأ .روصنللا خويش دحأ ناكو

 وهو همانم يف ملسو هيلع هللا لص ينلا ىأرف بهذملا يفنح ناك هنا

 رظني حبصأف : لاق اكوأ ٠ ٠ يعفاشلا بهذم ىلإ ترص رمع اي هل .لوشي

 يبحاص هيقفلاو خيشلا بحصي ناكو ٠ هبهذم دمتميو يعفاشلا بتك يف

 .ٍلبسملا ميهاربا هاربا نب دمحم هيقفلا بحصو .كالملاب هدشن نمم اهو ةجاوع



 اهبابساو ةيروصتملا ةلودلا ركذ يف .يناغلابابلا دي م3 و“

 .سازلءلا لع قلمو اطجقبافي قميلا لجأ اضف, ديدأ ينحر ني المح ٠

 كارأو ةيرصملا رايدلا نم كرعاش ينإ يالوم اي. راطعلا نبا هل لاقف

 رضاح هنا ناطاسلا هل لاقف . ينم رثك أ هيلع منتو لع ريمح نبا لضفت

 بدأو لضف لهأ منك نإو رصم لهأ اي متنأو ةهيدبلا عيرس ةحيرقلا

 نبا تفتلاف : لوقث ام هل لاقو ريمح نبا ىلإ تفتلا مث ٠ نوثطبت مككاف
 : ةلاحترا لاقو راطملا نبا ىلإ ريمح

 اريمخ ءاضفلا تلم ترثسولا «١ .ةدوّقعم ةمامعب صشتم

 ارولاجرلا ىلإ نانصلا يدهي . .٠ هنبا لاب .اف راطع كوبأو
 : لاقو نيردلا رون ناطلسلا كحضف ٠ كلذ نم *يش هب ناكو لاق

 نيدلا رون ناطلسلا دنع ًاموي بارشلا سلم يف رضحو ٠ مناف هبجأ 8
 ةانطا ريمألل ديم اكون نيدلا ذيب ريمالا هنخأ نبا ذئموي هدنع ا

 ينثب نيدلا دسأ لمهغ دمحأ نب ىلع هل لاقي قرشملا لهأ نم رعاش نيددلا

 ءالؤمخ ام نيم نباالا نيبدلا لون ناطلسلا.لاقف : روك دملا ةرعاش. ىلغ

 ةلاحترا لاّمف

 ارهوجو .اًرد روصنملا اهب ىلحأ. .٠ ةببرغ لكب ًاضايف رحبلا انأ
 كسملا يفدمحأ نبانقذ هرعش نعو..دمحأ نب لع نع يللا, أ نا امو

 فوختلاق“» ءازلأ ةيفاق نم كمعنم امو :نيدلا رون ناطلسلا هللاَف

 نسح ةحيرقلا ديج ًاحيصف ًرعاش ريمح نبا تاكو : اذه كيخأ نبا



 كي 5 ةي ولولا دوقعلا

 اهراثاو ٠ لاجرلا اهيف بترو مناصمو ةريثك ل ريميل هو ل يتاانلل تو

 نب اهف رحبلاب لصتم ليج وهو كربلا ةرامب نمأو اذه انرصع ىلإ كلانه

 قعنلاو ٠ ب أ قل ةبراخل ةدايجلا نة انيفيلا هيف برو لرسيلاو ةكم

 نب ىسوم خيشلا ىلإ حفر بخاص يرمشألا هللادبع نب دبيعم خينشلا

 :بوبأ ينب ةب راحل ىدصتي نأب بوقمي نبا ٍلَح بحاص يناتكلا يلع
 ٠ مركسلاو دوملا يف لشملا هب برضي نم يناتكلا يلع نب ىسوم ناكو

 ؛ عاطأ و مم نيدلا رون ناطلسلا ةلاسرب دبيعم خيشلا هيلإ لصو 1

 هيلإ داقف ٠ !عيللطم قس لجل اذه ةفايْض نم ينلمحت ءيش يأ : لاقو

 ىنث ا قيان ورانا قون الحلا لانهم ماقيل اهالاتدأيبرا فج نينا

 ريمأألا مسا هيلع يرجينمل حلصي سفثلا هذه بحاص لاقو هدنع هيلع

 تقولا كلذ نم ةراموالا مسا هيلع ى حظ

 لضفللاو رفظملا مهو لاج ةثالثدلولا نم نيددلا رو ناطلسال ناكو

 ةفرشملا ةمكم يف هيبأ ةيريمأ مايأ يف رهظ مهربك نيالا ناكول ةتانار

 ةللزت يندأل غو .ةئاقسو نئاطنم ةندسدلافو ةئاتنسو ينص ةيكلا

 اعلم الا ةس تنال ا لجني رخأ مدقو هاصقأ دق هوبأ ناكو هيبأ دعب كلما

 لضفملا هنب ال ركسفلا فلحتسا هنأ ىجهيلغ تيلغادق تناكو ةزوح تنب

 رفظملا نم زتسارفو

 بيد الاو رصم لهأءالضف دحأ وهو. راطعلا نبججاتلا هرعاش ناكو

 4 هذ.
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 اهبايسأو ةب روصنملا ةلودلا ركّديف .يناثلا بابلا 2م غ

 ناطلسلا انالوم ناك و *ةزود تنبب ةفورعملا رفش كلباتالا تاب لع اجوزم

 كلذلو اولنف ام ىلع مركشيو مه كلذ فرعي هيلع هللا ةمحر رفظملا كلا

 نيدلار 5 هالو ةناخل َط نيدلا سوسل لمو ةاءلجلا ثاعاطفال مهمطقا

 ةيظع ةوظح ممدنع هل ٌتناكو ىرخنا

 ةسودملا ةرثا ايف_.ةنشع اان رثاذقأشلا ةهكر نيتنلا روت ناطاسلا ناكو

 زق" ةئيدم فيس ىتتباو ٠ كولملا رئاس اهيلع هطبفي ثيحب ةفرشملا ةكبب ىنا
 ةسارغلا ةياثلاو يريزولا اهسرد.هىلا ة-سأ ةيريزولاب امادحا فرعل نيتسردم

 ىتباو ٠ اهيف اندم ناكتارغ همما ًالاص الجر ناكو اهو .ىلا ةبسن

 تاي روصنملاب نفرعي سرادم ثالث دز يف ىنتباو ٠ ندع يف ةسردم

 ةسردم ىتتباو ٠ يوبنلا كاد قمر دئو ةيفنحلا ةسردمو ةيعفاشلا ةسردم

 عيبا ىلع فقوو ٠ نارقلا تولت اماتياو المس دانة ومو اماماو ةليردو

 لك يف ىتتباو : يدنجلا لاق ٠ اعيمج مهتبافكب موقلو مهلمحت ةديعإ ًافاقوا

 ةزافم يرونلا ناكو ٠ ةديج ًافاقوا اهيلع فقوو ١دجسم مئامتلا نم ةبرق

 هيف لعجو ١ دسم ايف ىتباف ايف نوراملا كله دببزو سح نيب ايف ةيظع

 أمرعم سئانلا نكسف هعرزب ايف ةحماسم ايتيغاوكي ! نأ طرتشاو نيمامإ

 ص 27 ايظم مق ا 0 ةدبد> ةيرق كلانه تراص ىنح

 قفا 35 ٍْ راي اوما بّتلي ناكو عضوملا كلذ ىبحأ



 دك رى ةيكلأللا دوقعلا

 ريداقللا فالخ ىلعريداقتلا يرجت ٠ ادب دينت موي همع

 .١ ببرج ن٠ رم هباظاوللا ةجو نيادلا وؤت ناطاساا مجرم هنا ىور.و

 نيمو هتافو لبق دنهلا كلم نم لوسسر هيلا لصو دنجلا ةنيدم لخدو مامالا
 ةنيك لف ل سرع ماطر [صح/او نالوا ل) نيل ىف يضخ, م مايا ةثالث و ]

 كلم هنا الا هدممأ برقدق ٠ هناأحرتا لأق جرخ الف ٠ هلع من ًُئ ناطلسلا

 وذ اي ٠ هدجوف يمجتلاب ًالوق لاق مث ٠ كولم هتيرذ ' 0

 هدلوو هلس نم ىضقنت ال هدعب :رم دعسم اهيقتليو هدعب نم ةماش

 ةدئابتلا لاف :انلللا اقواس اي رك كلن قينلا روت: نافول لا :ناكاز
 عاش اسراف ةمحلا يلا سفنلا فيرش ناكو ةثذاحلا ذنع ةضينلا عم

 ةيرصملا رك اسعلا هدرط كلذ لع لئالدلا ن نمو ب رجلا لمال ابارحم امادقم

 ناك نا دعب نميلاب .هلالقتسا هعنقي مو ٠ هاب ةرم ةفرشثملا ةكم نغ

 ةدع لاّتساو ٠ زاجحلا نعو اهنع مثدرطو ةكم » نع مهلتاق لب اهيف مل ابا

 نيسملا ع نبيلع نيدلا زرار ريمالا ءارمالا نم هلاثسا نمو ٠ ا

 لاق ب 1 باوض ًازوريف ون ارم الا هتيرذ يزلا زوربيفربمالاو ساطرب ب

 لبق نم ينإ يدق نمز نم بأ اوزيدن زورريف وتب” ءارمالا نأ ناقَيو *.يالنجلا
 أ هللاو ٠ روصنملا كلملا مايأ ١

 نم دحا ذئموي نكي ملو دنجلا ةنيدم يف نيدلا رون ناطاسلا لتقالو

 نصح يف مهتدلاوو هتوخاو مهلا يف رفظملا كاملا ناك لب اًرضاح هدالوا
 فيرشلع اسورع روصنملا كالملاناطلسلا ةئبا ةبزاع تسلا زاهج ببسإ زعت

 ناطلسلا اولمحو زوريف ونب عقجاف ةّولمدلا ىلا مهب تاقئئاف ةكم لها نم
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 اهيابسأو ةيروصنملا ةلودلا ركذ يف ٠يفاثلا بابا 26 8 هلي

 يف يفوت الو اقل ابا ناكأو يققعلا ديعس نب رمعب هقفت اعرو احلاص

 مث ربقلا ىلا غصموهو ةعاس هربق ىلع هخيش تؤ :نقدؤت روكذلا 4 خيراتلا

 اذ بجوم نع هباحصا ضم هلأسف جات اي يفرشب جامي هللاو ينرشب لاق
 هقلي هيقنلا ناكو :ءاذس ريغ ءالاس نا. لق ناولملا قبس ءمر 11 لاقف

 وبا زيشلا يفوت اهيفو ٠ .ةروك ذملا ةنسلا نم بجر يف هنافو تناك و جاتلاب دق

 الع خيشلا بح ةيفوضلا خياشم نايعا نم ناكو يفوصلا نارمس ىسوم

 نعار روفن ةنسال اموزأ ل نك ٠ ىناليجلا رداقلا دبع يشل هلبحص نحب دادحلا

 ةالصب ةعجموي لغتشا هناىوريو ٠ ةريغكت امارك هلو لعل لايذاباقلعتم ةعدبلا

 مايق يف لزب ملف فكتعاو ةواخلا مزاف تضقناو ةعمللا هتلاف ىتح مايق يف لزب ف

 ةروك ذملا ةنسلا يف هتافو تناكو ٠ ىرخالا ةعبللا هتنفاو ىتح مان

 رصف يف هيلع هللا ةمحر نيدلا رون ناطلسلا دهشتسا ةنسلا هذه يفو
 هكيلامم نم ةعاج هيلع نو ٠ ةدعقلا يذ ن ه عسأتل ت سلا ةلل دنجلا

 ٠ سراف فلا ةيرحبلا هكيلام تغلب ىتح كييلاملا نمر ثكتسا ناكو ٠هولتقف ٠١
 رصم كيلامم هنسحيال ام يرلاو ةيسورفلا نم نونسحي اوناكو :ةئامنٌث ليقو 20

 ركاسعو ةتقلح نعاجراخ ددعلا يف مهنم بيرق راغصلا كيلاملانم هعم ناكو

 هيلا تن اا مثدعوو مهسن آو كلذ ىلع مهعجت يذلا نا لاقيو © هئارما

 كلذو ٠ لوسر نب ىلع نب نسحلا نب دم نيدلا دسا هيخا نبا مهسوفن
 ابلمجيو اهنم هعزني نا دارا مث روصنملا همح لبق نم ءاعنص اءطقم ناك هنا

 لماعف نيذلا دسأ ىلع اًريغك كالذ مف ٠ رفظملا فسوي نيدلا سم داو
 لتق دعب نيدلا دسا ري لف زوم ملا خيراتلا يف هولتقف همم لتق ىلع كياملا هق 8



 نك ةيلذءللا دوقملا
 ًُ : ري 1

 اومني نا اوداراو اسراف نيسه>و ةئامو لجار فال ١ ةرشع وحن اوناكو

 ركسعلا مهمزبف : ةئونلا دجن يف اوزكرو لييكب ةيحان ىلا هجوتاا نم ناطلسلا
 روش يف كلذ ناكو حبصلاو نيباغ برخاو | ريثك مهنم لشقو يروصخملا

 "1 7/ ةنس رح الا دار

 : 1 م ,/ 5 5
 ةزمح نب هللا دبع انبا دوادو ىسوم ناريم الا لصو 7141 هنس يفو

 نيدلا دسار يم الا راد ذاتسأ "طيس ين اكو . يرو ليخ يف رهظ ىلإ

 ٠ رهظ نم امههدرطو نيفيرشلا براحف ٠ ةبار سدنهلا نيدلا زع وهو
 رون ناطلسلا لوز لن رامز نم ءامنمأ] نيددلادسأ ربم لا فانو
 نم هوعنو ةرئاغلا لسيقن مامالا ركسعو دالبلا لها مزلف نميلا ىلا نيدلا

 جرح 5 ءاعنص علطو مهمزهو فيسلاب ارهق مهلع عاطف ءاقاسصإللا عولطلا

 ركسعو ةفاك دالبلا ناذهش تعمتجاف نئازخلا ءاقل يف كلا ا! كلذ دعب
 نيسمحوةئامو لجار فال ١ ةعبرانم وحن اوناكو نئازإاذخ اب اومهو مامرإلا
 نه هراسع قرتفاو داليلا هلع تفلاخمت . يح مهمزهو مهلتاةف اسراف

 نم ءيشب ثرتكا اف ٠ هكيلام الا قب ملو مامالا ىلا اوب رهو برعلا وزغ

 ةلق ىلع ًالاج ءافرمثلا نيبو هنبي برحلا تناكو ٠ لاب ىلع هل رطخ الو ثاذ
 نب دما مامالا نيب نراق ةعقو تناك مث 1 ماعالا ىلعس اناا لايقاو هر هييع

 5 ٠ ناكو ةفئاط رمساو ةفئاط ةزه> ىنب نم لتقف ٠ ةزمح ىنب نيبو نيش

 ةروك ذملا ةنسأا نم لاوش رهش نم ١4 ءاعبرالا مويوهو ٠ اروهشم

 اًرورشم اهيقه ناكو ينزاملا هللا دبع ملاصلا هيقفلا يفوت ةنسسلا هذه يفو
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 اهبابساو ةيروصنملا ةلودلامايقرك ذ يف. يناغلابابلا دي م١

 ىلإ لقحلاب هتطحم نم نيدلا وون ناطلسلا ضمن 47 ةنس ينو

 ةافرشلا هيفو ةمان تيب. ىلإ مدقنو هعرز برخأف . هادص فالخ

 ءرعاد ةيرق ىلإ روضح لهأو يعارلا ونبو باهش ونبو مهركسعو

 يف كلذو . ةيرقلا برخأو مهنم ةعاج لتقو كلانه ناطلسلا ميراخن
 روكذملا مرحلا نمرشع عباسلا موي ناك الو ٠ ةروك ذملا ةنسلا نم مرحلا

 نم ةلغ نيح ىلع نابكولل نصح نيسلا نب دمحأ مالا ركسع ملط
 ٠ لتنلا حربأ مهواتتف نوبترملا مهلع جرخ هسأر يف اولقتسا الف ٠ هلهأ

 ندمملا تحت فقوو نابكوك ىلإ مويلا كلذ ةركب راغأ دق ماماالا ناكو

 ناطلسلا انالوم داعو هروف لها اسحب لإ قاع ةركيص لقت اهلل

 لصوو ٠ رفصر بش نم رشع يناثلا موب.ىلإ اهب ماقاف ءاعنص ىلإ نيدلا رون
 ءاعنبص هب لخدو هم رك ف ناقل ىلإ جر ةزمح نب يبيحي نب دمحا ريمالا هيلا

 ميركت نصحب هيلع مناو

 نم ثاثلاءاثالثلا موي نيعلا ةرقيف طخ نيل ةهجىلاناطاسلا مدقت مت

 ررمالا يق ناكو.٠ اهيف ند لاتقل معني ىلع هقي رط لعءجو لوالا عير ربش

 ةزمح نب هللا دبع مامالا نب دا نيدلا سهم“ ريمالا نب دمحم نيدلا زع

 نرم لتقو روصدملا ركسملا مهبراحم ٠ نيدلا يفص نب مثاه وباريمالاو

 ١ نيدلا دسا ريمالا هعمو نارهج ىلا ناطلسلا مدق مث ٠ ةعامج مث ع

 نيباغ لهاو ليكب لها عجاف ٠ 'هل اعيشم لوسد نب ىلع نب نسحلا نبا
 ءايضلا فيرشلا مههدقمو ٠ ماءالا ركسعو يحاونلا كلت لهاو حبصلا لهاو



 6 ةيلذلللا دوقملا

 ناكو ٠ ةريثك هبقانمو .دجملا لخد دق هيقثلا الا ىري اف كلذ ىبس

 دمحو ليد> نباو ديدحلا يا ْنَع ذخاو٠ هكذ مدقملا دشار نب نسحلاب ههقت

 دم نب روصنم مهنم ةعامج هب هقفتو . مثريغو ىبحي نب رهأظ نب دعسا نبا

 دم ذخا هنءو ٠ ىءاشحلا دمحا نب ديبعو ىعصالا دي هيقفلا ع يعبصالا

 ٠ نستسم رعش هلو .٠ امقح اهيقف ناكو ٠ هخبش دلو ليدخ نب دمحا نبا

 هلوق هرعش نمو
 ماكحا ةسمخ يف نلاخمو مرح لالحلا ربد ين طولا

 مالسالا يف ناصحالاو قلاو 2قلطم لحو نيو نذا

 نكسي ةيطع هعسا صقرلا يناعتم ةيفوصلا نم لجر هرمدع يف ناكو

 كلذ هيقفلا ممم صقري ناك لسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا لوةيرقاهبلا ةيرق

 هلوق اهنم ينعملا كلذ يف ةديصقلاقف هيلع قش هنع

 ريفزب العم دي الولا بعل هب ترهظ ارقاهب نا تن
 ريبخ ريغ كاذيف 215 ايعالشمىرينادمحال ىثاح

 هل لاقف هباغصا ضع هءاخ هسيردت 2 يف أموي حبصا هنا ىوريو

 توتو ٠ تاعمتجم ةريثك تامامح كسار قوف ناك مانما يف تيار

 دق هب ذا نهنمو هنم بما انا انيبف ٠ ةروصلاو ةقلخلاب زببت نييلع هل رئاط

 ِئ تذخا ماجا هتدقن نيش ضرالا يف لزن هنا ينظو نهنع باغ

 تولل اودءثسا لاق مث ٠ يباعصا ماجلاو رئاطلا انا هيقفلا لاقف ٠ قرفتلا

 موي هتافو تناكو ٠ لئالق مايا دعب يفوتف كلذ دعب هتدم لطُ ملو ىصواو
 ىلامت هللا همحر ةروكذملا ةئسلا نم لوالا عيبر رهش رشاع سيلا
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 اهبابساو ةيروصدملا ةلودلا مايق ركذ يف :يناثلا بابلا دي 7+ غي

 ىلع ىلوةساو مزمز ىلع اهلءجو اهبت :ك ناطلسا تناك يتلا ةعيرملا ملقو ةكمب
 يذلا لاملا مساقلا يبا نب دجملا نم ذخ 1 هايل 5 لطفا عال ولا ةقدصلا

 خب 4 ماع ىنبو رفظملا كلملا ناطلسلا انالوأ هدب تل ناك

 ركمو هنع اوقرفتف ةقفتلا دنحلا عنمو هسفنل ًاليذه فاحتساو ناشطملا

 هب هلا ركمش اركم
 هيلع ئو ناطلسلا ىلع فالملا هنم دعس وبأ فيرشلا قحت الو

 ' راما روخأو ودبلو كلامو دنصو احح ورم ةمم ناك ام دخأو

 هنأ تلعف ناطاسلا انالوم ىلع هفالخ يتقحتل الإ هتمزل ام : لاقو مرملا

 ناطلسلا انالوم مالغ انأو قارعلا ىلإ هعم يذلا لاملاب بربي نأ دارأ

 ناطلسلا موسرم يلِإ لصي نأ ىلإ ددعلاو ليملاو ظوفحم يدنع لاملاو

 ناطلسلا ةافوب ةريسي ماي. دعب رابخالا تدروف ٠ هيف

 مة

 نب دمع كرب ركب وبا قيقعلا وبا لضافلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه ينو

 ينازل اعقل رسم (قوو ةذئل# يفد اكو بف يزييهطلا نييستحلا ثوب رضا

 بطع هركي و ةمات نم باجي يذلا بطعلا نم هيرح هلزذإ ا. الا سبلب
 اجاسن هاطغا لك ىتم مث ٠ كولملا اهبصتغا دق هنا يتغلب لوقيو ٠ نحميلا

 هنال هئمالا لك اي ال لود هل ناكو ٠ هريغب هطلخم الك هتناماو هنيد قدح

 امو ٠ ةماع هلعج اهنم مدقل ام لب هبايثرصقي ال ناكو ٠ هل_ها نم هثرو
 ٠ روما رانا نيثئذلاب دجمملا ىلا لبقا اذا ناكو *ةادر هلعج !دردج ناك

 ىريل ةسأر عقريف هباتك ىلع رونلا دجي باتكلا يف علاطي يذلا نا ىتح

 43 لل



 0 ةكرلا دوق
 ىلا نيددلا رون ناطلسلا ضينف ونتج لهاو .يءارلا ونبو باهش ونب هعم

 روضح لبج يف داوجلا رمخ هلابلاذب فيك أو رات اناكولا يعارلا ين دلن

 نع ةعامج هلا لاعؤ لنيل زم | ركبشب روضح لبج يف بترو هب رخاف

 ةهج ىلا رام مث ٠ ةيزك انلارتك + ةسلاب نم نابعش يف كلذو ' يئارلا يب

 ناطلسلا عجرو ةريثك بور> كالانه مقووت» مهعورز فلت 0 باهش يب

 ةروك ذملا 167 ةنسلا نم ناضمر رش نم يفاثلا ةعبجلا مري !ملخدف اعنص ىلا

 عباسلا يف ذاذه دالب ىلإ تريدلا دسا هيخا نبا ناطلسأا زهج مث
 يف مهلتقف لاوخ ينب ةعنصم 0: للوتساف ٠ ناضمر روش نم نب رس

 « ةدعقلايذر 3 يف ةراتس برخ او ةدعقلا يذ يف ةنالع لها لتقو لاوش

 ناّتع لهأ ن ه ةعامج اولتنف نارتع ىلا ءاعنص نم يروص ااركسلا جرخو

 ٠ مايا اهب ماقأف ةاعنص ىلا نيدلا دسار يمالا مجرو ' ٠ اضيأ ةدِمَهْلا يد يف

 عسأتلا مويلا يف باهسش ينب دل, ىلا ءامنص نم نيدلا رون ناطلسلا جرخو
 اوب رخاف ركسعلا رماو ةاعنص ىلرغ لقحلا يف طخ ٠ ةحملا يذ نم نيرشعلاو

 * كلانه مقرو عابسو ةدح عورز

 رقت ريمالا نييبلاز روت ناطلسلا 1غ ةروك ذملا,147+ةمسببلا هذى

 هبيسمت:مزل اونا دما رهضوم نيبال رم لوبا الك او تكتم خالسلا نبدلا

 ::ةنم لك يف: ضرفب ةئانيادوقو_ دنجلا”ةيافيك دن ناخملا ماهي داوي الام

 خالسلانيدلارفن ربمالا اهنع جرخو اهاخدف ناطلسلاموسرب ةكمزملا مدقتف
 هذه يف ريغف اهدمب يتلاو نبم داون تنس ةندب ةلكم اربع ا ببسملا نبا ماف أف

 سوكبملاو:تايارملا 5 اوايربادلا نون نااملسال هرفي يذلا ررملا عيج ةدللا
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 اهبابسأو ةب روصنملا ةلودلا مايق ركذ يف.يناثلا بابا 2 77

 لغ ةطحلاب رماو ٠ نميلا ةيحان نم ريثك قلخ هباجاف ٠ راطفالا عيمج يف
 يلع نب ةرامع نيدلا باهش يضاقلا ذئموي اهيلاو ناكو ٠ ةفاللا نوضح

 ذئموب ةفالخملا 5 لوبن نيدلا رون ناطلسلا لبق نم يناهبصالا

 هللا نيسحلا نب دمحأ مامالا ماق الف ةزه نب ىبح دالوأ ءافرشلا يديأب

 ىلع ةنئفلاماقأ او ٠ كلذ ىلإ هباجاف ٠ هعم مايقْلاو هترصن ىلع نيدلا دس 1 ريمالا

 ناكو ٠ اهلاتقو امهم رحل نيدلا رون ناطلسلا عولط لاحلا ىضتقاف ٠ هم

 نيددلا دسا ريمالا هيخا نبا هيقلف ٠ ءاعنص ىلا علطو زهجتف برحلا لال

 اال او يدب نإ كادنو غطا اكو 3 هلل ر قطعا ةسطفتاو © نامذأ ىلا

 ٠ ةروكذملا ةنسلا نم رخالا عيبر رهش نم نيرشعلاو يداحلا موي اهاخدف
 تحن طحوءاعنص نم جرخو ىلوالا ىدامج رهش نم دحالا موي ىلا اهب مافاف

 ماحرلا ينط >و ماضلا ملط مث ٠ ىدادملا هل لاقي عضوم يف نابكو 2

 نودلاحت ٠ ةفالخلا نوصح ىلع سيفنتلاو ةداملا مسقب و ٠ ناشوخ ىلا

 ا ىلا ماحرلا نم داعف ٠ بزاعملا لها نم معالا داوسلا كالذ

 ضعب فو ٠ ل نصح تحن باقعلا يف لاتقلا ناكف ل يف 0 الا ناكو

 بوزخمهلت تعفوف ٠ ملاصملا نوصح نم نصح تحت لاذقلا نو>ب يب مايالا

 مامرإلا ركسع رم هيف لثق ٠ باتعلا 2 فورعملا مويلا اهنم ٠ ةميظع

 نب يلع نيدلا زرابم 0 لاتقلا رهمأ ناكو ٠ باشنلاب الجر نوعست
 ناطلسلاو ٠نيدلا دش اةزيفألا كلذ دعب لاتقلا ىلوت ٠ ساطرب نب نيسحلا

 مدقم ناكو ٠ بابش يب دلب ىلا كع مامرالا زهج م٠ ناشوخب هتطم يف

 فلاخو عابسو ةّدح يف طف ٠ ةزمح نب نئحلا نب هللا دبع ريمالا ركسعلا



 د 0 دو ةبلوللا دوقعلا

 روك ذملا يجان ناكو ٠ ليقنلا ىلا كل لبس الف كمجىلإ مجرإ : هللاقوهتب

 ن* يشخو ًاعرذ قاضو نيدلا دسأ ريمالا ريق ةيروصلا ةلودلا ءاوصأ نم

 وهام هلع 3 هبلطف يجان نب درولا مع هم!نيدلا دسأ ريالا ناكو همم هان

 لصوو رفقلا قيرطىحان نب درولاهب كا سف همسنم فئاخ هن ًاوزمالا نهدي
 ةئاعيوشيعي كاربت هاكر ءاابإسذ ءاوخ دينك : تاو نيرا نيزسرطس تا للا

 نيىبي اصلا هيقفلا يفوت ٠ نيمبراو سمح ةنس ينعا ةنسلا هذه يفو

 ةلبيل هدلوم ناكو ٠ ىجبلملا ملاس يلا نب رفعج نب ريم“ نب ديعمم نب لضف
 ٠ ةثاهسحو نينا هدد ةببم هولا ىداج نم اتيقب نيتملال نينثالا

 هئمازاغن و ةبلاط ةينرو ىلا هبف قاف هلا يف هل مستفو هريغوهيباب هقفتي ناكو

 وبا لس ول هب هللا أنمذن يقبل ماعتم لإ رمح هيقفلا لاق ىت 1 رفاو ًايبصن

 يفوت نيزربملا ءالعلا نم هللا همحر ناكو ٠ هب ىتفال وه ام حورلا لع نع 15

 هبقفلا يفوتو ٠ ةروكذملا ةنسلا نم لوالا عيب ر روش نم عساتلا نينثالا هل

 اهيقف ناكو ٠ ةلبج نب دمم هيقفلا نب هللا ديغ نب يلع دم وبا ماعلا /مابالا

 المع ا سسإرهيقتلايل حما هيأ هلق ناو رعلاب ركذلا ريطتسم اعراب
 .دمحم هبيقفلا نب ناع نب رمع نب ىبح هم نبا نع و يبرضحلا

 نم ةءامج هب هقفتو ديمح نب دمحديقفلا نب ركب يبا نيىل نع“ ديا ١

 ديعةعمجا موي يفوث نا ىلا ةيضرم ةريس اذ ناكف ٠ زعت :اغ يلوو زمن لها
 عا هللاو ةروك ذملا ةئسلا نم رطفلا

 41.8. ٠ةيديزلا هماقأف ةىساقلا نيل ىب زنا مامرالا ماق "145 ةنس يفو
 و

 ةوعدلا ثبو ٠ ةروك ذملا ةنسلا نم رفص رهش بمص يف الث يف همايق ناكو
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 قفتا اذا مث ٠ اذكو اذكر بش لك يف احلا ملردقف اذكو اذك لايعال يبو

 فرص دق نالفنب نالف مبتيلا نا الأ يداني يدانملا رما ربش لكيف مهلع
 امو يثث نم عمو ماتيالا لاوما نوفرعي سانلا ناكو ٠ اذكو اذك هلام نم

 نم دحا هيلا هقبسإ مل ءااذهو ٠ متي لكل يب رتب امو رهش لك يف اهنم فرصت

 زازملا هل ليق كالذاف ٠ افلا ٠ هرمع رخ ١ يف هباصاو دحا هيف هل الو ةاضقلا

 نم نيقب نامل سيمخلا ةليل زعث يف يفوت نا ىلا يضرملا ءاضقلا ىلع لذ و
 ٠ ةئامسخونيتسو عضبلهدالبم ناكو ' .عرزك كل ةتيلا: نمش الا عيب رهش

 نيدلا ريجم لوح دنعربق روك ذملا مي راتلا يف يفوت امو ٠ ةريقعلا هدلب ءانجاو

 اهيقف ناك فسوب ىمت خا هل ناكو ٠ زعت ةنيدم قوس يف رقبلا عاترم دنع
 دحاوهو ٠ يتثلا روفاك همسا ناكف نيدلا ربجم اماو ٠ مايا ةيناغب هلبق يفوت اضيا

 ةءارقلا ىناعتي ناكو بويانب نيكتفط زيزعلا كلما مالسالا فيس مادخ

 ملا بلطب لاغتشا هلو ٠ م نظلا نسحيو ءاجلملا بحب ناكو اهلها ةبحو

 وهو ٠ ءابقنلا نم ةعامج هنع ىور دقو ٠ ثيدحلا ىف اخيش ناكو فيرشلا

 كربتيو رازت كلانهزمت ةنيدم ىف ةيريحلاب ةقيزفلا ةسردملا ىتتبا يذلا

 ىلاعت هللا همحر هتافو خيرات لع فقا لو ٠ هدنع هاعدلاب
 ٠ مهلوصحو نجارعلا ادلب يلع نيا روث ناطاسلا ىلوتسا 6 يفو

 ىلا هاعدت ناو ٠ ةدستسم ريغ وبعمل د نيدلا دسا ريمالا نع هغلب و

 انيدش اقوخي هعاوم افوخت ةوجلا يف نال دبل _ افاد هاتاف ةَّوح

 بحاص يججان ريمالا ىلا عيش دق رمالا دجو لوحتلا غلب الف 11 ٠

 ةقاط نم يجان هيلع فرشاف ليقنلا عولط نم نيدلا دسأ عني نا لوحسلا



 0 ةبواؤللا دوقملا

 هيبه ١١ نالوخ دالب ىلا هدرطو ّيردخبلا ناولع دالب لع لوثسلا

 الشو ملدر كبش اغراب الجر ال قفملالاو:لالا قابيل ب 0
 ةليوطلاو نيددلا جات نب نالبكو رافظو صلتو

 نب ميهاربا نب د نب هللا دبع اصلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 راو لاو نلا يف يلاراشلاوهو يزن يف ردا ايف ناك ابكر
 ءاي ركز نب ىبح نب رمع نب دمع همت نبا هفلخ ر وك ذملا خي راتلا يف يفوت او

 يف اهيف يفوتو نيتتس ديز ةباطخ يلو الماك اًبيطخو ًالضاف اهيقف ناكو

 ءىرقملا هيقفلا ينوت نيب راو ثالث ةنس يفو ٠ ملعا هللاو ةروكذملا ةنسنلا

 ةءارقب توصلا ندح ابر قم اخلاص يقف ناكو *نيسح نب دعسا نب ركب وبا
 عفش نا شمر رهش يف هاعدتساف هربخ نيدلا رون ناطللا غلبف :نارقلا
 ىلا ذاع ضرملا هب دتسشا الف ضرم مث ٠ لايل ثالث وا نيتليل هب مفشف هب

 يفوت نيب راو عبرا ةنسس يفو ٠ ملعا هللاو ةروكذملا ةنسلا يف اهب يفوتف هدلب
 هللا دبع نب ركب يبا نب رمح باطالا وبا يضاقلا لضافلا مامالا ملاعلا هيقفلا

 ناكو ٠ زازهلاب فورءملاى مفايلا ئرغلا و رعالا يبا نب , منقلا ي يبا نب ّ نبا

 ىنع باغ هللا لإ ع هسا ل خاب هقفن نيعروتملا ةاضقلا دحا وهو املابغ انيلت

 .. ةففأملا ةزرقلا وه لطلاو هللا دقت ينل يقاتل ىلع اوسكار

 اذاف ٠ هند يفضي و هزه© نم رما راغص دالوا هلوبكلا تامااذا ناكَف

 فرشملا ةيزعملا عماج مسالا حيصي نا نذل ر ا هنيكرت نع * يش لضف
 نم فلخو ٠ ىلاعت هللا ةمحر ىلا يف يفوت نالف نب نالف نااالا قوسلا ىلع

 نيدلا يضقف ١ ذكو 1 نييدلا نمو ازكو و اذك لايعلا نمو اذكو اذك .لاملا
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 همع نباو هذيلت مث مالا ةيادب يف ايركز»نب دم نيبهلا دبع قب مهاربا

 فسوي نب دم يفوت الف. ايركز نب فسوي نب هللا دبع نبا فسوي نب دح
 ةافو تناكو ٠ ميحاربا وب انتم لإ هللا دبع هوخاو وه سيردتلا يف هفاخ

 ةنس فسوب نب دم همع نبا يفوتو ٠ ةروكذملا ةنسلا يف نمحرلا دبع هيقفلا

 دممع نب هللا دبع نب ميهاربا, هدج.اماو ٠ 'لعا هللاو ةئايثسو نيرشعو سخخ
 هللا دبع هاب هقفت -ادهاز اعرو اًمقدم اقم املاع اهقف ناكف ٠ يداك نبا

 رثكا وهو لابجلاو مثاهتلا نم ريسفك عمج هب هقفتو ٠ يروظلاب مث دم نبا
 ىرض ادم نب ليعاهسا هيقفلا نع ةقثأا لن ىتح ًاباعصا ني رخأتملا ءاهقفلا
 مهقرط بلاغ ناف لاق ىوا ةنء نميلا ءابقف بلاغ ىلع ايركز يبل لاق هنا

 ايف داهطقم اراشنزا نيلثلا يف هقفلا هنعرشأناو ٠ مهيلع ةعوممملا بتكلا يف

 لع نب يلغ نب ىسوم روكذملا هللا دبع نب ميهاربا هيقفلا ةذمالت نايعا
 «نرب دمجو مباق يبا نب يلعو يملحلا مساف نبا يلعو نامج نب هللا دبعو

 موي لك يف هدرو ناكو ٠ مثريغو ايركذ نب فسوي نب هللا دبع نب فسوي
 يف هلافو تناكو هباعصا نم ريثك عمج كلذ يفد, ىدتقاون ارقلا نم عبس
 اهلا ةئايتشو ليس دع

 ٠ نالوخ دالب يف ةأس نصح نيدلا رو 0 11 0
 ةمجحر روصنملا كلملا رعاش ناكو يرصملا راطعلا نب جاتلا لوقي كلذ فو

 هيلع هللا
 هواهم ضرأ فيكف .ديعبب. :٠ ىلع نبا ىلع .ايئدلا ةامس ام

 ةةدالتلل .هليلو .يداعالا يف فيوبم حتنل هموي "كلم



 67 ةيولأبللا دوقعلا

 عسأت ةعمجا موي يفوت نا ىلا سردو يمإرف ازربم اييقف ناكو ٠ دمع هنبأ
 يلع نب ميهاربا هتذمالت نمو ٠ ةثاّتسو نيتسو عبرا ةنئس نم رخ الا عيبر

 ردقلا لبلج اممم اهيقف ناكو٠ةنك اسمال امبهنبي نيتروسكم نيفاقب لقلقلا

 ٠ ديبزب ةيدوصنملا سيردت ىلع مزول ٠ هلع ةعسودهبقف ىلع لدن واتف هلو

 ءاردق ءابقنلا لجا نم ناكو ٠ امايا مسرلا يف ماقاف ٠ هيلع مسرف عنتماف

 هللاو يددجلا هلاق ديبز ةنيدم يبرغ لقلقلا لعب ةفورعملا ةيرقلا بسنت هبلاو

 قورعان م يتبرعلا يدهم ديز نب هللا دبع محو ماعلا هيقالا يفوتو. ٠ لغأ
 نم ةانثملا ءايلامستفو ةزمهلا ضإ هو ؟فدسلا نصح نم ةبيرق ةيرقيث وةمايا

 ةنطفلا بقاث رظنلاقيقد اهيقف ناك ءاه 'ءرخاو ةدوتفم يه مث فلا مث تحت

 89. هل. ركئاف همأما هيف دلقي لف ٠ هريسغل حضتي ملام لئاسملا ضعب يف هل حضتا

 دوادو دمحاك هلوقب لوقي نم هريغ ىلع راكتالا اوةيطإ لذا هتقو هال هيلع

 ىلع لدت هتافنصمو حالصلاورملاب اروهشم ناكو ٠ هيلعنودثيو هنومظع اوناكو
 ديح ناكو لوصالاو هقفلا يف تافنصم ةدع هلو ٠ هلق ةدوجو هلع ةرازغ

 ريك .ناكو ٠ اذكتعم فدرملا عماج يف ةروكذملا ةنسلا ييفوت ٠ هقفلا

 ديعس وبا هيقفلا يفوت اهيفو ٠ نكاسلا نم فدرصلا ولخ دعب هب فاكتعالا
 ىمردم دحاوهو هنباب هقفت الضاف اهيقف ناك يذلا لبقم نب. دمحا نبا دمح
 يفوتف هدإب ىلا داعو. اهلها نم ةعامج هب هقفتو ٠ دنجلاب ةيزوصلملا ةسردملا

 ىدحا ةنس يفو ٠ لعا هللاو هيباربق بنج ىلاربقو ةروكذالا ةنسلا يف اهب

 ةروبشملا نميلا لقاعم نم وهو شافخ لبج نيدلا رون ناطلسلا لسن نيعب راو

 نب دمح نب نمحرلا دبع لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو ٠ مالسالاو ةيلهاجلا يف
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 ناكو ٠ يلح ارشلا يملخلا عفان نب ورم نب نابلس نب سيه نب فيلعلا
 نم هرصع ءابقف ىلاغ هقفت هبو ٠ اققد.٠ اقتحم الماع املاء اريك اماما
 ٠ ضئارفلا يف رردلا باتك اهنم ٠ ةديفم تافنصم هلو ٠ نهلا ىحاون بلاغ

 دادب ىلا اهريس هيبثتلا ثالكشم ضفب هيف نيب ٠ ررذلا هاهم رصتخم هلو
 :٠ دادتفب ءالع نم ةعاج اهنع باجاو ٠ يناغصلا نيدلا يضر مامالا ةبعص

 ٠ ضيا وعن اهنع باجأو ٠ يري وشلا فسوي نب دسم اضيا اهنع باجأو

 دعب ديبز مدقو ضرح ءامكح نم هلصاو :ابلك ةبوجالا ىضرأ هباوج ناكف
 سابع هيقفلا نع ذخا ديبز مدق ا مث -ايركز نب ميهاربا هيقفلا ىلع هقفت نا
 ذخاو ادوعسم يذاقلا كرداف ٠قرشا يذ دصقف لابجلا علط مث ٠ دمع نبا

 ميهارباو مضاع نب رمعو باطخلا نب دمت ديزب هباحصانايعا نمو ٠ هنع

 نسحَو نانبالا دوعسم نب رمسو ليلا كرابملا نب نمحرلا دبعو لقلقلا نبا
 هنا ةقثلا يئربخا دقلو : يدنجلا لاق.٠ ةلوهسلا نم دما نب دبعو يبعرشلا
 ةلاءاح لاز: الو بيغ هيبنتلا ظفحي ناكو ٠ اسردم نوئس هسرد يف جرخ
 لهاىلع هن جتحا لاقف ٠ هلمحت لف هظفحت ثنا هل ليقفا ١ هلم اقوا هل

 نب ميهاربا هفيش نع كلذ ذخا نارقلا نم اعبس مويلك يف'هبتار ناكو :ارمل
 سي ردتلا ىلع مزولو ٠ ديبز ءاضف ىلع مزول ٠ ديدش عرو اذ ناكو ٠ اي طل
 هتاتقي ام مدعي اًريقف ناكو ٠ كلذ ىلا بجي لف أمايا هيلع مسرو * مئتماف
 ناضمر رهش نم سماخلا موي هتافو تناكو ٠ ىصحي نا نم رثكا هلضفو
 ٠ ماهسس باب ةربقم نم ةيقرشلاةيحانلا يف هربقو٠ ديبرب ةروك ذملا ةئسلا نم

 هاخ روكذملا خيرانلا يف يفوت الو ٠ هدنع ءاعدلاب اككربعؤت/رويغرلا :تفوؤعم



 دلك 1 4 ةيلثلللا دوقعلا

 نيدلارون ناطاسلا ىلا اليافز اووزبؤبملاب ماقأ ملوصوب ةداتقنب لع فيرمثلا

 رارج ركسع ف: ةكم: ىلا هشفتب نيدلا رون ناطلتسلا زهمتف لاخلا ةزوص.ةفرغي

 اوب رخأو نيبراه اولو همودقب رصم لها ملعالف ديدش مرعو ةديج ةنازخو

 نيدلا رون ناطلسلا لخدف ٠ حالسو ةدع نم اهيف ام ىلع ةكميب دكلملا راذ

 زرابم ريمالا لصوو ٠ ةروكذملا 75 ةنسلا نم ناضمر ربشش اهب ماصو ةكم

 ةمدخ يف .كزيبغار ةباعيصاو هم ينب نم ةدلع يف نيسحلا نب: يلع نيدلا

 ناطلسلا لسراو٠ اعيجج ماسكو » مهيلع نيدلا رون ناطلسلا منأف ٠ ناطلسلا

 همدختساو هيلع منأو همركأ هاتأ الف ٠ عيني بحاص فيرعثلا ىلا ني.دلا رون

 نالفلسلا لطب و“ نبي رصلارارق ىقببال ىتح اهبارخي ؛ ىمأو عبني ةملق ىرتشاو

 ةعبرم كلذب بتكو ملاظملاو تايابجلاو تاسوكملارئاس ةكم نع نيدلا رون

 نباو خالسلا نيدلارفنريمالا ةكم يف بترو دوسالا رجحلا ةلابق تلعجو

 يداولاب دعس ابا فيرششلا لعجو زوريف

 تام اهيفو ٠ نههلا ىلإ ةكم نم نيدلا رون ناطلسلا هجوت 74.٠ ينو
 وبا نينا ريمأ هاب مصعتسملا هلو هدهب ةفالخلا ىلوتو رصنتسملا ةفلخلا
 نيعسأو نام ةنسنم اذه انتفو ىلاربانملا رئاس ىلع هل ىعدي يذلاوهو ١دمح ا

 قارعلا جاح مطقنا دق ناكو ةكم ىلا قارعلا جاوح لصو اهيفو ٠ ةئاعبسو

 نيثالثو نينثا ةئنس نم قارعلا نم دحا اين عين الك نيثيم عيب ةكيرزو

 لعجو تييلا ىبك.ةكب ىلا يقارعلا جاحلا ريمأ لصو الف ٠ نييباراةييبأوللا

 ةكم يف ةريك ةقدصب قدصتو تييلا ىلع ةضفلاو بهذلا

 نب مساق نب يلع نسحلا وبا مامالا ةمالعلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه يفو
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 كدارشلا ساه يف .ينلفلاوب ليال اون تزايلجإلا ىلع مش 3 0006 837 هذ

 2 كءالعأ 5 لو دارك وا ٍجارم رمأأ يف قاش

 اوراغ نا :ائلنلا, لها+ال مام ادجّو اودجن نا دمنلا لهأ *لث ل

 ”راظخ“ قلي ل نإ ”ريعلا لبصيو ”نسأ”هلوخال ذا ئذلار اري دق

 'رادك أ كلت نماف لوسرلا نبال ٠ تفصنيح ءارضخلا نيلاب ترس
 ”رايد .هارظبلا ينب نم يهب اهل. ةفئاعز 'ديراطع اهيف ناكو
 راعلا الو ابوك رم لهسأ رادااو هب بام لول درف يق ن .ل

 دامه ناطا لا يقباو: لق اولا رمح ىوسس ناطلس قبب 'كلتناب .ة

 ةياهفار رع !: نامل!" قتلي ادظظلا 7 . !!ةدولمح اطفال وفلل ةيبلفا وا

 ! نقاط يلا .التباو اول": وجي سوانا دع امتاقرا
 ارابج مظعلا, الخ ثيح باكلاف 2 ةرذاعم_لبقل الو انو ذفن
 راتب نات دمغلا لخدي له ..دلب يف. ناناطلس طق قفتي م

 ٌراَود ٠ حادقال دشني لظو .ةّولمد نيعلاب يرالا تبغام
 لا لامعا لايببأط :١ اهلك جرن ةيجلي هين يللا نب 3

 رادغ رادغلاو:رديي ىدبع دق مهم نياق“ هرقبح ال 1

 ”رافلاب هنت (نيك د يقرا اسلاو ١.. ,ةلفا شرفا اعرجت ةئييأ ل نك

 عم ةفرشملا ةك ىلا انفك اثم هاب ,دلارون ناطل سلا زهج ةنسلاهذهيفو 10

 0 نيب رصملا نم ةكم يف يذلا ركسعلا مع الف ٠ ةداتق نب "يلع فيرشلا
 نب يلع نيدلا زرابم ريمالاب مهلا لسراف ٠ ةدام هما اوبأط رصم بحاص ىلا

 معاطف ٠ ًاييراف نوسو ةئأم مهعمو ي ىناكرتلا ل سأل ساطرب نب نيسحلا



 6 1 ةبالوللا دوقعلا

 ىلا لوسرلا عم مدن ٠ يدوهلل لاق كلذ ناطلسلا معسالف ٠ ببسلاو

 88 لق *لوسرلل لاق مث ٠ هلعفتف عرشلا نم ككيلع بجي ام كفرعيل هيقفلا

 هياذ يجي ٠١ يدويلا اذه فرعث نا يو ناطلسلا كيلع لب هيقفلل

 كياع بمن ٠ هيقفلا هللاقف ٠ ةمذلا نم :ىرب دقف هزواج ىتمو عرشلا يف

 كيرا لان دهن طلق قطو اكو اذ وعامل قمع الو لك ازلا“
 ةريظفا ف ف اطلللانىلا لؤيلالا مجرو يدوهيلا فرصناف ٠ كمد لحو لاكتلا
 الو لتقنف هيقفلا هب كرما ام ىدعتت نا كاي! : هل لاقف ٠ رمآلا نم ناك ام
 06 8. فرصلاف ٠ سو هيلع هللا لص هلوسر عرشو هللا يح اذه ناف دحا كعفني
 نا ىلا روكذملا دومملا يف سي ردنلا ىلع هيقفلا لزي ملو ٠ هلزنم ىلا يدوهيلا
 778 ةنس يف يفوت

 دهاوشلاو نيم نصح ىلع نيددلا رون ناطلسلا ىلوتسا 75 ةئس فو
 هيلا دفوف ٠ هنوصح ىلع أمنثم اعبطم رام ناكو ٠ "يئابيشلا نب رامع لتقو

 راهن نم ةعاس هراد باب ىلع ماقأف ٠ روبشملا رعاشلاربمح نب دمح كيوالا

 م5 : اهيف لوقي ةعقر هيلا بتكف هل ذأ ف

 رهسلاوجالدالاو اتا و ءا هللا كرلصا بابلااي

 رم الو لظال ةداتقلا لثم ابهفداصفنالوخ ضرا ىلا ىناو
 : لوقي أباتك هرهظىلع مقو هتعقر ىلع ففوالف

 رمدلاو لظلا اهيف ةماغلاك ل

 ةعامج هيقلف هنع فرضنا مث امايا هدنع ماقاو هفصناو همركاف هل نذا مث
 يذل هنا هرطاخ يف مقوو اًرامع مهتاف ٠ هعم ام اوذخاو هوبهنف رامجديبع نه



 ما/
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 اهبابشأو ةروضنملا لوألا مايقال ك3 يف .يفانلا بانا" كة 3

 جوزت فيك دوعشم يضاقلل ليقو ٠ اهنم هدالوا كاك هتايح يف هثنباب

 يدالوالويل أيفاكن وكي ن 50 ةك رببوجرأ لاقف 'ريقف لجر وهو ينزاملا

 . ركمملا نع ىغنيو فورعملاب 1 قملاب عدصب ناكو ٠ لاق 5 ناكف

 ٠ لوسر نب ىلع نب نسحلا نيدلا ردب ريمالا هانب يذلا رجملاب اسردم ناكو

 ٍْ راكع ةيرشب نيدلا سعمريمالا هدلاو ةب رت ىلع

 ناكو“ هتييدي ري مماجلا نم جرخمث ٠ ةلبج يذب ةعمإجا موي ىلصدنا ىوريو

 قيرطلا يفراص الف ٠ روكذملا دهسلا فقو نم عضاوم نادجب يذب نكسي
 ايضاق وا اًريزو هنظف ٠ نالغ ةدع هعمو ةنسح ةلغب ىلع بكار لجر هيفل

 رصق يف ذئموب نيدلارون ناطاسلا ناكو ٠ ةأودلا نالغ نم هاربكلا ضعب وا

 ينزل اذهل (قيتف كلبا نيفل هلغبلا علامة رع ةيقنلا لن: قاقلؤع

 نم هبذتجاو هيقنلا هيلع 'ضقتاف ٠ ةفيظولا هذه يف ناطاسلا مدخب يدوي

 اعجوم ابرض هب هبرضو هلعل علخو ضراالا ىلع هاقلاو اهيلع وه يتلا ةلغبلا

 تلجزختو كروط تراوش دق ةلوسؤ ؤدغو هللا وذ اين لوفي لقيتو افياش

 ماقف ٠ افلبم هنم غلب دقو هكرت مث ٠ كتناها يغبنيف عرشلا بجاو نع

 1 0 ناطلسلا باب ىلا عجرو يدوهيلا

 رون تالا انالوم التوأف يب رأملا دم ه.ةفلا لاقف ٠ كمصخ نم هل

 هيقفلاهل لاق لوس هاج الف ٠ ةصقلا نع هل 7 "يارنر للا هل نيدلا

 لاغبلا نوبكري دوهيلا كرتي نا هل لحي ال هنا هفرعو ناطلسلا انالوم ىلع سس

 اوجرخ دقف اذه اولعف ىتمو نيلسملا ىلع اوسًرقي نا مهل لِ الو جورسسلاب

 هيقفلا نع ناطلسلا ىلا باوجلاب لوسرلا مجرف ٠ مهيلغ مالسالا ةمذ نع



 دك ةيؤلذالا دوقعلا

 ذشموي اهناطلس ناكو ٠ رصم .ىلا ةحس مدقتف ٠ نيب راه ةكم نم اوجرخ

 مهيف اركسع هعمزهجن ٠ لماكلا كلما نب بوي نيدلا مجن حلاصلا كلما
 ١ ريغصلا نيدلا ملءو ريبكلا نيدلا م

 اهوذخ اف ةفرشملا ةكم ىلا ةيرصملا رك اعلا تاصو 788 ةنس يفو

 سانلاب اوجمو
 ملاس نب دشار نب نسحلا دم وبا حلاصلا هيقنلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 نب دمجم هقنت ٠ الياج آماماو اريبك اهيقف ناكو ٠ نسح نب دشار نبا

 مهنمريثك قلخ هب هقفتف ٠ ةدم ةعنصملاب سردو ٠ ةنفهسإ ليدح نب دما

 نب دم ةأضفلا يضاق مهمه نباو هتوخإو ديعس نب دمج نيردلا ءاهب ىضاقلا

 ناكو ءرصان نب ركب وباو يديبهلارمع نب ىلع بيطخلا ذخا هنعو ٠ ركب ين

 حلاصلا هبيقفلا يفوتو ٠ ةروكدملا ةنسلا تلا ىداج خلس ىف هتافو

 ذلك ونا يناطلا دعسا نب دما نب مسقلا يبا نب دما نب هللا دبع لضافلا

 دمجو نوعمتم نب دمحم هقفتو ٠ يباصالا نسحلا نيل ارصاعم رهام [ييقف
 ناكو ٠ ةضاحوو قرتملاو لومعتلا ءاضقب نحن“ 4 ٠ ليدح نب دمحا نبا

 هتيرذ يف جوزت هنال ٠ يشياغلاديز مامالا انكي نك يتلا يعاعجلا ةي رقنكسي

 لاقي برع نم هلصاو ةفحجلا لها مثلا ةيرذ يف ج وزتو ٠ ةفادهى لا راصم

 يف ةفادهب هتافو ناكو :دةمحتلا راح نونكسي ةممعم امي باطخ ونب يش

 دمحنب هللادبع نب دمحم هللا دبعوبا ملاصلا هيقفلا ىفوتو ٠ ةروكذملا ةيرقلا
 اركاذاهيقف اكرابم الجر ناكو ٠ ينزاملا ليعامسا نب دم نب هللا دبع نبا

 جوزتو ٠ دوعسم يضاقلاب هقفتو ٠ قرشا يذ هدلب.لصاو ٠ ةءورم هل هقفلل
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 اهبابساو ةيروصنلا ةلودلا مايقركذ يف ينانابابلا 026 5

 دم هيقفلا نا مث ٠ ةيئارلا ةسردملا يف ًاسردم هربترو رضخلا هيقفلا اوبلطو

 ماقاف ٠ ارا اهل لاقي ٠ دنجلا راشمم نء ةيرت ىلا ةلبج نم لقلنا رمح نبا
 ناكو ٠ رفطلا ال لاقي ةيرق يف نكسف هديمع يداو ىلا لقالا مث ةد اهيف

 ةيرقب امرع٠ ةماقالاو ٠ ينبدعلا نيسح هيقفلاو رضان نباب عاّتجالا ريتك

 هنفد دعس نب رم هيقفلا ريضحو ٠ ةروك ذملا ةنسلا يف اهب يفوتف ٠ نيتننذلا

 ىلاعت هللا همحر هباعصا نم ةعاج يف

 يدبلولانباءاقأو نميلا ىلا ةكم نهنيدلا رونناطلسلاءج را ةنسيفو

 : ملعا هللاو عراك "نملا ةنسلا تضقنا ئذ انك ذ ام ةكم يف يزعتلانباو

 يف ةفرشملا ةكم ىلا ةنيدملا بحاص ةجن“ ريءالا لصو 737 ةنس ينو

 "اةاايركللا# ةكم نم نيدلا روث ناظلسلا و كسع جرخو : سراف فلا
 ةرد.هايبم علطو ميمكلا نصح نيدلا زون ناطلدلا 1 ةندلا هذه يفو

 رش ا اوب يركذ يبا نب دمحا نيردلا مجنريمالا لتق ريخ هان 0 ةناث

 ةكم نمركسملا ةعزبب

 لاق لاملا دهاش نمت هب قثا نم يثدح ٠ نيا ذقملا بحاص لاق

 لقا دقي :نندلا الون ناطلديلا خب اهنجأو قلظا الو نيت كبارا

 لك وخايف 'كقوتي مو مث :ءادب لف نيموزهم نيبولغم ناركسملا هلا

 الاس نالت غنا راح ل ديلا سبالملاو ددعلاو ليخلاب ار حالصاو

 هيلع اونآك امم ةرشق لمجاو

 فيرشلاو يرصصبلا نبا زهج هيلع هللا ةمحر نيدلا رون ناطلسلا نا مث

 هباعصاو ةجنس فيرشلا مهب عمس الف ٠ رارج ركسع يف ةكم ىلا حجار



 7 ةيؤلألللا دوقعلا

 'دسالا خللذ لق '«ينليث ليف ]در اايمأ مب يتلو عدلا كاكاو

 ”دضعلارصتخلاك الو كاذك اذ ال٠ كلم نم رف. اريسما مولي نمو
 : 4 هللادبع نب ىسوه نبرمعدح اصلا هيقفلا يفوت ةن دارك

 *. الما انما :نكاشلا لريزاش نر هقلا نبك .ًاريتق: ناكوب ا: فلنت ىشرقلا ادلب

 0و ندعب ب اكو 1. عاط عضاوم م

 هريغو يع.را!ن ةتزلادرع نب هللا دبع مهنم ٠ ةعامج نع ذا لابجلا ملط امل مث

 ٠ ةليوط ةده ةنسلا رسم ىف سرو :تافشاكمو تامارك بِحاص ناكو

 نه هنع ذخا رم ةلمج نءو ٠ رغاصالا نمو رباك الا نم ةعاج هب هقفتف

 يف هريغ خيش هل فرعي الو ٠ هريغو يبيقعلا ديعس ن؛ رمح ريهاشملا

 ةصاخ هقفلا

 رم نب د# هيقغلا ةمدخ ىلوتا تنك لاق ٠ هتذمالت ضعب رعب

 ذا كلذك وهو انا انيبف ٠ ةرضحي هباث هل لسغال ليغلا ىلا اموي هعم انجرفت

 ٠ هدب يف هلعنو ايفاح يشي وهو رضحلا هل لاقي قرشملا لها نم هينف : لبا

 الكسل ديؤي ءاج دق نالف اذه هيقف.اي يل لقو ٠ مسبت هيقفلاه ,ار الف

 رفن هانب ام ىلع أطي نا ةسهارك لاق ٠ ايفاح يشملا ىلع هلم اف تلق ٠ لع

 مآ ًاسردم اهيف دعقيو ةلعمم لوسر وب يلب بيرق نءو ٠ لوسر نب نيدلا

 اماستو ٠ روكذملار مع نب دم هيقنلا دنع ىلا روك ذملارضخلا هيقفلا لصو

 داعو اعداوت مث ٠ هتفلا لئاس» ضعب يف ةعاس اثحابت مث ٠ ةيضرم ةلاسم

 سرادملا لوسر ونب اب ىتح ةدملا لظن مل مث اهنم هاج يتلا هقيرط يفر ضخلا
 <«باغي » يطحلا لصالا يفو )١(
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 اهبابسأو ةبروصنملا ةلودلا مارق ركذ يف. ينانلابابلا دي 5 د

 الأف ءريشبلا لع مهيلع اماومري نأ كيلاملا ءارمالا رمأوأ هزيبسم نم

 ' تكتم للا كلوش: رح قلطتملا لاظاوتخ دلتا نام كلف اومن اةللغ

 "و بحجر ةنس يف ري

 رون ناطلسلا انالوم نأ هب قثأ نم ينربخأ ٠ دقعلا بحاص لاق
 مهما راغ يف كلذ لكو ٠ نينس نا اذينة كي هزيل نيدلا

 سو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةئيدم ةنيدملا ىلا ليئربج ريمالا لصو الو
 بحاص بويا نب ركب يبا نب دمم لماكلا كلملا ناطلسلا ةافوب ربخلا هيل

 كاملا ىلا اوللي ملا# ل ركسملا نم هعم نك نم لك مدنف ٠ ةيرصملا رايدلا

 ىلراشلا لجداتو ٠ ٠ رصم ءارم ا مجنلا ليئربج ريمالا ناكو روصنملا

 يف ةبتر لءجو ٠ ةليزج لاو 4 قدصتو ه هركاسع ىلع قفن | ةكم نبدلا

 يّرمتلا نباو يديلولا نبا مهيلع لعجو ٠ اسراف نيسمحو ةئام ةكم
 نب دمحم نيذلا .لاجج بيدالا لوقي ,ةمتولا هذه يفو ٠ ةكم يف اوماقأف
 : هلع هللا: ةجحر ريمح

 دجا ام لثميل اودجو مهنا ول  اودعب اةيحدجن ناريج و أم

 دوق الو مهنم ةيد ال هيف ام. يمدنوتنمدلا لهأل حاب أن مو
 لوي اهيفو

 'دخا ىذلا رْمَدْلا ىف بئاجلا لثم يذخو ىلمذاو يثح دئاصعلل لف

 اودسح يذلا موقلا نعو هدونح كا أم روصنملا نعش دحلا يصق 84. لل

 هدغ الام مم كاذك مو الا ليدع ١9 دون مقل
 ع

 اودهع ام ريغ اهوار ءامسلا ىتح مثءاجراو مهدبا بعرلا لزارت



 اا 0 ةيكاذللا دوقعلا

 5 بشي مل ةاشلا هتحّطْلول ب ؟لئأنو دج اهوظيال حامل مويلاف

 ”ةليوط ةييشطولو

 لطلاب اوفرتعا هدالوأو ةزمح نب ىحي نيدلا داع ريمألا نا مث

 ةدالخملاو ةجحح مييلع داع اف :نيدبلا“ رون ناطلسلا- انالرم ّلا:اَو ردو

 : ارفع نوديعيو اًربق نودخابإ كولملا مش * اذكهو ٠ اهنوصحو

 ىلا يف ةفرشما هكك !1تاخداخم تالوملا ججرخ ٠6 ةنس يفو

 . ةكم يف نيهمملا رصم لها نم هيلا لصي يدنج لكل ناطاو سراف
 م مث . دنحلا نه ريشك هيلا لامو :ةوسكو اًناصحو راند فلا
 تاراقنلا هيلا لمحم ٠ قيرطلا ءانئأ يف هبجاوف ةدانق نب حجار في رشلا

 ىلع ةرياسي ناكو . سراف ةئاهلث هباصا نم مدختشاو .تاكيركلااو

 رزقا كلل وسو اوس راما نا ةكم ىلا مدقت ل مث .لحاسلا

 ناك ام.قرحأ حجار فيررشلا ةبراقو كلذ ةحصب هنويع 3 هدسدن

 . ةيرضلا رايدلا وحن مّدقلو لاقثالاو ةناكحشنفلاو ةناخْمتاوملا نم همم

 نم باجن ُهءاج ىتحرمشي لف ١ نيّرَسلا يف ذئموي ناطاسلا ناكو
 لاقف : ةباحصاو ليئربج ريمالا ةمزبي ال نماي ةراشبلا لاف :فيرشلا
 يهره : شو :يلاف ٠ كم نمي: لاقي طق ا. ىمد نال ٠

 .. لذ ةرامأ ام ١ لاقخ تال نالقلللا نل هتيلاف ء ازيلال كالا

 بمحبلا دشأ ناطلسلا بجمف ٠ حجار فيرشلا نم باتكلا اذه لاف

 مى

 اذ

853. 



 ١م

 88 ل.

 اهبايسأو ةب روصنملا ةاودلا يف .ينانلا بالا 963 د“

 ةفالخلاو ةحح ىلع ىلوتساف لججار فلا نيتس يف ةفاللاو ةيح وحن

 ثبهتلاو د ةدس الو ةلبق“دجأل قفتي ملًاقافا دحاو موي يف اعيفالخمو

 عجب يتلا نوصملاو ربانم نضح ذخأ ةزمخ نإ ىحي ىلع تالعفلا هذه

 مهحلاص ناكدق ام ميم نيدلا رون ناطاسلا ذخأ مث . ةئينه ةميِب اهعيمج

 . ةرطمو ٌدرالاو تسمحلاو ُدانسالاو نوبلا يهو . ايلملا دالبلا نم هيلع

 اهلا لمو اروصتم |هروم روز دملا هرفس مم ناطلسلا مجر الو

 ةبج نم يددجلا ىلع نإ ب 58 خيشلاو م خاص ا.د لا

 داعو . ايف هل ضراعمال اهحتفتسا دق يتلا دالبلا ىلع هوحلص أف فارس ءّذل

 دق ةفالئعو ةحح ىلإ .هتريسم دنع نيدلا رون ناطلسلا ناكو «:ةمابت ىلا

 ويدلا: نبش رييمالا من جو رملاب ليلا: ناين نيد سك بهلاربلا

 ةرابلااعبنأ ريمالا جرف . هن ةدضقاداز | نا ةزمح نب هللا دبع ن ب دمحأ

 وهو نراق ”موي ناكو فرطلاب نيدلا سمنت ريمالا ناكو . بانجلاب طحن

 ماظعلا مايالا ريهاشم نم

 ”بيدألا لاق ةفالخملا ىلإ هتوزغ نم نيدلا رون ناطلسنلا مجرالو

 : نيمح نب دمحم نيدلا لاج

 صقلاو تاينيدرلاب ”اللظم ١ بل يف تثج امل رصنلاب تئنه

 بغت هازوجلاو ناك |مسلا باغ 2 نإو كوالا يلوسر اب (روسزلاو

 برعلا نم كفافلأ يدنا يفو اتالاقش بساع ذانيم توزع



 0 ةبالوللا دوقعلا

 "ه لعف اب ناطلسلا لع الف ٠ مجهملاو بلاحلا ىلع لطي ةماهت يبد ام ناطلسلا

 عم ناكو ٠ اديدِش فض ئلذءنم عج ىبيحب نب دمه هدلوو فيرشلا

 : مئاصملا نازد نصح ره ندعو اعلا 4 دمعت ريمالا ذئموي ناطملسلا

 نسخ رثخأ ناكل ءاتهانع اب الب ٠ ناطلسلا دنع اب ا
 فيرشلا نا معا اناو ناز ع يس كاطع 101١ نال لاق 3

 هديزا انأو ناطلسلا لاف ربانم نصح ملسو ٠ هلأ مغري هزمت نا

 لاول نب يجان خيشلا وهو هريزو ناطلسلا لسراف 0 ٠

 ترص دق لاقو لبقي مف كلذ هيلع ضرعو ةزمح نب ى فيرشلا

 مجبلا يف مل اكيرش
 ىلا كرهت كلذل ناطاسلا بضغ دتشاف ٠ ءيش رين ريزولا داعف

 الثمتم ةزمحخ نب هللا دبع روصنملا مامالا :نب دمحا نيدلا سمشريمالا

 لوالا لوقب

 ايبوكراال[رطتضلل يار'الف ...٠٠ اكرم ةئسألا الا نكي مل اذإ
 ' ».. هم يطالب انش مامالا نب دمخأ نيدلا سمث ربمالا ناكو

 52 8. ين ىرج يذلا حلصلاو مذلا هضقن يف ةزمج نب ىبحي نيدلا دامع ريمالا

 مدقو ديبز ةسورحم نم ناطلسلا جر . همع نم يللا ةنكمب لو رمرعذ

 نيطب ون ملا هيو ئلكز يبأ نيدسم ايوا لجني ديال ةهاجت

 . لاوماإلا ثناتأو قلل زكا ققنأو رك اسملا ناطلسنلا مدؤتساو مهريغو

 راسو : مامطلا ُلادعأ بصي اك ابص هيددنر نيب ا تناكف
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 اهبابسأو ةي روصنملا ةلودلا مايق ركّد يف.يناثلا بابا دي هم هي

 الفن داريالا نسح ٠ باوجلارضاح ناكو ةنس> ةهدبو ٠ ةديح تاظوفمم

 هدالي :ناكو ٠ ةروكذملاةنسلا نم ناضمر نم نقي ث الثلد الا موييفوت ٠ ارثنو
 لعا هلو ةئاوسخخو نيسمخو ىدحا ةننم مزجلارهش ياس ةعمللا رامرخاا

 يبا نب يلع نب دل "نب راح نب يلع +. نسحلاّوب دلل ىفو' اهيفو

 ءاضقب نونماو ٠ ةئاودهنو نيعبسو نيتنثا ةنس الذب ناكو ٠ يريججلا مسقلا

 الإ ءرو ند + نكي لولو أَ ارو ١ ذهاز ناكو ٠ ةيضرم ةريس اذ ناكف با

 ةافولا هترضح الو «ىفكل با ةئيدم يف ءاضقلا لع قزرا ضبق نم هعانتما

 لودلا ىوقتب هرضح نمو هلها ئضْوأو -اضقلا َلَوتيإلان ار بكالا هنباىضوا

 ىدامج نم نولخ تسل تبسلا ةليل نوت نا ىلا يضرملا ءاضفلا ىلع لذ
 ع (انئااو ووك ذملا ةنسلا نم ىلوالا

 امهيفالختو ةفالخملاوةح نوصح نيدلا رون ناطلسلا مت 5 غةنسيفو

 ةزهحنب ىبي نيدلا داع ريمالا نب دمع نيدلا جان ريمالا نا ببسلا اكو

 هفضلاو٠4 0 نيدلا رون ناطلسلا ىلا لزن ةزمخ نبى لع نب ةزمح نب ناملسنب

 ناك رسم ديلا تالاف كلاكيدذ « ا رزست هدالب ىلا ملطف فالحلا هعطقاو

 نم ةديج ةبترنصملا يف ذاكو ءيش ءذخا نم قييروهباحت اول خدوهيف لماعف 28
 ةسبال ليلا نمار شع اوكرن نا نابك وكيف مهتداع نم ناكو لجّرلاو ليخلا
 فيرشلا باحصا ملظ الف * ذبالا ىلع ارارمتسا :مهحالسب الجار نيسمخو

 علا ةءامج مههنم اولتقف لجرلا نم اهعم نمو ليخلا ن ةبترلا مهيلع تجرخ
 ٠ ايدرت زيإللا لا هسفل مرتك

 دالب يف وهو ٠ ربانم نضح رمت دق ةرمح نب ىيحيربمالا ناكو



 6 د و ةيؤلؤلالا دوقعلا

 381. 4. ةلغبب موي كي رادبكرلا كأي ناياتم اذ خاف ٠ سانلا لعو كيلعو

 اووف قفا غتر ف كيلع ا رتاف_.نيملجاجلا ملطتو اهبكرت
 ناكف ٠ ىنسنري يباحصا نم يمردب موي لك علطا انا. ناتو ٠ هللا جوكر

 باب ىلا لصو اذاف ٠ هباعصا نم يسرد هعم علطي و موي لك نصحلا علطي

 ام ناطاسلا هيلعأ ارقيف ٠ نذاريغ نم هيقفلا لخديو يسردلا فقو ةداسلا

 اذا هللا همحر ناطلسلا ناكو ٠ اج اذه ناكف هيقفلا جرخي مث ٠ هلل ص

 هل فتي ن انمنم ل انه ةيقفلا ىلا هقيسل نم رع ان نظم نه لوا دازأ

 مفر مث ٠ مالسلا حرط عضوملا كلذ ناطاسلا لباق 'ذاف ٠ ةسردملا باب ىلو

 فقاوناطلسلاو وءديف ةراشالا هرةفلا مهفيف وعدي: نا هيقفلا ىلا يشي هدب

 مدقتي م ٠ هيحو لناائاسلا حس هبجو هلا حسم اذاف ٠ هيدب مفار

 عولطدنع اهب ىنوتف هدلب ىلا لقتنا هتافو تند امو ٠ ديري ثرح ناطمللا

 رخا ناكو ٠ ةروكذملا ةنسلا لوا مد نم انيتيلدإ ملل ةعبإجا موي نمرجتلا

 موي * مدقتم نمز نم لوي ناكو دججلا هلو هللا لا هلا ال همالك نم م مهف أم

 يضاقلا هبمع قتلا نمو ٠ امهيف توم لعاو ٠ نايلتعت 7 البلو ةعبجلا

 ام هو يدنجلا لاق ٠ ىلاعَت هللا هاش نا كك رع نب دمج

 مزاجا موقل هبيكذا ىدانهلا عامم بيقد هبتك |. هطخب ا
 1.8. عباس تنام علمت تنااذا ٠ مفانب عامسلا سيل .أعماس ايف

 عناص ةين اموي يفتنا اف ٠ اًدهاز ريخلا نعايندلايف تنكاذا
 5 هضاب لضف هيقفلا نب دمحم نب نامع كي هيقفلا يفوت اهيفو 220

 ذل .ايدءاتم [للغ اطباص الامل افاايقف ناكو.٠ يداخلا يدلل رفعج نب ريمج
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 ناكو نارمت يبا نب ميهاربا هبقفلا نب دمحا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه ينو

 فكريسمخو عبس ةنس نم نابعش رهش نهرشع عباسلا سيلا موي هداليم
 ةنسلا فيس مامالاب هقفث ناكو ةئاسمخو

 با عهاج يف ماق اهناو ٠ ةنس ةرشع ىدحا هسلج 2 هنا ىوربو 2050.

 مدلب ىلا فاتخ ناك كلذدعبو٠ هيلعزعل ٍبحاص ناربقيفالا اهنف جرخي /

 ٠ ةغللاو ٠ وغلاو ٠ هتيلا ةنملا كييع يان ٠ تافوالا نم ليلق يف

 تامو...طخلا يف ىت> الك روما ىف هاك احو ٠ لوصالاو ٠ ثيدحلاو

 رمش كلذ يف لاقف ةنس نيرشعو عسل نبا وهو
 ايصلا ىلا ترغو ٍيترغ رمتلا نم نم ةحح نورشعو عسنأ تشرالف

 ابحرمو الهسو الها هل تلقف . الحمم ىنمب بيش يفرذناو
 اندم تفك ناو الاطب تنك ناو: :... ةعاطو كنم قملا عادل اممسو

 لك ىلع نع . ةريك اك لن أو تركذ مليا ول

 اهيف لوقي هلوق نم تايب اهنم
 دممعلا دداولا باوث ةاجرأتب دبالا مئاد سبحو مارخ فقو
 دشرلا يذ نارمتيباتببل نم 2 مهيهذم روهشملا ةلبانحلا ىلع

 دقتمل ادص ادعم ناك وا . ىئلاخ ىدل هيف لحال

 ةجردب يتلا ةيردعات الو ٠ هدقتعيو هم ل لاو ناطلسأا ناكو

 0 ىتح هيلا لسريو هب فطلتي لزي م ةيري زولاب ةفورعملا ةي زعملا

 هيلع هللا ةمحر نيدلا رون ناطلسلا هل لاق مث مع اهب سردو .ةسردملا يف دعقو

 لع قشي ةسردملا ىلا موي لك يف يل درتو كيلع رفا نا بحا يفا



 6 هه و4 ةيألوللا دوقعلا

 قيرط ىعرعبلا يف هنالصي ديلقتلاو ةفيرشتلا نا هلعاو: نيدلا رون ناطلسلا
 ناكو : ةروك ذملاةنسلا يف ةبايثلاب ديلقتلا لضوو ةفيرشتلا تاضوف ::ةرصبلا

 يلاعم ىمسي لجر ديلقتلاو ةفيرشتلاب نيدلا رون ناطلسلا ىلا ةفيلخلا لوسر
 : لاقو ربملا لع لوسرلا ىقثراف : دنجلا يف ذثءوي نيدلارون ناطلساا ناكو

 نميلاب كيلع تقدصت دق : لوقيو مالسلا كئرقيزي زملا نا نيذلا رون اي
 ربنملا ىلع ةيفياخلا ةفيرشلا ةعلخلا هسبلاو ٠ هايا كذيلوو

 ةفرشملا ةكم ىلا نيدلا رون ناطلساا لسرا ( 7؟ )ةئدلا هذه يفو

 دي ىلع ةريبك ةنازخب لسراو ٠ ةمظعملا ةبمكلل ةضفو بهذ نم ليدانقب
 لجرلاو ليخلا مادختساب رماو ةداتق نب حجاز فيرشلا ىلا يرصبلا نبا

 12 يدملا 0 زم وللف ٠ ةكص ىلا رصم نم الساو ا[ خسحل نأ لعاو

 فيرشلا مدختتسي نا لبق ةكم ىلا 'يرصملا ركسعلا لصو ليدانفلا قلعو
 يرصماركسفلا ناكو . نيبلا لآ يراعبلا نبآو مجاز فيرشلا جرا دخأ
 ٠ قدنبلا يناثلاو ٠ عبسلا دحو مثدحال لاقي ٠ ةراما هيف سراف ةئامسخ

 وهو ريبكلا مدقملا سماخلاو ١ ساطرب نبا عبارلاو ٠ يركذ يبا نبا ثلاثلاو

 80. كل.

 فو

 نب نيدلا بابشربمالا مهيلع مدقو نيل نم اًركسع نيدلا رون ناطلسلا
 مدختس نأ هرمأو ةداتق نب حجار فيرشلا ىلا ةنارخب ثعبو ٠ ناديع

 ل مهلا جرخ ةكم نم بيرق اوراص الف ٠ لعثف ركسلا

 رساو برعلا تمزهناف نيرسلاو ةكم نيب نيفي رخلا هللاقي عمضوم يف اوقاف
3 0 

 080 8. رصم ىلا هب لسراو ليئربح ربمالا هديقف ناديع نب نيدلا باهش ريمالا



 اهبابسأو ةيروصنملا ةلودلا مايق ركذ يف . يفاقلا بابلا كا

 ترثك نيذلا هابتفلا دحاوهو : ملا بيرغ يف لككشملا حرش هلو حاضيالا

 هانباو "” ليكسلاو دادحلا نب رم ذخلا هنعو. مهب سانلا مفتلاو مهرارذ

 نم نابعش يف اهب يفوتف هدلب ىلا داعو ندع ءاضقب نحتماو ركب وباو دم

 ملعا هللاو ةروكذملا ةنسلا

 رشا ىلا ةميظع ةنازخ نيدلا رون ناطلسلا زهج 71 ةنس يفو 7

 يومنا كسلايف باريش ضيف نار اكل داع 3 29,8

 ةيده نيدلا رون ناينإ نقي ينو : 2 نم رشا هلع اوجرخاو

 رهاظلا نب رصنتسملا ذئهوي ةفيلخلا تراكو ٠ دادغبي ةفيلخلا ىلا ةميظع

 دياقللاناكو٠ ةنطاسلا ةفيرشت هنم بلطو هلابمصعتلادلاو وهو يمابعلا

 ىلا كلصت ةفيرشتلا نأب ب باوجلا داعف ٠ كولملا دئاوع ترجح م ةباينلاب

 برهو ٠ ةئينه ةمح بيلا ىلع جخ ٠ جملا ديرب نمبلا نم جرفم ٠ ةفرع
 ىضق الف ٠ هردص قاضف ٠ هعم جحي لو ةداتق نب حجار فيرشلا "هنم

 ةكم ىلا فيرشلا عجز نسبا ىلا مجرو ركسن
 قارعلا نم جاحلا ةبعص هيلا ديلقتلاو ةفيرشتلاب لش أدق ةغّلخلا ناكو

 ا اجب رفات قيزطملا عامل ىلا قارعلا 0 غلبف
 : داعب ىلا اوعجرف ”يحلا مهتاف نا ىلا ق قيرطلا يف جاحلا قاتعاف : لهاملا 5

 : "لحأ ماعلا كلذ يف مهنه لصي مو

 نم لومار اهضو : ةاقينس نم ةنكلا ةرك «تلصو 397 نش قو

 ىلآ  نملا لخدو ة ١ قلعف : نيدلا رون ناطلسلا ىلا رصتتسملا ةفيلخلا

 ءايلا تحت طقن ريغ نم لصالا يفاذك (1)



 د6 0 4 ةيلوللا دوقعلا

 اوجرخ معاهب مماجل يف اولصو دنجلا اولصوف نمل يحاون نم دنسإ ةفورعما

 مهقلف ةنيدملا نع نع جر ا>وهو كلانه رويشملا انفي ددجسم ةرايز نوديري

 اهرد اذه طع' مداز لمحي هيسذلل هيقفلا لاقف ًائيش مهنم بلطف ريقف

 |لف مهنم كلذ هيقفلا مهغف نورخ ا ضر ملو مهضعب كلذب يضرف هاطعأف
 مهشاصو فوص ةعردم هيلع ريقف مثءاج رمصعلا هيف اولصو دوسملا ىلا اوعجر

 هباعضا ىلا هيقفلا تفتلاف مهازد ةرشع اهيف لزنو هدي لبقو هيقفلا اص مث
 ماردلا هيقنلا ملس مث ٠ مكتاين تربعت امل مكل تلي دق متاسح ىذه

 9 هللا اورفغتساف مرت امض ىع علطا دق اي اوملعف 5 بحاص ىلا

 برق هنا هل ىرج ام بيرغ نمو ٠ مهنع زواهتلا هيقفلا او ًاسو كلذ نع

 هبرمغف ةعامجا جراب كعدتي لءخ ره مثءاخ اولكايل 1 بامصصال [ماعط موي

 لاقو هقنلا مستف عييرلا وبا انا لاقو مهنع رهلا يثوف هدنع ناك كلا. .

 ءاوزبلا عاق يف نيتنيدملا نيب يفوت ٠ ناولس كممسا نا تفرعا يلع ذغتت الو

 هيقفلا نب دمحا سالاوبا ملاءلا هيقفلا يفوت اهيفو ٠ ققحم خيرات هل سيل

 ماللا متفو نيعلا مضب يبلعلا دعسأ نب نامع نب لبقم نب ناع نب لبقم
 نيسملو ؛ترنس ةنم قرشا ىذذب هدام ناك 1١ هلع هسا ل لج لآ

 امهدعبو نيتلمبملا هارلاو نيعلا معتفب جّرع ء ىعمي مضوم ىلا لقتنا مث ةئاوسمخو

 هيقفاابو ةنسلا فيس مامالاب هقفت 30 هتيرق نكس نم لواوهو ٠ ميج

 لنص افقد يقف مدع عفا نكمل اهريغو يفاربزلا هللا دبع نب ديز

 هاهم هقفلا لوصا يف اباتكو هلع ةدوج لم لدي عماجلا ىعسي اباتك

 لصالا يف اذكه (1)

 29. ذل.
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 اهبابسأو ةب روصنملا ةلودلا يف .ينانلا بابلا دي ه؟ د“

 هتافنصم دجوتام رثكاو ٠ كلذ ريغ هلو ٠ ةاضقلا ماكحلا باتكهلو ٠ ةسايسلا

 رشتني لو ةيحانلا كالت يف هقفلا رشننا هنعو اهيحاونو تومرضحو رافظ يف

 باوضاو هباعصا اهئابّف نايعاو ٠ هنع رشتنا 5 ةيحانلا كلت يف دحا نعمعلا

 سم يتلا دالبلا نم اهريغو ديبزو : دكم هنع ذخاف طابرم نم همجو 5 ٠ هراوصأ

 هللاو كانه هربقو ةروكذملا ةئسلا يف طابرمب هتافو تناكو 0 ٠

 دبز نب تفلخ نب هللا دبع نب ملانم نب دمحم نب لاس هيقفلا يفوت اهيفو ٠

 ناكؤ ٠ -كيدجلا هتينلغ نلغ امدح اهيقف ناكو يرماعلا د6 نب 2 نبا

 قلخ هتبحصب عفتناو لع هلا ةءارقو ةرأي زلل دعبلا نم سانلا هنأت ًاعوو !دهاز

 ءاهقفلا مارك نم ناكو ٠اهريغو ةبعشوباو دعجلا نب دمحا ٍييشلا مهنم ريثك

 يف يفوت نا ىلا ةيضرملا قيرطلا ىلع لَ و ٠ ةمملا يلع سفنلا فيرش

 اند ملعا هللاو هان ون نينا لقب ف داوم ناكاونغ ةاروكاذللا ةغلنلا

 لس نإ مسقلا يبا نب هللا دبع يلا نب )ع نب هللا دبع ملاصلا هيقفلا قوت

 أبيقف 34 سب يجأ هوخأ ناكو ٠ اروهشم اعرو أقراع أبيقف ناكو يدارملا

 لاهقلا 5 ناكو بك تامارك هلو حالصلاب رهشو ٠ ةدابعلا هيلع تبلغ

 دادلشا اغا نافل نإزن ,ع ريشلا ةرايزا جرخ هنأ يورو 7 كلاش

 ٠ روكذملا ميشا ةرايزإ رفسلا مزع ىلع هدلب لها نم ةعامج هجورخب جرف
 الو حزما نولببقتو هن بنجامين يغذي جان هيقنلا لاقف

 ىلوا تنا هيقذ اي هل اولاقف ٠ 2 هيلع هللا ص هللا لوسر ةنم هناف هنوفلاخت

 مهتيرق نم اوزاسو-» مهنم قثوتف مف اولاق يضر دق لاقف انرمأ يلب نم

 طقن ريغ نم لصالا يف اذكه )1١(



 #0 ها ةيكلالللا دوقعلا

 اهيقرش اراب دوم اهيف لو ةمحم ا ةي رق مهنكسمو ةعامج مهم

 كنا و١ حتف نأ ناملس لغ نايبلا هتءارق ( تناكو ٠ ٠) لعالا دع روسلاب ١ فرعي

 ةنسلا نم لوالا عيب ر رهش رشع ثلاث سيلا هليل ةروكذملا ةيرعلا يف هتافو

 ملعا هللاو ةروك ذملا

 ىلع ة ةكسلا برضب نيدلا رون ناطلسلا رم ا ةئاتسو نيثالث ةنس يفو

 راشا اذه ىلاو ٠ نميلا راطقا رئاس يف هل اوبطخمي نا ةابطخلا رماو هميسا

 : لوقي ثيح هركذ مدقل يذلا هلوقب شئارلا ثراحلا
 مالو ةففخم ءاذ ىلع مهف روصنملا ةيار رهظيو

 قيفوتلا هللاب و لو الا بابلا يف كلذ انركذ دقو
 نسحلا نب يلع نب دم هللا دبعوبا ةمالعلا مامالا يفوت ةنسلا هذه ينو

 للح ةعلق ىلا ةبسن ماللا قاوكنمو فاقلا حتتفبيمأقلا ىلع يب يلا نب يلع نب نب

 يونسالا لاقو ٠ يدنجلا لوف اذه برغلاب ةدلب ةعاقىلا ةمنليقو ماشلاب

 يونسالا ركذي مو مويون دببز نيبو اهني ةعلق ىلا بوس هنا هتاقبط يف
 طلغ اذهو دي ز نم يف ةيحان يا يف الواهيلا هبسن ينلا ةعلقلا هذه مسا

 هل ًالماع اًريبك الاع (يقف روكذملا يلقلا ناكو ٠ عا هللأو يولتشالا

 بذعتسم اممو بذهملا دعاوق اهنم 'اهب سانلا عفتنا ةروهشم ةريثك تافنصم

 بهذم نيب هيف عمج ناديج نادامم ضئارفلا | لع ىف ضماوغلا حاضيا اهنمو

 زارتحا هلو ٠ اياصولاو ةلباقملاو ربجلا رم ًاقرط هيف درواو هريغو يفاشلا

 ف ا هلو ' راربالا ةباعصلا لضف يفر 9 فئاطل هلو ٠ بذبملا

 رن هب ةسايرلا يذم هلو ٠ بذملا ظافلأ ينمي ظافلالا بئارغ
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 اهبارسأو ةيروصنملا ةلودلا ركذ يف.يناثلا بابلا 6 ه0

 ناطلسلا ةيالو تناكو : دوعسملا كلملا لبق نم ةكم لع اريمأ ناك مايإ

 ناطلشلا ةدالو تناك ةروكّذملا ةنسلا يفو 507ةنس ةكم يف نيدلارون

 ةفرشملا ةكم يف رفظملا كلما

 روصنلا شيج ىلإ مُواسّور لام انركذ اك فيرشلا مهاسار انف
 ىلإ همم نم يف اراه جرخف هسفن ىلع فاخن نيكتنطلا كلذب سحأف
 ٠ فاكاه ا ةلدو لاح فر زو: لماكلا هللا ةئر عيني يف ناكو . عيش

 لوصوب هوربخأو رصم ىلإ الوسر لماكلا كلما ىلإ اواسرأو كلانه

 لماكلا كلملا زهجف . ةكم لهأ نم ناك امو نميلا بحاص ركسع

 لسراف .خويشلا خيش نب نئيدلا رخف نيمالا مييلع مدقو افشك 1 اذه دن

 ٠ همم انوكير نا دعم يبأ فيرنثلا ىلإو ةنيدملاررمأ ةجنم فيرشلا ىلإ 8

 فاديع نبا اورصاحو ةكم ىلا الصوف لماكلا كلملا ةمدخ يف اناكو
 مهنم لتقو ةكم لهأ رسكتاو ناديع نبا لتقف مولتاقو اجار فيرشااو

 فانباو ماينا ةثالث ةكحيب ون جيرلعب هدقخ نيكتغلملا لهظ أو. + ةيظع جام

 هلزعو هيلع .بضغ لمف اه لماكلا كاملا رع الف ٠ !ديدش اقوخ ابلهأ
 لصوف ٠ لحم نبا لاقي هريغ اًريما ةكم ىلإ لسرأو رصم ىلإ هاعدتساو
 ةئامسو نيثالث ةنس يف دعما لا

 ريمح نب دعسا نبا لضف هيقفلا نب ىي< هيقفلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 هقفتو ٠ ةئامسم>و نيتنم ةنس هدلوم ناكو ٠ يملا ماس يب نب ينج نبا

 هقفت نوفورعم دالوا اهنم هلو ةرينم هنثبا جوزتو يبصالا ماس نب هللا دبعب



 31 1 ةبولذؤللا دوقعلا

 يف ةبغرن ملا ءاجنا نم ةبلطلا هدصقف روكذم معو روهشم حالص اذ ًاققدم

 دمح نب ليها قرشملا نمودمتم هوخاو ىبحي هدلو ةنع لخا نمو ١ هتيناسناو هلع

 ءابقف نمو لابجلا ءاهقف ن 0 ةفئاطو يبعشلا نمسايرب ناؤعو دال اروصتمتبا

 ىتكلا دوعس نب يلعو يكحملا مساق نب يلعو لبجت نب يلع نب هاربا ةماهت

 يدل لاق ٠ ٠ اباصصا لادا ءابقف رثكا 0 مريخ ةفلاجلا الها ب

 دل كلذل قالقف ةنيدملا ىلا ةرايزأا زأا عطتس ا ابق“ 7 هنا ةقثلا ينربخاو

 انرز ماا ركبابااي هل لوقي مانملا ف لو هيلع هلل ىلص يب كا ىأر | دندن

 لوس اعدف يل عداف يل كلذ تامف هللا لوتسز اي كم <( لاتفكر

 ملسو هيلع ا ىلد هللا

 كاو نوطب ةعبس ىتح يدالوا دالواو ٠ يدالوالو ٠ ينوخالو لاقف
 مف ةكربلاو ريخلا كور مه 58 دنع نطب لكل وعدب سو هيلع هلا ىلص

 ِلَسو هيلع هللا ىلص يبنلا هاعدب

 ةفرشملا 2 ثعبو٠ شارب نصحو نايكركو زكي نصح لو ةينأث ةرم

 ةنازخ امهعم ثدو ةداتق نب عار فررشلا مم زاديع كو

 ريمألا اورصاحو حطبألا اول زاف زاحلا ىلإ ه هزه > شاج 3 وهو٠ ع

 انثام همم ناكو نيكتفط ىعس. ناكو لماكلا كاملا لبق نم اهيف يذلا

 . مهنم قّتوتو مهفلحو ةديج ةّمفت ةكم لهأ يف نيكتنطلا قمت أف .سراف

 نيدلا رون ناطلسلا ناسحإ مهركذو ةداتق نب حجار فيرشلا مهلسارف

( 
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 اهبابساو ةي روصنملا ةلودلاءايق ركذ يف ٠يناثلا بابلا د ؛ 9
 ءاقل ىلإ نصحلا نم نيدلا مجن ريسمألا لزنو . حلصلا ىنعم يف نبدا
 ةينس ًاملخ ناطاسلا هيلع ملغ : ةيشافلا لمحو هيدي نيب لجرتف ناطلسلا

 - لزنو نييلا ىلإ ةتبحص لزنو هتعركب هل دقعو أمات ًامامنإ هيلع منأو
 اضيأ هتبح يف لوسر نب عنب نسحلا نب دمحم نيدلا دسأ ريمألا اضيأ
 كنتم لا قالا اداسلا ريما مجر هككم راد يف ناطلسلا رقثسا الف

 ىبحب خيبشلا نب كب وبا قيتعلاوبا ةمالعلا مامالا يفوت ةنسلا هذه يفو
 نيعلا مضإ ةنايع ىلا ةيدن يجدكسلا مث ينابملا قحصا نب يلع نب قمسا ن
 000 أو ةحرتم» 0و بوفالل ادع و امتحن نم ةأدنأل 0

 نميلا لها نايعا نم ىحي خيشلا هدلاو ناكو ٠ ةفورعم ةيرق قو ثد 0

 حلا ةرثكوريخلا لضو ةورثلاو دوجلاو حالصلا يف

 يف 7 تك هثريس نسح ققحو دادغب يحاص هب ع الو 226 8

 يدياب يثو يدنجلا لاق ٠ ٠ ناسنا مهنم يتب ام هتيدذ ىلع قبت ناو هنطرا

 فورعملا لعف يف انتقو لها لكا هتيرذو ابلغ ايدازدوع قالا ىلا هتبرذ

 نوني مهمعم الف فرشا يذ ءاهقفل ةرايزلا ريثك ناكو ٠ .ماعطلا ماعطاو

 ابج ىلا هعم لقتني نا اس نيدلاو هقفلا ةدوجي قيدح ميهاربا هيقفلا ىلع

 وبا هب هقفثف هعم راسو كلذ ىلا باجأ ف هريغو روك ذملا ركب ابا هنبا ًىرقبل

 ناكو ثيدحلا بتك نم ةدع ةنسلا فرس مامالا نع ذخاو ٠ روكذملا ركب

 دنجلا ةنيدم يف هيلع لسه حيمصل عامسلا رضح نمي

 نع اس ذخا ديبز ةنيدم ىلا مج -ر الف ةئامسحو نينا ةنس ةكم جو

 ًاقتعع ايتف نكو ٠ ع هاه ناار 8و هيلا اونا حب نتاع دنقلا



 2 63/6 ةبولؤوللا دوقعلا

 2 يبا نب دما نيدلا مج ريمالا علطف كوسر نب يلع نب نسحلا

 روصنملا كلملا نم ادئاخ ش شارب نصح

 3 نيف لق طخو رع تلو بح نصح ليسن "4 نجلا

 ٠ ةدوج تنب جوزتو ٠ نيكملا يضافلا دي ىلع احاص 'هذخاف ةيناث ةرنه

 يف لاك ةلكام أبي ناكو 5 صا نيدلا ماظن يثاوطلا اهمامز ناكو

 داولملا ةءدخ
 ٍِي 1 يبانيدمانيدلام مث ريمالاهيفو ٍش .ءارب ىلع طف "اءنص لا علط مث

 ارشأالاةيلا لصو كلذ لالخ يفو ٠ ةر ركذلا ةنسلا نمنا ضمررهشيفكلذو
 5 هدالوأو ةزمح نب ىبحي نيدلا داع ريم الا مهو رمريذ نصح ىلع

 اوهتاهتت ساق ينأ نإ ساهوو هتوخإ عيمجو ممول نب دمحأ نيدلا نيم

 نطلسن نيدلارون انالوم اب : هل اولاقو الف ايلتس ميج اودّمعو اودضاعتو

 نميلا نواخدي ال بويأ يب نأ ىلع كييابنو كمدخن نحنو نميلا ىف
 ه6 ى.:نيدلا نون,ناشاو كربلا ةزايلب, ناطلسلا لغ اوراشأو كلذ ىبع اوميابتق ظ

 هوجولا نسحأ ىلع مهنيب حلصلا متو عدم. نصح ةراهب فارشألا ىلع
 لإ <41 ةنس يف نيسحلا نب دمحأ مامرإلا مانأ ىلإ لاتق مهنيب ريو

 دقع مظتثا الف .باتكلا نم هعضوميف كلذ ببس ركذأسو ةدحاو ةرم ٠

 7 ىلع مرفأو ةنس علخو ليزج لام نيدلارون ناطلسلا مهاصو حلصلا

 نيدلا من ريمألا لاح برطضا دادسسلاو حلصلا ىلع اوقرتفا الف مدالب

 رون ناطلسلا لسارف تءطققنا هبابسأ نأ ذئنيح لعو يركز يبأ نب دمحأ



 اهبابساو ةيروصنملا ةلودلا مايف ركذ يف ٠ يناثلا بابلا د 7

 نفسلا ىوش هكلم نم هل نسل... نرتولا هيجزي مهسلا لثم لبق

 رخأ تايط ماي.ألا يف تابيه
 ادم تيفوالو كش مق توملا عض ءروم يصل لل

 ءاؤنابل دومنتلا كالا كلم نأ تلعو نملا نم هنأ تلف

 تحاص يمكسملا ركب يلأ نب دمحم حلاصلا خيشلا نأ ىكحيو

 رخآ هذه : لاف رصم نم هلوصو موب دومسملا كلما ةيار ىأر ةجاوع

 نميلا ىلإ رصم نم لصت ةبار
 لصف

 نبا ىلا هتوم لع لضوو روك ذملا خي راتلا يف دوعسملا كالا يفوت الو
 يئن هنا رهظ أو كللملاب لالق؛-الا رمضاو ايلك امايق نيدلا زون ناطلسلا ماق

 نووي فوصملا يف يلوي لمجو : ةبطخالو ةكسريفي مو : دوعسلا

 وا نايصع ةنا قيل نمو" افالخ هنن ى ختم نم ”لزعإو هب قلوو هيضلري ٠

 او رشق اخ
 ةضيللا | عيرسأب ارك ١ داوج مزحلاو مزعلا لها نم نيدلا رون ناطلسلا ناكو

 لبو يم كتم ناكوئاهدو لح بحاص ناكو 14 برا ابا أيار هع ناكو .: 8.

 يف دمتأ دصاق دير ةسورح نيا هدعاوق ررقو' 3 لا

 [ًديدشارصحءرصحو ل نصح ىلع طف: ناو يرو تس لوس
 نيثالث طقف ةطنحلا نه اوعاتبا ' ما ليقىتح مثدهجأ ىتح هله ىلع قيضو

 لَسْو دالخ نحو ركعتلا نصح مل ”191/ ةنس يفو ٠ ٠ ةكلم 0

 نياهلز وي ايليا أ هع دا كلا ةئحلاتوب ةابطنإو“ املاعاو “



 ا 4 ةيؤاؤللا دوقعلا

 ٠ باذيع ىلإ ندع نم كلملاب . باطملا نأ اير شنأو رفسأ لاق هعوز هنع

 نسال
 : لوألا لاف . هيلإ اواصو نيملاصلا نم ماوقأ ةثالث نأ ىودبو

 7م وه : هل لاقف ٠ + كات كير مالسلأ

 كلاثلا لاف . كلذ ريغ امو :لاقف كلذ ريغو كبانألا تنأ: : يناثلا لاَمف

 نامززلا ر خا : ىلإ هكلقرذ. نم ايكتلاو نهتلا ناطق

 نب.ناهلس حلاصلا خيشلا ينربخأ : ةيرفظملا ةريسلا بحاص لاقو

 ريعو ةيرصملا رايدلا نم دوعسملا كالا. لصو امل ؛ لاق ةبررج نب روصيم

 نيملاصلا حتاشملا نم ناخيش قيرطلا ةعراق ىلع ناك ةيرحقلا تبخ قيررط
 هل لاّتف . ىرأ ام ىرت له : امهدحأ لاقف سده لا رخآلاو ثننملا امهدخأ

 نو“ ةعيمج ركستلا رام زان نإ ًاصخش قيرأ/:' لاق" قرت اعو ': هبا
 :هل لاَّمف دوعسملا كلذ لعل : هبحاص هل لاّمف هعيمج ركسملا فقو فقو

 رخ ىلإ هبقع يف كالاو لوسر نب يلع نب رمع دوعسملا كلما وه لبال
 هللا همحر يّدج نم اهنيعب ةباكملا تعمسو : ةريسلا بحاص لاق رهدلا

 يف درفنم راغص لبج وهو مسوملا 5 ىعذاك الجر نأ ىوديو

 بطعلا نم ًارجش شرحي لجرلا ناكو . ماهس يحاون نم ةيقلسعلا تبخ
 عنف .هتاخلطو هركسع يف دوعسلا كلا لبقأ دقو : ليلا كاهن

 وهو لو ًالئاق معسف . ًابجيمتم دعتف . ركسملاو ةناغلبطلا بحن لجرلا
 ؛'لبجلا نم بيرق
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 اهبابساو ةب روصنملا ةلودلا مايقركذ يف :يناثلابابلا 064 9#
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 مرغ امبرو هفطالو هيلا جرخ مث يضاقلا هفقوتساف "ىلع كذكمل ةافاكم

 نيرشعو تس ةييث ف ءاضقلا ىلع هتافو تناكو : ةعرزم مال حلص

 لاعت هلا هجر ٠ ةريكذللا ( ةثاتسو )

 ىلاثلا بابلا

 اهبابسأو ةب روصنملا ةلودلا مايقركذ يف

 هدارفتاو هرحيو هرب هرعوو هلهس هلك نميلا ىلع هل أبان لوسر نب يلع

 هل سانلا ةبحو ةريرسلا حالصو ةريسلا نسح كرم هيلع هللا هلبج

 ةضبنلا ميرس ًأمزاع مزاح اذه مم ناكو 'ء'اهزكو اعلم ةرأال مهدايقناو 5

 ف ةنطلسلا هثالو خرم ناكل أاعيدو ًداقاع يأرلا بفقأث ةربسلا نسح

 تيسمأ : لاف هنأهنع ىوري ام كلذ نمف .تاراشإ و تاراششب ىلع نميلا

 نم وحن ىضمو يبصغم تذخأ الف ٠ يل ضرامل ًامومبم يللايللا نم ةلي
 نم بربي تيرفع اذإو يسأر تمفرف ءاوملا يف يود تعمس ليلا رطش
 0 همظع نم ةرصعم هنا وهو يدلنع هسفن طح ىتح ظاوشلا

 لازو نأرطا الف . هيف يف اهتبكسف ءاملا ةوادإ تذخأف يمجضضم نم تمنف



 دك 2 و4 ةي ولولا دوقعلا

 : رصم ىلا اهلكهنلاو همشحو هلاومأو هتيشاحو هديس دالواب ٌولؤل نيدلا
 تانتساو يركز يبأنب دمحأ نيددلا منريمالا ءاعثص يف لمج دقزاكو

 هرِعوَو هلبس هلك نميلا ىلع لوسر نب يلع نب رمع نيدلا رون زيمالا
 كلملا ةملك رابظا نم هرّدقو ىلاعت هللا هدارأ ام كلذ ناكو هرحبو هّرب

 صيلقتو هتلوس ذافتو قلخلا ىلع هلدع حانجر شنو هتطسب نيكو يلوسرا
 هنلود لاوزو يبوبألا كلما لظ

 يرس ئضاقلا يفوت ةءاثسو ني رشعو تس ةئسس ةرؤك ذملا ةئسلا هذه يو

 قي عبت نب كرابم نب ذاعم نب يلع نب ركب يبا نب ميهاربا نيدلا
 المضاف, اينقف ناك لظسوي نإ عبت يف ظفاببا عي دمملجت يناسرفلا لضف

 نسحلا 5 مامالا بهذم ىلع لوصأألا يف تافنصم هلو 3

 9 راس درو ريمالا ىنب همايا كيس ٠ ةاعنصب ًايضاق ناكو يرعشالا

 يف ةكربلاو ريهاطملا ىنب يذلاوهو: ٠ اضيا ةنابجلا ىنبو هملصأأو ءاعنص عماجي

 نم نابعش يف كلذا هتراع لوأ ناكو - كلذ لبق انوكي ملو ءامنص عماج
 1 ركذ ٠ رابخالا ةاضّقلا دحا ناكو ٠ ةئاؤسو تس ةنس

 ةدومحم تناك هتريس نا

 ةموكح يف نامصخ هدنعرضح ممركر جش اهيف اضرا ىرتشا هنا ىوريو

 لصو هياع موكمحملا نا مث مث مكمل هيلع كح امدحأ لع حلا هجياف امني

 من رش ىمو م وع ٠ هباحاف هادانو اليل يضاقلا تي ىلا

 مترشلا اذهب اهعطفال كترضح ىلا مدقتم ان اهو ازكوازك هتفص .:رم
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 مالسالا يف لوسر يب ركذ .: لوالا بابلا 6

 ال ممانسلا نأ ىتح اهمظعو اهب رفاس يتلا فانص ألا يزوجلا فدعو . 4 يش

 رظلا ديدسش ًالاظ ناكو : لاق . اهركذ ككرت اذملو اب, قدضي داكب

 ةثامنامث نميلا يف لتق هنأ ليق ىتح ءامدلل اك افس هتيعر يف ةريسلا «يبس
 هيلع ةدهملاو نامزلا ٌةارع يف ركذ اذكه : نيئسحلا دالوأ نم فيرش

 هقدصي الو لقملا هلبقيال يش اذه: يجرزمللا نسحلا نب لع لاق

 لجر ةثام نيينسلا فارشالا. نايعا نم هلك نميلا يف دجوي الو : لقنلا
 ملعا هلو : نميلاب خيراتلا ءالع نمدحا هبباشي ام الو اذه ركذ الو

 ةفرشلا ةككم ىلا لصو .انركذ اك نميلا نم دوعسملا كلملا رفاس الو

 عبارلا نيثالا موي. اهب يفوت ناىا ًامايا: ةكميف . : ملالا هب دتشادقو

 لاقو: ( ةثادسو ) نيرشعو تس ةنس نم ىلو الا ىداج ر بش نم رشع

 لاقو : خو ةنس نابعش يفليقو بجر يف ًايووسم ةكم يف يفوت يدنجلا

 اذكو +5 ةنس نم لوألا عيبر رش يف دومسملا كالا يفوت : ديجملا دبع نبا
 الو ليخلا هيلع بابي ال نا يصوُأو : يمتاحلا لاق ٠ سيردا فيرشلا لاق 28 3:

 بهوتسا هنا ىوريو : لاق ةكمب ءابرغلا نيب نبقي نأو جورسلا بلقت

 امي وت مون هرمع تاكو : سانلا صضعل :نم نقيكلا سو نيبو

 ملعا هللاو «ةنسم نيرشعو

 ءارفصلاو ءاضيبلا نم نميلا كلم جازخ عيم همم لمج دق ناكو
 ماسحريمالا هكولمم مدقتف يراوملاو نالغلاو فراملاو ةنلاغلا رهاوجلاو



 د 41 4 ةيؤلألللا دوقعلا

 نمر ديلا عتود كرف نأ كايززوا كلاسدؤم انضأو نهم

 ملأ اذإف ٠ باتكيف ايوطم يدلو لماكلا كللا كءاج ولو ىنهأ

 لاقق ٠ هلدشُو هبراخو هيلع فرش ألا يمحو نأ مقجأ ىنح يننلعأ كيلغ

 انأ : فوعسملا كلملا هل لاّمف ٠ ينوضراعي قوخإ نأ ىشخأ : نيددلا رون هل

 ركسملا مآ ىتح مهديقي مل هنأ ليقو . ذقيح مهديقف . مهرمأ كيفك

 مهيلا ركسملا رثك أ ليل مهنم ء يش ثودح يثخو .:لاؤكلاب

 نأ تامزلا ا ييذوملا»نب ظيببسبرئظملا بأ ٌركاقاو
 فلأ هتامح نم . كلم هِيلإ هقبسي ل مظع زاهجب زههت دومسملا كلا

 نم .رابب ةثاماثو سوبللاو ةشيقالا رخاف نم قودنص ةثامسمخو يصخ

 ءيماللاو رهاوملا نمو + ةيّرس ةئامبرأو رخافلا ربنعلا نمو بطرلا دوعلا
 بهذلاب منرزيسفلإل ةيزلا نوهرسسوب رمش الطبل ةنسفتلا راجل ]]

 اذه تنلقأ يتلا ككارلا نأ لبق ىتح . هددع رصحشإ 41من

 زاندلا ىلإ رفسلا دارأ نم . ردانبلا يف حاص هنأ كلذو . اكرم ن نبل

 نم راجتلا تابقأف ٠ ةّدمب هرفس لبق دوعسما كلل عم رفاسيلف ةيرصلا

 لاقو ٠ ندعرفث' يف م. :ممتجاف عئاضبلاو تاراجتلا عاونأب ةنحان لك

 هيببلع اوعابفت: وومدلا نم اوبلستل كدنع يتلا مئاضبلا هذه نوعي م

 لل ل! تالاوحجب ممل لاحأو ممل الإ اناثأب مل بتكو مهنم اهذخأف

 مهرثك أل لصحي مو مهلإ تفثلي لف : روبثلاو لبولاب اوحاصف . ةيحان

 هن
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 مالسالا يف لوسر ينب كولم ركذ ٠ لوالا بابا 0206 6. الغي

 هموي نم هقلطأ لاقتعالا تحت ًاميج اوراص الف ٠ ًاضيأ نيدلا رون
 يفو ىلوألا هترفس يف هبانتسا كلذلو اريثكهب سنت ناكو هصلخنساو
 لسرأ مث ندع ىلإ نيديقم هتوخإب ثملو هركسع كباتأ هلعجو ةيناثلا
 رون ناكو ٠ لاّمتعالاو ظفللا تحت ةيرصملا رابدلا ىلإ رحبلا يف 2

 نسحو سفنلا فرشو م ركلاو دوجلاو ءاهدلاو لّمملا نم ةباغ يف نيدلا

 لح ىلإ ملطو . نما ةويسلا قيلت“: ةساترا لقو ةنانا

 نيررشعو عبرا ةنس نم ةجحلا يذ يف كلذو فيس يغب دلب ذخأف بصحي
 ٠ ةدم هيف ماقأذ رعت نصح ىلإ ذاع مث : رهشأ ةثالث نم اًوحن للا يف ماقأف

 بيز ةسور# ىلإ لزنو كلذل زوق . ةيرصلارايدلا ىلإ دوملا ىلإ مزع مث
 نيرشعو تمس ةئس نع لوالا عيب ررهش يف ماشلا ىلإ ًاهجوتم اهنم جرخ مث
 ىهتنا ةئاّتسو نب رشعو سمخ ةنس يف يدنا لاقو : ئتاحلا هلاق ةئاّيسو

 ىسيع ملثملا كالا مَع ْنَأ ةيرصلا رايدلا ىلإ هتدوع تبس ناكو

 ناكر ىلاعت هللا ةمحر ىلإ يفوت توا نب يبأ لداعلا كلل نبا

 ناطلسلا لماكلا كلما هدلو هيلإ ىتكف . قشمد بحاص ذئموي

 ًادتبا دقو رفاس هنأ ىتح اديدش احرف حرذق ٠ قشمد هيطعيل هيلإ هيعدتسي

 : هل لاقو لوسر نب يلع نب رم نيدلا رون هكباتأ بلطف ٠ ضرملا هب
 ىلوأ تناف تم نإف نميلا يف يئن كلم دقو رفسلا ىلع ثمزع دق

 داهتجالاو ةجيصنلا كنم تفرعو ينتمدخ كلنّال يتوخإ نم نميلا كل



 د ةيولوللا دوقعلا

 انمط ىدملا ديدت. ىتح ترضق اذإ .٠ انوطتمي فويرنلا "' لصَو انتينشو

 انغض الو انيفد' !دقح_دقحناالو 5 و انثلث» مينو

 انع كروم صم يف كرس اك مكسبم رابخالا كلاز الف
 رايدلا فيوم 17 55 هذه لع لصتا الف

 كلانه رارق هل رقئسي لو نميلا لل زي ب هيلا كالا عجر ةيرصملا

 ميرا نس نب رفص رهش نم رشع عباسلا نين الاموي رمتنصح هلوخدناكف

 ىدامجو يناثلاو لوالا عيبد ياي مش 3 اذ .ةاتسو نير شعو

 مويلا ناك الف . دنجلا ىلإ مّدقثمث .بجر نم ًامايأو ىرش الا ل

 ردب ضِيمَف لوسر ينب ىلع دوعسملا كلملا بثو بجو رهش نم رشع سماخلا

 ىسوم نيدلا فرشؤ لع نب ركب اب نيدلا رخو ,يعنءا نسح نيدلا
 نجسلا معدوأو مهديقف يلع نبا

 نم نعتلإ اكلم لع بوي ينب فوخ دتشاو :دقملا بحاص لاق

 22 4. كلذو + مهنم مهفوت ثلا نم الو برعلا ن م اًدحأ اوفاخي ملو لوسر ينب

 ثيصلا دايسلو ةمهلا ولعو مادقيالاو| ةعاحشلا نم مهيف هودهاش ال

 .دحلا ءانتباو ةدايسلا زايتحاو قالخأالا مراكم ماقو ةسايسلا نسحو

 دف ركل ا ا ا

 ضيق هل[لاسو :.اروذدتلا لا 1 د هارد هيف مصخلاو اروبي

 اهودضعت رصف اذا مهفويس نا ينعي لصو هلعلو (لهو) يطخلا لصالا يف )١( ظ

 مب م تو



 مالسالا يف لوسر ينب كولم ركذ ٠ لوالا بابلا ل

 ماهسلا لثم ا تداعف ركبت ريغ تراغأ رش دلع ىوس

 ماقملا دو ريدلا داع اييف بدنا ريمألا ناك ولو

 ماسح بضع دام لك باصع ومع انتي ثرازا هوب

 ماج عورلا مويو رضحي ملف انع نمحرلا هفاع نكحلو
 مالسلا 'مص هل تعدص دقو احن لوقلا اذه دعت فيكو
 ماثلا لمف ىلا انبسنتو انام رع مفادت ابجع اوف

 مالكلا نع فكف نسح ين اناوس 0 حطنا سلف
 مارصلاب عئاقولا ىينأ بد ماو رمعل اوناك ناو

 ريمآلا ' ندراسل ىلع متاح نب رشب نب متاح نب , كردم .ناطلسلا لاقو

 لوسر نب لع نب ر * نيدلا رونو لوسر نب يلع نإ نسح نيدلا ردب
 1, لل رايدلا ىلا الراو
 ايلا ذل قده انمرصعا كيقالإ نراناوردلا طعمتاذةالس
 انآ نرطلا بالو اير ا 1 مكذلي الرا ءامنص تدي نفو

 الا هلا ايبا ل اي دا لا سلاما در
 انم ابظلاو مهنم اهيف م ل ا ع نراقايقلا انادث الف

 نع يذلا مدنلا "اند سوؤكسلا حفاصن سلا رصق ىلإ انحرو 0
 نع نمو ان نه نم نس سل امال الل لكلا[

 ان © يرض اشراف 18 ةلبجع طاسلاب املا "نير
 حم ها انيمي هلعلو ظننلا يع ريغ نم ( اسمعي و ) يطخعا لضالا يف (1)
 دارملاو انثنا ينعي ةنسالاب انئذغ هلعلو ( ةنسالا انوسح ) يطخلا لصالا يف (؟)

 محم ها يقيقحلا ينءملا انه ليجلاب



 ديزل زامل :وقتلا

 صخب الو لرومدتت كالانه

 دادو هي ذ ةحيصن لبث نإف

 ةنم بويا 2 تاه ىف

 ال هلا روهألا ككدلتو

 .لف "لو ”كالذ "يسع ةلاقو

 سوقلا ا
 نإ ٠

 مهلع فيسلاو هيارب بذف

 اهعدو اهيراب

 ناهلس نب ةزمح نب هللا دبع روصتملا ماماالا نب دمت نيدلا زع هباجأف

 لوقي ةزمح نبا

 ماسنبأب قل قرب تا

 ديغ قارفل وأ لصولا ركذل

 مو دلو طر

 ينإف تيسراكذتا بحعت الف

 0 ركذت نم بما
 "ضن جوتملا وابا

 أنمدع الف مالسلا هعدو 1

 ةلوق ليخلا دارط نع ربخيو
 0 تطل ل

 اا ترب اةلاوقلا 2 نأ
 1 م ٍِ

 م ا

 مار 8 2 اتعَدَوأ دقف

35 ٍَ 3 

 مايق ىفوا مهكحلمب ماقو

 مانا مل 3 : و تفرأ

 مالظلا منج  اههودو غ :يفل

 ماهغلا بوص اهعلر ىّورو

 ماركلا يملا لزانم تركذ

 مان كلم نم انءاج باتك

 ماطفلا لبق نم لولا تابل

 يالس 26 ايت لان

 0 نرم لاقي اماقحأ

 امن لو رك مل كأوو
 جوبصم أ هنم هلعلو ظن ريغ نم همه يطحلا لصالا يف )١(

 فاكر

 هم

 21 ذل



 مالسالا يف لوسر ينب كولم ركذ ٠ لوالا بابلا 0 5“ 9“

 هللا همحر دوعسملا كاملا رعاش ناكو ير زيشلا يداولا لوقي
 ”بقانملا ةادعلا شر ىلع ومعستو 22 بتارملا ولعت 5 اذكم لأ 20 4.

 ”براغملاو اهبيظ ا اهفراشم  تعّوضت : ىتح ضرالا يف ترس ونف
 ”ىئاغ هلع وز كالم دعاوق ٠ تدطوتلوسرلان 9و فيس

 بجاوح ف ويسلا برض نموثويع .. مثروبظ يف انقلا نعط نمو ١ نوف

 نيدلا نع فيرشلا ىلا ينانلا تاح نب رشب نب ناولع ناطلسلا يتكو

 ةرح نب نايل نب ةزج نب هلا دبع دوصملامامالا نب دم
 يأس ادق م يملاعملا يف ىبت | ىح لك نم ىرولا كناولمأ

 ياحملا مدع. اذإ اهامحأو اسأب ءاجبملا تسل اهطبدأو
 ماع لك ىف يفا ./مبسعفيإ يبم مغ ديعلا مودق منح

 مامإالاو كس 7 ىلا أ ىذأ مون هيسدهأو

 مالكلا فدص ىوس شي اذ ايبا اعلا كمعمأو 0
 مالملا ةبقاع شخت انو نءاعش تراط كعومج نأب
 ياحت ملو ركن مل ارارف ةاث ةبساك ريغ تلوو
 ماسو ماح ينب ىنرم تماحت ٠ ارشع هللا افرع روور
 ماقملا دومحم نريدلا تايش.بنر الإ ءارجالا نم نفح و

 مادصلا موي يف برحلا ثويل ىجرملا ردبلاو تثيدلا رونو

 يارو حامد فره ام مثو سمو ةئام ىلا ميليخو

 ماشو نمي يف كلملا دونج تلآءااقلا رسمت دئاف . مو 2

 ماط ذاهينا ىلع ةمشالك ا“: ايف: دولا ,زقيار..:ثحالو



 ع ةبؤلؤللا دوقعلا

 دقو ٠ لاتفللا يف نومزالتم سانلاو ' اغهه نمو نيدلارون هوخاو نيدلاردب

 ىدفتورصقلا ناريمألا لخدف ٠ هباكصال ظفاح لك ونيقيرفلا يفلعقلا مقو

 19 8. ماجا لخدن مث مث لوا جيرتس نيدلا ردبريمالا لاف مث ٠ طاهسلا ىلع سانلا

 هنم اوجرخ قل تارت كاف يعرلأ جرخن مث هللا ءاش نا

 نودي. سراف ةئأم مثو امبعم اولصو نيذلا ركسملا عقتجاو حايرلا كرح

 ضعب يف نيدلا رون فقو بابلا نم اوجرخ الف ٠ البلف نوصقني وأ ًليلق

 يف نيدلا ردب ريمالا مدقتو ٠ اومزهنا نا هيلا سانلا مجري ةئفو | ركف ايلا

 هه قدص ىلع مهضرحو هباعصأ بتر ٠ لاثقلا يف نومزالتم سانلاو نيقابلا

 ناكو ٠ يع يح: اولاقف“ ِي ِي :لاقو ًالاهشو نيب مهيف تفتلاو لاعفلا

 لاسأت اسر مهبف مبسو موقلا يف لمحو ٠ هركسع يف هراعش اذه

 مهنممقي لو فارشالا شيج مزهناف رفظلاورصنلا هللا مضو ٠ هن رامبو

 ةثالثرستك ةنإ لسيف ىنح ًايرذ” التف مهيف لتفو ٠ نيربدم اراوو دحأ

 37 مو سوبدلا ةرايخ اطل هدي يف ناك يذلا فيسلا معلا امرأ

 انرأف عمو لت هل فوؤإو“ اهباكرب باكرلا ةقرع هدي يف الإ ةكرعملا نم

 لنج نا ىلا مهيفرسالاو لدفلا لزي مو ٠ رخالاب اهذحأ عرص سرافب

 نأ دعب لبقم نب رباج نيدلا صلخم خيشلا لئقو ٠ مالظلا مهم 0

 نيدلاّرع فيرعشلا يف عقوو' هاج بولا رع يراك اتسح ةالب ىلبأ

 نيرئاس مهنليلاتبو ةتوخا نمرضح نمو وع لئاق نأ دب هنيع يف باشن

 ه1 مهعجج قرفت دقو ىث ايلصو ىتح مهليخ روهظ نع اولزني و ين نيدصاف
 ةعقاولا هذه يفو ٠ مهديبعو فارشالا هو ًاسسراف نيمبر ريغ مهعم قبب لو



 فد

19 

 نإ

 مالسالا يف لوسز ينب كولمركذ ٠ لوالا بابا 064 6

 لجأ ةحوتفملا ميلا ديدشتو نيفغيلا اجلا نيسلا حتمي ٠ م ىعسملا

 هيلإ .فاضناف ٠ قح ماهل عاد هنأ مريخ أو هسفن ىلإ سانلا اعدف ٠ *ار

 نب دشار هعمو نيدلا رون هيلا راسف ٠ ريفغ 1م مممافطو سانلا انوغ نم نم

 مثانمزه دغ يف انولثاق نإ ٠ هعم نمل يفوصلا معزي لاقف ٠ شرملا نب رفظم
 ةيحمدل سانلادادزاف ٠ اقافتالاق ؟ناكف لاتقلا مقوف ٠ رفظم نب دشار انلتقو

 تشالت م: ةئاتسو ني رشعو نيتثثا ةنمسيف ٍيفوصلا عزم ةعفوتناكو' .ًاقدصو

 دإب ىلإ داب نما راه جرفم ٠ هبهذم داسفو هبذك نم ربغك سانلل رهظو 56

 نيبو لوسرنب يلع نبنسح نيدلاردب ربمالا نب رصع ةمقوتناك مث

 هفيارشلا عمجلا' ةزمح نب هللادبعروصنملا ماموللا 7 دهشتلا رع فيرشلا

 هلو ناك و لمراف ةئانبسايءلبخب كناكبشم ٠ لجرلاو ليخلانم هعومج نيدلا * 7

 ناورذ ىلإ اهنم نيدلا ردب رومألا جورخ دعب ءاعنص'مهب.دصقف : جار ينلأ
 ىلا اعئص نمني دلاردب رهم لا جو رخناكو * ةمي زلادعل نب داموا هضاب ادم

 لصوف ٠ ةثاتسو نيرشعو ثالثةنس ب جر نمرشعسداسلا دح 0 مياغ
 فيرشلا جورخب معلا هغلب ف :روك ذملارهشلا نمرشع عباسلانيثثالاموي ناور

 اواصوفروفلا ىلع نيدلازون ون هوح 1 ماجش جحر و ءامنج ىلإ عجيب ادلب ىلا دع

 اعنصيلا متاح نب رششب نبناولع ريمالاو متاحنب ”يعنبلاسريمأ الالصو دقو

 ٌرعريمالا طح دقو ٠ ةنيدملا اوظفحو سورعلاو رمرمذ نمل جرو ليخ يف

 ارعم نمو ةبترلا تجرفن ةاعنص !ًدصاق لزنو - لاقلل زهجتو رضع يف نيدلا
 نم نيرشعلاو سداسلا هاعب رالا موي ةركب دارطلا مهندي مقوو ٠ ناذم* نم
 ريمالا لصو ذا لاغقلا يف مانيو ٠ةادغلا تقو ىلا اولتثقاف روكّذملا بجر



 دا مم ةيواذرللا دوقعلا ٠

 يفوت نأ ىلإ اعنيب برللا لزب ملف . ةئاتسو.ةريشع ىتثثا ةنس نم ىلوألا
 رهش نم رشع يناثلا سيحل مويةتافو تناك و . ةزمح نب هللا دبع ”مامالا

 موب 00 ةدعب كباتالا ينو مث . وجل يام رجلا

 ءاعنص يف راو ”ينالوأل ارب دنع ةروكذملا ةنسلان م لوالا عيبر روش لام سيجا

 تلف كباثألا .اقوب دوعسملا كالا لع الق ءرخ لس
 نصح لسنو: ىلو الا ىداج رهش نم نماثلا تبسلا مويابلخدف ءاعنص ىلإ جرخ
 عيطصا خيراتلا اذهيفو ةرخ الا ىدامج نروشنم س.اخلا يف سيلا مويذاكر 7
 هادم نوفر "كلالا كمون كاز الاون خرم "فول وااطلألا
 قثو دفو لوسر ينب ميقموهو ةروكذملا ةئسلا نم بجو رهش يف نيا ىلإ
 ةارشو مهتعاط نسح نم هبجعأو ةلياجلا تايالولا مالو مههلإ نفر

 ريمألا ىلوو * هل اءاطقإ اهاعجو ءاعئنص ٠ نيدلا ردب ريمألا ىوف ٠ مهتلاسب

 ماقأف ةفرشملا ةكم ه هالو مم ةذم اهيف ماقأف ٠ ةيباصولا نوصحلا نيدلا رون
 ايفر قب هلطلطوب رفظملا كلملا هنبارهظ اهيف هتيالو ةدم يفو ٠ ةدم اهيف

 هلضف انو“ ةئالطو ةريثع مس ةنس يف يف :هروهظ ناكو ٠ يلككلا ىمسي ناكو

 طرت اناكوؤوسسأز هوك الغاور يأ ونمو هكباتأ لعج ةكم ةيالو نم

 53 ٠ رصم ىلإ دوعسملا كلملا زهجت نتفلاو بورملا تادهو لاوحألا

 مرتو: ةئاغنيو ننؤبثنح قبل نم ناضمووهشش نم: بقصيلا|مؤي دنيز نط وجورخ
 ندبة لرخاب ةماع ةباين ابان لوسر نب لع نب رم نيدلا روأ نميلا يف

 ميراتلا يف مدقلو ٠ 22210 ةصاخ ءاعنص يف نيدلا

 ملسم ينب لبجو ٠ ديبز دالبو لقحلا يف يفوصلا معزي ماقف ٠ روكذملا

 م

 ها
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 في



 لؤسز يب ركذ لالا تالا ب د

 نكي مل مالسالا بيس ءاسن نأ ىتح ىلمملا حدقلاو ىلعألا كحل مالسالا

 هتكرب نار مايسولمم هاني
 رفظلا كاملا ىلا ةيرصلا رايدلا بحاص ُسْرَنِي رهاظلا بتك الو

 هيلع هللا ةمحر فَلا كاملا هباجأ هدمت هيف هدد اباتكط هللا ةمحر

 ةكربو هللا دمحب اًرض مفاخغالو انّدج ةكريب نوظوةحم نحن ٌهانعم اع

 ةيحان يف نكسي نيا همحر نيدلا سمتث ريمالا ناكو . هللا همحر اندج

 نوتكسي هتيدذ ن :* ريثكو . كل انه َناموع رصق هرثام نمو ةلّبج

 نسل ةنوبحيو نيملاصلاو ءايعلا يحي ناكو . اذه انموي ىلإ َكل انه

 و ةبسيملا تابجلا يف ىلوتام اريغك ناكو تري رس حالصو هن ريس

 قابشلا' نسح هيقفلا ناكو . ناوي ركن نا "ند حاصلا هيَمفل

 الف . ةيعرلاب :وفالاو كالا لاقل كون عار اكو رايكلا نيملاصلا نم

 ىلإ كاملا ريصمب ةرشب امبرو . اريثك هل اًرغدم ٌقابيشلا ناكو . لا
 : ةلاّيسو ةرشع علرأ ةنس رفص ربش يف هللا ةمحر شتافو تناكو : هر

 معان نم ربظو مهتيص هشنو ماك رت ةالوأ أر دقو

 مهفرعو دالبلا يف او رهتشاو سانلا ن نء دحأ 5 اذ يف نكي ملام مهتعاربو

 يدابلاو ”ضاحلا
 . الف نيدلا لاح َنءلا هلوخد مايأ يف دوعسملا كلا كانا ناكو

 (50 ىتامج رهش يف ةزمح نب ادب روصنلل م امالا بر ءامنص ىلإ ُهزهن



 ديك ا ةيؤلأوللا دوقعلا

 روك ذملا خيراتلا يف ٍديَز ىلإ دومسلا "كالا لصو. ايف ..فارطألا

 كاوق تلكو ةركسع فض دقو دش زب ةناظلتلا رادلا يف "رمتساو

 ةبطاخي نم رمت نصح يف ذشموي ناكو نيدلا يِقَث نب نايلس ىلإ لسرأ

 كلذب عمس الف . دومسلل مئاهتلاو نابلسل ٌلابلا نوكب نأ ىلع حلصلاب
 ةثحو دوعسسلا كاملا ىلإ لزن لوسر نب لع نب نسما نيدلا دب ريمألا
 نميلا رك اسع ةيقلو زل .نصح ىلع طحو ملطف . نمت ىلا عولطلا ىلع
 نيرذلا '”دنللا ىلا بتكت نا: ىرأ .. نيردلا ردب نيمالا هل لاف . اه 2

 اوكسسمت مل نثل ىلاعت لاب ”منقأ : هيف لوقت بانك رمت نصح يف مه
 ىلا باتك ل صو اف ٠ لمفق ٠ ةيفاع ينم متبصأ ال نيدلا يت نب َناولس

 اوُرمأو ساهل باب اوقلغأف نيدلا ين: نب نابلس ىلا مهعمج أب اوبن دنجلا

 لطف ُهَبئان لسرأ كلذب ىلع الف . كلذب ةملمي الوسر دوعسملا كالا ىلا

 ةعولط ناكو ّنمَل نضح ٌةومسلا ثلا ملط مث ؛النكؤ:نايان رقت

 نميلا ىلع ىلوتساو . ةئاّتسو ةرشع يننثا ةنس نم رفص رشاع دحألا موي

 رصم ىلا نيدلا يقت نب ناملس لير . روك ذملا خجيراتلا نم هرسأب

 يف نيميقم هدالوأو لوسر نب يلع. نيردلا سم ريمألا لزي مو...ًاديقم
 القاع نيّدلاب سعت ريمالا اكو ::. ةزريس نسحأ ىلع بوبأ ينب عم نميلا

 فيس دنع هل ناكو ..ةسايسو ٌرظنَو ةلدب يأ ”هل ابنت ًاكلاص الماك

 )١( مادخلا ) لصالا يف (

 م
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 او



 لوسر ينبركذ ٠ لوالا بابلا 8

 حيحصلا وه نأ يدنعو ٠ ٠ ةلاّسو ةّرشع ىدحإ

 رايدلا يف كلما ىلوتو يفوت دق رصم بحابم رصانلا كلا ناكو

 ىرجام ملع ةفغلب الف ٠ بويأ نإ ركب ىبأ لداعلا كلما ةوخأ ةيرصلا

 . زيزعلا هيخأ انبا امم ارهو .رصانلا هبخأ سو ّرمْلا لتق نم نميلا يف

 لماكلا كلملا نب. تسوي نيدلا حالص دوعسملا كلملا هنبا نبا زبج

 نميلا ىلا فيثك شيج يف بوبأ ,زب لكي ل لداعلا كلملا نب دمحم 17 4.

 ىلابتكو : غولبلا نس يف ذئموي ناكو ٠ ةريبك ةلاحو ةريثك لاومأو

 نميلاب نييرصملا ءارمأالا .رئاس ىلإو لوسر نب. ّلع نيدلا سم ريمألا
 كلملا لوخد ناكو . ةتمدخب نم مي ام مايقلاو هت نسم مهارماب

 ٠ فلانسو .ةرشم يتنثا ةنس مرحلا نم يناثلا تبسلا موب دير دوعسلا

 بغا نب هاشنهاش نب رمع نيدلا يت نب ناولس هلبق مّدق دق ناكو

 ةافو دما ةمودق ناكو ةيفوصلا يز يف ةعامح ُدعمو يفوصلاب فورعلا

 هب تلع ان روكذلا رصانلا أ ةتعدتساف ٠ َنيكَتْنط نب بوبأ رصانل

 بوما انيف عملي نا ىشنغ نإ: ل تاقف رت نصح يف ذثموي تناكو

 باجحأف ٠ نا كام انا“ هللا كقاس دقو انل ةلبحال كاسن نحنو

 هل فلحو لا بس ل والواو ملام هوعلط أذ كلذ ىلإ
 نتاص © سا

 صَل تح بنألاو بازشلاب لفتشاف . كلاب ل .ةيزدال يمض ناك
 17 رامذو ءاعنص ىلعة زم نب لا دبعروصنلاءامالا ىلوتساو كلما



 6 ةيؤاأللا دوقعلا

 ”ماعالا 'موقلا اهلضف لك أنو 2 اهنع ُببذنو اهناح نوكك

 مءاستبا اهل جاتصلا يف قئاقع ابيضتنن ىتح هللا ذاعم

 : بوبا ينب يدبرأ نم رمل تجرخ : لاّمف نيبرصملا ضمن ةعمسف

 ماقأأف ةلامسمخو نيتسو مسن ةنس يف َنَميلا مظمملا كلما لوخد ناكو

 اون نأ ىلإ هن لكيف هيلا اجار نوال[ ارث نمبلا يف كرو

 مني اهف اوفلتخا هتومب ةباون مع الف ٠ ةثاوسخو نيعبسو تس ةلس يف

 536 سو كس هدب تحتم ع مهم لحاو لك بت

 يف“ نونا نإ نيكتنط زيزملا كلل هاب دوا دالبلا ىلع ميبلتو

 1 ب ارو ةلاو ازور: زول أول

 يف يفت نأ لإ نميلا يف ماقأف : ةثامسمخو نيعبسو مسن ةنس لاوش
 لوتف ٠ ةثاهسمخو نيعستو ثالث ةنس لاوش نم نيرشملاو سداسلا

 نيا 1 بو نب نيكتتأع نب لعام ل هئلو ةدعب كل

 فضل رهس نم رش َنماثلا دحالا 53 دارك الا ديب ًالونقم ين نأ

 ةقلنوب [ شالا هولا هال كالا لو ٠ هلام نيعستو ناك ةنس

 هعمجلا ةليل [مووسم ف وت نأ ىلإ اهب لذي لف بويأ نب َنيكشنُط نبا
 ةئس لوا نيدكملا لاق *ةئانشو 'وتشاقنلي مرح نم ريشع يناثلا

4 
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 لوسر ينب ركذ  لوالا بابلا دي 1 و

 ..هدالوأ"نم ةعم نميف صم ىلا ماشلا نمو ماشلا ىلا قارعلا نم لقتتا

 يف َبويأ ىنبل :كاللا قثوتننا الف: ةيرفظمل ةريسلا ٌيحاص لاق

 كلما ىف مهبصنم مدقتب 0 لسد نم كن رب لوين

 ىلع بويأ ينب أر عتجاف .٠ مهئارآ توبثو مهتلاسب ةدشو مهممه ولع

 مكيلع اهب نوُوقتسي اَذا مسهأر وؤوذ لاقف ٠ َنميلا ”بيلااوملسي نأ

 كاملا ةبحص نميلا ىلا مهريبست ىلع مهنأر عجأف» ماشثلا يف مككوعزانيو

 ةوخأ هل ''”مهنلتسا نأ دعب تلج وحرف ماا نب هأشناروت مظعملا

 يف حصنلاو هتبحص نسحب مهاصوأو بوب. نإ فسوب ٌرصانلا كلل

 ظحو ةهاجوو ةلالج ةّيِرصلا رايدلا يف ممل ناكو . هتمدخو هترياُم
 نيدلا سم :٠ ٍدحاو تيب نم نوبكري لاجر ةسمخ اوناكو ٠ ةهابنو

 نيدلارون * : لوسر نب لع نب نسملا نيدلا ودب ؟ : لوسر نب يلع
 ه.: لوسر نب لع نب ركب وبأ نيدلا رخف 4 : لوسر نب. لع نب رم

 ةعامشلا ىف ةياغ اوناكو ٠ لوسر نب يلع نب ىموم نيدلا فرش

 ٠ نيدلا سمش مهوبأ امس ال . برملا يف رييدتلا نسحو مادقالاو

 يف هل موميال لوسر نب ىلع نب نسملا نيدلا ُردب ريمالا دلو ناكو

 0 يرون نعاس زل <ندلأ ون ناك: نفك إزو» دلع هلم ا

 يصف اًرعاش ًاسزاف نيدلا فرش ناكو . امرك اًداوج نيدلا رنف ناكو

 ( مهفلخت“ا ) لصالا يف (1)



 د60 6 ةيؤلؤللا دوقعلا

 ناولببلا ةيليثنلا قاوظلا ب قلاءاىازما نم يسارطغلاةثلاه نأ ناين دام

 نب ثوغلا نب دْزألا نب اي عراب اق ىو رفسلا داز نزام نبا

 اياب ةلارب ياكم تسكر ن١ نب دز نب كلام نب تبن

 مهيالا نب هاج رصنت امل ةنأ هلع يف قياسلا هردقو هللا ءاضق نين زكر

 لق ٠.كله نأ ىلإ كل انه. ماقأ ذثموي مورلاب قلو الوأ انركذ اك
 . املوأ يف لودي يتلا ةروكذملا تايبأ نأل مالسالا ىلع لبقو هكرش ىلع

 ىلع همدنو مالسالا يف هتبغرب دهشت + ةمطل لجأ نم فارشألا ترّصنت

 اخ ايم بش دلو ماقأ كل انه كله الف . ةاعيلا ملعأ هلو ٠ هجر ام

 دالب ىلا مهموق نم مهبل مضنا نمو ُهدلو َلقتتا مث موز ذالب يف هللا

 كيم امل لاي ناكرلا لئاق نم ةليبف عم كل انه اونكتف ٍناكلا

 نع اودسبو مهني اودلكتو مهني اوماقأف .. ناكرقلا لئاب فّرشأ يه

 سانلا نم ريك ناكف . سانلا نم ريثك نع مهؤابخأ تمطقناف.برمل

 انهن نلعأ جيرخم ار ماسنأ ىلع نوم معو قاكدثلا نم مهأ ل

 ىلإ يف رمي ال نم مهبسنو ناسع ىلإ مهفرعي نم مهبسن قارعلا ىلا ثيبلا

 ليج نوراه نب دمحم ناكو ٠ ةسائرو ةعاعش تدب اوناكو . ناو رثلا

 ماشلا ىلإ  هنلاسرب ةصتخأو هب َسنأو 38 هلا ةفيللا ةاندأف مييف ذدتلا

 رهشو لوسر مسا هيلع قلطلاف ةنيبو هب ايف باجملا م مفرو رصم د

 مث . سانلا نم ليلقلا الا ةفرعإ الف ٠ لبج ىنح يقيقحلا المسا كرو ب

 في
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 لوسين رك ٠٠ لوالا بابلا دي 1

 يف جرخ ليل نجا ”لم أف ٠ دغ ىلا ينلمأ : لاقف, اايكيب ئوس

 س مدن مث . رّصنتو مورلاب قمف هموق نم ةعاطأ نمو هِديبعو همشَح

 :؛لوقي ندنلا ونهو + ةعنب قام

 1312 اكةبراستو هيج ناككامؤاب دهس جات نس ةلومألا تدك

 رملاب ةحيرصلا غاب نك نكف“ ١ ”ةوخغو) جامل ايف يتنكت
 رع اهلاق يذلا لولا ىلا تمجر " ينتلو ند 1 ينأ تيلابيف

 دوا سيرا ابار تنك | هرفه شالا قرأ ىلل ايو
 الا مسلا بهاذ يبوق ُدواجأ ةشيمم ىندأ ماشلاب يل تيل ايو

 نيدلا ىلع ”روصعلا دولا ئيصي دقو .٠ ةعيرش نم .هب..اوناد امب نيدأ

 وذ ميلا نب ةلبج دلو نمو ٠ يجرزملا نسملا نب لع لاق

 ةركذأس يذلا لصفلا يف مهرك ذأسو مالسإلا يف نولا كولم لوسر

 قيفوتلا هللابو ىلاعت هللا ءاش نا اذه دعب
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 نسملا نب يلع لاق ٠ مالسالا يف نميلا كولم لوسر ينب ركذ يف
 ينأ نب نوراه نب د.بحم لوسر مسا ل هناسحأاب هللا ”هلماع يجرزملا

 نب ثراملا نب مييألا نب ةلبج ةيرذ نم وهو متسر نب ىحوي نب حتنلا

 رماع نب يقي زم ورمع نب ةنفج نب ورمع نب ةبلعث نب ثراملا نب ةلبج

 ( ثييلاي ) لصالا يف (1)



 2 "6 0 ةيولْؤللا دوقعلا

 بيزعتو يعر يف يديمملا نس 2 مثرغو مهنع مهمولح تلض
 اةكبلم ن ناك و رع يبا نب ثراها نب ةلبج نب رذنلا هوخا هدعب كلم مث

 رتاكاو م يبأ نب , كيرالا نإ ةليح نب 0 هوخا تاع كام مث 0 : ةئص

 نب تراي ني ا ل نع كايرت مث : نيزهشو نينس ر شع هك

 ةدمإ كلم مث : نوكلس عبرا هكلم ناكرو رمت يف نب ثراحلا نب ةلح

 فتيطرقلا تاذ ةيرام نب ثراحلانب مهبالا نب ةلبج نب مهيالا نب ةلبج

 ةنفج مساو : ةنفج نب ورمع نب ةبلعث نب ثراحلا نب ةلبج نب ثراحلاوهو
 *ىرمأ نب فيرطفلا ةثراحنب ءامسلا ءأم رءاع نب ءايقيرمورمع نب ةيلعت

 4 ولا لتاف لاةيو رفسلا داز نزا» نب لولببلا ةباعث نب قي رطبلا 4

 را ره نينس ثالث مالا نب ةلبج كلم ناكو ٌثوغلا نب دزالا نب

 نسحلا ن - 00 اي انو انيك ا ماشلا ضرا يف ناسغ -

 3 هللاو و مالا خب راوتب راوتب فورعملا هياتكك ف يناهفصالا

 يف ناسغ كوامرخ ا ناك مالا نب ةلبج نا اهيخ نوخاألا قفتاو

 ضرالاهمدق تحسم كك اذاناكو ان يتثا هول ناكو ةياهاجلا

 ٠ مورلاب قحلو رصن مث هنع هللا ي ىدر رمع م ايا يف لسأف مالسالا كرداو

 ٠ تيبلا فوطي وهو هئادر فرط ىلع < ىطو الجر نأ هرمدنت ببس ناكو

 ثرضخوهنس ترسك و هفنا ثمشه ةمطل همطلف لجرأا كلذ ىلا تغتلاف

 رمع#ل لاقف ةنغ ملا يضرٍباطخلا نب رمع ىلع لجرلا كلذ ىدعتساف هنيع

 دق مالسالا نا طعام لاقف : ةفودوهو كلف ين !لاقف . 9 ةديقاؤا هضرا

 (هدفا) لصالا يف (١؟)

14.2. 



 14. له.
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 ناسغ كولم ركذ ٠ لوالا بابلا لك "4: دج

 كلل. مث : ةنسةرشعتس هكلم ناكو ءامسلا »ام نب ناعنلا لتاقو غابأ نيع
 هكلم ناكو ائش ثدح * لو ةيرام نب ثراملا نب مهمالا نب ناهنلا دعب

 مالا نب ثراحلا نب ناهنلا هدمب كلم متروشا ة ةسمجو ةنس نيرشعو ىدحا

 ينام كله ناكو ' اهب رخا مخل كولم ضعب ناكو ةفاصرلا جي راهص حلصاف

 لفمالا نب ثراحلا نب ناهعناا نبرذنملا هوخا دعب كلم مث : ةئس ةرشع

 مناعنلانب ورم هوخا هدعإ كلم مث ةنس ةرشع مست ”هكلم ناكوأئيش ثدحي

 نبرع اهوخامدعب كلمت :ربشا ةعبراو ةنسنإل الثواث الث هكلم ناك أيش ثدحت

 نئودعؤ اعدادكلم ناك ةيبوام نب ثيرالا نأ مهيالا نب ثراحلانب نامعنلا

 ”هكلم ناك و ثراحلا نب نامالا نب رح نب ثراحلا هنبا هدعب كالممث : ةنس

 ناعنلا نب رج نب ثراحلا نب ةلبج هنبا ”هدعل كلم مث : ةئس ةرشع يتثثا

 ةلبج نب ثراحلا هبا هدعب كلم مث ا ةئس ةرشع مسن هكلم ناكو

 عقوأ يذلاوهو.٠ رعت يبا نإ ثراحلا ىو : : لاق رمح نإ ,ثراحلا نبا

 ةانجمإ قس خب يلو طولا“ هكلم ناك. ةيالبأ كسي ناكو ةنانك يني

 رمج نب ثراحلا نب ةليخ نب ثزاحلا نب ناعنلا هنا 'هدعب كلم مث م رشا

 : هلوقب ةغبانلا ءاكب و رننيالا رزوفلا ىلع فرشا ام ىنبف زرك وبا ”ةتيئكو

 ”لئاضتم ”مشاخ هنئمناروحو 2 هب ردقف ا نالوجلا ثراحلاىكب

 مالا هدعب كلم مث : رهشا ةنالاثو ةئش نيثالثو امس ةكلم نآكو

 يذلاوهو ةعرت رصقو رمدت بحاص وهو رم يبا نب ثراحلا نب ةلبج نبا
 : ةغبانلا لوقي هيفو هلماعو رشح نبربنعلا يندب عقوا

 '( نالوملا ١لصالا يف )١(



 اكواب ب ميئاوللا جملا

 لوقي ثيح :رذنملا نب نام اها ا ىدع لوقي هيفو قرح لا
2 

 راو را دالاب اهيناج  لمشأف رقص مس

 ناكو و رأيا عرب ثراحلا ني ربك الار ذنملا : نب رغص "هيلا ا نإ نامهللا هدعل

: 925 5 

 ورمت نب ناعنلا هيخا نبا هدعل كامله 4 ايش نيب لو ةدحاو ةئس هكياع

 : تح م ل

 ف

 1.2. يذلا وهو شودجلاب وزغي ناك ةنكلو ورع هوبا كلي و برا رصقو

 ظ : لوقي ثيح هلوقب ةغبانلا هحدتنما
 اريح تاذب تسيل هدلاوو 2. ةمعن دعب " ةفين مرج يلع

 | يل روظي يذلاو * هناسحاب هللا هلماع ؛يررحلا نسملا نب ةىلع لاق
 يف ةغبانلا ركذ هللا همر فصل نافر روكذمل اذه رصع كردي مل ةغبانلا

 0 مج نب مالا نيبو * ةلبج نب مهالا حدم هنارث ذو ٠ لصفلا
 مولعمو ٠ ةنس ةئاهلث ىلع ديزيام خيراتلا يف وه هتبثا ام لعرغضالارذنملا نبا

 اذفوو هرصاع تباث نب ناسح نال ٠ مالسالا ةأود نم ابرق ناك ةغيانلا نا
 : *نارفالا لي لا نب ةزح لاق ٠ يللا رذدملا نب ناهنلا ىلع أعم

 'كأو ءدعب كلم مث : ةئس نيرشعو اعبس و رمح نب نامنلا كلم ناكو ظ

 بحاص وهو نيفصب 'هلزنمناكو ردسال ىلإ نب ورم“ نب نامالا نب ةلبج

 ( جوربلا ) لصالا يف يثو ةيشاملا نم وب حاري ام حورملا قلل

 ( نينف ١ لصالا يف (5) ( ٌبيرقلا ) لصألا يف يثو ديمبلا بيزعلا )0
 (”هبارخ هرانس ) لصالا يف (5) تابلت لصالا يف (:)

0 

 ع

 ا



 ناسغ كولمركذ ٠ لوالا بابلا د

 بوي أردو لابد رابدالا بو نينسن سخن ةئفج نب ورمع نبا هدب
 حرص ىنبيذلا وهو ةنفجنب ورم نب ةباعث هنبا هدعب كلم 5 ٠ ةدانهريدو

 م ةنس امج عين هكلم ةرمناكو ٠ البلا يلد اممناروح فارطا ين ريدغلا

 هكلم ناكو ايش نوي مو ةنفج نب ورمجنب ةبلعث نب ثراحلا هنباهدعب كلم

 ةئفج نب ورم نب ةبلعث : نب ثراحلا نب ةلبج'هنباهدعب كلم مث ٠ ةنس نيرشع

 ةنفجنب ورم نب ةبلعث نب ثراحلا نب ةلبج نب ثراحلا هدلو هدمب كل مث

 هنكسم ناكو ةنفج نيدر نب مثرالا تنب نيطرقلا تاذ ةيرام نأ

 رشع هكلم .ناكو قريب ريصقو فاجعر مب ةعنضمو ريفحلا اهب ىنبف ءاقلبلا
 ىببو ةيرام نب ثراهلا ير الا 'هدلو ٌرذنملا هدعب كلم مث ٠ نينس

 هدعب كلم مث ٠ نينس ثالث هكلم ناكو نينرقلا نم بيرق هاقرزو 05 154

 ريبشا:ةتنو ةنلم ةرشع لسع هكلف ناكو ةيرراع نب ثراحلا نب.ناعنلا هوخا

 ناكوةيرام نب ثراحلا نب رمت وبا وهو ٌرْغصالا ُرذنملا 'هوخا هدعب كلل« مث

 ةيرام نب ثراحلا نب مج هوخا هدعب كلمه مث ٠ ةنس ةرشع ثالث كلم

 نيئالثوأسي راهكلم ناكو ةعنموأبافموببراخرصق ىنبف براخب لزنمناكو
 مصريد رايدالا ينبو ةيرام نب ثراحلا نب مالا 7 هدعب ال٠ مث ٠ ةنس

 نب ورمع هوخا هدعب كلم مث ٠ ننس ثالث هكلم ناكو ةوبتلاريدو

 هكلت ناكو رانم رضفو رافعلا رصق ىنيوريدنسلا لرثو ةيرام نب شرا

 ربك الا نامعنلا نب ربكألا ةئفج هيخا نبا هدعب كلم مث ٠ ةنس سرشعو ايس

 اومس هبو ةريملا قرحا يذلا وهو قّرحمب فورعملا وهو ةيرام نب ثراحلا نب

 )١( جرم ) لصالا يف (



 3 « ا دو ةيؤلاوللا دوقعلا

 هذهب كيلع حبري نميف كل له طيبسا لاقق ٠ ًايلح ةبلهث ناكو ٠ كلهأ
 ترانس نب عج ناكو ٠ ناندس نب عذجب كيلع لاق : منن لاق ٠ ةواثالا
 جرف ٠ ورم نب ةسبلعث هب بطاخ اب اق طيس لأ انك اج كتاف
 فيسلااذه ذخأت نا كل له هل لاقف ٠ بهذم فيس هعمو عذج هللا

 لوانتق ٠ هذخ ٠ لاق من لاق ٠ ةواثالا كل عمجا نا ىلا كح نع ار
 طيس هب برضو عج لياماكت ٠ عذج دي يف هئاق ناكو فيسلا نفج طيبس

 قو لغم بهذف ٠ كاطعا ام عذج نم ذخ : هل ليقف ٠ درب ىتح

 كولا اوراصر ماشلا نم ايس ناسغ تجزخاف نانو عي ءاسنوب برملا

 م*# رساغنب ءايقيزم ورمت نب ةنفج ماشلا ض در أ يف ناسغن م كام لوأ ناكف
 لولببلا ةءاعث نب قيرطبلاسيقلا ثىرما نب فيرطغلا ةثراح نب ءامسلا ءأم

 ثوغلا ن نب دزألا نب عوملا لتاق لاقي ورشا داز نزام نب

 ”قز# ناك 15 هامش نع يمس امن رماع نب ورع نأ دز ألا معزيو لاق

 اهسلي نافنأبو اسيفدوعي نا ' هر كي نيتلح هتكلم ماي نم موإ لك يف

 دنع تقرتفاوهما,أ يف تق دزألا نأل لبقو ءايقبزم ى رع“ كلذإف هريغ

 خبلسإ برام نم دزألا قارتفا اب ردا ثذفتاف ٠ مولا ليس نم مهره

 ءامشاو 5 يدايا لاقيو ٠ ايس يديأ نالف ودب يهذ اولاقف ام مرعلا

 ا لاقي مورلا كولم نم كالم ماشلا لع ةنفج كام يذلا ١ ناكو

 هل تناد تا نييحيلسلا كولملا دعب ماشلاو رمت نب ةنفج كلم الو

 ةدعو ةيرفلاو قلج ىنبو ٠ مثرإغو ماشلا لها نم اهربغو ةعاضق

 كلم مث ٠ ربمثا ةسشئلثو ةنس نيعبرأو اسم هكلم ناكو كله مث ٠ عناصم
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 نا



 وبا هيقفلا تنثا دقو ٠ هناسحاب هللا دمام يخرزلا نسحلا نب يلع لاف

 مالا خي راوت باتككب فورعملا هباتك يف يناهبصالا نسحلا نب ةزمح نسحلا
 ؟لك كلم ام ددعو دحاو دعب اًدحاو ناسغ كولم نم اكلم نينلثو نين
 ةنسو ةئس ةئاتس كلت ةلمج نارك ذو ٠ دارفنالا ىلع نينسلا 5

 ١* تيكح دقو ٠١ لصفلا اذه دعب ين أي يذلا يناثلا لضصفلا اذه يف هاكح ٠

 قيفوللا هللابو

 لصف
 ةبنفج ل١ ناك هللا همحر يناهفصالا نسحلا نب ةزمح نسسحلا وبا لاقو

 برع ىلع ةرساكالا لاع رصن لا ناك ام ماشلا برع ىلع ةرصأ فلا لاع

 دزالا نا مدا 34 نم م نمل نم ةنفج ينب لصأو لاق ٠ قارعلا

 م*اشتف بر 00 ءلا' و دسلا ضاقتااب 00 تسحلا 3

 دام رهو هيلع 'ًاولؤت' يذلا ءاملإ ناع ًاوكسو نان هل لاقي ةام الزتف موف
 نياك نوه ققر " ةيحملا نم ترق للكل بدت وك لنفو "بز احالتب

 ورم نب ةبلعت مئزنا مث : لاق ٠ نميلاب نيب رعشالل نايداو اهو عدو رايز

 24 فتفوب ةكاقران قاب ماشأا ةيداب هاقنعلا هل لاقي يذلا وهو رءاع نب 12.4.

 تازن الف ٠ ةعاضق نب ناجلا نب نارمع نب ناولح نب حاس ةرصايفلا لبق ؟؟

 طيبس اهتيانج ىلوثي يذلا قاكو : ةواتالا مهيلع اوبرض حيرلس راوح يف ناسغ
 ور نب ةبلث طبدش دصقف ةطامح نب مهجض نب فوغ نب ورم نب ةبلعت نب

 نذل: دو أ ةواتالا:نايضتل لغيبس لاقق ةبلنق ةرظشتلاف ةةوأقاإلا' هه تلظو

 )١( ليسلا ) لصالا يف (



 2 او د ةيؤل للا دوقعلا

 نب سيقلا ٌقرما هدلو مث ٠ رفسلا داز ىميني ناكو ٠ نزام نب ةبلعث هدلو

 ىعسل ناكو ٠ سيقلا *ىرعأ نب ةثراح هدلو مث ٠ لاب , ىعسا ناكو ٠ ةبلعث

 لاقيو هامسلا هام مسي يذلا وهو ٠ ةثراح نب رماع هدلو مث ٠ فيرطغلا

 وهو رماعنب ورم هوخا مث 7 : انهاك ناكو رماعنب نارمت هدلو م: نزمل هأم

 ةاقنعلا "هل لاقيناكورماعنب ورمع نب ةبلعث هدلو مث : هايقيزم اهل لاقي يذلا

 ةيلع.همساو رماع نب ورمع نب ةنفج هوخا مث : جرزحلاو ساوألا دجوهو
 رو شين عييورمص ني تراك هناك ةنفج نإ يي ورم نبا

 هنبا مث: جرعالا ثراحلا وهو ثراحلا نب ثراحلا هنبا مث : رك الا ثراث

 :جسرعالا ثراحلا نبا ناهمنلا هوخا مثرغصالا ثراحلا وهو ثراحلا نب ثراحلا

 نب ناهنلاو نامنلا نب رمجو نامنلا نب ورمع ةثالث هو نامنلا ذالوا مث
 جرعالا ثراحلا نبرّذنملا اضيا جرعالاث راحلا دلو نمو : ثراحلا نب ناونلا

 وهو ورمع نب ةلبج وبأو مالا نب ةلبج هدلوو جرعالا ثراحلا نبا مهالاو

 ورمعو و رمع نب ةبلمثوةنفج نب ةلبج مهنمو : لاق : ةنيدملاب دوهيلا لتق يذلا

 نبمهمالا : مثةعبرالا مثايالاو : لاق : ةلبج نب ثراحلانب رذنملاو ورمع نبا

 نب ورحعنب ةبلعت نب ثراحلا نب ةلبج يبا نب ثراحلا نب ةلبج نب ثراحلا .

 ةليج نب مهيالا نب مهبالاو ةلبج يلا نب ثراحلا نب مالا نب مهمالاو : ةئفج

 نع ةيشاط رمخلا مرشيف نوجلا نبا كلذ رك ذو لاق لنج يا نب ثراحلا نبا

 ةلبجو ثراحلا نب ناعنلا دالوا ةعب را ةلبج نب ثراحللو لاف يبكلا نبا

 ةياور مزه اكلت ناك مهلكو لاق اضيا ثراحلا نب رذنماو ثراحلا نبا

 ملعا هللاو ناجيتلا بحاص

 "و
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 ناسغ كولم ركذ ٠ لوالا بابلا د6

 كاواددإتو هريرسس عسوا كسركلو هريدغنم ع ّ كذاغلو هنالك ءرثكا

 مل نم هنباو نأ سغ نأ كنااو هروهش نم لوطأ كويلو هروجت نم رق

 الءازيع' كا بيانا نبااي لاقف ٠ كب للم ادزا كلل هما 0

 0 ف لا 1

 رغدالا ثرادل اهلل كيماسي ررذسم بأ برأ تي

 رذنلا نم ريخ ا 0 نم « نسحأ كاف

 رسما ىلع هبدي 531 ا اهرسسع ىلع كبدي رسيو

 ةبلهث نب ثراحلا نب ةبلعت نب ثراحلا نب ةلبج يبا نب ثراحلا مهنمو
 * نونس سرا ١ اكل ناكو : لاق ٠ نوجا نبا 5 ا نا ورب" نبا

 ةباهث ني ثراحلا نب ةلبج يبا نب ثراحلا نب ةلبج نب مهالا مهنمو : لاق

 نإ ةلبج نب مالا نإ 0 ةئنج نب ورمعنب ةبلمث نب ثراحلا نبا

 ناكو معأ هللو ميكو .رخ وهو ٠ 0 ةبلعث نب ثراحلا

 ةتس لبو : اكلم نثالثو نيا ليقو ٠ اكلم نيثالث مك ددع

 ضعل يفو ٠ ةنس ةرشع تو ةنس ةئائس موكل ةدمو ٠ 106 نيالثو

 'ةنس ةئاّئسو ةنس فلأ ميكلم ةدم نأ يراوتلا

 لمف

 نحاض ا د هتان ايل للام لماع“ يجرز+ل ا نسحلا نب 0

 الغ كراس لك ٠«ن انك لف“ «ناشغ ولم ايناس كاذ الصف ناجبتلا 114

 7 عوجلا لتاق ىعم ناكو + نانسغ عامج وهو : لاق ' دز ألا نب نزام

 00 «اهريغ) لصالا يف ()



 ففكرت ةيؤلؤللا دوقنلا

 هوب انكي نعاني نامعنلا نبب رمح ٠ نينب ةثالث ثراملا نب نامعنلل ناكو

 لوقي مهيفو ٠ اكله ناك مهلكو فاهعنلا نب ناعنلاو ٠ ناعنلا نب ورمعو

 : يراصنالا ,تباث نب ناسح

 رجو ورم دعب لبق نم "هنأ واحدا رمي نم
 5 رحو ٍدِبح نم ةليا يبناج ىلا جلألا لجنم اكلم
 هيلا راشا يذلا وهو جرعالا ثراحلا نب ورمع هوخا هدعب كالم مث

 : لوقي هيفو ٠ رذنملا نب ناعنلا قراف نيح يناربذلا ةغبانلا

 رافط طاب ؟للكو ةعالارو ١ كير نبت نر اوورلا سوو
 : ةبتف نبا لاق

 رغصالا رمش وبا ثراحلا نب ورمل لاقي ناكو
 ثراها ذب تنام لزاناوةربكالاثيزاحللا "'”فاوعت 1+ ةئدوسلتملا "لاق

 نامنلا هدعب كلم مث : لاق ٠ نيطرقلا تاذ همأو ٠ لاق ورمع نب ةبلمت نبا
 كفؤع:هدشب كلم: ةنفتب نإ ةبلم نب ثراملا نبا بخ نإ تادف
 لسو هيلع هللا لص يبنلا ثعإ نيح هكلم ناكو رش ىلا نبا

 يبا نب ثراحلا ىلع دفو تباث نب ناسح نأ نيب رابخالا ضعب رك ذو

 ؟7 نب ثراحلا لاقف ٠هيماسي ةريحلا كطياوذنلا نب نامنلا ناكو ٠ ماشلاب م

 ع ناعنلا لضفت كنأأ يندب ةعبرفلا نبا اي ٠ تباث نب ناسك رم يبا

 م.م. ةةلامقل ارق: رشلع نسأل زافلبأي هلضفأ فيكو : :: ناسح هل لاف

 كايلقلو هني نم دوحا كالامشلو هيبا نم فرشا كم الوأ ههجو نم نسحلا
 ( كلم ) لصالا يف )١(

 ؟ : ١



 ناسغنم ةيلهاجلا يف ماشلا كولم ٠ لوالا بابلا دي

 فييزللا نزل هللا رو هحالإا لعام هيمزخ زج فل ةئامدييف نيا يشل اينو 9. 5

 اياه ناكو:ةلناملا راقب نإ ويظل رالبلغ نما لاسر هلام لرش
 نب رذنأا قاورب اوطاحاف ٠ امالغ ذمءوي ناكو ٠ رعاشلا يناسغلا ديزي, نبا
 نمهتيي لع أو هموق نم ةعامجاومتقو .ولتتف من٠ ةعامج هيلع مهو ءامسلا كام

 كاذ ,دنعو ٠ مهضعإ لتقو مهضعب اجنف 0 نوتفإ ىلا اوراطو دنع 0

 اورسسأو ةفئاط مم. اولثقو مثومزوف رذنألا عومج ىلع نييناسغلا لويخ تلمح

 ثتراحلا تنب ةملح نا كلذو ٠ ةملح موي ل مويلا 4 ناكو٠ ىرخأ

 مث مهنافكا اوبل مث كولملا ببط نم ببطب ةئاملا ثايازإ يي د لا

 كلذل ةيلحمويموبلا كلذ يمسفرذنملا وحن اوراس مث اهقوفز٠ عوردل اوسبل
 ثراحلا نب ج وخلال فول ةنزإ درص الإ قراها4 6 دلو هادي لالا ا

 زك الاثراجلا نب جرعالا ثراحلانب ناهنلا 5595 هدقل كلم مث : ربك الا

 ينايذلا ةغبانلا هف لاق يذلا وهو

 معا عرس ريخلا لبقتسم . ةهجو"نسح 'مالغ اذه

 ايتنزلا ريغ كالو جر 'ءالاثراحلاورغصالا ثرامتل

 ماما هنم تاريخلا يف عرسا دقو دنهلو زادي م

 'ماهغلا بوص برشي نممرك ١ 0 أه ايليا ةي

 ضيا ةغباناا لوقي هيفو

 اهعيبرو اهريخ ادعم تابو جتنوحرفن ناعنلا عزمي ناف

 اهعيطتسا اننأ وأ ىنلا كلتو ”ةداوسو كلم ن الك ىلا مج ريو

 . ةبيتق نبا لاقو 10 للا



 كك ةيأل أولا دوقعلا

 يديا عفرو ماشلا برع ىلع مهبانتسا رصيق كلذ ىأر الف ٠ ةفئاط مهن

 لزن لو. ناسغ لبق م اشلا .برع ىلع اكوام حيلس تناكو ٠ أهنع منيل

 لعأ هلو ٠ مالسالا ةلود تماق نأ ىلا كلانه كولد ناسف

 سنمف

 ناسغ نم ةيلهاجلا يف ماشلا كؤلم ركذ يف

 كلم نم لوأ ناك : هناسحاب هللا هلماع يحرزلا نسملا نب * ع لاق
 رمز اننا اور تراها ردا ورمح نب ةئنح دمإ ناسغ نم ماشلا

 كا جمال هل قرع ىعدب ناكو رمتوبا هتييك و ربكألا ثزاحلا

 : هتروصقم يف شاط'رمح نيا لاق ٠ قرح لاب نوفرعب 3 انلاب

 ايذلاكا دونج ضرالا قبط نم قر ينم مش نم يشلاو
 نب جرع ءالا تاليا دما جم طالبي لاب يرعجبإلا ة يدر دنع

 يهو :ةيرام يطرقب ولو ٠ اهيف ”لاقي يتلا نيطرقلا تاذ ةيراج ماو

 بهونيملاظ تنب ةيرام ليقو ٠ ةنفج نب ورم نب نب ةبلعثنيمفرألا تنب ةي رام

 ٠ نآسغ كولم بيني اهيلإو ةدنكو هو روث نب ةيواعم نب ثراحلا نبا
 : ةئفج ينب كولم حدو يراصت ألا تبث نب ناسح لاق

 لضفللا مركلا ةيرام نباربق معبأ بق ”لوحةنفج د الوأ

 لبقلا داوسلا نع ةنرلًسيال 0 روت ام ىتح نؤوشغإ

 لوالارارطلا نم فون ا م مهباحأ ١ قا وجلال

 ةديكم مدشأو ' 70011 ل ول ا

 9. ل

 فر

 "دع ردنلا هلاراسو٠ ماشلا مدق أم دعب مهقتعا مت الها ايسوربيخ ازذ يذلاوهو
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 دنلا بارع افسياطلا 148 +. لؤالا تثازلا د4 ع

 ريررملاو جابدلاو ريملاو رمخلا ديري ناك نمو : | ا مخل كولم لبق

 ماو لإ اهكلهل ماشلا قم بالو زيؤعو كلب قحليلف ريماسملاو كلملاو

 هدلو يف رماع نب ورم نب ةنفج اهيلا راسف ٠ ماركلا ةوتف اهيريو ماوعأ دعب

 ةيحلكسب لاما ةئاجادإ ت تناك هنأ ئوريو دلو مرتك" ١ ناكو:ةدلو دل و
 ةنفح ثرو هنال ةنفح يمم“اماو : اولاق ناسغ لئابق نم هدع هع.راسو

 لكأ اب سراف ةثام ييدودب ةيظع ةئنج تناكو سانلا اهيف مطي ناكي اهي أ
 تجرخأ ديلا ىنأ اذاف دن ناك بك الأي 0

 الرف لا ردخل اناف اديب وق اككاط وطن راقت

 بابجلا نب ةقامث لتاق نانم نب عذج راسو : ةبيتق نبا لاق ٠ اهعضوم '
 مابا ماشلاب اونًاططا الف ٠ ناسسغ تاداس نم اًديس ناكو ماشلا ىلا راس نميف

 ىلرغ موق سن ٠ نائس نب عذج هل لاقف ٠ كلملا ةيابجي مهبلاطي رصيق لماع
 نا ىلا كدنع انهر فيسلا اذه ذخ نكلو كلملا ىلا هقوسن ام انءه سلو

 م اكان اذكر يف اهلنا  لئلسلا لاق نلاملا ىلا هقول اه ان نع" دب
 ةعاججا ىأأر الف 'ممأ نانس ىرب عذج ناكو ٠ نورضاحلا كرعتف كمأ

 اقف. لمادلا قع نرظو لفيسسلا <لتسافا ::قماعلا لاقام تفرغ اوكحيض
 نياك ىفش لغم بهذف ٠ كاطعا ام عذج ن 3 ذخ نيرضاحلا ضع

 رصيق هجوف ٠ لماعلا مهلتقو ناسغ نه ناك 2200300 ىلا لماعلا

 اوذخاو ناسغ مهتءزبف دالبلا نع مودرطيو مولتاقإ افيدك اشيج مهلا

 با عم ةُماق ممل متث لفرخ ا اشيج مهيلا ثعب مث ٠ مهحالس

 )١( هجوتب ) لصالا يف (



 د6 1 ةي اولا دوقعلا

 ةكم نع مهولجأف زل لخب + ترفظو ااتقاف مهيلع ابأف مدح اواو

 ةنس ةئاهلث نموحن اليوط اًرهد تييلا ةعازخ تيلوو

 هوخأ هموق لع فاختساف ةكمب ةاقنعلا ةبلعث ثامو : ةبيثق نبا لاق
 ةكلملا ظفح نم هاب ١ دلقتي ناك ام ةنفج دلقلف ٠رماع نب ورمع نب ةنفج

 مهلع تقاض ىتح دز الا نم ”هموقو وه ًايقم ةكم يف لزي ملو :اهنع بذلاو

 ةجوز ةفيرط هو ةنهاك مهف تناكو ٠ اهنع صوخشلا اودازاو ةكم

 ميتنهاك يه ,كل+ ةيكم نم جورحلا ىلع اومزع الث ٠ ءايقي زم رماع نب ورم
 نان ديشملا نآع دصقبلف ديدش سأبو ديلج لو ديم رم اذ ناك نم

 ام ىلع اولعو نييرحبلاو نامع اولذنف ٠ ناع دز مهف دوا ا رف هيلا

 ةايج انااككءااداكر تلمع تلاق مث. ,مويلا ىلا مهنك اسم يف كلانغ

 ٠ رم نم يداولا دصقيلف رهدلا تامزأ ىلعربصو ة ةماهشو كتفو ةءزعو

 : تلاق مث ٠ مالسالاو ةيلهاجلا يف مهنكاسم يهف ةعازخ كلانه كزنف
 تاذ بر. دصقيلف لحلا يف تامطملا لحولا يف تاخسارلا ديري ناكن مو

 جرزحلاو لوألا: نم هدلو يف ءاقنعلا .ةبلمث نب ةثراح اهيلاراسف ٠ لفقلا
 بري ىلا جورخلا ىلع اوم رولا مالسالاو ةيلماجلا يف مهنك اسمي مف

 5 اولزنا ةدسلا بؤانملاو بالا سشنالاو ةئيضملا هوحولا لهأأ : 2

 اورصبتو ةل هجلا دعب اولعتل ةيضقلا لوطو ةيمملا لوزن لبق ةيضقلا بزثي

 قانعلا لويخلاو قاقرلا بايثلا ديري. ناك نمو : تلاق مث 0 ٠

 مهف كرب كلام اهيلا راسف ٠ قارعلا جهانم دصقيلف قازرألاو زونكلاو
 ةريملا كولم مهف اكولم اهيف اوراصو اهيل اربافف هموق نم لئابق يف ي دزألا

9 

 8. لل



 و1١

 م1١

 دسلا باعت بساثب ]15 ٠ لوالا بابلا دي ١١ وج

 لمف

 - هدلودلوو هدلو يف ةايقيزم رماع نب ورم جرخو تنملا برد الو

 مهامحت قونرأ ١ نوداترب هوالشلا لا نيبحوتم اكزأأي نم هموق لئابق نم

 رطل كع سيئر نكف ني زاتحم وشلع دالب اولزنف مهعنم ١ ادلب

 مهل داتري نم اورمأب تح دنع ماقما يف مل اونذاب نأ مولًاسف قالب

 نب ورم نب ثراحلا مثو هدلو نم ةثالث ىماغ نبورمع هجوو ٠ هنولزني الزنم

 نبا لاق ماش وباومورلا 1 ةثراحو هرم نب كلامو رماع

 هداور دحا هيلا عجري كلب تفيض !ىافنن# تامو : ةستق لا

 ةبلعث نب ةثراح ينبا جدرحلاو سوألا دج وهو ةءاقنملا ةيلمث هنا نلوتساو

 ل نفل دل نك ام دلقنف ٠ .رماع نب ورع نب ءاقنملا

 هدعب هموق يف ةابولا عقو انرك د م زا سفر“ يفوت او ٠ رواق دبسو

 28 يذلا عضوملا اذه نا محل اولاقو كن كاذبا رمال ميدل دششاو

 عضوملا يف انواعجاف انقل ام ءابولا نم هيف انقل دقو انل قفاوم ريغ هيف

 0 ٠ بيرق نع عكتع نورئاس نحنو م دنع انماقمل هيف متنا

 ةقاعث لتقو كع يف لتقلار ساو ادي دش ًالاتق اولتئفاف مهنيب برحلا تجابف
 ناكو  نانسس نب عذج مهلاتقو مهبرح ىلوت. يذلا ناكو ةليغ بابجلا نبا

 نم اناطيش ركملا يظع ديكلا ريغك صا روعا ناكو ٠ أك انف امادقم اعاجش
 مب ال نا فاح هلءف نم كلذل اهراكةاقنعلا ةبلمث ن و برلانطاخ
 ةكم ناكس :ناكو ٠ ةككل م انزل وراص تح ني رئاس اولازي لف ٠ كلانه

 مل اونذأي نا محلأسف مرج قار قتلا هلأ . مهرج ذقن



 د ١١ د ةيؤلأرللا دوق.لا

 يرامعو يلام عيبأ ٠ هنم ةفصن يل نوكي مب هبقاعأس ينكلو مدنلا

 لاقف ٠ اهريغ ىلإ برأم نع لقتنأو هيلإ بلقني ًاثيش هل عدأ الو
 |لف . هلاومأ ميمج هنم اورتشاف ورمع ةبضغ اوينتغا : دالبلا لهأ

 ٠ هتريشعو هموق رئاسو هدلو دلوو هدلو يف لمتنا هلاومأ نأ زرحأ

 راجشألاو روصقلاو روخصلا ملقأف كلذ دمب دسلا هللا برخأ مث

 مهنأو ةيارخ دسلا تحت ناك نم ىأر الف ٠ لمرلا اي مرا

 . لاومألاو نيله الاب لابجلا نق ىلإ اوبره هنم هيث ىلع زوردقي ال
 اهرفح يتلا للملا نم هأملا جرخو ءرطملا ةرثكل ّدسلا ىلع هلم ضانو

 لوب ثيح ىثعألا كلذ ركذ دقو .رأفلا
 مرعلا ابيلع ىهع برامو ودل يؤول كاذ يفو

 م مل هزاوم ءاج اذإ ُديمح محل هقب ماجر

 0 مق ذإ مقام ةبببش لع ابانعأو عودزلا وز

 ل برش لع كل ور دبي اذ لجأ زواق

 نيج مييتنجي مادو ؟ كرانتو لاتت هللا لاج امكرناكو

 امب مهانيزج كلذ ليلق ردس نم ءيشو , لثأو لطنخ لكل ٌقاوذ

 0ك مرعلا ليس نا ىوريو « رونكلا الإ يذاع لهو اورفك

 ىو اتسم ملا نب ةزمج 00 ةستا را اس 0١
 ملعأ هللاو . ةحيحصلا ةياورلا يهو كلذ نم رثك أ هريغ ةياود ٠
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 دل بايشك# نايا با 4/19

 عبمسل : تلاق ٠ كلذ ىتمو لاق . راهنلاو كيلات يسن رادقالا لزني ام

 اهنإ موق لاقو :نيرلا رثكيو نيديلا قيرفتب نيقيب رمألا لزفي نينس
 قيتصلا فسوي ُهايؤر هل رّسفو رصم نيزع اهار يتلا ذادشلا ميسلا

 نأبعيجأو نمألا ميكو.ةيفازلط ةغرمأ ام. وربع لمق ٠ ٠ مالسلا هيلع

 هنأ م“ هتلعي :ومانلا يكد الث كلذ متكو هموقو دل يف لتي

 اعيش مهلا 5 حيذو لبزللا اطير فن مايزبف ةدئان رست "ماد امرا

 ضانلا هل نأ أتف ٠ مايميزم ادم ىإإاولهن أ برعلا. يف ىداثؤ اريدك

 نبك أ رمأ م٠ عنو الفوون يرش بنل ين ا رتاج لك اوم

 نب ةئراح ملي أ ىبنأ أ جرزملاو سوال دج غءامنعلا ةبلعثا وهو هالاللو |

 1 يو ينإف رأت الف رمأب كترمأ اذإ : هل لاقو ٠ ءاقنملا ةبلمث

 مالي ولون هال لاعاد يهجو :مطلاف كتبرض اذاف هذه يتزنمب

 ٠ كلذ ىلع يسفت ينعواطت الو كنبجو ىلإ يدب مفد ميطتسأ ام

 ةهلصم كلذ. ين نإف كلابأ فلات الف انج كيلع يل نإ يب اي: لاق

 دقو اوغرفو سانا. ملف الف ٠ ةعاطو: امس: ةلمث هل لاقف ٠ كلو يل

 هبرضف هايضف رمأب ةللمث هنا كلملا رمأ برعلا فارشأ تعّمتجا

 يغجو مطلب. هألذاو : كلملا لاقق . همطلف هيلع ةبلمش ٍبئوف ةزئعلاب

 :لاَف ٠ هولتقيل ةبلمث ىلع همع ونبو هدالوأ رئاس شوف . يدحم 9

 هلجعلا عمو طخسلا لبق يبلق يف هل تّمبس ةمحرلا نرإف اولمفت ال



 و ةيؤلؤللا دوقعلا

 رسلا بارع ركذ ىف لمف

 ةجوز ةيروجحلا ربجل تنب ةفيرط 0 : ناجيتلا -ب لاق

 هاك تقريف 7 ضواا صمغ ثم يوب باح اننا ع

 : تماقو امام نم تعزف ٠ هقرحأ ل هيش ىلع ررق لف تقعصأو

 لانو ابهتعوو ورمع نكس ٠ اديدش ًارعذ ترعذ دنو ةبوعرم يهو

 رجشلا نكلييل ءامسلاو ضرالاو ءالظلاو رونلاو : تلاقف . ابتصق نع

 نوكي فيك : لاق . دابعلا تتشنّيو دالسبلا برو لريلا فاثرو
 مطقي دباو الاو لزالرلاب يتأت دادش نينس عبس زوكي تلاق ٠ كلذ
 يأرلا هجو اف تقدصو تحصن دق : ورمع اهل لاق . دلاولا ٌدلولا اهف

 باغو سحتلا علطو دعرلاو قربلا تيأر اذراف ّدسلا ىلإ رس تلق
 هيدي فلس اونلما نثكيب هلشيإر اذ نر اتا كلذ دب يللا

 لاق . رهدلل عزمت الو ربصلاب كيبلمف سمالا فزأ دّقف رخصلا ماظع
 ليا نم نم: هن | ريغ يردها ال٠: هلا لاق -- ناوكيت كلذ نيررت ىتنف اخ

 ائيح لبج الو لبس نع فرصن. ال لزالا يف قبس هنم مكحو لن
 لف ّدسلا ىلإ ورم قلطناف :(لمراوبر خطا كعب نكيلف لصو دازأ

 ناكف هلجرو هيدي ّدسلا رفحي اذن 5 ىأر ىتح هدهاعت 0

 . ىمعأ ذرملا زاكو : ًالجر نوميرأ الإ اهبل ال يتلا ةرخصلا بلقي

 ابإ كتلاقم قيدصت تبأر امل لاقو ةسفيرط ىلإ عجر كلذ ىأر الف
 .تييفضح

 ؟٠ْ
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 لوالا بابلا 2

 ىلإ هنم ءاملا بصنيف طسوألا بقثلا اومتف ىلعألا بقثلا نع ءالا لزن
 اون طسوالا ٍبّعثلا نع املا لزن اذإف ٠ اهنم نوقسي مث ةكربلا كلت

 اهنتفا يقلب قناكو !' وه يكاةكدبلا الإ, هامل تصنيف :كلاثلا 'نتنلا

 مهتاعارزو مهنانج نوةسب راكم كغ ةزدم يتنثا ةكربلا يف تاعج

 مداخلا ناكو....لضفأو نوديرري ا بسح ىلع ءيش نم اولواح امو

 نما هكاوفللا نمآ ةلتكسا لمت هلسأر لع .لتكملاو رجشلا تيب يثع
 0 اين ليفي دلو ا اذار اكلك وايت نأ ريغ

 وصلا نكازب نم فادللا كلل نا يش: دسحأ ىلإ قصت. ل: نميفلا

 لبقو نيرهش يف نيرهش ةريسم مني اهف نارينلا نوطاعتب اوناكو
 كرام هللا لومي كلذ ينو ٠ لعأ 11011011100

 اولك لامشو نيمب نع ناتنج يآ مهنكسم يف سل ناكدقل . للاعتو
 ناكو : اولاق . روفغ ٌةبرو ةبيط ةدلب 'هل اوركشاو مكبر قزر نم

 نم ةثلاثلا يف يسيو اهب ليقيف ةيناثلا دلبلا يلإ هدلب نم ديسي لجرلا
 دعاب انبر ٠ اولاتف سدقملا هللا تيب ىرق يهو اهيف هللا كراب يتلا فيزا

 نا لايف : ”هلسُر مهلإ هللا اطسزأ ما. ةيجن ةورتك الف” انواسأ ني

 اوبدكم . ابن رشع ةثالث .لنيقو ."ًايين'رشع.ينثا. مييلإ لسسرأ هلا
 مرَملا ليس مهلع هللا لسرأف . هلل ةيمالطتا لح اويلسوع او ملا | لَسُو
 سا هللا برخأ مث . ناجبتلا بحاص لاق ديدشلا نطل ”مِرَملاو



 26 ةيلوسرلا ةلودلا رابخا يف ةيولؤللا دوقعلا

 54. هموق نومي لاز مف ًاديدش ا, دج ضوألا ندجاف ءازيلا تشل

 ةلخب تاق يل يئلاذل ادام سب زلم اوقع اواو لب هدب

 ناكمن ال ءاييقي رماع نب ورمع يمس :اهنإو ٠ ةلماك ةنس مزامو ءامسلا

 امييف دوعي ترأ فن أي هموي رخآ اههقزع مث نيتلح موي لك سبلي

 رمعلا نم غلب هنأ لاي اليوط ارمع معو ٠ هريسغ امهسبلب نأ ةركيو
 يأ ناكزاج بنما باوك انك [(ةماجأ قوي ملعأ هللاو . ةنس ةلئافاث

 نب سمش دبع لبقو رماع همساو ربك هلا انيس لجل نا

 هببأ توم دعب لبس نب نيمح هاني مث + ناطحق نب برع نب بجشب
 هاجت هيؤلاوال كيلوا رهو يابت نينرقلا وذ كلذ دمب هئأ مث

 ىلع نافيشُم نالبج مهو قلب الا لبجلا ىلإ برأم لبج نم دّسلا ناكو
 ةننلا ىلإ تصني ناكو ٠. هلامشو دنلا ني نم ةدنملا .ةخياشلا لآبجلا
 ام نال رو راجولا, نيالا ىلط ديع اي امل ىرتم أي داق قيفعبس .ندلزلا لع نيم
 يققسي دسلا ءام ناكو . دسلا كلذ ىلإ :لصي خا ةعبد اةيديلا قول

 ناله يب للا لاش نب بفراأم يلب اخ ناكو.+قتلهش يفي بش

 ميقي هؤام ناكو . ريمح دالوأل دسلا ينونج نم قلبألا يلي, امو
 دس ناكو . يقسلا مومعو ضرألا ةعس ىلع لوملا لإ لولا ىف

 يغسلا ىلإ اوجاتحا اذاف.ةميظع ةكرب دسلا تحت ناكو بوث ةثالث

 اذاف . هب اوّقسيف ةكربلا كلت يف ءاملا تصنيف لعألا ىتثلا اوحتف

١٠١ 



 لوالا بابلا د6 4

 يلع نب رم وهو اذه انموي ىلإ هدعب نم هتيرذ رتاوثو نميلا

 لوسرلا نبا

 خيرات نم ةئاتسو نيئالث ةنس يف نميلا يف كلملاب هلالقنسا ناكو

 ىلع هاذا ناف . مالو اوقطن اذإ ءاخ ىلع هلوق ىنعم وهو . ةرجهللا

 لبق شئارلا ثراملا كلم ناكو ٠ نوثالث ماللاو ةثايتس لنا باح

 ظ ملعأ هللاو ليق ام ىلع ةنس ةئاتس وحن لسو هيلع هللا لص يننلا روهظ

 تحرش "تنك دقو ٠ هنع هللا زواجت يجرْزلا نسملا نب يلع لاف

 لوصحلا هتيمسو فيطل ءزج يف شئارلا ثراملا اهلاق يتلا ةديصقلا هذه

 1 مهاستنا ةحص نم هب تدهش الل كلذو ٠ لوسرلا ينب باستنا يف

 بسنلا اذه ةعصك سانلا نم ٍدحأ بسن ةحص ىلع ليلد دجوب نأ ّلقو

 لصف

 هذيلا ةامينلا دام“ شيا ناكر عفوألا'"ةفزاملا تترافق تلعاالف
 ةلقلان عيا ام ةلذ/و الحامل يايييسا ب 00

 نم تاوانإالا جارفتساو اهرونت' ّدسو ةكلملا ظفحي ا 0

 راضنألا ضعب لوقي هنبا يفو هيفو اير ع :وااالا

 هوا واوا ا بأ ١ يقم ودرع انما نيالا

 دقو ةيلخ هلئرق قاسي ل "وولاء 10 ع 5

 انه ام ىلوالاو رمالاب رماف لصالا يف يذلا )1١(
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 نحارب اوخو 2و هيلع هلا لص ينلا روبظ نم لاق اك ناكف

 نأ ؟نإ ةلاسنألا"َنب قلما ف ظنمافإاو :هرهأأل ًاقرافنم ةنردللا لإ ةكل
 ةييعلا 200 هلا لص يفوث

 سابك هبط لوف يف" مالكلا مجر هايس قوارب الناتكمالو

 ىلاعت هللا لاق زيزعلا نارقلا ينعي يبرعلا طخلاب سشكيو يبرعلا ناسللاب
 هايلوكس نينملا رو ةطازاسللا كوس لق ناف* هاني ول و هافرزكل الإ

 ١“ نيردشارلا ةافلللا مايق نم لاق اي ناك . ب ةافلخ هدعب كلمو

 ينبو ةنما نم ءافلخلا مايقو مدبو ا ميلظ هللا لص هللا لوسر دعب

 ربخأ مث لو هيلع هللا' لي هللا لوسر دعب نئميلا مهكلعو سايعلا

 : لاقف ٠ ابيلع مهكلتو نميلا يف ناسغ كولم روهظب

 ةرورضلل مخ ف رمأع مالو اين . ماع دالوأ مهدعب كلعو

 دز الا نب_ برم نب ةبلعت نب سيفقلا ءىرما نب ةثراح نب َرماع ينعي

 ديال نان وأ متلك دلل نودا هل[ رواشأ ان[ واب كوشلا وبا

 تارلمتكلا : لفل ١ نالبك ادلو نم ادعم مئاقلا وه ذإ هل ارصاعم ناك

 42. قمح مث ٠ ةراشبلاو ةراشإالاب هصخن . لاومألا .ةيابجؤرومثلا دلمو

 . هلوش همالنم واي كلذ

 مالو اوقطن اذإ ءاخ ىلع مييف روصنلا ةيار رهظيو

 يف كلملاب هلالقئساو روصنملا كاملا روهظ_:رم لاق ام ناكف



 4 طل.

 لؤالا :بابلا 2

 هلودب مهنبو ريمح نم هدع) نميلا

 ينابتلا نم ىلإ ىقبب رك اكلم تنثأ دتف كلهأ ناذ
 نأ ىلإ نميلا كلم نوئراوتي ناطحق كوام لزتملو لاق اك ناكف

 : لوقو ٠ ملسو هيلع لا ىلص ينلا يماهتلاب ينمي و.مالسرالا ةلود تماق

 .ماهلا ةيلامك رع ونب 2 كولمانم اندمب كلعو
 شئارلا ثراملا دعب نميلا .اوككم نيذلا كولم ا ينعي لاق اك ناك

 : "لوقو ٠ ةشحلا روهظ لبقو
 .ماثإلا موقلايف هللا باتع اذه دعب دواسألا رشننتو

 ناكو كلانه كلملاو نميلا يف ةشبحلا راشتنا نم لاق (' ناكف

 مونم اهلوادن . ةنس نيعبسو نيتنثا لبق ام ىلع نميلا يف ةشبحلا كلم

 قورسم مث ةهربأ نب موسكي مث ةهربأ مث طايرأ مهو لاجز ةمبرأ
 : رو انقر

 مارملا لقث مهرعأ يعض  كولم انم مهدعب كلميو

 ةشيخلا ةلود دعب نميلا اوككم نيذلا كولملا نأ كلذو ٠ لاق اك ناك

 : لوقو * لّوألا رصعلا يف ريمح كولم نم معمدقن نك اوسبل

 .مارحلا يف صخر ال و ميظع اجر هافامب تنزل و

 مالكتلا مجر ةطخ قفاوي باتك لو هلهأ قرا

 نأ تعل ا دمحأ ضل



 لو ةيلوسرلا ةلودلا رابخا يف ةيولؤللا دوقعلا

 4 1ييرزولفم كبل فرتالاز وهوا هابط اذإ نريتخألا ندتك
 مانألاب مر الاداجلا يابن وأ بضفن موب انإو

 .مالظلا دمب اهبجو ُقرْشِبو ٠ اهباع نمي رمت ىضرن نإو
 .ماركلاونب نومرك ألا نو ان كدلمألاو ُتللملا انفو

 ناينئزا عاش قياوشمو , .انهاداسو برمي انوبأ

 يماَهنلا نمر ىلإ ىقبب كك .٠ اكنم 'تلثأ ذتف كاهأنِإ
 .ةايبلا رالقياتك ,قعادا ديور تلوم يمر ءاندمب_. كليو

 ,ماف ديف ةاسلا نوني كولم م مهدعل فلو

 .ماثرالا مؤقلا يف مل باق .اذه دعب ُدواسألا ٌرشتتتو

 _مارحلا يف صخر ل ين  ميظع ْلِجَر هدعب كلو
 .مالكلا َمَْر هطخ قفاوب بانك قى هانعا قرا

 8 .ماعب هجر دعب 0 ىنأ تيل اي ادمحأ ىعسل

 ماع ذالأ مهدعل كلعو ب ءافلخ ٌةدعب كلعو

 .مالو "اون اذإ ءاخ ىلع .  مهيف روصنملا ةيار رهظبو

 ه2 ر.مإللا يأ كلا ىلع نبع ةعريخدم كلو
 ع 3 8ع 3

 كلعب نمي ةديصقلا هذه يف ربخأ هن إذ . اذه نم رثك ا اهنأ امو
 حضوا انه امو اوقطن اذا لدب ( ةففخم ) عضوملا اذه يف لصالا يف يذلا )١(

 تيبلا اذه حرش دنع يفاي ام ليلدب
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 لوالا بابلا 2 0 دى

 سانلا هب ري َسرتلا نأو ةكلمملا نع ّبّدلا يف ليخلا يداوحل ًافّرصم

 . ٍدعبلا ىلع اناك نإو يزاْملاو يوانلا اهب ُلانب سوقلا نأو ءاقللا دنع

 دلقتف . اهرومث ّدسو اهيورحب مئاقلا ةلوّدلا ظفال الإ كل ذ ”كلصي.الو

 نم ماع مب كل ذ يلب هدلو دلو هدلو يف لّدِ مف كلا مع

 بذلاو كلاملا ًاغفح ُهُدلوو اقاليك كتل : نيمار ثراحلا د ماق نأ ىلإ

 نب اب مايأ ىلإ رباك نع رباك مهنم كلذ يلب نيت وز

 اماق شئاكرلا ثراحا رصع يف ناكو ءامسلا ءام ىمسلا يدْزألا ةئراح

 تيراحلا ناك. .قاليك نم )ب1 ناس ىلع اهروقلا“ كدلو ةكلمملا لغم

 ىلع ثّدحت, يذلا وه ةدّدشملا لادلا حتفب ثّددحملاو ٠ اندم شئ

 يف احرك لق“ كيداربللا نم بتروكس .اع رن ويثاتولا كاليفنسم

 اذه يف هلو كلذك شن اللا ثراملا ناكو ٠ هلو ام قيدصتب ثرمأالا

 : الَوُأ ( يتلا ) ةديصقلا اهنم ٠ دئاصق ٌهّدع نأشلا

 ماس ناظوأن مَليماَتباَج .. ..اياطملا وُذ وخلا كلا انأ

 ,ماحليبقو ثفاي ('ةلالس) .. .يناكم اولهج ًادبعأ وُرْغَأل

 .مارحلا دلبلا يف تييبلا اوحو ..... اوريو اومهتلاف ناطحق ينب

 .مامهلا نع مانيلا ةتراوت. تبي وهف اوم للا تذإ
 .ماركلا ةفراطنلانبنإيذو.. ١ ورمحنب ٍطاطلم َلثماونوكو

 نزولا لتخي هعمو ةلالس لدب ( ينب نم ) لصالا يف يذلا )١(
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 ”ن ولولا رووعلا

 ةيلوسرلا ةلودلا رابخأ يف

 لوريا بانلا

 ملالقنساو َنهلا ملوخد يف ”ببسلا ناكف يكو لوسرلا ينب كولملا باسثنا ركذ يف

 اهيف كلما
 ف كلملا يف نبا كولم قرعأ ٠ نطلع ىلا نبلغ

 ُبابْزَأ رمح لاب اذهلو : ناسسَع كولمو رمح كولم مالسإالاو ةيلهاجلا
 هةر كلارا اد أ ورود كاف هفارزأ ناكر كارل

284. 

 0 8. نع ٌهدمقأو ربك لا وه ريمح ناكو نالهكو ريمح هينبا بلط ةافولا
 هموق هوجوو همع ينب و هيذب رئاس بلط مث هلامث نع نالهك دعقأو هنيم
 اذهو ريمح ىلا راشاو ينبع نع اذه نيذه يدلو نا اولعا 5 مز لاقو

  نيميلل حلصي ام يكعلم نم رمح اوطعأف نالهك ىلإ راشأو يلاهث نع
 نيميلل ”حلصي اولاقف . لامتشلل حلصي ام يكلم نم نالهك اوطعأو
 . سوقلاو سرتلاو تايعلا لامشلل حلصيو مقلاو طوسلاو فيسلا

 هانا آلإ نورك أل ليزا مقلاو فيسلا بح اص نأ اومكحو

 ا نأو منعألا كلملا تافص هذه ثأر انمار اتئاف

 ؟





 ةيدلئوللا دوقنلا م

 بنتألاو نيدلجم يف ةيزياتالا ىلا هدب طخ هجرت مث قينأ داجم يف هخسن م لجو

 نع تاطب رخ مسرو ًاسرهف باتكلل بتر مث عاردلجب يف باكل ا

 ىدهأ 9 * سماخ دام يف هذه لء>و هخحيرات يف يجرزكلاا ميلع ىلأ يتلا ةيحراتلا

 يف جدربك ةعماجب بتكلا راد ىلا ينرغملا دإجلا نم تافد نيب ةسجلا تادإجلا
 راديف باتكلا رمتساو . مايالا رم ىلع ةعماجلل ركش لاثمت هتبده نوكتل ليمج رطق
 نوَرب دراودارسفوربلا ىنع ىتح هعضو ديعنم ةءارقلل دحا هحتشب م ابو بتكلا

 ىأ ارفبتكلارادب ةبب رعلاب تكلا رس 0 150110 وو

 ةيحصلا ةقالع نا هماعلو . هب عفتني ال ًادكار كرتي نا قيلبال اذهك البلح المع نا

 لوالا أب وبحم ًاذيملت ناكر يخالان ا امس الب ج رتسمو سوهدر ريس نيب ةنكمتم تناك

 وه بج هل روذغملا ىرك ذ فقو هب موقي لمع ريخ نا ىأر ةيقرشلا تاغالا يف
 فقولا ءانمأ ىلع راشاف هتقو سيفا بج رئسم ءاقدصا زعا هيف فرص باتك هايحا
 حيحصت "يلا دهع الو . سوهدر ريس ةخسن نم باتكلا عبطب مهنم ًادحاو هتفصب

 سوهدر ريس لولقب عبطلا ءادتبا دعب ةياصالا ةخسنلا عم ةنراقملاب تدجو باتكلا

 نوكي نا لجالو . قرطلا بابراو ءاهقفلا ةايح خيرات هخسن دنع باتكلا نم كر

 ةيفارغوتفلاب اهتروص تذخأف ةياصالا ةخسنلا نم ًايناث عبطلا “دب الماك باتكلا
 ةخسنلا لاهتساب حمسي ال ندناب دنملا ناويد نال اهنم عبطال ريدم ىلا تاسرأو

 عبطال ةيلصالا

 مالكلا كرثنف ةيخضيراتلا هتميقو مومعلا ىلع ةيئولئوالا دوقعلا باتك ةدئاف امأ
 21. .."لسعينويس دحم ؟, عبطلا لككي نا ىلا اهيف

 هي ملا هنا سرد ١11 ةئس هيلو 7٠ يف جدربك
 جدربك ةعماجي



 د ححصملا ةمدقم

 ةيكرتلاوةبب رعلا تاغللاةنماردب .ًاماوم (:17. 157.٠] 618 ) بج هلروفغملا ناك

 وهو تامو اباها نيدو اهتفسلفو اهباذاو اهخي ران ةسارد ىلع هناح فقو ةيسرافلاو
 هتدلاو تداراف 1١*19 ةنس ربمسيد سماخ يف هرمع نه نيءب رالاو ةسماخلا يف

 اهزي زع ىركذ دلخم نا دنالتكس يف وكسالج ياها نم بج ةديسلا اه روفغملا
 غلبم ضرغلا اذهل تاقوف هعوني ماع لبق هباهمناب ةينملا تاجع يذلا اهدبك ةذلفو

 ةيبرعلا تاغللا خيرات يف بيقثتلاو ثحبا ىلع هغير فرمما هينج فال ةتس
 ءانما ةعبس فرصن تحن قولا تلمجو:اهميدو اهتْعسلفو'اهءاداو ةيسرافلاو ةيكرتلاو

 ىتح تاغالا كلت يف ةردانلا يتلا 1! عبي امإ اما ةينم ألا كلت قيقح يف هلخد قافنال

 هةر وأ اهيلع لوصحلا رذعت الا اهئانتقا نع مهعنمي الو اهب نونعي نيذلل رسستت

 ضيصختب امإ و . مارش: وأ تاغالا كلت يف ةدينملا بثكلا ةججرتب امو . اه
 رادق» فرصب امإو ةمدقتملا ةيقرشلا تاغالاب قلت سورد ءاقثاب موق. نأ تاناغا

 كتب صخب اف تامواعملا قاطن عيسوتو ثحبلا دصقب دلب يأ ىلا رمال دوقتلا نم

 ةيقرشلا تاغللا

 تاغللا يف عفنلا ةميظع بتك ةدع عبط, ليلجلا لمعلا اذه ةرمث ترهظ دقو
 تيدهاو ةيءومعلا بتكلا رايد يف اهم سن تءدوأو ةيسرافااو ةيكرتلاو ةيب رعلا

 ةيقرشلا تاغللا هذهب ةيانع مل نيذلا ةذتاسالا ىلا نخأ

 دوقعلا باتك عبط ىلع رايتخالا مقو فيك انه رك ذا نا نم 0 أ الو

 ةيلوسرلا ةلودلا خي ران يف ةيولؤوللا

 ( هزع ]دصعو 126لطمانوع )سوهدر زميج ريد ىلع جدرب ةعماج تمعنأ 0

 ىعدلةذاكم( 20 نو كو 1.6166 5) فو را يف روتك د دةجردب 1484 ةنس هينوإ يف

 نا ىلعممص ًامومع ةيقرشلا مواعلاو ًاصوصخ ةيكرتلا ةغال اهمبابيف ةديبرفلا ةيماعلا هتامدخ
 خسنب أدبف ةمءاجلاهيلا امتدسا يتلا ةمعنلا كلت ناركش هب دلخب ًايملع ًالمع ةعماجللمدقي
 ةعدقلا ةيطخما ةخسنلا نم هدب طخب ةيلوسرلا ةلودلا خيرات يف ةي'ولكوالا دوقملا باتك

 مل هنا ىلع ةميظع .ةيانعب باتككلا خسنف ندنلب دنهلا ناويد بتكراد يف .ةعدوملا
 ةميظع ةقشم اذه هلمع كي لاقي قملاو ىناعو . داضلاب نوقطني نيذلا نم نكي



 ححصللأةمرقم

 مامااس
 هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دجلا
 ةلودلا رات يف ٠ ةيؤواوالا دوقعلا باتك حييحصت "يلا دهع دقف 4 دعب امأ )

 فاقوأ اني هعبطب ىنع يذلا يجرزكعا ع نسما نب ىلع خيشلا ياك ةيلوسرلا

 تاقثثا مث يريكملاءناخ دمتعم كلم تناك ةجدق ةيطخأ ةخيسن نع بج هل ووقت

 بنكر ادىلا بدسم نو اهادها مث هاش دهم ءارزو دحأ ناخ نيدلارق ىلا هنم
 ندنلب دنملا ناوند

 حالضصا يف تبقال ةطوقنم الو ةلوكشم تسيل ةيطخلا ةخيسنلا ةذه نوكلو

 لقت يتلا بتكسلا ىلع لوصحلا نم نكمتا مل ينا امسال ةميظع ةب وعص باتكلا
 فلاوملا امنع

 لب حلا لصالا يف ا اارخم هئّدِحو ام عبطل اليبس أ مل اذهلو

 عم ينكلو ٠ ةيطخلا ةخسنلا يف وه م يللا عبطو وحمملا ىلع هيبنتلاب تيفنكاا

 نم ميس اذ يرن. .يارؤل اذ بارسال يت جناب ننال زتاراوخماو

 هدصق يذلا ىنءملاىلع ةظفاحلا عم نوزو» رعش ىلا ةروسكملا ةيرعشلا تايب لإ

 ةعاطتسالا ردق لئاقلا

 بج.هل روفنملا ىرك ذ فاقوأ نع ةحل انهركذا نا يزورضلا نه ىرأو اذه

 ةينسزانلاوةيكرتلاو--ةبب“رغلا ةرداثلا بتكلا 'عمنيثكب عقنلا ممعت يف ًابس تناك يلا
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 باتك

 تبول وللا دوقعلا
 ةيلوسرلا ةلودلا خيرات يف

 |<114ةط هل او ةءوأ ه( /لعذ ايد )اب 1

 فيأت

 سردمو ةيويدخلا مولعلا راد يجيرخ دحا
 ارتكتاب جدريك ةعماجيف ةيبرعلا ةغللا

 لولا زج
 بج رتسم هل روفغملا ىرك ذ فاقوأ ةقئن ىلع عبط

 1911 ةنس - 159 ةنس
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