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 ناتكلا ةحايد

 لك هلسن نم جيرخاو ؛ نيط نم ةلسالس نم مدآ قلخ يذلا هلل دمحلا
 ثوعبملا نيلسرملا ديسو نييبنلا مركا ىلع مالسلاو ةالصلاو ' نيمأ قيدص

 . نيرهاطلا هتيرذو نيموصعملا ةمئألا هلآو نيمألا قداصلا دمحم نيملاعلل ةمحر

 اهبف ٠ ةعفنم اهرثكاو ةدئاف مولعلا مهأ نم وه بسنلا مع نأن دعبو

 . رزالا اهب دشتو لمشلا مضتو ما>رالا جئاشو دشت

 امدنعو « هدعبو مالسالا لبق هوورو هوظفحف سأنلا نم قيرف مأق دقو

 ىلا ةياورلا نم باسنألا 'ولقنف سانا ماق هلك ملاعلا يف مالسالا رهظ

 ةلج نم ةعامح هيف فنصو ٠ سابعلا ىنب دبع يف كلذ أدتباو « نيودتلا

 . مهنايعاو ءاملعلا

 ملع نء هتفرعم انعطتساو « هيلع انعلطا ام ىلع ًأجذومن ركذن نحن اهو

 هعمج يف ىسفن تاذب دقو « دالبلا ىتش يف هيف فنص وأ نفلا اذه يف

 نورقلا ب.ح ىلع هتيتر دقو ٠ أاناضم نم هتذخأف ٠ عاطتسملا ردق هنودنو

 . هب عافتنالا رثكيو هتفرعم لبسيل

 ابئانتعاو « اهتيلهاج يف باسنألاب برعلا مامتهأب ديحولا ببسلاف

 هه مب نهطلا نه مهنع راطخالاو ثراوكلا هب !وعفديل اهظفحب

 ؛ اهوورو اهوظفحت « مهرزأ ىرع دشو مبلمش مامضنال ةليسوو ميعمجل

 ت2



 «أبست مهدتع عفرأ ناك رثكا هتابآ رثآم تناك نمف ٠ اهب نورختفي اوناكو

 ةعمسو تيص أهل راصو لضفلاب تنرقو ٠ فرشلاب تمسو امنا تاتولاف

 , دادجا هلبق اونرش أيا فيرش لجرل ىللوت ذإ هلاثمو . ةرهاظ بامأل

 . هب لصتا ام ردقب فرش امناف

 تسبو « لع تيبو ٠ ةماما تيبو ٠ ةوبن تبب يف نالف : ليق كلذلو

 تبس امناو , ةبسانملا قورعلا نم هل تقبس امل . مرك تيبو ٠ ةعاجش

 , ءابجت تس اهيف تعمتجا ابنأل اهريغ ىلع لضفلا ابتطعاو تاتويبلا ءاملعلا

 كلذب فصتا برعلا نم أتيب دجن ملو ٠ ءيش مهنود الو . ءيش مهقوف الو

 مدآ وهو مهئادتبا نم ءابجن مهناف ٠ مالسلا مهيلع تيبلا لها انتمثأ ىوس

 مبيوأسي الو ٠ ميقح نع نيمفادم ريغ مهمئاق وهو مهئابتتا ىلإ مالسلا هيلع

 مهنأل ,فرعو ربتشا 1#دراو بسن مهيزاوي الو ؛٠ فرش نأو فيرش تيب

 « قطان لك هب تكسأف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةحارص يف نوكراشم

 . دعاق لك هللإ مأقأو

 هللا لص هللا لوسر دصق هتكوش تلعو هركذ رشنتاو مالسالا ربظ الو
 باسنالاب اهرخاف:و ةيلهاجلا ءاليخ نم برعلا سوفن يف ام ةتاما هلأو هيلع

 هلآو هيلع هللا لص هنا ثيح ٠ ضعب ىلع ابضعب بلغتلاو ٠ بامحألاو

 ةيبصع نم عسوأ يهو ممألا نيب ةعماج فينحلا نيدلا ىلإ ةماع ةوعدب ىنأ

 :. بعللا

 دعابالا اهب عمجتو ٠ بئاصعلا اهب مضت يتلا يه ةيئيدلا ةعماجلاف

 ١ براقألاو

 نأ ه : ىلام# لاق ثيح ناسنالل ةمركم ىوقتلا ىلاعت هللا لعج دقو
 قاهرخفو ةيلهاجلا ةيمح لحع ىوقتلا تراصف « مكاقتا هللا دنع مكمركا

 سس 4 هه



 )١( عادولاة جس ةبطخ يف (ص) هلا لوسر ىدانو . ىقنالا وه مركالا راص

 اهرخفو ةيلماجلا ةوخن بمتتلف الأ لاق مث . ةعوضوم ةيلهاجلا رثآم نا

 ةجتانلا ةيموقلا ةيبصملا عفر هلآو هيلع هللا لص هدصق لج ناكف . ءابالاب
 ناميالا ةّماع تحبصأ ىتح . دافالاب يعلاو ٠ باسنالاب لضافتلا نم

 نمنيملسملا ضعب ( ص ) هللا لوسر فصوف ٠ ةيبسن ةقلع نم أببس ىوقأ
 ناملس ىسرافلا ناملسل هلوقك ٠ هتمحل تدعب ناو ةعيفر ةلزنمب دعابالا

 هلآو هيلع هللا ىلص هلعج دقو ٠ (؟) ىنيع نيب ةدلج ناملم ٠ مالسالا نبا

 لع راصف ٠ هقرافم ىلع زيزعلاو , هبحاص ىلع ميركلا فنألاك هنم برقلاب
 ةحاف ةيمأ ونب كلم نا ىلإ ٠ مالسالا ردص يف اليوط أئمز المهم باسنالا

 منيب اميف باسنالاب لضافتلاو رخافتلا ةحئار تجنتو مهرصع يف ةيبصعلا
 ٠ فرشلا مهئاءدال ٠ ةعفرلاو بلغتلل ةلآ حبصأف هب ةيانعلا تدادزا مث

 . نيودتلا ىلإ ةياورلا نم بسنلا لقت
 يذلاو , ةريثكلا ىيداصتلا هيف تفلأف هئيودتبو هب برعلا تنتعاف

 هللا ىلصهلا لوسر نع يور امل ابيف فيلأتاو باسنألا ظفح يف ءالؤه ىعد

 (؟) « مكماحرأ هب نولصت ام مكباسنا نم !وملعت » : لاق هنا هلآو هيلع

 هنع يورو « ماحرألا ةلص هميلعت نم ةياغلا هلآو هيلع هللا لص لمجف

 مكباس>ل هب نوفرعت اه بسنلا نم !وملعت » : لاق هنا هلآو هيلع هللا للص

 . (4)« مكماحرا هب نولصتو

 . ةيوبنلا تازاجملا يف يضرلا فيرشلا هلاق (؟)

 . "ال4 :؟دمحادنسمىف (9

 .؟٠: ؟ديرفلا دقعلا (4)



 )١( ٠ ( ص ) لوسرلا ثيداحأ ىف لوصالل عماجلا جاتلا باتك ىفو

 « رث الا ىف ةأسنمو لأملا 1 ةارثمو لهألا يف ةبحب محرلا ةلص ناف » : لات

 كردتسم بحاص يروباسالا مكامحلا نع (؟) ةيوبنلا ةيمركحلا ماظنلا

 مكباسنا ن 8 أوملعت » ةريره نبأ كثيذح نم هبوب نبأ جرخأ نيحص مل ١

 هللا بات هب نوفرعت أم ةيبرعلا نم أوملعتو اوبتتا مكماحرا هب نولصت ام

 « !وهتتا مث ىلاعت
 (؟) ىطويسلا ندلا لالج ركذو يهذلا هرقأ لنمو ميحص مك احلا لاق

 هنأت مكماحرا اولصت مكباسنا اوفرعا » : هلآو هيلع هللا لص لاق هنا

 ْنأو تأصو اذإ ارب دعب الو ةسرق تناك ناو تعطق : اذإ محرلاب برقال

 ماكحاوةيدوجو رومأ هيلع تكا لآ باسنالا ملعت نأ تلق < ءلصب تنا

 صاصالاو يحاضالاو ةقمدعلاو تاقفنلاو فقولاو ةصولاو ثراوتلا6 ة ةمقرص

 . كلذ ريغو ةلقاعلا ِص ةيدلاو هدايشلاو

 لاق (4) 501 ةنس قونملا يرونيدلا ةبيتق نب لم نب هللا دبع لاق
 بسنلا اوملعتو ةورملا يف ديزن امنأف ةيبرعلا اوملعت » : باطلا نب رمع

 بلط مذ ف كثب داحأ تدرو لقو « ًأايمسمب تلصو دق ةلرهمب متر بر

 ١ ١ 7 4ب عبتتلاو يتسنلا

 يعازخلا دمحم نب ناميلس ةمحرت يف (ه) ىنالقسعلا رجح نبأ ىور
 ل: 82 ١)

 ,”ءلض: ؟ (9)

 "سلا ريغصلا ع ءمأيلا ()

 ,ل5”95:ذ١ رابخألا نويع )4

 , :١.١ ناويملا ناسل (©)

 ىور



 : ةريره يبأ نع ءاطع نع ميرج نبأ نع ةيقب نع دلاخ نب ماشه نع
 لجر لع سانتا نم ًاعمج ىأرف دجسملا لخد هلأو هلع هللا للص ىلا نا »

 ارلاق ةمالعلا امو لاق , ةمالع لجر هللا لوسر اب اولاق اذه ام : لاقف
 فاتخا امي سأانلا لعاو ةيبرعلاب سأنلا لعاو برعلا تابنار, .ىمانلا ملعا

 ال لبجو « عفنيال لع اذه : هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاةف «برعلا هيف

 ا

 باتك يف ريلادبع نبا هجرخأ يبالكلا نسحلا نب باهولادبع هنع هأور
 . هب ستحي ال ناميلس لأقو معلا

 « ع٠ هئأبا نع مالسلا هيلع نسحلا يبأ نع قودصلا خيشلا ىورو
 :لاقف لجرب !وفاطا دق ةعاج !ذاف دجسملا ( ص ) هللا لوسر لخد : لاق
 باسنأب سانلا ملسعأ : اولاق ؟ ةمالعلا امو : لاق « ةمالع ليقف اذه ام
 هللا لص ىلا لاف . ةيبرعلاو راعشالابو ةيلهاجلا ماياو « اهعئاقوو برعلا

 رصح مث . هملع نم عفني الو هلهج نم رضي ال لع كلذ : هلآو هيلع

 . ةمئا ةنس وأ , ةلداع ةضيرف وأ ؛ ةمكحم ةبآ : ثالث يف ىلعلا

 هيوباب نب ىلع نسحلا يبأ نب دمحن رفعج وبأ وه قودصلا خيشلاف

 رع هدئسب يلامألا يف ثيدحلا اذه ىور ءاه 98١ ةئس قوتملا ىمقلا
 نع يىطساولا روصنم يبأ نب تسرد نع نا ةهدلا هللا دبع نب هللا دمع

 . مالسلا هيلع رقعج نب ىسوم نسحلا يبأ نع ديمحلا دبع نب ميهاربأ

 ةدس قوتملا ينيلكلا قدسأ نب بوقعي نب دمحم رفعج وبأ أضيأ هاورو

 دايز نب لبس نع دمحم نب ىلعو نسحلا نب دمحم نع يناثلا يله 565
 أضيأ هاورو .٠ روكذملا ناقهدلا هللادبع نب هللاديبع نع ىسيع نب دمحم نع
 يبأ انثدح : لاق , سيردأ نب دمحأ نب نيسحلا اددح : لاو « قودصلا

 مس ْ# م



 نب هللا ديبع نع ىسيع نب دمحم نع يقربلا هللا دبع يبأ نب دمحأ نع
 ةمدقتملا ثيداحالا هتضراعل ضونبال ثيدحلا اذهو روكذملا ناقهدلا هللادبع

 يفنال , ثيداحالا هذه دنس فعضل ٠ باسنألا لعت ىلع ثحلاب ةحيرصلا

 . ىعَقأو روصنم يبأ نب تسرد اهقيرط

 هنع كرادملا بحاص هلاق اذكو هغعضب يئاببلاو ىسلجملا حرص دقو

 . ىمقأو هنا ديمحلا دبع نب ميهأربا هذاتسا نعو

 )١( ليبدرالا دم خيشلا حرص دقف ٠ ناقهدلا هللا دبع نب هللادببع امأو

 . ةصالخلا يف ىلحلا ةمالعلاو , يشاجالا نع هلقن هفعضب

 نيودتلا ىلا لقتنا مث « ةياورلاب اهتظفحو باسنألاب تنتعا برعلاف

 نبماشه باسنألا معلل هطوضو بابلا اذه ممتف نم لوأ لمآتو « فينصتلاو

 يرابخالا صفح نب ميحس ناضقيلا وبأو ؛ ٠١4 ةنس يفوتملا ىلكلا دمحب

 لئاوأ يفو ةرجبلا نم لوألا نرقلا يف سأنئلا تنكو 2, ١5١ ةنس ىوتملا

 يدبعلا راحصو يسودسلا ةلظنح نب لفغد نع باسنالا ذخأت يناثلا نرقلا

 بئاسلا نب دمعو مكحلا نب ةئاوعو نوميمنب رهزاو ريصقلا دهسو ىماطقلانباو

 نب هللادبعو ةفاصآ يبأ نب ركب يبأو بلاط يبأ نب ليقعو حلاص ىبأوىلكلا

 . مهريغو سوأ نب راجنلاو يدنكلا سانكلا يبأو ةبلع
 كلذ نمف كثلاثلاو يناثلا نرقلا يف بسنلا يف فلأ نم ريهاشم امأو

 باتك و . ىلكلا دمحم نب ماشه باتكو ٠ قدسأ نب دمحم ركب يبأ باتك

 باتكو , ناهدلس نب هدبع نب دمحم باتكو ؛ ىنثملا نب رمعم ةديبع يبأ

 يف يودعلا ديبع نب دمحم نب دمحأ هللا دبع ىبأ باتكو ٠ بيبح نب دمحم

 همع باتكو ٠ شيرق بسن يف راكب نب ريبزلا باتكو ٠ شيرق بسن

 د



 يسلدنألا بيبح نب كلملا دبع باتكو ,؛ كلذ يف يريبزلا هللادبع نب بعصم
 قوتملا يسلدنألا ربلا دبع نب هللاديع نب فسوبو « )١( ميدنلا نبأ هركذ

 باسنالا يف فيلأتلا يف ءالؤه ىدح يذلا ببسلا ناكو + (1) #47 ةنس
 اهوثراوت يتلا ةياهاجلا مهد.ااقت ىلع ةظفاحملا مبليم ناك ةيمأ ىنب نأ وه

 ةرثالاو بلغتلل ةعيرذ هولعجي نأو باسنالا ظفحل مهزئارغو مهعئأبط ف

 فرشلا نوكيو مويديأب كلملا ماود ىقبيل باسنالاب رخافتلاب مهريغ ىلع

 . ةصلاخ ةيمأل

 يوذ نه لاجر ربظ « مالسالا قأطن عسوتو سايعلا ونب كلم أملو

 أر ىلإ ةريثلا رصانعلا عزنب ٠ ًاديدج ًاوحن باسنآلا تحب معلا

 باسنا يف نعاطملا ابيف فلأن « أنأش اهل مالسالا لمجي مل يتلا ةيبصعلا
 يبوعشلا نالع كلذب فلأف سابعلا .ؤب باسنا ىلع ءانثلا ركذو برعلا
 . (") ميدنلا نبا هلاق بلاثملا يف اياك

 ىدع نب مثيبلاو , ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ ًاضيأ كلذ ىف فلأو
 مشاه ينب باسنا يف اوغلأف لاجر ماق سابعلا ينب كلم ماد الو ٠ مهديغو
 تلاط يبأ لآ بسن ىف فاصو فلأ نم لوأ : ليق ٠ بلاط يبأ لأو

 نيسملا نب هللاديبع نب ةجحلا رفهج نب نسحلا نب ىيحي نيسحلا , ةصاخ

 ليقو . ه ؟الال ةنس قوتملا مالسلا هيلع نيدباعلا نيز يلع مامالا نبا
 نيسلا هللادبع وبأ بيقللا وه بلاط ىبأ لآ بسن يف أرجشم فذص نم لوأ
 5 أ نبا
 نيز ىلع مامالا نب ديز نإ ةعمدلا يذ نيسحلا نب ىب نب رمع نبك و

 , ١.6 ومك تسربقلا ( )1

 او ب أ باسنأ ىلإ ممألاو دصتلا )0

 يي 3 , #6 تسربفلا ( )0
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 . نيسي لآ ىف نوصخلا هامسو ,ء ه 55٠ ةنس قوتملا مالسلا هيلع نيدباعلا

 ةينيد رومأل هريغ نم أمامتها دشأ ىمشابلا بسنلاب نيودتلا راصف

 ىلع مهلضفو فرشلاو ةماركلا نم مبل هللا هصخ امل كلذو هيلع ةفقوتم

 . مهيلع ابضرتفاو مبتعاط دابعلا ىلع بجوأو نيملاعلا

 نسحب خيشلا لاق ٠ لضافالا مالعالا ضعب اهركذ دئاوف باسنألا لءلو

 لى ةيمها يف بير ال : )١( ةعيرذلا يف ينارهطلا كرزب اةأب فورعملا

 نم ديزمب تمتهأ ةيمالسالا ةنايدلا نا ريغ , ممألا رثكأ دنع باسنألا

 . أميق ةءانعلا

 مك انلدجو قناو ركذ نم مكانتلخ اذا » ديجملا باتكلا ينىلاعت هللا لاق

 أبوعش مباعج ةجيتت وه يذلا فراعتلا نأف ٠ « اوفراعتل لئابقو ًايرعش

 هببأ ريغ ىلإ دحأ بستني ال ىتح مهباسنأ ةفرعمب الإ لصحي ال لئابقو

 : .ةتلجف قا

 اوملعت ) : لوقلا حيرصب هلآو هيلع هللا ىلص مالسالا ىن هيلع ثح دقلو

 ابعورفو ةدعلاو جاوزلا سومان ررقي ملو ( مكماحرأ اولصتل مكباسنأ

 رئاس هيلع بترتملا باسنألا ظفح ةياعرل الإ , مالسالا عرش يف ةريثكلا

 يف اضعب مهضعب بجح وأ ضعبب ماحرالا يلوأ ضعب ةيولوأ نم ماكحالا

 ىلع ةيدلا برض وأ هريغو حاكنلا يف ضعب ىلع مهضعب ةيالو وأ ثاريملا

 . كلذ ريغو مهنم ةلقاعلا

 يوذو ٠ ةرهاطلا ةيرذلا باسنأ ىلع ظفحتلا يف ىربكلا ةيمهالا 5

 عيمج ىلع مهتدوه بوجوب حيرصتلا باتكلا ىف لزن نيذلا ةيوبنلا ىررقعلا
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 1 ءاوف نه مالعالا ضعي ركذو علا نأ فالخ ال لاق باص ْ 7 0 د 1

 ةعرشلا ماكحالا نه هيلع فقوت الل ةنودملا فراعملاو ةبولطملا ويوم ساق

 يمشابلا يشرقلا ينلا وهو (ص) ينلا بسنب معلا اهنم ةينيدلا لئاسملاو
 ةفرعم ناميالا لامكح نم هنأن ةئيدملا ىلإ اهنم رجاهو ةكمب دلوت يذلا

 ىلإدحأ ىزعي ال ىق> سانلا نيب فراعتلا اهنمو , ناندع ىلإ فيرشلا هبسن
 :ىلاعت هلوقي ةراشالا كلذ ىلاو ٠ هداآدجأ ىوس ىلإ بسب الو « هثابأ ريغ

 . « اونراعتل لئابقو ًابوعش مكانقلخ انا سانلا اهيأ اي »

 يف تبث للتو ؛ ةحوكنملا ةأرملا يف فيرشلا بسنلا تاعارم ابنمو

 اهلامل ال اهيسحو اهنيدل ةأرملا سكنت : لاق ( ص ) ينلا نأ حيحصلا
 بسلا رايتعا اهنمو ءابآلا يف فرشلا وهو بسحلا ةأرملا يف ىعارف « ابلاججو
 . ةيعفاشلا ىنع حاكنلا يف ةجورلل جوزلا ةيافك ىف

 ةيمشابلا ءيفاكي ال : يعفاشلا يتارعلا ةعرز وبأ نيدلا ريثأ لاقو

 سيل نم برعلا نم اهريغ ةيشرقلا ءيفاكي الو ٠ شيرق نم اهديغ ةيبلطملاو
 . يبرعب

 الو يناتكب سيل نم اهريغ اهيفاكي امهدحأ , ناهجو ةينانكلا يفو
 . رابتعالا اممحصا نابجو مجعلا يف بسنلا رابتعا لو « يشرك

 نا )١( ءاطغلا فشا يداه خيشلا نب اضر دمحم خيشلا ركذو
 اناملعلو , هدعبو مالسالا لبق ةييرعلا ةمألا دنع أمبم انأش باسنالل
 ابتايح و هراكملا دّقع هيق لمحتو ٠ دئادشلا هي تفني لصف مهلوقو ةمارك
 حتاشو دشت هب هعدجرمهو رمألا عطغم مولوقو ةيعامتجالاو ةيلئاعلا

 . قتلا عيط 14؟ يضرلا فيرشلا ةجرت باتك )1(
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 ... باسنالا ةرابطب جاوزالا مئارك راتخن مهلوقبو نافضالا بيبل اهب ىفطنن

 , ةيعامتجالا مهئاردقم هيلع زكترت يتلا مئاعدلا نم كلذ دم, بسنلاو
 . ًاقيثو ًالاصتا هب لمتتو

 ' ةيعامتجالا ةماركلا يف تاجرد ةيبرعلا ةمألا يف مكحلا ناك دقل

 اذه يف أمتح ناكف ٠ اهنيب عقت يتلا تابساخلا يف اهيلع بساحتت ةمرتع

 يف ركحذي نأش اهئاملعل نوكيو باسنالاب ظفتحي نا يعامتجالا عضولا

 . ةيويحلا اهتاردقم نم ريثك

 ةفرعم ىلإ ةجاحلا تفعاضت ٠ يسايعلاو يومألا مكححلا بقاعت م

 سردتيلا مولعلا ةمئاق يف تلخداو بتكلاو تافلؤملا ابل تنودو باسنالا

 ةينفلا زومرلاو ةيحالطصالا تاملكلا ابل تعضوو ٠ ءاملعلا اهب لضافتتو

 . يسابعلا رودلا يف اهببشت ال يومالا رودلا يف اهيلا ةجاحلا نكلو

 نم مهريغ نود برعلل ةيمالسالا ةدايسلا راكتحا ىلع نويومالا صرح
 ءالخدلا نم ىبرعلا مكحلا ةنايص ىلع ةميزعلا اودشو ء ةيمالسالا بوعشلا

 تناكف 2 ةنمو ةقاط نم مهل أم لكب ةبيوعشلا ةديقعلا اومواقو ٠ يلاوملاو

 ابلماح جامدتا يف ةيعرم ةميق اهب ةيلاع ةدابش لمحي نملو ةبيرعلا باسنالل
 . مكحلا رصانع يف

 مكحلا ةمزأ ىلع اوضرقو يللاوملا سوؤر تعلطت يساصلا رودلا هبمعا الو

 ةميق تذعضو . اهي نورخافتيو ماظعلاب نولواطتي برعلا فارشأ شمكناو
 نمهنا الإ نيباسلا ىلإ ةجاحلاّتلق ابفعضيو ٠ ةماع ةروصب ىبرعلا بسنلا

 ةلودلا تاردقم يف لاع نأش ةصاخ ةروصب نييمشابلا باسنأل ناك كلذ نيب
 ةرسالا مبنا رابتعاب مظعأو يومألا رودلا يف مقلا يبرعلل را ام يظن

 نوعتمتي ةيئاثتسا قوقح مهل تناكو ٠ نويعرشلا شرعلا ثراوو ةكلأملا
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 رخآ مامتتهال ةضحم ةينيد ىرخأ ةيحان نم ةعيشللو , اهتياعر نم دب ال اهب
 يمالسالا لاملا تيب يف ألام ايعرش ًاقح مهبل نا اهداقتعأل نييمشابلا باسنأب

 ةينيد بئاجوو ًاقوقح مهل ناو يمشابلا سمخلاب اهؤابقف هيمسي يذلا وهو
 ىبتنأ . ىيدلا هقفلا ماكحا ةبج نم يه . كلذ ريغ

 هظغحو ٠ بلاط يبأ لآ باسنأ نيودتب مالعالا نم ةعاج ثح دقو

 ةنس قوتملا يمثيبلا ىلع رب دمحم نب دمحأ وهو رجح نبا مهنم. هطبضو

 اذه ىلع ةريغ هل نوكي نأ دحأ لكل ىغبني سماخلا » : هلوق 0/7 )1١(

 دحأ هلآو هيلع هللا لص هيلإ بستني ال ىح « هطبضو فيرشلا بسنلا

 . قحب الإ

 مهباسحإ!ومايالا لواطت ىلع ةطوبضم يوبنلا تيبلا لهأ باسنأ لزت ملو
 ىلاعت هللا مهلا دق ٠ ماثللاو لابجلا أابيعدي نأ نع ةظوفحم نوزيمتي اهب ىلا

 ناوأ لك ىف اهليصافت ظفحب ىنتعي نمو نامز لك يف أابحيحصتب موقعي نم
 . نييبلطملاو نييبلاطلا باسنأ ًاصوصخ

 نم ةمطاف ىنب ةرهاطلا ةيرذلا صاصتخا لع حالطصالا عقو مث نمو

 . مهفرشدب زل ًارابظا رّصخألا سبلي ةرفاعجلاو نييسابعلاط فرشلا يوذ نيب

 )١( ةقرحملا قعاوصلا ١1 ط ١ م1916 بس ةرماقلا يف :
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 : ناسنالا ىلع دئاوق نمو

 يفملاعت هلوقل « ةزئاج همع ىلإ خالا نبا ةبسن نال أبا معلا ةيمست

 ام هينبل لاق ذإ توملا بوقعي رضح ذإ ءادبش متنك مأ » : ةرقبلا ةروس

 «قحساو ليعامساو ميهاربا كئابإ هلاو كبلآ دبعن !ولأق يدعب نم نوديعت

 ,وحسأو ليعامسا نأ ثيح نمف ٠ بوقعي مع وه ليعامسا نأ تملع دقو

 ىلإ بوقعي بسنف قحسأ دلو وه بوقعي نأو ميهاربا امهوبأ نيوخأ

 . هتمومعل لصامسأ

 لاق رزآ همع ىلإ مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ أضيأ بسن دقو

 بسنف خرات وه هوبا نا لاحلاو ةيآلا « رزآ هببأل ميهاربإ لاق » : ىلاعت

 . همع ىلإ

 « ميهاربإ مكبيأ ةلم » ؛ ىلاعت هللا لاق ٠ أبأ ىلعألا دجلا ىمي دقو

 ينابآ ةلم تعبتاو » :  مالسلا هيلع فسوي نع ةياكح  ىلاعت لاقو

 .« بوقعيو قحسأو ميهأرب]
 لاقهنا ٠ ءارسألا ثيدح ىف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذب, قطنو

 : ( ص ) ينلا لوق هنمو . « ميهاربإ كوبأ لاق اذه نم » : ليئربجل
 بذك ال ىنلا انا بلطملا دبع ني) انأ

 هللاةمعن ديسلا نب هللا ذبع ديسلا لاق , بألاو دلاولا نيب قرفلأ ركذو

 امبتب قرفلا دلاولاو بالا » : ( ةغللا يف قورفلا ) باتك يف يرئازجلا

 - ..لع  قلطي د بألاو ةطساو ريغ نم كدلوأ نم ىلع الإ قلطي دلاولا نأ

 :يوبنلا ثيدحلا فو « ميهارب] مكيبأ ةلم » : ىلاعت لاق « « ديعبلا دجلا
 تدمع



 دولوملاو دلولا نيب قرغلا ربظي هنمو ٠ « ون يبأ اذهو مدآ بأ 00

 كنم دلو نمل هنأف ٠ دولوملا فالخب أضيأ دلولا دلو ىلع قلطي دلولا نأف
 نع دلاو ىزجي ال 5 اوشخاو ه : ىلاعت هلوق هيلع لديو ةطساو ريغ نم

 عفنلا يفن نمضت هنأف , « ًائيش هدلاو نع زاج وه دولوم الو هدلو
 ىندالا بالل عفش ول مبتم دحاولا نا ليق هنأكف هجو غلبأب ةعافشلاو

 . هقوف نمل عفشي نأ نع ًالضف هتعانش لبقي مل هنم دلو يذلا
 ونالاو ركذلا ىلع عقي ىناثلاو ركذلل لوألا دلولاو نبالا نيب قرفلا

 . عيمجلا ىلع ةيرذلاو لسنلاو

 لكف هلسن هتيرذو هتبارف ووذ لجرلا لأ ةيرذلاو لآلا نيب قرفلا
 يوذوفارشألا يوذنب صخي لآلا أضيأو ٠ ةيرذ لآ لك سيلو « لآ ةيرذ
 فالخب كياح لآو ماجحح لآ لاقي الف ٠ ايندلا وأ نيدلا بسحي رادقالا
 . ةيرذلا

 نيياسنلا نا لعأ : بانألا ةركذت ىف انبم نبأ اهركذ ةيبسن ةدئاف

 ىرخأةرات نوتبثيو ٠ هيلإ فاضم وهو بألا نوعفريف نالف نب نالف نوتبشي
 فرع كلذ هنا ىلوالا يف ةجحلاو ارورحم أدتبم عفدو , ةينك نا اذإ بالا
 . نبأ هب قحلي نأ ضرعمي هنأ ةيناثلا فو 2 هريس" زوجي الف

 هللا لوسرف ًاضيأ ةفصلا ىلعو ةينكلا ىلع مسالا ظفل قلطي دق : ةدئاف
 يبأب بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ ىمس هلآو هيلع هللا ىلع
 . هزم هلإ بحأ مسأ هل نكي

 ريزعلا باتكحلا كلذب درو امك بالا ظفل ةليبقلا ىلع قلطي دقو
 نيدم ىلإو دومث ىلإو » : ىلاعت هلوقك
 . كلذ وحنو نيدم

 مو بارت

 يبو دومت يو داع ينب ديرب «
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 . نالف ونب لاقيف ةوئبلا ظفل ةليبقلا لع قلطبو

 ني.سابعلاو نييبلاطلا» ماللاو فلالا عم عمجلا ظفلب ةليبتلا درت دقو

 ىلعلاو لرقع لآو رفعج لأك نالن لأب ةليبقلا نع ربعي دقو كلذ وحنو

 . كلذ هبغأ امو

 ةفرعمل كلذو بالا لعل ةصاخ تاحالطصا باسنالا ءاملع عضوو

 . هيلإ نيبستنملاو بسنلا يوذ

 ةلداعلا ةلماكلا ةنيبلا يف هتححصو بسنلا يف دمتعأ امنا فيرشلا عرشلاف

 لعلا هتدافا رتاوتلا طرش نكلو رتاوتلاو ةربشلا كلذكو ةضافتسالاب ولو

 . رتاوتلا نود يهو ملعلل مخأتملا نظلل ةديفملا ةضافتسالاب دارملاو

 : نيباسنلا تاءعاطصم سو

 باسنالا ءاملع خياشم دنع هبسن تباثلا وهو بسنلا حيحص نالف

 . لصالا ةخسنب هبسن لبوقو مهنم عامجالا

 ملو باستتالاب ةربش زامح نم وهو بسنلا روبشم نالف مهلوق اهنمو
 . ةرهشلاب تباث هباستأف هبسن لاصتا فرعي

 ءاملع دنع هيسن تبث يذلا وهف بسنلا لوبقم رالف مبلوق اهنمو

 تغدال ًاذاف . نيلدع ةدابش ةبج نم ًالويقم راصف رخآ هركناو باسنالا

 مل انه اهو نيباسنلا خياشم نم هيلع ًاصوصنم نكي مل ةباس طخ ىلإ

 هشدخي ال نيباسنلا دنع قفتملا عامجالا نأل يواستلا الو ضراعتلا لصحي

 . دحأو لوق

 لو ةليبق ىلإ ىعدا صخش يف كلذو بسنلا دودرم نالف مهلوت ابنمو

 اب قاحتلالا نع هتعنمف هارعد نالطبب تلمع ةليبقلا كلتو مهنم نكي

 ٠ بسلا دودرهد هل لام
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 اضأ ابماو ةيولع همأ تناك نم وه سسنلا قيرع نالف مبلوق ابنمو

 ا قرغأ ناك تابولع هنأيأ تابمأ تناك نمو ةيولع

 : ًاضيا هيلع حلطصا او

 أع هبتالاصتاو مهرابخأ تعطقنا يأ عطقلا بسن يف نالف مهلوق

 ل نع ةرابع يهف ملص يف  نالف ليق اذإو

 ىلع ةنيبلا ماقا ناف كلذك نوكي نا نكمي هانعمف « مص يف نالف اولأق

 ١ أحيردعص نات هيعدب أم

 كلذ دنع هبست توب ىلإ ةراشأ ىبف ٠ نالف نع - حص - لمق اذإو

 . باسنلا نم هريغ دنع تبثشي و

 ةحص ىف اوفلتخا باسنالا ءاملع نأ ىنعمب  فالخ هيف نالف ليق اذإو

 . هأفذ نه مهلمو , هتبتأو هححص نه مهنه ' هةبسن

 . مهئاقب يف فلتخع هبقع نا مهدارم - فالخ  هبقع يف ليف اذإو

 هتاا ىف مزجلا مدعو هبسن يف يورتلا ىغبني ءادعم  رظن هيف ليق اذإو

 هلاصتا ىف كلش ول اميف كلذو ٠ هلاصتأ يف ةيعطق ةنيب هل ربظت ىت>
 , رظنهيف نا ىلإ ةراشا يبف « فد مسألا ىلع دجو اذأف « ف ه هتمالعو
 ىلإ جاتحي هبسن نا ىلإ ةراشا « ق » مسالا ىلع اوبتك اذإو

 . ةبسنلا مولعم ريغ يأ - لوبجم - اوبتك اذإو
 . هل بقعال نا ةراشآ جرد  نالف لبق اذإو

 . - قيقحت -
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 . كلذ ىلإ ةراشأ ىهف « ض د١

 , كثانا ىوس سقعلا نم هل سيل هانعم  ثانيم  نالف ليق اذإو

 . ةليلق ةيقب هل يأ لم  نالف ليق اذإو

 ارللذو ةريثك ةيقب هل تناك نم ىلإ ةراشا _ رثك»ه  نالف ليق اذإو

 . مهليذ لاطو

 ناك هنأ ىلإ ةراشأ يبف - ثادحالا بهذم ىطاعتب  نالف ليق اذإو

 . هتثادحو هابص مايأ شحارغلا نم ءيش لعفي

  طقاس هنا همسأ تحت اوبتك اهب رهاظتيو سئابقلا لعفي ناك اذإو

 . هلاثمأو

 4: :تاضف يأ د اذك عممتم  نالف ليق اذإو

 ديغرهنأ ىلإ ةراشا وهف ءيش ىلإ هوبسني ملو  عتمتم  نالف ليق اذإو

 . مرحي ال اهب شيعلا
 .دهزتيو ةحلاصلا لامعالا بح, يذلا وهو  ملاص  نالف لية اذإو

 : نيباسألا دنع بسنلا توت

 . هدلب يف لعلا نع ةمخأتا! ةربشلا : آلوأ هقيرطو

 أذان مهدنع قةوحتو ميلاعتاو مهلاوتأب قوترملا بهتا] ءافلض طخ 1

 . هب لمع هطخ فرعو بسلا, ديد

 مك احلا فرعي نيلدع نيملجر ةدارش يهو « ةيعرشلا ةنيبلا موقت نا : اثلاث

 . ةيكزتلاب وأ رايتخالاب امأ , امهتلادع يعرشلا

 يف مبلودء نم بسنلا ةحصب ةروبشملا ةليبقلا فرتعت نا : ًاعبار

 نال مبيلا ةلبقلا قاحلاب ةجح مهفارتعا نوكيف « مهنم اهنا نطب وأ صخش

 . مبعم أولخدل فقو مهيلع ناك ولف مهيلع صقنلا بجوي ام ميفارتعا

 ا ا



/ 
 قدليف زئاج ميسقنا ىلع ءالقعلا رارقاف نبأب بأ فرتعي نا : ًاسماخ

 . مهيلع ةجح مهرارتاف مهوخا هنا صخشب ةوخالا فارتعا اذكو « هيبأب
 ىلإ بسنلا بيرق ناك ام امأ «« ددعقتوء فيرط » هيف ام باسنالا يفو .
 فو هنم عرفتملا هدج ىلإ ةبسنلا بيرقلا وهو ددعت ىمسيف ىلعالا دجلا
 لوالا ميسا ددعت للجرو ددعت وذ بسنلا ديهق نالف لاقيو » سومأفلا

 كلما وهو ريك الا دجلا نم ءابالا بيرق وهو شفخالا هتبثا ء « ثلاثلاو

 .بسنلا ىف ةبارقلا

 يف ددعلاو + ةليبعلا نب أييرق ناك اذإ ددعق وذ لجر : ينايحللا لاقو
 ْ يأ مياسنا موفرطأو ربك الا دجلا ىلإ مهبرقأ : ىأ مهدعتا وه لاقي « هلق
 نمي اذإ « ةفارطلا نيب فيرط » نالف لاقيو « ريكالا دجلا نم مهدعبأ
 . ددعقت يذب سيل ربكالا دجلا ىلإ ءابالا ريثك

 يفو ؛ ددعقلا دض ريمأك فيراعلاو : « فرط » ةدام ىف سوماقلا يف لاق
 ضقت وهو ربكالا دجلا ىلإ ءابالا ريثكلا بسنلا يف فيرطلا » : حاحصلا
 . « ددعملا

 ءاملع ركذ دقو باسنالا رثكا يف نا دوجوم داعقالاو ةفارطلا نأ : تلق
 يف .رودلخ نبأ ركذو . داعقالا لهأ نم ًاددع مهتافنصم يف انشا
 ام يعيبطلا رمعلا نا ءابطالاو نيمجنملل ًامالك ركذو لايجأ ةثالث ىبتني ةلودلا رمع نأو ٠ صاخشا ةئالث ودعت ال ةلودلا نا معز هنأت ( صادخشالا# ةيهوبط رامعا اهل ةلودلا نا ) نآونع تحن ةمدقملا يف هخيرأت
 : لارجأ عست ةزس ةلام ةلودلا رمع نإ همالك يف ىبتنأ مث ٠ ةنس نورشعو

 , لالسنالاو فعضلا هعمو ةهافرلاو فرتلا ليج (*) مرضخملا ليجلا ("] ةزعلاو ةوقلاو. ءوشنلا ليج ]١(
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 ةئام ةلودلا رمع نأ ٠ سانلا ةنسلا ىلع يرجي اذبلو ًالئاق رمتسأ 0

 دومع يف ءابالا ددع كل محصي ًانوناق هذختاو هريتعاف , هانعم اذهو , ةنس
 تيرتسادق تنك !ذإ « ةيضاملا نيدسلا ةفرعم لبق نم هديرت يذلا بسنلا

 ةئام ىلكل دعف كيدل ةلصح مبلوأ ذنم ةيضاملا نوئسلا تناكو مهددع يف

 مهددع ذوفن عم سايقلا اذه ىلع تذفن نأف ءابآلا نم ةثالث نيئسلا نم

 دومع يف دحأو ةدايزب مهددع طلغ دقف ليجي هنع تصقن نأو ؛ حيحص وبف

 نم نيئسلا ددع ذنخأ7 كلذكو . دحاو طقس دقف هلثمب تداز ناو بسلا

 ردي هللاو ًاديحص بلاغلا ىف هدجت هلمأتف كيدل ًالصحع نك اذا مهددع

 . رابنلاو ليللا
 ركذ هنا عم فارطالاو داعقالا لطب نودلخ نبأ نوناق نأ : تلق

 فارطا مهباسنا يفو نييطيوجلاو نييسابعلاو نييمطافلا باسنأ هخيرات يف
 . سكعنم درطم هناو بلاغلا يف مصي امنا هنونات يف فرتعا دقو « داعقأو

 هنا هترابع نم رهظي يذلاف ًاحيحص بلاغلا يف هدجت هلمأتف لاق مث
 معز روشأ عبرأو ةنس 5* عضوب مكحت دقو « حيحص ريغ بلاغلا ريغ يف
 ,لامجأ ةثالث ةئس ةئام لكل بسنلا دومع ددع عم توتسا اذإ ليلدلا ابنا
 اذهو ًاطرلغم دومعلا ناك ليج ىنس تصقن وأ ليج داز وأ حيحص وهف
 نا نكميال هنوناقي ذخأ نمف فارطالاو داعقالا نوناقب مودبم نوناقلا

 ,بلاغلا ريغ نم نوكي دق هب هريتخي دومع يأ نأل ةقيقحلا ىلإ هنم لصي

 ساسبتلاب ةققحم ريغ ةمالع طولغملاو حيحصلا ىلع انل اومدق يتلا ةمالعلا
 انرناق همعز فيكحو , فارطالاو داعقالا دوجوبو ٠ بلاغلا ريغب بلاغلا
 ابماكح!فرعتي يتلا هتايئزج عيمح ىلع قبطني يلك رمأ هناب هوفرع نوناقلاو
 .باسنالا حيحصتل ًاعجرم ةباثملا هذبب نوناق ذختي نا نكمي ال نذاف « هنم
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 هل تءمتجأ نأو ءهب لطاب وبق) فارطاو داعتا هيف بسن دومع انضرف ولف

 ىوقأ كلذ لكو رتاوتلا وأ ةضافتسالاو ةرهشلاو توبثلا نم ةحصلا باسأ

 تائيبلا فالتخال اهطبضي طباض اهل سيلو صقنتو ددز: نيئس ددع نم

 هركذ امو مهتافنصم يف بستلا ءاملع هركذ ام كبسحو « لسنلا تقوو

 اذ اوركذ امدنع دادغب خيرأت يف يدادغبلا بيطخلاو ناكلخ نباك مجارتلا لهأ

 اوصخ امنا مهو « نييمشابلا يف ددعقلا اذ مهضعب ركذو نييسابعلا يف ددعقلا

 ربك ألا دجلا ىلإهب رب هلاثمأ بسن هيف زواجتي يأ ريكأ ددعق اذ نك نم ركذلاب

 هلهأذ فارطالا امأو « نودلخ نبا همعز امك دحاو ليجب ال لايجأ ةثالثب

 فارطالا مولمش نم امسق انهاه ركذأو : داعتالا كلذكو « نوريثك

  :داعقتالاو

 دضتعملا دمحا نب يفتكملا ىلع نب يسابعلا هللاب يفكتسملا هللادبع مهنم

 نب ديشرلا نوراه نب مصتعملا دمحم نب لكوتملا نب قفوملا دمحأ يبأ نبأ

 يفوت ساسيعلا 8 هللا ىلع نب يع نب دمحم نب ووضاملا قب يدملا لمحت

 يبا نودلخ نيا نوناق ىلع مهل يضتقي ٠ رشع ىنثا هلامجأف 778 ةنس
 ضحي ام نع صقنف ةنس نويالثو نامثو ةئامنالب وه أمنأ عقاولاو ةنص
 و طتن ليج ال نيليجل يرانا ن كت يهو ةنس نوتسو نانثأ هنونأق

 0 لتاقم رخآ يف يناوبصالا رفا وبأ هركذ ام اذ مه نم روبظ
 ند دوأد مشاه وبأ وهو مشاه ىب ددعو نع سهذلا مو ِق يدوعسملاو

 أم,ئيق ه ١١1 ةنس فوتو نيتس ةنسمس ىلع نب دمحم هوخأ دلو دمصل أ دبع نا مث. ةنس 4١ نسلا نم غلبو ه ١80 ةنسيفونو ١٠.4 ةنس دلو "سابعلا نب هللادبع نب يلع نب دمصلا دبع وه نييسأعلا ددعفو م 71١ ةنس يفو: بلاط يبأ نب رفعج نإ

 ., هللا دبع ني قحسا نب مساقلا

 ةءافولا ىو ةاس 65 دل وم ا نم



 . ةزس 4

 وبأ كلذكو هيخأ نبا وهو حافسلا سابعلا ايأ دمصلا دبع كردأو

 هد-ج مع وهو يدابلا كردأ مث ٠ هيبأ مع وهو يدهملا كردأ مث © رفحج

 ساجب اذه نينمؤملا ريمأ اب لاف موي ديشرلا دنع ناكو ديشرلا كردأ مث

 ءانيأ كلذ ىلإ انفضأ !ذاف همع مع معو همع معو همعو نيم ملا ريمأ 4و

 مهرغصأ تاقبط سهخ لهأ د>او تقو : عممججا دق هنأ اندجو ديشرأا

 محف ٠ نونوافتم ددعت وذ مهوطس ومو ,ريكأ ددعت وذ مهربكأو 2« فرط»م

 ١594 ةنسيف ةنس نييسمخ نبأ وهو يفوت رفعج يبأ نب ناهيلس وه ديشرلا

 ةئس16 نبأ وهو 185 ةنس ىفوت ىلع نب دمحم نب سايعلا وه ناميلس معو

 . ةنس 45 هرمعو 9١*؟ ةنس ديشرلا تأهو « ربشا هتسو

 ثراحلا نب لفون نب ثراحلا نب هللا دبعف : برغأ وه ام كانه نا مث

 (ص ) هللا لوسر درع ىلع دلو فانم ديع نب مشاه نب بلطملا دبع نبا

 دمصلا دبع نيرو هئييق ء 484 ةنس ىقونو دادجأ ةسمخ فام ديع نيبو هني

 ىلإ ءابالا يف امهو , ٠١١ ةافولا يفو , ةنس ١٠؟ ةدالولا يف ىلع نبا

 . هآوس فأانم دبع

 نب هللا دبع نب قدسا نب مسأةلا نب دواد مشاه ىبأ نيب انلباق اذإو

 يركسعلا نسملا دمحم ىبأ مامالا انديسو هركذ قباسلا بلاط يبأ نب رفعج

 نب داوجلا دمحم رفعج يبأ مامالا نب يدابلا ىلع نسحلا يبأ مامالا نبا

 نرب مظاكلا ىسوم نسحلا يبأ ماءالا نب اضرلا ىلع نسحلا يبأ مامالا

 نب رقابلا دمحم رفعج يبأ مامالا نب قداصلا رفعج هللا دبع يبأ مامالا
 امهو بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب نيدباءلا نيز يلع دمحم يبأ مامالا

 يفوت مالسلا هيلع يركسعلا نسحلا مامالا نأف « ةافولا ةنس يف نابراةتم
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 51١١ .٠ ةئس ىف دواد قونو ه "56 ةئد

 سأدب الاىلا لخادلا نمحر لأ كيع نو مأشه نب مكنحلاب كلذ انلباق اذإو

 نب ىحاعلا نو مكحلا نب ناورم نب كلملا دبع نب ماشه نب ةيواعم ىرا

 اقع 191 فرت تاع في نب سمش كيع نب ا

 رخأت هنكلو دحاو بأب هلع مالسلا هيلع يركسعلا نسحلا مامالا دازن

 هنع هتافو رخأت عم ءابآ ةثالثب هنع دوأد مشاه وبأ صقنو ةنس ه4 هنع

 .٠ ةدس نيسهحو سه

 ةيواعم نب ديزي نب دلاخ نيبو هني يرفعجلا دواد مشاه ىبأ نا 5

 فاسزم دبع نب سمش دع نب ةيهأ نب برح نر. شم ناك ىف كل

 يوهالاو ءابا ةعبس فائم دبع نيبو هني مشاه 507 ةرجولل 4١ ةئس وخلا

 ه:سنوعبسو ىدحأو ةئأاه اهمتافو نيب نكلو ءابا ةتس فانم هم

 .٠ نودلخ نبأ نوناق لع لايجأ ةسمخل يفكت

 مساقلا نب نسأل نب نيسهلا نب ىلع نب دهع نيبو هنيب اكياق اذاف

 ىوتملا بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب ديز نب نسحلا نب مساقلا نب دمحم نبا

 ةنم ىقوتملا ينالمقسءلا رجح نب ىلع نب د أ هركذ امك , ؟ة# ةئس

 . )١( ه مه“

 نب دم نب رفعج ةجرت (؟) ينالقسعلا رجح نبا هركذ ام هريظنو

 بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا نب نسالا نب رفهج نب نيسحلا نب رفعج

 00 . ه 558 ةنس يفوملا مالسلا هيلع

 . ةاس ؟8 ني:لا ىفو نيايج اه,ن.ب قرغلا اندجو امبنيب اليات !ذاف

 )١( نكدلا دابا رديح ط 545 : © نازيملا ناسل .

 . ١١ : *؟ نازيملا نال (؟)
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 دمحبن ب رفعج يبأ نب دمحم نب نوراه نب نومأملا نيبو امبتيب انلبأق اذاو

 . ه 115 ةنس ىفوثملا بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا دبع نب ىلع نبا
 ةنس ١١5 يناثلا دازو , ةنء الك نينسلا ف نومأملا ىلع لوالا دازف

 51١ ةنس ىفوتملا يرفعجلا مساقلا نب دواد وه ريبكلا ددعتلا يوذ نمو

 نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب دديز نب نيسحلا نب نيسحلا مهتمو « مدقتملا

 جرفلا وبأ امهركذ دقو مساقلا نب دواد 5 آرصاعم نكو بلاط يبأ

 نودلخ نبا ىلع ربك الا داعتالا اذه لثمب درن انسلو « نييبلاطلا لئاقم ىف

 نرا : هلاثم لايجا ةدع يف عمتجي يذلا ريغصلا داعقالاب هيلع درن انكلب

 ةنس دلو « مالسلا مريلع بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا دمحم ىبأ مامالا

 بلاطيبأ نب ىلع نب نيسحلا هللا دبع يبأ مامالا هوخأ دلوو ةرجبلل عبرأ

 دبع نب سأبءلا نب هللا دبع دلوو ةرجبلا نم سمخ ةنسل ماللا مهيلع

 تارامعلا هذه باسنأ ةدمعأ ةلباةمبو ةرجهلا لبق نينس ثالثل بلطملا

 نيبتي مبباسنأ ةدمعأو مهفالخأ باسنأو سابع نبأو نيسحلاو نسحلل ثالثلا

 هدجت هلمأتف هنوناق يف معز هنا ٠ ًانوناق نودلخ نبا هامس ام لالتخا

 نوناقل فلاخغ وهو بلاغلا ريغ يف ميدص ريغ هنأ ىعملاف بلاغلا يف ميحص

 . هائيب أم ىلع داعتالاو فارطالا

 نب هللادبع نب ىلع نب يلع نب ليعامسا دمحم وبأ مشأه ينب ددع# نمو

 ةكمو نيطسلفو روصنملا رفعج ىبال ةريزجلا يلو يذلا باطاادبع نب سابع

 ناكو ديشرلا نورامل ةكمو ةئيدملاو رصمو سراف ىلوتو ةرصبلاو ةنيدملاو

 راتخملا وبأ بلاط يبأ لآ ددهق نمو . دادغبب يفوتو هرصع يف مشاه ينب دعقأ
 دم نب رفهج نب دم نب هللا دبع نب نسحلا نب زاوكلا هزم نإ نيسحلا

 . بلاط يبأ 7 ىلع نب رمع نبا
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 ..نريسملا راتخملا 8 انآ تدأر َ يدجلملا يف ي هلأ ىسحلا و لاق

 5 م 59 ىلع 59 ددذعملا دوأ أ مويلا ةمدب

 لل“ ىلع نب دمحم برطلا يبأ نب دمحم نب ديز نيسحلا هنأ مونمو

 نب ىلع نو نيسحلا نب ىلع نب ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب ىلع نب نيسحلا

 ركذأف هتلفغب كدضا رضح !ذإو , نيبلاطلا يلغغم نم حوساكلاب بقلي

 تاة1مالسأا هيلع ىلد ىلإ ةعبس ىلإ بسني دحأ له ينلأسو رضح دقو أموي

 يديسا هللاب حوساكلا يل لاف ءيرمعلا زاوكلا نبا مويلا فرعت نم دهقأ

 تلمتذ ةعبس ىلإ بستنأ انأ لاقت ؟ لعفت ال كلوت ىنعم اه تلق لعفت ال

 زبى فع ن 7 للوكم بطلا ىا أ نب لوي نا كلر نأ : لأقف 4 كرز 5 تسلا

 16 لا م يقال ب نع وب دق دب نع ب لع بسلا

 نيف تملق ٠ ىسطفأ كنايآ قحو نأ مع : لاق ٠ أ.سطفا كتظأ تنك ديز

 للعب هتورلاو هيسن هيئرأف تنأ لق : لاق ؟ ءالؤه نم نوكي نم سطفالا

 انأو أله 5ك : لوعتو بجع يمي هرشع مهدجوف مهذعف ١ مالسلا هيلع

 زاوكلا نيا نم ربكأ

 قرف رفعج نب دمحم نب دمحأ نب ىلع نسحلا يبأ نب نيسحلا مهنمو

 كلذ يف ىلع لآ ددعق وهو « بلاط ىبأ نب يلع نب فرطالا رمع نب دمحم

 ِق يرمعلا نمحلا 5 هلا ءايأ هد مالسلا هيلع ىلع ككاو 2 تقولا

 . رتستب رهاظلا حلاصلا 0س ىلع نسحلا وبأ هوبأ ناكو يدجملا
 س ددعتلا نيسحلا نب ديز هلا | دبع يبأ نب نيسحلا هللا دبع وبأ موو

 , بلاط أ نب لع نب اها يب لع ني دي نب ةعنل يذ نيسحلا
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 دعقأ ناو قشمد ىلإ لقتتاو بلح, ناك : بلاطلا ةدمع يف ةبنع نيا لاق

 . ابسن بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا دلو
 قداصلا رفهج نب مظاكلا ىسوم مامالا نب قحسأ تنب ةيقر ميمو

 , دادغبي تنفدف تنامو ةئامثلثو رشع تس ةنس ىلإ تيقب مالسلا مهيلع

 رصن يبأ طخب تيأر اذكه : لاقو يدجملا يف يرمعلا نسحلا وبأ هلاق

 رس فلؤم يراخبلا هللا دبع نب لبس وهو ) اهأر هنا ةباسنلا يراخبلا
 هءركصذ يذلا ةثامثلثو نيعبرأو ىدحا ةنس دادغبب ثدح يذلا باسنألا

 .( هخيرأ#ت ىف يدادغيلا بيطخلا

 نيز ىلع نإ رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج نب ىلع نسحلا وبأ مهنمو

 , يريمحال دانسالا برق يف امك ,ءه 5٠١ ةنس يفوت مالسلا مبيلع نيدباعلا

 ىسوم #نرب اضرلا ىلع نب داوجلا دمحم مامالا هيخا نبأ نبأ كردا هناو

 . مالسلا مهياع قداصلا رفعج نب مظاكلا

 نبجرعالا دمحم نب ىسوه نب نيسحلا دمحأ وبأ فيرشلا بيقنلا مهدهو

 مالسلا هيلع مظاكلا ىسوم مامالا نب ىضترملا ميهاربا نب ةملس يبأ ىسوم

 فيرشلا دلاو وهو نيعستلا لع فانأ دقو « دادغبب ةئامعبرأ ةنس يفوت

 مامالا نب رظتاملا ةجحلا مامالا نيبو هنيب (كبأت ولف « ىضترملاو يضرلا

 رب اضرلا ىلع نب داوجلا دمحم نب يدابلا يلع نب يركسعلا نسحلا

 ةئس يركسعلا نسحلا مامالا هوبأ ضبق يذلا مالسلا مبيلع مظاكلا ىسوم

 ةسمخ مظاكلا ىسومو رظتاملا ةجحلا نيب ىرتو ٠ ءارمأس ىف نيتئامو نيكس

 مالسلا هيلع مظاكلا ىسوم مامالاو نيسحلا دمحأ وبأ بيقنلا نيبو « ءابأ
 ةئام د»أ يبأ بيةنلا ةافوو ٠ يركسوءلا ئسحلا ةاقو نيب ناو ءأبأ ةسمخ

 هراتخاىذلا ددعلا باس- طةسيو داعقالا تبثي هوحنو اذببو « ةنس نوعبرأو
 سس 5[



 .٠ نودلخ نبأ

 ءاسالا دمع 5 كش لصح ول أميف باسنالا ءاملع هءأع حلطصأ أممو

 , ولخي ال دئني>و هتجرد ف أرستو « ددعلا يف هيف كوكشملا بسنلا دعف

 نظلا بلثو كعلا لاذ أنوأست ْنأف 4 ةيسنأأب اةوافتي وأ انواست نأ امأ

 وأ ةداعلا 4 ترجح أم توافتلا نوكي نأ امأف أ وأفت نأو 2, ةحصألا ىلع

 ةحصلا ىلع نظلا باغ ةداعلا 4 ترد م لع نام نأف 4 ةداعلا نع جرخب

 ءيش ءابالا ددع نم صقن دق هنا ىلع بلغي ةداعلا نع جرخ ن6 ناو

 دلع ف كشلاف ىلاحعت هللا ءاش نأ ققحن ظ 7-5 نطلا هي روض نأ أم وهو

 . حيحص وهف

 ىلعالا دجلا ىلإ بسنلا يف تبتتاو ةفئاط تمنتا اذإ اميف هتبسن ةلأسم

 اذإ امأو ٠ مرنم بالا ووذو مهؤاحلص هيلع ملاستو مهنيب رهتشا ام ذخؤي

 ف نوكي لمعحلاف 1 نمةدخسالا نءد دب درتلا لصحو نأروبشم امهالك ناو

 فالخب ةدايزلا ةخسنل لامها ناصقنلا ةخسنب لمعلا نال « ةطساولا تابثا

 قدصل ًاعم نيتخسنلاب لمعلا وهو امهب لمعلا ةلماش اهنال ةدايزلا ةخسن

 : أارعو اعرش طبسلا ىلع نب الا مسأ

 ٠ لومقملا ةباسنلا تافص

 وأ جرادلا فرعتو ناسنالاب ًاقراع ًالاع نوك# نأ هل وك ت1 ًالوأ

 . ضرقنملا

 ملا #[”خ“ دل



 . قيصللا تبثيو ميرصلا يفني اليك أيقن أعرو نوكي نا :  أيناث

 . هلوق لبقي يك شحاوفلاو لئاذرلل ابنجتم نوكي نا :  أثاث

 ةبهر هذخأت الو سفنلا يوق سوفنلا يف أبيهم نوكي نا :  ًاعبار

 . قح نع هابني وأ لطابلاب هرمأيف ةكوشلا لهأ

 ( فلآلا فرح )

 ادبع نب نسحلا دمحم يبأل بلاط يبأ لآ باسنأ يف نييبتلاو نايبلا

 هقيلعتيف ينسحلا سوواط نب ميركلا دبع ديسلا هنع ىور يرفعجلا يلاطلا

 . يدجملا ىلع
 . يولعلا هللادبع نب نةرلا دبع ديسلل فارشالا باسنأ يف خيرأتلا

 ىقوتملا يدادغبلا يرذالبلا ىيحي نب دمحأل فارشألا باسنأ يف خيرأتلا
 , ال4 ةنس

 نونظلا فشك يف هركذ يزارلا دمحأ نب دعاصل باسنالاو باسحألا

 . 58٠ : ؟ 4

 . ٠55 ةنس ىفوتملا يوييزلا هللادبع نب راكب نب ديبزلل بسنلا رابخأ
 ىوتملا ىلجعلا ينابيشلا ليعامسأ نرب شارخل ابباسناو ةعيبر رابخأ

 . !ال5 ةنم

 قوتملا يميمتلا مساةلا نب دمحم نسحلا يبأل اهباسنأو سرفلا رابخأ
 . ره 1٠٠ هلم

 .؟4*.ةنس ىفولا يلواكملا قحسا نب هلل دبع فيلأت باسنالاو رابخالا
 سس ا”



 . "514 ةنس قوتملا يرذالبلا ىيحي نب دمحأل باسنالاو رابخألا

 ةماسأ نب يقتلا هَللأذدبع نب ديمحلاد بع يلع نيل ةع.ملا ضايرلا راهزأ

 .٠ مه هقال ةنس قوتملا ىنيسحلا

 يجرعالا رفمج ديسلا فيلأت رجشم سالا باسنأ يف ساسالا

 م هه رن خفب 3 قوتملا ىمظاكلا

 ينسحلا يتاخاطبلا يتورابلا نيسحلا نب ىيحي بلاط ىبال تاهمالا ىماسأ

 .ه 4؟15 ةنص قوتملا

 .ينيسحلا يسدقملا دمحأ نب هللا دبع فيلأت راصنالا بسن يف راصبتسالا

 .يدادغبلا يرذالبلا ىيحي نب دمحأ نسحلا ىبال باسنالا يف هاصقتسالا

 ا نو يفي. يراوزيسلا يراتخملا مسأ دمحت ريم فيرصت ةبدسالا

 . ه 56٠ هكذس

 . 776 ةنس ىوتملا ىنئادملا دمحم نب ىلع فيلأت سيق دبع فارشأ

 يربغلا رهاط دمحت نب ظيفحلا دبع فيلأت تالئاعلا ريهاشم ربشأ
 ٠ قزرب يح ىسافلا

 نباب فورعملا نسحلا نب دمحم ركب يبأل برعلا باسنأ يف قاقتشالا
 . مه 6١" ةنس قوتملا ديرد

 . كرابملا نب ثراحلا ني دمحأ فيلأت فارغألا
 ينسحلا ىلع نيدلا جات نب دمحم نيدلا سمش فيلأت رجشم ليصالا

 . ج الءقك ةلس قوم لا ورقطقطل همز ١ نبأ فورمملا



 ينميلا ليجع نب ركب يبأ نب ىيحي ركب يبأل بسنلا يف حاضالا
 . 778 : ١ج نونظلا فشك ىف هركذ

 ةنس ىفوتملا يرصبلا حلاص نب دمحم هللا دبع يبأل برعلا ذاغفأ

 .ه "65

 دمحم ديسلا فيلأت نيسحلاو نسحلا ىلإ بسني نم ركذب نيعلا رارقإ
 . ه 77١6 ةنس قولا ىنيحلا يديبزلا ىضترم

 نب هلأدبع دمحم يبأل راثالا ةاورو ةباحصلا باسنأ يف راونالا سابتتا

 .ه 555 ةنس قوتملا يطاشرلا يمخللا يلع

 ىنميلا ىرض.لا دمحم نب دمحم نيدلا بطقل باسنالا ىف باستكالا

 . 894 ةنس قوتملا

 نياب فورعملا ىناذمهلا دمحأ نب نسحلا دمحم يبأل باسنالا يف ليطالا
 . 1914 ةنس قوتملا كئاحلا

 لإ هلا ىع فئلأت ينسحلا ليعامسإ لك وخلا دالوأ ق ديرغلا سنا

 . ١١59 ةنس قولا ىنحلا يناعنصلا نسحلا

 . يركسلا ديعس نب نسحال بلطملا دبع ينب باسنأ
 ةنس ىفوتملا يشاجنلا دمحأ نب يلع نب دمحال نيعق نب رصن ينب باسنأ

 .ه

 ليعامسإ نب نيسحلا نب ىيحي نيسحلا يبأل بلاط يبأ لآ باسنأ
 . يمزراوخلا ينيسحلا

 ىعقربملا ىسوم نب هللا ديبع فيلأت لوتبلا دالوأو لوسرلا لا باسنأ
 . يوسوملا

 . ه ؟ال4 ةنس قوتملا يربلا دلاخ نب دمحم نب دمحال ممألا باسنأ

 هما ا سس



 . ينيسحلا شورطالا نسحلا ريبكلا رصانلل مهديلاومو ةمئالا باسنا

 قوتملا يرذالبلا دواد نب رباج نب ىيحي نب دمحأل فارغألا باسنأ
 . ه "الك ةنس

 يروباسينلا دمحم نب نسحلا نب ليعامسا يلاعملا ىبال ةيبلاطلا باسنأ

 . ه 795 ةنس أح ناك ىنسحلا

 ةجحلا رفعج رب نسحلا نب ىقيقعلا ىيحي فيلأت ةيبلاطلا باسنأ

 . مه ؟الا/ ةنس ىفوتملا ىندملا ىنيسحلا

 يومالا نمحر لا دبع نب مكحلل برغملا ىلإ نيمداقلا نييبلاطلا باسنأ
 . "55 ةنس قولا

 . ةبنع نيا هنع ىور يروباسيالا ةباسنلا نيسحلا ىبال ةيبلاطلا تاضنأ

 . ةريسلا بحاص ماشه نب كلملا دبعل ابكولمو ريمح باسنأ

 بوشاربش نب ىلع نب دمحم نيدلا ديشر خيشلل بلاط يبأ لآ فاعبتا

 . ه 088 ةنس ىقوتملا يناردنزأملا

 هكرزي 5! هركذ ىسراف نيرهاطلا ةمئالا هدالوأو ينلا يطبس باسنأ
 !, ةيوضرلا ةبتكملا ىف ةخسن هنم 58: ؟ ج ةعيرذلا يف يناربطلا

 ةنس ىقوتملا يدابارتسالا مداخلا دواد نب ىلع خيشلل بصا ونلا باسنأ
 .ه ١١الك

 قوتملا يرصبلا حاظنلا نب حلاص نب دمحم ف.لأت نامع دزأ باسنأ
 . ىو "815 هذ

 ة:- ىفوالا ينارحبملا يوسوأا ريش نب ناندع ديسلل برعلا باسنأ
 .ه ١

 ةنس ىفوتملا ىندملا ميركلا دبع نب نمحرلا دبعل ةئيدملا لهأ باسنأ »
 مسن 5) ل



 .ه ام

 ٠ يديبزلا راكب نب دييزلل اهرابخاو شيرق باسنأ
 نيسح تحار ديسلل اهرواج امو ون لايوك ىف نيئطاقلا ةداسلا باسنأ

 . ه 1١751 ةنس دولوملا يدنبلا يوضرلا

 .يودعلا ديمح نب دمحم ني دمحأ للاديع ىب ال اهرابخأو شرق باسنأ

 ةنس والا ينار>بلا يوسوملا ىلع نب يدبم ديسلل نييمشابلا تفاعلا

 .ه ١47

 يطوجلاهللادبع نب رداقلا دبعل سافب ةربش مبل نيذلا ءافرشلا باسنأ

 .ه ١١958 ةنس قوتملا

 . ه 7١6 ةنس ىفوتملا ىلكلا دمحم نب ماشبل ليخلا باسنأ

 , ىنيسحلا يولعلا يسورديعلا خيش نب هللادبع فيلأت يباسنالا

 . ىكنولا ينيسحلا يدبملا نب رصن حمفلا يبال بامنالا

 . يتخبونلا ىلع نب ليعامسال باسنالا

 . ىلديبعلا ديز نب دمحم نب ديز نب ىلع دمحم يبال باسنالا
 . ايطابط ميهاربأ نب دمح] نب دمحم نب دمحال ياسنالا

 . ه١1 ةنس ىقوتملا يناوسالا ىلع نب نسحلا دمحم يب ال باسنالا

 . ىنيسحلا يناوجلا ميهاربإ نب ىلع نسحلا ىبال باسنالا

 4٠١. ةنسقوتملا ىميمتلا مساقلا نيدمحم نسحلا يبال رابخالاو باسنالا

 . ىسدع نب دمحأ ناضقيل يبل باسنالا

 ناي هلا فال نب ىسيع ديسأل ةيدمحملا ةلودلا يف ةيتميلا باسنالا
 .م ٠.١ ةنس أح

 يسراف يوضرلا يعقدبملا نيدلا جات نب هللا فطل نب دمحم باسل
 ل مل



 وبأ هنع ىور يروباسيالا دمحأ يبأ نب ىيحي ايركز يبال باسنالا

 . ةركذتلاو يلديبعلا (:م

 .ه 05١ ةنس قوتملا يسويلطبلا دمحت نب هللا دبع دمحت ىبال باسنالل

 .٠ يناسارخلا ربطملا نب نسحلا نب لعل باسنالا

 . يوسوملا راخف نب ديمحلا دبع نيدلا لالج هسا باسنألا

 ينيسحلا| ميدكنام ..رب دمحم نب دمحب نيدأا دجب فيلأت باسنألا

 : ىمقلا

 . 5.7 ةنس ىفوالا يدرويبالا دمحأ نب دمحم رفظملا يبال باسنألا

 .ه5؟ ةنس قوتملا يناعمسلا ده نب ميركلا ذبح ديعس يبذل باسنألا

 . ه ٠١ ةنس ىوتملا يلاعملا ىبأ نب فسوي راذنبه نبال باسنألا

 . يناليجلا نيزحلا بلاط يبأ نب ىلع دمحم خيشلل باسنألا

 . ه 5714٠ ةنس قوتملا يطرقلا 59007 مساق دمحم يبال باسنألا
 ىسافالا يرونيدلا نسحملا نب دمحم برح يب ذل باسنألا

 1 . ربطملا ني نسحلا نب ىلعل بانألا

 رب نايفس نب لضفلا نب هللا دبع وه يسودسلا هيونعا باسنالا
 . مه ٠١" ةنس دعب قوتملا فوجنم

 اف ءافلخلا تاقبط يف باسنألا

 . اضرلا دهشم ةبتكم يف

 : < ةعيرذلا ىف كرزي اقأ هركذ ىسرأف اف باحصالا ضعبل باسنألا
 . رالاسبيس ةسردم يف ناربط يف هأر هنأ ا

 . ىناجنزلا يىوسوملا ديز نب نيسحلا بلاط يبال ة ةرجشملا يك

 .ىسحلا يناحطبلا نسحلا نب ميظعلا دبع زعلا يبال ةرجشلا كذب
 314190 ور كتل

 ةدكسن ىودالا نسحلا ده يب ل يب ر



 يكجاركلا نامثع نب يلع نب دممع متفلا وبأ خيفلل ةرجعملا باسنالا
 .ه 115 ةنس قوخلا

 ينسحلا ابطابطلا دمع رب نيسحلا هللا دبع يبال ةرجفملا بانالا
 . ه 415 ةنم وخلا

 قولا ينيسحلا ةرهز نب دمحأ نيدلا جات ديسلل ةرجفملا بامنالا

 . ها 577 ةلس

 قوتملا ينيسحلا يناكدرالا دمحم ديسلا نب دمحأ ديسلل ةرجفملا باسنألا

 .ه ١١98 ةنم دعها

 . هللا دبع نب مساقلا يبأ نب هللا دبع ديسلل باسنألا

 يف ريجشتلا هامم يربطلا ةفيلخ نب يدبم ديسلل ةرجهملا باسنالا
 . نييبلاطلا باسنأ

 . ه ١١78 ةنس قوتملا يوسوملا ىلع 5 اضر ديسلل ةرجفملا بانالا 0 0

 .ه87١1 ةنس قوتملا لماعلا ينوتفالا يدبم خيفلل ةرجفملا باسنألا

 . مه 7٠٠ ةنس ىفوتملا يدبعلا بجاح نب ناميلسل ريبكلا بسنلا
 : يفعجلا صفح نب ميحس ناضقيلا يبال ريبكلا بسنلا

 0٠.. ةنس ىفوتملا هديع نباب فورعملا دمحم ركب يبال يبكلا بسنلا
 . ها 1+7 ةنس ىفوتملا يريبزلا هللا دبع نب بعصمل ريبكلا بسنلا
 . يعمصالا بلعت سابعلا يبال بسنلا

 . يوسوملا نسحلا وبأ فيلأت بسنلا

 ىفوتحلا يحمجلا ميرم يبأ نب مكحلا نب ديعس هللا دبع يبال بدنلا
 . ى 551 ةنس

 . ليلا هللا دبع نب دمحأ فيلأت بسنلا

 حا ت



 يولعلا يكامسلا دنمحأ نب ةزمح ىلعي يبال بسنلا

 . ه 758 ةنم قوتملا يسلدنالا بيبح نب كلملا دبعل بسنلا

 ينيسحلا يقيقعلا دمحأ نب ىلع نسحلا يبال بسنلا

 . يودعلا ديبع نب دمحم نب دمحال بسنلا

 . يولعلا يسأبعلا مسأقلا نب سابعلل بسنلا

 . 25١ ةنس يفونملا يترهاتلا يميمتلا دمحم نب نسحلل بسنلا

 . يوضرلا يوقنلا دمحم نب دمحأ حتفلا يبال بسنلا

 يشعرملا ىلع نيدلا ماظن نب نيسحلا نيدلا ءالع ريمألا بسنلا

 . يناببصالا

 . يفوكلا ناسيك نب ىلع فيلأت بسنلا
 للا ةباسدلا ىبحي نب دمحم نب نسحلا دمحم يبال تسنلا

 . ه "08 ةنس قوتملا

 . ينسحلا يناحطبلا يلع نب دمحم نيسحلا يبال بسنلا

 ميضوملاب فورعملا يولعلا يلع نب رمع يلع يبال بسنلا
 ب قولا ديز نب نيكسم نب مالس نب مساقلا ديبع يبال بسنلا
 .ه ١

 ينادندلا يفي

 .ه 51

 . ةساتك نبال رصاعملا يقوكلا يبالكلا مانغ نبال بسنلا

 مل 769



 . ةنابش نب رمعل بسنلا

 . قحسأ نب دمحمل بسنلا

 ٠ يجرزخلا يراصنالا دعس نب دمحم ليكش يبال بسنالا

 ينيسحلا مقدش نب نماض ديسلا نب ميهاربإ ديسلا فيلأت بسنلا

 . ىندملا

 . ىشعرملا نكش فص ريمالا نب ناخ دمحم نيدلا سمشل بسنلا

 ةنس قوتملا يسورديعلا هللا دبع نب خش نب هللا دبع فيلأت بسنلا

 .ه ٠6

 ( ءاملا فرح )

 ىنيسحلا ةرهز نب دمحم نب دمحأ نيدلا جات ديسلا فيلأت باسنالا رحب
 .ه ة53؟ا/ ةنس قرتملا

 ىنيسحلا تاكربلا يبأ نب هللا دبع نيدلا لامج فِلأت باسنالا رحب
 1 يناجرجلا

( 
 . ىنسحلا ةبنع نب انبه نب دمحأل رجشملا بانالا رحب

 نيرمع نيدلا ماوق فيلأت رجشم ناصملا تبثلا ىمسملا باسنالا رحب
 . ىطساولا ىنيسحلا دمحم

 ىضترم دمحم ديسلا هنع ىور سينالا فرشب ىمسملا باسنالا رح
 . فاشكلا رجعملا ىلع هقيلعت يف يديبزلا

 باتكلا كلم دمحم ازريمل يسراف يناستالا ضاير ىمسملا نامنالا رحب
 مه 71 -



 يمب يف عبط يمب ليزن يزاريشلا
 ةدلب يف يدهم ديسلا ةبتكحم يف ةخسن هنه يسراف باسنالا رحب

 نع ١٠" : 5” ج ةعيرذلا يف كرزب اقآ هركذ دنبلا يف دابأ ضيف علض
 . ةبتكملا تصربف

 ىضترملا لآ دنع ةخسن هنم ةئيضملا رردلا نم ذوخأملا باسنالا رحب

 ٠" : ” ج ةعيرذلا يف كرزب اق] هركذ كبلعب ىف

 يمظاكلا يجرعالا رفعج ديسلل راجاقلا كولم باسنأ يف راخزلا رحبلا

 . مه "١ ةنس قوتملا

 . 5١" ةنس ىفوتالا يركشيلا ةملس نب دم رفعج يب ذل ابباسنأو ةلبجي

 يبأب فورعملا ينيسحلا يزورملا نسحلا نب ليءامسال فرشلا ناتسي

 .ه 5١4 ةنس دودح يف ا نأك ناكسم

 نب رديح نب دمحم ديسلل بلاط .يبأ لآ باسنأ يف بلاطلا ةيغب

 . لماعلا يوسوملا ىلع نب نيدلأ رون
 رهاطلا ني دمع نيدلا لام+ بلاط يبأ نب ىلع دالوأ يف بلاطلا ةيغب

 . مه #١٠١8 ةنس قوتملا رح, نياب فورعملا ىنيسحلا لدهالا نيسلا نبأ

 يعافرلا يطساولا دنحأ نب مسأقل بلاط يبأ لآ بسن يف بلاطلا ةيغب

 .ه 8١" ةنس وتلا

 سابع كلملا فيلأت مجعلاو برعلا باسنأ يف ممبلا يوذ ةيغب

 . ه الاله ةنس قوتملا ىنميلا يناسعلا يلوسرلا يلع
 رهاعل ديشرلا لآ دمحم نب يلع ديسلا ةيرذ باسنأ يف ديرملا ةيغب

 . ١١؟6 هنس قوتملا 55

 . كرابملا ني ثراحلا نب دمحأ رفعج يبال نوطبلا



 .501ةنس ىفوتملا ينوكلا يرتحبلا يئاطلا يدع نب مثيبل شيرق تاتويد

 .ه ؟٠ال ةنس قوتلا يناطلا يدع نب مشمول برعأا تاتو

 ٠ قزري يح يوازعلا سابع ىماحملا فيلأت قارفلا تانويب

 ( ءانلا فرح )

 ه:س قوتملا ىعيمتلا ىنعمم ند رمعم ةددع يبذل با[سنالا ِق جالا

 .ه 048

 قواملا يرصملا ينيسحلا يناوملا دعسأ نب دمحم ىلع يبال باسنالا جات
 . م هك ةئس

 ةئس ىقوتملا يسربطلا ىلع نب دمحأ خيشلل باسنالا يف ديلاوملا جان

 .م

 . ه 7١ ةنس فوتملا يدع نب مثيبلا فيلأت فارشالا خيرات

 ةمادق نب دمحم نب هللا دبع نيدلا قفومل نييشرقلا باسنأ يف نييبتلا

 . ه 7١" ةنس قوتملا

 دمعد.سات بلاط يبأو هللا دبع ىلإ بسني نم ةفرعم يف بلاطلا ةفح:

 . ه 3155 ةنس قوتملا يدنقرمسلا نيسح ديسلا نبإ

 هللا دع نب ىيسح ديسأل بلاط يبأ لأ باسنأ يف بلاطلا ةقحت

 . ه ةمال ةنس قوتملا يدنترمسللا يوضرلا

 مقدس زر , نماض ديسلل رابطالا ةمطاف ينب باسنأ يف راهزالا ةفحت
 .ه ٠١88 ةنس يف أيح ناك يندملا ينيس 6

 كلا + م ؟ تكتل



 ي 3-0 < و امسالا لكشم ىف برالا يوذ ا :اذمبلا دمحأ نب دودحمل بسللاو ٠ ش

 © مح م و كيلاعج ةمددب نب اديه نب دمحأ نيدلا لامجل بسني ىسراف بسلا ىف ةلامجلا 3 0 يمويفل . ه 894 ةئس قوتملا :

 :: قسما :ةشع

 يوسوم 2 اعلا يبأ نا هللا دبع كمسلل باسنألا مع ف بايلألا ةرك لد ١ مساقلا ىبأ ن 06

 0 . ه ١7/07 ةنس قوتملا ىفيرغلا

 ةنسىفوتملا ىتبلا زيزعلا ديد نب دحأل باسنألا لوصأب بابلألا ةركذت

 .ه ؟/

 ىلديبعلا انم نب دمحم نب دحأ نيدلا لامجل ةربطملا باسنألا ةركذت

 . م "1 كوس ِق أ. نام

 م.ظالأ دبع ديلا دترم نزاخ داوج خيشلا فيلأ7 باسنألا ةركذت

 . 58: ؛4 ج ةعيرذلا يف كرزب |ة] هركذ يرلا يف ىنسحلا

 مق لس ب الرا نما ىلا قف ندلا لاح ديسأل راهزالا ةقحت ليسدت

 . مه ٠١51 ةنس دولوملا ىندملا ىنيسحلا

 قديسأ ندا ْرط ةيسلل ةرجشملا باسنألا ةرك ل لميت

 . م ١١١5 ةنس يف ًادوجوم ناك ابطابط
 مهأرب| نا

 ىنوسحلا ظروف سس لع نب نسد نب هللأ لمع كىءسْلل ىلاطلا ةذمع لييدا

 7007 ءااوو ةدس اج نام

 مظاكلا ل ريل ةيدابأ نوتأكلا ةداسأأ رجاشم لبيت

 . مه ١5 ةدصس قوتملا ىف نيسحلا

 اهلا باسنأ ْق ةييهذلا لسالسلا باك لييذت

 قداصص دمكح ند

 ريبشأ | يذلا بارش دى. سأل ة هيو
 9 قرر ىد ىقيسولا ىشعرملا دوم دمسلا ْن يمججن اب

 ف



 ٠ يربطلا ةفيلخ نب يدهم ديسلل نييبلاطلا باننا ىف ريجعتلا
 م.لكفلا ون خيشلل نيسلاو نسحلا دلو نم نيبمعملا ركذ ِق ريجشتلا

 . 445 ةنص قوتملا ىكجاركلا لع نب دمع

 قنيوزعلا يقت دمحم نب أضر دمحم نب ىقت دمحم اغال ىمطافلا ريجشتلا

 .ه ١١54 ةنس قوتملا ىنبسحلا

 . 560٠ هنس دودح قوتملا

 قوتملانيسحلا سوواط نبإ ميركلا دبع ديسلل يدجملا ةدمع لع ةقياعت

 . مه "57 ةنس

 .٠ ىشعرملا دمحم نيدلا ءايض نب حاتفلا دبع ديسلل يدجملا ىلع ةقيلعت

 يناجرحلا هللا دبع نيدلا لام ديسلل رجشملا بامنالا رحب ىلع ةقيلعت

 . ه ةا/4 ةنس يح ناك ىذلا

 ىقوتملا يفجنلا يقاربلا نيسح ديسلل رجغملا باسنألا رحب ىلع ةقيلعت
 . مه 9*١ هنس

 قوت ا ىديبزلا ىنبسحلا ىضترم دمحم ديسلل فاشكلا رجشم ىلع ةقيلعت

 .ه ©١١٠١ هةنس

 مداخلا يفجنلا ىلع دمحم نب نيسح خيشلل بلاطلا ةدمع ىلع ةقيلعت
 . جم ٠١60| ةنس أبنم حرف

 ناك ىنيسحلا قيللا نيدلا ءالع نب ىلع ديسلل بلاطلا ةدمع ىلع ةقيلعت
 .ما44١١ ةنم اح

 أح 4 ىقتيسملا دعاسم نب نيسح ديسلل بلاطلا ةدمع ىلع ةفيلعت

 . ىو 1١9 ةّس
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 ينيسحلا نسح ديسلا نب يدبم دمع ديسلل بلاطلا ةدمع لع ةقيلع:

 . ه 060٠| ةئرس قوتملا قيوزقلا

 ىدح ىشعرملا يا 5 ١ ىردلا بأمس كى مهسلل بلاطلا ةهذمع ىلع ةقراعت

 ٠ فزري

 نب حتفلا نب دمحمل ةيشعرملا باسنأ يف ةيليءامسالا ةلاسرلا ةلمكت

 . ه ١؟١٠ال ةئس دولوملا ىلع

 ناطلس 5 ىلة> أ دمسأل ة.ثءرملا ةداسلا باسنأ فق ة.!.ءءامسالا هلع

 .ه ١١٠١5 ةنس قرتملا

 7 ىلع نس دمح دمسلل نيسحلاو نسحلا دال وأ ِق نيعلا نمو كصحا

 .ه ١١89 ةئس قوتملا يوسوملا مجن لأ ردح

 ناطلسدمحأ اًرريل باحصألا خويشو بارعألا لئايق يف باسنألا هيزنت

 ةمامالا ثيدحي لماع لاطبأ فلؤم يولهدلا رصنتسملا ىنسحلا يوفطصملا
 . اهريغو

 ىور نكلو هفلؤم فرعأ مل لوسرلا لأ باسنأ يف لوقعلا يوذ هيزن'
 ينال نا 0 ا ديسلا 4ةدع

 يق 00 ىخونتلا , مسالا يبأ رضاقلا ةبحاصم نع ع ىضترملا ليلجت ِق
 ؟ماب : 11ج ةعررذلا

 ب دمحي نسحلا وبأ فرغلا خيشل باّعالا عمجب و يباسنالا بيدبت

 . ؛45© ةنس قوتملا ييسحلا يللديبعلا دمحت رفعجج يبأ
 2 ا ينحلا ابطابطلا دمحم ني نيسحلا هللا دبع ينال راسنالا بيدين هك ى ! نرش

 كن . م ([5



 لحلا ينيسحلا نيدلا لامك دمح ديسلا نب ىسيع ديسلل باسنالا بيذبت

 . ه 7*١ ةذس قوتملا

 يناكدكلا ناميلس نب مشاه ديسلل ىميتلا بسن نايب يف ةيميتلا

 . ه18 : ؛ج ةعيرذلا يف كرزب أق] هركذ ه ١١١ ةنس ىفوتملا ىنارحبلا

 ( ءاثلا فرح )

 ىطساولا ينيسحلا دمحم نب رمع نيدلا ماوق فيلأت ناصملا تبشلا

 م ديلا فيلأت ردجشم ةرهاطلا ةرجشلا م ةرهاظلا ةرمثلا

 . ه الال5 ةنس ىقوتملا ةيعم نيأب فورعملا ىنسحلا دمع

 ( ميجا فرح )

 هس قوتملا ينم 2 اولا دعسأ نب دمحم قف ىبأل نييلاطلا دئارج

 . م هل

 دمحأ نب هللا دبع ني نسحلا نيدلا نكرل رجشم نييبلاطلا ةديرج
 . ىيسحلا

 . يورغلا دم ديسلا نب نسح دلل نق ..لاطلا هدب رج

 نب كدمحمو ىنسحلا ىرجشلا بلاط سس يلع ةسحلا وبل ناممصأ هدب رج
 . ىنسحلا 5 للذوق رمس هبمقل نسحلا

 سل 425



 قونملا يوسوملا شربالا ىسوه نب نيسحلا دمحأ يبال دادغب هدب رج

 . له ٠ ٠# 4س

 . ىنتسحلا يناحطبلا ريكالا ىلع نب دمحأ سابعلا يبال يرلا ةديرج
 يف أدوجوم ناك ىنيسحلا دمح كرا وم بلاط ىب د نأةس ربط هدب رج

 ةعيرذلا فو 17ص قبب خب رأت يف 4:2 ىور يذلا وهو .ه5٠5 ةنس دودح

 . هفلؤم مسا ركذي ملو 568:5 ج

 ىودملا ىتسحلا ايطابطلا دم ند ن.سالا هللا ذيع ىبال قو اه ةملا رجس

 .٠ هل 15 كه

 هةدس قوتملا يرونيدأ) نسحملا نب كمحن برح يبل بادنتالا ةدذبد رج

 . ه ٠

 ةعم , 2" فورعملا ىنسحلا دمع نيدلا جات دديسلل ة.ينزلا ةوذجلا

 . ه الالا6 ةئس قوتملا

 قوتملاىديبزلا ىضتره دمحم ديسلل سابعلا يب بسأ يف سأبتةالا ةوذج

 . مه ١٠٠١6 ةئس

 ند نمح رلا دبع نيدلا لامكل ةرشعلا هبادصأو يذلا بسلا ِق ةربمجلا

 . مه ©6الا“ هس قوتملا يرابنالا دم

 .م ١1" ةئس قوتملا ىلحلا لمحم ند مأشه رذنملا يبذل بسلا ةرهخ

 نيابي فورعملا ديعس نب دمحأ نب 1 يبال برعلا مما
 . و 58" ةكئس قوتملا مزح

 اهيصالا نيسحلا نب يلع جرفلا يبال بسنلا ةربج
 . ى 6" ةهنس

 قوتملا يومالا ين

 رب ىلع نيدلا سمشل ةمايسحلا ةرتعلا بسن يف ةيئلا رهاوجلا
 | سل 4#



 .ه ١557 ةنس قوتملا يدبهملا فجن دمحم فيلأ: باسنألا ةمالع

 ياعساولا دمحم نب ىلعل ريبكحلا يءافرلا بسن يف ريسكالا ةمالخ

 . 8٠١ ةنس قوتملا يعافرلا

 قولا يئايطابطلا قداص دمحم نب اضر دمع فءلأت بسنلا ةصالخ

 .ه ١١ ةنس

 ( لادلا فرح )

 .ه ١١١5 ةنس ىقوتملا

 نسح نب دمحم نب دمحأ فيلأت رجشهم نييبلاطلا بانأ ىف نيمثلا ردلا

 .ه 885 ةنس هفيلأت نم غرف ىنيسحلا يولعلا هللا ديبع نبا

 مالدلا 4.6 ف ينسلا فدذلا لهأ نم ساف, نم ينسلا ردلأ

 .ه ١١١١ ةنس قوتملا يرداقلا بيطلا نبإ

 يجرعالا لل نا راه د. أل مجولاو برعلاأ باسأ ٍِق مظانملا رذدلا

 . مه ١779 ةنص ىفوتملا

 ًاضيايجرعالا رفعج ديسلل رودصلاو فراعملا باسنأ يف روثنملا ردلا
 . مه )755 هنص ىفوتملا

 يدبرلا دمحأ نب نيدلا يضرل ديسأ ىنب باسنأ يف ديضنلا ردلا
 . ى م6817” ةنص ىفونملا

 يميملا ماسبلا دمحم نب دمحمل رخاوألا برعلا رابخأ يف رخافملا رردلا
 .ى ١؟6١14 ةنم ىنرخلا

 هم 81 لح



 نب سيردال ةينيسلاو ةينسحلا عورفلا يف ةيوبنلا رهاوجلاو ةيببلا رردلا

 . ه ١١١5 ةنس ىوتملا ينسحلا دحأ

 ١١8 :  ج ةعيرذلا يف كررب اقأ هركذ باسنألا يف ةئيدملا رردلا

 . هفلؤم مسا ركذي ملو

 .رصتخملا اذه فلؤمل ةنومك ىنب بسن يف قلهتي اميف ةنونكملا ةردلا

 . يدسألا ةزمح نب ىلع فيلأت بسنلا يف ةحودلا

 . يديمعلا د“أ نب دمحم ديسلل بسنلا يف ةحودلا

 يزورملا ناطقلا دمحأ سس مهارب] نس ىلع نس نمحلا لع يب ذل ةحوندلا

 . ه ©0148 ةنس ىفوتملا يراخبلا

 رديح ديسلا نب يدبم نب دمحأ نب يقن يلع ديسلل ةيرديحلا ةحودلا

 ىفوتملا يوسوملا يفيرفلا يلع ديسلا نب يدبم دبلل ةيفيرغلا ةحودلا
 . مه ١؟1© ةنس

 ًايحناك لديبعلا انيم نب دمحم نب دمحأ نيدلا لامجل ةيبلطملا ةحودلا
 . م "1160 ةنس

 . يفوكلا يلعثلا باعن نبال نيضرقنملاو نيجرادلا

 فورصملا يوسوملا نسحلا نب يله مساقلا يبأل رشم بسنلا ناوي
 . 551 ةنس دودح يف ًايح ناك ىضترملا نباب

 ءامسالا عمجمو باسنالا ناويد
 . ىنسحلا

 ابطابطلا رصان نب ميهاربال باقعالاو

 مع 9 مح



 ( لاذلا فرح )

 ةتس ىفوتملا يزيربتلا ىشعرملا دمحم نب لع ديسلل ىفطصملا ةيرذ

 ءه 15

 . ىنيسحلا ظوفح نب ىلع نب نسحلا نب هللا دبع ديسلل بلاطلا ةدمع ليذ

 ريبشلا نيدلا ةبه ىلع دمحم ديسلل يلاعملا يبأ ةسيرذ يف يلاعملا ىرذ

 . ينأتسربشلاب

 (ءارلا فرح ر

 دواد ديسلل ديوشلا ديز نب ةعمدلا يذ نيسحلا ىنب باسنأ يف ةلاصر

 . ه ١5١1١١ ةنس ىفوتملا لحلا ىنيسحلا ناميلس نبا

 . يسربطلا نيدلا ءايضل باسنألا ةلاسر

 .يدنبلا يولالجلا نيسح مركم ديسلل يلالج تاداس باسنأ يف ةلاسر
 . ١510 ةنس ىفوتملا يناريصالا نيدلا غورفل ةيسرافلاب باسنالا ةلاسر

 نيدلا لالجل نم.لاب ديبز ةنيدم تنكس يتلا لئابقلا باسنأ يف ةلاسر
 . م خلل ةنس أح ناك يشرغلا دمحم

 مقدش سرب نماض ديسلا نب ميهاربإ رصنلا يبال بسنلا يف ةلاسر
 . ه ١٠١61 ةنس دولوملا يندملا

 ديلا نب نيدلا لاح مساقلا يبال ةيوفصلا كولملا بسن يف ةلاسر
 . م ٠١515 ةنس دولوملا يندملا نمأض

 1م



 ريش ديسلل ىهشعشملا فلخ ديسلا نب ناخ ىلع ديسلا بسن يف ةلاسر

 . ه ١١81 ةنس قوتملا يوسوملا يهشعشملا ناونث نب دمحم نبا

 نب ديسبلان ب ربش د.سلل يعشعشملا حالف نب دمحع ديسلا بسن يف ةلاسر

 ٠ روكذملا ناو

 . ماشلاب ةيشرقلا تويب رهشأ يف ماسبلا ضورلا

 ءالوأ ريهب ريبشلا ينيسحلا هللا دبع نيدلا دحوأ ديسلل نييبلاطلا ضاير

 .ه ؟١٠٠ ةنس دودح يف قوتملا ىنايلبلا

 نب رغعج ديسال رجش»٠ ناطحقو ناندع ىنب باسنأ يف ناوحقالا ضاير

 . مه ١؟*':9 ةنس ىقوتملا ىمظاكلا يجرعالا دمحم ديسلا

 نب دواد نامدلس ىبال باسنالاو خيراوتلا ةفرعم يف بايلألا ىلوأ ةضور

 . ه 51١8 ةئس دودح ىف أيح ناو تك اهنلا دمحم

 ديوملا هللا دبع نب دمحم ةمالعلل رجشم باسالا ةفرعمب بابلألا ةضور

 . ه ١١*٠١ ةنس قوتملا ينمي ديما

 ( ءازلا فرح )

 . هفلؤم ركذي م
 / 11897 ةنس يف هتك قيسحلا ىضترم نب نمسح دمحمل باسنالا ةدبز
 فورعملا ىنيسحلا يزورملا نيسحلا نب ليعامسإ بلاط يب 1 هيم ْز | : اط .رال ةيبلاطلا ةدبز

 . م 5١4 ةنس أبيح ناك ناكسم نبأب

 6ك ىف هنع لش ىبلاطلا ةدمع دئأوز

 سوط ف ةب

 داسلا بسن يف نايبلا ةرهوج ب
 سل 44 د



 . هفلّوم ىلع ّرعا ىلو نالا بيضق

 . )!ءرلش ةنس أم نام

 ىنيسحلا يمقدشلا يلع نب نسمح بيقنلل ضايحلا لالزو ضايرلا ةرهز
 . ه ةاخمذ ةنس قوخلا يندملا

 ىنيسحلا يمقدشلا نسح نب يلع بيقنلل لوسرلا لآ عرف يل لوقملا ةرهز
 . ه *”*٠١ ةنس قوتملا يندملا

 ولا ىئيسحلا يولعلا هللاديبع نب ملسم رفعج يبال بسنلا يف يرهزلا
 . جه ؟”180 ةنس

 ( نيسلا فرح )

 دسلل نيسحلاو نمحلا دالوأ ىف رجشم بسنلا كئابس يف بهذلا كئابس
 . ه ©٠١٠١ ةنس قوتملا يديبرلا ىضشنرم دمحم

 قوتملا يدادغبلا ديوسلا نيمأ دمحمل بسنلا رجشم ين بهذلا كئابس
 . ه ١١15 ةنس

 فورعملا تسملا دمحم نيدلا جات بيقنلل سيلا كبش يف بهذلا كبس

 . م 79/5 هنس قوتملا هيعم نبأي
 يناليجلا ىنيسحلا ايكلا نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحأل باسنالا جارس

 . م 505 ةنس يف أيح ناك

 دمحم نري ناميلسل رهابلا فرشلا سافب زرحأ نموف رهابلا رسلا
 . يسافلا ىنسحلا



 يربملا دواد نب هللا دبع نب لبس رصن يبال ةيولعلا باسنالا رس

 ٠ يراخبلا
 يشعر ىلع ديسلا نب دومحم د.يسال ةيولعلا باسنأ يف ةيبهذلا لسالس

 . ه ١5 ةنس قوتملا يزيربتلا

 ةنس ىفوتملا ديديع دمحأ نب يولع ديسأل فارشالا ةداسلا بسن ةلسلس

 .ه ٠١515

 ديسلا نب نيسح ديسلل ةيربنعلا ةحمالا ىلع درلا يف ةيقاربلا ةريسلا

 . مه )79 ةنس قوتملا ىنسحلا يئاربلا دمحأ

 ( نيشسلا فرح )

 يرمعلا يفوصلا مئانغلا يبأ نب يلع نسحلا يبال بسنلا يف فاعلا
 . يولعلا

 فورعملا يدزألا نسحلا نب دمحم ركب يبذل يرعلا نكاضنأ ِق قاقتشالا

 ةئسىوتملا ىناوجلا دعسأ نب دمحب ع يب ذل ( ص)) هللا لوسر ةرجش
 . م هلل

| 

 . يرصبلا ةءاسنلا عازدلا نال بسلا ةرجش
 1 أ 5 ١

 فيرط ني نيسحلا نب ىلع رذنملا يبال بلطملا دبع نب سابع ' نا ٠

« 
 يزيريتلا يئابطابطلا مظاو !زري يئابطأ

 ه هه 8 ةدس قوتملا

 | ١



 .قزري يح ينأرهطلا كررب اغأ فيلأت نيطشل١ ةعرشو نيطبسلا ةرجغ

 ةعيرذلايف ىناربطلا كرزب 51 اهركذ ةيرتستلا ةيرئارجلا ةداسلا ةرجش

 . فلؤملا ركذي ملو؟؟: ١1ج
 قيسحلا قداص دمحم نب نيس> دمحم ديسلل ةيدابآ نوتاوخلا ةداسلا ةرجش

 . مه “١9 ةنس هنإأ

 بحعاسص. يدادغبلا يسولآلا دومحم نيدلا بابدل ةيمطافلا ةرجعلا

 . 1١ : ؟ ج يف نونكملا حاضيإ يف هركذ يناعملا حور

 دحاولا دبع نب دمحمل مجعلاو برعلا نم ممألا باسنأ يف ةرجفلا
 , ه 5١5 ةئس قوتملا يحالملا

 يوسوملا ىلع ديسلا نباضر ديسلل ةينيسحلاو ةيذسحلا باّقعأ يف ةيوبنلا ةرجشلا

 . ه 9*١ ةنس ىوتملا ينارحبلا

 . مه "هال ةنئس قوتملا ناوضر نب دمحمل باسنألا يف ةرجشلا

 ةئس قوتملا يولعلا فاقسلا خي نب ىلع فيلأت ةيلعلا ةرجفلا
 ,. ه 37

 . ىندملا ىنيسحلا متدش نب ىلع ديسلل باسنألا يف ةرجشلا
 ليعامسا ني رقأي دمحم ديسلل ةيوضرلا ةداسلا بأسنأ يف ةبيطلا ةرجشلا

 . م *١74 ةنس قوتملا يوضرلا

 ىقوتملا ينارحبلا يوسوملا يلع ديسلا نب اضر ديسلل ةبيطلا ةرجشلا
 ., م 8+7 ةنس

 دمحم ديسلا فيلأت يرئازجلا هللاةمعن ديسلا لآ باسنأ يف ةيرونلا ةرجشلا
 يف دولوملا يرئازجلا يوسوملا دمصلا دبع نب رفعج دمحم نب هللا ةمعن نبأ
 , ى .١١8 هنس

 ادم مهإ9



 قواملا ىنسحلا يقاريلا دمحم ديسلا نب نيسح ديسلل باسنالا ىف ةرجشلا

 «* هه ١ ةئس

 يولعلا نيدلا بابش نياب روهشملا دمحم نب نمحرلا دبعل ةريبظلا سمش

 . أيرجح أعبط دنرلا ىف عوبطمللا 17٠١ ةنس قوتملا ىنسحلا

 ( داصلا فرح )

 يمهوزخملا دمحم نيدلا جارسل رايخألا ةيمطافلا بسن يف رابخألا حاحص

 . ه 8868 ةنس قروتملا يطسأولا

 يناتسرهشلا نيدلا ةيه ىلع دمحم ديسلل يلاعملا يبأ بسن يف يلاثللا فدص
 . أضيأ ىلاعملا ىرذ ىمسيو ىنيسحلا

 ىنيسحلا دمحم نب رفعج ديسلل جرعألا ىنب باسنأ يف جلبالا طارصلا

 . م 9*١ ةنس قوتملا يمظاكلا ىجرعالا

 ( داضلا فر> )

 اقأب ريبشلا نسحب خيشلا فيلأت ةليلجلا تاتويبلا يف ةليلضلا
 . قزري يح يناربطلا

 كرزي



 ( ءاطلا فرح )

 يرصملا ىنيسحلا يناوجلا دعه_سأ نب دمحم ىلع يبال نييبلاطا! تاقبط

 . ه هاك هنم قولا

 . ىلحلا ىنيسحلا دمحم نب نسحل ةرشعلا باسنالا تاقبط

 قولا نملا ىناسغلا فسوي نب رمع فرشالا كلملل با>مألا ةفرط

 م1511:

 ( نيعلا فرح )

 يف هارطأ يناذمبلا ىمزاحلا ىسوه نب دمحمل بسنلا يف يدتبملا ةلاجع
 . ه8: 1١ ج نودظلا فشك

 . قزري, يح يوازعلا سابع يماحملا فيلأت بسلا يف قارعلا رئاشع
 .ه١*.٠ ةنس ىوتملا قيوزقلا يدبم دمحم ديسلل ةيقارعلا رئاشع
 نسحلا نب ىلع نب دمحم نساحملا يبال يكزلا بسنلا يف يكذلا فرعلا

 . ه ال535 ةنس قوتملا ىنيسحلا

 نب دم هللا دبع ىبال لاو ص يفب ةبقع.ءافرش يف لآلاو رردلا دمع
 . جاحلا نب بلاطلا

 يديبزلا نيع نب دمحأ نب ركب يبال ددسأ ىنب باسنأ يف ديرفلا دقعلا
 . م ه7 ةنس ىوتملا

 فيلأ# ءازجأ يف دلجم لكو تادلحجب عبرأ مشاه ىنب باسنأ يف مئامتلا دوقع
 ىنيسحلا ةنومك ميهارب] ديسلا نب نس> دسلا نب قازرلا دبع ديسلا فندملا

 ه4



 . ه ١7514 ةنمس دولوملا

 يدادفقبلا بيبح نب دمحم رفعج يبال بسنلا يف عيابرلاو رئامعلا

 . ه 7146© ةنس قوتلا

 نبأب فورعملا ينسملا ىلع نب د»>أ نيدلا لامجل ىريكلا بلاطلا ةدمع

 . ه 8؟8 ةنص قوتملا ةنع

 . روكذملا دأ نيدلا لامجل ىرغصلا بلاطلا ةدمع

 ىنيسحلا ظوفحم نب ىلع نب نسح نب هللا دبع فيلأت نييبلاطلا ةدمع

 . ه ةا/*“ ةنس ًايح ناك

 نرإأب فورعملا ىنسملا دمحم ةلظنح يبأ نب دمحأل بسنلا ناونع

 .٠ قرزألا

 ( نيغلا فرح )

 نب رمع نب دمحأ نب نيسحلا هللا دبع يبال رجشم نيسأب لآ يف نوصغلا
 . م 5٠ ةنس قوتملا ىيسحلا ىيحي

 نيدلا سمش فيلأت رابغلا نع ةظوفحملا تاتويبلا يف راصتخالا ةياغ
 . 7١8 ةنس قوتملا ىقطقطلا نبا فورعملا ىنسحلا يلع نيدلا جات نب دمحم

 ىنسحلا (طابط ني ليعامسا نب رصانلا فيلأت نيبقعملا ةياغ
 ىيسحلا 06 , ليءامسال بئاط يبأ لا باسنأ ىف بلاطلا ةينغ

 . م 5١4 ةئص ا ناك ناكسم نباب فورعملا يزورملا
 مساقلا يبأ نب هللا دبع ديسأل دءاعلا دمحم ةيرذ يف ديازلا ثيغلا

 . م #٠١١7 ةنس ىفوتملا يفيرغلا ىوسوملا هللا دبع



 ( ءافلا فرح )

 نبأب فورعملا ىنيسحلا نسحلا نب ليعامسإ بلاط يبأ فينصت يرخغفلا

 . ه 5١4 ةنس أح ناك ناكم

 ةنسىوتملا ىلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه رذنملا يبأ فيلأت ديرفلا

 . هش 5”.

 دم نيدلا جانت فيلأت نوطبلاو لئابقلا باسنأ يف نوحشملا كلفلا

 . ه ا/9/5 ةنس ىوتملا ةيعم نباب فورعملا ىنسحلا مساقلا نبا

 ( فاقلا فرح )

 . ىميتلا ىنثم نب رمعم ةديبع يب ال لئابقلا

 . كرابملا نب ثراحلا نب دمحأ رفعج ىبال لئابقلا

 ةنس قوتملا ىنيسحلا ىنيورقلا يد هم دمحم ديسلل ةيقارعلا لئابقلا
 ء.ه

 . ةياسنلا ب.دمخ نب دمع فيلأت ريبكلا لئابقلا

 ةنس ىفوتملا يدواجلا ريزعلا هبع فيلأت ف.قثو برحو رازن لئابأ
 .ه

 . ه 7٠٠ ةئس قرثملا فاخ نب نمؤلا دبع فيلأت جررخلا لئابق
 . قزري يح يوارعلا سابع يماحملا فيلأت ةيئارعلا لئابقلا

 يدرويب الا دمحأ نب دم رفظملا يبال نأيفس يبأ لا بسن يف نال» ملا ةسبآ
 .ه هءال ةنس قرثملا يرمالا

 سم © "



 نب فسوب فيلأت مجعلاو برعلا لوصأب فيرعتلا ف مهالاو ديصقلا

 . ه 459 ةنس قوتملا يسلدنالا ريلا دبع

 . يراخبلا يربملا دواد نب هللا دبع نب لبس ردصن ىبال دئالقلا

 ىوتملا يرصملا يد:شقلقلا نامياس نب هللا دبع فيلأت نامجلا دئالق

 . مه ال٠6 ةئس دودح

 ينيسحلا ىضترم دمحت ديسلل سيردأ يالوم بسن يف سيمئالا لوقلا

 .٠ يديبزلا

 ٠ ىيدم ندد تبسنأأ لوق

 ىنسحلا ايطابط نباب فورعملا نيسحلا هللا دبع يبال بسنلا يف لماكلا
 . ه 145 4س قوتملا

 4م قوتملا يديبرلا نيعر ند دمحأ نا ركب ىب ذل باسنالا ُِق لماكلا

 .ه» 7

 .؟١٠٠ كاس قوتملا هدمءع بأي فورمملا لوي ركب يب ذأ تنل 3 يناحلا

 ا.علا ىعا بم سما ِق سابقل الا ف شك

 , فورمملا ينسحلا مساقلا
 ا '

 بلس
 . م 7 002 قودملا ه4.عم يب

 إ هدا عريلا متم ديسلا فيلأت باسنالا زثك
 ناتلم يف عبط ودرأ ةغلب يدنرلا ىدمترم ديسلا فيلا“ ب 1 5

 > ازرلا دبع نيس اطلق فلا: باسنالا رثك
 داقلا ىمحأ نااسملس نس 2

 , م |” ٠٠١ ةئص لوتملا
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 نراويدب ىمسملا وفو يوسوملا ىضترملا نب ىلع فيلأت بسنلا زونك

 . ه 555 ةنس ًامح ناك تينذلا

 هللا دبع نيدلا لام# هنع ىور يزارلا نيدلا رخفل بسنلا لامك

 نب نماض ديسلاو رجفملا باسنالا رحب ىلع هقيلعت يف ينيسملا يناجرجلا
 . راهزالا ةفح: يف مقدش

 ( ماللا فرح ر

 ىوتملا ىطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالجل باسنالا ريرحت يف بابللا بل
 .ه 41١ ةلس

 دسجوت 0418 ةنس ىقوتملا يقبيبلا ديز نب نسحلا يبال باسنالا بابل

 ةبتكحم يفو باسنالا ةياهن ناونعب رالاسببس ةبتكم يف ناربط يف هتخسن
 . ناربط يف ةاكشملا

 فيلأ# باسنالا بل هل لاقيو باقعالاو باقلالا ف باسنالا بابل

 .ه 50 ةنس يف ًادوجوم ناك يوسوملا نوراه نب يلع نب دمحم رفعج يبأ
 . قحسأ نب دمحم فيلأت باسنالا يف بابللا

 يفوت ىنميلا يرعشالا ميهاربإ نب دمحم نب دمحال باسنالا يف بابللا
 . فيرعتلا رصتححم وهو 648٠© هنس

 نيابفورعملا ينابيشلا دمحم نب ىلع فيلأت بانالا بيذبت يف بابللا
 الا

 نب قازرلا دبع فيلأت لآلاو بسحلاو بسلا نع أبنلا يف لاقملا نال
 . م ١١69 ةنس أبيح نا يرئازجلا دمحم

 اس © ل



 : يرداقلا مالسلا كللمع

 د_#خأ نب دمع رمظملا يب ل برعل) تفاسنأ ِق فمتناو فلتءا أم

 نبأ

 . ه ه*ال ةنس ىقوتملا يومالا يدرويبالا
 ةنس قوتملا يدادغبلا بيبح نب دمحم رفعج يىبال فلتخملاو فلتؤملا

 . م 0620

 .ه ١ال4 ةنس قوتملا قربلا دلاخ نب دمحم نب دمحال باسنالاو رثأملا
 ىديزلا ىنيسحلا دمحم نب نسحلا نب هللا ديع مئانغلا يبال طوسبملا

 . مه ؟ا"/ل هذس قوما ىعشمدلا

 .د.رشلا ديز نب ةعمدلا يذ نيسحلا نب ىلع نب ديز تلات طوسمملا
 ىدووادلا دمحم نب دمحأ نيدلا بابش نب رفعج نيدلا لامجل طوسبملا

 . مه 4١١ ةنس ًادوجوم ناك ىنسحلا ىنيسحلا يوسوملا

 عادخ ناب فورعملا ىيسحلا رههج نا نيسملا مساقلا يبا طوسبملا

 . نيبقعملا باتك وهو 547 ةنس ىوتملا

 ,؟6/ ةدس قودملا يشعرملا ىلع - هزم سس نسحلا دمحم يب ال طوسبم لا

 .يولعلا ىرمعلا يفوصلا دمح مئانغلا ىبأ 2 ىلع نسما يب د طوسمملا

 . ةباسنلا ىديزلا ةحلط نب مثق فيلأت بسنلا يف طوسبم
 5 يسرأت قيسحلا رمع#ج لا يىدبم دم# دمسلل : ى ضوحح . 1 0 هبشلا : ّط -

 - مهخ سس



 . ه 6٠١ هنس قوتملا ينيسحلا فاقلا ركي يبأ

 . ىشرفلا يجهدملا ىلع نب دمحم نيدلا لامجل ناندعىني بسن يف ناججيتلا رهاوج

 نيدمحم نب ىلع نيدلأ رخف فيلأت ةداتق فب بسن يف ةدالقلا رهاوج

 .ه 7١ ةنم قوتلل ينيسحلل يجرعالل

 يناوجلادمحم نب نسح تاكريلا يبال نولعبلاو لئابقلا يف نونكملا رهوملا
 417 ١ج نونلظلا فشك يف هركذ . ه88 ةنم قوتملا ةباسنلا

 ةبتككحم ىف ةخسن هنم 60١ ةنس دودح يف هفلؤم هفلأ نايبلا ةرهوج

 . فتصملا مسا هيف سلو لصوملا يف تيش عماج

 ( ءالا فرح )

 . ه 45” ةنس لوتملا فركلا خيش

 ةنس ىقوتملا ينارحبلا حلاص نب نراميلس خيشلل بامنالا قئادح
 ٠٠4 ه .

 اح ناك يوسوملا دمحأ د.سلا نب زيزعلا دبع دسلل باسنألا قئادح
 ةنس غبا١ ١ هل ع٠

 ىيسحلا دمحم #_دوب رفمج ديسلل ةيجرعالا بن يف ةيهبلا ةقبدحلا
 .ه 5 ةنس قوتملا يمظالا

١ 

 ةرس 06» .



 قوتملا ”وعسم نب دمحمل ( ص ) هللإ لوسر بست يف بقاثلا سسحلا

 .ه 059٠ ةنس

 ةرابز نب دمحم نب دمحت ديسلل نيسحلاو نمحلا قب بأسنأ يف نييتسحلا

 . ىميلا

 فورم نيل يزول سلا ن لياسسإ بلاط ينال قل هي
 .ه 5١4 ةنس ًامح ناك ناكسم نيأب

 يلع يبأ نب نيدلا لالج نب هللا ديبع نيدلا ديؤمل سدقلا ةريضح

 . ه ا1/ هنس قوتملا ىطساولا ىنسحلا

 .٠ ينسحلا سوواط نب ميركلا دبع ديسلل يدجملا ! 58

 ٠يشعرملا دمحم نيدلا ءايض نب حاتفلا دبع ديسلل يدجملا ىلع ىشاوح

 ٠ يشعرملا حاتفلا دبع نب ميهأربإ ديسلل بلاطلا ةدمع ىلع يشاوح

 .ه 1١ ةنس قوتملا يركشيلا ةملس دمحم رفعج يىبال اهبانأو معثخ

 ليعامسا بلاط ىبال ةيوسوملا ةداسلا باسنأ يف ةيوبنلا ةرتعلا ةصالخ

 .ه ١54" ةنس ايح نان ىذلا ناكسم نبا, فورعملا يزورملا نيسحلا نبا

 اذه ف:صم فيلأت ءازجأ ةعبرأ بسنالا تارجشم ىف بهذلا ةصالخ

 ْ . رصتخملا

 فارشألا د4 بقلملا ىيسحلا دمع نيدلا لالجل بهذلا ةصالخ

 هيإ "!"ل/ب . 5ك جس ةعب رذلا ِق كرز» أ هردذ يزاريشلا يهذلل رصاعملا

 .ةحؤص 4/6 يف يساملسلا مالسالا قيدص ةرشأبمب ءاه 1١57 ةنس يف عبط

2 



 ةجحلا رفمج نب نسحلا نب ىبحب نيسحلا يبال نييبلاطلا بسن طوس

 سويا

 ٠ يزورملا نيسحلا نب ليعامسا بلاط ىبال بستلا ىف ثلكلا
 .ه75؟ ةنس أيح ناك ىخلبلا دمحم نب يلع 506 باننالا 7

 . ىناتلملا نيدلا لالجل بنلا يف ةعومجب

 ىوتملا ىنيسحلا ةنومك ىلع ديسلا نب نيسحلادبع ديسلل بسنلا يف ةعومجب
 .ه ١75 ةنس

 قوصلا دسم مئانغلا يبأ نب ىلع نسحلا يبال بسنلا يف ىدجملا

 . يولعلا يرمعلا

 قوتملا يطساولا ىلع نب دهحت نب ىلعل رشبلا ديس لآ بسن يف رصتخم
 .ره م١٠ كاس

 قوتملا ىلماعلا ينوتفلا فيرشلا نسحلا يبال بابلالا قئادح رصتخم
 .ه 1١78 ةئس

 ناهثع نب ىلع نب دمحم حتفلا وبأ فيلأت عادخ نبا باتك رصتخم
 . ه 445 ةنس قوتملا يكجاركلا

 . يوسوملا ديز نب نيسحلا بلاط ىبال بسنلا يف رصنخم

 ىلع نب رهاظ نب دمع لضفلا يبال باسنألا يف فلتؤملاو فلتخملا
 , يسدقملا

 يمقدشلا يلع نب نسحلا نيدلا ردب فيرشلل هباط تاداس يف ةباطتسلا
 . ىنيسحلا

 يسطفالا دم نب فرشالا نيدلا فرش نب دم رغظلا يبال رجشم
 . م ا/.ا/ ةنس ًايح ناك ىنيسحلا

 ما ا تت



 . يولعلا يرمعلا يفوصلا مئانغلا يبأ نب ىلع نسحلا ىبال رجشم

 زوالا يمظاكلا ىجرعالا رفعج ديسلل سائلا باسنأ يف ساسالا رجشم

 . مه "!!!١ ةئس

 . ىديزلا ىضترم دمحم ديسلل رجشم

 . يرصبلا ىرح يبأ نبإ وهو عارزلا يدع نبا رجشم

 . يئاسنلا فرشالل باسنالا ىف رجشم

 . ةباسنلا يديزلا ةحلط نب مثق فيلأت باسنالا ىف رجشم

 . ينامفصالا يه.يتلا مساقلا نب دمحم نسحلا ىبال رجشم

 مثلاي ىحس الا/ ةنس قوتملا ىنسحلا هيعم نب نيدلا جات ديسلل رجشم

 . ةرهاطلا ةرجشلا نم ةرهاظلا

 مالا يمظاكلا ىجرعالا رفعج ديسلل سانلا باسنأ يف ساسالا رجشم

 . مه ١915) ةذس

 سلا ىيشعرملا يجن اا ئنيدلا بابش ديسأل لوسرلا لأ تأرجشم

 ٠ فزرب, يح

 . ىيس+لا يولعلا يسورديدلا ىلع نيدباعلا نيز ديسلل رجشم

 . ىنسحلا ىئايطابطلا نيسحلا نب يدابلا دهحمل بسنلا ين رجشم
 ْ . ناربط يف رالاسهبس ةبتكم يف ةخسن

 هيلا ىرعشالا ميهأرب | نب دمحم ف دمحأ نسحلا يبال باسنالا رجشم
 ...ةيوضرلا ةيتكملا يف ةخسن هنم

 . ىنيسخلا ىلع نب ميركلا دبع نيدلا ثايغ ديسلل بسلا رجشم

 250 ديمحلا دبع نب ىلع ىضترملا نيدلا ملع ديسلل رجشم
 . يوسوملا

 اه ا ع6 د



 ينيسحلا لى ند هلل دبع نب نسحلا نيدلا نك ى..بلل باسنالا رججشمم

 . نييلاطلا ةديرج اهأمسو ه ملال# ةئس ىف اد

 نوبط سس دمع نا عيمسأ أ دع نا لدم رهأأط يبذل ريمكلا رجشم

 . 519 ةنس ىرتملا يسأيعلا

 ةمأنسأ ىر يقتل | هللا دبع نب ىيمحلا ديف نب دمحت بلاط يبال رجشم

 : ينيسحلا

 02 قوما ىو رديعلا نيدباملا نير ىلع فءسأل بسنلا ِق ردججشم

 .ه ٠١4١

 نا باسنالا ةركذت ىمسملا يلد. معلا أمم نب دمحم نب دمحال رجشم

 ه 516 ةنس أح

 ينيسحلا هيقفلا ناببجاأ 97 دمقحأ 7 ىلع ندلأ رول بسلا ل ريجشم

 . ه ذالا ةنس قوتملا

 نيز داعأ خيدلا ةبتكم يف دجوي هفلؤم فرعأ مل بسنلا يف رجشم

 . ءالبرك يف نيدباعلا
 نيأب فورعملا ينسحلا نأدعمر نب دممح نب يلع نيدلا جات ديسلل رجشم

 4 3 ذي هن قل لوتةقملا يقطقطلا

 .قزرب, يح يشعرملا يدجت 5 ندلأ بابش دلل لوسرلا لأ تأرجشم

 يديمعلا دمحأ نب دمحم ىلع وبأ نيدلأ سدمش فيلُأَت فاشكلا رجغفملا

 . ب شاك هم ادع ناك :يسمحلا

 5 ىولعلا ىرمعلا دم مئانغلا يبأ نب ىلع نسحلا يبا رجشملا

 .يريالا ةفيلخ نب يدرم ديسأل ةبلاطلا باسنالا يف ةيدجملا رجشل ١ : .هلإ 5

 . ه ؟1؛4© ةنس قوتلا يدادغبلا بيبح نب كمحح رمعج يبد رك



 : ليةعلا هّلل) دبع نب ليقع مساقلا ىبال رجغملا

 . فاشكلا رجشم يف يديمعلا هنع ىور يغاطلا هللا دبع ىبال رجغملا

 يولعلا بابش نبأ فورمملا دمحم نب نمحر لأ دبع دلل كلا رجشم ا

 .ه ١57١ ةنس قوتملا ىنيسحلا

 دمحم ديسلا نو ا ديسأل مجعلاو يبرعلا تاحاا ف مظلا حيباأصم

 . ه ١؟*؟ ةنس ىفوتملا يمظاكلا يجرعالا

 قوتملا يناوجلا دعسصأ نب دمحم سيردأ ىنب بسن يف سيهالا فاصملا

 . ه همث8 ةئنس

 . يناودربتالا دمحم ني دمحال باسنالاو ءامسالا يف تافاضملاو ةاهاضملا

 يبكحلا دبع نب يملا دبه ديسال ةيناتكلا ةبسنلا يف ةيماسلا رهاظملا

 . قزري يح ه ١07 ةنس دولوملا يسيردالا يناتكلا

 .يوسوملا نيسحلا نب ديز نب نيسحلا بلاط يبال باسنالا يف فراعملا
 ءبطو روايماز قرشتسمال مالسالا يف ةمكاحلا تارسالاو باسنالا مجعم

 . نيمسو مثك كثف هيف باتكلا م 160١ لوالا داؤف ةعماج ين

 . ه هدم ةنس قولا ىنيسحلا ىناوجلا دعسأ نب دمحمل بستلا رايعم
 ْ 58 نامنالا ةقرعم يف بالطلا نيعم

 . ه ملل" ةنس قوتملا يرهاقلا

 فوردملا ىرصاا لو>الا رفعج نب نيسحلا مساقلا يبال نيبقعملا باتك
 . مه "459 هنس تام عادخ ناب

 ىيسحلا روعج -3.رب ع 3

 .ههه ةس قوتملا يناوجلا دعسأ نب دمحمل نامنالا يف ةيلضافلا ةمدقم
 . ىتيسحلا فيرشلل باسنالا ةمدقم

 .ه 553 ةتس قوتحلا يومحلا هللا دبع نب توقايل بسنلا يف بضتقملا
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 ه6١0١7 ةنس ىقوتملا ىلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماهه فيلأت ىكولملا

 نب ىلع فيلأت ىفطصاا ينلاب تاداسلا بن لاصتاب افعلا لهانم

 .ه ١-1١١1 ةلص أح نك ينافولا رياج

 .ه 015+ هن

 . ينسحلا طايط نب رصأن نب ميهارب | ليفهامسا ين ذل ةبلاطلا ةلقدم

 نيعدنب دمحأ نب ركب ينأ خيشلا رستلع باسنالا يف ىوتنلا بضتنم

 . مه اللا" ةنمع نوتلا يدييزلا

 يوسوملا رصان ديسلا هنع لقن ىطعحلا يكيوشأا لضافلل لامالا ىبتنم

 . هتادافآأ ضعب يف ةرعبلا ليرن ينارحبلا

 دوعسم نب دمحمل ( ص ) هللا ليسر بسن يف بقاثلا بسحلا جابنم

 . م ةنس قولا يقفاغلا

 نباب فورعملا ينذيسحلا يزورملا نسحلا نب ليعامسال بسنلا يف زجوملا
 ٠ ناكمسم

 نونظلا فهك يف هارطا ين اجرحلا ةباسبلا يناج رجلل ناسنالا يف قيوملا
 يناجرجلا ريزعلا لربه نب ص فلأن يه رهاظلاو 017 : 1

 ( نوذلا فرح )

 . رصتخملا اذه فئصم فيلأت رشبلا باسنأ يف رحسلا موجن
 | ْ .م .١٠ ةنس قوتملا ىنيسملا ىمقدشلا نسمح نب ىلع فيرشلل ةنيدملا فارشأ بسن ىف ةنيمثلا ةبخدلا
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 نرلا دع لب ركب يد رجثم بانالا صاير يف بالالا ةهرن

 يف حوبطم ها 1441 ةنم ىونملا ينيسحلا فاقلا باهش يبأب فورعملا

 لن ةادع مئاتخلا يبال نيماملا ةداسلا فصو ىلإ يقاتعملا ةهرن

 يف طوسملا باتكلا وهو . ه 184 ةنس ققوملا يقشمدلا ىنيسحلا نسحلا

 . بنا

 دولوملا يسايعاا دمحم نب لعل لوسرلا لآ باسنأ يف لوقعلا يوذ ةهزن
 . هال٠ ةنس

 ينيسحلا دعسأ نب دمحم ىلع يبال انملا لآ بسن يف انعملا بلقلا ةهرن
 . ه هامل ةنس قوتملا يناوجلا

 . يفعجلا صخح نب مود ناضقدلا يبال اهرابخأو فدنخ بسن

 . يراصنالا دمحم نب هللا ديعل راصنالا بسن

 . "01 ةنس قوتملا نوريخ نب دم-مل مهرابخأو نييمطافلا بسن
 . يطاشحشلا يودملا ىلع نب دمع نساللا يبال ناندع نب دعم بسن
 . م "8م ةنس قوتملا ينئادملا دمحم نب يلعل شيرق بسن

 ةنس دولوملا يسيردالا يناتكلا يحلا دبع ديسلل ريمملا ةجاودص بسن
 .ه

 ابعلا يبال ناطح#و ناندع بسن
 .ه 06

 . ناكسم

 ةئس قوتملا دربملا ديزي نب دمحم س

 . 705 ةنس ىفوتملا يريبزلا هللا دبع نب بعصمل شيرق بسن
 مس 460 هس



 . ريثك نب بهول ميهاربا ليلخلا نب ليعامسا دلو بسن

 ' . يسراف يعقربملا هللا فط) نب دمحم ديسلل بلاط يبأ لا بسن

 دولوملا يئدملا متدش نب نماض نب نيدلا لامجل ةكم ءافرش بسن

 . ه ]١"٠١ ةئس

 . أضبأ هل نيسحلا ىنب ءافرش بسن

 . أنبأ هل ةيوفصلا كولم بسن

 . ًاضيأ هل ناتسربط كولم بسن

 .ه 7١ ةنس قوتملا يفوكلا يئاطلا يدع نب مثول يط بسن

 . ىبوعشلا نالعل طسأ# نب رمنلا بسن

 ٠ : اننا هل انت تمن

 دمع ركجب يبال ةميزخ نب دسأ نب فيرط نب سعقف ىب بسن
 .ه ؟١٠ ةنس قوتملا هدبع بَعلملا

 . أضيأ هل بلملاو ةرفص يبأ دلو بسن
 . أضيأ هل ةئانك 58

 . ًاضيأ هل روصاملا رفعج ىبأ بسن

 نب مظاكلا دمحم ليضف يبال ةيربلا ريخ ناستأ يف ةيرينعلا ةحفنلا
 . ه 49 ةنس دودح يف ًايح ناك ىوسوملا حوتفلا يبأ

 نب دمحم نيدلا جا: بيقنلل بلاط يبأ لا ياسنأ يف بلاطلا ةيابن

 رشع ىنثأ وهو , ه الالا ةنس ىوتملا ةيعم نباب فورعملا ىسحلا مساقلا
 . ىلخب

 دمحع نسحلا يبأ ىرب دمحم نيدلا سمش دمحم يبال راصتخالا يابن '
 . ىنيسحلا يلديبعلا فرشلا خيش

 بن 11 د



 ىد:شقتلةلا هللادبع نب دمحأ سا.علا يبال برعلا باسنأ يف برالا ةيابن

 .ه 8؟١ ةنس قوثئمألا يرصملا

 . ىوسوملا نوراه نب ىلع نب دمحم رفعج يبال باسنالا ةيابن

 قوتملا يلحلا يشخبلا هللادبع نب نسحل يوبنلا بسنلا يف يلجلا رونلا
 ٠ ه2 |اإو,٠ 4 ل

 . يمظاكلا يجرعالا رغعج ديسلل ةرتعلا ءادبش باسنأ يف ةرتعلا عيباني
 . هبر دع نب دمحم نب دمحال باسنالا يف ةميتيلا

 كل 0 ية



 ذخاومهرك ذ عاش نيذلا يف باسنالا ءاملع .ركذب ءىدتبأ ىلاعت هللا نوعبو
 ,مجعملا فورح ىلع هتبتر نرق لكو ٠ نورقلا بسح ىلع هتبتر دقو مهنع
 دحاو لك نا عم مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةمئأ ركذب هيف .ضرعتأ 7

 يلع نينمؤملا ريمأ نأ يور دقو هيف عجرملاو سأانلا باسنأب ألاع ناو مهنم

 اياثملا تملعو لبسلا يل تحتف دقا : لاق مالسلا هيلع بلاط يبأ نبا

 نا لبق ينولس : لاق هنا أضيأ يورو ٠ باطخلا لصفو بادنالاو ايالبلاو

 هنأ يورو ٠ باسنالاو ايالبلاو ايانملا ,لع هدنع نم نولأست الأ ينودقفت

 اياملا تملع دحأ ابيلإ ىنقبس ام ًالاصخ تيطعأ ىنا : مالسلا هيلع لاق

 لهأاتا : مالسلا هيلع لاق هنا يورو « باطخلا لصفو باسنالاو ايالبلاو

 نيدلا بوسعي يف درو !ه اذه تلق «باسنالاو ايالبلاو ايانملا لع انملع تيب

 ةركذت يف يلديبعلا انبمه ربا هركذ اذلو « مالسلا هيلع نينمؤملا ريما

 «ع » نيسحلا نب ىلع داجسلا نع يورو ٠ باسنالا ءاملع ةعيلط يف باسنالا

 دلومو برعلا باسنأو باطخلا لصفو ايالبلاو اياملا ملع اندنع : لاق هنا

 لع يدنع : لاق هنا مالسلا هيلع قداصلا رفعج نع يورو ٠ مالسالا
 . نايسالاو باسنالاو اياصولاو ايانملاو ايالبلا

 «ع » اضرلا نسحلا يبأ ىلإ تبتك : لاق بدنج نب هللادبع نع يبا
 رخآ ىلإ « ضرالاو تاوامسلا رون هللا » : ىلاعت هلوق ريسف: نع هلأسا
 نام هلآو هلع هلل للص ادمحم نأف دعب أمأ : باوجلا "ىلإ ندكف , ةيآلا

 هتثرو تيبلا لهأ انك هلآو هيلع هللا ىلص ينلا ضيق املف هقلخ يف هلل نيمأ
 دلوهمو برعلا باسنأو ايالبلاو ايانملا لع اندنع هضرأ يف هللا ءانهأ نحذف
 . مالسالا



 : لوألا نرقلا

 نب دييغ ني هللا دع نب رماع نب مناغ نيب 'ةفياقخلا قب ههجلا وبا

 بسالاب املا شيق ةخيشم نم ناك ىشرقلا بعك نب يدع نب جيروم

 ةبمكلا يف ىنب شيرق يرمعم نم ناكو هلآو هيلع هللا لص ىنثلا بحصو
 تاب يع مالسالا يف ةرمو شيرق اهانب نيح ةيلهاجلا يف ةرم نيتره

 ريبجو ٠ ماز> نب ميكحو وه ةعبرأ عبار نافع نب نامثع نفدو « ريبزلا نيا

 , شيرق يف ًامظعم ناكو حتفلا ماع لسأ , مركم نب راينو , معطم نبا
 . ةمأزعو ةدش هينب ىفو هيف ناكو مف ًامدقم

 نب موج وبأو , قيدصلا ركب وبأ ناو ةبارومت لوأ مر نبأ لاق

 ملعانم فانم دبع ني لفون نب يدع نب معطم نب ريبجو يودعلا ةفيذح

 . باسنالاب سانلا

 ركذ. باسنالاب ملعلا يف ميخوسر ةدشل ءالؤه انركذ امناو : لاق مث

 نيابي فورعملا يرزجلا ميركلا دبع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ هتجرت
 . (*) يريبزلا هللا دبع نب بهصمو )١( ه 5٠" ةنس ىوتملا ريثالا

 دج 2

 ىشرتةلا ىصف نب فادم دبدع نب لقوت نب يدع نإ معطم نب ريب

 لنه دوس بنو ليقع مأ همأ , يدع ابأ ىف :ك, ليقو دمحم ايأ ىنكي لفوتلا

 امرئآمو اهباسنأب ًافراع اهئاملحو شيرت تاداس نم نام يزل نب سل تيا.
 , 159: © ةراغلا دسأ (1)

 . 59 شيرق باسنأ (؟)
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 يف ( ص ) ينلا ىلع مدق ةبطاق برعلاو شيرقل بسنلا هنع ذخؤي نو

 . حافلا موي ليقو , ربيخ ماع كلذ دعب ملسأ مث « ردب ىرأسأ ءادف

 هانبأو ةعورس وبأو درص نب ناميلس نعو ( ص ) يذلا نع يورو

 سبل . لوأ اسيا مهريعو بيسملا نب ديعسو ريبج انا عفانو دمح

  نرامثع هيلإ مكاحت دقو هيلإ مكاحتي نم دحأ ناكو ةنيدملاب ناسليطلا

 ,01 ةنلم ليقو 05 ةنس ليقو . نيسمخو نامث ةنس تام ءةيض# ىف ةحلطو

 . نيسمخو نامث ةنس تأم )١( ليبدرالا دمحم خيشلا ركذو

 مالسلاه يلع نسحلا يبأ نع ملاس نب طابسا نب يلع نع يشكلا ىور

 دعب سأنلا دترأ : لاقو , مالسلا امهيلع نيسحلا نب يلع يراوح نم هنا

 ليوطلا مأ نب ىيحيو ىلباكلا دلاخ وبأ : ةثالث الإ مالسلا هيلع نيسحلا لتق

 رجح نبأ هتمح رت ركذ . اورثكو اوقحل سانلا نأ مس ٠ معطم نب ريبجو

 قوتملا ربلا دبع نباو (؟) ينالقسعلاو (!؟)ه 805 ةنس ىنوتملا ينالقسعلا

 نباو )١( يريبزلا هللا دبع نب بهصمو (ه) ريثالا نباو (4) ه 516 ةنس

 . (8) ىلكرزلاو ةصالخلا يف يللا ةمالعلاو (/) يلبنلا دامعلا

 د دب

 )١( ةاورلا مماج ١ :/ا١4.

 .؟؟ه:١ ةباصالا (؟

 . 57:57 بيذبتلا بيذهن (5)
 "0 ناعيتسالا 4

 . ال١: ١ ةبأغلا دصأ )

 . 5١١ شيرق باسنأ (5)

 .هة:١ بهذلا تارذش (؟0

 .١١٠:؟ مالعالا ()

 سس ايفو نس



 نيعب ال١ ءاملع رايك ئم نام ىنأدهملا روعالا هلل دبع نب ثراحلا

 ناكو مالسلا هيلع ىلع نينمؤملا ريمأ نم هذخأ ضئارفلا لع هدنعو ًابيقف

 .رم وهو ثيدحلا لاجر يف ًاملاعو ساثلا باسحأب ًافراع هئامز ةان

 . مالسل أ هلع ىلع باحصأ

 . هلو و ةيطادخ هنأ يورو

 البق قفاثم وأ ..رمؤم نم .ينري تمد نم نادمه راد اب

 ال__هقف امو ىنكلاو همسأب 4 فرعأو هفرط رم ىفرعي

 دلو: دو له هت ذل يض رتعم طارصلا ددنع تنأو

 ال جرلا يبرقت ال هيرذ ضرالل فقوت نيح رانلل لوقأ

 الصتم ىصولا لبحب البح هل . نرأ هيبرقت ال هيرذ

 السعلا ةوالمخلا ِق هل أمت اهلخ ع درا م كيقسأ

 يشعرملا هللا رون ديسلاو دواد يبأ نباو ناذيملا يف يهذلا هركذ

 )١(. رجح نباو نيئمؤملا سلاجب

 1 يه

 . ..رادمه نم نطب توحو يتوحلا لاقيو ينوكلا ريهز وبأ هيف لاق

 وبأو ىعشلا هنع ىور « تباث نب ديزو دوعسم نباو يلع نع يور
 . مه ريغو ىئاطلا ى رتحيأ | وبأو يعيبسأ أ قادسا

 ضرفأو سا :)| بسحأو سانلا هقفا ثراحلا ناك : دواد نبا لاق
 عيشتلا يف [لاغ ثراحلا ناك نابح نبا لاقو « يلع نم شئارغلا لعت سانلا
 , 158 ةلئس تام

 دع دج

  2-0 (1”سيذبتلا :ه١4 ٠



 باسنالاو رثآملا هنع ذخأ رم ناك ينانكلا ثراحلا ن ردخلا

 ٠ (1) ميدنلا نبا هلاق يديزيلا طخ نه رابخألاو

 36 د دع

 يباحص دلا+ وبأ ىرعلا دبع نب دسأ نب دليو* نب مأزح نب ممكد>

 راجفلا برح دبش ةكمب هدلوم نينمؤملا مأ ةجيدخ يخأ نبا وهو يشرق

 ةنس ١7١ ليق اليوط رمعو اهدعبو ةثعبلا لبق ( ص ) ىنلل ًاقيدص ناكو

 حتفلا موي ,لسأ بسنلاب ًاملاع مالسالاو ةياهاجلا يف شيرق تاداس نم ناكو

 راد لخد نمو« نمأ وبف نايس يبأ راد لخد نم » ذئموي ثيدحلا هيفو

 + .ننأآ ويقا ىازتج ني مك

 ( ص ) يننلا نع ىور . ًاثيدح 4٠ لسمو ًاثيدح يراخبلا هل ىور

 . مهريغو مازح نب دلاخ نب كاحضلا هيخأ نباو مازح هئبا هنعو

 : يوغبلا لاقو « مهبولق ةفلؤملا نم ناكو ستفلا موي لسأ : قربلا لاق

 نربل هلاق 5٠ ةنس ليقو 04 ةنس ليقو 0٠ ةنس قوت بسنلاب ًالاع ناك

 . « (؟) يلك رزلاو )١( رجح

 دك دع »+

 كلام نب رصن نب دودبع نب س.ق يبأ نب ىزعلا دبع نب بطيود>

 وهو حدنلا ةملسم نم ناك يرماعلا ىشرةلا يؤل نب رماع نب لسح نبا

 نينح مئانغ نم ىطعأو نيس نبا وهو مالسالا هكردأ ميبولق ةفلؤملا دحأ

 مرحلا ديدحتب باطخلا نب روع مهرمأ نيذلا رفذلا دحأ وهو ريعب ةئام

 )١( تسرهفلا 1١75١. ١

 . 4147 سيذبتلا بيذبت (")

 . ةياصالاو بيذبتلا نع 158: ؟ مالعالا (©)



 فلا نيعبرأب ةئيدملاب ًاراد ةيواعم نم عابو نافع نب نامثح نفد نمب ناكو
 . غبصالا ابأ ىنكي ليقو دمحم ايأ ىنكي ٠ سانلا كلذل لفحلاا ل

 فكيينلا * نيعم نبأ لاو كب زي ند بئاسلاو يكملا مسي وب هنع ىور

 عم أردب تدهش : لاق هنأ هنع ىوريو ٠ (ص) يذلا نع أتباث اقدح هل عا

 ضرالاو ءامسلا نيب رسأتو لتقت ةكنالملا تيأرو اربع تيأرف « نيكرشملا

 وبأ هنمآو ةيبيدحلا حماص ورمع نب ليهس عم دبشو ء دحال كلذ ركذأ ملو
 نررامألاب يىدو/ قى هل اع نادو ةعمب عمو ةدر ىدمصو 1 سل موي رد

 لوسر هذ رةتساو اهل يف فتاطلاو ادينح للمس و 1 ملا موب لسأف عمجلل

 نيرشتوةثام نبأ وهو نا سهو عبرأ 4س تأم 0١ لمقو 6 ةبوأعم ةرهإ رخأ

 هركذو )١( يرمثلا وبلا كليع نو دمحم نب هللأ ىمت نب فسوب هلاق , ةنس

 ناك : لاق . بلاط يبأ نب ليقع ةججرت يف (') يندملا ناخ ىلع ديسلا
 شدرو ماياو 4 تالأ ملع ِق مههلا مك احدي ةعبرأ شرك 5 نأ لاقت

 موجلا وبأو يرهزلاأ لفون نب ةمزحبو بلاط يبأ 3 ليقع « مهلوق ىلإ مج رو
 . يرمأعلا ىزعلا دمع نب بطبوحو يودعلا١ ةفب د نبأ

 دبع داك 3

 ورمع نب ةعيبر لب هللا كوك ل 06 انا لا .. 4 ءر هللا ىلرف كرو مديدع نب كلر لب ةلظنح نب لفغد

 كي نب ىلع نب بعص نب ةباكع نب ةباعم نب لهذ نب نابيش نبأ
 ١١ ةءاسن ناك « يرصبلا ينابرشلا لهذلا يسودسلا لئاو
 لع هلو ٠ بسلا يف لثلا

0 

 هيف برطرو برع
 . نرعلا مواع نم اهريغو موجنلاب

 )١( ياعيتسالا 79 1١م8: ,

 . ١64 ةعيفرلا تاجردلا (؟)

 سس 7ك



 نبدمحأ لاق هتيحص يف فلتخع نيريس نباو يرصيلا نسحلا هنع ىور
 هنا لفغدل فرعي ال : يراخبلا لاقو , ةبحص لفغدل يردأ ال : ليزح

 .( ص) ىنلا كردأ

 هلأسف ًالتغد اعد نايفس يبأ نب ةيواعم نا ةديرب نب هللا دبع ىورو

 : لاقف , ملاع لجر !ذاف , موجألا نعو ساثلا باسنأ نعو ةيبرعلا نع

 لوؤس ناسلو لوةع بلقب هتظفح : لاق ؟ اذه تظفح نبأ نم لفغد اب

 سانالاباسنأ هملعف ددزي ىلا قلطنأ : ةيواعم لاقف ء نامسنلا علا ةفآ ناو

 ىلع دفوو (؟) ميدنلا نبا ركذو )١( ريثالا نبا هلاق . ةيبرعلاو موجنلاو

 يذلا هايا غلب ىح لفغد هبسنف يعي رقأ | رارض نب ةمادق هأتاو ةءواعم

 رعاشف رخآلا امأو , كسانف مهدحأ امأ نيلجر رارض دلوو : لاقف هدلو

 يرمألكو ؛ يسن يف تيصأ دقو هيفسلا ينانكلا انأ : لاقف ؟ تنأ امهبأف

 الو , ةأرشلا لفغد تلثقو « يدنع كاذ سيل : لاقف ؟ تومأ ىتم ينربخأف

 لاقف هموق ..رع لفغد لئس (؟) يديحوتلا نايح نبأ ركذو « هل فنصم

 فاظشلا نم هللا ذوعن لوقت برعلا ٠ برحلا يف نمستو ملسلا يف لزبت

 ءازاب لوك أملا نروكحي نا ,« فعضلاو ةدشلا فطشلا ففجلاو فعضلاو

 نيدمحأ ركذو . هلكالا نود لاملا نوكي نأ وهو ٠ سييلا : ففجلاو , هلكالا

 ام : هل لاقف ًالفغد نايغفس ىبأ نب ةيواعم لأس (4) يسلدنالا هبر دبع

 أمق لأ اد زاجعأو ءايظ قانعا : لاو ةعصعص نا رمأع يب ٍِق لوعت

 مل 8# دل



 ىنب يف لوقت امف لاق , ةفاك ءاحصف ةفأ ةفاع : لاق ؟ دسأ ىنب ىف لوقت

 امفلأ# ٠ كاذعا هتكرت ناو كاذآ هدام نإ نشخا رجح : لاق ؟ ميعت

 ؟ نميلا يف لوقت امف : لاق « ثيداحاو عوج : لأق ؟ ةعارخ ىف لوقت

 : اب سس ردصل لاق ظ كوب ل ومس : لاق

 ءافكا ةزعأ راخفلا دنع أذل نمي نم ىحلا اذهو انا

 ءاعهدو ةئجا مويدل أذلو ةل7 ءامد انف مهل موق

 ءادعأ الو مس ل مهال 57 أهمف بانذالا ةعدرو

 ءامس ءامسلاف أنولذخب وأ مهرصتب زعب ال انورصم نأ

 برعلا نع ًالفغد دايز لأس : لاق ةناوع نع يدع نب مثيهلا نعو

 . ةعيبرل ةنتفلاو ء رضمل مالسالاو , نميل ةيلهاجلا : لاقف
 سيقب براحو ميهتب ربو ةنانكب رخاف : لاق رضه نع ينربخا لاق

 يبارعالا نبا لاق اهيفو ٠ ديكو لذ اهيفف دسا اماو , موجنلاو ناسرفلا ابيفف
 اوملسف فك امدعي ةباسنلا لفغد ىلع اوفقو راصنالا نم ةعامج نا ىنغلب

 ميدقلا اهدجب لهأ نم : لاقف , نميلا ةداس اولأق ؟ موقلا نم : لاف هءاع

 أيسن نوضحمملا لاوطلا مناف : لاق , ال : اولا , ةدنك ميمعلا ؟ اهفرشو

 ,فوفصلل اهبذجاو فوحزلل اهدوقا متنأف : لاق . ال !ولاق « رادلا دبع ونب
 متتأف : لاق , ال اولاق ء برك يدعم نب ورمع طهر فويسلا) اهنرضأو
 : لاق . ال اولاق هللا دبع نب متا> ءاهل اهدشأو ءانف اهيمصأو رقاو رضحأ

 , راصنالا لدعلاب نولئاقلاو لحملا يف نومعطملاو لخالل نوسرافلا متنأف

 . (5) ىلرزلا نيدلا ريخو )١( ريثالا نبا هتجرت ركذ « معن : اولاق
 د دف

 ) )9مالعالا *:١18.
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 و مييييبيبيوؤزخ نب ويوم يهمل تقسم

 0 ؟ يأبللا 1(



 يفوعلا يرمالا ستيكلا نب ليحارشا نب كلام نب هللا ديبع نب فيز

 ستيكلا نباب فورعملا لئاو نب بلغت نب دعس نب فوع ىنب نم ىلئاولا
 ةباسنلا يسودسلا ةلظنح نب لفغد ةمحرت يف )١( ميدنلا نبا هركذ ةباسنلا

 نبا برعلا نم باسنالاب لعلا يف هيراقي نم نا ةديبع وبأ ركذ : لاق

 كلامنب هللا ديبع نب ديز وهو ٠ لئاو نب بلغت نب فوع ينب نه سيك
 لوقب ةديبع وبأ دبشتساو لئاولا ىفوعلا يرمنلا سيكلا نب ليحارشا نبا

 / : رعاشلا رماع نب نيكسم
 لالكلا :نم يتطملا عدن الو هلإ .لحراو ًالفغد مكحف

 لامشثلا قرخنمب ىسما واو ًاديز يرهذلا سيكلا نياو

 برغلا هيمست الع ناو دجلاو هدج وه أمنا لب هابأ ستيكلا سيلو

 : ( ص ) ىنلأ لوق هنمو أ

 بلطملا ديع نيا انأ يبذك ال ينلا انأ

 . هدج بلطملا دبعو

 د دم

 ىدرقلا ىموزخملا بهو يبأ نب نزح نب بيسملا نب ديعس دمحم وبأ

 ثيدحلا 4و... ةباععت ريق أااع ناكو . ة4 ةنس قروتملا هيقفلا يىندملا

 . لوالا ردصلا نم وهو هنع يورو , هنم عمسو

 هرمأ لوأ يف نيسحلا نب ىلع نمز يف نكي ملو ناذاش نب لضفلا لأ
 , مالسلا هيلع نينمؤملا ريما هأبر بيسم نب ديعس : مهنه رفن ةسمخ الإ

 : لاق رمع نب دمع نع هدنسب هيولوق نب دمحم ينثدح

 : لوقي نيسحلا نب ىلع تعمس لأ# , رفعج يبأ نع ناوره وبأ ين ربخأ

 )١( 86؛ تسربغلا .
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 . هتامز يف مهمهفاو راثالا نم همدقت امب سانلا لعأ بيسملا نب ديعس
 هللا دبع وبأ لاق : لاق ريرج نب ىيدي نع ينيلكلا خيشلل يفاكلا نعو

 ركب بأ قب دمحم نب مسأقلاو بءسملا نب كيعس نام مالسلا ه.ءلع قداصلا

 . نيسحلا نب ىلع ةاقث نم يلوباكلا دلاخ وبأو

 : مالسلا امبيلع نيسحلا نب ىلع يراوح نم امهنا نيبراوحلا ثيدح يفو
 نباو , نيئمؤملا ريمآ نع ذخأ « ةنيدملاب ءارقلا مامأ بيسملا نب ديعس ناكو
 , هبورح هعم درشو هقرافي ىملو هبحصو نينمؤملا ريمأ هاير دق ناكو «٠ سابع

 , نيعباتلا ديس ايندلا مالعا دحأ ناكو رمع ةقالخ نم اءضم نيتنسل دلو

 , بيسملا نب ديعس نم أملع عسوأ نيعباتلا يف للعأ ال : ينيادملا نبا لاق

 هل تناكو ءاطعلا ذخأي ال ناكو ٠ ًابيقف اخلاص ًالجر ناك ىلجعلا لاقو
 ةذالخيف نيدستو عبرأ ةنس تام يدقاولا لاقو ٠ تيزلا يف اهب رجتي ةعاضب
 ثالث ةنس تام ميعن نبا لاقو , ةنس نيعبسو سمخ نبا وهو ديلولا
 رفعج ةججرت يف )١( ينسحلا ةبنع نبأب فورءملا ىلع نب دمحأ ركذو نيعسنو
 , هلبألاب بقلملا مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع نب رمع نب دمحم نبأ
 ( لماكلا ) يف دربملا ىور : لاق

 تصقن ىناكو ةاتف تلقف يمأ نع ينلأسو هتربخأف يسن نع ينلأسف بيسملا
 ١ الا نم تزرثكأف هينيع يف
 طخلا نب رمع

 نب ليعصس ىلع 5 : لاق رش عج ةمبأ نع

 . رد هللا لمع نب ماس 5 ءأدس 8-2 هلآ سو

 4 4ق رعت

 ؛ لاَةف ؟ همأ نمف ت تلقف هللا دبع نب ملاس اذه لبجي كموق نم اذه لثمأ
 ؟ |ده نم . تلقذ ركب ىبأ ند دمع سس مسأقلا كلذ لوب 8 مب م2 هلآ كل: هأَبأ مم , ةأتن

 : لاف
 , ”5؟ بلاطلا ةدمع )١( ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا اذه , لولا نم بتمش !

 سل 79#

 أمأ : لاف ؟ اذه نم هنلأس هىلزع نم ضو أملف ٠ نأ



 تلق , نيسحلا نب ىلع مايأ دعب هءاج مث ء ةاتف لاق ؟ هما نمف تلق

 ءنيسحلا نب ىلع اذه هلبجي نا أملسم عسي ال يذلا اذه : لاق ؟ اذه نم

 يلامفأ ٠ كنديع نم تصقن ينتيأر مع 3 تمق .2 ةأتف لاق ؟ همأ نمف : تلق

 هم ذلا ةياغ ديري هلبأل هنأ : س.سملا نب ديعس لاقف ؟ ةوسأ يهوق نم ءالؤوب

 هبر دبع رب دمحأو )١( ينالقسعلا رجح نبا ةججرت « يكحعملا ىلع
 ديسلاو (؛) ىلبنحلا دامعلا نياو (؟) ىليبدرالا دمحم خيشلاو (؟) يسلدنالا

 . (5) يوسوملا ردصلا نسح

 ا د

 ماياءابطخلاو نيباسنلا دحأ ايجراخ ناك يدبعلا سابعلا نب راحص

 كر ًاينامثع راحص ناكو ٠ رابخا لفغد عم هلو نآيفس يبأ نب ةيواعم

 . سيقلا دبع

 باتك » بتكلا نم هلو ةمالث وأ نيثيدح ( ص ) ىنلأ نع ىور

 . (5) ميدنلا نبا هلاق « لاثمألا

 اك د

 ريهاشم نم ناك ىندملا يرذعلا بيعص نب ةبلعث نب هللا دبع ةبلعت وبا

 ناسنالا هلع اوذخأمل هنودصقي سائلا ناكو مالسالا ردص يف باسنالا ءاملع

 . دل امو تال ني ةمارو ةيعبو ( نم ) 41 كرو بح
 . 86 : ؛ سيذهتلا بيذمت )١(

 ه : " ديرفلا دقهأا (')

 ١ ةاورلا مماج (؟

 . ١ :٠١١ بهذلا تارذش (4)

 . 6١” ةعيشلا سيسأت ()

 . ١؟؟ تسربفلا (1)

 "يبس

 سس الث سم



 ميهأربإ نب دعسو يرهزلا هنعو هيبأ نعو ( ص ) يغلا نع. ىورو

 د : دعس ونبأ لاق رفهج رب ديمحلا دعو 5 ا

 يقوبو ةرجبلا ليق دلو هنا ليقو هرهز ىنبل انيلح ناكو ًارعاش ةيلعت ىوبأ

 . نينامثو مس هنس لءيقو + مىا/ ةئس

 كلام نع بهو نيا نع ديلت نب دعس يل لاق : خيراتلا يف يراخبلا لا

 باسنالا هنم ملعتلل بيعص نب ةباعم نب هللادبع سلاجي ناك هنا باهش نا نع

 كيلعف اذه ديرت تنك نأ : لاقف هقفلا نم ةلأسم نع ًأموب هلأسف هريغو

 دامعلا ناو (١)ينالمسعلا رجح نبا هلاق . بيسملا نب ددعم خيشلا اذهب

 ن* ناك (4) ىلييدرالا دمحم خيشلا هركذو (؟) ربلا دبع. نراو (") ىلينحلا

 .٠ حودمب (ص) هللا لوسر باحصأ

 36 د د

 ةبابل لضفلا مأ همأ سايعلا وبأ بلطملا دبع نب سأابعلا نب هيأ كمع

 بعش يف نينس ثالثب ةرجبلا لبق دلو ٠ ةيلالبلا برح نب ثراحلا تنب

 دلو نيح هقيرب ( ص ) هللا لوسر هكذحو ٠ نوروصحت مهو مشاه ىن
 رشعثالف هنس ناك ( ص ) هللا لوسر يفوت املو ٠ نيترم ةمكحلاب هل اعدو

 هللا لوسر لاق : تلاق ةنوميم هتلاخ نع هنع ريبج نب ديعس نعو , ةنس

 . نيدلا يف هتقفو ليوأتلا هملع موللا : هللا دبع يف هلآو هيلع هللا ىلص

 لاصخخب سائلا قاف دق سابع نيا ناك : لاق هللا دبع نب هللا ديبع نعو

 : ١١560 : © بيذبتلا بيذهت )١(

 ١ : ١48, بهذلا تارذش (؟)

 , 49 ءاينألا (0)

 . 475: ١ ةاورلا عماج (4)
 ب الد



 ادحأ تيأر الو « بسنو لحو هيلإ جيتحا ام هقفو هيلإ قبس ام ملعب

 الو ةيبرعب لعأ الو رعشب لعأ الو هنم ( ص ) هللا لوسر ثيدحب لعأ

 اميف ايأر بقثا الو ىضع امب ملعأ الو « ةضيرغب الو باسحب الو ريسغتب

 بسلا يف اوك ةيهعملاب (ثدسيف هدنع رضحن انك دقلو ٠ هنم هيلإ جيتحأ

 . رعشلا يف ابلط ةيشعلاو

 هللا همحر يللا سوواط نب دمحأ لئاضفلا وبأ نيدلا لامح ديسلا لاقو

 هللا يضر سابع نب هللا دبع : لاجرلا ةفرع» يف لاكشالا "لح هباتك يف

 هل ةرصنلاو ةالاوملاو نينمؤملا ريمأ انالول صالخالاو ةبحملا يف هلاح هنع

 . هيف ةببش ال امف هل ةرزاؤملاو هءاضر يف ماصخلاو هنع بذلاو

 , هذيملتو مالسلا هيلع ىلعل أح ناك ةصالخلا يف لحلا ةمالعلا لاكو

 , ىفضي نا ئم رهشأ مالسلا هيلع نينمؤملا يمال صالخالاو ةلالجلا ين هلاح

 داو كلذ نم لجأ وهو هيف احدآ نمضتت ثيداحأ يفكلا ركذ دآو

 . ابلع انبجأو يبكلا انباتك يف اهانركذ

 قييدا»أ ةسميخ هيأ نعطلا نم يشكلا هركذ ام ةلمج يناثلا دورشلا نعو

 هله ةعيارلا قياجردلا يف نأ يله دوسلا ركذو دنسلا ةفرهط ابل

 يطر ديلا لثمو ؛ ا,ةمواق» مدعو اهدنس فمي ابلغ باجاو قيبداحالا
 ١ هرثمأربو هيل ارارقيو هوصلانيو سأنلا هدسحي نأ ميل رص ةذغ هللا

 مرصخلو هل ءآاذ_سعأ ساالاف هلا اولاني ملذإ قفلا اودسح

 مملسسأ ةسساا أوذيو ادسح .اسيرجرل نما ءانسحلا راارطك

 املا موب يل لام للك لمع سأرع نبا نا هلأجر يل يفكلا هأوي أهو

 قياسبأاكم ةايرو نينمإلا يفأ نيب خاور أراه هاراو ةلمب لخب ةرصبلا يل

 يللدنا ارلالو كلذ ءاململا نم نياقحملا ركنأ دقن لألف لوسأ نم اهبذل

 عع م١4 هس



 لزي مو هفلاخ الو هثياب الو الع سابع نب هللا دبع قراف الو قكي م

 ٠ مالسلا هيلع لتق نا ىلإ ةرصبلا ىلع ريفأ

 قراغي ُ يأ بوصالاو يدنع لثمالا وه اذهو : ديدحلا قا نبا لاق

 لتق امل سابع نبا نا نيخرؤملا ضعب لاقو « مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 فلختساو زاجحلاب قحلو ةرصبلا لام تيب نم ًاغلبم لمح مالسلا هيلع يلع

 هيلع لديو ٠ حيحصلا وه اذهو لفون نب ثراحلا نب هللا دبع ةرصبلا ىلغ

 يدب د
 ى را ورعع نإ رهاغ لب نامثع ةفايدق لا قب هلل ىليع ركب ورأ

 فرعي رهف نب بلاغ نب يؤل نب بهك نب ةره نإ ميآ نب دعس نب بعك

 دعب نيملسملا ىلع ةرامألا يلو ةباسن ًاديصف ناكو قيتعب بقليو ركب يبأب
 يف هللا لوصر عمم يبءسللا يف عيمتجي ناكو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ًايقيزع يدب امنا ليآو قيثع هبقلو )١( ١ يدوعسملا لأ بهعك نب ةرم

 جرزالا نب بهك نب ةدعاس ىنبةفيقسيفركب ابأ سانلا ميابو ؛ هتابما قيعل

 هلا لص هللا لوسر هيف ينو يذلا ١١ ةلس' يل نياثالا موي يف يراصنالا
 , مايا ةردعو روغأ ةثالثو نيننس هنيالو تلاكو ' هلو هيلع

 ءاثالثلا مري هل ةعيبلا تددجو ةنيقسلا يل ركب وبأ عيوب الو لاآ مث
 و روهأ اماراع تيدسلا ١ هل لاقل مالمسلا هيلع يلع مر آيايعلا ىلغ
 ناكو ةنئاللا يرشح نالو ىلإ ١ ركب 1 لااا ٠ العا | عرأ ( 5 راع

 رخو ةمامالا يل ةلدانو ليرط بام ةفيلسلا مري رالالاو_نيرجابمل_
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 ةرشع سوخ ةنس يف كانه لتقف ماشلا ىلإ راصف عبابي لو ةدابع نب دعس

 هلو تامو٠ مالسلا اهيلع ةمطاف تتام ىتح مشاه ينب نم دحأ هعيابي لو

 . ةنس نودسو ثالث رمعلا نم

 ركب وبأ ناك : )١( 578 ةنس ىوتملا يىسلدنالا ةبر دبع نب دمحأ لاقو

 يندلعت نأ ديرأ لجر هل لاقو ٠ ةباسن بيسملا نب ديعس ناكو 2 ةباسن

 ساندلا باست نأ ديرت امنا لاق ءاسسنلا

 امل ؛ لآق بلاط يبأ نب يلع نع سابع نبأ نع ةمركع نع يورو

 انأوةرم جرخ ٠ لئابقلا ىلع ضرعي نا هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر رمأ

 ركحب وبأ مدقتف برعلا سلا نم سلجم ىلإ انعفر ىتح ركب وبأو هعم

 ةعيبر نم : اولا ؟ موقلا نمم لاقف « ةباسن ًالجر ناكو ”يلع لاق ١ لسف

 ىعظعلا اهتماه نم اولاق ؟ ابمزارل مأ اهتماه نم متنا ةعيبر يأو : لاق

 : ركب وبأ , لاق ريكالا لهذ : اولاق ؟ متنأ ىمظعلا ابتماه يأو : لاق

 مك.هفأ : لاق ءال اولاّمق ؟ فوع يداوي رح ال لاقي يذلا فوع مكنمف

  مكحرمفأ : لاق ال اولاق ؟ ءابحالا ىبتنمو ىرقلا وبأ سيق نب ماطسب

 فلدزملا مكنمفأ : لاق ء ال اولأق ؟ اهمعنا اهيلاسو كولملا لتاق نارفوحلا

 نم كولملا وأ مكنمفأ : لاق ءال 4 ؟ ةدرفلا ةمامعلا باص رحلا

 : لاق , ال اولاق ؟ مخل نم كولملا راهصا مكنمفأ : لاق , ال اولاق ؟ ةدنك

 ناييش نب مالث هيلإ ماقف « رغصالا لهذ 7 لب ريكالا لهذب نذإ متسلف

 : لاذ هبجو لغت ني> لفغد هل لاكي

 هلمحي وأ هنرعي ال ءىعلاو هائسن نإ انلئاس لع ”نل

 :لاق ؟ لجرلا نممف ًائيش كمتكن ملو كانربخأف انكأس دق كنا اذه اي

 . “مه : ” ديرفلا دمعلا )١(

 سس ىلا حس



 شيرق يأ نمف « ةسائرلاو فرشلا لهأ ب شب لاق ء شيرق نم ركب وبأ
 ءافص .#نمم ةيمرلا هللاو تنكمأ لاق ٠ ةره نب مين دلو نم لاق ؟ تنأ
 ال لاق ؟ أاعمجم ىمسف لئابقلا عم يذلا بالك نب يصق مكنمفأ : ةرغشلا

 ؟فاجع نوتنسم ةكم لاجرو ههوقل ديلا مشه يذلا مشاه مكنمفأ لاق

 يذلا ءامسلا ريط مهطم بلطملا دبع دمحلا ةبيش مكنمفأ لاق . ال لاق

 ؟تنأ ةودنلا لهأ مكنءفأ لاق ء ال لاق ؟ ءاملظلا ةليللا يف رمقلاك هبجو

 ةباجحلا لهأ نمقأ لاق ءاال لاق ؟ تنأ ةياقسلا لهأ نمفأ لاق ءال لاق

 : قفلا لاقف هتقان مامز ركب وبأ بذتجاو . ال لاق ؟ تنأ

 هعد__صب ًائيحو أديح ةيضبب هعئدب ءرذد ليسلا ءرد فداص

 تسلو ضشيرق ناعير نه كنأ كتريخال تبث اول مين اخأ اب هللاو امأ

 ىلع لاقف ٠ مسبتف هلأو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ريخأن لاق . بئاوذلا نم
 ,لجأ لاق « هقئاي ىلع ىبارعالا نه ركب ابأ اي تعقو ؛ هل مالسلا هيلع
 وذ ثيدحلاو قطنملاب لكوم ءالبلاو ؛ ىرخأ اهتوفو الإ ةمأط نم ام لاق
 ةنس قوتملا يدنشقلقلا ىلع نب دمحأ أضيأ اهاور ةياكحلا هذهو « نوجش
 بحاص ىكح هنأ (؟) نبل ريبشلا يدادغبلا نبمأ دمعو 2ء()١

 يف ىتئادملا هاورو ٠ ثيدملا يباطخلا ناميلس يبأ نع ناعيرلاو ناحيرلا
 | . ىبضلا لضفملا نع لاثمالا باتك

 دهب دإآج دب

 نمرلا رابخأ يف ًافراع ناك , 50 ةنس ينوت يعهرجلا ةيرش نب م.بع
 , ديزي هنباو رمهرجلا يرمنلا سبكلا نع يوري ناكو ٠ اراسنأو اهراعشاو

 . ه نامجلا دئالق )١(

 . ه ىهذلا كئابس (؟)



 يعهرجلا ةيرش نب ديبع شاع : لأق ٠ هيبأ نع ىلكلا دمحم نب ماشه لاق
 ىتأف ٠ مل سأف مالسالا كرداو ةنس ةئامثلث لاقيو « نيعبرأو ةنس ىتئام

 تيأر ام بجعأ ام ينريخأ هل لاقف . ةفيلخ وهو نايفس ىيبأ نب ةيواعم

 هذبب تلثمتف يانبع تقرورغأ هتيأر املف أتيم نونفدي موق ىلإ تيهتتا لاق

 : تايبالا

 ريك ذن مويلا كعفني لهو ركذاف رورغم ءامسأ نم كنا بلق اي

 دحأ حرم هيفخت ام بحلاب تحب دق

 ريضاحم ًاقالطإ كل ترج ىح

 ريخأت هيف ام مأ كدشرل ىندأ ابلجاعا يردن او يردت تسلف

 ريسأيم تراد ذإ رسعلا امئيبف هب نيضراو أريخ هللا ردقتساف

 ريصأعالا هوفعت سمرلا وه اذإ طريتفم ءايحالا يف ءرملا امنيبو

 رورسم ىحلا يف هتبارق وذو هفرعي سيل هيلع بيرغلا يكبي

 نرا لاقف ٠ ال تلقف ؟ رعشلا اذه لوقي نم فرعتأ لجر يل لاقف

 جرخ يذلا اذهو « هيلع يكبت بيرغ تنأو « ةعاسلا هانفد يذلا وه هلئاق

 . هتومب مهرصأو هب أمحر سانلا سمأ هربق نم

 ديبل نب ريشع لاق ؟ تيملا نمف . أبجع تيأر دقل : ةيواعم هل لاقف
 يف صاوخلا ةرد باك يف يريرحلاو )١( يرزجلا ريثالا نبا هلاق « يرذعلا
 هيف (©) ميدنلا نيا لاقو (؟) يومحلا توقاي هتججرت ركذو صاوخلا ماهوأ

 كولمو ةمدقتملا رابخالا نع هلأق ناين- ىبأ نب ةيواعم ناصز يف ناك

 )١( ةباغلا دسأ * : 8١“ .

 ) )5ءايدالا مجعم /ا١ : 0" .

  (0تسرمُفلا ١ .
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 ناو « دالبلا يف سانلا قارتفا رمأو ةنسلألا لبلبت ببسو مجعلاو برعلا
 ىلإب سابو نودي نأ ةيواعم رمأ اه ىلإ هباجأف نميل) ءاعئنص نم هرضحتسا

 هلو ناورم نب كلملا دبع مايأ ىلإ ةيرش نب ديبع شاعو ٠ ةيرش نب ديبع

 بسن « نيذاملا رابخأو كولملا باتك » « لاثمألا » باتك بتكلا نم

 اهراعشأو نميلا رابخأ يف وهو « يمهرجلا ةيرش نب ديبع رابخأ باتك » هيلإ
 ..ركدلا دابآ رديح يف ريمح كولم يف ناجيتلا باتك ليذب عبط اهباسنأو
 . ه ١١59 ةئس

 دك 5غ 3#

 ءدزي ايأ ىنكي ٠ مشاه نب بلطملا دبع نب بلاط يأ نب لءقع
 :«بستلا نفذ يف ةيسار ننق هل بدألا لع لماح نم لوالا ليعرلا يف ناك

 هفطنمو جيدفملا هنايب هناكم نع برعيو ٠ باوجلا رضاح ٠ نأسللا برذ

 يف مدقملا وه ناو « ابعئاتوو اهمايأي مهملعاو شرق بسنأ وهف ٠ مراصلا
 ماشرك نوقدشتاملا هرثأ ىف:ة5ا امرمو أمترذع وبأ وه لزي ملو , نفلا اذه
 . قبسلا لضف هلف هئارظنو ىلكلا بئاسلا نب دمحم نبأ

 وهو مهربكأ بلاط ناو هتوخأ مأ مشاه 7 دسأ تنب ةمطاف همأو

 نسأ رفعجو نينس رشعب رفعج نم نسأ ليقعو نينس رشعب ليقع نم نمأ
 ليقع بحب بلاط وبأ ناكو « نينس رشعب مالسلا هيلع نينمؤملا ريهأ نم
 امسدقمل ءايتأ نيح سابعلاو ينلل لاق كلذلو « هينب رئاسل هبح نم رثكأ
 ذعأت , مدش ن. اوذخو ًالرقع يل اوعد مهلقث هنع اففخيل لحملا ماغ .هينب
 يأ نع يدجملا يف يرمعلا نسحلا وبأ لاق « ًايلع ينلا ذخأو ًارقمج سابعلا
 هاقان نع ةجحلا رفمج نب ىيحي نب دمحم نب ةباسنلا ىنادندلا نسحلا دمحب

 ليقع اي كبحأ انأ ؛ بلاط يبأ نب ليقعل لاق ( ص ) ينلا نأ هعفري
 سس مل سس



 هدنسب نيرشعلاو عباسلا سلجملا يف يلامألا يف قودصلا نيشلا لاقو

 مالسلا 4.لع ىلع لأ )0 ٠ لأ ساأيع نأ ءرطغ سميد- .ل_6ؤزرا ل هس نع

 هل أح نب.ح هيحأل ينا هللا و يأ لاق ١ المقع بدل كز) (صر هللا لوسرل

 ء« يدعب نم ىنرتع ىقلت ام را هللا ىلإ لاق مث ,' هراص ىلع هعومد ترج

 يربالا لاق . ايف دلو يقل هرآد هتبه هل ( ص ) ىنلا ةي2 راثأ نمو

 رادب ةفورعملا رادلا يف دلو ( ص ) هللا لوسر نا ليق » : خيرأتلا يف

 أاملف بلاط ىبأ نس ليممل أميهو هلآو ه4.لع هّلل) ىلص ناو 6 فسوبي نبأ

 هراآد ّىب أملف 6 جاجحلا يخأ فضول ند ىلود2 نم هدأو أمعأب ليقع قوت

 نارزيخلا هتذخأ مث « رادلا يف تيبلا كلذ لخدأ فسوي نبا رادب ةفورعملا

 رازي بنرالا فوروم وهو 43 ىلهب [دجسم هة:اهدجو هدج رخأف ديشرأا مأ

 . هأ (« 4و ىلصيو

 هأآور طبنتةساأ اذ] فرع 4_-و لع برعأأ) باسنأ ِق هرج . ءر*دو

 نب:مؤملا ريمأ لاق هنأ باسنألا رص ِق يراخيلا هلل كيع نب لبس رصن ها

 ةأرما يل بلطأ تفوالاب شرف ملعأ وهو بلاط يبأ نا ل. ةعل مالسلا ه.اع

 نينلاأ مأ ىلع رايدخالا عقوف اعاد ادلو يل كأي يد برعلا ناهد أمندلو

 نينمؤملا ريمأ عجر امنا تلق ) هتوخأو سايعلا تدلوف ةيبالكلا ةمطاف

 نا كش الو هلضن العال ررظيإ هل ةجوز رايتخأب ليقع هيخأل مالسلا هيلع

 ليقعل تنو٠ ) باسنالاو باسحاالا ِق سائلا ملعأ ناو مالسلا هلع أيلع

 سألا هيلإ عمم و أهياع ىلصيف ( ص ) هللا لوسر دسم يف حرطن ةسمئاط

 سل مل[ ل



 .٠ هرصب بهذ لق ذئنيح ناو برعلا مايأو بسنلا ملع يف

 شبرق مايأو بسنلا ىلع يف مه.ل] مكاحتي ةعبرأ شيرق يف نا لاقي ناك
 ٠ يرهزلا لفون نب ةمرنعو ٠ بلاط يبأ نب ليقع : مهلوق ىلإ مجريو

 للرةع ناك و « يرمأعلا ىزعلادبع نب بطيوحو يودعلا ةقيذح نب موج وبأو

 مرهابأو لودلا ىف ةدجارم مهرضذحأو ةضرأع مهدشأو ابا وج سانلا عرسأ

 . كلذ ىف

 ةكم ىف اوفاخت نيذللا مشاه ىنب نم ةعاجو سابعلاو اليقَع نأ يورو ْ

 رف أمدنعو ٠ ردب ىلإ جورلاب شيرق م,ةهرك دقو مالسألا نومتكم ]ولك

 ره »: ( ص ) هللا لوسر لاق « ةعامح مبنم نوملسملا رسأو نوك رغما

 اوجرخ مهناف أ رسأ هرسأيلو هلمتي الف مشاه يب نم ادحأ مكنم ىقل

 . « اهرك

 دص هآر ملف ريسأ وهو هب ”رم مالسلا هيلع ًايلع هاخأ ىرا يورو

 ىلإ ىلع ءاجذ ينع دصت آدوع نكلو يدر دل هللاو : ليقع هل لاك 2 هنع

 ىلإ 5 ةهدودشم كدبزب يبأ ِق كل له هللا لوسر أي : لاقف هللا لوسر

 لبقع ىأر املف هيلع فقو ( ص ) هللا لوسر هعم قلطناف هعسنب هقنع
 الإو مترفظ دقف لبج ابأ متلتا متنك نأ هللا لوسر اي : لاق هللا لوسر

 هللا هلتة دق » : (ص) ينلا لاقف , مهتحرف ناثدحب اومادام موقلا اوك رداف
 ىرشو ةيبيدلا لبق ًارجاهم أملسم لبقأ مث ةكم ىلإ داع ىدف الو «« ىلاعت
 مث () ناسخ ىلع د.سلا هلق , مالسلا هيلع رذهج هيأ عم ةتوم ةأزغ
 ه,رق تناكو ةكمب نيململا مشاه ينب رود عاب دق ليقع ناك هنآ 1 نكذ

 سي مل نم يطعت
 سس

 أمأف هللأ لوسر راد ى هموق رو2 عابف لسأ نم لأم

 , ٠١4 ةعيفرلا تاجردلا )١(

 سم ملال



 ,هللالوسر اي كراد لزنت الأ هل ليق متفلا موي ةكم (ص) هللا لوسر لخد

 دبشي ملف ليقع امأ . ه١ « راد _.م ليقع اذل كرت لهو : لاقف

 ضرعو هتفالخ مايأ هبورح نم أئيش مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هيخأ عم

 هيخأ ىلإ ةنيدملا نه بتكو برحلا روضح هفلكي و هافعأت هلع هدلوو هسفن

 فارطا ىلع يربغلا سيق نب كادضلا ةراغ بقع مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 ليقع هي:ت5 يذلا باتكلاف 2 ناوررنلا ةعقو يف هثعب دق ةيواعم ناكو قارعلا

 مايأ يف قدحتلي ل هنا انل تبثي ام مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هيخأ ىلإ

 : ججبنلا حرش يف ينئادملا ديمحلا دبع ديدحلا يبأ نيا لاق ٠ ةيواعم ةفالخ

 : تاراغلا باتك يف ىفقثلا لاله نب دعس نب دمحم نب ميهاربإ لاق »

 هل ةنروكحلا لهأ نالذخ هغلب نيح هيخأ ىلإ بلاط يبأ نب ليقع باتك

 بلاط يبأ نب ليقع نم مالسلا هيلع نينمؤ١ا ريمأ ىلع هللادبعل هنع مهدعاقتو

 هللا راف دعب اما وه الا هلإ ال يذلا كيلإ هللا دمحأ يناف كيلع مالس

 دق ينا لاح لك ىلعو هوركم لك نم كمصاعو هوس لك نم كسراح

 نم ًالبقم حرس يبأ نب دعس نب هللا ديبع تيقلف ًارمتعم ةكم ىلإ تجرخ

 تلقف م,هوجو يف ركدملا تفرعف ءاقلطلا ءانرا نم ًاباش نيعبرأ نم وحن يف ديدق

 ةركنم ريغ أميدق مكنم هللاو ةوادع نوةحلت ةيواعمبا نيئناشلا ءانبااي نيا ىلإ

 الف مرتعمساو مولا ينممساف هرما ليدبتو هللا رون ءافطا اهب نوديرت

 ةريحلا لع راغأ سيق نب كاحضلا نا نوثدحتي ابلهأ تعمس ةكم تمدق

 أرج رهد يف ةامحل فأف الاس أاعجار أفكنا مث ءاش ام ابلاومأ نم لمتحاف

 كتعيش نا كلذ ينغلب ثيح تمهوت دقو رقرقب عقف كاحضلا امو كاحضلا كيلع

 تلمحت ديرت ثوملا تنك ناف كييأرب يمأ نباي يلإ بتكاف كولذخ كراصناو

 ثم اذإ كعم انتمو تشع ام كعم اندعف كيبا دلوو كيخا ينبب كيلإ

 همس خرا ع



 أشيع نا لجألا زعالاب مسقاو ًاقاوف كدعب ايندلا يف ىقبأ نأ بحأ ام هللاوف
 هللا ةمحرو كيلع مالسلاو عيجنالو يره الو ىنه ريغل ةايحلا يف كدعب هشيعن

 نب ليةع ىلإ نينمؤملاريمأ يلع هللادبع نم » : نينمؤملاريمأ هيل] بتكف .« هتاكربو
 انألك دعب اما وه الإ هلإ ال يذلا كيلإ دمحأ يناف كيلع مالس بلاط ىبأ

 كباتك ىلإ لصو دقف ديب ديمح هنا بيغلاب ءاشخي نم ةءالك كايإو هللا
 نب دعس نب هللا دبع ترقل كنا هيف ركذت يدزالا ديبع نب هللا دبع عم
 ءاقلطلا ءانبا رم ًاسراف نيعبرأ نم وحن يف ديد# نم ًالبقم حرس يىبأ

 مهلخو أشيرق كنع عدو حرس يبأ ربا ناو برغلا ةبج ىلإ نيبجوتم
 ىلع تعمجا دق برعلا ناو الا قاةشلا يف مهلاوجتو لالضلا يف مبضاكرتو
 دق اوسبصاف مويلا لبق نم يذلا برح ىلع اهعامحا مويلا كليخأ برح
 اوديجو برحلا هل اوبصنو ةوادعلاب !وردابو هلضف اودحجو هقح أولم

 يزاوجلا ينع شيرف رجأأ مهللا بازحألا شيج هياإ اورجو دبجلا لك هيلع
 يمانبأ ناطلس ينتبلسو يح نع ينتمندو "يلع ترهاظتو يمحر تمط# دقن
 يتةباسو ( ص ) هللا لوسر نم يتبارق يف يلثم سيل نم ىلإ كلاذ تدملسو
 هلل دمحلاو هفرعي هللا نظاالو فرعأ ال ام عدم عدي نا الإ مالسالا يف
 لقا وبف ةريحلا لهأ ىلع كاصضلا ةراغ نم تركذ ام اماو , لاح لك ىلع
 ليخ ةديرج يف لبتا ن6 دق هنكلو اهنم وندي وأ اب ملي نأ نم لذاو
 عقصلا كلذ ىلاو امن ةناطتطتلاو فارشو ةصقاوب “رم قح ةوامسلا لع ذخأف
 هوعيتاف ًايراه "رف كلذ هغلب املف نيملسملا نم ًاميثك ًادنج هيل] توجوف
 نايالل سوشلا تافط نيد كلذ ناكو نعما دقو قيرطلا ضءبب هوقحلف

 لتتو ابراه ىلوو ةيفرشملا عقول ريصي ملف الو الك ًاليلق لاتقلا اوشوانتأ
 اماو اجن ام يئالب ءاس الف قئخملا هنم ذخأ امدعب ًالجر ةرشع عضب هباحصأ نم

 ا موفد



 ىتحنيلحملا دابج يبأر ناف هيف انأ اميف ىأرب كيلا بتكا نإ ينتلأم ام

 ينال ةشحو ينع مهقرفت الو ةزع يعم سانلا ةرثك يف ديزي ال هللا ىقلا
 دعب الا هلك ريخلا امو قحلا ىلع توملا هركا ام هللاو قحلا عم هللاو قع

 كيبا ينبو كينبي “يلا كريم نم هب تضرع ام اماو أقحم ناك نمل توملا

 يعم اوكلبت نا بحأ ام هللاوف ًادومحم ادشار مقأن كلذ يف يل ةجاح الف

 أاعرذتم الو اعشختم سانلا هملسا ول كيبا نبا نبسحت الو تكله نا

 : ميلس ينب وخأ لاق امكل هنا

 بيلص نامزلا بير ىلع روبص ينناف تنا فيك ينيلأت ناف

 .« بيبح هأسي وأ داع تاشيف ةبأاكح يب ىرن حرا 'للع رعب

 نينمؤملا ريمأ هبتك يذلا باوجلا ضعب يضرلا فيرشلا دروا دقو

 ن٠ مهنم . هيف سانلا فلتخاو ةغالبلا جبن يف ًاليقع هيخال مالسلا هيلع

 هنا نورخآ لاو . نيندؤملا ريمأ هيخا ةايح يف ةيواعمب قحتلا هنأ بهذ

 هيلاو قحلا وهو مالسلا هيلع نينمؤملا عما ةافو دعب الآ ةبواعم ىلا دعب م
 اومعز هتايح يف ءاخا قراف ًاليقع نأب نولئاقلا اما . ديدحلا يبا نبا بهذ

 بصعتلاو هيخا حصن كرتي ملو لتاقي مل هنا ريغ ةيواعم عم نيفص دبش هنا
 لقع لاقف . انع. ديزي وبأو يلابن ال نيفص موي لاق ةيواعم نا !وورف . هل

 ةيواعم نا اوورو « ًائيش هللا نم مكنع نغأ مف ردب موي مكعم تنك دق
 ال هيخا نم هل ريخ ىنا هملع الول ديزي وبأ اذه هدنع ليقعو ًاموي لاق
 يف يل ريخ تناو ىنيد يف يل ديخ يخا » : ليقع لاقف هكرتو اندنع مأقا

 . « ريخ ةمتاخ هللا لأساو يايند ترثآ دقو يأيند

 نحص ىف ًاسلاج هدجوف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىلع مدق هنأ يورو
 ناكو هتاكربو هللا ةمحرو نينمؤملا ريما اي كيلع مالسلا لاقف ةفوكلاب دجسملا

 ه- ةءا



 ريمأ تغتلا مث . ديزي ابأ اي مالسلا كيلع لاقف هرصمب فكح دق ليقع

 هيلا داع مث , هلزناف ماقف كمع لزناو مق هل لاقف نسحلا هنبآ ىلا نينمؤملا

 : |اديدج ارازاو ًآاديدج آءاد رو ًادبدج ام كمعل رتخاف بهذأ : لاقف

 مالسلا لاق بايثلا يف نينمؤملا ريمأ ىلع ليقع ادغف كلذ هل ىرتشاف بهذف
 نينمْؤملا ريمااب لأق ٠ ديزي ايااي مالسلا كيلعو لاقف . نينمؤملا ريمااي كيلع

 امب كتفالخ نم يسفن ىضرت ال ىناو أئيش ايندلا نم تببحا كارأ ام
 . كيلا هعفدأن يئاطع جرخي ديزي ابا اي لاقف , كسفنل هب تيضر

 ضرعف هدقرتسي ةفوكلاب ماللا هيلع نينمؤملا ريمأ ىلع دفو هنأ يورو
 املف ةعمجلا موي ىلا ميعت لأقف لاملا تدب نم ديرأ امنا لاقف هءاطع هيلع

 لاق . ىلجرلا سئب لأق ؟ نيعمحا ءالّؤه ناخ نميف لوقت اه هل لاق ىلص

 . كيطعاو مهنوخا نأ ينترمأ كناف

 هلابعو هتوقي ام موي لك يف هيطعي ناك مالسلا هيلع يلع نأ يورو
 هيطعي يذلا ريعشلا نم موي لك ذخأي لعجق ًاسيرم هدالوأ هنم بلطف

 ىف هضدب لعج ام رادقم عمتجا ق> هلزعيو ًاليلق هوخأ

 بادت لق ارم هلايعل عنصو هضعب زبخو نمسلا

 تكاو هلا بهذف هنم لكأيو نينمؤملا ريمأ رضحي

 لاف عام فيك هل ىطدت هلع هلأس هيدي نيب سيرملا مدق املف ٠ ءاتأف
 3 ؟ هام متل زع يذلا دعب كاذ مكيفكي ناك لهو : مالسلا هيلع

 ذخأيل ءاج ىناثلا مويلا ناك املف

 ف 4 هدو رهلا

 نأ نود كأن موس وأ

 هلزنم ينأي نأ هنم ص

 , معن ل
 رادقم نينمؤملا ريمأ هنم صقنف ريعشلا

 نا يل لعجت الف كيفكي ام اذه يف ن6 اذإ : لاتو موي لك لزعي ناك اه
 : نينمؤملا ريمأ هل لاقن , هوأتو كلذ نم عزجف لفاغ وهو هدخ نم اهبرق مث ةديدح نينمؤملا ريمأ هل ىمحف كلذ نم سضغف ٠ هنم ديزأ كيطعأ

 دعاة دج



 ركذ دقو « منبج راثل يىنضرعتو ةأمحملا ةديدحلا هذه نم عزجت كلام »

 ىح قلما دقو ًاليقع تيأر دقل هللاو لاقف هل مالك ىف نينمؤملا ريمأ كلذ

 امذأك مهرقف نه ناولالا ثعش هنايبص تيأرو ًاعاص مكرب نم ىنحامتسا

 ترغصاف ًاددرم لوقلا "يلع رركو ًادكؤم يندواعو لظعلاب مبهوجو تدوس

 ه4 تأ يتب رط ايراد ةداق عبتأو ىيد هعربأ ىنأ نظف ىعمس ةيلإ

 أملا نم فند يذ جيجض جيطف [مب ريده.] همسج نم امتيندأ مث ةديدح

 نم نثتا ليقع اي لكاوشلا كتلكث هل تاقف , ابمسيمه نم قرتحي نأ دو

 نشأ هيضغل اهرايج اهرجس رأن ىلا ينرجتو هيعلل ايناسنأ اهامحأ ةديدح

 . ىلظل نم ناأ الو ىذألا نم

 ىكبف ةروكذملا ةامحملا ةديدحلا ةصق نع ًاليقع لأس ةيواعم نأ ىكحو

 تدمجف ةنأنص لل ملف هتلأسف ةدديدش ةصمخ ينحباصأو تدوقأ معن : لأقو

 ىنتيا مالسلا هيلع لاقف مهيلع نارهاظ .ضلاو سؤبلاو مبب تئجو ينايبص

 :لاق مث يحنتلاب هرمأف يدلو دحأ يندوقي هتئجف اثيث كيلإ عفدأل ةيشع

 يد تءضوف ةرم اهنظا عشجلا ىنبلغ دقو ًاصيرح تيوهأتن كنودفوا الا

 تخت رولا رودي اهك ترخو اهتذين ارتضيق املف ًاران بهتلت ةديدح لع

 ايندلا ران ابل تدق وأ ةديدح نم اذه كما كتلك# يل لاقف هرزاج يدي

 : مالسلا هيلع أرق من منبج لسالس يف انكلس را دغ يفو كب فيكف

 : مالسلا هيلع لأق مث « نوبحسي لسالسلاو مهقانعا يف لالغالا ذإ »

 ىلا فرصناف ىرت ام الا كل هللا هضرف يذلا كقح قوف يدنع كل سيل

 نأ ءاسالا توقد تاهيه تايه لوقيو بجعتي ةيواعم لعجف كلهأ

 . هلثم ندأت

 هنيد هنع ىضقو هبرقو همركا ةيواعم ىلا ليقع مدق امل هنأ : يورو

 نبه 57 كح



 هاتبارق عطق ذإ كل ظفاح نكي مل يلع نا هللاو مايالا ضعب يف هل لاق مث

 ةيطعلا لزجا دى) هللاو : ليقع هل لاقف ٠ كعنطصا امو كلصو امو
 ظفحو كلذم هب ءاس ذا هللاب هتظ نسحو ابظفحو ةبارقلا لصوو اهمظعاو

 هناف كل ابأ ال فتنكاف مترجو مهدسفأو متنخ ذإ هتيعر حاصأو هتنامأ

 ةيسلج أف هرصب فك دقو ةيواعه لع لقع لغدو لآق ..+ لوم لوتت امع
 , مكراصبأ يف نوباصت مشاه يتب رشعم متنا هل لاقو هريرس ىلع ةيواعم

 ًاموي ةيواعم هل لاقو . مكر ئاصب يف نوباصت ةيمأ ىنب رشعم مئتاو لاق

 نيل لاة ؟ يه امو لاق ٠ مشاه ينب اي ينيجعت اه ةلصخ مكيف نأ هللاو

 نا هللاو ىل.جا ةيواعم اي ريّتعت انايا لاق , كاذ وه لاق ؟ اذام نيل لاك

 مكنيل نأف ةيما يني اي متنأ امأو توريج ريغ نم ًازعو فعض ريغ نم أئيلل اذيف
 ليقع دشنأف ديزي ابأ اي اندرأ اذه لك ام ةيواعم لاقف ٠ رفك مكزعو ردغ
 : ًارعش لوقي

 اصعلا عرقت ام مويلا لبق بالا يذل

 املعيل الإ ناسنالا لع امو
 ىف انم وه لجأ لاق مشاه ينب اي ًاقيشل مكيف نا أموي هل لاقو

 مشاه الا ةيومالاب موقي ال كلذلو ةيمأ ينب اي ءاسنلا يف مكيفو لاجرلا
 8 . كنك ضال ليقع لبقأ دقو صاعلا نب ورمع هدنعو أموي ةيواعم لأقو

 لجرب ًالهأو ليقع لاقف بوأ وبأ همع لجرب ابحرم ةيواعم لأ ملس املف ليقع
 ليج مأ بهل يبأ ةأرما نال دسم نم لبح اهديج يف بطحلا ةلامح هتمع
 اعدنم بهل ابأ ىمع دجت راسيلا تاذ لدعاف راثلا تاخد اذاف : لاق ببأ ىبأ كمعب كام ام ديزني ارأ اي ةيواعم لاق , ةيمأ ند برح تعد
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 . هللاو رش

 ًايلع نا : ليقعل لاق ديرغلا دقعلا يف ىسادنالا هير دبع نبا ىورو

 لعفا : لأق ربنملا ىلع هنعات نا الإ كنم يطري الو كتاصوو كعطق دق

 سانلا اهيأ لاق هيلع ىنثأو ىلاعت هللا دمح نإ دعب لاق مث دعصف دعصاف لاق

 هياعف . هونعلاف بلاط يبأ نب ىلع نعلأ نا ينرمأ ةيواعم نينمؤملا ريمأ نا

 نيبت مل كنا ةيواعم هل لاقف لزن مث ٠ نيعجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل

 تصقن الو أفرح تددزا ام هللاو لات هئيبو ىنيب تنعل نم ديزي ابأ اي

 . لكتملا ةين مالكلاو رخآ

 نينمؤملا ريمأ ةافو دعب كلذو ةيواعم دنع 0 ادغ ًالمقع نا ىورو

 ديزي انأ اي لاق ةلوح ةيواعم ءاساجو ةيواعم مالسلا امبيلع نسحلا ملصو

 هللاو تررم كربخا : لاق امبيلع تدرو دقف كيخأ ركسعو يركسع نع ينربخا

 نرا الإ هللا لوسر راهتك هراهتو هللا لوسر ليل هلل !ذاق ىخأ ركسعي

 , ًائراق الإ تعمس الو ًايلصم الإ تيأر ام موقلا يف سيل هللا لوسر

 ( ص ) هللا لوسرب رفن نم نيقفانملا نم مو# ينابقتسأف كركسعب تررمو

 ورمع اذه لاق ؟ ةيواعم اي كنيمي نع اذه نم : لاق مث هتقان ةبقعلا ةليل

 شير رازج هيلع بلغف رفن ةتس هيف مصتخا يذلا اذه لاق , صاعلا نبا

 نك دةل هللاو اءا : لات ٠ يرربفلا سيق نب كادضلا لات ؟ رخآلا نمف

 , يرعشالا ىسوه وبأ : لاق رخآلا اذه نمف سويتلا بسعل ذخألا ديج هوبأ

 هنا لع هءاسلج بضغأ دق هنأ ةيواعم ىأر املف ةقارسلا نيا اذه : لأق

 هملعي ام هيف لوقيل هلأسي نا بحأف ءوس هيف لأق هسفن نع هريختسا نأ
 ”يىف لومتت ام ديزي ابأ اي : لاق هئاسلج بضغ كلذب بهذيف ءوسلا نم

 مو لأق ؟ ةمانح فرعتأ : لاق ناوقتل : لأق , اذه نم ينعد : لأ

 ب1



 ةباسالا ىلا ةيواعم لسرأ' ىضمف لاق مث كتربخا دق لاق ديزي ابأ اي ةمامح

 مأ كتدج ةماخ : لاق معن لاق نامالا يلو لاق ةمامح نع هلأسو هاعدن

 دق هئاساجل ةيواعم لاتف ٠ ةيلر ةيحاص ةيلهاجلا ىف أمغب تناك نايفس ىبأ

 ظ . اوبضغت الف مكيلع تدزو هكتيواس

 رذتءي ليقع ىلا بتك ةيواعم نا راربألا عيبر يف يرشخيزلا ىورو

 5 نب ليقع ىلإ نايفس يبأ نب ةيواعم نم « امهنيب ىرج ءيش نم هيلإ

 فانمدبع بابلو ىصق عورف هللاو متناف بلطملا دبع نب اي : دعب مآ بلاط
 رصاوالا مكظفحو ةيساكلا مكلوقعو ةيسارلا مكمالحا نأف مشاه ةوفصو

 ةوينلا فرشي نانورقم ليزجلا وفءلاو ليمجلا فصلا مكلو رئاشعلا مكبحو

 سيغا نأ ىلإ هلثل دوعأ لو ىرج نا ام ين ءأس هللاو دقو ةلأسرلا زعو

 : ليقع هيلإ بتكف ىزثلا يف

 ينأرت الو كارأ ال نأ ىرأ ىنأ ريغ م تمأقو تقذ ص

 ين اغج اذ دس ينكلو ىمب دص ُْق ءوس لوقأ تسلو

 قى ممم فلأ ةثاد هزاجاو حمؤصلا يق دعاك ةءواحعم همأ] بك رق
 4 دو

 بأ س ليدل لاق ةبواعم ْنأ دب رفلا دقدأا ْق هبر كيع نبأ ىورو

 : لود أقنأف كبرت نأ 3 انة وفج ل بلاط

 ارمضأ نوولا ىلع ًاموي يحاص اذإ كم. مركتلا يئم ءرهأ ينأو

 كتجاظاو اهدابم كتشرفأ ايزدلا تناك نئل هب واعم اي هللا ميا لاق مث
 الو ةعر يم كددزي يذلاب ك1 أم امن اطملس بانطا كماع تدمو اقدار سب

 هللا مياو يلق هل شه ادمن ديزي ابأ اهتعن دقل ةيواعم لاقف ةبهرل ًاعشخت
 رمزؤأ تحبصأ امو ًاييبح ائيلاو أديرك اذيلع تحرصأ دقل ديزي ابأ اي

 هد 8م |



 . ةءاسا كل

 نب ةبيُش نب ةعيبر نب ةبتع ةنبأ ةمطاف ىهو ليقع ةجوز نأ ىوربو

 ؟ ىمع نبأ ؟ يبأ نيأ « ًآدبأ ىلق مكيحي ال مشاه يىنب اي هل تلاق عيبر

 اذإ لاق مبهاذش لبق ءاملا مهفانآ درت ةضف قيرابأ ميقانعا نأك ؟ ىخأ نبأ

 تكشف نامثع تتأو اببايث ابهيلع تدشف كلامش ىلع يدغف منبج تلخد

 قرفال : سابع نبا لاذ « نيمكح ةيواعمو سابع نب هللا دبع ثعبف هيلع

 انهازلا انلق .شيرف نم .نيغيك: نيب .قرفآل تنك اج + ةيواعم :لاقو: اني
 . احلطصاو امبراب اًتلغا دق امهادجو

 . يمع امدعب ةيواعم ةفالخ يف تام هنا )١( ىنالقسعلا رجح نبا ركذو

 لبق ةيواعم نب ديزي ةفالخ لوأ يف تام هنا : رغصالا يراخبلا لاقو

 هتوم دبشن ةنس لوأ ىف ًارجابه ليقع جرخ : دعس نبأ لأقو ةرحلا ةعقو

 . ريخي هل عمسي ملف ضرم هل ضرعف عجر مث

 لا مالسلا اهبيلع ىلع نب نيسحلا قيرط نم راكب نب رييزلا ىورو

 , ةعام ىمسو ليقعو ىلعو سابعلا نيئح موي (ص) ىنلا عم تب“ نمي نك

 تس هرمعو نيسمخ ةنس يف ةيواعم ةفالخ يف يفوت ديدحلا يبأ نبا لاقو

 رشع ةينأمث نينبلا نم هل ناكو رازي عيقبلا يف هربقو ةنيدملاب ةنس نوعسنو

 دمحت الإ مهنم بقعي ملو ' عيمجللا ضرفناو ةسمخ مودم فططلا, لت ًاركذ

 باسنالارس يف يراخبلا رصن وبأ لاقو « هريغ نم هل بقع الو ليقع نب

 يعدموبف بلاط ىبأ نب ليقع نب دمحم دلو نم سيل ايندلا يف ليقع لكف

 يبأ نب ليةع دلو ًاذإ , ليقع نب دمحم دلو نم الا لسن ليقعل قبي مل ذإ

 : يريبرلا هللا دبع نب بعصم لأثو ٠ جراد وأ ضرقنم نيب بلاط

 )١( بيذبتلا بيذبت 764:17 .
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 اموما امبل ةيقب ال اديعسو ٠ ىنكي ناك هبو ديزي بلاط يبأ نب ليقعدلوو

 ديعسو ريكالا ًارفعجو « بالك نب ورمع نب ليفن ينب نم ورمع تنب ةطبار
 ؛ رعاشلا لوقي هلو ةفوكلاب لتق مسمو امبل ةيقب ال لوحالا

 يرظناف توملا ام نيردت ال تنك ناو

 ليمع _.رباو قوسلا يف ءيناه ىلإ

 ةقب ال رغصالا هللا ديعو فطلاب لتق ربكألا هللا دبعو , هل ةمقب الو

 ' ماشلا نم ليقع اهارتشا هتيلع ابل لاقي دلو مأ لسم ماو امبما « امبل

 دلو مأل اوجرد رغصالا رفعجو ربكالا ايلعو , فطلاي لتآ نمحرلا دبعو

 ةلمر ابمساو ىناه مأو دالوا تاهمال اوجرد ًايلعو نامثعو ىسيعو ةزنحو

 ' نجوزت دقو قش دالوأ تابهال نامقل مأو ىرغصلا بنيزو ةمطافو بنيزو

 فادلاب اهالت# يكبت يهو عيقبلاب سانلا ىلع تجرخ يتلا ليقع تنب بنيزو

 : تلأةف

 ممالا رخآ متناو متاعف اذام مكل يذلا لاق نأ نولوقت اذام

 مدي اوجرض ىلقو ىراسا مهنم يتيرذو يرأاصناو يتيب لهأب
 مكل تحصن ذا يئازج كاذ ناك ام

 ىمححر يوذ يف ءو-سب ينوفلخت نأ

 انةرتو انل رفغت مل ناو انسفنا انملظ انبر لوقت دوسألا وبا لاقف
 . نيرساخلا نم ننوكنل

 هج دع 6

 باسنالاب ملع هل لضاف « 54 لبق يح ناك يبالكلا مسرك نب .ةقالع

 ناو  ريثك ءىش كلاذ نء هنع ذخأ دقو ةميدقلا برعلا ثيداحأو رابخألاو
 وحث يف « لاثمالا باتك » هراثأ نمو « هرامس ىف هلخدا دق ةيواعم نب ديزي

 ا الا



 . )١( ةلا>ك اضر رمع هلاق ةقرو نيسمخ

 وج 2

 يرح نيديزم نب هللا دبع نب رمع نب هللا دبع نب سنأ نب كوخ

 نب نادوذ نب ةبلعت نب كلاه نب دعس نب ةمالس نب نعق نب رابها نبا

 نسملا وبأو ةركذتلا يف ىلد.بدلا انه نبا هفصو ةكردم نب ةميزخ نب دسأ

 . ةباستلاب هباسنأ يف ىنوسأا

 ا د6 2#

 .1رب بالك نب ةرهز نب فانم دبع نب بيهأ نب لقون نب ةمرؤ

 ناكو , يصق نب فانم دبع نب مشاه نب يفيص 5 تنب ةيقر همأ ةرم

 هنبأو بسلا هنع ذخإي ناك « ملعو رس هل ناو ٠ حفلا ةملسم د.مم

 (") يلرتحلا دامعلا نبا ركذو (؟) يريبزلا بهصم هلأق ةمرخع نب روسملا

 ناكو روسملا دلاو يرهزلا لفون نب ةمرخمع « نيسمخو عبرأ ةنس يف يفوت
 ملاع يباحص ناوقص وبأ هيف : (4) يلطكرزلا لاقو ٠ مهبولق ةفلؤملا نم

 دعب هيراديو هنأسل يقتي ( ص ) يذلا عم ناكو حتفلا موي ملسأ باسنالاب

 مز يف هرصب فكو ةنس ةرشع سضمخو ةثم ليق ًاليوط رمع ملسأ نأ

 781 نا.معلا تكنو /845ت ةياصالا نع هلقن 04 ةنس ةنيدملاب تامو نامثع

 . «"؟ شيرق بسنو خ  نايعالا رامعاو ١١ ليذملا ليذو
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 "الا حا ءايدالا مدعم ْنَع 5 :5 نبةل كلا مجعم ١

 . 55 شيرق باسنأ (؟9)

 5 ” طه. - ١ بهذلا تأرذدش )5

 . 7ث" : مل مالعالا 6 |

 ده يأ هدح



 نا , ةعاض# نبي ميه نب دعس نب ثرأحلا نب سوأ 2 راعنلا

 ناو 2 5١ ةنئس وسن ىفوت هققو ىف برعلا بسنأ وهو ء بسنلا ف ًأمدقتم

 وهو ةيواعم ىلع للخدو ىناغالا يف ركذ , هعم ريخ هلو ةنيثب ليم ًارصاعم

 كلءاكت ال ةءابعلا نا نينمؤملا ريمأ أي : لاف ةيواعم هاردزاف ةءابعب فلم

 لاق ميد 1! نبا تسررف يفو . هئامدن نم راص مث اهيف نه كحلكي امناو

 راجالا نع ناندع نب دعم بسن تذخأو : يبأ لاق ياكلا دمحم نب ماشه

 فرشلا نيك ركذو هند توعمو تدأر نك سأنلا ظفحا ناو سوأ نأإ

 بئاسلا نب دمحم نب ماشه نع اذا ىور . بيذ,لا يف يلديبعلا نسحلا وبأ

 ركذو ةباسالا يرذدلا سوأ نب راجنلا ىلإ هعفري هيبأ نع بسانلا ىلكلا

 نب راجثلا برعلا نم بسنلا يف أمدقم ناك نمو )١( يديوسلا نيمأ دمحم

 .ردلا ريخ هركذو « بردلا بسنأ هنأ : ةديبع وبنأ لاق دقف 2« سوأ

 . )١( يلرزلا

 دع 2#

 سس تب ب بيجيب سس

 غا4 بسنلا ةربجو 1١ : 8 يناغالا نع 564 ؛ 8 مالعألا (؟)
 . هريغو 40604 : '؟ جاتلاو

 داق جي



 ,هللادبع وبأ ىلجبلا رمحألا يؤلؤللا ايركز نب ىيحي نب نامثع نب نابأ

 راص مث « ةيسووانلا نم ناكو ءالضفلا نيعيادلا رابك نم ًايبدأ ًالاع ناك

 ةليجب ىلوم ناك ٠ قداصلا هللادبع ىبأ مامالاب صتخاو ةيمامالا ةعيشلا نم

 ميصي ام ميحصت ىلع ةباصعلا تعمجاو ةفوكلا نكسو ةرصبلا لهأ نم وهو

 ةديبع وبأ هنع ذخأ باسنالاب ًاملاع ناكو « هقفلاب هل رارقالاو نابا نع

 هنع ةياكحلا اورثكأو يحمجلا مالس نب دمحم هللا دبع وبأو ىنألا نب رمعم

 قداصلا هللا دبع يبأ رع ىورو « مايالاو بسنلاو ءارعشلا رابخأ ىف

 نب دمحم نب دمحأ هنع ىورو ٠ مالسلا امبيلع مظاكلا ىسوم نسحلا يبأو

 يزاغملاو أد:بلا عمجي ريبك نسح باتك هلو ةعيشلا يفنصم نم ناكو ٠ رصن يبأ

 هركذو « ةعيشلا يفنصم ءامسأ سربف يف يشاجنلا هركذ « ةدرلاو ةافولاو

 , ةرجرلا _مه ةئامو نيعبرالا دعب تام هناو ةأحنلا ةاقيط يف ىطويسلا

 خيشلاو (؟)يطويسلاو « )١( 8655 ةنس ىفولا ينالقسعلا رجح نبا هركذو

 . (4) يوسوملا ردصلا نسح ديسلاو (؟) ىيليبدرالا دمحم

 7 3 ذي

 , هتينكب ربتشا ٠ بلاط يبأ تنب يناه ما ىلوم ماذاب حيلاص وبا

 . 514 : ١ نازيملا نال )١(

 ,االا/ل : ١ ةأعولا ةيغب (؟)

 . ١ :١١ ةاورلا عماج (؟)

 . ١٠64 ةعيشلا سيسأت (4)

 حا 1188 تح



 ريسفتلا يف ثدح ةباسن ناكو , ميركلا نآوقلل ًارسفمو ةيوار ًاثدحع ني

ب نب ليقع نع بسنلل هتياورو سابع نب هلل دبع نع
 ٠ بلاط ي

 46 نبأ هنع ىورو «٠ بسنلا يف يلكلا بئاسلا نب فدحت هنع ىورو

 نبا تمس رهف قو ٠ حلاص يبأ نع ةصاخو ةملاص كثيداحا يلكلل لماكلا ىف

 : ىبأ يىل لاق ىلكلا بئاسلا نب دمحم لي ماشه لاق : () هيدنلا

 يبأ نب ليقع نع مبلأاص وبأ هذخأو , حم)اص 7 نك نكرت فن ىذا

 . بلاط

 لاق 550 ص ةعيشلا سيسأت باتك يف يوسوملا ندح فدسأا ركذو

 ثددح دوب ةئطاخلا ةبوت لاطبا يف ةئفاكلا هباتك ىف ديفملا هللادبع نأ خيشلا

 ساسيع نيأ ند حلاص ىبا نع حاجالا نع نامثع نب نأبا : اذكه هدئس

 .ىبتنأ ةاورلا ليلج قيرطلا مضاو دانسالا ميحص ثيدحلا اذبف . سل

 . ةنأملا دعي تامو ٠ ةأقثلا ةعيشلا نم حلاص وبأو

 ناذاب حلاص وبأ : ًالماق هز*+ ص 5 جا رجح ندال نازيملا ناسل قو

 ءىناه مأ ىلوم نيمآا نيب ةمجعملا لاذلاب

 ىلوم حلاصوبأ ناذاب لاقيو ماذأب :(5)بيذوتلا بيذهت سابع يف نبأ نع ىور

 هنع ىور . يناه مأ هتالومو سابع نباو ىلع نع ىور ٠ بلاط يبأ تنب يناه مأ

 ةراجح نب ىدحمو ةبالق وبأو برح نب كامسو يدسلا ليعامساو شمعالا

 5986 ةماع يدع نبأ لاق : لاق مث . مهريغو يروثلا نايفسو ىلكلاو

 هلو نايوصلا لعي ميلاص ويأ ناك امنا : ةريغم لاق : يليقعلا لاقو , ريسفت

 . )"6 ص تسربغل] )ع1(

 ,. 25 ص ١ 4 بيذبتلا بيده )1

 همس ]وأ هد



 هدروأ يناه مأ ىلوم حلاص 5 : )١( ريثالا نبا ركذو ؛ اباصا بكك

 مأىلوم حلاص يبأ نع تباث نت اثيد- ركذو , ةباحصلا يف نايفس نب نمحلا
 ابيلع لخدأ تنكو : لاق « بلاط يبأ تنب يناه مأ هتقتعا هنا : ىناه

 ذإ ا ههدنع انأ انيق مو اميلع تلخدت , ةلخد نيربش وأ ريش لك ىف

 فعضو تلقثو تربك مع رباب تلاقف هلآو هيلع هللا لص ىلا 5

 هلل دمحلا يلوق ةريثك ريخلا باوبأ يرشبا : لاف ؟ جرخع نم يل لبف لمع

 كقحلي ال ةرم ةثام ىللهو . ةلبكتم ةدلقم ةندب ةئأاه لدع نوكي ةرم ةئام

 ردصلا نسح ديلا لاقو , ىسوم وبأو ميعن وبأ هجرخأ ٠ كرشلا الا بنذ

 لاطبأ يف ةئفاكلا » هباتك يف ديفملا هللا دبع وبأ خيشلا لاق : (') يوسوملا

 نع حاجألا نع نامثع نب نأبا : اذكه هدنس ثيدح دعب « ةئطاخلا ةبوت

 ممخاو دانسالا ميحص ثيدحلا اذبف « خلا سابع نبأ نع حلاص يبأ

 دعب تامو . ةاثلا ةعيشلا نم حلاص وباو «٠ ىهنتا ةاورلا ليلج قيرطلا

 . ةثاملا

 دع دج دب

 هلاق ةئيدملا رايخأ باتك بتكلا نم هلو ةباسن يرابخأ ةلابز نبأ
 . (؟) ميدنلا نبا

 اج

 رابخأ ههم هلو ةسانك نبا مايأ ِق ًايفوك ناكو يبالكلا 9 نبا

 )١( ؟"84 ص ه جب ةباغلا دسأ .

 ةعبشلا سرس )س0 080 ,

 . 6١م تسربفأأ )0

 هد !ةو؟ حل



 . (١)ميدنلا نبا هلاق « حلملا باتك »«بسنلا باتك » بتكلا نم هلو

 #9 دا ب

 « باسنالا باتك »« مبباسنأو ىنغ رابخأ باتك » هلو يونغلا دلاخ وبأ

 ىنكلا لصف يف يناغمأملا هللا دبع خيشلا هلاقو . (0) ميدنلا ربا هلاق

 . ()لوبحب هلاحو مسا ريغب ميدنلا نبا هنونع : ًالئاق

 36 #2 دب

 , ةباسنلا يرصبلا نسحلا ىرح يبأ ربا وهو عرازلا يدع نبأ

 دمحم نب نمرلا دبع ةمحرت يف يدجملا يف يرمعلا نس لا بأ هنع ىور

 بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا نب ديز نبا نسحلا نب مساقلا نب يناحطبلا

 هب ىنمي ) انشيش رفعج ىبأ نبا لاق : لاق ىلعو رفعج نيدلو دلوأ هنا

 بيذهت بحاص يلديبعلا رفعج يبأ نرب دمحم نسحلا وبأ فرشلا خيش

 نبأ وهو ةباسنلا عرازلا يدع نبا ةرجشم يف تدجو ينأ لاقو ( باسنالا

 . أضيأ يدع نبأ نع ةدمعلا يف ةبتع نبا هركذو « يرصبلا ىرح

 نبأ لاق : لاقو هنع ٠١8 ةحفص ةلَمَدأمْلا يف ابطابط ميهاربأ ىورو

 دلوأ يرصبلا نسحلا نبا وهو ةباسنلا عرازلا يدع نبا ةرجشم يف عادخ
 . هركذ مدقت امك يناحطبلا دمحم نب نمحر لا دبع

 ا 6

 ماعم ناك ةباسنلا يودعلا ىنرجلا ديمح نب دمحم نب كمتحأ
 011 ا ا 5 ل

 . ١68 تسررغلا )١(

 . ١ 07 تسريفلا 0

 . 14 : " لاقملا سيقنت (9

 دج 101 د



 هللادبع ةجرت يف اهنم « آريثك )١( يدادخبلا بيطخلا هنع ىورو « يسابعلا

 ركذ : لاق , بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع نب يلع نب حلاص نبا

 حلاص نب هللا دبع دنع ةليل ترمسو ةباسنلا ينهجلا ديمح نب دمحم نب دمحأ

 انيف فرع ام : هللا دبع لاقف ٠ تاذللاب رابتشالا نم ثدح ام انركذف

 تكردأ دقلو « ىلو ىتح ءانغ عامتسا الو ذيبا برشي لجر تيبلا لهأ

 راعلا نم نوظفحيو مهضارعأ سندلا نم نوئوصي يتب لهأ نم ىضم نم

 : تياث نب ناسح لاق امك فلخ مهدعب نم فلخ مث مهباسحأ

 اوعبشتو بايشلا ”رح اوسبأت نا مكيس> مراكملا نه تيأر ينا

 . ةثامو نيئامثو تدس ةنس يف حااص نب هللا دبع ىفوتو

 ا ذة دي

 نب مناغ نب ةفيذح نب مبجلا يبأ نب ريكألا هللا دبع نب ركب ودأ

 دلاخ هنع ىور ٠ ًابيقن ناك ءيدع نب جبوع .نب ذيبع نب هللا ديع نب رمأع

 علا ةاور نم ناكو دلو مأ همأو بسنلاب ًالاع ناكو رخص نب سايلا نبا
 . (؟) يريبزلا بعصم هلأ

 دع داع

 ىرعلا رابخأو بسنلا نف يف سانلا لعأ ناك , يدنكلا سانكلا ويأ

 : مهنم مهنع يوري يذلا بسنلا ءاملع ركذ : (©) ميدنلا نبا لآ
 , بئاسلا نب دمع نب مأشه ةججرت يف (4) ركذو ٠ يدنكلا سانكلا وبأ

 )١( الك : 5 دادغب خيرات ,

 . 5+ شيرق باسنأ (9)

 . لك تسربغلا (؟)

 . ١؟8 تسربغلا (4)

 ع 1١4 تس



 لعأ ناكو يدنكلا سانكلا يبأ نع ةدنك بسن تذخأو يبأ لاق : لاق

 .: نيالا

 26 6# د

 ةيوارلا دامحي فورعملا كراجملا رب روباس ليل يبأ نب دامه

 روهشم ناكو ٠ يباحصلا يئاطلا ليخلا نبال ىلوم يمليدلا يفوكلا مساقلا وبأ

 يذكلاب أروهشم ةيوارلا دامح ناك : بلعث لاق ؛ تاياكحلاو راعشالا ةياورب

 ةقدانزلا يف مبضعب هدعو . نيمدقتملا ىلا هتقاضاو رعشلا لمعو ةياورلا يف

 : رعاشلا لوقي هيفو

 دامح همالص تقو ميقيو هبر فرعي نا ول قفلا معن

 بسنلاب ًاملاع ناكو , روباص ليقو ةرسيم ليقف هيبأ مسا يف فلتخاو

 نبا ركذو « روصنملا ةفالخ ىلا شاعو ديزي نب ديلولا مدانو رعشلاو

 فورح نم فرح لك ىلع كدشنا : لاقف ظفحي امع هلأس ديلولا نا ىنيدملا

 هذه : لاق مث ٠ هعمس نم فلختساو لم ىتح هدشنأف ةديصق ةئام مجعملا

 نيرشع ةدايزب "ىلع اهدرسو نالفل ىه لب ال لاق « معن : تأق ؟ كل

 رجح نبا هلاق , 154 ةنس ةيوارلا دام تام لاقو , لاحلا يف اهعنص آتي
 تام هنا (؟) ىلبنحلا دامع نبا ركذو . )١( 86؟ ةنس ىفوملا ينالقسعلا

 نرريدلا ريخ هجرتو . هتججرت ركذو ٠ ةئامو نيسمخو سمخ ةنس ل

 . (؟9) يلم رزلا

 دع دع

 )١( ”م؟ : ؟ نازيملا ناسلل .

 . 7م 4:١ بهذلا تارذش (')

 .؟١01 : ؟ مالعالا (؟)

 هس ا إه©



 نيدباعلا نيز يلع مامالا نب ديز نيسحلا يبأ نب نيسحلا هللا دبع ويا
 ةعمدلا يذب بقلي ناك ٠ مالسلا مهيلع بلاط يبأ نب ىلع نب نيسحلا نبا
 جوزو 2 هرمع رخأ يف يمعو . دلو مأ همأ , هئاكب ةرثكل ةربعلا يذبو

 نيعبرأ ليقو ةثامو نيثالثو سمخ ةنس تأه « روصنملا نب يديملا نم هتنبا
 وهو هوبأ تام « مالسلا هيلع قداصلا باحصأ نم وهو ٠ سيحصلا رهو
 رصن وبأ هلا . هملعو مالسلا امبيلع قداصلا دمحم نب رفعج هابرف ريغص

 نيدمحب نيدلا سمش ركذو ٠ باسنالا رس ىف يراخبلا هللا دبع نب لبس

 ,هموق ميركو هلهأ خيش ًاليلج ًاديس ناك : )١( يقطقطلا ىلع نيدلا جات

 بسلا, ةطاحاو ًالضفو ًادهزو ايلعو نانو انامل مشاه يب لاجر نم ناو

 ةنس تام « مالسلا هيلع دمحم نب رفدج قداصلا نع ىور ٠ سانلا ماماو

 دبش هنأ : يدجملا يف يرمعلا نسحلا وبأ ركذو . ةئامو نيثالثو عبرأ

 هب لفكتو ميهاربإ دعب فاخو ىنثملا نب هللا دبع ىنبأ ميهاربأو دمحم برح
 ىلع بولصملا ناجزوجلاب لوتقملا ىيحي هيخا لتق دعب مالسلا هيلع قداصلا

 . ًاريثك ًاملع مالسلا هيلع قداصلا نع ديز نب نيسحلا باصاف ٠ اهبأب
 د دج د

 ةغيذح نب مهبج يبأ نب هللا دبع نب صفح نب ناميلس نب فيه

 هنع ىور « ةباسالاب فرع راص ىتح بسنلا ملعب يع “٠ رماع نب مناغ نبا

 ناسللا ثيبخ ناك : ءارهشلا مجعم يف ينابزرملا لاق ٠ هديغو يجاسلا ايركز

 ني دمحأ هلادبع وبأ هديفح ركذ يتأيو (؟) ينالقسعلا رجح نبا هلاق ءاجه
 . كلاثلا نرثلا لاجر يف روكذملا دمح نب دمحم

 ل راسمعالا ةيلق ()
 , مو4 : ؟ نازيلا نال (؟)

 هل ١١1]



 ةملس وبأ ىهوزخملا ةريغملا نب ماشه نب صاعلا نب ةملس نب دلاخ

 نب دلاخ : )١( يدنشقلقلا ركذ يزاجح هلصأ ٠ قوكلا افاذلاب فورعملا

 امهرمأ امهنامز لهأ بسنأ اناك يريمحلا ليمش نب رضالاو يموزخملا ةملس
 أشيرق اوعد امبل لاقو اهبقانمو برعلا بلاثم انيبي نا كلملا دبع نب ماشه

 بلاثلا باتك امأو . ركذ باتكلا كلذ يف ىشرقل سيلف ا,يلع اموابل امب

 (؟)ينالةسعلا رجح نبا لاقو ؛ اهبل وه امناف مويلا سانلا يديأب يذلا بقانملاو

 ديعسو هللاديبع نب ةحالط ىنبا ىسومو ىسيعو ىهبلا هللا دبع نع ىور هيف
 نرلادبعو دمحتو ةمركع هدالوأ هنع ىورو ٠ مهريغو يعشلاو بيسملا نبا

 ىلا ةفوكلا نم بره : دعس نبأ لاق . مهريغو ةدئازو رعسمو « ةبعشو

 رب دمحم لاةو « ةريبه نبا عمه لتقف سايعلا ىنب ةوءد تربظ امل طساو

 , ًايلع ضغبي ناكو ٠ ةئجرملا يف ًاسأر ًافافلا ناك : ريرج نب ديمح

 لاق , هلتق مث هناسل عطق ءافلخلا ضعءب نا لاقي : ةبيش نب بوقع» لأقو

 تاخد لوقي نوراه نب ديزي تعمس لالحلا ىلع نب نسحلا نع : دواد وبأ
 : ةثالث الا نوئمآ سانلا طساوب مهيدانم ىدانف ١155 ةنس طساو ةدوسملا
 امأف ىموزخملا ةملس نب دلاخو ٠ رذ يبأ نب رمعو « بشو> نب ماوعلا
 هنا رجح نبأ نه بجعلاو لوقأ . ىهتنأ برهف ماوعلا اماو , لتقف دااخ

 ى_حأ لاق ًالئاق هتتاثو ركذو ًايلع ضغبي ناك هناو ؛ ةئجرملا نم هفصو
 هضغبل هقيثوت لع اوصن امنا رهاظلاو « ةقث هنا ينيدملا نرباو نيعم نبأو

 ضغبلاب هرارظا صخشلا قيثوت ىلع لدتسيو « مالسلا هيلع ىلع نينمؤملا ريمأل

 . أ!ا5ه. : ١ ئزالا غول 08

 ,. 468 : '' سيذبتلا بيد 0

 هد ا!هالل دل



 : مالسلا هيلع لعل بصتلاو

 وي دع دب

 يرامنا يعازخلا نيصح ىرب نارمع نب دمحم نب قيلط نب دلاخ

 نم غلبو ةرصبلا ءاضق يدبملا هالو « أهايت ًابجعم ناكو نيباسنلا نم ةيوار
 ةرم هل لاقق , هدحو مأق اميرف هعضوم يف ماق ةالصلا تميقا اذإ هنا هبت

 بتكلا نم هلو . ىب فصلا يوتسي لب : لاقف « فصلا ىوتسا : ناسنا

 بادكك د « تارفاملا باتك » « تاجوزتملا باتك » « رثأملا باتك »

 )١(: ينالقسعلا رجح نبأ لاقو «٠ تسروفلا يف ميدنلا نبا هلاق «« ناهربلا

 قيلط هيبأو نسحلا نع ىور ٠ ةرصبلا يضاق ناك متاح يبأ نبا لاق هيف

 لاقو  تاّثلا يف نايح نبا هركذو ؛ مشاه نب لبسو ٠ نارمع هنبأ هلعو

 ٠ تسربغلا يف ميدنلا نبأ هقصو أه ركذ مث يوةلاب سيل : ينطقرادلا

 د >* #*

 هنع ذخأ ٠ نشعر بأ ىنكي ىلجعلا ينابيشلا ليعامسأ نب سارخ

 بناتك » بتكلا نم هلو نيباسنلا دحأ وهو ٠ ىلحلا بئاسلا نب دمحم

 لاق : (؟) لاق مث ل( ميدنأا نيا هلاق « « ابراسناو ةعيدر رابخأ

 ء ةعيبر بسن تذخاو : بئاسلا نب دمحم نب ماده
 1 يبجعلا ليعامسأ نبأ

 شارخ نو يبأ َن

 د دج **

 . ممىخ ؛ « نازيملا نال (1)

 ., !١٠١ تسربفلا (؟9)

 . تس رهغلا )2



 , ائراق أيوحن ناكو دمحم ابأ ىنكي يقرقلا يناذمبلا نوميم نب ريهز
 دوسالا يبا باحصأ رد هانعمس : لاقف وحنلا مكل ينا ريهز لثسو
 سمخ ةنس تأمو ٠ سانلا ماياو رابخالاو باسنالاب ألاع ناكو ٠ هانذخأو

 . )١( ميدنلا نبا هلاق ةئامو نيسمخو
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 ريسلاب أفراع أملاع ناك « ةباسنلا ناضقيلا وبا يفعجلا صفح نب ميحمس

 ؛بلاثملاو رثأملاو باسنالاو رابخالاب ًاملاع , سانلا مايأ لاوحاو عئاقولاو

 ينئادملا نع مهف نب نيسحلا ىكح « ةنامو نيعست ةنس ينوتو هيوري اميف ةقث

 ؛ءصغح نب رمأع همساو بقل ميحسو ؛ صفح نب ميحس وه ناضقيلا وبأ

 دوسأ صفح ناو . هدلو ربكأ ناكو . دمحم هل لاقي نبأ صفحل نو

 ٠ ناضةيلا وبا ورف ناضقيلا وبأ اثدح تلق اذاف : ىنئادملا لاق « نوللا

 لوا وهو « ناضةيلا وبأ وبف صفح نب رماع وأ صف> نب ميحس تلق اذأو
 ىلع ه 5١4 ةنس قوتملا يلكلا دمحم نب ماشه هعبتو بسنلا يف نود م

 قدس:+خ بسن بات5 » « ميمت قاح بناتك » بتكلا نه هلو ء كلذ

 ةنانك دابا بسن ىلع يوتحيو « « ريبكلا بسنلا باتك د« اهرابخأو

 سرق ةخباط ىنب شيرق ةكردم نب ليذه ةميزخ نب نوبلا ةميزخ نب دسأ

 نريأ طخب هتيأر « رداوتلا باك » ةرم نب مي: رازت نب ةعيبر ناليع
 . (,) رودملا توتاي هلاقو ء(؟)ميدنلا نيإ هلاق بسنلا نم كلذ ريغو نادعس

 , بامنالا رس يف يراخبلا هللا ديع 51#درإ لبس رصن وأ هنع ىورو
 . ١77 تسربغلا )١(

 , ١؟8 تسربفلا (؟)

 . ١8٠:1١ ءابدآلا مجعم (؟)

 هد اء.ثؤ



 . يدجملا يف يرمعلا نسحلا وبأو ٠ بيذبدا ْق يلديبعلا نسسحلا 5

 6 دج دع

 نو ةيما يب ىلو» هنا )١( ٠ ميدنلا نبأ تدردف قف ريصتلا كلهيس

 ١١١ ص يفو ٠ مهراعشاو مر,قانمو هلهأب رابخأ ىتعلا ذ_خا هنعو ًايسان

 ورعع نب ةيواعم نب وردع نب هللادبع نب دمع ن>راادبع وبأ ىتعلا هلاق

 نيتئامو نيرشعو نامث ةنس ىوتملا يرصبلا نايفس يبأ نب ةبتع نبا
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 ورمع وبأ ء« 14١ ةنس وحن يفوت يعبضلا ريمع نب ةورع نب لممسش

 ليذ يف (؟) ةبيت# نبا ركذ « ةرصبلا لهأ نم ةياسن رعاش بيطخ ةيوار

 يعبضلا ةورع نب ليبش مبنم ركذ « رابخالا باحصاو نوباسنلا » : ناونع

 رصنئو سنأ نع ىور « يرصبلا رمع وبأ (؟) ينالقسعلا رجح نب) ركذو

 ارب رفعجو ةبعش هنعو ٠ مه ريغو بكوح نب رهشو يهبضل أ ناآرمع نبا

 ناك نابح نيا لاق , مهريغو يديبزلا ديلولا نب دمحو « يعبضلا ناميلس
 ناك : نايبلا باتك يف ظفاحلا لاقو « مهئارقو ةرصبلا لهأ لضافا نم

 : ًايجراخ لوحت مث أيضنار ةنم نعم لاكو اضانا أ عاشو # أمطخ ةيوأر

 ىلع كلذ ىلع ًاراعشأ لوقي ناك امناو ًايجراخ نكي مل : يرذالبلا لاقو
 . (4) ةلا-ك اضر رمع هركذو « ةيقتلا ليبص

 )١( ص تسربغلا ١١6 .

 . 357 فراعملا باتك (9)

 ١ . :٠١” 4 سيذبتلا بيذهت (5)

 ءذيبدو "'" : يف ىلك رزل : 4 بيذبتلا بيتو 6.6 ماعلا يف لكرزلا نع 916 : 4 يفللا مج

 سس ]١و بح



 بلغ بقل يقرشلاو ؛ ىنألا وبأ يفوكلا ىلكلا يماطتلا نب ىقرش

 نم كلام نب رباج نب بيبح نب لا# نب نيصحلا نب هلآ دبل هيلع

 فوع نب ربك الا راع نب نامعنلا نب رماع نب سيقلا ءيرمأ نب ورمع ين

 فورعملا وه يثرشلا دلاو نيصحلاو , ةديفر نب تاللا ديز نب ةرذع ىنب نم

 ةاورلا دحأ ناكو « بدألا رفاو باسنالاب ألاع ٍقرشلا ناكو ٠ يماطقلاب

 هيلإ مضو دادغب روصناا رفعج وبأ همدقأت , نواودلاو باسنالاو رابخالل

 قرشلا انثدح : لاق يوحنلا بيبش نب دمحم نع « هبدأ نم ذخأيل يدهملا

 ؟ ءرملا ىتؤي مىلع قرش اي لاقف روصنملا ىلع تلخد : لاق ىماطقلا نبا

 فئتؤم هلثم وأ « فلس دق فورعم لع « ةفيلخلا ىلاعت هلل ماصأ : تلقف

 يماطقلا نرب قرش يرحلا ميهاربا لاق « فرطم ىلع وأ فرش ميدق وأ

 يجاسلا ىيحي نب ايركز لأقو ٠ رمس بحاص ناكو « هيف ملكت دق يوك

 مناقب نعمل ف ادوسأو ًاثردح ةدحش هذزع ثدح 2 فيعض يماطقلا نب قرش

 . ًاباذك ناكو يفسويلا طخ نمو

 ام قرشال تلق ةاورلا ضعب ينثدح : لاق هنا يعمصالا نع ىور

 اوناك هل تاقف يردأ ال : لاق ؟ اهاتو» ىلع اهتالص يفأرقت برعلا تناك
 : رعش نوؤرعي اون6

 هثعاب قلخلا ثعبي ىتح كديور ليوأ نبا الو اكاوكو تنك ام
 ىف ةد.صت قرشاألو « : روصقملا يف هب ثدحي ةعمجلا 0 هب اذا

 دي ب الا واط ىبأو رماع نب نامعل نع ثدح ٠ بيرغلا

 لماكلا يف يدع نبا ركذو « نوراه نب ديزيو دايز نب دمحم هنع كدر
 ءاقمقلا نب ليحارش نع دباعلا قلط يبا نع يرش انثدح يلكلا دايز نب دم
 ةيلهاجلا يف نحنو بيرق ذنم انرأر دقل لاق برك يدعم نب ورمع تعمس

 دعا 111: بن



 : انلق انججح اذإ

 ًارسق كنتأ دقت كمسز هذه أرذ ع كلا ايان كيبل

 ًارفص اولخ دادزالا !اوكرت دق ارعو ًالابجو ًاتبخ .رعطقب

 (١)ميدنلا نيا هركذ كيبل مبللا كيبل (ص) هللا لوسر انملع امك لوقن ىحنف

 دمت نب نرلأ دبعو (؟) ينالقسعلا رجح نباو (؟) يدادغبلا بيطخلاو

 خيرات نع هلقن (1) يلكرزلا نيدلا ريخو (0) ريثالا نباو (:) يرابنالا

 :١45 * نازيملا ناسلو 564 فراعملاو ؛4؟ ءايلالا ةهزنو ؟/8 : 4 دادنب

 . 49 : ” بيابللاو

 دك ديب

 بسنلا ظيفح ةعررألا ناكرالا دحأ ناك . يراوخلا ىسوم نب حلاص

 مامالا باحصأ نم ناكو « مالسلا هيلع مظاكلا ىسوم مامالا نع يوري

 هط دمحم خيشلاو , ةصالخلا يف ىلحلا ةمالعلا هلاق , مالسلا هيلع قداصلا

 يفءاطغلا فشاك ىلع خيشلا هركذو (8) ىليبدرالا دمحم خيشلاو (7) فجن

 )١( تسربفلا ١77 .

 . 1قال : 5 بيطخلا خيرات (0)

 . ١47 : ” نازيملا نال (5

 . 4؟ ءايدالا تاقبط يف ءابلألا ةهزن (4)

 . ١ : ؟ نابللا ()

 . مالعالا (1)

 )”( لاجرلا ١95 .

 . غ5 : ؟ ةاورلا عماج (8)

 سل ١١8



 ٠ باسنالا ءاملع دادع ىف ةعيدملا نوصحلا

+ 2 7 

 ,ركشي ينب نهورمع نب هللا دبع همساو ءاوكلا نياو يننحلا حلاص
 اوجتحاو مالسلا هيلع ىلع باحصأ نم ةعيشملا نم ناكو ًأملاع أبسان ناك

 : ىمرادلا نيكسم لوقي هيفو ًايساق ناك ءاوكملا نبا ناب

 لاجرلا باسنأب .مبمكحب - ءاوكلا يتب ىلإ مله

 نربي هللا.دبع ةصالخلا يف يلحلا ةمالعملا ركذو )١( ٠ ميدنلا نبا هلأق

 ٠٠ مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ باحصأ نم هلاجر. يف خيشلا هدع ءاوكلا

 دواذ نبا نعو امبنع اكأ (؟)ىناغماملا هللادبع خيشلا هلقنو نوعلم يجرأاخ

 . هفصو ميدنلا نبأ نعو هلاجر يف

#2 

 ماوعملا نر دييزلا نبا ةورع نب هلل دبع نإ حلاح نب رداع

 بسنلاو ثيدحلاو لعلاو هقفلاج املاع ناكو , دادغب نكس يندملا ثراحلا وبأ

 ماشه هنأ معو هللا كيمح سس أم ةمع نع ىور ؛« اهراعشاو برعلا مايأو

 رخآ 0 هللا ىلع نب بحصمو لبذ> نب دمحأ هنعو امهريغو ةورع نبأ

 هركذو , (؟) ينالقسعلا رجح نبا هلاق , 181 ةنس ديشرلا نوراه ةفالخ

 (4) يلكرزلا نيدلا ريخ

 دج د#غ

 . ”١77 تسربغلا )١(

 : ؟ لاقل جيقت )0
 , 9١ : ه بيذبتلا بيذهت (9)

 . 54:1 دادغب خيراتو ٠ : 7١ بيذبتلا بيذب#ت نع مالعالا 0
2 



 نربي ليقع نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب ليقع نب هليأ داع

 ةءاسن الضان أكاع ناكو ةينارح هما رفعج وبأ ٠ مهنع هللا ىضر بلاط يبأ

 ىناجرجلا ىسافالا هللا دبع نيدلا لامحو « بلاطلا ةدمع يف ةبنع نر هلا

 هركذ دنع (١)يملعالا نيسح دمحم خيشلاو ٠ باسنالا رحن ىلع هقيلعت
 ةباسن :نس> يماما .هنا ييصثلا يشرقلا ليقع نب هللا دبع نب دمحأ هنبال

 دمحم رب ليقع مجرتملا دلاو ناكو ٠ هللا دبع هيبأو ليقع لعالا هدجك

 تنب ةدمح همأ , هللا ديع نب دمحم هدج اماو : ليلج ةقث ثيدح بحاص

 بسنلا ءاملع نم اناك هللادبع انبا ليقعو دمحأ هانبا امو , ىل,ةع نب سم

 . امهركذ يتنأي

 3 دج ذب

 خيشلا هركذ باسنالا باحصأ نم ناك 0 ءايع نب هللأ كيع

 نب هللاديع (؟) ال418 ةنس قوتملا يهذلا ركذو يملعالا نيسح دمج

 فيعض : ىئاسنلا دواأد وبأ لاقو « نيتملاب و قودص ميك وبأ لاق شايع

 جرخ ةئامو نيعبس ةنس يفوت ليق ةعاجو يرقملاو ٠ بهو. نبأ هنع ىور
 7 ملسم هل

 دج د# 3«

 كر ةعببر ىلوم ىندملا دوأد 5 جرعالا ريوره نب نمحرلا لاب

 نع يور « ةيبرعلاو باسنألاب ماع جرعالا ناك , بلطملا دبع نب ثراخلا
 سايع ..ربأآو « ةتيحب نب كلام نب هللا دبعو , ديعس يبأو ؛ ةريره يبأ

 لاق 1 مه ريغو ىرهزلاو تاس سس حلاصو لسا 8 دبر هملعو ؛« مهريغو

 ,. اهلل : " فراعملا ة ةرئأد د («و١)

 ؛ . ب لادتعالا نازيه (؟)



 ةنس ةيردنكسالاب تام سنوي نبا لاق ٠ ثيدحلا ريثك ةقث ناك : دعس د

 )١( ٠ ينالقسعلا رجح نبا هلأ ناسيك هيبا مسا ليقو « ةئامو ةرشع 5
 : (؟)ميدنلا نبا لأقو , (؟)ه8١٠ة ةنس قونملا لبذحلا دامعلا نب ىحلا دبعو

 نم لوأ زهره نب نمحر لا دبع ناك : لاق رضنلا يبأ نع ةعببأ نا 527

 .ءارعلا دحاو اهرابخاو شيرق باسنأب سانلا معا ناكو « ةيبرعلا عضو
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 تذخأو هيبأ نع يلكلا ددحم نب ماشه لاق ٠ يدايالا ثاثر نب يدع

 يف ميدنلا نبا هلاق ١ دايأ بسنب أملاع ناكو يدع نع دايأ بسن تذخأو

 سرا

 خ0 »*؟

 ناك ٠ بلاط يبأ نب ليقع نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب ليقع
 ةينع نبأ هلاق ردقلا ليلج ةقث ثيدح بحاص ناكو « ةباسن ًالضاف ًأملاع

 يلديبعلا نسحلا وبا ركذو « (؛) يملعألا نيسح دمحم خيشلاو ةدمعلا يف

 . لسمو ةباسنلا هللا دبعو مساقلاو دمحأ هدلو نم بيذبتلا ىف

 دج د#ج

 هفف فلا بانالا ءاملع ريهاشم نم نا ٠ يفوكلا نأسيك نب يلع

 نسحب ديسلا ركذ ءرخأت نه رثكا ىور « « ةبطاق برعلا باسنا باتك »

 ابتم هفيناصتو يرعشالا ميهاربأ نب دمحم نب دمحأ ةمحرت يف (0) يلماعلا
 . ؟5:.5 بيذبتلا بيذهت )١(

 . ١ :١٠6 نبهذلا تارذش (؟)

 . ه8 تسربفلا (؟

 . ١1مل : ” فراعملا ةرئاد (؛

 , 5٠5 : 4 ةعيشلا نايعآ (6
 هل ©1١١6 د

) 
)ُ 



 هيف ركذ « بابللاب » ىمسملا ءرصتخمو « باسنالا يف فيرعتلا باتك و

 . يقوكلا ناسيك نب يلع مهتلمج نم مه:ء ىور نيذلا بسالا ءاملع

# 

 ةباسسن بتاع ريزولا وبأ +1١ ةنس يفوت يدادغبلا فرطم نب رهع

 قرشملا ناويد كلمت ء ورم لهأ نم سءقلا دبع نم .؛ نادلبلا ميوقتب ملاع

 3 رلامايأ يف دادغبي يفوتو روصنملل بتكي ناكو ديشرلاو يدابلاو يدبملل

 « لئابقلا ةرفانمو برعلا ةرخافم » « اهدودحو برعلا لزانم » هراثآ نم
 . )١( ةلاحك اضر رمع هلا# ريزولا ىلا هلئاسرو بسنلا يف

 اع ذك ب

 مكحلا وبأ يلكلا ثراحلا دبع نب ريزو نب ضايع نب مكحلا نب ةناوع
 ًاسرصق ناكو ٠ بسنلاو رعشلاب ًالاع رابخالل ةيوار نييفوكلا ءاملع نم
 نب ةبتع انيطخ لاق ىلكلا نب مأشه هنع ىوري اميف ةناوع لأ « ًاريرض
 : هيأتك يف رعو لج هللا لاق ؟ أئيش نسحا ام : لاقف يلجعلا نياينلا

 قالخلا حبسملا ه4بجو ديع قابي نونملا ىلع يح سيل
 هلاق ني يدع هلاق امناو اذه لقي مل لجوزع هللا : تلقف هيلا تمقف : لاق

 يدع لاق ام مهن لو , هللا ياك نم الا هتننظ ام هللا هلئاق لاق ديز

 هللا ةودع اي : لاقف جراوخلا نم :أرماب ىتاو ربنملا نع لزن مث ديز نبأ
 . . . ال لجو رع هلوق ىلا يعست ملأ نينمؤملا ريمأ ىلع كجورخ ام

 لويذلا “*رج تايناذلا ىلعو انيلع لاتقلاو لتقلا بتك

 مكةعاضاو هللا باتكب مكلبج جور#لا ىلع نلمح هللا ودع و ل6

 مججعمو ١7:١ ميدنلا نبأ تصربف نع ؟ ' م نينلؤملا مجعم 1
 7 بر, : 6 لكرزلا مالعاو م59 : ؟ نونكملا حاضيلو 3١ ١ ١ بدأ

 ا 1١5



 باتك »بتكلا نم هلو ةئامو نيعبراو عبس ةنس يف ةثاوع يفوتو , هللا قمل

 نب مثيهلا هنع يوري نميو « ةيمأ قبو ةيواعم ةريس باتك » « خيراتلا

 (؟) دامعلا نب ىحلا ىلسبع هركذو )١( ميدنلا نبا هلاق ةناوع نع يدع

 . (4) ةلادك اضر رمعو , (9) ىلكرزلا نيدلاريخو
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 نع ةيوار ناك « يندملا قيللا بأد نب ركب نب ديزي نب ىدسيك

 لاقو « ةريسلا ظفاح سانلا مايأب ًافراع بسنلاب ًاملاع بدألا رثاو برعلا
 دق ناكو « أظافلا مبيذعاو ابدأ زاجحلا لهأ رثكأ ناك ةفرع نب ميهاربا

 .نبأو ةورع نب ماشه نع ىور يىنالقسعلا لأ مث ١ يدهملا دنع ىلفح

 ةربود>و يدحمجلا مالس نب دمحمو ةبابش هنعو ناسمك نب ملاصو بؤذ يبأ

 ليقو « هأو هثيدح نكل , ةباسن ةمالع ًايرابخا نو ٠ مهريغو سرشأ نبا

 فلأ نيثالث ةرم هاطعا هنا ثيحب يدارلاو يدبملا دنع ةدئاز ةوظح اذ ناك هنا

 دحاولا دبع لاقو , سنا نب كلام لبق بأد نب ىسيع يفوت ليق « رانيد

 ًامالك رمسلا ثيداحاو رعشلا عضي ناك نييوحنلا بتاره يف ىلع نبا

 رابخالاب هملعو « ًارعاش ناو هتياور تيخو هملع طّقسف ؛ برعلل هيسنب

 ةبيتآق نب للس» نإ هللادبع ةبيتق نبأو (5) ينالقسعلا رجح نبا هلاق ٠ رثكأ

 للا تسرفلا 0
 . 49:1١" بهذلا تارذش (؟)

 تفي ال داٌشرأو ميدنلا نبأ تس رج# .رع ؟الا ؛ © مالعألا فل )
 "هد

 , هريغو 516 : ١ ءالينلا ريص نع !١ : 4 نيفلؤملا مجعم (؛)
 . :4٠08 ؟ ناذملا ناسل (4)

 سس 1١١7



 . (؟) يطرزلا نيدلا ريخو . (1) 508 ةنس ىوتملا لهابلا

 6 د دع

 بلاط يبأ نب ىلع نب ورمع نب دمحم نب هللا دبع نب كرابملا ىدمسيع

 ىور « ةباسن ًارعاش ًاثدحم افيرش اديس ناك كرابملا ىعدي « مالسلا هيلع

 رقابلا ىرب هللا دبع تنب نيسحلا ما هماو , رعشلا مسيلم نكو ثيدحلا

 خف بحاص انيس حافسلا وخأ دمحم نب سابعلا لتق املو , مالسلا هيلع

 هللا دبع نب ىسيع ىوس ةئيدملا يف ريخب مهركذي نا دحأ ردقي مل هتيب .لهأو

 : لاقف مهاثر هتاف

 نسحلأ ىلعو ةربعب نيسحلا ىلع نيكبآلف
 نفك الب كانه ىوثا يذلا ةكتاع نبا لعو

 نردلا نم بايثلا لسغ مهنع ةلذلا | ل
 ديري ةكتاع نباو ٠ تفرلا ديري نسحلاو , خف بحاص نيسحلاب ديربو

 باطخلا نب رمع دلو نم لجر هيلا ذفنأف « نس> نب هللادبع نب ناميلس
 . ناي ىلع نب ناميلس نب دمحم ىلا بتكف ٠ هابذي ةنيدملا لع ًايلاو نك
 , ةيولع 50 مأ تناكو ٠ ةبدنلاو ءاكبلا انوعنمتو انولتقت تدخأ
 فخو هنأشو هللا دبع نب كرابملا نع ”لخ كما كتاك# يباطخلا ىلإ بتكف
 . لعفف هنانب نم رذحاو هناسل

 ىنادح : لاق هللا دبع نب ىسيع نع نيسحلا مئانغلا يبأ قيلعت يف لاق

 )١( فراعملا باتك 969 , |

 نييبلاو نايبلاو ٠١4 : 5 بيرالا داشرا نع 568 : “ مالعالا (5)
 . 408 : ؛ نازيملا ناساو ؟'": ١ خشيراتلاو "4 فراعملاو '* ١:

 سل 1١8



 لاق : لاق مالسلا هيلع يلع نع ىلع نب رمع نع هدج نع هيبأ نع ىبأ

 هس ديوب داي ايا واية واسأ وأو
 بلاط وبا هفصوو ٠ يدجملا يف يرمعلا [.رسملا وبأ هلاق « ةمايقلا موي

 )١( ينابزرملا هتبحرت ركذو «ةد.علا يف ةينع نباو ةباسنلاب ىزورملا ليعامسا

 هللادبع نب ىسيع .لأق : لاقو (؟) راكب نب ريبزلاو (') يريبزلا بعصمو

 نب هللادبع نب ركب يبأ ةيالو .يف. بلاط يبأ نب ىلع نب رمع نب دمحم نبا

 : يرييزلا بعصم

 ه:ريس نه هللا رشب اعقب ىفطصملا رهاظلا ,لع ولف

 هتاس حرم هللا خشن امب رورسلا قوفو ىنلا رسل

 هتمع وئبو ىدبلأ رونب ماندلل ةداق همع ونب
 هلم ىلا دايعلا داقو هلك هقرع اجلتخا امه

 هتهيش نم تحبصأ دق ينأف ءانثلا ليم ريمالا نبيل

»(0( »(( ))(( 

 لابتملا ويا , 17١ ةنس لبق ًايح ناك « يلهلا نمحرلا دبع نب ةنيمع
 داو دحأ نب ليلخلا نع ذخأ باسنالاو لاثمالاو رابخالل ةيوار يوغل
 نابي يفوتو رويأسيأ هعم دروو ٠ نيسملا نب رهاط نب هللادبع ريمالا
 .ناتك » « رداوثلا باتك » « ةرئاسلا لاثمالاو ةرئاسلا تايبالا » هفيناصت
 سس يي

 0 , 0 ءارعشلا مجعم )1

 . 1407 شيرق باسنأ (0)

 . 158 شيرف تاما (21

 ب 1١١5 ب



 . () ةلاحك اخو رع ةلاق « ىلديانلاو رععلا
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 ةنس قون دوعسم نب هللا دبع نب نحرلا دبع .نب نعم نب وسساقأا

 تناكو املك .بادالا يف انانتفا سانلا دشأ .نم نك . ةئامو نيعيسو تس

 :يقو « هلهآو يأرلا ينو « هلهاو ثيدحلا يف رظأني ناكو ه ةنسح ةورم هل

 , هلهنأو بسنلا .يفو , هلهأو مالكلا يفو , ابلعاو رابخألا يفو ؛هلهأو رعشلا

 هنع ذخاإو .. ٠١6 ةنس ىوتملا تباث نب نامعتلا ةف.نح ابأ سلاجب ناكو

 بتك هلو , يدرحلل ءاضقلا لوو ١١ ةنس ىيتملا نبارعالا نب هللا دبع ايأ

 يملادبعو (؟) ميدتلا نبأ هركذ ةفوكلا ءاضق يلو « رداونلا باتك » ابنم

 . (4) يلكرزلا .نيدلا ميخو .« (؟) داسعلا نبا

»« »« »« 

 يرصلا باطخلا وبأ .ىسودسلا زيزع نب ةدلتق نب ةملعد نب ةضانق

 همكحالا ريرضلا وهو , طساوب تام ١١8 ةنس ىوتملاو 5١ ةنس دولوملا

 ةغللاو ةيبرعلا ىف ًاسأر , بسنلا يف ًأمامأ ظفحلا يف ةيآ , باتكلا رسفم

 :لينح نب دمحأ نعو : رمغم هنع ىور ٠ ةرصبلا لها ماع , برعلا مايأو

 ة-.رعلا يف ًاسأر ثيدحلاب ةملع عم ناكو ٠ ةرصبلا لهأ ظفحا ةداتق »

 .1؟8 : ١ نونكملا حاضيا مب ةاغولا ةيغب ١ : 48 , ٠١8 ميدنلا نبأ
 . "٠١١ تسربغلا (؟)

 . ؟م١:5 بهذلا تارذش )2

 بررالا داشراو ”58 : 4 بيذبتلا بيذبت نع 5١1:1" مالعالا (4/
 . 581 ةاعولا ةيغبو ١54 ةيببلا دئاوفلاو ١6:5

 سل .1١



 ىستو « ردقلا ىري ناكو « « بسنلاو .برعلا مايأو ةغللا تادرفمو
 نيدلا ريخو . (1) يلبنحلا دامعلا نب ىحلا دبع هلاق « ثيدحلا يف سلدي

 ٠ (9) يلك رزاا

 00 )0 ١2

 ظناح ًاويقفو ًابيدا !رعاش ناك + فوكلا ئرضملا يدسالا ديز نب تسمكلا

 ريبخ برعلأا تاغلب ملاع ًارضانم اهي نان وني بارت لكلا نيك ةكارقلا

 نيعراقملا ةيناطدقعلا ىلع نيبصعتملا ارتئ:سلاو رضم ءارعش نم معيصف اهمايأب

 : يذلا ةهركع نبا لأت «٠ اري نيرخأفملا مايالاو بلاثملاب نيملاعلا مهئارعشل

 : مبضعب لأقو , ناسل نايبلل الو نامحرت ةفلل نكي ىل تيما رعش الوأ

 هيتفو دل سأ بيطخ .نا رعاش يف نكت مل لاصخ رشع تيمكلا يف ناك

 طنا نح أت ناكو . . نانجلا تبث . . ميظعلا نآرقلا ظفاحو ةعيشلا

 مار ناكو عيشالا يف رطأن نم لوأ وهو . . ًالدج ناكو . . ةباسن ناكو

 هدئاصتو ًانيد ًايشس . . ًاعاجش ًاسراف .ئاكو هنم ىمرا دسا يف نكي م

 اهبقانمو برعلا ىلع ئم دحا عججام لاقي .ناكو « هرعش ديج نم تايمشابلا

 نمو مص هبسن ثيمكلا حيحص نمف 2 تيمكلا عج أم أميأسن] ةفرعمو

 ال : تيمكلل لاق هنا مالسلا هيلع رفعج يبأ نع يور ' نعط هيف نوط
 « ع » رفعج يبأ نعو « أنيف لوذت تهد أم سدقلا حور ادريؤم لازت

 نيتس ةنس دلو « انع تببذ ام سدقلا حور كعم لازت ال » : هل لأ

 ىدع ىلدحلا هلت5 . ةلامو نيرشعو تس ةنس دمحم نب ناورم مايا يف لتقو

 )١( بهذلا تارذش ١69:1١ .

 نرايمبلا تكنو ١ : ١١٠6 ظافحلا ةركذت نع ؟!ل :  مالعالا (5) |
 . أاهريغو

 هد ١؟١



 (؟) ناخيلع ديسلاو )١( ٠ ليبدرالا دمحم خيشلا هركذ ءارمع نب 5257

 . (5) ٍلماعلا نسم ةالاو

«» «» «» 

 ٠ يدزالا ميلس نب فنخم نب ديعس نب ىيحي نب طول فمن وبدا

 نينمؤملاريمآ باحصأ نم نك 16١ ١ ةنس ىفوتملا ٠ يلاجرلا ةباسنلا خرؤملا

 .نراثثا بتكلا نم هلو ء( ص ) ىنلا نع ىورو « مالسلا هيلع يلع

 لتقم باتك »و« مالسلا هيلع نيسحلا لتقم باتك » ابنم أباتك نوثالثو

 لها باتك »و « نيفص باتك »و« لمجلا بات5 »و« مالسلا هيلع ىلع

 رابخا »و « راتخملا رابخا »و« لاجرلا باتك » هلو « جراوخلاو ناوربنلا

 هفصو ركذ . أهريغو « فاخب يبأ لآ رابخأ »و « ركب يبأ نب دامحب

 ءاملعلا : تلاق رازخلا ثراحلا نب دمحأ طخب تأرق لاقو ٠ (؛) ميدنلا نبا

 يشاجنلا لاقو : هريغ ىلع ديزي اهحوتفو اهرابخاو قارعلا وهاب مقام ونا

 ل يدماغلا : يدزالا هيف ةه.شلا نم نيفدصملا ءامسأ تسربف باعك ِق

 ىلإنكسي ناك « مببجوو ةعيشلا نم ةفوكلاب رابخالا باحصأ ميش فنخم

 باحصأ رم ناك هابأ نا حيحصلاو : يسولعلا خيشلا لاق « هيوري أم

 خيشلاو ل )هز ردصلا نست دبلا هركحذزو , « ع ٠ نينمؤملا ريمأ

 )١( ؟ ةاورلا عماج : ١” .

 ه7 ةعفرأا تاجردلا (؟) .

 ةعمشلا نايعاآ (؟) ١ : 95” .

 ) )4تسربفلا ١١6 .

 . 77ه ةميشلا سيسأت (0)

 اس 1759



 . (9 قماعلا نئسحم دئسلاو . )١( كررباقا

 دلع دك دب

 نب ليبحرش نب نارم يذ نب ماطسب نب ريمع نب ديعس نب كلاود

 1 يفوكلا ل وبأ لاةيو ٠ رمع وبأ ينادمبلا مشج لإ لبارم ني ةعيبر

 . راعشالاو باسنالاو رايخالل ةيوأر ناك

 , ثيدحلا حمس كأو 2 يدع نب مثيبلا هنع ىورو يىعشلا نع ىور

 . ةئامو نيعبرأو عبرأ ةنس يفوتو , نيثدحملا دنع ًافيعض ناكو

 هنبا هنعو , مهريغو ةقالع نب دايزو « مزاج يبأ نب سيق نع ىورو

 ًانورقم ملسم هل جرخ كالو مه ريغو دل أخ يبأ نب ليءامساو ليءامسأ

 ىعشلا نع قيرط نم دااع ةجرت ىف يراخبلا دروأ : ىهذلا لاق ٠ رخأب

 رياجج نع يعشلا نع هل يدع نيا لاقو ةمطاف لضف يف سابع نبأ نع
 ةنس تام : هريغو ىلع نب ورمع لاقو ؛ رباج ريغ نعو . ةحلاص ثيداحا

 رجح نباو . (؟) ميدتلا نبا هلاق , ةجحلا يذ يف ةنامو نيعبرأو عبرأ
 . (5) دامعلا نب يحلا دعو (5) يومحلا توقايو (؛) ينالقسعلا

 د دج ب

 م رلا دبع |ارأ ىنكيو ء راسي نإ قادءسا نب دمحم هللا دبع وبا

 )١( ةعيرذلا ٠١ : '١١ لاآملا ىفصم يفو +8 .
 0 2 موو : 9 ةعيشلا نايعا (5)
 . »3١7 تسربفلا (6)

 . "4: ٠١ بيذبتلا بيذبت (؟)

 ,. هل : 39/ ءايدالا مجعم (5)

 ,. ”ط١ح : ١ بهذلا تاأردش 01(



 روحب نم أرحب .ناكو ٠ أسنا ىأر ةريسلا بحاص ينادملا مهالوم ىلطملا

 ةةيرطلا يضرم ريغ هنكلو , ةباسن ايرابخا معلا ةيالط اظخاح ايكذ لعلا

 هراضحاي رمأف ءاسنلا لزاغي دمحم نا هيلإ ىقر ةنيدملا عمأ نا : ىكحي

 يف سولجلا نع ءابنو ًاطاوسا هبرضو هسأر فقوف ةنسح ةرمش هل تناكو

 ةجوز رذلملا تنب ةمطاف نع يوري « هجولا نسح ناكو دجسملا رخؤم

 قمو ؟ اهيلإ لخد قم : لاقو هركنأت كلذ ًاماشه خلبف ةورع نب ماهه

 ابلخدي نأ لأسيو ابب ىتؤيو راعشالا هل لمعي ناك : لاقيو ؟ اهنم عمس
 ةديضف هب راص ام راعشالا نم هبات نمضف لعفيف ةريسلا يف هباتك ىف

 لمحي ناكو . هباتك يف هدروأ يذلا بسنلا يف أطخاو رعشلا ةاور دنع

 ثيدحلا باحماو ٠ لوالا لملا لهأ هبتك يف مبيمسيو ىراصنلاو دوبيلا نع

 ةريقم يف نفدو « دادفب ةنامو نيسمخ ةنس وتو « هنومبتيو هنوفعضي

 , )١( ميدتلا نبا هركحذ : يترشلا بناجلاب يهو ديشرلا مأ نارديخلا

 . (4زملاسك اضر دعو ٠ (؟)دامعلا نب ىحلا دعو , (؟) يومحلا توقايو

 دإع دج

 نيدباعلا نيز ىلع ماهالا نب رغصالا نيسحلا نب دمحم هللا ى.ء وبا

 أثدحم ًالضاف ًاملاع ناك ٠ مالسلا مييلع بلاط يبا نب ىلع نب نيسحلا نبا

 يماسا » : ناونع يف ةركذتلا يف يلديبعلا انبم نبا هركذ « ةباسن ةيوار

 )١( تسربفلا ١١6١ .

 . 8 : ١4 ءايدالا مجعم (؟)

 . 786.6: ١ بهذلا تارذش (؟)

 ١ : 5١4 بيطخلل داهفغب خيرات نع 44 : ١ نينلؤملا مجعم )4

 . هريغو



 هيف )١( ليبدراالا دمحم خيشلا ركذو . مجرتملا مهتلمج نم « نيباسنلا
 عبس هلو ٠ ةئامو نيئامثو ىدحا ةنس تام ٠ ةفوكلا لزن يندم هنع دنس

 لاجر نع هركذ ٠ مالساا هيلع قداصلا باسصأ نم نو 2, ةنس نوتسو

 نيسحلا نب دءع دلوو : يريبزلا هللاهرع نب بهصم لاقو ٠ يسوطلا خيشلا
 نب هللا فرع نب ىلفامسا تاب موثاك مأ امبمأ ليعامسإ ماو دأ روكذملا
 بقع هل نك يدجملا يف يرععلا نسحلا وبأ لاقو ٠. بلاط ىبأ نب رفعج

 . ضرشأ

 دم دع دب

 ءاملعلا نم ناك ٠ ىلكلا ديز نب رشب نب بئاسلا نب دمع رظنلا وبأ
 مايأو رابخالاو ريسفتلاب ًالاع , ةنوكلا ف ثيدحلا ةاور نمو ءاهقفلاو
 مدقم ؛ مالسلا ام,يلع قداصلاو رقابلا مامالا باسصأ ن* ميباسناو سأنلا

 نب ماشه لاقو هنع يوري ٠ سابعلاب فرعي نبا هلل ناكو ١ باسنالا لعب
 حلاص وبأ هذخأو حلاص يبأ نع شيرت بدن تذخأ يبأ يىل لأ# : ديحم

 سلتكلا يبأ ند ةدنك بسن تذخأو : لاق ؛ بلاط يبأ نب ليمع نع

 راجتلا نع ناندع نب دعم بسن تذخأو . سانلا ملعأ ناتو يدنكلا
 تذخأو , هئم تعمسو تيأر نع سأنلا ظضحأ ناكو ٠ يناودعلا سوأ نبا

 : ماشه لاق . دايأب الاد ناكو ٠ يدايالا ثأثر نب يدع نع دايأ بسن

 دمحم لاق ؛ لجعلا ليءامسا نب شارخ نعو يبأ نع ةعيبر بسن تذخأو
 نيسملا ةنرآ ةنيكحس مسأ أم نسح نب هللا درء ينل أس : بئاسلا نبأ
 بئاسلا نب دمحم فوتو , تبصأ : لاف ٠ ةم.ما تلقف ؟ مالسلا هيلعء

 , نآرقلا ريسفت باتك » بتكلا نم هلو . ةئامو نيعبرأو تس ةنس ةفوكلاب
 )١( ةاورلا عماج " : ٠٠١ ,

 بع ©١5 سس



 نم بئاسلا نب دمحم مدقأ ( روصنملاو حافسلا مع ) يلع نب ناميلس ناكو
 ىتح ناآرقلا سانلا ىلع لمي لعجف هراد يف هسلجأو ةرصبلا ىلإ ةفوكلا

 بتكنال اولاقف فرعيام فالخ ىلع اهرسفف « ةعارب ةروص ه» يف ةيآ ىلإ غلب

 هذه ريسفت .بتكي ىتح أفرح تيلما ال هللاو : دمحم لاقف ٠ ريسفتلا اذه

 اه اوبتكأ لاف ىلع نب ناميلس ىلإ كلذ عفرف « هللا هلزنا ام ىلع ةيآلا

 . كلذ ىوس ام اوعدو لوقب

 نباو كرابملا نبا هنعو . امهريغو يعشلاو ماذا, ملاص يبأ نع يور

 دحال سيلو ريسفتلا يف هوضر : يدع نبأ لاق ٠ نوراه نب ديزيو ليضف
 دلو نم اوقرفت مهنال أبوعش برعلا تيمس لاق . هنع هريسفنت نم لوطا

 ليعامسأ ونب مهط برعلاو اوبعشت ناطحق دلو نمو ٠ مالسلا هيلع ليعامسا

 نم لوأو « فيقثو ؛ تومرضحو ٠ عازوالاو . فلسلا » لئاق عبرأ الإ

 يف ركذ ين لكو . لل,ءءامسا نب تبن نب عسيمبلا نب برعي ةييرعلاب ملكت
 ءدوهو ؛ طولو ٠ حونو ٠« سيردا » ريغ ميهاربا دلو نم وهف نآرقلا
 , ليعامساو , حااصو ٠ دوه ه الا ين برعلا يف نكي ملو : لأق « حلاصو

 هونبو رشب هدج #.راكو : ةبيتق نبا لاتو « هلآو هيلع هللا ىلص دمحمو

 نب ىلع عم « نيفنصو لمجلا » اودهش « نمحرلا دبعو ؛ ديبعو ؛ بئاسلا »

 دمحم دبشو ريبزلا نب بعصم عم بئاسلا لتقو ٠ مالسلا هيلع بلاط يبأ
 , )١( ميدنلا نبا هجرتو ثعشألا نبا عم مجامجلا يلعلا بئاسلا نبأ
 د خيشلاو , (©) دامعلا نب يحلا دبعو , (1) ينالقسملا رجح نباو

 )١( تسررغلا ١١4 . ١

 . ملكش : " نازيملا نال (؟)

 . 9:1١)" بهذلا تارذش (9)

 سس 11048 -



 (؟)يلكرزلا نيدلا ريخو ٠ (؟)يزيربتلا ىلع دمحم خيشلاو )١( ٠ ليبدرالا
 . (5) ينارهطلا كرزب اتا خيشلاو , (؛) ةلاحك اضر رمعءو

 اي دج د

 هركذ , ةباسن ةيوار يندملا ىموزخملا بيسملا نب دعس نب دهحت

 ةنس قوثملا بيسملا نب ديعس ةججرت يف ؛ )١( لبنحلا دامعلا نب يلا دبع

 نم ًاموق ىفنف' ةباسن ناكو ددحع ديعسل دوو : لاق ..نيعمتو. عبرأ

 . دحلا هدلجف يلاولا ىلإ كلذ مفرف .نيموزخملا

 وي دع 2#

 ةيبرعلاب ملاع ؛ ديفوبأ ىلجعلا يسودسلا ثراحلا نب ورهع نب جرو

 . دمحا نب لياخلا بحصو :٠ يراصنالا ديز ئبأ نع ذخأ , ةغللاو باسنالاو

 درهم يبأو : جاجحلا نب ةبعش نع ثددحلا عمسو هب احصأ رابك نم نو

 ؛ يديديلا ددع يبأ نب دمع نب دمعأ هنع ذخأو . امهريغو . ءالعلا نبا

 ن. مدق هنا جرؤم ينريخأ : يديزيلا سابعلا نب دمحم هللا دبع وبأ لاق
 ةقلح يف سايقلا تملعت ام لوأف . ةيبرعلاب سايقلاب هل ةفرعم الو ةيدابلا

 :يديريلا سابعلا نب دمحم لاقو , 18١ ةنس ةرصبلاب يراصنالا ديز يبأ

 :ء”ءأاك دمحم يبأ نب دمحم ي5دج ىلإ ىسودسلا جرؤم ىل ف أ ىدفهأ

 . ٠١“ : " ةأورلا عماج )1

 , ماله : " بدالا ةنأدءر (؟

 . 7 مالعألا (

 ١١ : ١٠١ نيفلؤملا مجعم (

 . "1٠ لاقملا ىفصم (©

 . ١٠١؟ : ١ بهذلا تارذش (

 سل ١1؟9 ل



 : هيف يدج لاف

 يرؤهو رمع نبا ىلوأ ام ركشأس

 للعلا ىلإ هامن يسود ا بس رغأ

 هبدس لامؤن ديف ايا انتبا
 ىنغلاو لذبلاو لضفلاو اثردصأف

 ًاعربتم هسكتسأ و ينامكح

 هلاج تدرأ نا لاج ءايك

 هتسبل ام اذا ًاضافضف هناسك

 اهداراعصأ نأك هيف بح ىرت

 دولا عم ءانثلا نس> هحتماو

 د_جملاو مراكملاب أيص ناك با

 دلص الو باك ريغ أدنز حدقنو

 درول! و رداصمللا .دومحم للز اهو

 د*غرلا ئع نوكم ام ىنسأ كلذو

 دريلا نم تيشخ نإ ءاتش بوو

 دصقلا نعتزجو الات تحور:

 دمغ نع لس هلقص ثيدح دنزف

 يدمب نه يسو دسلل ركشب ىصوأو هرب يسودسلا تشع ام ركشأاَس

 نكسف ناسارتخ ىلإ هعم لحر ٠ ىسابعلا نومأملا عمح ةبحص هل تناو

 هيف يفوت يذلا مويلا يف 1560 ةنس تامو « روباسين ىلإ لفتنا مث ورمب

 ةحئار لاقيو . نارفعزلا : ديفلا)و , ديف وبأ ىنكيو ٠ رعاشلا ساون وبأ

 بيرغ باتك » و « يناعملاو لاثمالا باتك » : هفملأ7 نمو نارفءزلا

 باتك » و « لئابقلا ريهاج باتك »و « ءاونالا بلتك » و « نآأرتلا

 هتجرت ركحذ ؛ ط شيرت قذ> امأ درج رعش هلو 2« شيرف قذح

 (؟)ىلكرزلا نيدلا ريخو ٠ (؟)يرابنالا دمحم نب نحر اادبعو ٠ (١)ميدنلا نبأ
 لا تلا

 . ١/4 ءابلالا ةهزن (؟)

 2.٠ ةاعولا ةيغيو 1١١ : ؟ نايعالا تاينو نع؟386 : 4 مالعالا (©)
 _”" : " رهزملاو الك ءالالا ةهزنو سيرالا داشرأو م00: ةاورلا هابناو

 . 57 دادنب خيراتو 77 نيب وحلا بتأرمو
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 . )١( ةلاحك أضر رهخ و

 دع

 بلطملاني دسأ نب دوسالا نب ةعمز نب هللا دبع نب ريثك نب بهو

 أثدح « هرصع ءاهقف نم ناك ؛ يتحبلا وبأ يصف نب ىرعلا كبع نب
 راكي دعب ٠ ةفرشملا ةنيدملا هلبق نم يلو مث ٠ نوراهل ءاضقلا يلو ٠ اسا

 رفعج نا لاقيو « ٠٠١ ةنس ابي يفوتو دادغب مدقف لزع مث هاا نبإ

 نب رفعج نع ثيداحأ هلو ٠ همأب ًأجوزتم ناك مالسلا امبيلع دمحم نبا

 ,بذكلا يف ديثرلا عم ثداحا هلو ءاهب قثوي ال ابك مالسلا هيلع دمحم

 باك »و « تايارلا باتك : بتكلا نم هلو « ًايماع ًاباذك ناكو

 لئاضف بات5 »و « ( ص ) ىنلا ةفص بات5 »و « سيددجو مسط

 لئاضفلا عيمج ىلع يوتحيو « ريبكلا لئاضفلا باتك » و « راصنالا

 ىلع يوتديو « مال هلا اهبيلع ميهاربا نب ليعامسأ دلو بسن باتك »و

 ةمالعلاو ٠ (؟) ميدنلا نيا هتحرت ركذ « صصقلاو ثدداحألا نم ةعطق

 .(4) ةلاحك اضر رمعو , (؟) ىليبدرالا دمحم خيشلاو « ةصالخلا يف لحلا

 دج دج

 ءهريغو ١١8 : 5 يدفصلل يفاولا نع ©" : ١ نيفلؤملا مجعم )١(

 . مدقت امك
 . ١549 تسربفلا (؟)

 , ”,9؟: ؟ ةأورأا عماج 2

 ءابدالا مجعم نعو ميدنلا نبأ نع ١ : ١/4 نينلؤملا مجعم (؟)

 نيفراعلا ةيده ؟؟١ : " نازيملا ناسل ؟ا/4 : "” لادتعالا نازيم 56 : ١١

 : ١ ىلهررلل مالعالا 505 : "

 سل 1١١8



 يدع .نب ثرأاحلا نب رغصالا يدع نب ديلولا نب ةرامع نب ماسه

 ثدحي ناكو « اهرابخأو شيرق باسنأب ًاملاع ناك ٠ فانم دبع نب لفون نبا

 يذلا وهو يدبملا ةباحص يف ًارعاش ناك « ةرامع.نب دوسالا هوخاو هنع

 : تلصلا نب ريثك نب هللا دبع نب دمحمل لوقي

 نراثدح أذو ثادحأ رهدللو توا: ى1نربئيب تاوزن ىرأ

 نراقرو هنود ىرم ملقنمو هل علمتم _راطيم ًاثدح ىرأ

 . )١( يريبزلا هللا دبع نب بعصم هلاق

 د دع دب
 أبسات نراك . ءارمجلا ناسل بقلملا رقشالا نب ءاقرو بالك وبدأ

 . تسربغلا يف ميدنلا نبا هلاق « ًاريكو أبيت سانلا رثكاو

 دج دع د

 لهأ نم نراك « يندملا ئيللا بأد نب ركب نب ديزي نب ىبعبا
 ابز نب ىسيع هوخأو «٠ (؟) ىملعالا نيسح دمحم خيشلا هدع ٠ باننالا

 . هركذ مدعتملا
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 . "2٠ شيرق ناستأ )1(

 . ؟5 : ٠ فرأعملا ةرئاد (؟)

 مع 1990١ ل



 ( ثلاثلا نرقلا )

 دحا « هللا دبع وبا يدايالا كلام نب ريرج نب دواد ىبأ نب دمحأ
 هيفو « بأسنالاو رايخالاب افراع ناكو . ةلرتعملا نرخ نيرويفلل ةانتلا

 ةفالخ لوأ يف يفو:و . دمحأ لثمف لضاف سانلا سلجتسا اذإ : نومأملا لوقي

 . )١( ىلكرزلا نيدلا ريخ هلاق , 5*3 ةنس لكوتملا

 ا 2 د

 وهو ) ينئادملا بحاص ناك ٠ كرابملا نإ ثراحلا نب دمحأ رفعج وبا

 ىلوم هنا يفوكلا نبا طخب تأرق لاق ٠ ( ينئادملا دمحم نب ىلع نسحلا وبا
 : هرعش ندت آرعاش ى>أ ناكو , يدادغب روصنملا

 بايلا بجاح ىنود عنمت اذإ هعرقا بابلاب ىرأ ال ٌؤرهأ ىنا
 يبالا هراكلا دو بلاطا الو فرش يذ دو ينأرمأ مولا الو

 نيسمخو نامث ةنس ةجحلا يذ يف يفونو ' باجالا مذي هرعش رثكأو

 ةنس تأ. : لاقيو « اهربأته يف نادو ةنوكلا بابي هلزنم نانو « نيتثامو
 و « لئابقلا باتك » : ابنه رشع ةتس بتكلا نم هلو « نيسمخو تس
 « نوطبلا ياتك » و « يرارسلا ءانبا باتك »و « فارشالا باتك »
 . (؟) ميدنلا نيا هلأق

 د دج

 , يدنكلا فوكلا يركشيلا حيبص نب ليعامسا نب نسحلا نب دمحا
 ,.«” الط :3٠6١ ذ مالعالا )1(

 . 6١؟ تسررفلا (0)

 كل لا



 نب دمحم هللا دبع وبا وه )5: مك احلا هنم عمس ةبأسن اغوو ألاع نا

 يروباسينلا ينامهطلا ىضلا عيبلا نإ ميعن نب نودمح نب دمع نب هللادبع

 دحأ ةفوكلا خيرات يف ينوكلا رفعج نب دمحم ركذو , ( 400 ةئس قتلا

 ؛ هريغو بلع نع ينربخأ , ةباسنلا يدنكحلا ليعامسا نب نسحلا نبا

 نم تايراؤنلا يف ترظن : لاق ةدقع نبا ىلّقتو بسنلا .ىف ًاباتك فنيضو

 ىلع هرهشب تداهتسإو : لاق : ناسنالاب هنم ملعأ ثتدأر افف تيمكلا رعش

 . )١( 887 ةئس ىفوتملا ينالقسعلا رجح نبا هلاق « ىباتك فينصت

 د د د

 ماع ناك « يدادغبلا داذش نب برح نب ريهز ةمثيخ يبا نب كما

 مع ذخأ , أثدع بدالل ةءوار سانلا مايأب آريصب ةباسن آخرم ًالظفاح

 بعضه نع بسنلا ىلعو : لبثح نو دمحأو نيهم نب ىيحي نع ثيدحلا

 نع بدالاو « ينئادملا نسحلا ئبأ نع سانلا ماياو ؛ يريبزلا هللا دبع نبا

 ةنَس دلو , هدئاوف رثكأف « خيراتلا باتك » هلو , يحمجلا مالس نب دمح

 , لوالا ىداح يف نيتئامو نيعبسو عست ةنس يف تامو . نيتئامو سمخ

 بيطلاو ؛ (؟) ميدنلا نبأ هتجرت ركذ ء ةنس نيعسنو أعبرا خلب دقو

 ش (هزدامعلا ند ىحلا لكعو 0 ينالقسعلا رجح ناو 6 )2 يدادغبلا

 . ١ : #١6 نازيملا نأاسل (1)

 . 6١" تسرفلا (؟)

 . ١١؟ : 4 بيطخلا ضيرأت (9)

 . ١ : ١/4 ناريملا ناسل (5)

 ,. ؤا/ل4 : " بهذلا تاأرذش 0



 0 يكباتالا يدرب يرحعت افصوبو

 يب د د“

 ليقع نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب ليقع نب هللا دبع نب كمحا
 نراكو ٠ نيبيصن ةباقن يلو , الضاف افيرش ًاديس ناك . بلاط يبأ نبا
 يلع خيشلاو , ةدمعلا يف ةبنع نبأ هركذ ء بسنلا يف فيئاصت هل « ةباسن
 (؟)يملعالا نيسح دمحب خيشلا هركذو « ةعيملا نوصحلا يف ءاطغلا فشاك

 هيبأو ٠ ليقع ىلعالا هدجك ةباسن نسح يمامأ ؛ ييصنلا يشرقلا ليقعلاب

 ى.بلا هقصو مج رتملاف , مكب دمحمو ناوفصأب هللا ديع هادفحو « هللا دبع

 . نيبيصنب ةباسنلاب (؟) ابطابط نب رصان نب ميهاربا

 2 ا #6
 ورمع نب ذمححم نب هللا دبع نب كرابملا ىسيع نب دمحأ رهاظ وبأ

 هل « ةباسن ًاثدحم أبيقف ًاملاع ناك « مالسلا هيلع بلاط يبأ نب ىلع نبا
 رس يف يراخبلا هللا دبع نب لبس رصن وبأ هنع ىور « بسالا يف باتك

 هل ًاريتس ًافيفع ناك : يد جملا يف يرمعلا نسحلا وبأ لاقو ٠ باسنالا
 : ةدمعلا يف ةبنع نبا لاقو « ملعلا ليلق ناو ٠ لعلاب دبشو مدقتو هأج
 ميشلا ركذو , ًادهزو [لع هلها خيش ناك ؛ ثدحملا ةباسنلا هيقفلا هيف

 هل , يرصبلا بيوص نإ دابع نع ىور هنأ : (4) يملعالا نيسح كمحك
 يناوبصالا جرفلا بأ لاقو , لّقيصلا دمحم نب رفعج هنع ىور * ناك

 )١( ةرهازلا موجنلا ١ : 85 .

 . 187 : ” فراعملا ةرئاد (؟

 . ١"؟ ةلقتاملا (

' : 

) 
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) 



 00 يلهاعلا نسحب ديلا هجرتو ٠ رهأط نب نسحلا هلتق : نءلاطلا لتاقم ق

 .ةباسنلا فيرشلاب ةدع سو « 5 ا.طابطأا رصان ند ميهأربأ هع ىورو

 ا د دي

 رغصالا نب سلا قل يلع 2 ةراضغ بقلملا ىقوكلا ىمسدع ند لج ]

 دز نب نسحلا لبق نم يرلا ريمأ ناكو « ًاريبك أ,يقف « ثيدحلل ًايوار

 ف ىراخبلا هلل كيدع نب لو رصف وبأ هلأق « نيتنامو 0 ةدس ىعادلا

 . إلا ةدؤص ةلقتنملا ف ارطايط ميهأربأ همع ىورو 2 هلع ةدهدلا ِق هم

 د

 ليعامسأ نب أبطايل موهأربأ نب دمح] نب دمحم نب دمحأ هلأ كمع وبا

 م, بلاط يبأ نو ىلع نب نسمهلا نب نسحلا نب ميهأربأ نب جابيدلا

 , فيناصت هل , ةباسن رعاش « مهئالضفو ةرتعلا ءاملع نم ناك ٠ مالسلا

 دالوأ مج رتمللو 1 نايفصأ ِق بنسانلا لضافلا ملاعلاب ةييلاطلا ناسنأ ِق

 دمحم نسحلا وبأ : ميذم نيد ءارعشو ءامملء مهيفو « ةلجأ ةداس مهو

 بحاضص ىنابفصالا دبجلا رداشلا فد رخلا روكذملا دمحا هللا لبع يبأ نبأ

 بلاط ىبأ نا ني حلا هنأ مل. وبأ ةباسلا فررشلا موهو ) رعءشلا دن

 هللا دبع يبأ نب ىدوحت نب يلع نب مساقلا نب دمحم نب مسأقلا نب دمحج

 دادغبب يدجملا بحاص يولعلا يرمعلا نسحلا يبا هيقل يذلا روكذملا دمعا
 . 7٠١:5 ةهشلا نايعأ )1

 . ١١ ةلمانملا (؟)



 نب ميهأربا ليعامسا وبأ ةباسنلا ملاعلا مهنمو , هركذ يتأي , هيلع أرقو

 . نسل يبأ نب رعاشلا لع نب نسحلا نب هللا دبع نب ميهأربأ نب رصان

 «بسنلا لع يف ةاةتئلا » باتك فنصم روكذملا دحا هللادبع ىبا نب دمحب

 . هركذ يتأي
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 نب صفح نب نامياس نب دايمح نب دمحم نب دحأ هّنيأ كلم ودا

 يدع ينب نه يودحألا رماع نب مناغ نب ةفيذح نب مهج يبا نب هللا دبع
 لواقع وبلال او يعتلاب ماع , أتنفتم ةبوار ًارعاش ابدأ ناك ء بعك نبا

 نبدم لاق , بت5 كلذ يف هلو ٠ لعت ابو قارعلا لخد ؛ سانلا ةلج

 نيبرمعلا نم موق نيبو هنيب عقو : لاق ةعارش يبا نب راوس ينثدح : دواد
 يف نييمشابلا ضعب هل لاقف « ركذ حبقأب مهفلس ركذف رش نيينامثعلاو

 ةلام هبرضب رمأف لكوتملا ىلا هريخ ىبناف ميظع رمأب سابعلا ركذف « كلذ
 هبرض نه غرف املف  ميهاربأ نب قاحسا نب ميهاربأ اهايأ هبرض « طوس

 : هيف لاق

 ردص ةلع دروه لكحلو رعشلا تبنيو مولكلا ىربت

 رجشلا قروأ اه هديبعل مهطبنم بارتالا يف موللاو

 باتك ه و « اهرابخأو شيرق بانا باتك » : بتكلا نم هلو
 ىلع درلا يف راصتالا باتك هوء بلاثملا باتكح » و « نيموصحملا
 ب.طخلاو )١( ٠ ميدنلا نبا هركذ « رصم لئاضف باتك » و « ةيبوعشلا
 سابعلا سس هللا ىلع نا يلع نس مدلاص نس هلل دبع ةيج رت 1 ىدادغبلا

 ٠ نلحق تسررفأ | )1

 هس 1١50 د



 (؟) ىل ماعلا نسحب ديسلاو ء(؟) كرزب اأو ء(١) بلطملا دبع نإ

 . (4) ةلاحك اضر رمعو

 ا د

 قربلا ىلع نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دلاخ نب دمح نب دمحأ

 رمع نب فسو» هسبح ٠ ىلع نب دمحم هدج ناكو ٠ يفوك هلصا ٠ رفعج وبأ

 , هلتق مث ٠ مالسلا هيلع نيسحلا نب ىلع نب ديز لتق دعب قارعلا يلاو

 | وماقأف مق ةقرب ىلا نمحرلا دبع هسبأ عم بررق نسأ] ريغص دلاخ ناكو

 ىلع دمتعاو ءافهضلا نع ةياورلا رثكا هنا ريغ , هسفن يف ةقث ناكو « اهب

 : ارنم ىش نونف ىف ًادل< ةئامو ىدحا يهو ةرثك اك .يقددعو ليما رملا

 « ممالا باستا باتك »و « بادنالاو رثآملا باتك » بستلا ملء يف

 , 504 ةنس يفور: هناو , )١( لماعلا ىسحم ديسلاو ٠ (ه) يسوطلا هلاق

 . (90 يلك رزلا نيدلا ريخ هركذو ٠ ىشاجتلا نع هركذو

 د د#ي دب

 رجالا نب ناميلس نب ريزولا نب ىيحي نب دمحا هلأ دبع ورا

 0 للا خيبات
 , "”"2© : " ةعيرذلا (5)

 . ؟"ةؤال : 5 ةعيشلا نايعأ (؟)

 مجعمو ١١١ : 5 يناولا بحاص يدفصلا نع ؟ نيفلؤملا - )1(

 . 115 "  ءايدالا

 . 144 تدسربفلا (6)

 . "؟5؟: ١ ةعيشلا نايعا (5)

 )"( مالعالا ١ : 6و١ .

 مسلس )50 ل



 ناكو « هريغو بهو نب هللا دبع نع ىور « موثلك نب رشب ىلوه يموسلا
 ىدحا ةنس هدلوه ناكو ؛ باسنالاو رابخالاو بدالاو رعشلاب ًاملاع أبيقف
 )١( ريثالا نبا هلا نيتثئامو سدمخ ةنس لاوش ىف يفوتو . ةئامو نيعبسو

 ينب ىلا ةبسالا هذه واولا نوكسو ةلمبملا نيسلا متفب ىموسلا : ناونعي

 ةبسنلا هذهب روهشملاو نطب نوكسلا نب بيبش نب سرشا نب يدع نب موس

 . روكذملا مجوتملا

 د »#ب

 يرذالبلا يدادغبلا دواد نب رباج نب ىيحي نب دمحا نيسحلا وبا
 نوعاملا دم ٠ ًائقتم ةيوار ةباسن ًابيدا ًالضاف املاغ ناك , ؟الك ةنم ىفونملا

 يف دشف همأيا رخآ سوسوو , دمتعملا ماي يف فوتو لكوالا سلاجو

 ريغ ىلع رذالبلا مث برش هلا : هتسوسو ببسو هيف تامو ٠ ناتسراميبلا

 امل نامءلس نب بهو لوأنتيو ٠ آريثك وجد ناكو , هقحلام هقحلاف ةفرعم

 ىيحي نب هللا ديبع ةرضحب ةطرضلا تناكو هيف هلوق نمف « هقرمف طرض
 : نأق اخ نبأ

 ممل وس اسوأ ُْق قود هدعر ثم مميت ةطرض 5

 هدعر دعاص ودخأ ىفدو أةراس 37 بهو تمذقت

 هدبغل | معطي نم لك يذك أمد راسب هلل كته دك

 ) ريمكلا| نادمللا باك ( 6 ريغصلا نادلبلا بناتك ( نتدكلا نم هلو

 روش #4 را 4 ريشدرأ لدهع ابك ,2 باسنالاو رايخالا ىاذك ) 4معر م
 ري يي سس ببي نبأ هركححز ' يبرعهلا ناسللا ىلا يسرأفلا نم ةلمنلا لسا ناو

 , هال : ١ ناسنالا بيذبت يف بابللا11)
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 '« (9) ينالقسعلا رجح ىرباو . )١( يومحلا توقايو , )١( ميدنلا
 . (؛)ةلا>ك اضر رمعو

 ا دج 2

 نب لضفلا لبس يبا نب قاحسا نب ىلع نب ليعامسا لهدس ودأ
 , هنأامز ىف نييةخبونلا هجوو , دادغبب ًاماكتم ًالضاف ألأاع ناك . تدب وز

 هذاتسا هنا : لوةي يشانلا نسحلا وبا ناكو . ايندلاو نيدلا يف ةلالج هل

 مل دمحب لأ نم مئاعلا ف يأر هلو نيملكتملا نم ةءامح هرضح», سلجي هلو

 ._.رسحلا نب دم ماهالا نإ : لوقا أنآ لومي ناك هنأ وهو . هيلا قبس

 نئمدعي اميف كلذكو ء هنبا ةبيغلا ىف هالات ناكو « ةبيغلا ىف تام هنكلو

 يلع نب محن راحدج وي] ناو ء هرابظأ يف همكد هللا دم:» نأ ىلا هدلو

 هل لدبيو ةنتنلا ىلا هوعدي هل_سار رقازعلا يبا نباب فورعملا ىناغملشلا

 لاتف ٠ عرفلا هبشي حلج لبس ىباأ مدقمب ناكو ؛ بيجعلا رابظأو زجعملا

 ىسأر مدقمب كبحاص تريني وه ءىش يأ يردا أم زجعم انا : لوسرألل

 هلو لبس وبا قوتو ء اذه دعب لوسرلا هيلا داع امف هب نمؤأ ىتح رعشلا

 « ةمامالا يف هيبنتلا باك » « ةماهالاب ءافيتسالا باتك » , بتكلا نم

 « ةمامالا يف يرطاطلا ىلع درلا باتك » « ةالغلا لع درلا باتح »

 ةلاسر صضفن بات5 » « سابللا يف نأبا نب ىسيع ىلع دراا باتك ده

 )١( ه ءاردالا مجعم :99.

 . 55:١” ناريملا ناسل (9)

 خيراتو 716 : 9 ىهذلل ءالبنلا ريس نع ٠١١ : ؟ نيفلؤملا مجعم (؟)

 . هريغو ١؟ه : " ركاسع نبال قشمد

 سل 1738 ب



 « ةفرعملا بات » « سلاجملا باتك » « رطاوخلا باتك » « ىفاشلا

 ىلع درلا باتك » « ماعلا ثدس> باتك » « ةلاسرلا تدبثت بانك 5

 مالكلا باتك » « قولخملاب لاق ام ىلع درلا باتك » « تافصلا باحصا

 « ىكحملاو ةياكحلا باتك » « سايقلا لاطبا باتك » « ناسنالا يف

 جاتلا ضقن باتك » « يدنوارلا ىلع ةمكحلا ثيع ىأتك ضن بأتك »

 لع يأرلا دابتجا ضقن باتك » كبسلا باتكب فرعيو « يدنوارأا ىلع
 نيشلا هركذو ؛ (١)ميدنلا نبا هلاق « تافصلا باتك » « يدنوارلا نبا

 ةمالخو ٠ يسواعلا تسربفو ٠ يشاجنلا نع , (9) يليبدرالا يلع نب دمح
 | | ْ | . ةمالعلا

 آج دك

 رفنعج نب يرذم لا سأر هللا دبع نب ميهاربأ و قسحلا ىلع ونا
 , ةباستلا لضافلا ملاعلا , ةيفنحلا نب دمحم نب رفعج دا بلا
 هلا دبع نب ميهاربا نارحب ١ (؟) ايطابط لآ رصان نب ميهاربا هركذ

 دمحبو هللا دبعو ةباسنلا نسحلا يلع وبأ هبعع دلو مأ همأ ٠ يرذملا سأر

 يلع وبا هوخأو' ةلالجو لضف مهيث تإ لم مجتملاو وسع يلع 0
 « طوسبملا » بحاص ةقثلا ليلجلا ةباسنلا ديسلا اذه , ميهأربأ نب دمي
 ىف يرمعلا مئانغلا يبا نب يلع نسحلا وبا خيشلا هركذ يذلا بسلا يف
 . ىةرمسب ةباقنلا تمبلا اذه يفو 4:ع ىورد ٠ يدجملا

 2 د
 ١ ٠ ثمربفلا (1)

 "داوم ةاوراأ عمأج (؟)

 . ١؟١ ةيبلاطلا ةلقتنم (؟]



 ئركسلا ءالعلا نب نم رلا دبع نب هللا دبع نب نيسحلا 87 نمسا

 هأتخ يف بوغره « مايالاو باسنالاو ةغللاب ةفرعملا نسح ناك , ىاعس وبأ

 هغملأت يف داوج « شوحولا بادكك » بتكلا نم هلو يقونو ؛ هتحمأ

 نم ةعطقو لوحفلا نم ةءامح راعشا يركسلا لمعو « تابنلا باتك »

 , ناتغبانلاو « سيقلا ءرما : ءارعشلا نم هرعش لمع نممف « لئابقلا

 لاقو . )١( ميدنلا نبا هلاق ؛ لبقه يبا نب ميمتو « ميطخلا نب سيقو

 . يفوكلا نب نسحلا ىبأ طخ نم : هتبتك

 دك دج

 ىنب باسنأ باتك » : بتكلا نم هل يركسلا ديعس نب نمسح

 . (؟) ميدنلا نبا هلاق ريبك باتك « بلطملا دبع

 دب ديم د#ب

 أبيدا ًالضاف ًايضاق ناك . ناس> وبا يدايزلا نامثع نب ندسحلا

 دا# معمس . هريغو يدع نب مثيلا نع يوري « ًاميرك ًاداوج أبسان

 بمكَلا لمعي ناكو . دادغيب هيلع لزن ىعفاشلا نأ ليق هتقبطو ديز نبا

 وه تامو سانلا نع ذخاو « ةريبكح ةئسح هتنازخ تناو , هل لمعتو

 ثالث ةنس بجر يف دحأو تقو تقو يف دعجلا يبأ نب ىلع نب فسح ]و

 با:5 » بتكلا نم هلو ٠ ررشاو ةنس نوزامثو عبس هلو « نيتئامو نيعبرأو

 باَعلا باتكح ه « ءارعشلا تاقبط باتك » « ريبزاا نب ةورع ناعم

 يحلا ديعو , (؟) ميدنلا نبا هلاق « تابمالاو ءابالا باتك » « ءارعشلا

 )١( تسررمل] /الا١ .

 . ٠6١5 تسربفلا (؟)

 . ١١٠١ تسربفلا (؟©)

 د ]4و



 . )١( يلبنحلا دامعلا نأ

 تينا نبت نع

 ةعمدلا يذ نيسحلا نب ىيحي نب رمهع نب ثدحملا ى#حأ نب نكدسلا

 هللادبع وبأ ٠ مالسلا مهيلع بلاط يبا نب يلع نب نيسحلا نب 55 ديز نبأ
 نا «٠ ثدحملا رعاأشلا هءةفلا ةلزالا عيفرلا ردقلا لواجلا 8 رشلا ديسلا

 ىدحأ ةنس نيحتسملا نمز يف قارعلا ىلا ذزاجحلا نم ىعد مج لضف هب دل

 لوأ وهو , نييلاطلا رئاس ىلع ةفا6 ءابقنلا ةباعن ىلوو نيتئامو نيسعخو

 نم لوأ وهو . طساوب .ةبرق يهو يسرباس ربنلاب فرعيو ةباقنلا يلو ند
 ذخاو بسنلا عججو « نيساي لآ يف نوصغلا » : هامسو باسنالا يف اراك - قدس

 رايد نبا رفذو . رجشملا لضافلا يركحلا ةباسنلا راند نبا ة«ءلعت

 دلولا نم ةريثك ةدع هلو , ىتع اهمسا دلو مال وهو « أهنم دافأف هدئارجب
 بلاط وباو , يدجملا يف يولعلا يردعلا نسحلا وبأ هركذ ٠ اوسأرو ]ومدقت
 , ةركذتلا ىف يلديبعلا انبم نبأو ٠ ةيبلاادلا١ باسنا ىف يزورملا لوءامسأ
 ةلياضلا باتك يف يناربطلا كرزب اأ خيشلا ركذو « ةدمعلا يف ةبنع نبأو
 . 56. ةنس قوت هنأ

 دج د

 نم ناك ٠ يرصبلا ربكالا ريرضلا رمع وبأ يرينعلا رمع نب صقح
 ىمع] وهو دإآو . هقفلاو سانا ماياو رهشلاو باسحلاو ضئارغلاب ءاملعلا
 نيل كا رك ذو (؟)ينالقسعلا رجح نبأ هلاو , نيتئامو نيرشع ةنس تأه

 ,. :١٠.١ " بهذلا تارذش )١(

 , :41١١ ؟ بيذبتلا بيذب# (؟)

 هد ١41١ ب



 ش لاق يدع نب مثيه ةحرت يف , )١( قأحسأ رب دمحم جرفلا ويا وه

 صفح همسأو , يريبنعلا رمع وبأ ةفتصم بتك هل نع هنع ذخأ نمو

 برعلا بابش ركذو , فارشالا دايز ٠» : بتكلا نفع هلو رمع نا

 ط_خ نم ءاسنلا ياتك »و « ةيلهاجلا ءايعدا ركذو , امبنيب يرجي امو

 . « يركسلا
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 بلاط يبانب ىلع نب فارطالا ردع نب دمحم نب هللادبع نب دمحا نب ةزمح

 , فذصملا ةباسالا لضافلا ملاعلا كامسلا هللاب دشرملا ىلعي وبا مالسلا هيلع

 : يبسنلا.:قن ياك" ذل

 ليد. علا دمحم رفعج ىبأ نب دمحم نسحلا وبا فرشلا خيش هنع ىور

 هركصحذو , يدجملا يف يولعلا يرمعلا نسحلا وبا خيشلاو ٠ بيذبتلا يف

 , ةدمعلا يف ةبنع نياو ةيبلاطلا باسنا يف يزورأا ليعامسا بلاط وبا

 . (؟)ينسحلا ايطايط لآ رصان نب ميهارباو ء ةركذتلا يف يلديبعلا انبم نباو

 د د6

 راعشالا ةاورو نييفركحلا ءاملع نم ناك ٠ ىلحلا موثلك نب دلاخ

 راعُدالا يف ةعينص هلو , سانلا مايأو باقلالاو باسنالاب فراعو لئابقلاو

 بادككح م : بتكلا نم هلو , يفوكلإ نبأ طخ نم ةياكح هذه لئابقلاو

 لئابق ةدع ىلع يوتحيو « لئابقلا راعشا باتك » « نيروكذملا ءارعشلا

 . (؟) ميدنلا نبا هلق

 . ١408 تسربغلا 0 )١(
 ."؟٠؟ ةلقتنملا (9)

 . ةمل تسربغلا (؟)

 هس 1145



 بلاط يبا نب رفعج نب هللا دبع نب قاحسا نب مساقلا نب دوأد

 ةعيفرلا ةناكملا هل , ةلزنملا ميظع ردقلا ليلج ناك « مشاه وبا مالسلا هيلع

 رفعج ابا دهاش مهدنع ميظع عقوم هلو , مالسلا مهيلع ةمئالا دنع

 دحا وهو , دادغب لها نم ناكو « مالسلا مهيلع دمحم اباو نسحلا يباو

 يركسعلاو يدابلاو داوجلاو اضرلا ىلع مامالا يف هلو ؛ تيبلا لها ءارعش

 دمحب نب دمحأ هللادبع وبا هرعش عج دقو , ديج رعش مالسلا مويلع ةجحلاو

 هلناكو , ةئامعبرأو ىد>حأ ةنس قوتملا شايع نب نيسحلا نب هللا ديع نبل

 بسن ححص يذلا وهو « ءاملعلا رايك د>ا وهو , بسنلاب ةمأت ةفرعم

 هيلع نسحلا نب ىنملا نسا نب ضحملا هللا دبع نب سيردا نب سيردا
 ىلا درو امئيح ضحملا هللا دبع نب سرد) ةصق ارضاح ناو « مالسلا

 . دشار هالوم عم ةجنطو سرأف دأب

 يديمعلاو باسنالا رس يف يراخبلا هللادبع نب لوس رصن وبا هنع ىور

 هط دمحت خيشلاو ةصالخلا يف يللحلا ةمالعلا هتجرت ركذو « هرجشم يف

 . (") ليبدرالا دمحم حيشلاو ٠ هلاجر يف يشكلا نع , )١( فجن

 اع ة#ج 3

 ةنس قوتملا يرصبلا يميمتلا يرفصعلا ةفيلخ نب طايخ نب ةَقيْلُخ
 ئم نو يقوم : يرابخا ةباست ثدحت « ورمع وب بابشي بهلملا ,ه

 « ءارقلا تاقبط » « خيراتلا تاقبطلا .» : بتكلا نم هل نينامثلا ءانبا
 هلاق , « ناآرقلا ءازجاو نا.وعلاو ىضرملاو ناجرعلاو ئمزلا ضيرأت م

 1 . ه5 لاجرلا )١(

 , «ءال : ١ ةأورلا عماج )س3

 سل 15# -



 . )١( ةلاصك اضر رمع

 ا ا

 باحصا نم « ناسغ وبا يدبعلا عيفر نب ملم نب ةماس نب عمفر
 راسبخالاو باسنالا هنع ذ_خاو هبتك قروي ناكو هنع ىور « ةديبع ىبا

 . (9) ميدغلا نإ قاحسا نب دمحم هلاق . رثآملاو

 نب #3 د

 ريبزلا نب هللادبع نب تباث نب بعصم نب هللادبع نب راكب نب ريب زئا
  نرم ناك + 505 ةنس قوتملاو 7١؟ ةنس دولوملا هللا دبع وبا ماوعلا نبا

 ردقلا ىلربن ةيوار نيهدقملا رابخأي ًافراع بسنلاب ملاع يرابخا ةنيدملا لهأ

 نيتئامو نيسمخو ثالث ةئس اهرخآ تارم ةدع دادغب لخدو ةكم ءاضق يلوو

 : هرعّس نمف آرعاش ناو

 رهدلا ةلود يقاوع وجرب ربصلا لمجتم ىصلا فع

 ردصلا ةعول نكس اميف هتحارأ يبس ىملا لعج

 رجهلا نيتم ىلا عطق ةعجا نكذلا اهاذا ىح

 ركفلا نم ىقلي يذلا ضعب هحناوج ىلا ريمضلا ىيكشي

 ىف هل رهاط يبا نبا يندشنا لاق ركب وبا كلملا دبع نب دمحم ثدح

 : راكب نب ريبزلا

 مهن ىلع الآ هظفل ىرج الو هدبشت يف الا طق ال لاق أم

 نراذيملاو ١؟5 : 4 ءالبنلا ريس نع ٠١8 : "“ نيفلؤملا مجعم (3)

 ميدنلا نباو ١1١0 : ” بيذبتلا بيذبتو ؟١ : ؟ ظافحلا ةركذتو ١

 . ؟"* : ١ تسربفلا يف

 , 8١ تسربفلا (؟)

 سل ١45 بل



 محر ف هللا لوصرو ىرج دقو هتبسن قيدصلاو يراوحلا نيب

 دمحم نب ىلع تعمس : لات هدنسب رابخالا نويء يف هيوبأب نبا ىورو

 نيب ءيش ىلع نييبلاطلا نم لجر راكب نب ريبزلا فلحتسا : لوقي لفونلا
 يف مالسلاهيلع اضرلا لظ دق راكب هوبا ناكو ٠ صربو فلحف رينملاو ىبقلا

 اماو هقنع تقدناف رصق نم هيلع هئاعد تقو يف طقسف هيلع اعدف ءيش

 نيب نسملا نب هللا دبع نب ىيحي دبع قزم هناف بعصم نب هللا دبع هوبأ
 ىيحي لاقف , هل نامأ ال هناف نيئمؤملا ريمأ اي هلتقا : لاقو ديشرلا يدب

 ىيحي هفلحف هركنأف هل ًاراعشأ دشنأو سمالاب يخأ عم جرخ هنا : ديشرلل

 هربت فسضأأت ثالث دعب تأدو هتقو نم م>ذ « ةبوقعلا ليجعتو ةءاربلاب

 . ةريثك تارم

 دمحبو ىموزخملا نسحلا نب دممو هللا دبع نب بهصم همع نع ىور

 نب دمحأو يعبرلا بيبش نب هللا دبع هنع ىورو « نامثع نب كاحضلا نبا

 هللادبع وبأ هيلع أرقو ٠ مه ريغو ءاربلا ني دمحأ نب دمحو باعث نب ىبحي

 باك » : بتكلا نم هلو « بسنلا باتك ىسوطلا ناميلس نب دمحأ

 ردا ناك وو اهرايغأو نقيل نبت ياتك ءعاباآو برفلا راخا

 وهو « قفوملل ةفللا بناتك » « فالتخالا باتك » « بسنلا رابخأ

 رداون باتك »« ( ص) ىنلا جازم باتك » « رابخألا يف تايقفوملا د

 هجرت ركذ . كلذ ريغ هلو 2. « لحنلا باتك » « ريالا

 ىحلادبعو « (؟) يدادغبلا بيطخلاو , (؟)يومحلا توتايو « )١( ميدنلا نبأ

 . ١١١:1١ نادليلا مجعه (؟)

 . 517 : 8 دادغب خيرات (؟)

 تيما ١ ١586 كح



 هللا دبع خشلاو ٠ (؟) يليبدرالا دمحم خيشلاو )١( ٠ ىلبنحلا دامعلا نبا

 . (5) ةلاحك اضر رمعو ٠ (4) يلكرزلا نيدلا ريخو , () يناقمامل
036 

 نيسحلا نب يلع نب ديز نب ةعمدلا يذ نيسحلا نب هيبشلا ىلع نب ديز

 فرعيو فلؤملا ةباسنلا ملاعلا  نيسحلا وبا مالسبلامهيلع بلاط يبانب ىلع نبا

 ,.« لتاقملا ».باتك بحاص يركسعلا ديز هل لاقي دهارلا هيبشلا نبا

 4-)و . طقرالا دمحم نب لعامسأ تنب ةمطاف ثدحملا دمحم هيا مأ همأ

 :. بالا ىف :طوصم نات

 نب هللا دبع نب ىسيع نع ديز ىورو 2 رفهج نب لضفلا هنع ىور

 , يدجملا .4 يرمعلا نسحلا وبأ هتمحرت ركذو « ىلع نب رمع نب دمحم

 ايم ناو , ةدمعلا يب .ةينع نباو ٠ ةيبلاطلا باسنا يف يزورملا بلاط وبأو

 يف ديت خييفلا ركذو. +11)يروتلا نيس اووبللو زكا ف
 داوجلا دمحم نب يدابلا ىلع نسحلا يبا مامالا ةجرت يف داشرالا باتك

 دايز ينربخا : لاق ىلع نب دمحم ىور « مالسلا مهءلع اضرلا يلع نبأ

 بابلا نم بيبطلا لخدف تضرم : لاق ء ديز قب نيسحلا نب يلع نبا

 ءاودلا كلذ ابيف ةرص هعمو لاحلا يف مالسلا هيلع نسحلا يبأ بحاص دروو

0 
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 ن7 بهذلا تارذش )

 . )"هه : ١ ةأورأ) عم أ ج )

 . 47 : ١ لاقملا موقت )

 , ال4 : 7 مالعالا 0

 . 18١ : ؛ نيفلؤملا مجعم (©)

 . 6866 : ” لئاسولا كردتسم (3)

 سل 116



 ذخ كل لوقيو مالسلا كئرقي مالسلا هيلع نسحلا وبا : يل لاقف , هنيعب
 ىلع نب دمحم لاق , تأربف هتبرشو هتذخاف , موي اذكو اذك ءاودلا 5
 . ثيدحلا اذه نع ةالغلا نبأ دمحم اب : لع نب ديز يل لات

 74 6# “أ

 هلو ؛ يرابخا ةباسن هللا دبع وبا ميرم ىبأ نب مكحلا نب للمتمسل

 ءبرعلا رثآه ياتك و « رثآملا باتك » « بسنلا باتك » : بتكلا نم
 مكحلا نب ديعس : (؟) ينالقسعلا رجح نبا ركذو « )١( ميدنلا نيا هلاق

 ىلوم يرصملا ىحمجلا ميرم يبا #رباب فورعملا ملام نربي دمحم نبأ
 ,هنم لقعأ رصعب رأ ل القاع ناك : يبجعلا لاق مس يفب ىلوم « عيبضلا يبا

 تاهو . ١44 ةنس دلو . ًابيقف ناك سنوي نبا لاقو ةقث متاح وبا لاقو
 ليءامساو يرمعلا رمع نب هللادىء نع ىور ٠ نيتئامو نيرشعو عبرأ ةنس

 مساقلا ديبع وبأ هنعو , مهريغو ديوس نب ميهارباو ةبقع نب ميهأربا نبا
 . مهريغو نرعم نب ىيحيو مالس نبأ

 نهج د 3#

 يراصنالا دوسالا نب ديزي نإ ملسم نب ريغ نب ريثك نب لليخمسل

 سانلا لعا ن٠ ديعس ناك : سنوي نبا لاق ٠ يرصملا نامثع وبا مهالوم

 ىلع فرتي الو هتسلاجب لمت ال نايبلا نسمح ناسالا حيصف أيا نكد لاثملاو بقانملاو اهعئاقوو اهرثآمو برعلا مايأو ةيضاملا رابخالاو باسنالاب
 نءاو كلامو كثرءالا نع ىور « ةروبشم رابخأ هلو

 ملسمو يدالا يف يراخبلا هنعو ' مهريغو
 )١( تسربغلا ؛؟١ .

 . ءال : ؛ بيذبتلا بيذبت (9)

 لالب نب ناميلسو ةعمرل

 ةنس فوت ٠ ردقلا يف دواد وبأو

 سل 1497



 دامعلا نب يحلا دعو . )١( رجح نبا هلاق نيتئامو نيرشعو تس

 . (9) .ليبحلا

 ميظ «» م«و

 ةباست ركحب وبأ 2٠١ ةنس ىنوتملا يدبعلا بجاح نب ناميلس

 مأقأو رغثلا ىلا جرخو ابك رت : مث .ناطلسلا ةمدخب لصتا « يىرابخأ

 « ريبكلا بستلا باتك » : هفيناصت نه ء 0٠ ةنس لبق ىفوت نا ىلإ ابب

 لئابقلا ءامسا قافتا ٠ « ءارعشلا لوحت ءامسا » « بليه :لآ مكانم »

 . (") يدفملا هلاق « راصنالا نم تاعيابملاو

«» «» «» 

 فورعملا :يزورملا حلاص وبأ مهالوم يللا حلاص نب ناويه
 ىللعو كرابم نبأ نع ىور ء دواد نب ناميلس همسا لاقيو : هيوملسب

 دمحم هنعو , ةديرب نب هللا دبع نب- سوأو ضايع نب ليضفو دهاجب نبا
 , ىصمحلا ثراحلا-نب ىيحي نب ورمعو , ةقرز يبا نب زيزعلا دبع نبا
 زوأج ناكو ٠ نيةئامو رشع ةنس لبق تام ٠ مه ريع و هيوهأر نب قاحسأو

 , باسنالاو رابخالل ةاورلا نم هنا : (4) ميدنلا نيا هركذو ةئس ةئام

 نيباسنتلا حرم ةعا# نع هيف ىور « ةلودلا باتك » : بتكلا نم هلو

 . (ه) رجح نبأ هركذو

 . ه8: ؟ بهذلا تارذش (0)

 . «”“"ة: " ىناولا (9)

 , ١65 تسربمنل] (؟)

 ,لؤك : ؟ بيذهتلا بيذبت (9)

 سل - ١48



 نري داوجلا دمحت نب يداهلا ىلع نب باذكلا رفعج نب سابعلا
 ىلع نب رقابلا دمحم نب قداملا رفعج نب مظاكحلا ىسوه نب اضرلاىلع

 ةباسن ناك ٠ مالسلا مهءاع بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب نيدباعلا 57
 لاق . )١( ابطايط لآ رصان نب ميهاربا ليعامسا وبأ لاق ٠ روياشينب

 ةباسنلا فيرشلا نع ( نيسملا نو. ىيحي فرشلا نيز ) ايكلا يخيش
 لاقو ٠ باسن !اذ_ه ( ىسادفالا نسحملا نب دمحم نب دمحأ ) برح يبأ
 يذلا ةثلاثلا ةقرفلا يف ةيبلاطلا باسنأ يف يزورملا ليعامسا بلاط نأ
 . ياذكلا رفعج نب سابعلا مهنم اوبقعا أم مهنأ ىلع اوقفتا

«» «» 

 راك ؛ ىلكلا رذب نب بئاسلا نب دمحم نب ماشه نب سابعلا
 دمحي هدلاو نع ثدح« ماشهو مأشه هدلاو نع ىور ةب امن امدح ًالضاف

 بيطخلا ركذو بئاسلا نب دمحم هدج ركذ مدقن ؛ ىلكلا بئاسلا نبا
 بئاسلا نب دمحم نب مأشه نب سأابعلا : اذكه هبسن قاس (؟) يدادغبلا
 سيقلاءرما نب يزعلا دبع نب ثراحلا دبع نب ثراهلا نب ورمع نب رشب نبا
 ةرذع نب فوع نب ةثانك نب دودبع ب رمأع نينامعنلا نب رءاع نبأ
 . بلك نب روث نب ةديقر نب تاللا ديز نبأ

 ىو هو «»

 ةقر هما ٠ بلاط يبا نب ع نيِنِمْوملا ريمأ نب سابعلا نبأ هللا ديبع نربي نسحلا نب ةزمت نب يفوصلا
 زا ىف بناتك هل , ةباسن كيا ماع ناك , يرفعجلا

 ظ , "+ ةيبلاطلا ةلقتنم ]١(

 للالع# تملا

 هنع ىرور 4« اج

 , ١١ : ١6 رادغب سيرت ف

 ل _ غ4



 فلأ نم ركذ « مالسلا هيلع نينمؤملا ريما دالوال هتجرت يف )١( يدوعممل
 ىورو 2 يلع نب سابعلا دلو نم سابعلا باتك اهنم : لاق مهباسنأ يف

 مساقلا نب سابعلا لاق ظفلب بسنلا ةباتك نع يزورملا ليعامسا بلاط وبا

 : يه مساقلا هيبأ مأ نال ينيزلاب هتبسن اما ٠ هباتك يف يسابعلا ىنيزلا

 , بلاط يبأ نإ رفعج نب ع نب قاحسأ نب نسحلا نب نيسحلا تعب بيز

 . يفوصلا هل لاقيو طرقم لاجج هل ناكو ٠ ردقلا ميظع نميلاب مسالا ناكو

 دج دج

 دمحم وبأ يسودسلا فوجنم نب نايفس نب لضفلا نب هللأ فمع

 , نيتثاملا دعب تامو ةديبع يبأ نع ىور ٠ ًايرايخأ ناك ٠ ةيوتع فورعملا

 فوجنم هدج اماو ٠ « مايالاو باسنالاو رثأما باتك » : بتكلا نم هلو

 هركذو (؟) ميدنلا نبا هلا « لوعملا باتك » : بتكلا نم هل يسودسلا

 . (؟) ةلاحك اصر رمع

 د د 3#

 51 ةنس لبق أيح ناك « يراصنالا ةرامع نب دمع نب هللا لمع

 دادغب نكس ه ةنيدملا لها نم بسنلاب ىلاع دمحم وبأ حادقلا نباب فرعيو

 هللا دبع رب بعصم نع هيوري « راصنالا بسن يف » : باتك هراثآ نم

 . (4) ةلاحك اضر رمع هلاق يرييزلا

 ني " بهذلا جورم )1

 . 5 تسرهفلا ("]

 158 : ١ يدادغبلل نيفراعلا ةياده نع ١٠؟ : 5" نيفلؤملا مجعم (؟)

 . ميدنلا نأ تسربف و

 . ١ : ١5 بيطخأل دادغب خيرأت ئع 1١ : ١١4 نيفل ملا مجهم 5

 هس ا١هء



 رعشلل ةيوأر ةباسن ًايرابخأ ناك ٠ قارولا ديعس يبأ نب هللا ديمع
 « يهاودلاو ءاعدلاو ناميالا باتك » « ةيبرعلا باتك » : بتكلا نم هلو
 هلاق « باقلالا باتك » « ءارعشلا باتك » « اهرابخأو ةتيدملا باتك »

 . )١( ميدنلا نبأ

 ديب 362

 باتك » فلؤم دمحأ وبأ 5٠5 ةنس ىفوتملا يدولجلا زبزعلا دمع
 كرزي اذا هلاق « تاراغلا باتكو » « فيقثو برحو رازن لئابق

 ؟) يناربطلا

 د دف ب

 سابع نب ةمهاج نب نوراه نب نآميلس نب بيبح نب كلأكا دبع
 قودملاو 18١ ةئس دولوملا « يطرقلا يسلدنالا يسابعلا يملسلا سادره نبأ
 ف:صم رعأش ىوحن يوغَل سردأ ةبادسن محروم هفف نأورم ون , "6م ةنس

 نيعبادلاو ءاهقفلا تأّبط » « مالسالا بورح » « ثددحلا بيرغ » أاهنم

 فسوب هنع ىور «٠ بسنلا يف باتكح هلو « هقفلاو نئسلا يف ةحضاولا
 ركذو هتمدقم يف (5) 455 ةنس قوتملا يسلدنالا ريلأ دبع نب هللادبع نبأ
 . (ه) ةلاحك اضر رمعو ؛ (؛) دامعلا نب يحلا دبع هتمحرت

 )١( تسربفلا ١58 .

 ىشاجنلا نع ؟ة ١؟ ةعيرذلا (؟)

 . 4م هابنالا (؟)

 , و. : ” بهذلا تارذش (؛4)

 ةءركصذتو 16: م ءالبنلا ريص نع 5 ١ ء.مع امل : " نيفلؤملا مجعم (5)
 ؟ لخافحلا

 "٠١ اهريغو 5:5 ةاعولا ةيغبو .

 سم 16] ب



 ربظم نب عمصا نب يلع نب كلملا دبع نب بيرق نب كلملا دمع
 سابعلا وبأ لاق , يعمصالا بلع سابعلا وبأ لهابلا هللادبع نب و د

 , كلذك ةديبع وبأ ناكو , ينامملاو رعشلل دشنا يعمصالا ناك : دولا
 يرو + وسلا هلي مع »ط يعمصالا ناكو ٠ بسنلا مهب يعمصألا ىلع لضفيو
 عبس ةنس يف يعمصالا تام لامتيو , نينئامو ةرشع ثالث ةنس يف ةرصبلاب
 بيرغ باك » : اهبنم نوعبرأو ةسمخ بتكلا نم هلو . نيتئامو ةرشع

 يحلا دبعو 2« )١( ميدتلا نيا هلأ# ء« بسنلا باتك هو « ثيدحلا

 , (؟) دامعلا نبا

#6 26 

 يرفاعملا يسودسلا ىلهذلا يريمحلا بوبأ نب ماشه نب كاملا كمع

 ,يوحن يوغل بيد] ةباسن يرابخأ دمحم وبأ , +5١ ةنس قوتملا يرصبلا

 « ةبوبتلا ةريسلا بيذبت » : هراثأ نم ٠ يفوت اهبو ابب ثدحو رصم ملف
 راعشا يف عقو ام حرش يف » باتكو « اهكولمو ريمح باسنأ يف » فدصمو

 دامعلا ساو 2ع (9) ة_لاحك اضر رمع هلا 2.« بيرغلا نم ريسلا

 . (4) ىلبتحلا

 د د 3#

 دمحم رب نيسحلا نب ثدحملا دم نإ ميهأربا يلع 5 ياع

 )١( 8؟ تسربقلا .

 .”«©:5؟ بهذلا تارذش (؟9)

 تافو ؟5# : ال ءالبنلا ريس نع 1:5 نيفلؤملا مجعم (؟)
 , ؟١50 : ؟ ةاورلا ءاينأو "6868 : ١ نايعالا

 . 40 : ؟ بهذلا تارذش (؛)

 هس ]69



 هلع نيدر,أعلا نيز ىلع ماهالا نب رغصالا نيسحلا نب هللا ديبع نب

 ةنيدملاب دلو ىندملا ةباسللا ثدحملا لضافلا ملاعلا نسحلا 56 ءالسلا

 , ةئيدملا ىرق نم ةيرق ةيناوجلاو ٠ يناوجلاب فرعي ناكو « ةفوكلاب أعنو

 مالسلا هيلع اضرلا ىسوم نب يلع عم جرخ ٠ ةيميت همأو « اهيلإ بسني
 :هأيل أمثاق هرابن امئاص ةدايعلا ريثك ناكو ثيدحلا ىورو ٠ ناسارخ ىلإ
 ةليلج ةديدع تافنصم هلو , صالخالا ةروس ةرم فلأ أرقي موي لك فو

 يناغالا بحاص يناهبصالا جرفلا وبأ هنع ىور دقو « مولعلا نم ريثك يف
 ىلع ينبق , 514 ةنس ةفوكلاب تامو , بسنلا يف فيناصت هلو « هريغو

 ةبنع نباو يدجملا يف يرمعلا نسحلا وبأ هركذ , ةدنك ىلي امم دهشم هربق

 يلسحلا ةمالعلاو ٠ راهزالا ةفحت يف مقدش نب نمأض ديسلاو , ةدمعلا ف

 . تسربغلا يف ىشاجنلا نع ةصالخلا يف

 وع دج 3#

 ًافراع ةيوار _.راكو . سرفلا نم هلصأ , يبوعشلا قارولا نالع
 ةمكحلا تيب يف خسنيو « ةكماربلا ىلا ًاعطتنم تارفانملاو بلاثملاو باسنالاب
 هيف عيبي ناكد هل ناكو ؛ ًاقارو نالع نانو , ةكماربلاو نومأملاو ديشرلل
 , برعلا بلاشم ىلع يوتحي « ناديملا » باتك لمعو ٠ خسنيو بتكلا

 دجي حدتماو هيف برعلا ىلع مهن ٠ ريثك رعش هلو , نيسحلا نب رهاطل هلمع
 سدو ينيصحلا يملسملا ديزي ني دمحم ىلع اهي در ةديصق اهنم سرا
 : رهاط نب هللا دبع

 لومجب ضرالا رارق ف هترفحب ياللا اهيا
 ليواهتلا كتفشتساو لخد ىلع تالادعت لو

 لبلاهالا ةيلازغل ة__يداغ سابعلا وبأو
 هد ا١م9 لح



 لا طهت دوجلاب هلو هتحار نابقعلا رطمت

 لسيظاو جات هنأز فرش ىرذ ل عر

 ليجبتو داجب مرك هتل الج #رم هيلعو

 لوهأم مجنلا رارق ىف هترابم ًارخف يل را

 ليذايم اوزاح الل مه قدغ مهبرش ًالاجرو

 لسواقم رهز ررغ انتوبأ نرايورسك

 « ةنانك لئاضف باتك » « تادرفملاو بلاخلا باتك » : هبتك نمو

 بات5 »« لثاو نب بلغت بسن باتك » « طساق نب رمثلا بسن باتك »

 نم يناثلا فصنلا ىلإ أيح ناكو « « ةرفانملا باتك » « ةعيبر لئاضف

 هل##رت ركذ , هتريس ىدر» تيرجأ ىتلا تانراقملل ثلاشلا نرقلا

 رمعو ٠ (؟) ينالةسعلا رجح نبأو « (؟)يوهحلا توقايو « (١)ميدنلا نبا

 . (4) ةلاحك اضر

 ا دج

 ١/6, ةنس دولوملا ىلصوملا يئاطلا يلع نب دمحم نب برح نب يلع

 نرعلا رايخاي فراع ثدحع رعاش بيدأ نسحلا وبأ , 5619 ةنمس قوتملاو
 هيدرح فدصو عممس و ثردحلا بلمط ِق لحرو ناعم يف دلو 4 ميباسنأو
 ريل

  00تسربفلا ١67 ,

 )"( ءابدألا مجعم 1١١ : ١١9 .

 , ١مل : ؛ نازيملا ناسل (9)
 ام ىعو 575: ١ نيفرآاعلا ةيده نع 1١ : 5 نيفلؤملا مجعم (4( هيوإ ©

 : مدت

 د 104 |



 . )١( ةلا>؟ اضر رمع هلاق لاوش يف ىفوتو

 ا 3 د أ

 ىلاع ناك ٠ نسحلا وبأ ىناجرجلا نس نسحلا نب زيزعلا دبع نب ىلع

 مبام ةعاج هنم ذخأو هنع ىور « بسنلا يف ًاباتك فلأ باسنالا يف ًافراع
 : لاق « ممالاو دص#لا باتك » يف ىطرقلا ربلا دبع نب فسوي رمع وبأ

 زيزعلا دبع نب يلع باتك » : اهنم بسنلاب ملعلا بتك تابمأ نم هتذخأ
 ديز نب نيكسم نب مالس نب مسالا د يبأ نع ىورو , « ىناجرجلا

 يف ريزعلا دبع رب ىلع ةافو تناكو « نيتئامو نينامثو عبس ةنس قوحملا
 ٠ (') يسلدنالا ريلا دبع نب هللا ىلدع نب فسوب هركذ 2غ 557 ةنس

 . (9) ميدنلانبأو

 دع د6

 نب دمحم نب رعاشلا رفعج هللا بع يبأ نب بيطخلا دمحم نب ىلع

 تسلا وأ مالسلا مهيلع بلاط يبأ نب ىلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز

 ةواس يف 1١٠١ ةنس قوتملا يندملا نا ىلع ديسلا هتنجرت ركذ ٠ ينامحلا

 هنمز يف نكي مل ةباسن [سردم ًايتفم ًاليبن ًاقلفم ًارعاش ناك : هلوقب بيرغلا

 نسحلا نم ايلعلا ةقبطلاب هرعشو رعشلاب ربتشاو « ةسايرلا يل همدم#؛ ن»
 دب ظافلالا بذعو ةقرلاو

 !| فيضأف نامح

 يف اب, هلرنمو ةفوكلاب الزان ناكو ٠ يناعملا عي
 روك ذملا دمحت نب يلع ثمقل : لأ نيحلاصلا ضعب ثدح مجد

 هب : ٠ نيفلؤملا مجعم )١(

 ن١ : 0 ج " مسف 0 نبال
 , 4م ةاورلا هابنا (؟)

 ٠١5 تسربغلا (؟)

 مظتتنملا ١!نهوء : " سهذلا تاردش نع

 68 ]حج



 شع ه:|انكل ةره : نبي رم سدح لق ناآكو 1 قفوملا سيح» نم هصاالخل كعب

 3 ىلإ تدلع لو تلمآقو 4 ة_هالسأاب ةسنقو 4ع ه4: اعسأ ةرممو : هلهأ كمل:ط ىدع ىف تلقو 2 ة ظ

 بارثالا سفبهذد ىلع أ 5 5 لاذ 1, مهيد .رذلا كناوخاو هذلت ىذلا

 : دشنأو باحصالاو بايشلاو

 دبالاو مايالا ىلع تيب ينبه
 هفلأ تنك دق نم ةيؤرب ىل نم

 مهتةرث دعب ىأق نزحلا قرافال

 : هلوق هرعش ليج نمو

 ةقوشم لكب وأ ضرأ لك يفأ
 امنأثو ىوثلل انقلخ انأ

 : هلوق هراختفا عيدب نمو

 مكموق باسحا نه يىهوقو ينا

 ةرشاع نراي أانم فيسلا قاع ام

 : هلزغت قيقر نمو
 هل ريمضلا دبش مف يبي

 ة_ملاخ هلل يندابشك

 اهترظنب ينعي ال نيعلاو
 , نسحتسملا ةءوبطمو نئسحلا هلوق نمو

 أمباعب نأ الإ رديأ| وه هجو

 ةدوسم طيلاخا كاذ هسجو يف

 داون هو لام نه تئشام تلنو

 دعا و ىلو يذلا نامزلابو

 )١( دسجلاو حورلا نيب قرفي ىت>

 فيلا 4 ويحب نمف.خلا لدعتسل

 ف.سلا ا ىضمأ ةيمضو الإ

 بذع هنأب قاذملا لبق

 بر هنأ نايعلا لسب#

 بلقلا اهليلد نوكي قح

 رولا هنافاد تيكر" 0 الصن

 رومدم ردلا أده كياضم فو

 هدج ىلإ تايبالا هذه يراخبلا هللا دبع نب لوس رصن وبأ ركذو (')
 1 رعاشلا رفهج

 بلس ١81



 : برطملا صقرملا وهو هبيسن نمو

 هضغ ةحاف هدبخ ىف ةضف نم غرف أ ًانداش اب

 هضع هتقر نم نسحلاب هدخ ىف ةلبثلا امنأو

 ههسضبق هنيل يف هلكو أشم اه اذا هالعا رتب

 هضرت ملف قرلاب رقأ هتكحلمت امل قف محرا

 : هرعش عبدب نمو

 دهأش ريغ نم ّقدحأل عادم مكو هركسعو دارس لدع ادهاش ىلو

 ةفالخ يف ةفوكلا يف جراخلا ىنيسحلا ورمع نب ىيح» يثري هلوق نمو
 : نيعتسملا

 فقوتلا ةأد_غ ًافاقو ناك أل ةكلجب سن رق ترس نمل يرمعأ

 فرستأأ توم نوئسي رشم نمل هنأف حامرلا هاملت تأم نأ

 فلخملا مامأ ميذم نئس ىلع مهنه قب نم هوَعلاَف اوتمشت الف
 فرعملاو افصلا نيب ام تاماقم مكفونا متعذج نا ول مكعم مهل
 فحصمو ىصو نم نيلقثلا ىلإ ل هحبو مدأ نم مب ثأر"

 : ليعامسا هيخأ يف ةنسحتسملا هيثارم نمو
 يدبك ىلإ يلق هس نامزلا قش يدسج يف حورلا ليدع يمانبأ أذه
 دمكحلا نم يئاضعأ تنقت الأ هب, مييرتسأ ءيش قبب ل مويلاف
 دكا ملو عجهأ مو للا ما دقو عومدلاب اهي كيجانتأ ىر' دبالا ىلع ىقبي ةيئره تدب وأ ةيكاب مهلا ءا بيحب ةلقم وأ
 دضعلا نم. تأش يتلأ "يدب ىنمي ابو ةايحلا رون اي كلثمب يل نم
 أ ىلإ ىكشي الو هيلإ ىكشي | ةثداحمل هوعدأ كلثمب يل نم
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 يىد_هتءاف ثدييحأ نم ةينمللو ادحأ هدعب رداغت ال يدلل للف

 دكنلاو قيرفتلاب نذأ ش.ءأاو هما رف كلوت ىصَقت نامزلا نا

 : راختفالا ىف هلو

 عسباصا دادتماو دودخ كلمب ةبا هع شرق نم انترخأف دل

 عماوصلا أر ىورت أب مويلع امل ىضت راضفلا انعزاتت املف

 عماج لك ند توصلا ريمج مولع انلضقب دوبشلاو اتوكس انارت

 عم مالسلا هيلع نيسحلل مقو ام تايبالا هذه يف مظن هللا همحر ديسلاو

 ديزي ىلع امون لخلف مالسلا هيلع نيسحلا نا كلذو « ةنعللا هيلع ديزي

 نيسحلاو فرشلاو رخفلا نم انلو , نحت نحن : لوقيو رختفي ديزي لمجف
 هللا الإ هلآ ال نا دبشا : لا املف نذؤملا نذأف ٠ تكاس مالسلا هيلع

 نم "دج ديزي أي : مالسلا هيلع نيسحلا لاق هللا لوسر ادم نإ دبشأو

 دمتعملا ةفالخ يف ينامحلا نب ىلع ةافو تناكو , عطقناو ديزي لجخف ؟ اذه

 سملا يبا مامالا ًاموي يسابعلا لكوتملا لأسو ٠ نيتئامو نيتس ةنس

 ؟ سائلا رعشا نم مالسلا مييلع اضرلا ىلع نب داوجلا دمحم نب يدأبلا ىلع

 : لوقي ثيح ينامحلا : لأق

 عماوصلا ءأدن ىوبأ أمب مييلع أذل ىضق لاقملا انعزانت املف

 نا دبشا : لا ؟ نسحلا ابأ اي عماوصلا ءادن ام لكوتملا لاق : تاسالا
 : ىسأيعلا دمحأ رصادلا لاقو ء هللا لوسر ًادمحت نأ دبشأو هللا الإ هلإ ال
 يناهبصالا جرغلا وبأ لاقو ٠ ينامحلا رعش ناكل ةولصلا يف رعش ةءارق زاج ول
 ىيسحلا رمع نب ىيحي لتقب سانلا ءأته دقو رهاط نب دمحم ىلع ينامحلا نسحلا وبأ لخد : ىفشملا باتك ين يوسوملا ىضترملا فيرشلاو لئاقملا يف

 هه ١6 دل
| 



 نيب لثم املف حتفلاب هنونبي ةفوكلا لهأ هوجو لخدف هيلإ هسأرب اوءاجو
 يزعل ( ص ) هللا لوسر ناك ول اهب أينبم كتئج ريمالا اهيا : لاق هيدب

 : لأق مث هب

 مالكلا يف كنيمتسا كتئجو اياطملا بكر نه ”زعا تلق

 ماسحخلا دح اننيب اميفو الإ كاقلا نا "لع ”زعو

 1 يني نيرا دسلا وأ لقي داسيا هيا
 هل لاقف بلاط يبأ لأ هيلع لخدف ءائبلل رهاط #دربا سلج . نيعتسملا

 : هل لاف ىندف . ندا لاقف ٠ ءىيشب كراشا نا ديرأ ريمالا اهيأ ينامحلا

 ماسحلا دح اننيب اميفو الا كاملا نأ "يلع ”زعي

 ماكالا ىلع فدي همداوق تضيهااذا حانجلان كلو

 ىمتتا نميف يولعلا رفعج نب دمحم نب ىلع لاق : )١( يدوعسملا ركذو
 : دمحم نب بلاغ نب يؤل نب ةماسأ ىلإ

 ملظم ندع مهرمأف هومب امأف أ:م ةماسأ

 لحي عجطضم ةفارخ مهباسنأي انوتا سانا
 مكعع هليواتا لكو يصول ا! لوقلثم ملانلقو
 مكحا انبر لقف لوقت ام ردت مف تلئس اذا

 رعاشلا رفعج نب دمحم نب ىلع يولعلا لاق , )١( يدوعسملا ركذ مث
 : يماسلا مهجلا نس ىلع :

 ادبم افك تيبلا تذختأ 5 ادعم وأ رضنلا فنتكا ول
 ىدبمو ًارضحب نيبشخالاو ادروو ةصعر< ًامزمزو
 ْ , ع4: ؟ بهذلا جورم )1١(

 . ؟م:35 بهذلا جورم (؟)
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 ًادغو أدقصم الإ تنك وأ ادعب شيرق نمالا تددزاام

 : يولعلا رفمج نب دمحم نب يلعل مهجلا نب يلع هب باجأ ام ناكف
 فاستعا دشأ ينتفسعتو فاصنالا ةوالح ينقذن

 فارسالا ةياغ تفرساو 2 هيفامب ًاملع ءافولا تكرتو
 فانمدبع نب مشاه ينب قح ىلإ تعجر اذا ىنا ريف

 فاوق يهغب الو فاوقب 2 ًاليبس يفهتلا ليل دجام
 فارشالا ىلع يدتعت ال فارشألاو ةيندلا ىبأت سفن يل

 يولعلا رفعج نب دمحم نب ىلع ناك : لماكلا يف ريثالا نبا ركذو
 نمف رعشلاب لدفتلاب ثلاثلا نسحلا وبأ مامالا هل دبشو ًارعاش أبيدا ًالضاف

 : هلوق هرعش
 اليزنت ًالزنم باتكلا مكح ١> مببحي نيذلا مح لآ اي
 الوجحو ةزع سنادملا للح متنكو كولملا يلح ميدملا ن6

 اليربج ًايناثو يتلا اودع ابلهأ رثآملا دع اذا تيب

 الوسرو ةفيلخ نيمسقتم اوحبصاليامحلا|ولدتعااذ]موق

 الووكو ةلوبك نردص ىت> اوتكاامفباتكلاتاياباوأشن

 لل غدودملا أمظ نم ضوحلاب 2 ايغطي وأ اقرفتي نل نالمم
 اليق لكنت نم قدصا قحلاب هلوةب مانالا ىلع ءاتنيلخو
 اليدعراتكلا ىوسنولدمبال 2 اوحبسفنيسيالا "فكااوتأف

 : هلوقو

 بيتكلاو قتروخلا نيم بيطو ةلزنل أيقس
 بيصخلا يبارصقفانكا نم ىاعرجلا عفادمب
 بيبللا يأر تكتبف كولملا أه يخت راد

 بع )186 هسح



 بيرق دبع نم ندعب بابشلا مايأل أهاو

 بيضقلا لدعم ناير يتبمش نصغ  مأيا

 بورطلا .مرو ابسلل ةبورطلا نم تنك مايأ

 بولقلا نم داوسلا يف يناوغلا نم تنك مايأ

 بويجلاو قئناخملا نيب يننأ مخ  .لنرعطتسي ول

 بونذلا نم نيجرحتم ال ل1 كو تنك مايأ

 بورسلا عمدلاب نادجي ءام نايكتشن .نيبرغ
 بيبحلا نع تييحلا دص ىوس أدكن افرعي مل

 : هلوقو
 نارظانلا هب احر نافوكي ةرظن ىلا ليبصس له اللا

 نامئاعلا أبد مأقي ث.>و ريدسلا نود بصلا اهيلقب

 نايداملاو قئروخلا لحن 2ءهمقاورأب فانا ثيحو
 ناجهاشلا ةيدوك حولت ابنابثكو نركحبا لهو
 نارفعزلاو كسملاب كدوت ىنلا درب لثم اهراوناو

 : هلوقو

 رفغملا مام هتءاه مرقيو هرحابو هرجوب فويسلا ىّعلي

 رغغتمل نا دجملا نكر تمدرف اذعلا ابشل ربطصا فرطلل لوقيو

 ريثم ةورذو ةدئاف رشنبو فهرمه مئاقب هلمانا تبن
 رصنعلا بيط لابرس ىوس ًاعرد هترجش حامرلا اذا ديرب اذام

 : هلوقو

 فيضلا انيا قلخ معي سيلف اننا انتايأ يف فيضلا لسدتسي
 فيسلا انيامزع ردت مل عورلا يف انئشانب أموي هتسق نا فيسلاو
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 نساحملاو نويعلاو سلاجملا نم ةراحذملا لوصفا] ىف ىضترملا هل ةروأو

 : هلوق نماثلا لمصقلا يف ديغمنل

 بسن ىفطصملا نيبو ىصولا نيب

 دايوجتو ماكحا مث اهرادأ امك جوربلا يف راهن سمشك ان

 ديص [مهؤابآ ةربطم ىلإ لع رهاط نم القا امهالك

 داس دستو قيفوت ةوبنلا دعب اآئقرتفاو هللا دبع دنع اقرثت

 ديلخت ضرالا يف هل رون تأت

 ىد.هاحملاو ىلاعملا 43 لات

 امبنيب باط ًاورذ شرعلا وذ وذو

 ديبمت نيدلا يف امل بوعش هنم تبعشناف ثعبلا دنع عرفت رون

 ديجانم ءابا لواطملا ىلع مبب لاط دنبلا فويسك ةيتف مه

 ديعصتو بيوصت مركتلا دنع مههوجو يف يلاعملا ءامل موق

 دوعلا هنانفا يف دوعلاو ًأباراخفلا دع نأ دمحا نوعدي

 ديواذملا لق اذإ نودئاذلاو معن نكي ! أم !ذإ نومعنملاو

 دوجلاو لضفلا نهدعاوق مش للق يف ءايلعلاو دجملا نم اوفوا
 دايوستو دو مهل هئاشحأ ىف نكمت نمالا سانلا دوس ام

 ديصاتصلا ىص اذإ ءاقللا دسأ ميليانع تمس اذا فكالا طبس

 دعاوقلا اهنم مهل بئرشتو هتبعكب !وفاط اذإ فاطملا ىهزي
 ديع ميلاعفا يف مراكمللو هب شاعب سأب مهل موي لك يف
 دوسحم وهو ىحضي ةدوملا لبح ميبحي كاع ملو نودسحب
 دو.عو موءذم ناك ىل» رهدلاق ميقحب ىولا نأ رهدلا ركذت ال

 نويعلا نادكو نساحملا نم ةراتخملا لوصفلا يف ىضترملا هدشنأو : هلوقو
 : ىفملل نسأحملاو

 حارضلل لباقملا تيبلا وه يحالملا مغر ىلع يقم تدأر
 ل )195



 - هلوقو

 رطملا لياخن ضورت مل 2 اذإ ضايرلا رونلا يستكنال
 رجح للعةهعمدم قافا تفرذ اذا يد جب ال ثيغلاو

 ىواعلا ذم نب ىلع ىنامحلا دشنأو )1 يديحوتلا نأيح نبأ ركذو

 : ىقوكلا

 قئروخلاب كل لزنم مك

 ريدسلا ىلإ ريدغلا نيب

 يف نأبكرلا فقاومف

 ا ضاير نأك نمد

 ابئاراغ اعنأكو

 أاهرخاواابلئاوا ىقلت تح

 ةيروذ6 ءابصحلا ةيرد

 ضخم: امراوس تنام

 اهقورب عمل نأكحف
 ة.ك ابك أحسم ترينا مث

 امراونأ امنأاكن

 نيا, فئاظولا ررط

 ابنجد نع |,تفاد

 نيبارش سأبلا موي قبعي
 00 ا الل اهدفاس رم لني يو ريو جك ١ يشف دنع <

 . ١م. : ١ رئاسذلاو رئاصبلا )١(

 فئاوملا, ىزاوي أه

 فئاسالا تارايد ىلا

 فئاخو ةةئاخ رامطا

 فراطملا مالعأ نيسكي

 فحاصملا يف روشع ابيف

 فرامرلا ناولأ

 فرأ شملا [ابنم

 فصاو#ةلا امهدعأور يف

 فقاثملا فا.سا وجلا يف

 فراوذ ةسعبرأب

 ف.داوعلا جردلا يفزترت

 فياصولا ررط ىلإ اب

 فراطغلا ضي ب)اوبلغلاب



 نوناقو لاملا رحب حمس

 بابشلا مايال أهاو

 تفرع امب نهلاوزو

 نيواود يف كركذ مايأ

 مايأو يمايال أاماو

 أم نأبللا تاسراغلاو

 فالخلا نرهظي مايأ

 ابصلا ىلع ميعنلا فو

 فلاتملا موي يف
 فراخزلا نم نسبل امو

 فراعملاو ركانملا نم

 فئاحملا ردص ابصلا

 فيشارملا ىاقنلا
 فلاوسلاو بجاوحلانيب
 فلاخملا تان ريغب

 فقاوملا كلت نع تللزو

 نساحم نمو يقبيبلا دمحم نب ميهاربالءيواسملاو نساحملا : باتك يفو
 : هلوق مالسلا هيلع لعب راختفالا يف يولعلا دمحم نب ىلع لاق ام

 ءأسنلا ترججهو ىرهلا تيصع
 تامملا تح سنأ ال ىنأ امو

 تابئان ىلع يريصو ينيعد

 هسأر ىول يرهد كي ناو

 نقلا رودص يدرا يلايل

 ءادملا برش ناك اذإ نحنو
 ا تبامثأب ءامسلا اغلي

 انا ددّؤس نم كباحف

 انابال ءاثلا بمطب

 ميولم انك سانلا ركذ اذإ

 ميجهأ مو موق ينأ_ىجه

 ا نسا ندع دو

 !ءايضلا بيجت ءاينلا بيزت

 |ءاوشاو ىرثلا تلن ربصلاف

 |ءارتلا ينم رهدلا يقل دقف

 !ءامضلا رودصلا نبب يورأو

 اءامدلا تانفاصلا ىلع انبرش
 اءامسلا انزل ءامسلا الولو
 اءاللا انفعك ءالبلا نست

 اءأانكلا 2 لع ركذو

 اءامآأ !وناكو ًاديبع اونو

 !ءاجبلا لوقأ نا هللا ىبأ
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 : هرعش نمف « ةبنع نبا ركذو ؛ رهدلا ةميثي يف يلاعثلا هركذ دقو
 هامسلا جارباب ةبنطم رم تأاطه مشاه نه انل

 ءابنألا روجح يف لفكتو موي لك كنالملا انب فيطت

 ءهاغصلاب ءاص اناقليو أحايترا انل ماقملا زتبيو

 : هرحش نمو

 كولملا سوؤر ىنهدامغاو فكالا نوطب .مهربانم

 يف يواعلا يرمعلا نسحلا وبأ ركذو ءروكذم رعشو روبشم ناويد هلو
 : لاق هللا هر يضيش ةليتك نب نيسحلا وبأ بيقنلا يندشنا : لاق يدجملا
 : ينامحلا دمحم نب ىلعل ضايع نبا يندشنأ

 يباضتخاب يبش تسمطف بايشلا ىلآ تننح ينبه

 يبامز ل ببجو يتليحب تايئناغلا كلنع تقفنو

 يباضخلا لذ مم هيلع 0 بيغملا فقوامب يل نم
 يباسصتلا ادقف هدبعب ةايحلا تلمأت دقلو
 بايشلاب ةبيصملا يه ةايحلاب ةبيصملا اذاف
 ىلع تعا لو « رعشلا نسامح نم هنال ينامحلا رعش تركذ امنا : لوقأ

 . همظن ام ضءبل تضرعت اذلو هنأويد

 دنع د#

 ىلوم نسحلا وبأ ينئادملا فيس يبأ نب هللا دبع نب دمحم نب ىلع
 يرصب وهو . اةنودص سانلا مايأب أملاع ناك ٠ يشرقلا ةرمس نب نمحر لا دبع
 فيئاصتلا بحاص وهو , دادغب ىلإ لقتتا مث اهيلا بسنف نئادملا ىلإ لقتتا
 ريبزلا هنع يوري ٠ هتقبطو بئذلا يبأ نبا عمس ٠ باسنالاو يزاغملاو
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 , داك 3
 فت”*ر « سم اثم دلو « امهريفو ٠ ةيثيخ ةمثيخ ىبأ نب دمحأو ,

 رث

 نابع ْى ًاياتك ( : تكلا

 6 بمطملا كيع نب سايعلا

 نيد هي لا ءغ 5

 2 00 4 00 ثالث هلو « نيتئامو
 باتثذ و » اهرابخأو شيرق بسن ابئمع هبت
 ايدك بنكو هه فاعلا اغا هع ملزم ْ 4 5-7

 مالا راخأ لو. وتو, كالا ل. ا ب
 : ميدل نبا هن را ركز دامعلا ن1رباو ء (9 يومملا توكايو 5 ,ىالإ 0 1
 (؛4) يرزجلا ريثألا نباو , (©) لباحلا

 3ك دب

 تبااع ناك ؛ نسحلا وينأ سدناسف نب سايعل | نب دمحم نب ىلع

 ناكو , هلثم هنامز ىف يؤر امو « ريسلاو راثالاو بسنالاو رعشلاو رابخألاب

 ربُشأ وهو « انيلا داعو أايلزتعم كلذ لبق ناكو « ةيمامالا بهذم يف ًادر#ب

 ءام_سأ يف فلتؤملاو فلتخملا » : ابنم بتك هلو ٠ هرمأ حرشي نأ نم

 « )ذك نم لءفاب نك ام برعلا تلات اه باتك »و « برعلا لاجرلا

 ىلع درلا باتك » و « نيمجنملا ىلع درلا باتك » « قيقعلا باتك »
 لمهأ ىلع درلا باتك » و « ةنسالفلا ىلع درلا باتك »و « قطنملا
 هلاجر ف ىساجنلا نع « (4) يليبدرالا دمع خيشلا هركذ 2(« ضورولا

 . ةصالخلا يف ٍلحلا ةمالعلاو

 د د

 نسحلا بدحاص يدادغبلا نامثع وبأ دقانلا روبأس نب ريك نا دروغ

 . )»5 : ١4 ءايدالا مجعم (؟) . ١47 تسربفلا (1]
 . 14:١ ةاورلا عماج (4) 1:6 يايللا (4) .ه6: ؟ بهذلا تارثل 0
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 ظافحلا نم نكو 2« ثيد- بحاصو ةباسن ةءوار ايرايخأ نكو ٠ لبس نيا

 ,«نآرقلا يناعم باتك » « ءارغلا لمع » : هلو ٠ أهيقف ناكو « نيدودعملا
 ىورو 2 مهريغو دمحم نب رامعو 2« سنوي نب ىسيعو :« ميشه نع ىور
 موي ' لوغلا بأت5 » : بتكلا نم هلو ٠ دواد ونأو لسمو يراخبلا هنع

 موي 2 ةأنم , ديز نب دعس ينب ةوازغ , ةفوكلا موي « ماهرأ موي « ربظلا

 هلاق 2 نيتئامو نيتنثا ةنس ةجحلا يذ يف دادغب يفوتو « ضبانم

 . (؟) ىنالقسعلا رجح نباو ء )١( ميدنلا نبا

 ض6 د

 , ذأعم يبأ نب ديؤ وبأ يرصيلا يريمثلا ةطير نب ديبع نب ةباذ نب رهع

 ديز هببأ مسا ناكو ٠ سانلا ماياو ريسلاب ًالاع , رعشو بدأ بحاص نك
 : لودتو هصقرت تناك همأ نال ةباش يمس امناو , ذاعم ايأ ىنكيو

 ايد ىتح شأعو ايش ينبأ بر 3

 ايخا ًاريبك أخيش

 ةجبللا قداص ًابيقف أيرابخا ًارعاش « ريم ىنبل ىلوم أيرصب رمع ناكو

 : هرعش نمف
 رفعج نب ميحرأ | دبع لب تلقف ديس سانلا يف قبب مل ةلئاقو
 ىداجج نم نيقب تسل ٠ نيشالا موي ىأر نم رسب هبش نب رمع تامو

 نم هلو , ةزس نيعست نسلا نم غلبو ' نيتئامو نيتسو نيتنثأ ةنس ةرخالا

 ياتك » « ةنيدملا باتك » « ةرصبلا باتك » « ةفوكلا باتك » دي
 تاعك 0 4 ةرصبلا ءارمأ ناك 0 | ةنيكلا ءارمأ باتك » « ةكم
 1-5 0( ةميدملا

 ءارما
 )0 تسلا نادك ( 0 نمو 4 أهريعو ) 2غ ءارمأ ب

 )١( تسربغلا ١٠61 . ) )5و5: م سنيذهتلا سيذهب .

2 0-7 



 « خيرأالا باتك ه نسح نب هللا دبع يبا ميهارباو دمحم بانك و
 , (5) رجح نرباو « )١( ميدنلا نبا هتجرت ركذ , يناغالا باتك ى

 ٠ (؟) دامعلا ناو

 د د6 دب

 لاثمالاو رابخالل ةاورلا ىرد لابملا ويأ لابنملا نع يي

 باتك » و « ةرئاسلا تايبالا باتك » : بتكلا نم هلو ٠ باسنالاو

 . (4) ميدنلا نيا هلاق , « بارسلا باتك » و « تانياملا

 ا 6# ب

 ريهز نب دامح نب ورمع همساو ميعن وبأ يئالمللا نيكد نب لمضفلا

 , هب ربتشاو نيكد هبقل دامح هوبأ اذكو لضفلا هبقلو ىميدلا مهرد نبأ

 دلو ًابيقف , ةنوكلا ثدحم ناكو « لاجرلابو مهباسنأو خويشلاب لعأ ناك

 , شمعالا نع ىور « نيتئامو ةرشع ىنام# ةنس يفوتو « ةئامو نثالث ةنس

 كرابملا نب هللادبع هنع ىورو ٠ مه ريعو نادرو نب ةملسو ٠ 4 نب نعميأو

 ركذ ٠ 3 لب:> نب دمحأو , نيعم نب ىيحيو « ةبيش يبأ نب نامثعو

 خايشلاو , )١( ىلبنحلا دامع نباو « (ه) مدا رجح نبأ هتمحرت
 . (0) يناربطلا كرزب ا

* 06 
 يناسا را يوربلا يدادغبلا كنز ند نيكسم سس مالس نا مساقلا

 هيل ًالؤأح نك , 15 دق قوتملاو , ١617 ةدس دول وملا لع م بأ

 . 45٠6 : 7 سيذبتلا بيذت (؟) . 77 هع (1
 , ١هإل/ تسربفلا (4) :١45 ٠ 5”فبهذلا تارذش (5)

 . 4: " صهذلا تارذش 1( . 3 : 8 ييذبتلا بيذبت (*)
 . ”ه5؟ لالا ىفصم ه9

 ا



 دالوال ًابدؤم ناكو , تافنصمو فيلآت هل . ةغللا ىف ًاسأر هقفلاب ًافراع

 . كلام نب رصن نب تبان مايأ سواطرأعب أأرضاق راد من , ةمداربلا

 يناسيشلا 0 يبأو يبالكلا دايز نباو يبارعالا نبأ نع ىور

 ديز يبأو ٠ ةديبه يبأو يعمصالانع نييرصبلا نمو « ءارفلاو يئاسكلاو

 : بتكلا نم هلو . رهاط نب هللا دبع : ىلإ هادهأ ًاباتك فلأ اذإ ناكو

 بيرغ باتك »« ثيدحلا بيرغ باتك »« فنصملا بيرغ باتك »

 روصقملا باتك » « ءارعشلا باتك » « نآرقلا ينأوم باتك » « نآرقلا

 «لاومالا باتك » « ثنؤملاو ركذملا ياتك »« تاءارقلا باتك » « دودمملاو

 هتجح رت ركذ , كلذ ريغ هلو « ةرثاسلا لاثمالا باتك » « بسنلا باتك »

 نيدلا ريخو « )١( يلينحلا دامعلا نب يحلا دبعو )١( ١ ميدسالا نبا

 . (9) يطرزلا

 اص 3

 ىخابلا يفقثلا هللا دبع ى1رب فيرط نب ليم نب ديعس نب ةمسنق
 , بعل ةبيتقو ىيح# همسأو لب ىرق نه نالعبو ينالعبلا ءاجر وبأ مه الوم

 ١٠6١ ةنس دلو ٠ يرارخأ ةباسن ثدحم ناكو « "١ ةنس قارعلا ىلإ ردحنا

 , كلام نع ىور , نيتئامو نيعب رأ ةنس نايعش نم اتلخ نيتليل تاأمو

 هج رب ركذ 5 تاّويطلاو خرأتلا فيض 4 مه ريغو 4 ةعمرل نبأو ل ثمألاو

 سا ##؟#؟؟©7 ب يب ذوو م ممم لو

 ١٠١5 ٠ تسرو4 1) ١]

 5 0 5 بهذلا تارذدش 69

 9 ١ : ٠ ١ مالعالا (؟)

 ام ١19



 ٠ (؟) ةلاحك اضر رمعو , (1)

 76 دع دع

 نيسحلا نب نيدباعلا نيز ىلع نب ديز نب ىبع نب دمحأ نب دهحت

 يلع تنب ةجيدخ همأ رذعج وبأ مالسلا مهيلع بلاط يبأ نبا لغ نورا

 عرف ل ةعيبر ف أدئبا لش , اليذهو , ةنانك مث . 3 نا ة ركذف

 رجح نأ

 نميلا رك ذ ةعيبر نم غرف امل مث « ©ه 59 أهنم كرت أمقف ءرضم نم

 : أدناو هلك اذه نم انوعد لاق مث

 لضفأ وه يذلا قبلا دمحألف دحاو ئه اوقرفت دابعلا نا

 لزني هيلع ليربج نا أ مكوبأ قاربلا لحترب نا له

 لمرملا اهيأ 3 م5 يحولاب هصخي نيح هللا لوقي نمآ

 رس يف يراخبلا هللا دبع نب لبس رصن وبأ هلاق ٠ ًالضاف أبيجو ناكو

 49 4 1 بألا ا أاملف ىلع هئرأ هعد نأكو , تأم ىح دادغبب
 .2نيستسملا مايأ ِق

 دبع د

 | نب ىلوه*>

 را ل
 رمح نا هلأ لمع نب جرعالا رفعج سس هللا دبع سس ميهأرب

 مالسأا ه.اع بلاط ى أ نب ىلع ن ة.ة:لا نيأب فورعملا دمحت

 , ”هم : 8 سذدبدا سولو 1(

 . ١١م8 : م8 نيفلؤملا مجعم )0

 , ؛#. : ؟ بهذلا جورم ف

 د ايو مس



 يف « طوسبم » : باتك بحاص « ةقثلا ليلجلا ةباسنلا ٠ ينارحلا ىلع وبأ
 معزيو هب لمعي طوسبه هل : يدجملا يف يرمعلا نسحلا وبأ لاق ؛ بدلا
 ةبنع نبأ ركذو ٠ بلاط يبأ نب ىلع بتكو ٠ مالسلا هيلع ىلع طخ ىأر هنا
 رخآ يف مالسلا ةمأع يلع نرنهؤملا ريمأ طخ ىأر هنا فز : ةد_ معلا قف

 ةهبتشم ءالا نكلو ٠ بلاط يبأ نب ىلع هبتك اذكه هبتك يذلا فحصملا

 (١)ىدوعسملا لاقو ٠ مالسلا هيلع ىلع هبتكي ناك يذلا يفوكلا طخلا يف واولاب
 مهبست يف باتك فلأ نميفو : مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ دالوأل هركذ يف
 ناوندب (؟)ينارهطلا كرزب اغا لاقو ٠ يرفعجلا ىلع يبأ باتك ابنه ركذ
 . روكذملا دمحم ىلع يبأ ةبانلا فيرشلل باسنالا باتك

7# 6 

 فورعملا يفوكحلا يدسالا رمع نب هللا دبع نب ميهاربا نب دهمت
 نسحلا ويأ هنع ىرر « بسنلا يف ةقيلعت هل ٠ نيسحلا وبأ ةباسالا رايد نبأد
 دمحأ نب نيسحلا هللا درع وبأ هتاةيلعتب دافتسا : لاقو يدجملا ىف يرمعلا

 : لوقأ ةبانلا بيقنلا ةعمدلا يذ نيسحلا نب ىبحي نب رمع نب ثدحملا
 راتيد ..رب نسحلا نب دمحم ريغ وه اذه رانيد نباب فورعملا ةباسنلا نأ
 ًاضيأ هتع ىورو . ٠١68 ص ءابلالا ةهزن بحاص هركذ يذلا ىمشاولا
 . (9) ابطابط لآ رصان نب ميهاربأ

 دع دج

 2, رفءج بأ يوحتلا ىدادأب)! ورمع نب ةيمأ نب بييح نب كم

 سل 29 جا, بهذلا جورم (0)

 , «"58 : اال ةعيرذلا (؟)

 , 1ا/ ةلقتملا (9)

 هببب 11/1 هع



 دادُغب ءاملاع نم ناو . خيراتلاو باسنالاو رابخالاو رعشلاو ةفللاب ًاملاع

 : مهريعو ناضقيلأ يبأو ؛ هدييع يبأو « برطقو ٠ يبارعالا نيأ نع ىور

 مايأ يف 540 ةنس ةجحلا يذ نم نيب عبسل ءارمأسب يفوتو ٠ ًايدؤم نكو

 « بسنلا باتك » « لعفأ ىلع لاثمالا باتك » : بتكلا نم هلو « لك لا

 باتك »« بسنلا يف عئابرلاو ريامعلا باتك » « دومعلاو دوعسلا باتك د

 « ريحملا بات5 » « بسنلا ىف فاتخملاو فلتؤملا باتك »« مم ضشوملا

 باتك » « ءاونالا باتك » « ثيدحلا بيرغ باتك » « ىنتقملا باتك »

 «(١)يطويسلا هجرت « تسربغلا يف ميدنلا نبا اهركذ اهريغ هلو ««رجغملا

 ' (4) يظرزلا نيدلا ريخو ٠ (؟) ميدنلا نبأو « )١( يومحلا توقأيو
 عبط دقف هل « (ص) ىنلا تابمأ » : باتك اما , (ه)ةلا>دك اضر رمعو

 , ظوفحع ىلع نيس> روةكدلا هرشنب ىنع 1١9/5 ١ ةنس ًايفارغوتوف دادغبب

 م 86 5 ادوع يف عبط « اهفلتؤمو لئابقلا فلتخم » : هباتك اماو

 خايشلا هتجرت ركذو « ميدنلا نبا هلاق ٠ ناقاخ نب حتفلل هعجج يذلا

 ٠ (5) يناربطلا كررب قا

 ئ #ج

 ةباسن ةيوار . هللا دبع وبأ ىبارعالا نباب فورعملا دايز نب دهحح

 0 ّْ . #”. ةاعولا ةيغب

 . ١اله : ١ نيفلؤملا مجعم 5

 هد 1١75



 ١*5 ةنس ىقون « رعشلاب أملاع ًابيدأ ناكو : ةفوكلا لهأ نم ةغللا» ةمالع

 عمسمو ىضلا لضفملل اد نأكو «٠ مصتعملا نب قئاولا ةفالخ يف ءارماس ف

 ىل_خاو « رداونلا باتك » ىئاسكلا نع ذخأو : ارححصو نيواودلا هنم

 دمحأ سابعلا وبأو تيكا نبا هنع ذخأو ٠ ريرذلا ةيوأعم وبأ هنع

 نراكو ؛ ىبرحلا ميهارباو ؛ يضلا ةمركع وبأو ٠ بلعمو « ىيحي نبا

 د.ةتسم ةئام هسا+ رض>» ناو ء « بودلا نأسل ةفرعم يف ىوتنملا » هيلإ

 « للا باتك » و « رداوتلا باتك » : ابنه أفاصم رشع ةعضب هلو

 2,16١ ةنس دلو « ردشلا يناعم بأ:5 » و « لاثمالا ريسفت باتك »و

 ,ء (”) دامعلا نب ىحلا دبعو « )١( 0 دمحم نب نحر لأ دبع همج رت

 .(ه)ةلاحك اضر ردعو « (؛4) يدادغبلا سبيطخلا نياو , (؟) ناكلخ نبأو

 #3 دج 2#“

 ليبترا : بقلملا رذعج وبأ يركشيلا بوقعي نب ةحاس نب 1

 , لئامةلأ راعشالو ث.دحلل ةيوأر « ةباسنلا يوغللا ءيراقلا هيقفلا يفوكلا

 برعلا يقلو ةيدابلا ىلإ جرخ . ذيمتو لضف مهيف ةفوكلاب تيب نم رهد
 انتا د ب تيا تدكسلا نب بوقعي ةنع ذخأو 2 مهنع ذخأو

 اءاناو ةل.بب باتك » : بتكلا نم هلو هللا دبع نب ميهاربأ هنع ىورو
 نم لفاوتلا باتك »و « اهراعشاو اهباسنأو 3 باتك »و « اه راعشأو

0 

 . :7٠.١ ؟ بهذلا تارذش ("

 , "ة؟: ١ ناعالا تاكو (؟] '

 < ءايلالا ةمهزن

 ) . "مع : م دادغب خيرأت 1

 ١٠١ : ١١ نيل ْومْلا مجعم 6

 كل وو



 4م رب ركذ #4 حادقلاو وسما تادك 1( و 6 بلاثملا بأدك ١ وهو ( برحخأا

1 2-0 ّ 

 هللأ ثذبع خيشلاو 1 )1( ىلءبدرالا دمحت خيشلاو 6 تس ربغل أ ِق يشاجنلا
 إى١

٠ 

 .(5) ةل احك اضر ردغو ٠ )6 ينارمطلا كرز وأ خيشلاو , (1) يناغمأملا

 3 #3 ب

 ًايرابخأ ناكو « هللا دبع وبأ يردصبلا حاطنلا نب ملاص نب كمن

 ةلودلا يف فلأ نم لوأ وهو ٠ اهب ثدحو دادغب مدق « ريسلل ةيوار ةباسن

 يرصبلا نرائس نب ناداز نبا مرهاربا نع ىكحو « آباتك اهرابخأو
 دمحت ةملس يبأو ىنبملا نب ردعم ةديبع يبأ نعو هيبأ نع ىور ٠ تاياكح

 بلاط يبأ نب رفعج نب سابعلا هنع ىورو « مهريغو يراصنالا هللا دبع نبا

 «برحلا ذاخفأ باتك » : بتكلا نع هلو ء نورخآو فلخ نب مثيبلاو

 جاييدلا بأتك يف « ةديبع يبأ ىلع درلا باتك » « تاتويبلا باتك »

 مالسلاأءريلع « يلع نب ديز لتقم باك » « نامع دزأ باسنأ باتك »

 ١ )هز ميدنلا أ #42 رب ركذ : نمالاهو نءيمسسحدلو نبني 4س تام

1( 

 . ١5١١ : ” لاكملا سيقس (9)

5 

 خيرات 59 : ١ نا.ءالا تاأمفو نع ١٠١ : ١١ نيمأؤملا مجعم )4(

 (؟ ةاعولا ةيغب امك : ١8 ءابدألا مجعم 185 : © ىدادغبلا بيطخلا

 . الف: ” ىقاولا ال : ؟ بهذلا تارذش

 , 61 تس رهمأ أ هز

 د 1١974



 ._لنيدلا ريخو ؛ (؟) يرزجلا ريثالا نبلو ء(0) نالثسلا روع كاز

 . (4) ةلاح؟ اضر رمعو 0 ىلكرزلا

 دي دج دب

 نيسحلا نب نيدباعلا نيز ىلع نب رخدالا نيسحلا نب هللادببع نب دهن
 , هيبأ يصو ةباسنلا يناوجلاب فورعملا مالسلا مهيلع بلاط يبأ نب ىلع نبا

 .نروفرعي اهب ةنيدملاب ةيرق ةيناوجلاو ءدلو مأ همأو ًاداوج اهنيزك .ناكو

 مظاعأ ءأملع مزيف دالوأ هلو ٠ ةنس نيثالثو نيتنثا نبا وهو يفوت هدلو

 لضافلا ملاعلا مده طساوو رصه ةباقز ىلو نم م,ثهو ٠ بأسنو ن.ندحمو

 دمحت رفعج يبا نب ميهاربا نب ىلع نسحلا وبأ يندملا ةباسنلا ثددحملا

 سايعلا وب مبدهو ٠ هركذ ينأي روك ذملا يناوجلا دمحم نب نيحلا نبأ

 فرشلا خيش دج وهو اذه يلع نسحلا يبأ نب ةباسنلا ملاعلا يضاقلا دمحأ
 ةباستلا مهنمو ٠ 4_-_#مال ةباسنلا ىلديبعلا رفعج يبأ نب دمحم نسحلا وأ

 يذلا ؛ رركذملا دأ سابعلا يبأ نب نيسحلا مشاه وبأ دادفبب
 ط_ساو ءايقن مرنمو « يلا ينبدحو : هلوقب فرشلا خيش هنع ىور

 نسحلا ىبأ نب دمحم نب رفعج نإ طساوب بيقنلا دمحم نيسحلا وبأ : مهنم
 لماب بيقثلا مهنمو , روكذملا ميهاربا نب ةباسنلا ثدحملا ملعلا يلع
 ,حلا نب هللا ديبع نإ نسحلا دمحم ىبأ ناتسربطو

01 

 . ؟؟9 : ؟ ناسنالا بيذبت يف يبايللا (؟

( 

 لود رهعج يبأ هو

 ٠ 17 5 سد ب 9 20

ُ) 

 نع هلّيز ”" : ٠ مالعالا ل

 :امملا ناسنأ نع هلقن 88: ٠ نيفلؤملا مجعم (4)
 ؛ : ” لادتعالا

 ظ

 03 هربعو مال : 68 دادغب خيرأت

 نازيهو 2 ى

 ا ااه دل



 ماي ةياسنلا ماعلا دمسلا مهنمو © روكذملا يناوجلا دم نب ن.سحلا نبا

 بيقنلا نسا دم يبأ نب دمحم نب ىيح» بلاط يأ ند دمحم نأةسربط

 تاك ريبلا 5 نب رصمب 08/ ةئس ىوملا , دمحم ةباسنلا مبنمو « روكذملا

 ةباسن .ىنريسحلا مشاه يأ نب يلع نب رمع نب رمعملا نب يلع نب دعسأ

 ةءاسنلا دمحم هللا دبع وبأ مهنمو ٠ روك ذملا دمحأ سايعلا ىبأ نب دادغب

 روك ذملا دمحم نب 5٠١ ةئس قوتملا هيبأ دعب رصمب فارشالا ةباقث يلوتملا

 . مهركذ ينأي
 اج 6# ب

 يلع حرب ديز نب ةعمدلا يذ نيسحلا نب هيبشلا ىلع نب دو

 هبقع بسانلا ثدحملا , مالسلا مييلع بلاط يبأ نإ 5 نب قيما نيا

 . ةيبلاطلا باسنأ يف ىزورملا ليءامسا بلاط 2 هلا , ةفوكلاب
 د 33

 اللاء ناك هللا دبع وبأ يدقاولا ىملسالا دقأو نب رمع نب دود

 مهعامتجاو ماكحالاو ثيدحلا يف سانلا فالتخاو حوتفلاو ةريسلاو يزاغملاب

 نينامث ةئنس دادغب ىلإ جرخو , ةئامو نيثالث ةنس دلو
 هالوف ناسارخ نم نومأملا مدق نأ ىلإ دادغبب ماقأف عسجر مث : ماشلا
 : نيتئامو عبس ةنس ةجحلا يذ يف تام ىت> ًايضاق لزي ملف ركسعلاب ءاضقلا
 مساقلا ةديبع وبأو ٠ مسي رج نبأو ٠ يعازوالاو , نالجع نب دمحم نع ىور

 بهذملا نس> عيشتي ناكو نارزيخلا رباقم يف نفد ' مهريغو مالس نبأ
 تازجعم نم ناك مالسلا هيلع لع نا ىور يذلا وهو « ةيقتلا مزلي
 ميرم نب ىسيعل ىتوملا ءايحأو « مالسلا ه.لع ىسومل اصعلاك ( ص ) يتلا
 يعادم با25 » : أبزم نورشعءو نامث بتكحلا نه هلو « مالسلا هيأع

 د )91



 فريدصتو » « .ريواودلا رمع عضوو » « عئاطقلا يف راصنألاو شيرت

 رجح ىح1زيأاو )١( ١ ميدنلا بربا هلاق ء« اهباسنأو اهيتارمو لئامقلا

 . (9) ينالقسعلا

 76 ة# دع

 هللا دبع  نرب ةجحلا رفعج نب نسحلا نإ ةباسألا ىبحي نب كهذ

 نسحلا وبأ مالسلا هيلع نيدباعلا نيز يلع مامالا نب رغصالا نيسحلا نبا
 ةيوحا قلي يأ هنرأآو ةدمعلا ِق ةينع نبأ هلاق . ةباسنإا ماعلا , ريكالا

 . بسنأا يف ةباسنلا ىيحي هدج باتك ىور يذلا ةباسنلا ينادندلا
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 يرصبلا يدزالا يلامثلا ريمع رب ربكالا دبع نب ديزي نب كوك

 يف و>الا لهأ مامأ ناك , 18١ ةنس ىفوتملا « دربملاب فورعملا سابعلا وبأ

 , ةفارظو رداون بحأص ةمالع ًايرابخأ أهوفم انياب ًاحيصق ناكو ٠ هنامز

 « ماللاو فلألا باتك » فنص امل ينزاملا نا كلذو دربملاب يمس امناو

 مق : هل لاقف ٠ باأوج ئسحأب هباجأن , هصيوعو هقيقد نع دما لاش

 يف يدفصلا نيدلا حالص لاقو , قدال تبثملا يأ ٠ ءارلا رسكب دربملا تنأف

 ءالسلا امبيلع اضرلا ىسو» ىرب يلع لئس : دوبملا لاق تايفولاب يفاولا
 هل ىليق , كلذ نم لدعا وه : لاقف ؟ نوقيطي ال ام دابعلا هللا فلكيا

 دربملا ناكو , كلذ ن٠ زجعأ مه 7 لا نوديري ام اولعفي نأ نوهيطتسيف

 « ميصفلا » باتك بحاص بلعثب بقلملا ىيحي نب دحأ سابعلا بأو
 لهأ ضعب لوقي اهبيفو , ءابدالا خيرات امبب متخ دق نيرصاعتم نيملاع

 )١( تسربفلا ١4 .

 , م58: بيذبتلا بيذمت (")

 سل أألال سل



 : رهزالا نب ركب وبأ وهو تايبأ ةلمح نم امهرمع

 بلعت وأ دربمل اب ذ_ءو نلبجت ال لعلا بلاط ابا

 برجالا لمجلا# كت الف يرولا لع نيذاه ددع دجن

 برغملاو قرشلا يف نيذبب ةنورفم قنالخلا مولع

 ىورو « يناتسجملا متاح يبأو ٠ ينزاملا نامثع ىبأ نع بدالا ذخأو

 هنس يف دلو ٠ مهريغو يىلوصلاو ٠ يوحالا هيوطفنو ٠ رافصلا ليعامسا هنع

 ةعفانلا فيلأتلا هلو , نيتئامو نينامثو سمخ ةنس ينوتو نيتئامو نيرشع

 باتك »و« نآرقلا يناعم باتك » و « لماكلا باتك » : اهنم بدالا يف

 باتك »و« دودمملاو روصقملا باتك »و« ةضورلا باتك »و « بضتقملا

 ناندعبسن باتك »و« نآرقلا بارعا باتك »و« يفاوقلا باتك »و« قاقتشالا

 باتك » و « باتكلا دهاوش حرش »و « هيوبيس ىلع درلا باتك » و « ناطحقو

 فلتخأو هظفل قفنا نم باتك »و « ضورعلا بأتك »و« رعشلا ةرورض

 نسحم دمسلا هدعو , كلذ ريغو « نييرصبلا ةادالا تاّبط باك »و « هانعم

 ناندع بسن باتك هل لاقو ٠ ةعيشلا نم باسنالا ءاملع يف )١( لماعلا

 ' (؟)ىلكر زلا نيدلا ريخ , (؟)دامعلا نب يحلا دبع هتججرت ركذو (؟)ناطحقو

 )١( ةعيشلا نايعأ ١ : ”؟8 .

 )( ةنس ةرهاقلاب فيلأتلا ةنجل ةعبطمب عبط ١١04 يتوكجارلا قيفحتب

 ٠ ةف.اخ جاحل 016 3ك

 . ١56 : ؟ بهذلا تارذدش ف

 . ١44 نايعالا تايفوو ١١6 ةاعولا ةيغب نع مالعالا (؟)

 هس )الث



 . )١( ةلأا>ك اضر رمعو

 د6 #3 ذيب

 ريبزلا نب هللا دبع نب تباث نب بعصم نب هللا دبع نب بعص

 نو ٠ برعلا مايأب ًاقراع بسنلاب ًالاع ناك ؛ هللا دبع وبأ ماوعلا نبا

 شيرق هجو , بهصم ىمع ناك : راكب نب ريبزلا نءو . أثدع أبدأ ةيوار

 نينامث شاع ٠ شيرق ةباسن ناكو « أهاجو ًاردقو ًانايبو ًافرشو ًاملعو ةءورم

 ,ء سنأ رب كلام نع اهب ثدحو دادغب نكس ناكو « ةقث ناكو ةنس

 , دعس نب ميهارباو ٠ نامثع نب كاحضلاو ٠ يدرواردلا زيزعلا دبعو

 نيعم #_نرب ىيحي هلع بتكح ؛ مهريغو ؛ متاح يبأ نب زيزعلا دبعو

 ميهاربأو ' ةمميخ يبأ نب دحأو « راكب نب ريبزلا هنع ىورو « ةمثيخ وبأو

 يربريلا ىسوم نب دمحبو « نوراه نب ىسومو « ةرزج نب حلاصو « يبرحلا
 مساقلا وبأو ٠ لبح نب دحأ نب هللا دبعو « يعوطملا فسوي نب بومعيو

 هللا دبع رب بعصم : لاق ريش نب بعصم نب سابعلا نعو ٠ يوغبلا

 نيعم نب ىيحي : لأقو . بسنلا يف يشرق هقفا وهو « دادغيب هتكردأ دق
 رارشأ نم هللا دبع هوبأ ناكو ٠ ًارءاش ناكو , يدقاولا نع بسنلا ذخأو

 للا دبع نب ىبحي عم هريخو « مالسلا هيلع يلع دلو ىلع الماحتم سانلا
 ةنس لاوش نم ايلخ نيمويل بعصم يفوتو « ميدنلا نبأ هلأق فورعم

 باك » : بتكلا نه هلو ٠ ةنس نوعستو تس هلو ٠ نيتثامو نين الث و ثالث

 ,(؟) ميدالا نبأ هتحرت ركذو « شيرق بسن باتك »و « هبكلا بسنلا

 تاقرط 58٠١ : ” بيطخلا ضير أت نع ١١4 : ١؟ نيفلؤملا مجعم 0

 ١١١, : 19 ءايدالا مك 1 : ١ نايعالا تايفو ٠7 يدربزلل ةأحنلا

 . ١٠١ تسربفلا (؟)

 ل اال د



 , (؟) يناهبصالا جرفلا وبأو « )١( يدادغبلا بيطخلا ىلع ب دحأو

 سدلا مخو ٠ (4) ينالقسعلا رجح نباو , (5) يلبنحلا دامعلا نباو

 )١( ٠ ةلاحك اضر رمعو ٠ (ه) يلكرزلا
 نت ذيج ذب

 ميت ال شيرآ ميت ن٠ ةديبع وبأ يرصبلا يميتلا ىنملا نب رهعه
 ًأيوحن  نراكو ؛ بسنلا ءاملع ريهاشم نم ناكو ٠ مهل ىلوم وهو بايرلا

 ,ةثامو رشع ةنس ٍل ةرصبلا يف دلو ٠ برعلا رابخأو رعشلاب ًأفراع أيرغل

 دشنأ يعمصالا ناك : دريملا سابعلا وبأ لاق ٠ نيتئامو نامث ةنس يف تامو

 بسنلا لعب يعمصالا ىلع لضفتو كلذك ةديبع وبأ ناكو ٠ يناعملاو رعشلال
 نرالع طخب أرق ميدنلا نبا لاقو . وحالاب هنم ملعأ يعمصالا ناكو

 نعو ٠ لصالا يمجعا سراف لهأ نم بحسب بقلي ةديبع وبأ يبوعشلا

 تركذ دق ةديبع ابأ اي : ةديبع يبال لجر لاق : ءانيعلا وبأو يميدكلا
 ؟ هلصأ امو كوبأ ناك 1مم ينتترع الا هللابق ميباسنأ يف تنعطو سانلا

 طعغضخب انا تأرق ناذرجايب ًايدويي ناك هابأ #نرا يبأ يتثدح : لاق

 يأر ىرب ةديبع وبأ ناك : بلعث سابعلا وبأ لاق ةلقم نب هللا دبء يبأ

 زاجمو هو« نآرقلا بيرغ » : هلو . أرظن أرق نآرقلا أرق اذإو جراوحلا

 . ١١؟.: “و ه8: 1١ يىناغالا (9)

 .م5 : ؟ بهذلا تارذش (0)

 . ١؟5؟ + ٠١ بييذهتلا بيذبت (4)

 ,. .١6 : 4 مالعالا هز

 . 54١ : ١؟ نيفلؤملا مجعم (7)

 سل ]1ث



 « ءارعشلاو رعشلا باتك »و « فارشالا لئتاتمياتك هو« نآرقلا

 دمحم ٍبأتك »و « نامثع لتقم باتك » و « نيفصو لمجلا باتك »و
 . اهريغو « نس> نب ندح نب هللا دبع نبأ ميهارباو

 ديلولا يبأو , ءالعلا نب ورمع يبأو , ةورع نب مأشه نع ىور

 متاح وبأو « ينزاملا دمحم نب ركب نامثء وبأ هنعو , مهريفغو ٠ بأد نبا
 هبش نب رمعو « مالس نب مسأقلا ديبع وباو «٠ يناتسجسلا دمحم نب لبس

 , )١( ديدحلا ىبأ نبا ركذو . مهريغو مرثالا ةريغملا نب ىلعو ٠ يريمنلا

 صاعلا نب ورمع نا « باننالا » باتك يف ىنملا نب رمعم ةديبع وبأ ىور
 لئاو نب صاعلاو برح نب نايغس وبأ : نالجر هتدالو 00 هيف مصتخأ

 نايفس وبأ لاقف ٠ لئاو نب صاملا نم هنا تلاقف , همأ مكحتل ليقف
 : اهل ليقن صاعلا الإ تبأف . همأ م>ر يف هتعضو ينا كشأ ال ينا امأ
 "ىلع ةقفنلا ريثك لئاو نب صاعلا نا تلاقف ٠ ابن فرشأ نايفس وبأ
 صاعلا نب ورمعل تياث نب ناسح لوقي كلذ يفف , حيحش نايفس وبأو
 : هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ءاجه نع هل أيفاكم هاجه ثيح
 لئالدلا تايب هنم كيف انل ىدب دق كشال نايفس وبأ كوبأ

 لئاو نب نيجملا صاعلاب رخافت نكن الو ترخف اما هب رخافف
 لئانل كاذ دنع ءاجر تلاقف تمكح ورمعاي كاذ يف يتلا نأو
 لفاحملا دنع ماوقالا تعمجت املك سانلا ربخت ورهمع صاعلا نم

 ىاكريلا ,باو , (؟)يدادغبلا بيطخلاو , (5) ميدنلا نبا هتجرت ركذد
 1 , ٠.١ : ؟ ةغالبلا جبن حرش (')

 . 7/8 تسربفلا ()

 , ,مو : ١ دادغب خضيرأت (؟)

 سل 18١



 ةئس قوتملا ىفطصم نب دمحأو . (")يلبتهلا دامعلا نباو (1) يراصنالا نبا

 ٠ (4) ةلاحك اضر رمعو : (©) 45

 36 #2 د

 « ورم ليزن يرصبلا يوحنلا نسحلا وبأ يريمحلا ينزاملا ليمش نب رمضالا

 ردعح نب ورمع نإ ريهز نب ةزنع نب موثلك نب ديز نب ةكرح نبأ وه ليمشو

 نبأو « ليوطلا ديمح نع ىور ٠ مدم: نب ورمع نب نزام نب يعازخ نبا

 , نيتئامو عمبرأ هلم لوأ ف تأم ٠ مه ريغو « ةورع نب مآشهو « نوع

 لهأ بسفأ ناكو ٠ سأنلا مايأو بدألاب مهئاملعو سانلا ءاحصف نم ناك

  نرا كلملا دبع نب ماشه امهرمأو ىموزخملا ةملس نب دلاخو وه هنامز

 يف هلا سانلا يدياب يذلا وهو « ابتكف ابيقانمو برعلا بلاثم يف ابتكي

 . (5) رجح نباو برآلا غولب
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 , رذنملا ويأ لكلا ديز نب رشب نب بئاسلا نب دمحم نب مامشه

 اببلاثمو ابتساع رم : برعلا رابخأو مايالا عياقوب ًافراع ًأملاع ناك

 نع ىورو « هريغو هيبأ نع ماشه ذخأو . بسنلاب ًالاع ناكو ٠ ابعئاقوو

 باحصأ نم ثيدحلل ةيوار 2 ةفوكلا معلم نم ناكو 2 هريغو اص هنبأ

5( 0000000 

 ١ ةداعلا حاتفم (؟)

 !١77:1١ ركأع نبال قشمد رأت نع 505:1 نيفلؤملا مجعم (؟)

 . مهريغو ١68 : ؟ ناكلخ نبأو 5611: 51 يدقسلا يفاولاو

 . 4ى9ل : ٠١ بيذبتلا بيذم# (]

 سل 1مقك



 ,مايأ ةثالث يف نآرقلا ظفح « مالسلا هيلع قداصلاو رقابلا هللا دبع ىبأ
 دحأ هظفحي مل ام تظفح : ىلكلا نب ماشه يل لاق يرسلا نب دمحم لأت
 أديب تلخدف نآرةلا ظفح ىلع ينبقاعي مع يل ناك , دحا هسني اطيل

 ًاموي تراظنو « مايأ ةثالث يف هتظفحف نآرقلا ظفحأ قح جرخأ ال تفلحو
 ,ةضطقلا قوفام تذخاف ةضيقلا نود ام ذخال يتيح ىلع تضبقف ةآرملا يف

 تسملجف ىماع تيسن ةميظع ةلع تالتعا : يلكلا ماشه لاق يشاجنلا لأقو

 . يملع ”يلإ دادف سأك يف علا يئاقسف دمحم ىرب رفعج ىلإ
 عبرأ ةنس قوت , هطسبو هينديو هبرهي مالسلا هيلع هللا دبع بأ نآككو

 وهو اهنا هتنال-خ ىف ني:ثئامو تس ةنس ليقو ٠ نومأملا ةفالخ يف نيتثامو

 ىف لزنملا باتك » و « باسنالا يف ةررمجلا » : هتافلؤم نمو ٠ مسصالا

 باتك » و « بسنلا يف زجوملا باتكو » ةريمجلا نم ربك وهو « بسنلا

 رفعجل هفنص « ىكولملا باتك »و باسنالا يف نومأملل هفنص « ديرفلا
 : هلو « دالوالاب ريشابتلا باتك » : هلو بسنلا يف يكمربلا ىيح# نبا
 دمحب نب نر لادبع هحجرت ركذ « « لئاوالا باتك » هلو « مايالا باتك »
 لحلا ةمالعلاو , تسربفلا يف ىشاجنلاو 2« (؟) م ,دنلا نباو , )١( يرابنالا

 1 دينو لع دمح يعلو ء(0) ولا كرزب اقاو . ةمالخلا يف
 فشكو , )١8( لماعلا لرش ديسلاو , (0) ىمتلا سابع م سيشلاو

 )١( ءاردالا تاةبط يف ءايلالا ةهزن ١١1 .

 ) )5تسريفلا 14١ .
 , نا و ؟١٠ : ” ةعيرذلا (؟)

 , وع : « يدالا ةناحير (8)

 . مي: ةميعلا نايعأ (هر :١.50 باقلالاو كلا (4



 , (؟) ينالقسعلا رجح #درباو . (؟) يومحلا توقايو )١( نونظلا

 ..رسح ديسلاو ٠ () ىلم رزلا نيدلا ريصخو , (4) يلبنحلا دامع نباو

 . (8) يناربطلا كرزب اقاو (/) ةلاحك اضر رمعو , (1) ردملا

 9 دج د

 , ن>“رلادبع وبأ وكلا يرتحبلا يناطلا نحر لادبع نب يدع نب مدمهألا

 هلو « بسنلاو خ_هراتلاو رايخالاب أملاع , مبتاورو هرصع ءايدأ نم ناك

 دشناو ةعامجو قاحسا نباو دلا# ن> ىور « هلضف ةرازغ ىلع لدت فيلأت

 . مثيلا ءاجمب درطتساو دوأد يبأ نبأ اوي لبعدل

 ىدع . ره مثيهأ هل تلكف

 موق سوري دايا تناك ىتم

 يداوبلاو رضاوحلا رايبخاب

 داود يبأ نإ هال لاقف

 دابا :رم كش ريغ دج

 دابعلا لع هلالا بضغ دقل

 ةنس لهس .رب نسحلا للدع حاصلا معي قودو ( هةنسا ِق نئعطد نو

 بناتك » « بلاثملا باتك » : ةفاصملا بتكلا نم هلو . نيتئامو خيم

 .ا55:5 (5)

 . ١9 : 5١" ءايدالا مجعم (؟)

 . ١9١5 : " نازيملا ناسل (5)

 . :"١ "“ بهذلا تارذش (4)

 . مال : 4 مالعالا هز

 , ؟97 ةعيشلا سيسأت (5)

 . ١١ : ١54 نيفلؤملا مجعم (0)

 . 45+ لاقملا ىفصم (8)

 د امل



 تاتويب باتك » « ةلودلا بأتك » « شيرق تاتويب باتك » « نيرمعملا
 ططخ باتك » و « ءىطبسذ بات5 « داوسلاو .راسارخب برعلا

 « ريبكلا فارشألا خيرات باتك » و « ةفوكلا ةالو باتك » و « ةفوكلا

 « نيثدحملاو ءابقفلا تاّقبط باتك »و« ريغصلا فارشالا خيرات باتك »و

 نامُث غلبتو , اهريغو « هتافوو مالسلا هيلع نسحلا رابخأ باتك »و

 ,(") لبتحلا دامعلا نباو , )١( ميدنلا نبا هتجرت ركذ « أباتك نوثالثو

 اضر رمعو ؛ (؛4) ىاكرزلا نيدلا ريسخو « (5) ليبدرألا دمحم خ_يشلاو

 . (ه) ةلاحك
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 رغصالا نيسحلا نب هللا ديبع نب ةجحلا رفعج نب نسحلا نب يم

 مالسلا مبيلع بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب نيدباعلا نيز يلع نبا
 ناك , قيقعلا ىعدت ةنيدملا برقب ةدلب ىلإ ةبسن يقيقعلا ٠ نيسحلا وبأ
 ًاححصفو ًاقودص ًالضاف «ةرتعلا ءاملع دحأ ناكو ٠ بقاذملا وذ ةنيدملاب ًاريمأ

 ًاظفاح ٠ اهبوردو ابصصقو ابعورفو برعلا لوصأب ًافراع , اثدحعو اغيلب

 ىلع هقبسي لو , ةباسنلاب بقل اذبلو ٠ اهرابخأو نيمرحلا عياقوو اهباسنال
 . ١40 تسروفلا )١(

 . ١١:5 بهذلا تارذش (؟)

 , :٠٠١” ؟ ةاورلا عماج (؟)
 101015 مالعالا )4

 قاولاو 5.4 : 1١ نادلبلا مجعم نع هتمحرت العن نيفلؤملا مجعم (©]
 1 ؟ ىايفولاو ١617 : ؟1

1 

 ةرهازلا موجنلاو 6:1 نازيملا ناسلو ٠ "3٠0
 0 نانجلا ةأرمو م١١ : 5 نيفراعلا ةبدحمو 8١م5 ذ

 هس ]مه بح



 تناكو « هنامز يف ديرفلا وهو ٠ قحال هرثأل لكلاو ٠ قباس مهباسنال هعمج

 نع ىور « هتلمحو ثيدحلا ةاور دحأو , لئاضفلا ىف ةعساو تاوطخ هل

 درب ىيحي تنب ةيقر همأو ٠ مالسلا هيلع اضرلا ىسوم نب ىلع مامالا

 يقوتو؟4١ ةنس مرحملا يف ةروثملا ةنيدملاب دلو ٠ رغصالا نيسحلا نب ناميلص

 يب نيبو يلع ىنب نيب مءاصلا هدب ىلع عفو يذلا وهو , ؟اال ةنس ةكمب

 هدع ىور « « بلاط يبأ لآ بسن باتك » : اهتم أبتك فاصو ٠ رفعج

 هنع ىور + « كسانملا » باك هلو , ىبحي نب دمحم نب نسحلا هئبا نيآ

 دححأ وه نو يربكعلتلا هنع ىور 2 « دجسملا بأتك » هلو ةدقع نبا

 نسملا وبأ فرشلا خيش بسنلا يف هنع ىورو « راكب نب ريبزلا خياشم

 ناجي فان ني لس رق رار يقرا ل لارا رطب ا
 مقدش نب نماض ديسلا هججرتو , هفصو اركذو ٠ باسنألا رس يف يراخبلا
 هللا دبع خيشلاو © )١( ليبدرالا دمحم خييشلاو , راهزالا ةف-ح: يف يندملا

 .(؛4) ةلاحك اضر رمعو ٠ (؟) ينارربطلا كرزب اغا خيشلاو ٠ (؟) يناغماملا
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 . لحلا ةمالملا
 . "64 : “ لاتملا ميه 09

 . االال : ” ةعيرذلا (؟)

 , ١!ال. : 5 نيفل وما مجعم 0

 - م6 --



 نيكت نب ليتش نع ىور « ةباسنلا مساقلا وبأ عادخ نب مجيضاردا

 قيلعت يف تدجو : يدجملا يف يولعلا يرمعلا نسحلا وبأ لاق , ةباسنلا
 هللادبع نب لبس ىنثدح : عادخ نب ميهاربأ لاق يرصبلا ينسحلا مئانغلا ىبأ

 نع ىورو ٠ حلا ةثامثلتو نيعبرأو ساد ه1 دأدغبب 5 دوأد نبأ

 . هريغو يناوجلا ميهاربا نب ىلع نب دمحأ سابعلا يبأ
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 يناوجلا دمحم ىرب نسملا نب دمحم نب ميهاربا نب يلع نب دمتحا
 ءالسلا هيلع نيدباعلا نيز يلع مامالا نب رغصالا نيسحلا نب هللا دبع نبا
 ناكو « ةباسنلا ةطساوب ىضاقلا لضافلا ملاعلا يناوجلا ينوكلا سابعلا وبأ
 بحاص ةباسنلا يلديبعلا رفعج يىبأ نب دمحم نسحلا وبأ فرشلا خيش دج
 عاد _خ نب مساقلا وبأ هنع ىور « ًاليلج ةقث ناكو « همال بيذبتلا
 قيرحلا ءاعد هنم عمسو ٠ ريتا ثدداحأ يربكملتلا هنع ىورو « ةباسنلا

 دمح نديشلاو ٠ فاشكلا رجشم يف يديمعلا هركذ « ةزاجإ هنم هلو

 )1١( ٠ ىليبدرألا

 ا د

 ىسيع نب نيسحلا نب ويدشش دمحم نب يلع نب دحأ سابعلا وبأ
 ىلع نب نسحلا م امالا نب ديز نب نسحلا نب مسأقلا نب يناحطبلا دمحم نبأ

 فورعملا ميدكت ام ديسلا فيرشلا . . مالسلا مييلع بلاط يب تترلا
 ١ ةاورلا ” 1(

 سل 1م



 داس#أ نب يلع مساقلا ابأ فيرشلا نع ثدح . ةباسنلا ويدشش ناب

 قاحسا نب مسالا نب هللا دبع نب ديز نب نسحلا نب دمحأ نب نيسحلا نبا

 نيسحلا وبأ نيدلا نيز هنع ثدحو ٠ ةباسنلا ىناجرجلا يرذعجلا ىضيرعلا

 دار ع ةياسنلا نقلا ناقل هللا نيزاع ى نيا ع ع
 هللا, درا هذاتسا نع )١( ٠ ابطابط لآ رصان _رب ميهاربا ديسلا

 رفعج نب نسال نب ديز نب ليءامسإ نب نيسحلا نب ىيح» فرشلا نيز
 . مجرتملا نع يرجشلا نمحرلا دبع نب رفعج نب دمحم نب نسحلا نبا

 36 خذ د

 دحنأ ؛ يرصبلا ينانشالا ىسومه نب نارمع نب دمحأ نيسحلا ودا

 رصن يىبأ عم بسنلا يف تالسارم هل ٠ نييرصبلا ةباسن ناكو ءاملعلا ريهأشم

 . باسنالا رس يف كلذ ركذ , يراخبلا دواد نب هللا دبع نب لبس

 : !اذاكحمه هنع ربعو يدجملا باتك ىف يرمعلا ىسحلا وبأ هنع ىورو

 هنع ىورو 2, اهرجشمو هنامز يف نييرصبلا ةباسن ىنانشالا نسحلا وبا لاق

 ىف ةلقتدملا ( بدك ِق أيطايط نب رصأان نب ميهأربأ لء.عامسأ يبأ فيرشلا

 . 69 ) فصلا

 د آ

 هلا َْط تح ءابدالا نيناجملا ناك )ا :٠ هم ئأصت ص تضنل ا ملاع سيدأ

 )١( ةيبلاطلا ةلقتنم 48 .

 . ؟ؤ ةحفص (؟)



 . )1( ةلأدك أضر رهع

 3 جب دي

 4 بيطخلا هم و دادغب 002 يمأع ١ ءالعلا ىبأ نب ىمرجب فرعي ىكملا

 , ةعاجو نبهأش نبأ 4.ءو © ن١( تهلا 0( باكي راكب نا ريبزأ) 4ع ىور

 . (؟) يملعالا نيسح دمحع خيشلا هلاق 5١7 ةنس تام
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 ةريبك ةنيده ةيطرقو ٠ ىسأدنالا ىطرقلا هبر دبع نب دمحم ني دحا

 ءالولاب يومأ وهو ءالضفلا دحأ هبر دبع نبا ناو « سلدنالا ةكلمم راد
 هلاق , درج رعش ناويد هلو , ءيش لك « ديرفلا دّقعلا » هبأت5 ىوحو
 ,ةنس نونامدو ناتنثا هلو 558 ةنس تام « ريعلا يف لأقو « لدهالا نبا

 , حاضو نب دمحيو ' داخم نب ىَقب نم عمس « ايلعلا ةورذلا يف هرعشو
 . (؟) ىلينحلا دامعلا نيل هلاق « باسنالا يف ةمسلا باتك » : هلو

 نيج اج ب

 ليعامسا نب ايطابط ميهاربأ نب دمحأ نب دمحم رثعج يبأ نب كمت'أ
 اديع وبأ مالسلا مهيلع بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نب ميهاربا نبأ
 ملاعلا رعاشلا ' ةفوكلا ةلزان نم ةيموزخملا بلطملا تنب همأ ٠ يناوفصالا
 ةركصات يف يلديبعلا انهه نبأ » ركذ , نافنصم هل , بساتلا لضافلا

 ١مل : ؛ ءابدالا مجعم ُْق 5 نع ١١4 : ؟ نيفلؤملا مجعم 00
 . م.:١1 تسررفلا يف ميدنلا نبأو

 . 85#: 4 بيطخلا نبا خيرأت نع 100 : * فراعملا ةرئاد (')
 . 0#: ؟ بهذلا تارذش (؟)

 ا امو



 نسحلا وبأو ٠ ةيبلاطلا باسنأ يف يزورملا ليءامءا بلاط وبأو , ناسنالا

 ةباسنلا ابطابط نب هللا دبع وبأ لاق : ًالئاق , يدجملا ىف يولعلا يرمعلا

 رعاشلا دمحأ هللا درع يبأ نب دمحم نسحلا وبأ هدلو نمو , خلا دادغب

 . ةنامثلثو نيرشعو نينثا ةنس يف امب ىوتملا « نابفصا بسقن

 ا 3# 2

 نيرك رفعج نب ىيح»ي نب نسحملا نب دمحم هللا دبع يبأ نب محا

 مظاكلا ىسوم نب اضرلا يلع نب داوجلا دمحم نب يدابلا ىلع مامالا نبا

 , ةباسنلا يوضرلا نسحملا ._.رباي فورعملا وهو ستفلا وبأ مالسلا مييلع
 بره !دوس هيرتعت تنالو , رجشو ةد.دج بسالا نم ةعطق سرد دق نو

 دمحب هللادبع وبأ هوبأ ناكو , هب تامف هللا هامح رغثلا دمآ ىلإ لصو ىتح

 , يدجملا يف يرمعلا نسحلاوبأ هلا# , شيرق رياقمب ةباقنلا ىلوتو « ةلالج هل

 ىلع مساقلا وبأ وه مجرتملا وخأ : مهنم ءالضفو ءاملع تيبلا اذمه فو

 . بصنلاب ىمريو نآرقلا ظفحيو ًائيد ًالضاف ناك , دمحم هللادبع يبأ نبا

 ا دع 3#«

 دمحم نب هللا دبع نب ىشعرملا ىلع نب ةزمح مساقلا يبأ 5 نسحلا

 مالسلا هيلع نيدباعلا نيز يلع مامالا نب رغصالا نيسحلا نب نسحلا نبا

 ًانيد ًالضاف . اهئاهقفو ةفئاطلا هذه ءالجا نم , يشعرملا يربطلا دمحم وبأ
  .راكو ٠ يريكعلتلا هنع ىور ٠ لئاضفلا مج نساحملا ريثك ةباسن أبيدأ

 عيمجي ةزاجا هنم هلو , ةئامثالثو نيرشعو نامث ةنم ًالوأ هذه هعامس

 نيسحلا مهنم ة ع امج هلع انريخأ : يسوطل ا سيشل لاق , هتاياورو هبتك

 ناك و , نامعتلا نب دمحم نب دمحمو « هيودبع نب دمحأو ٠ هللا ديبع نبا
 دادغي مدق : يشاجنلا لاقو « ةئامثالبو ني-٠>خو عبرأ ةئس هنم مهعأمس

 ع 156 هت



 ةدمعلا يف ةبنع نبأ هفصوو ةئامثالثو نيسمخو تس ةنس ىف انخوش هيقلو

 فيناصت هل مجرتملاف بقع هل , ثدحملا ةباسنلاب هرجشم يف يديمعلاو

 « ةينغلا باتك »و « رختفملا باتك » و « طوسبملا بات5 » : ابنم ةريثك

 باتك » و « ردلا باتك » و « دشرملا باتك » و « عماجلا باتك »و
 ركذ . ةئامثالثو نيسم+خو ناأمث ةنس تأم . كلذ ريغو « ةعيشلا ريشابت
 نيسح ازريملاو ؛ ةصالخلا ىف يلحلا ةمالعلاو )١( ٠ ىسوطلا خيشلا هتمحرت
 : (؛) ىناغماملا لادبع خيشلاو ؛ (؟) يندملا ناخ ىلع ةسلاو 1 قووتلا

 . (5) مولعلا رحب رفعج دوسلاو ٠ (5) يبيبدرالا دم خيشلاو

 واج دج د
 مامالا نب فرشألا رمع نب يلع نب نسحلا نب ىلع نب نسحلا

 بحاص ريبكلا شورطالا رصانلا دمحم وبأ مالسلا هيلع نيدباعلا نيز ىلع
 عم شورطالا رصاتلا ناك . فلؤملا ةباسنلا هيقفلا رعاشلا ىلاعلا « ميدلا
 هبرضو هذخأ ةمثره نب عفار بلغ املف , نآتسربطب يعادلا ديز نب دمحم
 ينعكحملا مايأ نيتئامو نيمست ةنس ليدلا دروو ٠ ممصأ راصف طوس فلأ
 لخدو . ةنس رشع ةعبرأ مالسالا ىلإو هنادي هللا ىلإ مهوعدي مسو, ماقأف
 براحف ميظع شيج يف ةثامثلثو ىدحأ ةنس ىلوالا ىدامح يف ناتسربط

 )١( لال تسربغلا .

 . ه١ : ” لئاسولا كردتسم )5

 . 4هال ةعيفرلا تاجردلا (؟)

 . ؟ال4 : ١ لاقملا سيمت )4

 , 9١ه : ١ ةاورلا عمأج )هز

 . 548: ؟ ملاعلا ةئحت (5)



 لمأب يقونو ٠ ربشأ -ةثالثو نينس ثالي ناتسربط كلمو يناماسلا ام ولعص

 ملعو مهف اذ نألو 2« ةنس نوءبسو عسنت هلو ٠ نأبعش يف ةئامثلثو عيرأ ةنس

 نيد ىلع راف مهو نينس ميدلا يف ماقأ ناكو دق ٠ لحالاو ءارالاب ةفرعمو

 , اوملساو اوباجتساف لجو زع هللا ىلإ مهاءدف ليجلا كلذكو , ةيسوجملا

 دال سبب نم اهريغو سولاسو نيوزق لثم روغُت مهمثازأب نيملسملل ن5 دقو

 هيلإ . ةلاقملا بحاص شورطالا رصا:لاف « دجاسم ليدلا يف ىبو ناتسربط

 نم ناو 2 ةيمامالا ءاملع ءامظع نه وهو . ةيديزلا نم ةيرصانلا بسند

 يف يدنفا هلل دبع خيشلا هلاق مبتمثا ةلمج يف هنوجرديو هنودقتعي ةيديزلا

 ةمامالا دقتعي ناك » : ةصالخلا يف ىلحلا ةمالعلا ركذو . ءاملعلا ضادر

 , « ةمامالا دقتعي ناك » : )١( ىليبدرالا دمحم خيشلا لاقو , « هسفنل

 يديز ناك لب ربظ امك أيمامأ نكي مل مجرتملا نا : لوقأ ابنتك هيف فنصو

 . بهذملا

 ىضترملا فيرشلا هحرش يذلا « رصانلا لئاسم » : هفيلأت نو

 باتك »و «رصانلا لئاسم بيذبت يف تايرصانلا لئاسم » : هامسو يوسوملا
 « سدوخلا»و« كدف باتك »و « ريك ةيمامالا ىف باعك »و « قالطلا

 «بلاط ىبا ةحاصف باتك » و « مهنم لضفلا لهأ لضفو ءادشلا باتك »و

 ةمئالا باسنأ بأتك »و « مولع مان اميف مشاه ينب ريذاعم باتك »و

 ناكو ٠ « ريسفتلا باتك » و « مالسلا هيلع رءالا بحاص ىلإ مهديلاومو

 روكذملا رصانلا ع روهشملا يمايدلا 30 ىلع نسحلا وبأ ةلودلا دامع

 لمأ نم ةعاج هيلإ عمتجاو ٠ ناسارخ ىلإ بره رصانلا دبشتسا املف
 رصانلاف , ةملايدلا كولم لوأ وهو , اكلم راصف جرخو , 7307 ةنص يف ميدلا

 )١( ةاورلا عماج ١ : ٠5" ,

 هس 1459



 ركتستو + اننا قرط حب ىضرلاو .ىفتزلا :فيرفلا دي ره ضورآتلا
 رعص هلو ) هة.طع ىننأآو هميصو تارصأانلا لث اسم فاك ةجاسد ف ىضت رملا

 : هأ وق ةرتعلا بأصل اهون همه كمر

 ميسرتو افش هل مه ىفطصملا ىنب لاوحأل يبو

 حوبصمو قوبغم مبلاب ميكسن وذف قلخلا مهاداع

 حوفسم سأنلا يف مد هل رهاط مرنم ضرأ لك يف

 حوبذ بم ديقلا يب قئومو ةرسح وذ سبحلا يف تيمو
 حسورجب وهو هلم تأفا هلهأ يف بد: كلاهو

 م.جارملا ربطلا ةداسل مونأ ىوس مهنم أومشني مل

 معيبستو سيد قت لسيللا يف مصهاوجنف هللا ىلإ اوعد

 4 ابلوأ اممظن ةدلماص) رخآ هلو

 عكار ثول اهلك ينأك بدأ اصعلا يتموفت راس 5 ترصو

 : هأو

 امه اوأب ىلع ربصلا ات أاهأو يىرايخ ص يسفنل أماو

 اماوه اهئاطعا ىرأ الو | صهابص دق قحلا ره غوسو
 | عمهايأع 8 ًانيلق كس أ

 7 هلأ ىطرت ملعأ م لكب

 : هل ةءطخ دعب نم رعش هلو

 نان يأر بيغلا دعو قيدصتو يدريك داصملا لارهأ ينأرأ

 هتيسك دق يذلاب ينا تنقيأف

 امارخأ يفو ايزدلا هذه يف

 نانجب رئاف وأ قثوم نم هد عوو ق> هللاديعو نأو ' تا ..
  ١ةاط دل



 ًالئاق لدعلاو ديحوتلاب تنلعأف
 . هلوق هرعشس نمو

 ةنجلاب هتجبم ىرش خيش
 هيف باتكلا لع لزي ملو

 4س هوبأ ناك م نتسأو

 ةنسألابو تايفرشملاب

 : ًاضيأ هلو

 ردصلا لبالب مج نافبل

 مهد شرل دابعلا أوعدب
 امو هلالا ىقلا نأ تيشخف

 أذض شارفلا ىلع تومأ نأوأ
 ينآ امب دارأ ال ينا تملعو

 ابستع .نحرلا تيرشف
 الع لك تاياغ ىلإ ىرجأ
 امو هلالا ناوضر لان ال

 م,بسوفن اوعاب ةيتف يف
 ”ىتف يأرب مهرومأ أوطان

 امو دودخلا رفع ىلع اوربص
 ىهدو يمظعأ رشحام براي

 ةبلعت فوج وأ بلع وأ

 رحبلا لحاسف ضايرلا نيب
 رقولاب ناذالا اوبرض مهو
 يرذع هئادعأ يف تيلبا

 ريقلا ىف نجا ءاسنلا توم

 يرمع يدرب نم ضدنبو
 ردقلا ةميظع ”يدل اف

 يرجي ا١بلاثمأ ىلإ لثم
 ردصلا ةلغل ءاغشلا هنن

 رجألا رم ىيلاغلا يف هلل

 رّزرش ةره ىذ ةمادقم

 رذلاو ءاسأبلا نم اوقال

 ريغ لغارف مأ نطب نم
 رسل أوم وأ سدد بضل وأ

 : هلو

 ادوهز نكل ًافاطسا ناك ناو 20 ادوبع نكل أيقس ابصلا دوبع
 اديعب نك دبع نع أهيده ىري ةبيشو مح نك انغم لح دقل

 ا )14



 اممشغب بوطخلا هيف ترداغ َّك

 ىوبلا نم تأنناغلا هترواس اذا

 أظفحت مالكل |نوفخي سانلاىري

 ىفتلا ووذ نوصلخاملا هنم دعابت

 هربصو ينلا ناك نملا تبجع
 ىريامهلل سانلا فالخ نمىري
 ةسرح هلل نوعري ال نياح

 هل نم لضفملا ينألا عمسا دقل

 دقأ ىلو نونملا بير ىمرتخمأ

 الكلا يناق نمنارملا بصخامو

 ىدعلا يف ةرحا فيسلاو ”قنلكب

 ةيسوأآر اع فنالا فتح توملا ىري

 ىفعدق نيلحملا رثا ىري نا ىلإ

 هب هلالا ىضرت يذلا لكل دبجاف
 تدقو ةنوئيز ةحود نم تنأف

 ةقرشم راونألا يشغ !ذأ رون

 ةفراع سانلا اذبل لمي رون

 ىتأو هراس يف هنابعشل ىتأ

 ىو لوتبلاو يلعو دمحم

 انرصنع سرلاب ىفططصملا ةرتعو

 كرتم قحلا در .رأ هللا ىلإو كشأ

 ادلع راما :ةاوذآل اهل

 اديح ريل ابالغ يابت

 ادشر ...روكيأ هوأر ام اذأ

 أديرف نيدسفملا نيب معبصأو

 جو هل !ءابآ مطافو

 أدوعت قيطي وأ هيلع ىطعيف

 أدودص هلم ل وشمدعد الو |]دودص

 أدود

 اديعوو أةداص ًادعو عماسم

 ادونجو انتئادعا ىلإ ال ,.خ

 اديصنق يولعلا ىف هنم كرتأو

 اديب هلالا تاذ ىف ن5 ناو

 أدبشتومب نأ آرجاو أرخنو

 لوصوم لابمالاب كرمع لبحو

 اديها قلحلا هلا رود ابيف

 ليذأتو قيسفت هيف ابل ىحضا

 ايوا ّقسلا ءاملع ىدل هل

 ةكدبو سوف هئناصوأ ركذب

 ليرب + يحول مبدأ نا دق
 ليلابلا سداكمللا .ريرهاطلا

 لوبق» كرشلا ناو دابعلا نيب
 سه 1560 لح



 حرطم هللا باتك مكح ناو

 مهنيب نيكسملاو متيلا اذ ناو

 عبتم ناطيشلا رصن نم ”ناو
 (نوادع تدبأ انتما ناو

 ةففراعب وأ ملعب انركذ اذإ

 : أمتمو

 مهذب قاحلا ريخ ةرتع راو

 ةملظمو رتو مهل موي لك يف

 ايست روجلاةالو دهاجو دوجأف

 : ايده

 غسل يف .ناجرم.علطم لكي

 بهتام رونلا لثم ضيبا لكو

 لدتعم يطخلا نم ندل لكحو

 ةكجراع ءاروز ةفوطعه لكو

 هدكشل ساطن لكك فكي

 ببتام هلل بضغ يذ لكو

 مهسفنأ هلل اورش دق ة23 ىف

 ًادغن وكب دقام ىدبلا نيعب !وأر

 هل نوكي يصعي نم نأ أوضقاو
 ممكح نآرقلاو فيسأ) اولوق

 همئأو] ثمأق لق قحلا ىرب ّيح

 لودعم نآرةل! فلاخ نموكحو

 لوتعمو لوبنه بلكلا رجزمي

 لوذخم نمحر لأ رصن نم ناو

 ليضف: هللا ءاطع نم انصخ نا

 لوح مهظيغ مهنأك اورأص

 لوتقمو دورطمف _.روضغبم

 لولطم رهطلا ءامد نم مسياسو
 ليلاضالاو مر كرشلاى شفدعف

 ليح تو هام ةرغ ةئيزت

 ليلغت ماهلا عالق نم ةبرغ يف
 لي دن: لالاب هلماع نآك

 ليفاطملا نح امك نين> اهل

 ليدعتو فيقش جوعا أمل هيف

 لياذت سعشلا ةأاصعلل ةضوريف

 لوم هلل اولمح اماكحف

 لوغشم هللا دييعوبأ مينمف

 ليلعتو ديلخت رانلا مخاج يف

 لومغم نآرقلا هب مهاتأ امف

 ليلبتو ريبكحت هيف هلهأل
 سمس )86



 : هلو

 حالملا ضيبلا نم يسد

 ىهكلا مدع أاذإ بضغ

 همسج يف ىرج ىراكو
 لشم فكلا زبي  رسدل

 نكلو رطخ اه ريغ نم

 مبشلا ميركلا ىبأي هلثمبف
 مآاددح] دنع ؤرمأ انأو

 أرشعم ..سادم اذاو

 اظعاو ملكحت اذان

 هوقرط اذإ هيشاوع ىقلت

 همسج قرا نأ ام

 ه4لاعنأ هل تدهش

 نع ىئان بصنه وذ

 يف ةوجن وذ ليمؤمو
 ةأمكلا عضف هنأش م

 هناضت>'و ىفيس قاع

 هبنامأ ينعقني قدرلا

 هناخد ةيفصت دعب نم

 هئلاكم هملسأ نونلا

 هناوأ اذه ىرعلا

 ةهناوه هيق أم

 هنارج يحلب توملأ

 ه4نئابد أمحو هتنودجي

 هنامب ةاذع نم كانكحف

 هئنان> ة_-___ءزتم

 ه4 ن:امز الباام لك ىف

 هنئناسل ابذك له لفأ

 هتنأا.ص ىياعب ساندالا

 هناوزنخ مج برحلا

 4ْب دس فعرأ ىغولا ىدل

 ؟ ييدرالا دمحم مدسشلاو )١( ٠ ميدنلا نبأ هتجرت ركذ
 ْ . ةيدرولا قئادحلا يف ىديزلا ديهشلا ديمحو ٠ (؟) يدوعسملاو

 نع 2#
 0 , "78 تسربغلا )١(

 . ؟.5: 1١ ةاورلا عماج (؟)

 . همم و :١( « بهذلا جورم ف

 - اوال اس



 بلي ىلع وبأ يناسارخلا يسوطلا روصنم ىب رصن نب لع نب درسا

 دمحم نم ناسارخي عمس « ةباسن أثدع ًايوحن ًالضاف ًالاع ناك , 5

 , مشاه نب هللا دبعو , لسأ نب دمحمو ٠ روصتم نب قاحساو , عفار نبا

 : قي لو بع# 26 مرحأ نب د09 ميكح نب ىمح» نه قارعلابو

 باتك » هنم عمس « داكب نب ريبزلا نم زاجحلابو « ارادنبو ىسوم ىبأو

 1 ينييارفسألا مسم نب دمحم نب هللا دبع ركب وبأ هنع ىورو «« بسنلا

 باتك »و « بسنلا باتك » هيلع ءىرقو « يزارلا ىلع نب دمحأ ركب وبأو

 نيتثامو نينامث ةئس ىف هنم عيمسو ٠ ىسوطعلا ىلع 5 نع ٠ « تأارثلا

 لبس ودأو « ىتسيلا رقعج نب دمحمو « ىمرادلا ديعس نب نامثع ساحب ىف

 دايز نب دمع وبأو , سيئرلا دحأ نب للاديبع روصتم وبأو « يكولعصلا

 , ةئام ثالثو ةرشع يتاثا ةنس سوادب يفوتو ٠ مكاخلا خويش نم ءالؤمو

 ىلع وبأو , (؟)لبنحلا دامع نباو « )١( ينالقسعلا رجح نيا هتجحرت ركذ

 ْ ٠ . (*) لالا

 96 د 2*“

 ةجلا نب رفدج نب نسحلا نب ةباسنلا ىيحي نب دعحم نب ندسحلا

 ,مالسلا هيلع نيدباعلا نيز يلع مامالا نب رغصالا نيسحلا ني هللاديبع نبا

 همع وهو رهاط ىخأ نيا فورعملا ةباسنلا فيرشلا ينادندلا دمحم وبأ

 : هل وهب ينتملا 0 ةباسنلا ىيحي نب رهاط نسحلا وبأ

 بصاوتلل ةجح الإ وه أمت رهاط لدم نكي ل يولع اذإ

 . 55 : ؟ نازيملا ناسل )١(

 . ؟"54: ” بهذلا تارذش (")

 , 5٠٠6 نييوحنلا تاقبط (؟)

 سه اؤماس



 اببو دادغب نكحس « ثيدحلاو رايخالاو بسنلاب ًاملاع نسحلا ناكو

 , ؟ه6م ةنس ىلإ "59 ةنس هنم عمسو يريكعلتلا هنع ىور , ف”دح

 باتك » يف هنع ىورو « هنع ذخأو هبابش لئاوأ يف دينملا خيشلا هك ردأو

 نسحلا نب ىي>ي نع ىور هنا : ةصالخلا ف يبحلا ةمالعلا رك ذو «« داشرالا

 تيأر يشاجنلا لاقو , ةركنم ثيداحأ ليهاجملا ىع ىورو « هريغو

 ثيدحلا عضي ًاياذك نأك هنا » : يرئاضغلا نبأ لاقو . هنوفعض» ائياحصأ

 امو نوركذي ال ليهاجم ىلع دمتعيو نوفرعي ال أبارغ ًالاجر ىعديو ةرهأج

 هيف اهاور ىتلا هدج بك نم هيوري اهيف الا هتياور نه سفنلا بيطت

 ىوقالاو « ةروبشملا ةماصملا هبتك نه ىقيقعلا ىدحأ نب ىلع نعو « هريغ

 نيسمخو نامث ةنس لوالا عيبر ربش يف تاهو . أقلطم هتياور يف فقوتلا

 نأ : لوقأ , هيف هلوق ىبتلا « شطعلا قوسب هلزنه يف نفدو ةثامثلتو

 هنا عم ةيقت هفيعضتو هتءاور يف فقوتلا اوركذ امنا يرياضفلاو يشاجنلا
 نسحلا نا يدادغيا! بيطخلا اهركذ ةرهاطلا ةرتعلا لضف يف ثيداحأ ىور

 انثدح يناعنصلا ميهاربا نرإ قاحسا انثدح : لاق ىيحي نب دمحم نبأ
 دوع ند يروألا نايفس انريخأ مامه نب قازرلا دبع
 ,« رفك دقف ىرتبا ندف رشبلا ريخ يلع » : ( ص ) هللا لوسر لاق لاق
 داتسالا :ذهب يولعلا ىو- ءاور لع ال ىنزم ثيدح اذه : سرطخلا لأقو

 نسحلا لاق , نازيملا ناسل يف ينالقسعلا رجح نبأ ركذو ٠ تباثب س
 3 لل وك 7

 رياج نت رت 11

 هكأ 6 دانسأب قالا لدغ ند يربدلا قادمصأ نع ىيد<» لب
 دأأ نيو عر أ ريح ع

 ١
 نع دامو نع ردمحعم نع قازرأ] ىرع نع ىر» و 2 رشب ١
 ل ومحل هدر ,ءرذ و يلع 0( : لأ أ_ءوفرم رد يببأ نت 7 تمد ملأ نب هلل دع
 ىلعو هيذك ىلع نالاد نأ لرف رد نأ لاو مث 4 (ن“( نيدلا موي ىلإ ءايصوالا

 ب 155 بح



 6 بيطخلا دنع ىمري تيبلا لهأل ةليضف ركذ نم لك نا لوقأ . هضفر

 ةرشع ينال نينثالا موي يف تامو . شضفرلاو بذكلاب ( رجح نبأ دنعو

 هراثأ نمو « ةئامثالثو نيسمخخو نامث ةئس لوألا عسر ربش نه تيقب ةليل

 )١(. يدادغبلا بيطخلا هتججرت ركذ ؛ « بسنلا باتك »و « بلاثملا »

 ٠ (؟) ليبدرالا يلع نب دمحم ميعلاو ٠ (0) ينالقسعلا رجح نباو

 . (ه) ةلاحك اضر رمعو . (!) يلكرزلا نيدلا ريخو

 8 د

 دمحم نب خرلا دمحأ نب هللا دبع نب ىلع نسحلا يبأ نب نيمسحلا

 يلع ما.الا نب رهابلا هللا دبع نب طقرألا دمحم نب ربكألا ليعامسإ نبا

 ء شاش نباب فرعيو ٠ يرصملا هللا دبع وبأ ٠ مالسلا هيلع نيدباعلا نيز

 دواد يبأو ٠ مدأق نب يلع نم عمسو رصم نكتعس « ةباسن ملكتم هيقف

 « ةمامالا باتك » : ابنه بتك هل ٠ مهئارظذو ٠ ةملس يبأو ٠ يسلايطلا

 «يشاجنلا نع (١)ليبدرالا دمحع خيشفلاو . ةصالخلا يف لحلا همالعلا هركذ

 ةبباسنلاب ةيبلاطلا باسنأ يف يزورملا لم_عامسإ بلاط وبأ هفصوو

 هد_جو ٠ باقءأ امبلو ٠ اقللا وبأ دمحأ هرخأو ٠« شاش نباب فورعملا

 . ؟05؟ : ؟ ناريملا نال (؟9

 . 155551١ ةاورلا عماج (؟)

 .549 : ١ لادتعالا ناديمو دادغب خيرات نع 15١ : ؟ مالءالا (أ)

 حاضياو 545 : ؟ يهنلا ناريم نع ؟97 : ” نيفلؤملا مجعم (ه)

 . ؟.5 : ١ لاقملا سيقنتو ؟'0: "' نونكملا

 . 788م: ١ ةأورلا عمماج (0)

 را د ىلا كة



 . 5504 ةنس رصمب جراخلا هللا دبع

 اك 6# د

 ريرضلا ىلع نب يفوكلا دمحأ نب ةطقلم دم بيطلا يبأ نب نيسحلا
 فرطالا رمع نب دمحم نب هللادبع نب ملاعلا ىيحي نب يفوصلا دمحم نبا

 , راظنلا هللا دبع وبأ « ماللا هيلع بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ نبا
 امي هطخ قلطي لو ؛ رص.ب ةمئالا بسن تبثأ ٠ ةباسنلا يمامالا ملكتملا
 ينب نكسي ٠ اهناسلو ةعامجلا خيش ةزمح يلعي ابأ هوخأو « هاوس هب بتك
 ةدمعلا يف ةبنع ىرباو , يدجملا يف يرمعلا نسحلا وبأ هركذ ٠ ةعيبض
 . هرججشم يف يديمعلاو

 د #6

 ةحبس يبأ ىسوم نب جرعالا دمحم نب شربالا ىسرم نب نيمسحلا
 فحأ وبأ . ماللا هيلع مظاكلا ىسوم مامالا نب ىضترملا ميهاربإ نبا
 :م لجأ ناكو ٠ دادنب يف فارشالا ءابقن ةباقن يلو ٠ بقانملا وذ رهاطلا
 فارشالا ىدتقم ناكو ٠ ةسايرلاو فرشلا تانويب عفرأو « ةباقالا يلو
 ةحامس عم ٠ ةعساو تاوطخب لئاضفلا عاونأ ممح دق « هنامز يف ةعمشلاو
 هل ترام ىتح بسنلاو بسحلا ميركي ىلاعت هللا هصخخ دقو ء سفن مركو

 كولملا هبابت تناكو « ةصاخلاو ةماعلا سوفن يف ةعيفرلا ةلزنملاو ادلعلا ةناكملا
 يف مالعالا ضهب اهركذ ةروهشم بقانمو ةلوقنم راثآ هلو ٠ نيطالسلاو
 ةانمتلا ءا__ضقو دادنبب نييواعلا ةباقن ةلودلا ءاهب هدلق ناثو ' مهجأعم

 ناو » : هيف يدجملا يف يرمعلا نسحلا ربأ لاقو ٠ ةئامثلثو نيعسنو عبرأ ةس يف دلو , جملا ةرامإ يلو مث « ةثامثلثو نيعستو عبرأ ةنس يف ماظلاو
 , ديرأ أحر هفاخ رجو ناسايطلا هفتك ىلع عضو نم لجأ رهو أيرصب

 سل 50١



 لودلاب بعالتي « ةيبصعلا ديدش ةنلا يو# ناكو ٠ امهئمب عمج نم لجأ

 مايأ يف فلا دق ناكو ء « خلا هلهأل ةاسارم هبأو ١ رومألا لع ارجو

 دادغبب ةئامعبرأ ةنس يفوتو « اهتاداس ضعب ابيف تبثأ : دادي دب 59

 هيلع نيسحلا دبشم ىلإ لكن مث ' هراد يف نندو ٠ نيعستلا لع فانا 5

 فورعم هربقو مال.لاهيلع نيسحلا ربق نم بيرق كانه نفدف ءالبركر السلا

 رايهمو + ىضترملاو يضرلا هادلو مبنم ٠ ةريثك يثارمب ءارعشلا هتثر دقو

 . يرعملا نامياس نب دمحأ ءالعلا وبأو . بتاكلا

 اج د د

 هللا دوبع نب رمدج نب ده نإ دمحأ برطلا يبأ نب ىلع نا ننسؤلا

 ءايند نباي فورعملا مساقلا وبأ ٠ مالسلا هيلع مظاكلا ا مامالا نبا

 دحأ بيطلا يبأ مهدج : نال ايند نباب فرع امنإو ؛ يناجنزلا ةباسنلا

 وثب لدصألا يف مهو , ايندلا يبأ ينبب هوي فرعو « أايند نبأب فرعي

 ردعج ؛ وه موثط مأ نبأ, فرع يذلاو ٠ مييلع ايند مسأ بلغو ٠ موثط مأ

 بقليو ٠ مساقلا ابأ نكحملا مالسلا هيلع مظاكلا نب هللا ديبع نبا

 ؛ مالسلا هيلع مظاأكلا تنب هتمع : ىهو مودل نبأب فرعيو « ةديسا ابأ

 , باسنالا بيذبت يف ىلديبعلا نسحلا وبأ : اذه ركحذ « هتبرو هتنبث

 ةلالج نيسحلا مساقلا يبأ دلو يفو , ىريكلا بلاطلا ةدمع يف ةبنع نبأو

 بلاط وبأ ةباسنلا مهنم , ةرصبلا يف فارشالا ةباقن لان نم مبنم « ةسايرو

 يلو نم مهنمو , هركذ يتأ, روكذملا نيسحلا مساقلا يبأ ديز نب نيسحلا

 ةياقن فلخ . اند نيأب فورعملا باهولا دبع نسحلا ,بأ فيرشلا ةباقنلا

 نع تام « روكذملا دحأ بيطلا يبأ نب رفعج نب ةرصبلا يف نييبلاطلا
 . ريغ ال تأنب

 د  ؟و؟



 ليءامسإ نب دمحم نب دمحأ نب رفعج نب نيسحلا نب رفعج نب ةيسكلا

 ٠ مالسلا هيلع نيدباعلا نيز ىلع ماهالا نب رهأبلا هللا ا دمحم نأ

 ُ معو لضف اذ نو « نيبرصملا بسأ] ةءاسنلا عادخ نبأب فورعملا

 يف عربو ةلق* ناكو , ةديج عطق ثيدحلا يف عمجج ثيدحلل ةيوار ًابقن

 ةلودلا فيس رصع يف دادذب لخد , « نيبقدملا باتك » : هلو ةعمتلا

 ,دادغبب ةباسنلا يسحلا مئانغلا وبأ هنع ىورو « ابب ثدحو , نادمح نيا

 قبرطب يرمملا نسحلا وبأ هنع ىورو , ”40 ةنس اهقراثو ,ابب هثدحو

 لاقو ٠ عادخ نب مسالا يبأ نع هقيلعت يف يرصبلا ينسحلا مئانغلا ىبأ

 يطقرالا مساقلا وبأ ةباسنلاب : هل هفصو ىف يدجملا يف يرمعلا نسحلا وبأ

 نسحلا وبأ لاق هنع ىورو 2 ةباسنلا نيكت نب ليتشل ًارصاعم نآكو « دادغبب

 يرصرا ىنسحلا مئانغلا يبأ فيرشلا نبا ينثدحو : يدجملا يف يردعلا

 ةنس ىلإ عادخ نب بلاط يبأ لآ رابخأ خرأو « دادغب كلظز فا راب نأ

 تبر ةأرما : عادخو , عادخ نبأب فرعي وهو ٠ ةئامثلاثو نيعبسو ثالث

 لاقو ٠ ابمسا هيلع بلغف عاد_خ ابمسأ زاجّشأب رفعج نب نيسحلا هدج

 ةباسالا فيرشلا ىنيسحلا نيس نب رفعج نب نيسحلا : (١)ركاسع نبا

 فئصو , لضفلاو نيدلاو للعلا لهأ ن٠ ناكو ء رصدب يفوثو 5٠١ ةنس دلو

 ,فارشالا ضعب اهب يقلو قشمدب زاتجاو رصه نكت + بببنلا ل اراك

 (؟)كرزباقا هركذ « نيبقعملا » باتك همسا بسنلا يف هباتك نا : لوقأ
 . (؟) ماعلا نسحب ديسلا هتجرت ركذو

 . ؟مكح: 4 ةعيرذلا (؟)

 . ؟4؟ : ؟ه ةعيشلا نايعأ (؟)

 مسن آءآ5 مس



 نسحلا نب دمحم نب ميهأرب] نب يلع نب دحأ سابعلا يبأ نب نيسسحلا

 نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب رغصالا نيسحلا نب هللا دمبع نب يناوجلا دمحم نبا

 هلاخ نع يوري « دادغب يف ةباسنلا لضافلا ملاعلا مشاه وبأ ٠ مالسلا هيلع

 نسحلا وبأ فرشلا خيش هنع ىورو , ةباسنلا ىيحي نب رهاط مساقلا وبأ

 , يلاخ ينثدح : لا اذإ , هنيعب يذلا وهو : بيذبتلا باص يلديبعلا

 . ةدمعلا يف ةبنع نبأو «٠ بيذبتلا يف يلديبعلا نسلا وبأ هركذ
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 هللادمع نب روسملا دمحأ نب دواد نب سردأ زاجحلاب ريمالا ند نيسخأ

 ىلع نب نسحلا نب ىنثملا نسحلا نب ضحملا هللا دبع نب نوجلا ىسوم نبا

 (ريمأ هوبأ ناكو « ةباسنلا فيرشلا ديسلا ؛ هالسلا مهيلع بلاط ىبأ نبا

 بلاط وبأو « هرجشم يف يديمعلاو , ةدمعلا يف ةبنع نبا هلاق ١ زاجحلا ةيداب ىف

 . ةيبلاطلا باسنأ يف يزورملا

 اج #3 ب

 م 771 ةئلسس ىفوتملا يومالا هللا نيدل رصانلا نمحرلا دبع نب مكخأ

 , برغلا ىلا نيمداقلا نييولعلا نييبلاطلا] باسنأ هل «٠ سلدنالا كولم دحأ

 . )١( ةلاصك أضر رمع هلاق

 د دج

 قاحسا نب ةزرمح نب ردصلا دمحم نب ريكالا هللادبع نب دمحأ نب هزمج

 فيرشلا ديسأ) 1 بلاط يبأ نب ردعج نا داوجلا هللأ دبع ند ينيزأا يلع نبأ

 ليلدو ١ : ١١5 نونكملا حاضيا نع ال١ : ؛ نيفلؤملا مجعم )١(
 .٠ مى هدوم نبال نويرغملا روم

 اك لل 10



 . رشع دحأو ةئس ةئام غلب ٠ ةباسنلا
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 نيسحلا نب نامدلس نب ناهيلس نب نسحلا نب ةزمح نب رصان نب ردم>

 فييرشلا نسحلا وبأ : مالسلا هيلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب رغصالا

 رصم ىلإ برغملا نه درو « بسالا عمجم ىضاق « بسنلا ىطاعم « لضافلا

 1 :لديرنلا .انيد' نيا: ركل + قيفانسلا ريرتلا هيلع لسو رسمي فل
 . ةدمعلا ىف ةينع نباو « ةركذتلا

 دك دع ة*ب

 هيومح نب ىيحي نب دع نب ىيحي نب دمحم نب دحأ نب ابرك ر

 « ةمامالا نع ةنابالا » هفيئاصت نه « يرابخأ ةياسن , ؟؟8 ةنس قونملا

 . )١( ةلاحك اضر رمع هلأق

 د دع

 يراخيلا هللادبع نب نأبا نب ناموس نب دواد نب هللاددع نإ ىله مس

 لخد . مييفلؤمو باسنالا ءاملع ريهأشم ىحأ , ثدحملا رصن وبأ ؛ يربملا
 حو ن نب ددحم نع ثدح . ةئامثلتو نيعيرأو ىدحأ ةنس ابب ثدحو دادغب
 هللأ دع نا ىسو م نا ىدحأ رهأط يبأ نع تسلا دحلاو » يروباسيدس:جلا

 دعب ئسأ .ى وب نعو « هباسنأ يف بلاط ىبأ نب ىلع نب ورمع ن .دمحم نبأ

 6 رولا فورمملا رغصالا نسم | ند هللا د مبع نا ةدملا راعج ند نسا ن نأ

 شورطالا ريمكلا رصأت أ ٠ نءو يفعجلا ةباسنلا صقح نب م دم ناضقملا يبأنعو

 لعنو ٠ نيدباعلا نيز ىل اع نب ورهع نب يلع نب نسحلا نإ يلع نب نسحلا
 هنأدرج نب مساقلا 5 مهو قفا ا للأو ن.خرؤملا م ةءا نع هباسنأ يف ق

 . 1١ : ٠.١ شيرأوتلا نويع نع 18١ : ؛ نيفلؤملا مجعم (
 سس 5500 ]ل



 يلهو ٠ يدقاولا ورمح نب ديمو . ىلباكلا دهاج نب لهو ٠ هشيرات يف
 يهاطقلا ن نب قرشلاو ٠ ىلكلا دمحم نب ماههو . يتادملا فيس نب ديمع نب'

 هللادبعو ٠ يرعيزلا راكب نب عيرلاو ؛ بيبج نب دمحمو ٠ يده نب مثيلاو
 يناتشالا نسحلا وبأ هنع ىورو .٠ يديطلا ريرج .نب ضحغو . نقلا ميلس نبا

 رغعج يأ نب دمحم نسحلا وبأو « ةياسنلا عادخ نبياو ٠ ةباستلا يرصبلا

 يناتك هلو . « دئالقلا » ىمملا هباتك نع بيذبتلا ف ىئوز ٠ يلديعلا

 . :لابقالا ف نيوواط نيا. هنع ىوز يذلا ٠ ء ةيولعلا يآضالا رم د

 قيلعت يف تدجو : لاقو يدجملا ين هنع ىور ٠ يرمعلا نسحلا وبأ اهاو
 هللادبع ني لبس ىتثدح :. عادخ نب ميهاريإ لاق يرصبلا ينسحلا مئاتغلا يبأ

 ىلإ بتك لاق .٠ ةنامثلتو نيعيرأو ىدحا ةنس دادغيب يراخبلا دولد نبا
 ايريخأ لاقو )١(: ٠ يدادغيلا بيطخلا هركذو ٠ خلا ةرصبلا نم ينانشالا

 هللادبع ني لبس رصن وبأ انثدح : بوقعي نب يلع نب دمحم ءالعلا وبأ يضاقلا
 حون نربي دمع انثدح : لاقو ٠ دادغي انيلع مدق «٠ يراخبلا دولد نبا

 لبس اثدح ٠ دقاتلا ىسيع نب ددحم ني رفعج امدح ٠ يروياسي دنجلا
 . مساقلا نع رغعج نع مادك نب رعسم نب هللا دبع اثدح « نامثع نبأ
 منوج ىلع يتأي ه: سو هلآو هيلع هلام هللا لوسو لاق - لاق ةماما يأ نع
 . « ندحولا يلويآ اين اهياربأ قفتت دحأ مدآ قب نم ابي ام موي

 ان د

 ةباسنلا ملاعلا نع ىور . ةلهاي ىلوم ء ةباستلا نيكت .نب لبست

 4+ قنابل يأت لب" نم دنع نافل نب كمحم نب

 01 , 351 + 4 ءاقزب خيرات )١(
 هب +5 ك0



 نب دمحم نسحلا وبأ فرشلا خيش ٠ ةبفاحم ةباسنلا عادخ نب مضاقلا وبأ

 يولعلا يرمعلا نسحلا وبأو ٠ « باسنالا بيذبت يف » يلديبعلا رفعج يبأ

 نسحلا نب يله نب نسحلا شورطالا ريبكلا رصانلل هفصو دنع يدجملا ىف

 ةنم قواملا مالسلا هيلع نيدباعلا نيز يلع نب فرشالا رمغ نب ىلع نبا
 . هبقل نيكتو سيق نباوه لبش نا ليقو ٠ ةثامثلثو عبرأ

* *« * 

 هللاديبع نب ةجحلا نب رفعج نب ندحلا نب ةبالا ىحي نب رهاط
 مماقلاوبأ < مالسلا'ةيلع نيذبانفا نير قلع مامالا ني رثشالا اينما نبا
 بتك ىور « ًايئر ردقلا ليلج ناكو : زاجحلا خيش ةباسنلا ثدحملا ماعلا
 (١)يدوعسملا نيسحلا نب ىلع نسا ويأ هنع ىورو .٠ ةباستلا ىبخي هدلاو

 يذلا ميياسنأ باتك نمق ٠ بلاط يبأ لآ باسنأ نم انركذ امو : لاقو

 . خلا هيأ نع ةجحلا رقعج نب نسحلا نب ىبحي نب رهاط هب امدح

 هيلع نيتمؤملا .يمآ دالوأ باسنأ يف فلأ نميف (؟) يدوعسلا لاق
 رهأط نء عمس يذلا باتكلا : راكي نب ريبزلا باتك نم ندحأو ماللا

 ةبتع نيا لاقو  هلآو هيلع هللا ىلص ىتلا ةّيدمي ييسحلا يولعلا ىبح نبا
 مهم لك .فرعي هتوخأ يي نأ ثيحب هردقت ةلالج نم نأكو : ةدمعلا ف

 رمأط مَساَملإ بأ . ري نسحلا نب رماط : ءدلو نمو , رهاط يخأ نباب
 : ايي لوقي يتلا ةيئايلا هتدرصقب ينتملا حودم وهو « روك دملا

 ةيصاوتلا ةجح لإ 22 اق"  .رماط لثع نكي مل” يولع اذإ
 ظ , ا دس رصعب ل ا11] فا رغالاو هيببتلا 1 () , هلا دبع لع وبأ : مهو لاجو تس نم_بقعأ_ىبحي شما 101

 , #5 ج 9 بعذلا جورم )



 ' بوقعي فسوي وبأو , دمحب رفعج وبأو ٠ نيسحلاو , نسحلا دمحم ربأو

 , را لس

 36 6# دي

 قوملا سابعلا وبأ يدادغبلا يلواكملا الس نب قاحسا نب هتلأ دمع

 اقودصت( مخلاو 4 راثالاو. تن ةتقلاوو سب رغلاب معلا نسح نأ نقب

 : هرعش نمف ةباسن ًارعاش

 طاريتب ايندلاو نيدلا حلصي ال كلم يدي يف ىلح هللا ةمعن اي

 باسنالاو رايخالا ياتك » : بتكلا نم هلو. دقي مأ ةحيبق نعد

 هعمج رت ركذ « الماك هرأ و هضيعب تدأر : ميدنلا نبا لأق ,« طاربسلاو

 . (؟) ةلا>5 أضر رمعو )١( ٠ ميدنلا نبا

 د دك ب

 يلع يبأ نب دحأ هللا دبع يبأ نب ىسوم نسما يبأ نب هلأ كيم

 داوجلادمحم مامالا نب عقربملا ىسوم رفعج يبأ نب دمحأ نب جرءالا دمح

 بقاساملا وذ حفلا بأ ٠ مالسلا مييلع مظاكلا ىسوم نب اضرلا ىلع نب

 , عرو ةقث « مهئابقفو ةيمامالا ءاملع رباكأ نم ناك « مقب فارشالا ديس

 ى_-7#أ نعو دحأ نب رفدج دم يبأ نع يوري « ةباسن , ثدحم لضافو

 كرذملا سهلا : هاذمملت هنع يوريو « بيضخلا يب وبلا نيسحا نبا

 يروباشينلا ىلا“ ني دما د.ىسوبأو , يروباشينلا د“أ نب نمحرلا دبع

 لوسرلا لآ باسنأ » باتك هل , ريسفتلا بحاص يزارلا حوتفلا يبأ دج

 م58 : * نونكملا حاضيا #حنرع هركذ 5 : ١ نيفلؤملا مجعم 0
 ْ ميدنلا نبأ تسروفو ؛؛1: ١ نيفراعلا ةردهو

 د ؟ءققادس



 « للملاو نايدالا بأتك »6 مآرجلاو لالحخلا ىف باتك » « لوتبلا دالوأو

 خيشلا ةذمالت نم وه يذلا يروباشيالا دمحأ نب نمحرلا دبع خيشلا أرقو

 هللا دبع الملا هتمجرت ركذ « هفلؤ» ىلع لوسرلا لآ باسنأ باتك يسوطلا

 نرع < () ٍليبدرالا ىلع نب دمحم خيشلاو , ءاملعلا ضاير يف يدنفأ

 ٠ ةعيملا نوصحلا يف ءاطغلا فش ىلع خيشلاو ٠ نيدلا بجتنم تسروف

 عشعشملا ردبلا يف يروالا نيسح ازريملاو « (؟)يناربطلا كرزب اق خيشلاو

 نيسحلا نب نسلا نب ىلع نيدلا بجتنم خيشلاو ٠ عقربملا ىسوه لاوحأ يف

 . مييفنصمو ةعيشلا ءاماع ءامسأ تسربف يف هيوبأب نب

 ا د د

 دمعنب يناتلملا كلملا رتعج ني قاحسا بوقعي يبأ نب دحأ نب يلع
 بلاط يبأنب ىلع نينمؤملا ريمأ نب فرطالا رمع نب دمحم نب هللا دبع نبأ
 اذ رو ؛ زارش نم ةيمشاه همأ , ةباسنلا نسحلا ونبأ ٠ مالسلا هيلع

 دمع هالوث دادغب ىلإ ردحتا ٠ ناطملسلا دنع امدقتم ايوف 2, ردقو ةهأبن

 ,نينس عبرأ يوسوملا دمحأ ىبأ ىلع ضبقلا دنع ابب نيميلاطلا ةباقن ةلودلا

 جرخو 2 عقوم منا مكيلاعص نه عقو دبب هلهأ دتفتو « ةديح دنس نسو

 لصوملابب ءاقأف , هتلأس.و هتعافش ىضمأو اب, ناطلسلا هلزنأت لصوملا ىلإ

 شاورت عييذملا يبأ ةاودلا دمتعم نم ةلأسر يف « رصه نم هدوع دعب تأمو

 ىلع نسحلا ابأ فيرشلا دادغب ةباقن ةلودلا دضع ىلو املف , دلقملا نبا

 ش ء هت راذأنم نييولعلا نم ادحا نكمأ ام , يرمعلا يولعلا دمحأ نبأ

 دمح مئانغلا يبأ الخ , هنم ةبهرو ةاودلا دضعل ًالالجأ

 , هل ١ : ١ ةاورلا عمأج )ع1

 . "الاب : ؟ ةعيرذلا (؟)

 ءيش ىل

 ىمتعلا نب رك نإ

 ب 1هؤا ادع



 ىضفأو , ديبشلا ديز نب نيسحلا نب ىبحي نب رمع نب دمحأ نب نيسحلا نبا

 , يدجملا يف يرمعلا نسحلا ويأ هلا , ةعقو امبلو ؛ ةمصاخملا ىلإ رمألا

 ةنيدمب نييبلاطلا ةباعن دلقت هنا : بيذبتلا ىف يلديبعلا نسحلا وبأ لاقو

 هفصوو « دادغبي دالوأ هلو « ةلودلا دضعو ٠ هلل عياطلا لبق نم مالسلا

 . ةياسنلاب هرجشم ىف يديمعلاو . ةدمعلا يف ةبنع نبا
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 رفعج نب دمحم نب يقيقعلا ىلع نسحلا يبأ نب د2 ىلع يبأ نب يلع

 ؛ مالسلا هيلع نيدباعلا نيز ىلع ماهالا نب رغصالا ن.سحلا نب هللا دبع نبا

 ًافراع . مهئابةف مظاعأو , ةمامالا ءاملع رباكأ نم ناك ٠ يقيقعلا نسحلاوبأ

 باسنأ يف أطيع , ليدعتلاو حرجلا يف لصفلا هلوتو « مرلاجر لاوحأ يف

 , لاجرلا باتك نع لقنلا نم ةصالخلا يف ةمالعلا رثكأ دقو . نييبلاطلا

 يف لاجرلا جردي ا رثحو « لادر,ألا ءاملعلا لاوقأ ةلمح نه هلوق دعو

 يشاجتلا نع دو'د نبأ اذكو , هل أعبر هلوبقو هحدمه درجمب نيلوبقملا

 نيدلا لامك ) باتك ىف قودصلا ىورو « هيلإ ًادنةسمو هيلع ًادماعم . أضيأ

 ًاحيرص ًاثيدح مئاقلا نع ةدراولا تاعيقوتلا ركذل هدقع يذلا بابلا يف

 ىيحعب نب دمحم نب نسحلا دمحم بأ انريخأ اذهو , هتلرزنم ىلعو هتلالج يف

 مدق : لاق هراد يف شطعلا قوس فرط دادغبب رهاط يخأ نبا يولعلا

 نيعستو نامث ةنس يف دادغب ىلإ يقيقعلا ىلع نب دمحأ نب ىلع نسحلا ون

 هلأسف هل ةعيض رمأ يف ريزو ذلموي وهو حارجلا ىسيع نب ىلع ىلإ نيثئامو

 انولأس املك يطعن انبهذ ناف ريثك دلبلا اذه يف كتي 1 نا : لاقف
 كاسي يف نم لأسأ ىناف : ىقيقعلا هل لاقف « لأق امك وأ , كلذ لاط

 ل سا ا ينال -
 سل 5؟!و١



 ٠ كلاه لك نم ءازع هللا يف لوقأ انأو تجرخ : لأق , بضغم جرخو

 نيسحلا دنع نم لوسرلا ينءاجف تفرصناف : لاق , ةبيصم لك نم كردو

 ةنامب لوسرأا ىنءاجف , هغلباف يدنع نم بهذف هلإ تركشف حور نبأ

 كالوم : يل لاقف « نافكاو طون> نه ءىشو ليدنمو انوا د مهرد

 كبجو ليدنملا اذبب حسمأف مغ وأ رمأ كمهأ اذإ كل لوتيو مالسلا كورقي

 ىضقتسو « نافك ألا هذهو طونحلا هذهومهاردلا هذهذخو ؛ كالوم ليدنم !ذهناف

 نءليعامسا نب دمحم تأم رصم ىلإ تمدق اذإو , هذه كتليا ىف كتجاح

 اذهو كطونح اذهو كنفك اذه نوكيف هدعب تومت مث مايأ ةرشعب كلبق

 لعاشملاب انأ اذإو ٠ لوسرلا فرصن'و هتظفحو كلذ تاخاف 2 لاق :كذاح

 ءىش يأ رظنأ ريخ اي ريخ يمالخلا تلقف : لاق , قدي بابلاو يباب ىلع

 هلخدأف « ريزولا مع نبا بتاكلا دمحم نب دمحم مالغ اذه ريخ : لأقف ء وه

 لاق . ”ىلإ بكرا دمع كالوم كل لودي ريزولا كبيلط دق : يل لاقو ”يلإ

 اذاف ٠ نيدارزلا عراش ىلإ تئجو بوردلاو عراوشلا تحتفو تربك رف

 يل لاقف « ريزولا ىلإ انبكرو يديب ذخأ ينآر :املف « رظنني دعات ىلدحمب
 ةيوتكم بتكلا عفدو يلإ رذتعاف كتجاح هللا ىضت دآ خيش اي : ريزولا

 ناك : ًالئاق هفصو لاجرلا يف ىلع وبأ خيشلا ركذو , غرف دق « ةموتخم
 بتكلا بحاص , ةيرشع ىنثالا ءابقفلا مظاعأو ةيمامالا ءاملع ءالجأ نم
 باتك »و« ةنيدملا باتك » : اهنم بك هل , ةروبشملا تاأف:صملاو ' ةروكذملا

 بأتك »و « 2 تتاح »و « نيدجسأأ نو بأ:5 »و « دجسملا

 زسملا دمحت 5 فيرشلا نع نودبع نب دمحأ كلذ |نريخأ ٠ 4 لاجرلا

 ١ يقيفعلا دمحأ نا لع نع ىو نب دمحم نب نسحلا نب دعك نبأ

 دنع دج
 ل



 دمحأ بيطلا يبأ نب نيسحلا هللا دبع يبأ نب دمحأ يلع يبأ نب ىلع
 قاحسأ نب مساعلا نب هللا دبع نب ديز نب نسحلا دابارتسا يضاق نيا

 ءيرلاي ةياسنلا ء يناجرجلا مسالا وبأ « بلاط ىبأ نب رفعج نب هللادبع نبا

 : ةدمعلا يف ةبنع نبأو «٠ فاشكلا رجغملا ىف يديمعلأ هلا , ناج رجب دلو هل

 : الئاق (١)ابطابط نب رصان نب ميهاربإ ليعامسا يبأ فيرشلا هنع ىورو

 نب ىيحي نيسحلا ويأ فرشلا نيز هللاب دشرملا ةباسنلا مامالا ديسلا لاق

 وهو ءويدشش نب ميدكنام . ةباسنلا ديسلا فيرشلا ىنثدح : نيسحلا

 دمحم نب ىسءء نب نيسحلا نب وءدشش دمحم نب ىلع نب دمحأ سابعلا وبأ

 : ةباسإلا يناجرجلا يرذعجلا مساقلا يبأ فيرشلا نع ٠ ينسحلا يناحطبلا

 هللا دبع نب ديز نب نسحلا نب دمحأ نب نيسحلا نب دمحأ نب يلع : وهو

 . يرفعجلا يضيرعلا قاحسا نب م.اقلا نبا

 خ4 3 د

 نب نمحرلا دبع نب مثيرلا نب دمحأ نب دمحم نب نيسحلا نب يلع

 صاعلا يبأ نب مكحلا نب ناورم نب دمحم نب ناورم نب هللادبع نب نآورم

 دحأو بدالا ةمئأ دحأ ٠ ينابهصالا جرفلا وبأ « سمس دبع لد ةيمأ نبأ

 نابفصأ ىف دلو , يزاغملاو ةغللاو راثالاو ريسلاو باسألا ةفرعم يف مالعالا

 ريزولا ينري هنم رعش هلو ةجحلا يذ يف 501 ةنس دادغبي ينوتو « 584 ةنس
 | : ةيمور ةيرس نم هاتأ دولومب ىلهملا

 دبلاك ًاكرابم كاثأ دولومب دعسأ
 4_ر تءاح 3١ اعيش تقول | دعص

 رمقم ليل تحت قرشأ ر

 ىدرلا فرش يتورذ يف خمستم
 ]) )1١؟م ةلمشملا ,.

 ر صم و 2 بايآلأ سس

 دع [17



 يرتشملاب تنأ اعمتجأ اذإ تح ىجدلاردب ىلإ تفز ىحضلاس مش

 : ةديصق نه هلو

 اتمامو ”نمو “ىنع امو ناعأ هلظب .ريذئال انعجتنا الو

 انيصخأف نيبدحب هادن اندرو انشارف ..ريرتقم هيلع اندرو

 لتاقم باتك »و « ريبكلا ىناغالا باتك » : فيناصتلا نم هلو

 هتبب لمأو نينمؤملا ريمأ ىف نآرقلا نم لزن ام باتك » و « ةيبلاطلا

 باتك »و « كدف يف مالسلا اهيلع ةمطاف مالك هيفا باتك »و« مالسلا مهيلع

 باتك »و « رداوتلا باتك » و « رابخألا ياتك هو« ةجحلا يذ ليضفت

 ءابرغلا بدأ باتك » و « نييليفطلا رابخأ باتك »و « عامسلا بدأ

 با:5 »و« رابخالاو راثالا عوهج باتك »و « بدالاو لضفلا لهأ نم

 « تارابدلا باتك »و« تارامحلاو نيرامحلا باتك »و « كيلامملاو ءامالا راعشأ

 مجنملا نب نوراه يف ةلاسر يهو « رايعملا قرفلا باعك »و« نوراه ةمفصباتك »و

 بست باتك »و « بسلا يف ةرهمجلا باتك » و « رارحالاو داغوالا نيب

 ميشلا هركذ ةربمجلا باتك اما . « بالك ينبو بلغت ينبو نابيش ينب

 د , سمش دبع ىنب بسن بأتك هلو , )١( يناربطلا كرزب اقأ

 يسوطلا خيشلاو « ( ؟) ميدنلا نبا هتحرت 9-5 ؟«) نونظلا فشك

 8 “7 ةسلن فىصو ىناهبصالا جرغلا وبأو ' ه) لبنحلا دامعلا تكور و

 .ةؤ9:65 ةعيرذلا ١(

 , هذخ : ؟ (؟

 . "759 تسربغلا (؛

 . ؟4 : *١ ءايدالا مجعم (1) :٠.1١5 بهذلا تارفش [(4
 د16

ُ) 

 ١١5 تسربملا (؟)

) 

) 



 يدرب يرقت فسويو « (؟) ةلاحك اشر رمعو : (1) يلكرزلا نيلا خو
 . (؟) ىكباتالا

 ا ٠
 دمحم نب رمع نب ليءامسإ نب دمحم نب ىيحي نب نيسحلا نب ىلع

 ثلا نسحلا بأ , مالسلا هيلع بلاط يبأ نب ىلع نب فرطالا رمع نبا
 وه ليءامسإ نب فدع هد- ناكو ٠ نيطلس نيأب فوردملا ةفوكلاب ةباسنلا
 دعب ىلإ دادخيب ةيقب ميل ناك , نيطلس ونب هدلول لاقيف نيطلس بقللا
 ىورو . هفصوو يدجملا يف يرمعلا نسحلا وبأ خيشلا هنع ىور « ةئامتسلا

 . هنع ةدمعلا يف ةبنع نبأ

 د دع

 بلغت نب نامثع نب وردع نب يدع نم يوددلا دمحم نب ىلع

 ناك : يشاجنلا لاق « ةباسنلا بيدالا ١ ي و>:)! نسحلا وبأ « يطاشمشلا
 باتك » : ارئه بتك هل مهبيدأو هنامز لهأ لضافو ةريزجلا,ب [نخيش

 باتككح » « جابتبالاو ةرثلا باك » و « رعشلا ن.و رامثلاو راونالا
 درااو ساو: ى ,أ لضف باتك » « راطقالاو نادلبلا يف رادع“ او ةريدالا

 مامن وبأ امامع يتلا لوالا ةسامحلا حرش اك 0,2 (( هرحس 5 نعءاطل) لع

 باتك » « مجعملا فورح لع ةغللا ىف ث ثاثلا باك » « رهاط نب هللا د. عأ

 رهدأأ ةمدلو 564 : ١ ناسيعالا تايفو نع م ه مالعالا 1
 . "فيلل. ١١ داآدغب خيرأتو ؟ابر : ؟

 يدغصلل ىقاولاو رايعالا تايثو نع 4 : ٠ ىنيفاؤملا مجعم (؟)
 مدل أم ىعو ١ :١91١ ىوهذلل ءالملا ريس و 45 : ١7

 < : ؛ ةرهازلا موجتلا (9)

 د 1١1



 « ثنؤملاو ركذملا باتك » « دودمملاو روصقملا باتك » « وحنلا يف وحذلا

 باك ٠ « نآرقلا بيرغ باتك د « قبوملا بانك د « حمضاولا باتك د

 صصالا ىف ناهريلا ةلاصر باتك » « مالسلا مبيلع تيبلا لهأ ةئف يف رصتتم

 «دمحأن ب ليملخلل نيعلا باك د لمعو « مالساا هيلع نينمؤملاريهأ لع لجلا

 باتك »«يباتكلا يف ام ىلع دازو دهاوشلاو لمبملا ىقلأو لمعتملا ركذف

 ,هتقو ىلإ ةثام ثالثو ثالث ةنس نم هيلع دازو « يربطلا خيرأ# رصتخع

 ىدحأ ةنس ىلإ هيف ناكو « دمحم نب ديز ايركز يبال لصوملا باتك »و

 ىلإ ةئامثلثو نيرشعو نيالا ةنس لوأ نم هيف لمعف « ةئامثلثو نيرشعو

 ةلاسر »« تادارشلا باتك » « ناندع نب دعم دلو بسن باتك » , هتقو

 يهو « ةعماجلا ةلاسرلا » « موجنلا ماكحأ لاطبا يف ةلاسر » « رعشلا يف

 ةنباغملا ةلاسر » « ةغلاخملا ةبصعلا ءاطخأ نع ةئشاكلا ةلاسرلا » ةحجانلا

 ةبوت فشكع يف ةلاسر » « فارتقالاو ىغبلا يوذ نم فاصتنالا ةلاسر »

 رعشدعب ةلأسر » « بسنل'و راعشالا ينرش نم فّتقا امو بذكلا فيلح

 » ةمللضف يبأ قادت ةلاصر ,() اعوذ مكحملاو يمانلا رعش و ةلضف يبأ

 نم كب 5 7 حاضي.لا ةلأسر 0 نادل الا هر هوم امع نأ.يلأ ةلاصر 0(

 باوج ةلاسر » « هيف ىمعالا أطخأ امع هيبنتلا ةلاسر » « حارصلا كفالا
 يف ةلاسر » « حيبةلاب ليمجلا لباق يذلا يف ةلاسر » « ابزع لأس ةلأسم
 لمع « ةلودلا فيس ىلإ لئاسر » « يناريسلاو ديعس أمخ نم ىلع درلا
 ءكذ ىرب ةمالس انريخأ : يثاجنلا لاق , « هفنصو نجلا كيد رعش »
 . هيتك عيمجب هللأ همحر يلصوملا ريا وبأ

 |_.:5 هللا هر نايرلأ نب رصن يبأ طخخب هيت5 تسربف يف تدأرو
 , نيدلاو ٠ ملعلاو ٠ لضغملاب هركذي ناكو « بتكلا هذه ىلع ةدئأز

 نحب 5180 تك



 . رمآلا اذب, قيقحتلاو

 ا د دب

 ىمحأ نب دمحم هللا دبع 5 نب لوحالا دمحم بطلا يبأ 9 يلع

 فرطالا رمع لب دمحم نب هللأ بع نو قوصلا ىيحب نب دمحم نب لع نبا

 ؛' ةباسنلا فيرشلا د.لا ىنسحلا وبأ؛ مالسلا هيلع بآاط يبأ نس ى نبأ

 نسحلا وبأ هديبفحو ٠ هركذ ينأي روبشملا ةءاسنلا ددح مئانغلا يبأ هنبأو

 باتك بحاص . روكذملا ىلع نسحلا يبأ نب دمحم مئانغلا يبأ نب ىلع

 يف « يزورملا ليعامسإ بلاط وبأ هركذ مجرتملاف ٠ هركذ يتأي يدجملا

 . ةيبلاطلا باسنأ

 6# ة#ك 8#

 نبآو سادنالا بحاص ٠ يناورملا يومألا دمحم نب نم را دبع

 نيدسو تمس ةنس قوتو « ةنئس ةرشع ةتسس يلو « هللا نيدل رصانلا أريحاص

 ًافوغشم لعلل أع ةريسلا نس> ناو « ةذس نيتسو امال شاعو «٠ ةئامثللو

 هل. دحأ ةعمجي أم أبرزم عج هنأ ثيحب ٠ اممف راذنلاو بتكلا عم

 غبصأ 7 مسأق نم عمسو « أرنع هتنارخ تةتاض ند ءدعب دحأ هءج الو

 عستم برعلا باسنأو سانلا مايأو رعشلاو بدالاب آريصب ناكو ٠ ةعاجحو

 هلا# ٠ جلافلاب رفص يف يفوت ٠ هلق, امف ةقث ء ظوفحلا ريثك ةرئادلا

 .(1) يلببنحلا دامعألا نبأ

 ا >*

 نب دمحن نب رعاشلا دحأ نب سابعلا نب يلع نب دهصلا دبع
 تبلطملا ديع نب سايملا نب هللا دبع نب ىلع نب دم-ملا دبع نإ هللا دبع

 . هم: بهذلا تأرذش )١(

 د - 1١1



 ةرك ذت يف ىلد.بعلا انهم نبأ هفصو , ةباستلا فنصملا « يمشابلا مساقلا وبأ

 رجشملا ىلع هقيلعت يف يدورزلا ىضترم دمحم دمسلا هنع ىورو « بأسنألا

 . ةياسنلا يمشابلا دمصلا دبع نع « ريسكالا يديمعلل فاشكلا

 3 #3 د

 , رمع وبأ « ةباسالا يفوكلا ىلغتلا باتنملا نب متاح نب نامدع

 خيا شم نم مجرتملا نو « هخبأشم نم نأكو , هدع نب دمحم نع يوري

 لاقف هتريشع ىف فاتخا دق : ماسم نب نادعس ةجحرت يف لأق ٠ ىثاجنلا

 ملسم نب نادعس هدبعنب دمع : لا ياغتلا باتنملا نب متا> نب نامثع انذاتسأ

 لاق« باسنألا ءاملع هنع ىورو ؛ يبرع بالك نب ةرهز ىنب نم يرهزلا

 نيجرادلا باتكح بحاص وه : باسنالا ةركذت يف يلديبعلا انهم نبا

 ركذو «2 روكذملا بات:م نبال تنم هتمالعو « ازهر هل لعجو نيضرقنملاو

 نو ساو ميملا مدي باتاملا طبضلا )١( ١ يناغمأملا هللا كدع خيشلا هتججرت

 . ةدحوملا هابلآو فلالاو ,« قوف نم ةانثملا ءاتلا حتفو نوذلا

 ٍيهاشم نم مجرتملا ناكو « رماع ينب ىلوم وه نيسحلا نب دمحأ لاق

 ٠ يراخإللا دواد نب هللا دبع نب لبس رصن يبذل ارصاعم باسنالا ءاماع

 نيسحلا فيرشلاو دادغب ءابقن بيقن يوسوملا نيسحلا د_>أ وبأ فيرشلاو

 : « نيبقعملا باتك » فلؤم عادخ نباب فورعملا ينيسحلا رفمج نبأ

 ةباسنلا ةفوكلا بيقن ىسرباسرهنلا ىنيسحلا نيسحلا هللا دبع وبأ فيرشلاو

 | . مهريعو

 ا ##ج

 حلاعلا ىيحي نب يفوصلا دمحم نب هللادبع نب نيسحلا نب ىلع نب ره

 . 5544 : ؟ لاقملا مي 1(

 هلم 5١9 ل



 بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ نب فرطالا رمع نب دمحم نب هللادبع نا

 بسنلا يف لضافلا فيرشلا ةباسنلا حضوملاب فورعملا ىلع وبأ , مالسلا ه 0

 ؛ ةباسنلا يرمعلا ىلع نب دمح 0 أ خيش ٠ ةجحلاو ةعاجشلاو بطلاو

 , يدجملا ىف يرمعلا ئسحلا وب | خيدلا هنع ىور « بسنلا ىف باتك هلو

 د-أ وبأ فيرشلاو , يراخبلا هللا دبع نب لبس رصن يبال ًارصاعم ناكو

 يديسلاو ةدنسلا ىف ةيغ نبا هلو ركذ « ادق ببن يرسرلا نيبللا

 . )١( نامثع نب دمحأ نب دمحم يهذلاو « هرجشم يف

3 36 

 نيسلا نب ىيححي نب ىسيع نب دمحأ سالا يبأأ نيد نب ىبسي#

 فرعيو ديز وبأ ٠ مالسلا هيلع نيدباعلا نيز يلع مامالا نب ديز نبأ

 ةيديزلا ءاملع نم ماكتم هيقف ملاع , ةباسنلا فيرشلا ٠ سابعلا يبأ نبأ

 هتجرت ركذ , ًاسجراد تام « ةئامثلثو نيرشعو تس ةنس يرلاب ينوت
 يرمعلا ىسحلا ربأو 4 باسنالا رس ْق يىراخبلا هللأ كمع ند لبسم رص وبأ

 ' يدجملا ِق

 د د

 ىرصبلا ى وحمجلا رخيص نا بسم عمم نب دمحم نب بايحلا نب لضفألا

 راعشالاو رابخالا ةأور نم أااع أثدحم ناو 4 ةرصبلا ءاضآ يب لو ةيلخ ونأ
 سدح ةئس لوالا خمار رهس نو تلخ ةملل ةر دع كالشل تام 6 باسنالاو

 ءارهشلا تاّقبط تاك )0 ٠ تكلا سس هلو 0 ه4بئآز :١ به 5 نادو ةثامثلتو

 نام_اسو 4 ميهأرب] سس ملسم نع ىور ' ) لا ناك )( نيلهأجلا

 )١( ممل : ؟ هيتشملا ,



 (؟) ىلبنحلا دامعلا نبأو )1 ميدنلا نبأ هركذ ١ أمبتقبطو ؛ برح نبأ

 3 ف هل اد أضر رععو

 خ6 236 ب

 ثدح . يطرقلا يتايبلا فسوي نب دمحم نب غبصأ نب مدع [3

 ثيدحلا يف مدقتلا هيلإ ىبتنا ٠ ةيطرق لامعأ نم ةتايب نم هلصأ , سلدنألا

 ىدامح يف تامو « ةيبرعلا يف اماما ةباسن ناكو « دانسا ”ولعو ًاظفحو ةفرعم

 هفيناصت نمو « ةيمأ ىنب يلاوم نم هدج ناكو « ةئامثلثو نيعبرأ ةنس لوألا

 سنأ نب كلام ثيدح بئارغ ياتك » « ىفاطصملا ثيداحأ ين ىتجملا »

 « هخوسنمو ثيدحلا خسان » « نآرقلا ماك>] باتك » « املا نسل

 وهو : مزح نبأ لاق باسنالا يف هباتك اما , « باسنالا يف باتك »و

 دامعلا نباو , (؛)ىومحلا توقاي هفصو ركذ « باه.تسالاو نسحلا ةياغ يف

 رمعو ٠ (/) ىلكرزلا نيدلا ريخو )١( ٠ نوذظلا فشكو « (0) لبنحلا

 )١( | تسربغأ 0| .,

 د7 بهذلا تارذش (؟)

 نراسلو ميدنلا نبا تسرهف نع هلقن 38 : 8 نيفلؤملا مجعم (؟)
 . 498 : ؛ ناريملا

( 
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 )5( ١ همل: .,

 ف

 ب ؟ا!ة ب



 )١(' ةلادك اضر

 36 دع »ب

 هللا دبع نب ناميلس نب دواد نب هللا دبع كتافلا يبأ نب مساقلا
 ىلع نب نسحلا نب ىنثملا نسحلا نب ضحملا هللا دبع نب نوجلا ىسوه نا

 ةدمعلا يف ةينع نبا هلاق ٠ ةباسنلا فيرشلا مالسلا مبيلع بلاط يبأ نيا

 عبشي ريمأ ملاع ديس دواد نب هللا دبع هدلاو ناكو ٠ هرجشم يف يديمعلاو

 هركذ : اضيأ كتافلا ابأو ٠ ماركلا ابأ ىكم ناكو , 954 ةنس تام

 . باسنالا ةركذت يف يلديبعلا ائبه نبا

38 36 

 ,504 ةنس وتملا يطرقلا ىمخللا نابا نب ديس نب نابا نب فه

 مايالاو باسنالاو رابخالل ظفاح . ةغللاو ةيبرعلاب ملاع , هللا دبع وبأ

 نراويد حرش » : هراثا نم « ةطرشلا ماكحأ يلو « خيراوتلاو دهاشملاو

 . (؟) ةلاحك أضر رمع هلاق « ىنتملا

3 26 

 د_#>أ رهاط ىبأ نب ىسيع نب دمحم نب نسحلا نب دمحأ نب كمخم
 بلاط ىبأ نب ىلع نب ورمع نب دمحم نب هللا دبع نب ىسيع نب ةباسنلا

 دادغب 97 ! قي ةباسنلا لضافلا ىلاعلا ٠ ناميلس وبأ  ماللا هيلع
 ١١" سيتقملا ةوذجو ؟ا/ه ةاعولا ةيغب نع 10 : 8 نيفلؤملا مجعم )1(

 . 84 : !١ ىدكلا ركاش نبال خيراوتلا نويعو

 ةيخبو 1117 : 19 ءابدالا مجعم نع 16١ : 8 نيفلؤملا مجعم ()
 يراتو ؟4 : ؟ نيفراعلا ةيدهو 5107 : ١ نودكملا حاضيإو يطويسلل ةاعولا
 . 9: " ىضرغلا نبال سل دنالاب ءاملعأا

 سل #[؟ىءاادس



 , يدجملا يف يولعلا يرمعلا نسحلا وبأ هلاق ؛ ويدشش ينب بسن محصو
 . هرجشم ىف يديمعلاو , ةدمعلا ىف ةبنع ناو

38 3 

 دمحم نب مساقلا نب دمحن نب ينوكلا ميهاربإ نب دمحأ نب كوك

 بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا نب ديز نب نسحلا نب مساقلا نب يناحطبلا
 نراك « ةباسالا رعاشلا .بيدالا لضافلا ٠ هللا دبع وبأ « مالسلا مبيع

 وهو ) رفعج يبأ نبا هآر « بسانلا رعاشلا يرصبلا هللا دبع ىبأ بحاص

 بيذبت ) بحاص يلديبعلا دمحم رفعج ىبأ نب دمحب ندحلا وبأ فرشلا خيش

 , ىدجملا ىف يرمعلا نسحلا وبأ هلاق . هنع ذخأو انخيش ( باسنالا

 هللا دبع ىبأ بحاص لضافلا بيدالا يلزتعملاب ةدمعلا يف ةبنع نبأ هفصوو

 يرصبلا

 دك دج

 , ةيطرق ليزن هللادبع نأ 4 يناوريغعلا ىنشخلا دسأ نب ثراح نب دوك

 ىلإ ةبسن متنلاو مضلاب يىنشخلا ؛ ةباسنلا رعاشلا بيدالا خرؤملا ظفاحلا

 باتك » فنصو ٠ ةئامثلثو نيتسو ىدحأ ةنس يفوت « ةيقيرفأب ةيرق نشخ
 باتك »و « انثثلا باتك ه و « كلام بهذم

 ,« بسنلا باتك هو « ةيقيرفا خيرات باتك »و « سلادنالا خيرات

 . (؟) ةلادك اضر اضر رمعو )١( ٠ ىلبنحلا دامعلا نبا هلأ

 ا دع

 قارتفالاو فالتخالا
 ايو

 يا ورج نب يمامح نب متنح نب ةيهاتع نب ديرد نب نسحلا نب د62
 .؟9:”بهذلا تاردش 00

 . 465 : 59 نينلوملا مجعم 0

 دل 58١



 نب ملاظ نب ماج نب رضاع نب متن> نب ةماس نب بحو نو مساو نبا

 هللا دبع نب ناندع نب سود نب مدع نب مهف نب كلامه نب يدع نب دسأ

 دزالا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب ثراحلا نب بهك نب ريهز نا

 بجشب نب ايس نب نالهك نب ديز نب كلام نب تيد نب ثوغلا نا

 بدالاو ةغللا ىف ةغيان ناك , ةمالعلا ركب وبأ ء ناطحق نب برعي نبا
 , ءارعشلا لعأو ءاملعلا رعشأل هيف ليق ىتح رعشلا يف عربو ٠ باسنالاو

 : هلوق هرعش حيلم نمف , 1١" ةنس قون

 قرشت مل اهةورش دع سمشأل ابعاعش رودخحلا تلج ول ءارزع

 قيطم لل تحت قنأت رمت 0 هقوف دوأت صءد ىلع نصغ
 قطني ل اهريغ بطاخ ليق وأ ١ اهدعي مل مكتحأ نسحلل ليق ول
 يناتسجسلا متاح يبأو يشايرلا نع ذخأو , 5157 ةنس ةرصبلا يفدلو

 « قاتتشالا نادكك د و « ةغللا يف ةربمجلا باتك » : بتكلا نم هلو
 «ءاونالا ياتك » و « ريغصلا ليخلا باتك »و ء ريبكلا ليخلا باتك »و
 « ىنتحملا باتك »و « باتكلا بدأ باتك دو « نجالملا يباتكك هو
 ىف ىف « قاقتشالا » باتك اما . كلذ ريغ ىلإ ٠ « ىنتقملا باتك »و
 ةاسعلا نباو . (؟) يومحلا توقاي هتمحرت ركذو )١( ٠ برعلا باسنأ
 . (ه) يرابنالا دمحم ني نمحرلا دبعو « (؛) يطويسلاو ٠ (؟) يلبخحلا

) 

 . 175: ١1 ءابدالا مجعم 0)

 . ؟ملخ:؟ ىهذلا تاردش )5

 . ةاعولا ةيغب (4)

 , 77+ ءاردألا ىاقبط ين ءابلالا ةهزت 8(



 دحوأ ناك ٠ 585 ةنس ىفواملا ركب وبأ ىمزراوخلا سابعلا نب كه

 : ناكلخ نبا لاق ٠ بسالاو بدالاو رعشلاو ةغللا ظفح يف هنامز لهأ

 بلح يحاوني نكسو ةده ماشلاب ماقأو ٠ باسنالاو ةغللا يف اماما ناك
 ناك مك احلا لاق : تاةبطلا يف يطويسلا لاتو « هرصع يف هيلإ راشي ناكو

 , هظفح نع رصقت هتحيرق تناو « رعشلاو ةغللا ظفح ىف هرصء دحأو

 , هنارقأو رافصلا دمع نب ليعامسإ ىلع ىبأ نه عمسو روباسين نطوتساو

 : رثنلاو مظنلا ٍلعو ٠ بدالا رحبو « رهدلا ةغبان ةميتيلا يف يلاعثلا لاقو

 رضاحيو « ةغالبلاو ةحاصفلا نيب عمجي ىراكو « لضفلاو فرظلا ملاءو

 , رعشلاو وحتلاو ةغللا بتك سرديو « اهنيواودو اههايأو برعلا رابخاي

 لك بدالا نساع يف غلبيو ٠ ةردو ةرقف لكب ينأيو . ةردان لكب ملكتيو
 ةمعنو « هترابع ةحالم ىف ,« هتدهاشم نس>ب نسحم لك ىلع بلغيو « غلبم

 : ءاردالا مجعم يف توتاي لاقو « خلا هلزه ةوالحو , هدج ةعاربو « هتمغن

 ى نمم هلصأ ناكو « مزراوخب ءا كو هةلومو لئاسرلاو. نافكالا يتحاف

 فوطو . هتثادح يف هنطو نع جرخو « « يمزرخربطلا » ب بلف نأتسربط

 بحصو ؛ ىراخب دروو ؛ همدخو نادمح نب ةلودلا فيس يقلو « دالبلا

 ةنس نأضمر رهش ىف يفوت « خلا هأجهو هدمحي مل يغلب | يلع ابأ ريزولا

 : هلوق هرعش نمف ةئامثلتو نينامثو ثدالب

 هلاخ ءرملا يكحيو يلاوخأف 2 ريرج ونبو يدلوم لمان
 كلالك نع ىضفار يريغو ثارت نرع يضنار انأ اهف

 دج دب د**

 : مالسلا مييلع تيبلا لهأ عم بكترأ اهيف ًارمذتم لاقو

 رضم الو ركب الو نامي يذ نم 0 هفرعت ءايحالا نم يح سمأو
-0- 



 رزج ىلع رايا كراشت امك مهئامد يف ءاحرع مهوالا

 بحاصلا ةرضح دصق هنا ىكحيو : ةبروبمجلا حرص يف يدفصلا هلاق

 لق : ةباجح دحأل لاق هبابل هيلإ لصو املف ٠ ناجرأب وهو دابع نا

 بجاحلا لخدف ٠ لوخدلا يف نذأتي وهو ٠ ءابدالا دحأ بابلا لع بحاملل

 نم يلع لخدي ال نأ ىسفن تمزلا دق هل لق : بحاملا لاقف , هملعأو

 هيل] جرخف ٠ برعلا رعش نم تيب فلأ نيرشع ظفحي نم الإ ءابدألا

 هيلع داعأف بجاحلا هيلع لخدف ٠ ءاسنلا رعش نم مأ لاجرلا رعش نم

 نذأف ٠ ىمزراوخلا ركب ابأ نوكي نا ديؤي اذه بحاصلا لاقف « لاق ام

 هقرافف ءاطعلا هل لزجي مل هنكلو . هعم طستباو هفرعف هيلع لوخدلا يف هل

 : هيف لمعو ضار ريغ

 اميدلا لجخأ يح دوجلا» هآدب تلطه نأو دابع نبا ندمحت ال

 ًامرك الو ًالخب ال عنميو يطعي هسواسو رم تارطخ ابناف
 : دشنأ هتوم ربخ هغلب املف دابع نبا كلذ غلبف

 معن يل ليق مكيمزراوخ تامأ لفاق مزراوخ نم بكرل لوقأ

 معنلا رفك نم ن>رلا نعل الأ هريققوف نم صجلاب اوبتكا تلقف

 نم هيشب اهبقعأ مث . هرثن نم ةعطق ركذو ةميتيلا يف يلاعتلا هركذ دقو
 : هلوق كلذ ىمف هملظن

 ش .1, ًاممتم اندنع تميخ كرسي نا كتيأر
 امال ترز ترسعأ ناو أمي 1

 اماقأ ءامضلا دار ناو بىغأ

 . )١( لبنحلا دامعلا نبا هتججرت ركذو
 , ٠.6 : ”" يهذلا ىارذُت )1(



 بلاط يبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ نب فرطالا رمع نب دمحم نب هللا دبع

 « بسنلا يف فيناصت هلو « ةباسنلا بيقنلا لضافلا رفعج وبأ ٠ مالسلا هيلع

 , ةيبلاطلا باسنأ يف يزورملا ليعامسا بلاط وبأ هلاق ؛ ةارهب هبقع عيمحو

 دنسلاب دئاتلا رفعج نب ءالعلا هوبأ اماو , ةاره ةباقن يلو هنا رهاظلا لوقأ

 رفعج هللادبع وبأ هدج اماو ٠ اراخبي تامو ةاره مدك ًاعاجش .ًادهاز ناك

 زاجحلاب فاخو : يدجملا ىف يردعلا نسحلا وبأ لاق ؛ دنبلا ناتلم كلم

 هب ترقتسا امف ليلا يف نونعطي هبلص نم ًاركذ رشع ةثالث يف بربف
 ةعج يبأ نب دمحم نسحلا وبأ يخيش يثدحف دنبلا دلب لخد ىتح راد

 هلادبع بك سانلا ىأر ام : لأق ٠, فرشلا خيش بقلملا يلدربعلا ةباسنلا

 , بلق ةعاجشو , سفن ةعسو , قلخ لامح هللا دبع نب دمحم نب رفعج
 ذم يىنغلبو ٠ ًاركذ نوعبرأو ةعبرأ نوبقعملا هدالوأو , دلوو ٠ لام ةرثكو

 يفويسلا مت نب رامع ناضقيلا وبأ خيشلا يل لاقف ٠ فلأ ةعبس مهنا نيئس

 رمكأ مبتدع نا : مهئامسأو نييبلاطلا رابخأ نم ًاريبك أفرط فرعي وهو
 دادغب ةباقن لان نم مبتمو « نوبأستو ءاملعو ءارمأو كولم مهذمو ٠ أذه نم

 ينامأملا رفعج نب قاحسا نب دمحأ نب يلع نسحلا وبأ وهو ةباسن ناو
 . هركذ يتأب

 دع د

 نب رصمب بيقثلا ىيحي نيسحلا يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب ده

 ىتيزلا يلع نب فرشألا قاحسا نب ةزمح نب دمحم نب دوأد نب قاحسا

 لوري بيقالا رقع وبأ « بلاط يبأ نب رفعج نب داوجلا هللا دبع نبأ

 مسأقلا وبأ وهو ٠ عادخ نبأ نع ىور « ةباسن ًالضاف ناكو ٠ ابب ءاضقلا
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 نع 0 9 قوتملا نيب رصملا بضصأت ينيسحلا رفعج نب 7 ١ نع ىورو , "14" ةنس قيثملا ن : ظ

 ىزورل : 5 ركذ يرصبلا ينسحلا دمحم مئانغلا وبأ ديسلا مجرتملا ىزورملا بلاط هنأ ماك . 00

 . ةيبلاطلا باسنأ ىف

> 3 6 

 ساعلا نب قاحسا نب يلع نب دمحم بلاط يبأ نب ىلع نب دهحح

 ماع ناك ٠ نسحلا وبأ ؛ مالسلا هيلع مظاكلا ىسوم مامالا نب قاحسا نبا

 : هنأب هفصوو يراخبلا هللا دبع ني لبس رصن وبأ هنع ىور . ةباسن ًالضاف

 ميظعلا دبع ديسلل هفصو دنع باسنالا رس يف هنع ىور ٠ بسنلا يف

 نينمؤملا ريمأ دالوأ باسنأ يف فلأ نم رك ذ يف (١)يدوعسملا هركذو 2: ىسحلا

 رفع نب ىسوم دأو نم ( يولعلا سولملا 0( باك 57 4 مالسلا هيلع

 أ] لوقع مالسلا ميلع بلاط يبأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب دمحم نبا

 موده 1 سولبملا 5 هدل وأ لاقبو سايعل) نا قاحسال سهل وه سولبملا نأ

 : هاملعلا ضاير يف يدنفأ هللا دبع الم ركذو ه مجرما

 نع ىوردوهو يشاجنلا همع يىوردنو' د.فملل نب رصأعملا نمو ٠ ةلدالاو

 دمحم خ_-يكلا هركذو ٠ يرج:سوسلا نيسحلا يبأب فورءملا ريشب نب دمحم

 . (65) يناغماملا شا دبع خيشلاو ٠ (9) يلوبدرالا

 اص ا

 .؟؟ : ؟ بهذلا جورم )١(

 . "94 : "“ ةاورلا عماج ف

 , :١١ ؟ لاقملا مية ف

 هد ؟5؟1



 يرصبلا نسحلا نب نيسحلا هللا دبع ىبأ نب يلع ليءامسا يبأ نب ده

 نسحلا نب ديز نب نسحلا نب مساقلا نب يناحطبلا دمحم نب مساقلا نبا

 يفوصلا نيسحلا وبأ , مالسلا مهيلع بلاط يبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ نبا

 ربثلا ءارو ام هيقف ناكو « اراخبب ظعاولا ةباسنلا هيقفلا ملاعلا ديسلا

 يزورملا بلاط وبأ هلا/ بقع هلو , بسنلا يف فيئصت هلو , اهلك ناسارخو

 . ةدمعلا يف ةبنع نباو , ةيبلاطلا باسنأ يف
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 ليعامسأ نب نيسحلا نإ نسحلا نب ةيعم نبا, فورعملا ىلع نب ىلهت

 ؛ مالسلا مييلع بلأط يبأ نب ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب ميهاربإ نبا

 فيرشلا وهو «« طوسيملا » بات5ك بحاص ةباسنلا ةيعم نبأب فورعملا رفعج ونأ

 فرشلا خيش هنع ىورو ء ةدبع نبأ ركب وبأ هنع ذخأ ؛ ثدحملا ملاعلا

 : يدجملا يف يردعلا نسحلا وبأ خيشلاو « بيذبتلا يف يلديبعلا نسحلا وبأ

 همأ يهو ةيعم نبأ, فورعملا وهو نسحلا نب ىلع مساقلا ويأ هدلاو ناكو

 قاحسا نب ةيواعم نب ةثراح نب دمحم تنب ةيعم ىهو « اهبقع فرعي ابو

 بسني ةيفوك ٠ سوالا نإ فوع نب ورمع نب ففوع نب كلام نب ديز نبأ
 يدجملا ىلع هقيلعت يف سوواط نب ميركلا دبع ديسلا ركذو . اهدلو اهيلإ

 اريخ هنم ثدأر ةيعم نب ىلع نب ىدحم رتعج يبأ ةجر: يف يرمعلا لاق هنا

 ءاملع مبيف تببلا 0500 نيرشع لصأ نم نوكي يناميلسلا ردق يف

 دم نب نسحلا نب رابجلا دبع ةباسنلا ملاعلا ديسلا مهنم , نوباسنو ءأبقنو

 , هركذ يأ جالا نسحلا نب ىلع مساقلا ىبأ نب ىسحلا نب رفعج نبأ

 نيسحلا نب مساقلا نب دمحم نيدلا جات بيدالا ةباسنلا لضافلا ملاعلا مهنمو

 ئسحلا نب دتحأ نب ىسحلا نب يك زلا بلاط يبأ نب ئسحلا نب مساقلا نبأ

 للص 5597 ل



 فورعملا يلع نب نيسحلا نب يلع نب نيسحلا نب دمحم رب نيسحلا نبا

 ٠ هركذ ينأي ٠ ةيعم نباي
 #* ب

 مولع يف ةمالع ناكو ٠ بيدالا يروحلا ىسوم نب نارمع نب دهم
 باتك شماه يف هفصو ركذ . 504 ةنس ىفوت , ٍبانألا ةفرعمو نآرتلا

 . ىهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم فيلأت )١( هبتعملا

 دي دج د

 يذ نيسحلا نب ىيحي نب مساقلا نب ونون دمحم نب ىسيع نب كه

 بقلملا رفمج وبأ , مالسلا هيلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب ديز نب ةعمدلا

 يرمعلا نسملا وبأ هركذ , ةفوكلاب دالوأ هل « ةباسنلا فيرشلا لعرفب

 . ةدمعلا يف ةبنع نبأو , يدجملا يف

 د داك د
 « بسنلاب املاء ًارعاش ًاحيصف ناكو ٠ يناجبلا يشرقلا ةيواعم نب كمت

 لاق « ةبطرقو ةناجبب سائلا هنم عمس ٠ راكذالا ريثك ًاهوفم ناسللا ليوط

 لاق ؛ هتملعو كلذ لع تمنتو بذكي ناكو , هنم تعمسو : يضرفلا نبأ

 ةنيدم ةناجب :ناوئعب )١( يومحلا توقاي هركذ , 50 ةنس تدلو يل
 . روكذملا ةيواعم نب دمحم ابنم . ةريبلا ةروك لامعأ نم سلدنألاب

 د د

 يفوت نسما وبأ , يرصبلا يدعسلا يميمتلا مساقلا نب دم

 , امل : 1) ١

 . 5١ : ؟ نادلبلا مجعم )0
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 هيث 2« 58٠١ ةنس قوتملا قاحسأ نب دمحم )١( ميدنلا نبأ لاق 2 4٠٠ هريس

 باسنالا باتك » بتكلا نم هلو « اذه انناهز ىلإ باسنالاب ءاملعلا دحأ

 نيب تارفانملا باتك ١ « ابباستاو سرغلا رابخأ باتك » « رابخالاو

 ىور مجرتملاف « « كلذ يف مبن.ب ماكحلا ةيضقاو رئاشعلا فارشاو لئابقلا
 راهزالا ةن>: يف متدش نب نمأض د.سلاو « لاصخلا ىف قودصلا خيشلا هنع

 ينيسحلا يزو رملا ليعامسا بلاط يب ال هفصو دنع (؟) لماعلا نسم دمسلاو

 هبقتع لصتإ! 1م باتك » : ابنم هقيناصت رك ذو ءابدالا مجعم نع

 رهو : قودصلا خيشلا لأ . « رجشم يعيمتلا مسهل نب دمحم نسحلا ىبال

 بات يف ىمقلا هيوباب نب ىسوه نب نيسحلا نب ىلع نب دمحم رفوج وبأ
 نب هللا دبع نب نسحلا انثدح « ًأثيدح رشع ىنثالا بابلا يف « لاصحلا »

 يميمتلا مساقلا نب دمحم ةباسنلا نيسحلا وبا انربخا لاق « يركسعلا ىعس

 انثد> لاق ء روصنم نب دمحم نب رفعج لضفلا وبا ينربخا لاق « يدعسلا

 هللا دبع نب هللا ديبع انثدح لاق . يدعسلا ماشه نب دمحم مكحم وبا

 ىلع تلأس : لاق ٠ ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب رفعج نب نسحلا نبا

 : لاقف ؟ سافالا ىنب يف لاقي امع مالسلا مهيلع رفعج نب ىسوم نبا

 ميهأرأ نب قاحسأ نب بوقعي وهو ليئارسأ يي! نم ججرخأ لجو زع هللا نا

 نينمؤملا ريمأ نب نيسحلاو نسحلا نم رشنو « أطبس رشع ىنثا مالسلا هيلع
 نم رشع ىنثالا دع مث . أطبس رشع ىنثتا ( ص ) هللا لوصر تنب نم

 رخاشتو ٠ بوةعي نب اذوريو ٠ بوقعي نب نوليز : لاقف ليئارسا دلو

 نب نيماينبو ١« بوعي نب فسوبو « بوعي نب نوكيرو , بوقعي نبأ

 . ١55 تسررغلا )١(

 . ؟864 : ١١ ةعرشلا نايعأ (؟)

 سل 156



 نسحلا يب نع طقسو 2« بوةعب نب نأدوو , بوتعب نب ىلاعفنو « بوعي

 أميرلاع نيسحلاو نسملا دلو نم رشع ينثالا دع مت 2 منه ةثالث ةباسنلا

 ..ر ملا وب مهو ٠ نطبأ ةةس نم رشتتان ئدحلا اما : لأتن . مالسلا

 و ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع ونبو نسحلا نب ديز نبأ

 نسحلا نب نسحلا نب نسحلا وئبو « ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب ميهاربا

 نسحلا نب رمعج ونبو ٠ ع نب نسحلا نب نسحلا نب دوأد وئبو ؛ ىلع نبأ

 مث « نطبالا ةتسلا هذه نم ىلع نب نسحلا بقعذ « ىلع نب نسحلا نبا

 نيسحلا نب ىلع نب رقابلا ىلع نب مع لاقف مالسلا هيلع نيسحلا ىنب دع

 ونبو 2 نيسحلا نب ىلع نإ كيز #61 ىلع نب رهابلا هللا دبع وئبو « نطب

 ىلع نإ نيسحلا نب ىلع نب رمع ودبو ٠ ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب نيسحلا

 ىلجورع هللا رن نطبالا ةتسلا ءالؤهف , ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب ىلع ونبو

 مجرتملاف ؛ مالسلا مهيلع رشع ىنثا يذلا دعب ةمئالاو ءاقلخلا يلع نب نيسحلا ند

 خييشلا هركذو , 155 بأب يف نيقيلا هبات5 يف سوواط نبا دمسلا هنع لقن

 , )١( يزيربتلا ىلع دمحم خيشلاو ٠ ةع.ذملا نوصحلا يف ءاطغلا فشاك ىلع

 ناو ١ 5 ينارهطلا كرزب اقاو , () ةلاحك أضر رمعو
 . (4) ايطابط نبا

 رصأن نو ميهأربأو 1

 ا د6
 2 0 ترقد ريب 1 نم 4 ةءاسنأ| ىدزالا يلوملا نوراه نس دو

 )1( . )6. : 14 يدالا ةناحير ١( مس خخ حل و

 . هرب : ؟ ىدا.ذغيلل نيئراعلا ةيده نع ١مم: ١١ نيفلؤملا مججعم (5)
 | يي و يرسل

 . م ١؟88 ةنس 05(

 سب [؟ ١ مسح



 نوكسو ءارلا حتفو نوكسلا مث رسكلاب تفريج : (١)يومحلا توق اب لاو

 نم سان تفريجبو ينهرلا لاق ٠ نامركب ةئيدم : ناتطقن اهقوف ءاتو ءافلا

 هللا قلخ ملعأ ةباسنلا نوراه لرب كمحن مهذه ةبلاملا نم مث « دزالا

 ,نسلا يف انعاط امه ايش هتيأرو : لاق ٠ مهماياو سانلا باسنأب ىلاعت

 ناو عيشتلا يف أطرغم ناكو «٠ نميلاو رازن بسنب تيأر نم ملع أ ناو

 ٠ زيزعلا دبعو هللا دبع نائبا هل

 آي 6*2 ذي

 دعب ىقوتملاو 58؟ ةنس دولوملا يرصبلا بوعي نب فسوب نب كه

 لع هلو ؛ باسنالاب ملاع خرؤم رمع وبأ 2 ةدنك ىنب نم , 908 ةئس

 يف تاف:صم هلو ٠ هريغو يئاسنلا نم عمسو ٠ برعلا مولعبو ثيدحلاب

 ؛مس  رصم لئاضف هلو ء ط  رصم ةأضقو « اهرابخأو رصم خيرات يف

 نياوع خيشلا هركحذ « « ىلاوملا بأت5و » , دعجلا نب نأوره ةريسو

 . (؟) ىلكرزلا نيدلا ريخو ٠ (؟) يمقلا

2 3 

 رفعج نب نسحلا نب ةباسنلا ىيحي نب رهاط نب هللا ديبع نب مامسه
 .نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب رغصالا نيسحلا نب هللا ديبع نب ةجحلا
 ًالاع ناك , هل بقل لسمو دمحم همسأ ليق « رفعج نبأ « مالسلا هيلع

 بسنلا يف يرهزلا باتك ىور ٠ ةغالبو ةحاصف اذ ٠ نساحملا ريثك ًالضاف

 همأو , 51 ةنس ىنطقرادلا ىلع نسحلا وبا هيلع أرقو « هديغو
 ملا يبي(

 موثلك مأ

 )١( ؟ نادلبلا مجعم :١89 .

 بناقلالاو ىنكلا (؟) :١٠١١ .
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 اب نطق «٠ رصمو زاجحلاب سأدلا ديس نكو ةباسنلا ىيحي نب لع تنب

 هللا نيدل زعملا ناطلسلا ايكلم نم اير ةعفر ولعو ماشتحاو 7 لع

 بيف ةعقر هربنم ىلع وا هراد يف دجو دق يمطافلا زعملا ناكو , ىمطافلا

 : تايبالا هذه

 رهاط ينب ضعب ىلا بطخاف بلاط ىبا لآ نم تنك نا

 رهأظلا ينو رمالا نطاب ىف مل ًاوفكح موقلا كآر نان

 رجألاب ..رطبلا اهنم صفي ةيزوخ فلاسخ مم مأف

 نب هللا دبع نب دمحم هللا ندل مئاعلا هى مأ أهنال ةيزوخي هضرعتف

 زعملا أرق املف ء ابيب رعاشلا ضرع اذبلف ٠ ةيزوخ لاق, ام لع نومم

 درب ملف زيزعلا هنبال هتان, ىد_ح!١ هللا ديبع نب ملسم ىلا بطخ ةعقرلا

 ىصقتساو زعملا هسيحف « هئايرقا نم دحاو دقع يف هتانب نم الك ناب رذتعاو

 كلهو بره هنا لاقيو سبحلا يف هكلها هنا لاقيف , كلذ دعب ري ملو هلاوما

 هركذ 2 “50 ةنس لوالا عيبر رمش ف يفوتو ؛ زاجلا يداو, ةبقعلا يف

 ةفح: يف ىندملا متدش نب نماض ديسلاو « فاشكلا رجشم ىف يديعلا

 . راهزالا

 دج د6

 هللا مع ب ىمي وسأأ ىيحي نب دمحم لإ هللا دبع دمج يبأ نإ ىم)

 ىلع نب نسحلا نب ىنلا نسحلا نب ضحملا هللادبع نب نوجلا ىسوم نبأ
 هركذ ء ةباسنلا سيكلا نيسحلا وبا , مالسلا مبرلع بلاط يبأ نبا

 . هرجشم يف يديمعلاو ةدمعلا يف ةيذع نبا

 6# ذ دب
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 ( سهمداخلا نرقلا )

 نيسألا يبأ نب نسحلا نب هللادبع نب ميهاربا نب رصان نب ميهاربا

 د_>أ نب دمحم نب ىلع نب مساقلا نب دمحم نسحلا ىبأ نب رعاشلا لع
 نقلا نبربللا يار جايا ليعامسا نب ابطابط ميهاربا نبا
 . مال سلا مهيلع بلاط يبا نب ىلع نب نسحلا مامالا نبا ىلا

 ةلقتناا » باتك فئصم « ةباسنلا رعاشلا ىلاعلا مامالا ديسلا « ليعامسأ وبا

 . « ٍباقلالاو ءامسالا ممجم »و« باسنالا ناويد باتك » و « بسنلا يف

 لعجو ٠ باسنالا ةركذت يف ىلديبعلا انبم نب دمحم نب دمحأ هنع ىور

 رصان نب ميهاربا ليعامسا يبا ديسلل ةمالع وهو « ب ط » آزمر هل

 ,ائللا دبعلا بيرق وهو لاقو « « باسنالا ناويد » باتك فذصم روكذملا

 رم قيثولا دهعلا ةحص ىلع عيقوت هل )١( يرونلا نيسح ازريملا ركذو
 سأر دازروح نب داش مارببل مالسلا هيلع بلاط يبا نب يلع نينمؤملا ديما

 نب ردان نب ميهاربا اذكه هعيقوت ةروصو مهنيد رمأ يلوتسملاو سوجملا
 , ةئامعبراو نيدبسو عست ةنس ةدعقلا يذ يلف ناييصاي هطخب ةباسنلا ايطأبط

 هرككصذو . نسح ىمامأ هنأ : (؟) يملعالا نيسح دمحم خيشلا هفصوو

 يدرمعلاو . ةدمعلا يف ةبنع نباو « ةيبلاطلا باسنا يف يزورملا بلاط وبأ
 ةلّقت:م » هبأد5 نه ربظيأ امك بهذملا يديز هنا رهاظلا تلق , هرجشه يف

 ةئس ىف فرشالا فجالا يف « ةيرديلا ةعبطملا » يف عوبطملا « « ناسنالا

 )١( ةنس نآربط ط هه ةءمطلا ةماكلا 9ه0؟١ .

 , 98١٠ : ” فراعملا ةرئاد (؟)



 . ه ١١5188 ةئس

 3 د د

 فوردملا يمشاولا ناميلس نب رفعج نب ليعامسأ نب دمحم نب مها ربا

 نب سأبعلا نب هللا دبع ا يلع نبأ وه نامياسف « ةباسنلا ةيرب نأب

 ج_رلا بحاصل همصو دنع ةدمعلا يف ةبنع نبأ هنع ىور ٠ بلطملا دبع

 مهنم موق معزو « ديبشلا ديز نب ىسيع نب يغتدملا دمحأ نب دمحم نب لع

 ةلينك نب ديز نيسحلا يباو روكذملا دمحم نب ميهاربا وهو , يمشابلا ةيرب
 لآ يف بسنلا ميحص جنرلا بحاص دمحم نب ىلع نا . ةباسالا ينيسحلا

 ليعامسا نب هللا دبع رفعج وبأ وه ةيرب نباب فرعي نمو ٠ بلاط يبا

 هللا دبع نب ىلع نب دمحم نب هللا ديع روصاملا نب ىسيع نب ميهاربأ نبا

 نيب تسل ىفوتملا روصاملا عماج ماما ناك ء بلطملا ديع نب سابعلا نبا

 دامعلا نيأو : (١)يدادغيلا بيطخلا هلاق . ةثامألثو سمخ ةئس رفص نم

 . ًاعطق هريغ ةباسنلا مجرتملاو ٠ (؟) ريثالا نباو , (؟) لبنحلا

 ق 3 دي

 دمحم نب هللا دبع نب يشعرملا ىلع نب نيسحلا هللا دبع يبأ نب دما

 : مالسلا هيلع نيدباعلا نيز يلع مامالا نب رغصالا نيسحلا نب نسحلا نبا
 يف مث ٠ زاريشب ةباقنلا لان ًاعرو ًادهاز ًابيقف ةباسن نأك « نيسحلا وبا

 يرخفلا بات5 نع (4) يفجن اقا نيدلا باهش ديلا ه ركذ , ناس ربط

 . 1٠٠١ : 5 دادغب خيرات )1١(

 ."”: ” بهذلا تارذش (؟9)
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 . ١84 : ” بابللا (

 . نآربط ط ١ :١١ قحلا قاقحأ (
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 بيذبتلا يف يلديبعلا نسحلا وبا هفصوو « يزورملا ليعامسا بلاط يبال

 ةيبلاطلا باسنأ يف يزورملا ليعامسإ بلاط وبا هفصوو ٠ لبجلاب بيقنلا
 . ناةسربطب سقنلا

 7 #37 ب

 مل_ع . ؛88 ةنس ىوتملا يتلا يلولا دبع نب زيزعلا دبع نب كمت“أ

 ريضةلا# و كاساألا لوفاب بالالا ةركذت هى: ةتاتلؤغ نمو بانتالاب
 )١(. ةلادك اضر

 3 3 ب

 ميهاربأ نب هللا دبع نب دمحم نب سابعلا نب دمحأ نب ىلع نب كما
 ه7 ةنس رفص يف دلو ٠ سابعلا وبأ ٠ ىشاجنلا هللا دبع نب دمحم نبا
 2, قركلا نيأب فرعيو . 416٠ ةنص ىلوالا ىداجج ف دابأ ريطمب قوتو

 « ةعمجلا باتك » « لاجرلا باتك » : هفيناصت نم « يلاجر ماع حرؤم

 « موجنلا باتك ده و « مهراعشاو مهماياو نيعق نب رصن باسنأ باتك »

 دسلا هتججرت ركذ «, « لئاضفلاو راثالا نم ابيف امو ةفوكلا بأتك »و

 فسوي خيشلاو ٠ (؟) ةلاحك اضر رمعو ؛ )١( يوسوملا ردصلا نسح
 . (؛) ينارحبلا

3 #6 

 نب قرزالا ميهاربإ نب دمحأ ىلع يبا نب دمحم ةلظنح يبأ نب دمحا

 ٠ م ةعمشلا ا

 تح 5780



 ...رب ضحملا هللا دبع نب ىرمخاب لق ميهاربإ نب نسحلا نب هللا دع

 ؛ مالسلا مهيلع بلاط يبأ نب لع نب ن_سحلا مامالا نب ىنلا نسحلا

 باتك فلؤم ٠ متاخلا بحاص « ةباسنلا نيسحلا وبأ هتينك ليقو , دمحم ىبأ

 ةحفتلا يف يوسوملا مظاكلا دمحم ديسلا هنع ىور ء« بستلا ناونع »د

 هءركصذو 2 بسنلا ناونء يف ةباسنلا قرزالا نبا لاق : لاقو ةيربنعلا

 يف ةباع نبا هفصوو ٠ نسح ىمامأ هنأ : (4) ىملعالا نيسح دمحم خيشلا

 . ةباسالاب ةدمعلا

 6# ع ب

 نب ىلع نيسحلا يبا نب هللا ديبع نب ىلع نب ديز نب دمحم نب كمت“ل
 دز نب دمحم نب رعاشلا رفعج نب نيكسلا دحأ نر رفعج هللا دبع 5

 , لمرلا ييصناا ايارسلا وبأ ٠ مالسلا هيلع نيدباعلا نيز يلع مامالا نبا

 يف يرمعلا نسحلا وبأ هركذ . ةلمرلاب ىضاقلا بيقنلا فيرشلا ديسلا

 نيعيراو ثالث ةنس اهب هتدهاش ةلمرلاب ىضاقلا بيمالا فيرشلاب يدجملا

 يدجملا نرم رخآ عضوم ف ردد مث ٠ هأجو هجوت وذ وهو « ةئامعيرلو

 بيق كاذ ذإ وهو هدييأت هللا مادا روكذملا يضاقلا فيرشلا عم تعمتجا

 : لاّمف يدنع تبث هنا هتريخأف ةداهس بسن نع قلاش , ةلمرلاب نييولعلا

 هتاعا باب يف تاياكح ىكحو «, تبثي ملو هبسن كسف مث ٠ انك اذه ىلع

 نسحلا دمحم ىبأ نب ىلع نسحلا وبأ وه اذه ةداعم نا لوقأ , هيسن تلطداو

 . ةئامعبراو نيعبرأ ةنس ىفواملا ةفوكلاب بيقنلا يناحطبلا

 د دع ذة“

 قوتملا ىناودربنالا نيسحلا نب دمأ سس ريصن سس ص سس كدمح لو دلما

 . ؟"9١ : ” فراعملا ةرئاد (؛)

 1 اا



 ناكو ٠ ىراخبب ةيرق : ناودربنالا ٠ لماك وبأ « ىفنحلا يريصنلا 444 ةئس

 تافاضملاو ةاهاضملا » :) « ةيعفاشلا ىلع ًالماحتم ةيفنحلل بصعتلا ديدغ

 اضر رمعو ؛ )١( يلكرزلا نيدلا ريخ هلاق « ط  باسنالاو ءامسالا

 . (؟) ةلاحك

 ا 26 ذا

 رفعج يبأ نب يلع نب نسسحلا نب نسحملا نب دمحم برح يبأ نب دما
 ىلع نب سطفالا نسحلا نب نيسحلا نب نسحلا نب يرونيدلا ىلع نب دمحم

 فيررشلا رفعج وبا « مالسلا هيلع نيدباعلا نيز يلع مامالا نب رغصالا

 نباو ةباست ناك « يرونيدلا دمحم برح ىبأ فرشلا خيش نب « ةباسنلا

 ةلقتتم بحاص ابطاسبط لآ رصان نب ميهاربا ديسلا هب عمتجا « ةباسن

 ركذ ىتأيو « (؟) ةلقتنملا يف هركذ « هنع ىورو « نابفصا يف باسنالا

 . هعضوه يف هدلاو

 وج #2 د

 روباسيئب ثدحملا دمحم نسحلا يبأ نب نسحلا ددح يبأ نب ليعاوسأ

 نب نا:ءريطب بيقنلا ىلع نب دواد نب يربطلا نيسحلا هللا دبع يبأ نبا

 نربي ىلع نب نسحلا نب ديز نب نسحلا نب مساقلا نب يناحطبلا دمحم
 , روبأسيزب ةقثلا لضافلا لجالا ديسلا « يلاعملا وبأ « مالسلا مهيلع بلاط يأ

 « ةيبلاطلا ياسنأ باتك »هل , تيبلا اذه نم اهب ةباقنلا يلو نم لوأ وهو

 ندلا لاج كلذب ربخأ ١ « تاياكحلا ةرهزو ثيداحالا نوجش باتك »و

 . نونظلا فشكو ةئيضملا رهاوجلا نع 0 : ١ مالعالا )١(

 . أضيأ امينع هلق :١55 ؟ نينلؤملا مجعم (؟)

 سم 5959097 ذآ



 يعازخلا يزارلا نيسحلا نب دمحأ نب دمحم نب ىلع نب نيسحلا حوتفلا وبأ

 ' يعابجلا ةعومجم يف هلثمو ٠ تسررغلا يف نيدلا بجتنم اهركذ ؛ رنللا
 ؛« (') يليبدرالا ىلع نب دمحم خيشلاو ء )١( ىلماعلا نسحب ديسللا هركذ

 . (4) ةلاحك اضر رمعو ٠ (؟) يزيربتلا يلع دمحم خيشلاو

 ا دع

 دامحأ نب رتعج هللا دبع يبأ نب نيسحلا رصمب بيقللا نب رفه>

 رهابلا هللادبع نب طقرالا دم نب جابيدلا ليءامسإ نب ربكالا دمحع نبا

 فورعملا لو>الا هللادبع وبأ ٠ مالسلا هيلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا نبا

 نب نيسحلا تبر ةأرما : عادخو « رصمب لضافلا ةباسنلا , عادخ نباب

 هللا رمأب مكاحلا دنع آبرةم نيسحلا نب رفعج ىراكو « ابب فرعف رثعج

 عوير رهش يف همايا يف ةرهاقلاب عماجلا يف ةباطخلا هل تلعجو « يلديبعلا

 ةينع نيا هنع ىور « « نيبقعملا باتك » هلو , ةئامعبراو سمخ ةئس لوالا

 (ه)يكباتالا يدرب يرغت فسوي هجرتو , هرجشم يف يديمعلاو ؛ ةدمعلا يف

 دع دج

 نربي ىسوم نب ملاعلا مساقلا نب جرفملا دم نب ىيحي نب رفع>

 نإ ينيزلا ىلع نب دمحم نب ميهأربإ نب رفهج نب ليعامسا نب ميهلربإ

 , باننالاب ةفرعم اذ ؟ريصب ًافراع ًاملاع , رايطلا رفعج نب داوجلا هللا دبع

 . 45 : ١ ةاورلا عماج (0)
8 
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( 
 . )ال4 : ٠ يبدالا ةناحير (

 . 784 : " نيفلؤملا مجعم (

 . 7٠١ : ” ةرهازلا موجالا (

 هم 778 كح



 ينرفعجأ يىضي زعل لقاح! رب مسأقلا نب هللا ددع نب ديز نب نيحلا

 مساقلا يبأ نع . [١)ضطايط لآ رصان نب ميهلرب] ركذو ٠ ةبانلا يناجرجلا

 هتريشع لاحب فرعأ رهو ًالئاق باسنالا شضعب تينأ هنا يناجرجلا لع

 . هللرعمو هذهجو هنريصب عيه هموقو

 # 6# *؟

 ىنميلا يناذمبلا دواد نب فسوب نب بوقعي نب دمحأ نب نيسحلا
 ىطويسلا : لاق . ؟4 ةنم ىفوتملا ةنيمدلا نيايو كئاحلا نباب فورعملا

 نم ىلع زربملا هقبس نم ىلع لضاغلا هرصع يف دحوالا وه : يجرزخلا لاق
 ًاركحتو ةياورو . ًارعشو أناسلو أمهفو أملع هلثم نميلل دلوب ملءهقحل

 باسنالاو مايالاو رعشلاو بيرغلاو ةغللاو وحنلا نم برعلا مولعب ةطاحاو

 ةسدنبلاو ةحاسملاو موجنلا نم مجعلا مولع عم بلاثملاو بقانملاو ريسلاو

 لزنف داعو . ةكحم رواجو لحترا مث اهب أشنو ءاعنصي دلو ٠ كلفلاو

 هيلع هللا لص ىنلا اجه هنا ىلإ هوبستف اهءارعش ىجاهو : لاق ٠ ةدعص
 ليطالا » : اهنم فيناصت هلو : هعيشتل هيلع ناويهلا باتكو . نجسف هلأو

 ء رشاعلاو نماثلا ابنم عبط ءازجأ ةرشع « ابكولم مايأو ريمح باسنأ يف

 باتك »و« مايالا باتك » و « سرفلا باتك » و « ناويحلا بأتك »و

 , « تادلحب تس ىف رعش ناويد »و « ةعيبطلاو ءايميكلا يف نيترهوجلا

 نسحلاويأ هئم ذخاو هنع ىور : لاقو (؟) لماعلا نسحم د.سلا هت رت ركذ

 ركذو ؛ باسنالا يف فيرعتلا هباتك يف يرعشالا ميهاربا نب دمحم نب دمحأ
 )١( ةيبلاطلا ةلقتنم 58 ,

 . ؟55 1:4 ةعيشلا نايعا (؟)

 تا



 هتمحرت ركذو «« ابك ولمو ريمح باسنأ ليظا » باتك (١)نرنطلا فدك 9

 ٠ (؟) يلكرزلا نيدلا ريخ

 6# د د

 يبارعالابو دوسالاب فورعملا دمحم وبأ يناجدنعلا دمحأ نب نسما

 ةفرعمب ربةشا دق ناكو. رداوتلاو باسنالاو رابخالاب أملاع أبيدا ناك« يزاريشلا

 ناكو ٠ مرئارعش ءامسا ةفرعمو برعلا باسنا ةفرعم يف أعراب ناكو ةغللا

 رءاشلا ةيراببلا نبا ناكو , دمحأ نب دمحم ىدنلا ىبأ نع يوري ام ًاريثك

 فيئاصت يبارعالا دمحم وبأ فنصو ٠ كلذب يبارعالا دوسالا دمحم ابأ بيعي

 , كلذ ريغ ىلإ « دياوالا ديت »و « بيدالا ةحرفو بيدالا ةهزن » : ابنم

 يراينالا دمحم نب نت رلا درعو ,« (؟) ىنالقسعلا رجح نبأ هتمحرت ركذ

 . (4) هالال ةنس ىونملا

 د #ج 2

 دلو « بيبرلا نبأب فورعملا يترهاتلا يميملا دمحم نب نسحلا

 بلط , رءاش ةباسن يوحن يوغل بيدأ يضاير « 41+ ةنس ينوتو 54 ةنم
 نينامثلا براق دقو ٠ ءاضقلا ىلوتو « ناوريقلاب بدالاو معلا

 . (ه) ةلاحك اضر رمع هركذ ء« بسنلا لف باتك »

 ):( ١ "ذه: .

 . 9١؟ : ؟ مالعالا (")

 . ١94 : ؟ نازيملا ناسل (9)

( 

( 

 هراثأ نم 4

 . ١١916 ةنس رصمب ط ؟(ا ءايدالا تاّقبط يف ءابأالا ةهزن (؟)

 ١١ يدفصلل يفاولا نع 5/0 : " نيفلؤملا مجعم 1
 ظ |ش

 روم و 2 .

 , "ا : ١ ةاورلا هابئأو ١٠؟ : ٠١ يدكلا ركاش نبال خيراوتلا

 هب [غ١ بح



 رفعج يبأ نب هجريهأ دمحأ نب نسحلا نب ديز نب نسحلا ىهح ودا

 ةزتح نب دمحم يبأ مساقلا نب ىبارعالا دمحم نب رودجملا دمحأ نب دمي

 لضافلا ملاعلا يوربلا ٠ مالسلا هيلع مظاكلا ىسوم مامالا نب مسأقلا يبأ

 باتك يف ينسحلا ابطابط لآ رصان نب ميهاربإ ديسلا هنع ىور ٠ ةباسنلا

 هتياور تناك « هيلع ءيرقو يدجملا باتك هنم عمسو 5١7 ةحفص ةلقتنملا

 نيسحلا انربخأ : لا هنا نسألا نب ديز نب نسحلا دمحم يبأ نع بسنلا يف

 كلذ ركذ « ةباسنلا يولعلا ىلع نب يضيرعلا ىلع نب دمحم نب ىلع نبا

 ' تارهو نيبيصالو لصوملل هفصو دنع )١( ابطابط لآ رصان نب ميهأربإ

 نسحلا نب ديز نب نسحلا نب ديز ةججرت )١( ينالقسعلا رجح نبأ ركذو
 همسل يف هقفاوف يوسوملا ديز نب نسحلا نب ديز هنيرق امأو لأقو , يوسوملا

 كريمأ نبأ عم عمتجيو ٠ يناعمسلا نبأ هخرأ هتبسنو هدجو ةيبأ مسأو

 هل روكذملا ةباسنلا نسحلاف تلق « مساقلا نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ىف

 هدجو هيبأ مسأو هتيتكو همسا دحتا يذلا مع نبا هلو ديز همسا دلو

 يف ركذ مبأو ؛ تأره يف فرشو لخف مبيف تيب ءالؤبذ ٠ ركذ امك

 دم مئانغلا يبأ نب ىلع نسحلا يبأ ةباسنلا نع مجرتملا ىورو « مجاعملا

 . يدجملا باتك فلؤم يولعلا ينوصلا

 د ا

 ييسحلا يولعلا رهاط نب هللا دييبع نب سم نب رهاط نب نمسمحلا
 ةنيدملاب ريمالا دمحم وبأ هللا ديبع نب ملسم هدج ةمحرت يف هبسأ قاب ) 3

 ريمالا ٍْع باش وهو ٌقدهد مد] ةباست ارعاش هي ًالضاف نام « ةرونملا

 , "4و ”ه,و )الو )3( ٠""

 .ه.0.4 : ١ ناريملا ناسل (؟)

 سل آ؟4) ب



 لوسر رعش هل ىدهأف , ةنيدملا ريمأ كاذ ذإ هدأ واو بانلا روجك

 3: فيرشلا ىلع ريمالا رطاخ ريغتف « هتيب لهأ رعش هلعلو ( ص

 تحي ملف رمجلا كلذ "يلع دري نا ىبتشا لاق ايناث هيل لصو املف كلذ)

 ارك يف غلأبو « (ص) هللا لوسر نم انءايح اي : لاقو مالا ىكبف

 هرجشم يف يديبعلا 1 ٠ هلجر لبقو هباكرب كسم بكر امل هنا ى

 يف يهذلا هنعو ٠ نويعلا ةهرن يف ةباسنلا مئانغلا وبأ هاكح اذكه : لاقو
 ' ةيبلاطلا باسنأ يف يزورملا ليءامسا بلاط وبأ ركذو خيراتلا رصتخم

 يترهاتلا دمحم نب بلبملا هللا دبع نب يلع ةجرت يف ةدمعلا يف ةبنع نباو
 نم هللا دبع نب شيردأ نب سيردأ نب ىيحي نب ينرهاتلا ىبحي نبأ

 درو يذلا وه يترهاتلا ىلعو : الاق ٠ بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا نب نسحلا

 ىلع هعم رثعو ؛ نيكتةكبس نب دومحك ناطلسلا ىلإ رصم بحاص نع ًالوسر

 يلديبعلا ملسم نب رهاط نب ىئسحلا بسالا نع هافنو ؛ ةينطابلا فيناصت

 تفرع دقو اء أمم طعي ملف هتك رث بلط هنأ مس هلتمقف هنيبو هيب لخف

 ىلع نا : يرمعلا نسنحلا وبأ ركذو ملعا هللاو يوملع هن] رهاظلا نا

 نيسحلا هللادبع وبأ لاق : لاقو «٠ ناسارخ نم ريربش ضرأب لتق ين رهأتلا

 يرلا بيق: ىشعرملا نبا همسو « يخيش ابطابط نب مساقلا نب دمحم نبأ

 تبتك ام نر ا بجيو ةريسلا يف بدك هنأ ريغ . هبسن يف نوعطم وهو

 ىترهاتلا هللا دبع نب يلعلو , هلطبت ةجح ءيج» قح اسحيحص ةرغسلا يف

 . ناسارخب مهنمو رصمب دالوأ

 عن اج
 ةباسالا يولعلا ىلع نب يضيرعلا يلع نب دمحم نب يلع نب يسحلا

 , ناسنالا ل ةيوأر لضأف مآ

 د 515



 دمحم وبأ انريخا لاقو )١( ٠ ايطابط لآ رصان نب ميهأربأ هنع ىور

 دمحم نب ىلع نب نيسحلا انربخأ لأقو ٠ يوربلا يوسوملا نسحلا نب ديز

 . ةباسنلا يولعلا ىلع نب يضيرعلا ىلع نبا

 3 3 ع

 ؛ ينايجلا ىلع وبأ يسلدنالا يناسغلا دمحأ نب دمحم نب نيس لا

 ,سلدنالاب ةعساو ةروك ابل ةنيده ,٠ نون هرخآو ديدشتلا مث حتنلاب نايجو

 رابك و « مه:ذبابج نمو , ةبطرقب نيثدحملا نم ناو « ةعامح ايلا بسنيو

 ؛.ةريسو + .يارفألاو  ةقللا: ل. رمي كوم ىيدتنملاو ةانلطلاو نيدعلا

 . هيلإ سائلا لحرو دحأ هعمجي مل ام كلذ نم عمح , باسنالاب

 ؛ مهتقبطو « ربلا دبع نبأو ء دمحم نب متا>و , يماذجلا مكح نع ىور

 نيحيحصلا لاجر يف ًاباتك عمجو ٠ بسنلاو رعشلاو ةغللا يف ةمالع ناكو

 : لاقو لكشملا زييمتو لمهملا دييقت هأمسو

 ءالآلا يذ هللا يف مهدواو مهبحا نيذلاب ًالبسو ًالهأ

 ءالم لك نيزو هوجولازع 202- ىقت يوذ نيحلاص موقب ًالهأ
 ءاوسب مكٌوأوسو متنأ ام د محم ينلا ملع يلاط اي

 نم تلخ ةليل ةرشع ىنثال فوتو ؛ "37 ةنس مرح يف هد_أوه ناو

 (؟)يلبنحلا دامعلا نباو , (١)يومحلا توقاي هتمحرت رك ذ « 448 ةنس نابعش
 دم 3

1 0 

 , 5 ةيلاطلا ةاقائم )1

 . ١86 : ؟ نادلبلا مجعم (")

 , ؟”):”و 4.6: ” بهذلا تارذش (9)
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 . )١( ةلاحك اضر رهغو

 3 36 ع

 دمحأ نب دمحم نب يلع نب مساقلا نب دمحم بلاط يبا نب نيسحلا

 نسحلا نب رمغلا ميهاربإ نب جابيدلا ليعامسإ نب ابطابط ميهاربإ نبا

 هللادبع وبأ « مالسلا مبيلع بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا مامالا نب ىنثملا

 , ةباسنلا رعاشلا بيدالا لضافلا فيرشلا ديسلا ةباسنلا ابطابط نبا فورعملا

 عصصت ةنص لوالا عيبر يف تامو . ةثامثلثو نينامث ةنس ةدعقلا يذ يف دلو

 باسنالا رحب ىمسملا « باسنالا بيذبت » باتك فلؤم , ةئامعبرأو نيعبرأو
 « ةرجشملا باسنالا باتك »و « بسنلا ىف لماكلا باتك »و طوسبم

 . « روبأسين ةديرج هو

 , يعادلا نب ةزمح نب مهارنإ نب رصان لضفلا يبأ نع يوري ناكو

 بحاص يرمعلا مئانغلا يبأ نب يلع نسحلا وبأ خيشلا هيلع أرقو « هريغو
 ىتيرش ىلا لصوملا نم تبتكو : هصن ام يدسجملا ف ركذو , يدجملا

 59 ميقملا ةياسنلا ابطأيط ني مساعلا ب دمحم نب نيسحلا هللا دبع يبأ

 ءاجف , يقوكلا دمحأ نب ىلع بسن : ابلمج نم بسنلا يف ءايشأ نع هلأسا
 . خلا هطخب باوجلا

 هتبتاكو هيلع تأرقو هتيقل : لاق , مجرتملا بسن فصو ين ركذو
 باسنأ يف يزورملا ليعامس] بلاط وبأ : هتمحرت ركذ , باسنالا يف

 ماعم ف يمقلا بوشار هش ياو ٠ ة:اممعلا يف ةبنع نباو « ةيبلاطلا

 بيطخلا ركذو . ةعينملا نوصحلا ف ءاطفلا فشاك ىلع خيشلاو ٠ ءاملعلا

 يناولاو 74 : 17 يهذلل ءالبنلا ريس نع ؛4 : 4 نيفلؤملا مجعم (؛)
 . امهرغو ١١ : .١ يدفصلل

 ظ
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 هللا دبع وبأ مسأقلا نب ىمحم نب نيسحلا : ًالئاق هفصو « )١( يدادغلا

 ملعب هلهأ نيب نم ًازيمتم ناك . ابطابط نبأب فرعي « ينسحلا يولعلا

 ناو « رعشلا لوقو « بدألا نم ظح هلو , سانلا مايأ ةفرعمو بسنلا

 نسحلا يبأ نم هعامس يل ركذو .« ثيدحلا سلاجم يف انعم روضحلا زيفك

 تاباكح> هنع تقلعو «٠ ىيصنلا هللا دبع يبأ يضاقلاو «٠ يدنجلا نبا

 ىلع نب دمحأو + ىرضنلا :قيمحلا قي مالسلا ىبع نع رعشلا نم تاعطتمو

 ثلاثلا سيمخلا موي يف تاهو ٠ مهريغو « ءاغببلا جرفلا يبأو ؛ ىبلا

 . ىبتنأ ةئامعبرأو نيعبراو عست ةنس رفص نم نيرشعلاو

 د.يسلا ةمالعلا ةيتكم ىف ةخسن هنم تناك « باسنالا رحب » هباتك اما

 يلع دمحم خيشلا طخب فرشالا فجنلا يف يناببصالا يوسوملا نسحلا وبأ

 فيرشلا دبشملا مكاح دمحأ ديسلا نب دارم ديسلا ىلإ اهبتك ىلحلا يحوم

 هتتكم تلقتنا مس نسحلا وبأ ديسلا دنع اهتيأر دتو « ابييقنو يورغلا

 ركذو . نآلا كانه ةخسنلاو , سوطب يوضرلا دبشملا ةبتكم ىلإ تفيضأو

 هزافجنلا ىلا هدورو ىنع « سيلجلا سينا » هباتك ىف يملا نساعد ةيملا

 هنأف « باسنالا يف لماكلا باتك » امأو , روكذملا دارم ديسلا دنع اهأر

 باتك »اماو باسنالا رحب ىمسملا « باسنالا بيذبت » هباتك ىف هنع لقني

 يف يلديبعلا انهم نب دمحم نب د+أ ديسلا هنع لقنيف « ةرجغملا ناسنالا

 اهركذ روياسيت ةديرج اماو « بط بط هزمر لعجو . باسنالا ةركذت

 .(؟)لماعلا نسحم د. لا هفصو ىرطاو ء (؟)ىناربطلا كرزب اق ميشلا هل

 . :١8 ه ةعيرذلا (؟)

 . "9. : مال ةعمشلا نايعأ (؟5)

 سل ؟؟6



 دمحم رفعج يبأ نب نسحلا نب ديز نب نسحلا نب ديز دهجم وبا

 مساقلا يبأ ةزمح نب دمحم يبأ مساقلا نب يبارعالا دمحم نب رودجملا دمأ نبا
 ًالضاف ًاملاع ناك ٠ يوربلا . ماللا هيلع مظاكلا ىسوم مامالا ربا

 يف يزورملا ليعامسإ] بلاط وبأ هركذ ٠ بسنلا ملع نم أئيش فرعي ناكو

 : هل لاقي نمو هيف )١( ينالقسعلا رجح نبا لاقو ٠ ةيبلاطلا باسنأ

 لاقو , ناهبصأ خيرات يف ةدنم نبا ايركز وبأ هركذو ٠ يوسوملا دمحم وبأ
 نيتنثا وأ ىدحأ ةنس روباميني تام , هنع اوبتكف 477 ةنس ةرم لوأ مدق

 ديز نب نسحلا دمحم يبأ همع نبأ ركذ مدقتو : تلق ٠ ةثامعبراو نيعسنو

 . نسحلا نبا

 دمحم وبأ انربخأ : لاقو (؟) ابطابط لآ ردأن نب ميهأربأ هنع ىورو

 دمحم نب ىلع نب نيسحلا انربخأ لاقو ٠ يوربلا يوسوملا نسحلا نب ديز

 . ةباسنلا يولملا ىلع نب يضيرعلا يلو نبا

 بل ابي ذب

 رفعج نب دواد نب ناميلس نب ىسوم نب يلع نب نيسحلا نب كير
 برأ لع نب فرطالا رمع نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب يناالملا

 بلاط بأ هركذ , ةنرغب ةباسنلا بيقنلا ٠ دمحم وبأ . مالسلا هبلع بلاط يبأ
 نرصحلا يف ءاطفلا فشاك يلع خيشلاو ٠ ةببلاطلا باسنأ يف يزورملا ليعامس]
 اكن رئاهبلا وبأ ةاريب ةباسنلا ديسلا : هدلو نمف . ةعبنملا
 ةءاسس ناك ٠ رركذملا ةباسنلا ديز نبا

 . هركذ ينأي

 , ٠" ةيبلاطلا ةلقتنم (")

 يلع نب د
 ةلامسمشو رفع ىدحأ ةنس ةاره



 مساقلا نب ينامكايلا دمحم نب دمحأ نب ىسيف نب دمحم نب بلاط

 ماهالا نب ىنثملا نمحلا نب ضحملا هللا دبع نب سيردا نب سردأ نبأ

 , بسالا لضافلا ديسلا مالسلا مهيلع بلاط يبأ 0 ص ت.مملا

 ؛ برغملا يف ةسرادالا بسنب ةرمغسلا لمع يذلا وهو « لضفلا لهأ نم ناكو
 . ةدمعلا يف ةبنع نباو . ةركذتلا يف ىلديبعلا ائبم نبا هفصو ركذ

 ا دع دب

 دمحم هللا دبع يبأ نب قشملب يضاقلا نسحلا ىدح يبأ نب هلئأ كعك

 نيسحلا نب ىيح» نب ىسيع نب لوحالا نيسحلا نب ملاسلا نسحلا نبا

 مئانغلاوبأ ٠ مالسلاه يلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب ديز نب ةعمدلا يذ
 مرحملا يف هدلوم ناكو ٠ قشمد ءاضق يلو «٠ يديزلا ةباسنلا لضافلا د.سلا

 ناجنزو يرااو ناتسربطب ثيدحلا عمسو ؛ 458 ةنس يف تامو , 9878 ةنس

 ؛ برغملاو رصمو ماشلاو قارعلاو سرافو ناسارخ دالب فاطو ؛دمآو ريدبتو

 , نيباسالا نم ةعاج يقلو ٠ مهباسنأ ىستةتساو « نييولعلا فارشالا ىقلو

 بسنلا هنع ذخا نمو ٠ هب سأب ال رعش هل ناكو « بسالا لع منع ذخأو

 بيذهت بحاص يلديبعلا رفعج يبأ نب دمحم نسحلا وبأ فرشلا نيش هذاتسا
 وبري بسنلا يف طوسبم هلو . ةيديزلا ظافح دحأ مجرتملا ناكو ٠ باسنالا
 ,« نيمأملا ةداسلا فصو ىلإ نيئا:شملا نريف ةهرز » :هامس تادل#م رشع ىلع

 دوج يإأ نب سابعلا نب نسحلا قشمد يضا# فيرشلا ءانر يف هرعش نمو

 نري يلع نب دمحم نب يلع نسحلا يبأ نب نيسحلا نجلا يبأ نب نسحلا
 : ٠٠١ ةئس بلحب ىقوتملا ؛ مالسلا هيلع قداصلا رفعج نب ليءامس|

 لوصا ابل نيرهاطلا ىراب اَقح ندهش فيرشاب كعءورف

 لوسرلا دقف اذكهو _ردقن حال يف ةلاسرلا لا ىلعم
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 نب ةزمح ةلودلا رغف رابخأ يف بسنلا باتك يف هرعش نم هيرت اهو

 6-0 نب يلع نجلا يبأ نب نيسحلا نب نسحلا نب سابعلا نب نسحلا
 زرحع نربا لزع ال « مالسلا هيلع قداصلا رفعج نب ليعامسا نب ىلع
 : لاقف ابيف ةريسلا ءيس ناكو ٠ ندولعلا فاقوأ يلوت نع يكبلعبلا

 مع ىلع ندع تانج هب لاني هزوجي رجا رخفلل نكي مل ولو

 مسقلا يف لظتلا دعب مهفاصنأو نزرحم نبا سايالا دعب هلزع ىوس
 لاق نجلا ىبأ نب ةرمح ةلودلا رشف ةمحرت يف )١( ركاسع نبا ركذو

 ريسملا تدرأ : ةباسنلا ىدحع نب نسحلا نب هللادبع : مئانغلا ربأ فيرشلا

 تقو تلو ٠ رصمب كاذ ذإ ناكو ةلودلا ريخف فيرشلا تودوف قشمد ىلإ
 ! هل يعيدرت

 اهيلويو ىقبت معنا نم هيوحت امو فيرهلا يالوم هللا عدوتسا
 ابيفامو ايندلا هلجأ نم تهدو هسترضحلا يعيدوت دنع ينناف
 يندهنأو "يلع معئاف ٠ تسقأف ميقأ نا ىلع مسقأ نيتيبلا عمس امل

 : يدايالا ةدعاس نب سفل ًانايبأ

 لالض لاني ام ءيش بالطو لارو لرقعلا ىلع مرجنلا مع
 نباو ٠ ةركذتلا يف لديبعلا ائمم نب دمحم نب دمحأ هجرت دسأو ملا

 باصنأ يف يرورملا يبلااع ربأو , رودبلا عملطم باسو ٠ ةدمعلا يف ةبلع

 ارصاعم ناكو ٠ (؟) ٍلماعلا نسحن ديسلاو ٠ (") ركاس» نباو ؛ ةيبلاطلا
 هئاثفلا وبا ةباسنلا : يدججملا يف لاق , يدجملا بحاس يرمعلا نسحلا يبال

 )١( لحمد خبرأت 4 : 18(,

 , م18 : 7 ىهمد خيرات (')

 , .ب : ؟؟ ةعيشلا نايعأ (؟)
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 ىلع ريجشتلا نسح» ناك امو , ءرغس رركو دعباو رفاس دق ناك هللا دع

 هدلو نمو « ماشلاب انموي ىلإ ةيقب هلو / أعاج ةققث ناك هنا ريغ ٠ ىنغلب ام

 . ديز ماعلا وبأ ةيردنكسالا لامعأ ىلع يضاقلا

 نب دمحم نسحلا يبأ نب يناهبصالا رعاشلا ىلع نب نسحلا نب هللا دبع

 نب ابطابط ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم نب ةباسنلا رعاشلا دمحأ هللا دبع ىبأ

 مالسلاهيلع نسحلا مامالا نب ىنملا نسحلا نب رمغلا ميهاربا نب ليعامسا

 ةباسنلا يرفعجلا رقص نبا نع بسنلا يف يوري ٠ ةباسن ًالضاف ناببصأب ناك
 نمو . هرجشم يف يديمعلاو ةدمعلا يف ةبنع نبا هنع ىورو ٠ يقشمدلا

 ميهاربا نب رصان ليعامسا وبأ ةباسنلا يقتلا ماعلا ديسلا : ناهبصاب هدلو

 . هركذ يتأي روكذملا هللا دبع نبا

#6 *# 

 . يركبلا ورمع نب بويأ نب دمحم نب ريزعلا دبع نب هّللأ كمع
 يفارغج ةباسن خرؤم يوغل ٠ ديبع وبأ ٠١ 487 ةنس ىوتملاو 45 ةنمم دولوملا

 تارجشملاو تابنلا نايعأ » : هفيئاصت نه « لاوش يف اب فوتو ةبطرقب دلو

 « ةرئاسلا لاثمالا حرش » « نادلبلا نم مجعتسا أم مجعم ال ( ةمسادنالا

 يلع يبأ طالغأ ىلع هيبذنلا هو « كلامملاو كلاسملا » , لاقملا لصف هأدس
 : )١( ةلاسك اضر رمع هلاف « « هيلاما ل

 نس ا

 فورعملا دمحم وبأ يسلدنالا يمضللا هللا دبع نب يلع نب هللأ كمع

 لسصهأ نم ناكو ١ 456 ةنس يفوت « ثيدحلاو باسنالاب ملاع ' يطاشرلاب

 ءالبنلا ريسو هذ : ٠١ يدفصأل يفاولا نع اله : " نيفلؤملا مجعم )١(
 ,.م: يهذلل

 هس ؟14



 لاجرلاو ثيدحلا يف ةمات ةيانع هل ناكو هب ملعتو ةيرملا نكس . ةل
 وبر وأ

' 

 باسنأ يف راهزالا سامتلاو راونالا سابتقا ه : هك
 لمه ٠ خيراوتلاو

2 

 ىلعوهو ٠ باسنالا يف ةميدقلا بتكلا نم وهو 2« راثالا ةاورو ةباحصلا

 اضر رمعو « (١)يطرزلا نيدلا ريخ هتجرت ركذ . يناعمسلا نبا يولسأ
 سامتلاو راوذالا سابتقأ » : ناوتعب (؟) نونظلا فشك يفو ٠ (؟) ةلاحك

 .« راثالا ةاورو ةباحصلا باسنأ يف راهزالا

 6 د

 نسحلا رهاط يبأ نب رفعج نب دمحم نب نسحلا نب رابجلا دمع
 ميهاربأ نب جابيدلا ليدامسا نب ئسحلا نب ةيعم نا, فورعملا يلع نبا

 ,ةباسنلا ملاعلا ديسلا « مالسلا هيلع نسحلا مامالا نب ىنملا نسحلا نب رمغلا

 يوري « ءاملعلا ءالجأ نم نو « ةفوكلاب رابجلا دبع دجس» بسني هيلإ

 رمع فيرشلاب فورعملا ىنعا ؛ رمع تاكربلا وبأ ديسلا هتغا نبا هنع
 يف يدنفأ هللا دبع المو . ةدمعلا يف ةبنع نبأ هتججرت ركذ ةفركلاب

 . ءاملعلا ضاير

 دب د “أ

 ناورم نب زيزعلادبع نب ناورم نب رشب نب ديعس نب يذلا دبع
 ,ةباسن ظفاح كدحح , 4٠5 ةنس ىوتملا 97 ةنس دولوملا « يردملا يدزالا
 ٠ ىف فوتو , ريثكحلا عمسو « ماشلا ىلإ لحرو ' ةدعتلا يذ ف دلو

 0 للل ا ا ماللالا 0

 ”” : ١١ يهذلل ءالمنلا ريس نع هلقن 1 * نينلؤملا مجعم 3

 . هريغو 14 : ؛ ظافحلا ةركذتو """: )| ناكلخ نبال نايعالا تابفدو
 ,. لكك: )9( ١

 دس 76ص



 هبتشمو ةأورلا ءامسأ يف فلتذملاو فلتؤملا » : همفمنأصت نم ؛ رصمب رفص

 نر هيف ركذ « نيراوتملا باتك »و « نيندحملا بادا »و « ةسنلا

 أضر رمع هلاق , « ضماوغلا باتك » هنع ىراوتو جاجحلا نم بره

 . )١( ةلاحك
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 ناك « مساقلا وبا يدسألا يريكعلا ناهرب نب ىلع نب دحاولا دمع

 ملعب ديدش سنأ هلو نيمدقتملاو برعلا مايلو بسالاو ةغللاو وحتلاب ًاللاع

 دحأ ناكو دادغب نم ةيبرعلا ملع هتودب بهذو ةطب نبا نم عمسو ثيدحلا

 نيسحلا ىبأ نع مالكلا لع ذخأ أيفنح ًاهيقف ناكو ٠ باسنألا فرعي نم

 زواج دقو ةرخالا ىدامح يف تام , « هقفلا يف رايتخا » هلو , يرصبلا

 يف نودلخي ال رافكلا نا دقتعيو ةلزتعملا ءاجرا ىلا ليمي ناكو ٠ نينامثلا

 . نيدلا ريخو , ربعلا نع (؟) ىلبنحلا دامعلا نبا هتجرت ركذ . رانلا

 . (4) ةلاحك اضر رهعو ٠ (؟) يلكرزلا
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 نرب دواد نب ىلع نب نيسحلا نب ىمافلا دمحأ نب هلبأ كممع

 نرويعو 76 : 1١ ءالببلا ريس نع 508 : ه نيفلؤملا مجعم )١(
 . اهريغو "8 : ١١ ىتكلا ركاش نبال خيراوتلا

 . ؟ؤال : ” بهذلا تارذش (؟)

 تايفولا تاوفو ١7:1١ دادغب خيرات نع 566 : ؛ مالعالا (؟)
157 

 ةأحتلا تاقبطو ا/8 : ؟ نانجلا تارم نع؟١٠ : " نيفلؤملا مجعم (4)

 . 9٠” نييوغللاو

 همسس 50] هد



 نب رفعج نب هللا دبع نب ينيزلا ىلع نب دمحم نب هللا دع ماركلا يبأ

 نب دمحم نب ىلع هديفحو ٠ نيوزمب ةباسن ًالضاف ًاديس ناك . بلأط ىبأ

 . هركذ ىتأي ينيزلا يرفعجلا ماركلا يبأ نباب فورعملا هلل 7

 6 د دب

 فورعملا يومالا حلاص نب بلاغ نب مزح نب ديعس نب دمحأ ن ىلع

 ناك ٠ يطرقلا يسادنالا لصصالا يسافلا مهالوم , دمحم وبأ ؛ مزح نيبأب

 دعب 2 ةئسلاو بأتكلا نم ماكحالل اديك ع كيما مولهب ًاراع ًاظفاح

 ةءس يف ىبتنىلا هيلإو , ةجج مولع يف نقدم ناكو , بهذملا ىعفاش ناك نا

 قطنملاو بادالاو ةبرعلاو لحالاو للملاو بهاذملاو ةنسلاو باتكلاب معلا

 مم ايقب نيمويل سلدنالاب ةدلب ٠ ةلبل ةيدابب تام « بسنلاو رعشلاو

 هعيلأ7 تغلبو ٠ ةنس نيعبسو نيد:ْثأ١ نع ةئامعبراو نيسمخو تمس ةنس نابعش

 باّتك »و « برعلا باسنأ ةرهخج باتك » : ابنم دلجب ةئامعنوأ وح

 هتجر: ركذ , 584 ةنس يف دلو , اهريغو , « لحنلاو للملا يف لصفلا

 دامعلا ئباو « هباستأ يف ناكلخ نباو ٠ نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي

 )1١(4. لبنحلا
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 نب دمحأ نب رفعج نو دمحأ نب مسالا نب دمحأ بلاط يبأ نب يلع

 ديز نب نسحلا نب مساقلا نب يرجشلا نمحرلا دبع نب دمحم ني هللا ديبع
 ناك . نسحلا وبأ مالسلا مييلع بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا مامالا نبا
 هلو. فرص:و ظفح . لع لك يف تباث مدق هل « مولعلاو لئاضفلا ريثك

 . ؟ؤو9 : ” بهذلا تارذش )١(



 ةئامعبراو نيعبسو نينثا ةنس يفوتو ليدلا يف ةمامالاب هل عيوب , هللاب نيعتسملاب

 بيم: نسحلا بلاط بأو ٠ يدبملا دمحم هللا دبع نبأ 1 موه دالوأ هلو

 , ةيبلاطلا باسنأ يف يزورملا ليعامسا بلاط وبأ هنع ىور مجرتملاف ' لمأ

 ةياسنلا هنع ىورو « ةباسالا أبطايط نبا نع ةدمعلا ىف ةبنع نبأ هفصوو

 نيعتسملا ةباسنلا مامالا ديسلاب هنع ربعو « (١)ابطأابط نب رصان نب ميهاربإ

 نيح نابمغصا يف هب عمتجا دقو , روكذملا دمحأ بلاط ىبأ نب ىلع هللا

 اهركذ باسنالا يف لئاسم نع هلأسو , 459 ةنس هللاب نيعتسملا ابمدق

 . (؟) هنع

 دام داع د

 رفعج يبأ نإ ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب نسحلا نب نيسحلا نب ىلع

 رب ةيكرلا سفالا يذ دمحم نب هللا ىبع نب دمحم نب دلل دم

 بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا مامالا نب ىنملا نسحلا نب ضحملا هللا دبع
 بيقن ناكو . دادغبب ثدحملا ملاعلا ديسلا «٠ بلاط وبأ « مالسلا ميملع

 ةبنع نباو ؛ ةركذتلا يف ىلديبعلا انبم نبا هلاق ء« بسنلا عمجي نادمه
 . ةدمعلا ىف

 اك #6

 رذنملا وبأ ٠ يفوكلا رازجلا ىلجبلا ةباستلا فيرط نب نيسحلا نب يلع

 رفعج يبأ نب دمع نسحلا وبأ فرشلا خيش هيلع أرق ًارجشم ًالضاف نأ
 يف يرمعلا نسحلا وبأ هنع ىورو : هنم رثكتساو « ةباسنلا يلديبعلا دمحم

 هتافو تناكو . هرجشم ىف يديمعلاو , ةدمعلا يف ةبنع نبأو « يدجلملا

 )١( .ملكلم فجتلا ط ؟5 ةييلاطلا ةلقتنم 00

 ,. ؟"هؤ و مه ةيبلاطلا ةلقتنم (")

 سس 509



 لآ ةرجش : ناونعب لوالا دلجملا يف نونللا فشك ىف هركذو .ء 4

 . روكذملا ىلع رذنملا يب ال سابع
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 ربي يماقلا دمحأ نب نيوزقب ةباسنلا هللا ديبع نب دمحم نب ىلع

 هثادبع ماركلا يبأ نب دواد نب يلع نب نيوزقب رئاثلا نيسحلا هللادبع يبأ

 بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع نب ينيزلا ىلع نب سيئرلا دمحم نبا

 , انباحصأ نههجو « نيوزقب ةباسن ابيقف ناك ٠ ىضاقلا ىنيوزقلا نسحلا وبأ

 بتك نم هعمو ةئامثلثو نيسمخو تس ةنس دادغب مدق , ثيدحلا يف ةقث

 دمحم نب ىل“أ رفهج 5 نع اهاورو دادغي اهدروأ نم لوأ وهو ةعطق ىشايهأا

 « ةركذتلا ىف يلديبعلا :مم نبأ هفصو رك ذ « ىشايعلا نع دهازلا ىسيع نب

 .هلاجر يف ىشاجنلاو ٠ ةصالخلا يف ةمالعلا نع )١( يليبدرالا دمحم خيشلاو

 . هللا ديبع نب نيسحلا هنع ىور : يشاجنلا لأق « باتك هل حودمم هنا

 د دف ذب

 نري ىلع نب عيمسلا دبع نب هلأ ةبه نب دب نب يأع

 نب هللا دبع نب دمحم نب رعاشلا دمحأ نب سابعلا نب يلع نب دمصلا دبع

 بيطخلا مامت وبأ بلطملادبع نب سابعلا نب هللادبع نب يلع نب دمصلا دبع

 ةمدح] ِق مد ىف نماض دسلا 9و ةدمعلا ق ةبمع نب : و 6 يىدجملا ِق

 راض . راهزالا

 دع ذاك

 دمحم بيطلا يبأ نب يلع نسحلا يبأ نب دمحم مئانغلا يبأ ن يلع
 1 . مذهك : ١ ةاورلا عماج )1(

 هه ![504 لح



 مساقلا ىبأ نب ريرضلا دمحأ نب ةطقلم بقلملا دمحم هللا دبع ىبأ نبا

 3 نينمؤلا ريمأ نب رمع نب دمحم نب هللا دبع نب يفوصلا دمحم نب ىلع

 ديسلا , يفوصلا نباب فورعملا . نسحلا وبأ ٠ مالسلا هيلع بلاط يبأ نبا

 بسنلا ةمالع , يرمعلاب فورعملا وهو « ةباسنلا هيقنلا لضافلا ماعلا

 ديمتو « هنامز يف بسنلا ىلع هيل] ىبتنا ؛ روكذملا بدالا ةمابفو روبشملا

 يدتيملا ابكلسي ةجحبو , هدعب نم ةجح هلوق راصو « هنارقأو هلاثمأ لع هب

 . مالا مبنم امو « هيلع لايع مبلك نيباسنلا نم نورخأتملاو , هدصقل

 نم هي ىَقلو ٠ اريخست لعلا اذه هل هللا رخس . هلإ دئسيو هنع يورد

 , ىدجملاو , طوسإملا » باتك هيف فنصو . أريثك 1 ياشملا ءالجأ

 ثالث ةنس ابنم لقتنا مث ٠ ةرصبلا نكسي ناكو ٠ « رجشملاو ٠ يفاشلاو

 ميدق تيب نم ةيمشاه ةأرمأب جوزتو «لصوملا نكسو « ةئامعبرأو نيرشعو

 هل تدلوف ٠ يمشابلا ىسيع لآ تيبب فرعي رتس هيفو ةسابر هل لصوملاب
 ًارارم دادغب لخدو , امهريغو , امشاه بلاط ابأو , ًادمحم ىلع ابأ هيدلو

 نرإلجالا نيفيرشلاب عمتجاو « ةثامعبراو نيرشعو سمخ ةنس اهرخآ

 نسحلا وبأ ىكحو « اهرنع ىورو ء امبسلج رضحو ؛ ىضرلاو ىضترملا

 : يهو اهلمع دق تايبالا ينارأف ىضترملا فيرشلا ىلع تلخد : لاق يرمعلا

 دوجه ةالثلا يف ىحصو ًابوبه ينزفتسافأةراطيدعس فيطىرس

 ديعب رازملاو ىرفت رادلا ذإ ىرس يذلا لايخلل انيبتنا املف

 دوعيس اقراط ًالايخ لعل يعجهاو مونلا يدواع ينيعل تلقف

 تايبالا هيلع تضرعف ىضزلا هيخأ لع تلخدو هدنع نم تجرخف

 ْ : أردب لاقف

 دورو تشملا لمشلل نأ دقو رداوب عومدلاو اباوج تدرف

 سل 5606 ل



 كمست ةمأرم هاقل نود ل تفرق «نديح اقز 7 386

 مئانغلا وبأ هدلاو : مبنم مبنع ىور نيذلا هخياشم امأو ؛ هليل 595

 ةليتك نب مساقلا نب دم نب ديز نيسحلا وبأو ٠ يردعلا وصلا دمع

 نسحلا وبأو ٠ طوسبملا بحاص ةيعم يع لد دمحم رفعج وبأو « دادفب

 «باسالا 2055 بدحاص ةداستلا يلدييعل أ رفعج يبأ ند فرشلا 2 دمحم

 6 تافدفالا رد بحاضص يراخبلا دواأد نا هلل لمع سس لبس رصن ربأو

 فيرشلاو ٠ نييوسوملا ىضترملا هوخأو يضرلا فيرشلاو . طوسبملا فلؤم

 ديز يبأ نب دمحم نب ىلع نب دمحم نسحلا يبأ نب دمحم نب دمحم نيسحلا وبأو
 نب رفعج نب نسحلا نب هللا ديبع نب رغاب ىلع نب هللا ديبع نب دمحأ نبا
 يف ركذ ٠ مالسلا مهيلع بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب ىنلا نسحلا
 ريثك 2 راظن مدقتم هيمن خش ٠ هاجو هجوت هل « يفيدص هز] : يدجملا

 فور ىد تما و 4 ةرصبلاب كيف ف قك شغاف هلع كيضصرت « . رساحملا

 .ه مالسلا مهدلع دمع لآ نع بذلاو عيشتل اب أرهاظتم ناو ٠ ثيدحلا

 هنصو ركذ « ءاملعلا ملاعم يف بوشاربش نب يلع نب دمحت نيدلا دشر

 نسحب ديسلاو , (؟) ىمتلا سابع خيشلاو ' )١( يندملا ناخ لحدا

 )١( ةعيفرلا تاجردلا 486 .

 . ممم : ؟ ناقلالاو ىنكلا (')

 ا ه5



 . )١( لماعلا

 06 ذ*

 نب فلد نب دمحم نب يلع نب رفعج نب يلع نب هللا ةبه نب يلع

 نبا فورعملا رصن وبأ ىلجءلا ىسيع نب مساقلا فلد يبأ داوجلا ريمألا

 ةءامعبرأو نيرشعو ني:اثا ةنس !ريكعب دلو « ةباسنلا « يدادغبلا الوكام

 ًارعاشو ًادوجم أايوحن أفراع ًابيبل ناكو « ةئامعبراو نينامو عبس ةئص ىفوتو

 يف لامك الا بات5 » : ابنهم فيناصت هلو . ناجرجب هناملغ هلتقو ًازربم

 ةرخأفم » و« بسنلا هبتشم » و « لاجرلا ءامسأ نم فلتخملاو فلتؤملا

 ينماملا يوذ ىلع ماهوالا رمتسم بيذسهت » و « رائيدلاو فيسلاو مقلا

 : هيلإ بوسنملا رعشلا نمو ٠ « مالحالاو

 بتجي لذلا ىنرا لذلا بناجو ابب نابت ضرأ نع كمايخ ضوق

 بطح هناطوأ يف بطرلا لدملاف ةصقنم ناطوالا ىف ناك اذإ ل>رأو

 رمعو « ىناممسلا دعس نبأ نع (؟) لبتحلا دامعلا نبإ هفصو ركذ

 | | . (؟) ةلاصك اضر

 ا 3 د

 رابخاي ًافراع ًالضاف نك . ناضقيلا وبأ يفويسلا سيف نب راهع

 بحاد يرمعلا نسحلا وبأ خيشال ًارصاعم « ميباسنأو مهئامساو نييبلاطلا

 دمحم نب ىناتلملا كلملا رفهج بقل هنصو دنع يدجملا يف ركذ , يدجملا

 )١( ؛؟" ةعيشلا نايعأ : 8١ .

 . 58١ : ” بهذلا تارذش (')

 8٠:15" ركاسع نبال قشمد خيرات نع 007 : 7 نيفلؤملا مجعم (؟)
 . ١ : 45١ نايعالا تائذوو 1١ :١8 ءالبثلا ريسو

 به 7817 د



 - 59 7 , 0 . : دعم نب هللا دبع نبا

 نسا مهئامساو تيسلاطلا دام ا 0 : ا
 3 ش 3 فرط فرعي وهو ةتعاطب هل
 ص مهرثكأو نوباسنو ءاملعو ءارماو كولم مهنمو ؛ اذه نم رثكأ مهتدع

 قلعت نم لقو « مهباسنأ نوظفحي مهو « يدنه مينأسلو ةيليعامسالا يأر

 ٠ مهم نمد مباع
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 نحر ل! دبع نب دمحم نب هللاديبع نب دمحأ نب ليعامسا نب دمحأ نب كوذ»

 نب يلع نب نسحلا ماهالا نب ديز نب نسحلا نب مساقلا نب يرجشلا

 بيقثو ءاسؤرلا سيئر لجالا ديسلا « رفعج وبأ « مالسلا مبيلع بلاط يبأ

 ناكو . لمآب نكسي ناك ٠ ايكب فورعملا فارشالاو لضافالا ديس ءابقنلا

 , باقعأ مهل معو ناوخأ هلو , هل بقع الو ٠ ةباسن لضاف وهو اير

 يف ةبنع نباو , ةيبلاطلا باسنأ يف يزورملا ليعامسا بلاط وبأ هركذ
 ٠ هرجشم يف يديمعلاو « ةدمعلا

 نط دج

 للعي ىبأ نب رصم ءابقن بيقن ٠ ةلودلا دج دمحأ نسحلا يبأ نب دهح

 8 سااعلا نب قشمد ىضأق نسحلا نب رصم ءابق بيق ةلودلا رخف ةزمح

 ني ليعامسإ نب يلع نب دمحم ني يلع نسحلا يبأ نب نيسحلا نب نسا
 سايعلا هيبأ 5 همأ , بلاط وبأ « مالسلا هيلع قدامصلا رفعج مامالا
 قاتلا نع + .لاخاو معلا ىلدحو وبك ىنيسحلا ىيصنلا تنب هيبآال هتدجو

 ىحلا ظفحس هللف بسنلا ملعب هج زاميسام بدالا مولع نم نق ش -

 دبأ مهركذب لمحيو ٠ أقع نحو « هج تيملا ءيوبيو ءالكيو مهم
4 2 



 خيشلا هل فذص يذلا وهو دمحأ نسحلا وبأ ةلودلا دحم هوبأ امأو مايالا

 يد_بجملا يف يرمعلا امبخصو ركذو ٠ يدجملا بات5 يرمعلا نسحلا نأ

 . ةدمعلا ىف ةبنع نباو

396 3 

 «ملكتم ةباسن يوغل بيدأ رفظملا وبأ يوربلا لامك نب مدآ نب فهمت

 حرش » < ينثملا ناويد حرش » « مامت ىبال ةسامحلا حرش » : هراثآ نم

 414 ةنس يفوت « لياق رعش هلو « « ةبيتق ىبال ةديبع يبأ طلغ حالصا

 . )١( ةلا>5؟ اضر رمع هلاق

 ا 2 +

 مظاكلا ىسوم مامالا نب نوراه نب دمحأ نب دمحن نب رفعج نب كه

 باسنالاب ألاء ناك ٠ ىكهانلاب بقلملا , يولعلا رفعج وبأ ٠ مالسلا هيلع

 نرب دمحم ابأو , يوغبلا مساقلا ابأ عمس . ةدابعلا ريثك سانلا مايأو

 نع ةياورلا ريثك ناكو , مهريغو ٠ متا- ىبأ نب نمحرلا دبعو « دعاص
 هللادبع نأ هدلو نمف . (1) ىرزجلا ريثالا نبا هلاق ,٠ نيرهاطلا هتبب لهأ

 هلاق , اراخبب ةنسحلا لاوحالا باحصأ دحأ ىكهانلا دمحم نب نورأه

 . يدجملا ىف يرمعلا نسحلا وبأ

 ضد د
 نب دمحأ نب لع نب نمحلا نب دمحأ نب نيسحلا نب نسحلا نب ده

 مامالا نب ديز ني ناحلا نب ةراجحلا بلاج ليعامسإ نب يكوزانلا يلع

 ؛ةاعول! ةيغبو /١1 : ١١1١ ءابدالا مجعم نع 50 : ١ نيقلؤملا مجعم )١(
 . 8١٠ه نونلفلا فشكو

 . ا١ممل : ؟ ياسنالا بيذهت (5)

 تهم 865 :تح



 يديمعلا هفصو درشملا بحاص لمأب ةباسنلا ماعلا ديسلا مالسلا هيلع نسحلا

 ٠ هرجشم يف

 26 ب

 يريمجلا يعالكلا دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب نسحلا نب دم“

  نمم « مظان ةباسن يرابخأ يوحن هيقف 2, 4٠4 ةنس ًايح ناك , ىناميلا

 ةديص#ب ةروبشملا ةمصاقلاو ٠ ري> باسنأ يف ةغمادلا ةديصق » ' هراثأ

 . )١( ةلادك اضر رمع هلاق « خيراتلا يف يعالكلا

 36 د6

 نب ينيوزقلا نيكساك ىلع نب كنهآ ريم نيسحلا نب نسحلا نب كم

 نب دمحم نب نيسحلا نب ىيحي نب دمع ثيغلا يبأ نب بيقنلا نيسحلا

 نب ىلع نب ئسحلا مامالا نب ديز نب نسحلا نب مسالا نب يرجشلا ن*>ر لادبع

 ةديرج فلأ « اهباسنو د:ةرمس بيقن ناك « مالسلا مهيلع بلاط يبأ

 هد ييرج ناونعي (؟) يناربطلا كرزب اا هركذ ٠ باسنالا يف نافصأ

 نسحلا نب دمحبو ؛ ورم بسان ريمالا ىلع ئسحلا وبأ ديسلا عمح « نابفصا

 ىلع بأ تيبلا اذه نمو « نيكس ىلع نب نيسحلا نب د:ةرمس بيمن

 نيسحلا نب يلع نب نيسحلا نب ندحملا برح يبأ نب دمحم نب نسحلا
 ٠ ووك ذملا كنهأ ريم

 د 3

 نب جرعالا دمحم نب شربالا ىسوم نب ينيسحلا دمحأ يبأ نب دم
 ةيدهو 447 : ١ نونكملا حاضيإ نع ١ : 5١6 نيفلؤلا مجعم 00

 , هو : ؟ نيئراعلا

 ,. لكل : © ةعيرذلا 0

 هب 5"ءد



 هيلع - مظاكلا .ىسوم مامالا نب ىضترملا ميهأربإ نب ةحبس يبأ ىسوم

 , دادغيب ءاقنلا بيقذ نيبسحلا وذ « ىضرلا فيرشلا نسحلا وبأ  مالسلا

 تنب ةمطاف ىضترملا هيخأ مأ همأو , بسنلاو بسحلا يفرشب زاف دق ناكو
 دمحم ىبأ نب د_>أ نيسحلا يبأ نب كرصانب فورعملا نسحلا دمح يبأ

 رب رذصالا ىلع نب نسحلا نب يلع نب شورطالا ريبكلا رصانلا نسحلا

 املاص ًالاع ناك ٠  مالسلا هيلع  نيدباعلا نيز ىلع نب فرشالا رمع

 ةرهوجو نيلسرملا ديس ءاول لمأ> ناو ٠ ًايدأ ًارعاشو ةباسن ًارسفم ًابيقف

 ىلع يف ىلوط دي وذ « نيقتملا جاهنه ىلع لادلا , نيققحملا ءاملعلا دقع

 حلم وهو ٠ كلذِب دهاش هريسمت نأو ٠ ةغللاو ثيدحلاو مالكلاو ريسفتلا

 قدصصن هلضفب هيعاسم تدهش يذلا نيبلا يحولا ةاكشمب لدتساو نسح

 يف ةلمك ةةيلسو دايص عبطو داقو نهذ هلو , هلضف فرشب ةينسلا هلاوقأ

 هتعلط سمش تقرشأ يذلا مانالا ىلع رهدلا ةنسح وهو « ءاشنالاو رعشلا

 رعشلا مظن امناو هتلص يف أعمط ًادحأ هرمع يف حدمي مو « مايالاو يلايللا

  .راكو ؛ كلذ ىلع دهاش هرعش ناويدو « ءاوبلا باطو تقولا باط اذإ

 قافا يح دافأو فلأو داسو عربو تالامكلاو لئاضفلا بسك همه "لج

 دقو « مجنلاو ولوللاب يرزي همظنو ءفيلأتلا نم ةعفاز ًاريز ررحف « هنارقأ

 فارشآلا ءابقن ةباقنك ةيلعلا بتارملا ىنسا زاحو , ةفيرشلا بصانملا داقت

 ىلوألا ىدامح لوأ 5417 ةنس يف مث ٠ هدلاو ةايح يف ابيلوو حلا ةراماو

 ةراماو ةباقثلا ةيلوتب ًاموسرم دادغب ىلإ ةرصبلا نم كلملا ءابب هيلإ ثعب

 . نزرأ 111 ةئنس مرحملا نه ١6 موي يف ةلودلا ءامب رمأ كلذ دعبو جحا

 . دالبلا عيج يف نييبلاطلا رومأ يف رظالا فيرشلا لامعأ ىلإ فاضي

 : لوقي ناك قح هئم اب ىحأ ًادحأ ىري ال ناكو
 ه2 51١



 ىدرم ظرغلا . أف - 5

 مكضيفب أونوم ىدعلل لق
 ٠لنل

 يدوبج لوطب نيعداواي امتزرحا الع اوعد
 ل هع اوعدو

 يىد_جو يبأ مد لبق يمأ لاخ ةباكدلا يلو

 يد_<+ لثم ددعب دب لاسهف القط ابتيلوو

 يد شالا رمأآلا ص ىلهحت فوس يسفن نظأو

 قرص ًاكلمتم ىرأ ىدح
 ىددحو برغأاو لعلا

 ىتلا اهريغو جملا ةرام5 لامعالا رئاس ةباقثلا عم هيلإ تمض امدنءو

 لاقو سأنلا صحب ةدسح ةوبأ أملي ناك

 لاعثمالاو ءارظنلا ْنَع ولعت 4.د رب تداطح لو ودعلأ قف

 يلامأ اممغلب نيح ترصصغل اهدحو ةب ادلب عنقأ تدك وأ

 يىلاع مام اهالعأ دعب ام قتلا ىلإ قوتت سفن يل نكل

 هماهتال هللا رداقلا هيلع ريغت ىتح ةياقنلا ىف أاذح ىضرلا فيرشلا ىقبو

 هن أ.د رخآ ىلإ فيرشأأ ىعب و 4 أمنع هف رصف رصم كوام نييمطاغلا ىلإ لمملاب

 املكو ءارمالاو كولملا تاللص درت ناو 4 ةءانقو ةقعب هنامز ءارمأ عم ريسي

 ريغت يف ببسلا ناكو « اوعيطتسي مل ابلوبق ىلع هولمحي نا هبوب ونب كج
 نييهطاقل' ءاماخ نعطلا ىلص)و امدنء هل فيرشلا عانتمأ هء.اع هللا رداقلا

 ةفالخال مهدادعتسا كلذ طقسيل بسنلا نع مهعنديو مبيلع نهولا دارأو
 نأيعأ فئاكف 6 مح يمست قف نعطلل ئمضنملا ردعجمللاو ةيرداقأ ا ةلارلا ءاشنأو

 باجأ م ميامف , أ لعب نأ مهدعو»و كلذ أودوشب نأ مه ريغو يلع 5

 ىلع رداقلا هد أع هنأ لايف يضرلا فيرشلا عمتم) نهرو خ ءنتمأ نم موو

 هل لاقو هب الخف ' هعانتما لجال هنبأ ناسل
 هيف كاذب دبشيو مهبسن يف نطلاب أرضحم بتكت نأ كنكميو عاطم " 1 1 كلم

 ؟”«؟ ا

 ف تأ نينمؤملا ريمأ م



 كنمؤي يذلا امف مهدالب يف نوعاطم ءافلخ ًاضيأ مهو « كدي تحت نم ”لك

 ريصتف بقعي مل سابعلا نب هللا دبع نب ىلع نب ًادمحم ناب ًارضحم اوبتكي نا
 اوياجأ نيذلا مو . همالك عمس امل فك رداقلا نا : لاقف ٠ ةببش

 ىضرلا فيرشلا بضغأ دقو ىضترملا فيرشلا هوخأو هوبأ هللاب رداقلا

 : لاقو كلذ

 يضغا وأ نوبلا ىلع يف ًارط سانلا نم هريغل نوكحي ال 1م ىنمض##

 يضمي اه لوقلا نم يضمي نمف ناكو ةصغ ينج نيب ام تمرطضا ام اذإ

 يضعب ىلع يضعب تفطعتساو ظيغلا نم تغكفشكف يسفنل يسفن ىلإ تعفش

 ءارمأ بسن هرعش يف محص هردق ةلالج عم يوسوملا يضرلا فيرشلاف

 : لوقي ثيح نويسابعلا مهافن نيذلا نييمطافلا برغملاو رصم

 يمح فنأو مرا لص لرقم يدنعو ناوبلا ىلع ىماقم ام

 يولعلا ةنئشيلخلا رصمبو يدأعالا دالب يفميضلا لمأ

 ىصقلا ديبلل ينماض اذإ يدج هدج نمو ىبأ هوبأ نم

 ىلعو داصحم ن 53 لا ديس هقرعب قرع فل

 دحالا موي يفوتو « دادغبب ةئاملاو نيسمخو عست ةنس هندالو تناكو

 ىلإ لقن مث « هراد يف نفدو ٠ ةئامعبرأو ةتس ةنس مر>ملا نم سداسلا

 . هيبأ دنع نفدف ءالبركب - مالسلا هيلع نيس فيقع

 , يناريسلا نبا نم وحنلا ملعت هنا يكح هخيرأت يف ءادفلا وبأ ركذو

 ام ًارفنع تيأر انلق اذاف ٠ يص وهو ميلعتلا ةداع ىلع يناريسلا هركاذف

 بصنلا يفاريسلا دارا ىلع ضغب : يضرلا لاقف 2« ورمع يف بصخإا ةمالع

 صاعلا! نب ورمع ىلإ راشأو ىلع ضغب وه يذلا يضرلا دارأو «بارعالا وهو

 فيرشلا هب عمتجأو « هنهذ ةد> نم نورضاحلا بجعتت ىلعل هضغبو

 نع 5 نع



 : يدجملا يف لا/ ٠ يرمعلا يفوصلا دمع مئانفلا يبأ نب لع نملا ىب

 تدهاشو ٠ لهالل ةاعارمو فقتو ةفعو عرو هيو ةلالجو ةبيه هل تناك

  نروكي نسح مييام ؛ نآرقلا يف هيلإ بوسنم يفت نم ادلب هرج هل
 نأ ربشأ هرعشو « ربكأ وأ يريطلا رذهج يبأ 56 مكأ يف سايقلاب

 ابلوأيف شيرق يف نوكي نا كبسحو « انتآو يف شيرق رعشأ وه هيلع لدب

 ةبسنلاب اهرخآ فو «' ةعيبر يأ لب رمعو ٠ يىلعلاو ماشه نب ثراحلا

 , ينامجلا دمحم رب يلعو ٠ يتيسحلا يوسوملا حلاص نب دمحم ةنامز ىلإ
 شيرق نم جنزلا بحاص دم نب ىلع لعج نمو ٠ ينابغصالا ابطابط نباو

 ىلع مدقت يضرلا ناكو « ةقبطلا هذه يف هياإ بوسنملا رعشدلاب لخد دقف
 لعن ملو ةماعلاو ةصاخلا سوف: يف هلحل ريكأ ىضآةرملاو « ىضترملا هرخأ

 ينوراهلا انباف براقي نم امأن . هجوب هاعمج ام اعمج امبموق نه نيوخأ
  هللاهمحر - يضرلا يباتك يف تبسنو ٠ بلاط وبأو نيسحلا وبأ : نايتسحلا

 هناو امجوز هيلإ تكش ةيولع ةأرما نا اهنم , هلهأ نم يناجلا فسع ىلإ

 وهو ًآالافطأ هل ناو « ةدئافلا ةرزن اهيناعي ةقرح نم هل لصحتي امب رماقي
 هرضحتساف تركذ اميف قدملاب رضح نم ابل دبشو ٠ ةجاحو ةليع وذ

 ,ديزي رمالاو فكي وأ عطقي نأ رظتن ةأرملاو هيرضو ملطبف هب رمأو

 فيك يرققاو يدالوأ متيأو ةأرملا تحاصف ةبشخ ةثام هبرض زواج ىنح
 لاقو ظف مالكب اهببج هنا يل ليقف , نمزو اذه ىام اذإ انتروص نوكي
 دح سيل لب بدأ ايندلا يف سيلو : هل تلاق . ملعملا هنيكشت كنأ تننظ
 . ةيشخ ةنام زواجي

 يتارأف ىضترملا فيرشلا ىلع تلخد : لاق ىرملا -- 2 :

 د 714



 درجه ةالفلا يف يحصو ًابوبه 2 ينرغتساف أةراط يدعس فيط ىرس
 ديب رارملاو ىرف# رادلا ذا ىرس يذلا لايخلل انيبتنا املف

 دوعس اقراط الاخ لمل يعجهاو مرنلا يدواع ينيمل تلقن

 تايبألا هيلع تضرعن يضرلا هيخأ لع تلخدو هدلع نه تجرخف

 : اهيدب لاقف
 دورو تشللا لمهلا نآ دقو رداوب عومدلاو أباوج تدرف

 دي ةمابه هايل نود انل تضرعت بيبح يقل نم تابييف
 ادسي ناك امف . هكذلإ هلتت يخأ ىلع رمي لاقف ربخلاب ىضترملل تدعف

 قئاقح يف هياثملا ياتكك ه : فينامتلا نم هلو ٠ هليبسلل ىضه ىح

 « ةمئالا لئاضف يف صناصخلا باتك ده و « نآرقلا يناعم هو « ليزنتلا

 « جاجحلا نيا رعش باختتا باتك هو « رهاطلا هدلاو ةريس باك هو

 باك مو « دادقي ةاضق رابخأ ياك »و نيسحلا رعش نم نسحلا : هامس

 ىف تادايزلا » هلو . « هرعش ناويد باتك هو « ىتادلجم ثالث هلئاسر

 تازاجإ باتك ه هلو « ءاملعلا فالخ لع باتك » هلو « مامت يبأ رعشلا

 قاحسا ىبأ رات ه هلو « لع ىبال حاضيالا يف ةقيلعت » هلو « راثآلا

 ه١ غلي ًاديدشث ًاعرج ىضترملا هوخأ هيلع عرج قوت امدنعو . « يباصلا

 هجرتو . هتامز ءارعش نم هريغو وه هاثرو ٠ هيلع ةالصلا نم نكمتي مل

 ٠ (0 ءادنلا ويأو . (؟) لبتحلا دامع نرباو , )١( يدادغبلا بيطخلا

 )١( ؛ « دادغب خيرأت 555 .

  (5)ارا : بهذلا تأرذش .

 )( ؟ ءادفلا يبأ خيرات : ١44 .
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 نسحلا وبأو ٠ (1) يندملا ناغ ىلع ديسلاو ,(1] دانا وع
 يردعلا نسحلا وبأو , هباسنأ ناكلش أ : نا

 ة# 24 دإ؟

 ىسحأ نأ 4 شيرق رباقم بدت « فمه نب لع مسالا يبأ نب وك

 يلع نب داوملا دمحم نب يدابلا يلع مامالا نب رفعج نب قوصلا ىبحي نأ

 نسحلا وبأ هلا/ ٠ رصم ىلإ برغتو بصالاب ىمريو مساقلا يبأب فرعي
 . يدجملا ِق يرمعلا

 6 23ج

 مسأقلا يبأ نا ىلع 8( عيمسلا كمع ند ةياسنلا تيطخلا ىلع سس ليك

 نب دمحم نب ى_حأ ني سأيعلا نب ىلع نب ةءاسدلا ففصملا دمصلا دبع

 سلا وبأ بلطملا دبع نب سابعلا نب يلع نب دمصلا دبع نب هللا دبع
 ةرق لك ْق يلديبعلا أذبم نبأ هرثذ : عسيمسلا دمع ندأب فرعبو ةياسنلا

 . باسنألا

 د د

 ةمالعلا لياجلا خيشلا متفلا وبأ يكجاركلا نامثع نب يلع نإ 37-- ظ
 أنءاحصأ ءاهتف ماظاعأ نم ردقلا ليلج ةقث ثدحملا ماكنملا هيقفلا لضافلا
 « ثيراوملا باتك » « ةواصلا يف نيدباعلا ةضور بامك ه» : هتافلوم نم

 . ؟ىم : ؛؟ ةعبشلا نأبعأ )١(

 . 455 : ةعنرلا تاجردلا (9)

 د 8511 -



 باتك رست“ «٠» فاصنالا نم هقفلا يف درو اميف فارامتسالا باتك م

 راصتخا وهو « رابخالا نم رايتخالا باتك » « نامعن يضاقلل مئاعدلا

 « مالسلاهيلع نيذمؤملا ريمأ لضف يف ةيواعلا ةلاسراا » نامعثلل رابخالا باتك

 ركذ يف هللا همحر فيرشلل عادخ نبا باتك رصتخم ه تادننالا ناتك رو

 ىلإ قبسي لو يجشت « مالسلا امبيلع نيسحلاو نسحلا دلو نم نيبتعملا

 فيرشلا ىلع أرق ؛ « رداوثلا باتك »و « بجعتلا باتك » هلو هلثم

 ةنس يفو: « هللا ابحر رذعج يبأ قفوملا خيشلاو ٠ ىدبلا لع ىضترملا

 كرزب اقا خيشلا هركذ « ةرجشملا باسنالا » هباتك امأ , دادغيب ؛؟؟

 ,' (؟) يروالا نيسح ازريه خيشلا جاحلا هتججرت ركذو « )١( يناررطلا

 5 0 يليبدرالا لمع خيشلاو

 ني ذك

 ىلع نب دمحم رفعج يبأ نب يلع نب نسحلا نإ نسحملا نب دوك
 مامالا نب رغصالا ىلع نب سطفقالا نسملا نب نيسحلا نب نسحلا نب يروايدلا

 فيرشلا يرونيدلا فرشلا خيش برح وبأ « مالسلا هيلع نيدباعلا نيز يلع

 وذ اهب ميقم وهو دادغبب هدلوم ناك ء فرشلا يماسلا بيدالا ةباسنلا

 يربعلا نسحلا وبأ لاق ٠ ريجشتلاو بسنلاب ةفرعمو ةعاربو نسلو دادس

 ىلإ رفاسو دادغبب ةباقثلا ةفيلخ ناكو « هللا هملس ىّتيدص وهو : يدجملا يف

 . ىريئامثو فين ةنس ةنزغب تامو دالب ةدعل دئارج عمجو « مجعلا دالب

 , ”8ا/ل : ؟ ةعيرذلا )١(

 . 1910 : ” لئاسولا كردتسه (؟)

 , :١66 ؟ ةاورلا عماج (؟)

 سل 7517 ب



 01( يلا رباعلا كررب اذا هركذ «/ باسنالا ةديرج با:5 هل « ةلامعررأو

 نب انئربم نب دم# نب دحأ د.سلا هنو لمعي « باسنالا باتك م نأ ونهب

 لعجو بسنلا يف ةركذتلا يف يلحلا ةمالعال رصاعملا لديوعلا انهم نب لع

 : ناونعب (؟) اضيأ كررب انا ركذو ( فش ي ) يهو أساخ آرمر هل
 بيذبتلا يف ىلديرعلا نسحلا وبأ هتمحرت ركذو / اضيأ هل « بامنالا ةديرج »

 ةمءلملا هلسرأ هنا ركذ , ةيبلاطلا باسنأ يف يزورملا ليعامسا بلاط وبأو

 ه+رو بقع هلو اهب يفوت دوم“ نب دوهسم نب ميهاربا ةئرغ ناطلس ىلا

 , ("”) ةلاحك اضر رمع

 نيسحلا يبأ نع (؛) ابطابط لآ رصان نب ميهأريأ ىورو
 . اذه نسحملا نب دمحم برح يبأ نع ةباسنلا نيسحلا

 ا 1

 دج دب د
 نب مساقلا نيسحلا يبأ نب نيسحلا نيلالجلا يذ نب نمسحأ ا

 فورمملا يلع نب قشمد سيئر دمحب نب قشملدب سرئرلا هللاديبع نسحا يبأ

 ينيزلا ىلع نب دمحم رفعج يبأ نب يبارعالا ميهاربأ نب ةيعازخلا نبا
 لاقيو , بلاط وبأ , مالسلا هيلع بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع نبأ
 ةسامسلاو رادتقالا يوذ نه ناك « ةباسنلا يقشمدلا يرفعجلا رّمص وبا : هل

 ريمأ ةيلقرلا نب حلاص ريمالا هب لسور دق نانو * يرفعجلا نباب فرعيو
 لاقق . لب اي : ملاص هل لاقف . هبطاخ ام ضعب يف هبضتغاف باح

 )١( ”وإ : ؟ ةعبرفلا ,

 , هال : ٠ ةعيرذلا (؟)

 , وال64 : ١١ نيفلؤملا مجعم (9)
 . لا ةيبلاطلا ةلقتنم (4)

 ا ا نا اا



 ملا طاغتساف ٠ يرفعجلا نبأ, فرعا انأو هم بفرهي لغيلأ ؛ فيرشلاا

 .٠ فاقكلا رمقم يف يديحملا هلال ؛ ةيارج نف كسماو أش فرقو

 ينسحلا ةباسنلا |,امابط نب نسح نب هللادبه نع ةدمعلا يف ةبنع نبأ ىورو
 . يفشمدلا يرذعجلا رتص يبا نع

 6 اخ

 ًألاع نراك ؛ لشفلا وبأ يعادلا نب ةرمح نب ميهاربا نب رصأت

 . ةدمعأا يف ةبنع نبأ هنع ىور « ةباسن

 اك 7#

 دمحم نب رعاشلا يلع نب نسحلا نب هللا دبع نب ميهأربإ ل رصأت

 ليعامسا نب ايطابط ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم نب يلع نب مساقلا نبا
 نب ىلع نب نسحلا مامالا نب ىنثملا نسحلا نب رمغلا ميهاربا نب جابيدلا

 فلؤم « ةباسن ىقت ملا ديس ٠ ميهاربا وبأ « مالسلا مريلع بلاط يبأ
 ميهاربا ليعامسا يبأ هنبا هنم ذخا ٠ « بسنلا يف ني.ةعملا ةياغ » باتك
 لضف هل تيب اذهو ء هنع ىورو ,ء« بسنلا يف ةلقتنملا » بأ:ت5 باص

 تسلا اذه رثكأو ٠ بدالاو ةليضفلاب هلاجر_فرع دق خذاب فرشو يماس
 مجاعملا يف ةيفاو مجارت مبلو ناهبصأ يف

 دع د

 نس ىسع نا هللأ لدغ ند يلع نإ دم# ند يدذموملا نا رصد

 ىلع بتر , يفوكلا ة ةرأ_ ضغ ىسم ,ء نب ىادمتأ نب ىسيع نبأ دمحأ

 نب ىلع نب نيسحلا نب نيدباعلا نيز يلع مامالا نب رغصالا نيسحلا نبا
 متنب يكنولاو , يزارلا يكنولا « حتفلا وبا , مالسلا مييلع بلاط ىبأ

 0 ىهو م« ( كنو 27 ىلا ةسسنلا هذه فا اهرخآ قو لو :]]و أر ١

 بس 5" ل



 لضفلا يبا نم ريثكلا عمس . بهذملا يديز ًالضاف ًالاع ناك . يرلا ىرق
 ركب يباو . ظفاحلا « ايكلاب » فورعملا يديزلا يولعلا نيسحلا 5-996

 دحاولأدبع دمحم يباو ٠ يروباسينلا يليءامسالا بيطخلا لع نب ليعامسا
 يضاقلا دادغبي هنم عمسو ٠ مهريغو ٠ يطورشلا رافصلا نسحلا نبا

 ةنس نايعش يف هتدالو تناكو ٠ ييوزفلا فسوي نب دمحم ني فصوب وبا

 نب ىلع نسحلا وبا خيشلا هركذ . باسننالا يف بانك هلو , يرلاب 4
 « باسنالا بابل ه باتك يف قدنف نباب فورعملا يقهيبلا ديز مساقلا يبا

 مهنم يرلايو . « نادلبلا يف باسنالا ملع يف فنص نم » : نآونع تحن
 باسنأ ىف يزورملا ليعامسا بلاط وبا ديسلا هركذو . روكذملا مجرتملا

 . ةيبلاطلا

3# #6 

 نب ىلع نب مساقلا نب دمحم نسحلا يبا نب مساقلا نب هللأ ةبه

 مرهاربا نب ليعامسا نب ابطابط ميهاربا نب دمحأ نب دمحم رفعج يبا
 , ماللا مهيلع بلاط يبا نب يلع نب نسحلا مامالا نب ىنثملا نسحلا نب رمغلا

 هنه ىنورو . هريقو هيبأ نه ىور  ةباسنلا نيدلا ثايهل ٠ روصنم وبأ
 نوشيع نب دمحم نب دمحم لضفلا وباو . يرابنالا رتصلا يبا نب رهاط وبا
 لاقو . )١( يطوفلا نب قازرلا دبع هلاق ٠ اقودص ةقث ناكو . مجنملا
 هل يقيدص ناك مساقلا نب هلا ةه اما : يدجملا يف يرمعلا نسحلا وبا

 ن.و , ةعامجلا هجوا ناكف مساقلا هوبا امو ٠ برغتو دادغبب مدقتو نسل
 1 رازن روصمم وبأو , هللا ةه : مرد امموب ىلا نوقأب دادغبب هدلو

 هللا لبق وبا لضافلا ةءاسلا في رغلا د _ج وهو 2 دمحم بلاط وبأو

 ظ , ”"؟84 : ؟ بادالا عمم 6
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 هركذو « يدجملا بحاص يرمعلا خيش بلاط يبا نب دمحم نب نيسحلا
 )١(. يلماعلا نسحم دسلا

 6 دج

 دمحم نب نيسحلا نب عطقالا نوراه نب لوحالا نيسحلا نب ىبعب

 مامالا نب ديز نب نسمحلا نب مساقلا نب يناحطبلا دمحم نب نوراه نبا

 فورعملا « بلاط وبأ « مالسلا مهيلع بلاط يبأ حرب ىلع نب نسحلا

 هل ٠ علا ريثك الضاف أماه ناك ٠ قحلاب قطانلا بقلي ناكو٠ ينورأبلا نيأب

 , ةيديزلا ةمئا دحأ وهو ليدلاب هل عيوب ٠ مالكلاو هقفلا يف تافنصم

 هلضف ديدحت نود فصولا فقي ددؤسو دحب هلو ٠ هرصع نايعأ نم ناكو

 خيشلا هساق دقو فيك هملعو هلبن ىدم نود مهولا رصقيو هحالصو

 دا نيسحلا يبا فدرشلا هاخخأ ساقو . يدجملا يف يرمعلا نسحلا وبأ

 مو : الئاق امبل هفصو دنء نييوسوملا ىضترملاو يضرلا نيفيرشلا نيديسلاب

 ينورابلا انباف براقي ام امأن ٠ هجوب هاع,جج اه اعمج امبموق نم نيوخا مأهن

 يرلأب جرخو ميدلا هل غبوب مجرتملاف ٠ بلاط وبأو نيسحلا وبا ناينسملا

 , هركسع قرفتو مرهناو لبوقف هسفن ىلإ امدو ٠ ناليجب م ةينطابلا ىلع
 ةرشع ىد_بحأ ةنس يفوت نا ىلإ هللا ةدابع ىلا لبتاو سانلا هلزتعا مث

 . كانه هريقو ةملايدلا ضرأ ساجناب ةئامعبرأو

 نيسحلا يبأ نمو ٠ يقشمدلا نسحلا نب هللادبء مئانغلا يبأ نع يوري ناك

 باك » : اثم تافلؤم هلو « هريغو يربكعلتلا هنع يوريو ١56٠ ةنس يرحنلا

 « (ص)ينلا دجسم باتك » و لابقالا يف سوواط نبا هنع لق: « يلامألا

 نب دمحم نب ل_>أ هنع ىور « « بسنلا يف نابمالا يماسأ باتك هو

 .1495: ه١ ةعيشلا نأيعأ )١(

 ج1 ت



 اذمه مسال أزهر ( ابم ) ةظفل لعجو بانالا ةرك ذت يف ىلديبعلا انبم

 ةبنع نبآو « ةءبلاطلا باسنأ يف يزوراا ليعامسا بلاط وبأ ه,جرتو ٠ باتكلا

 فشاو يلع خيشلاو « ءاملعلا ضاير يف يدنفا هللا دبع المو . ةدمعلا ىف

 ؛ )١( ابطابط نب رصان نب ميهاربإ فيرشلاو ٠ ةعينملا نوصحلا ىف ءاطغلا

 . همع ىورو

 ا ذي دب

 دامحأ نب دمحم نب ىلع نب مسأقلا نب دمحم بلاط يبأ نإ ىه2ب

 نسحلا نب رمغلا ميهاربإ نب جابيدلا ليعامسا نب ايطابط ميهاربإ نبا

 ناك رمعملا وبأ « مالسلا مبيلع بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا مامالا نب ىنثملا

 تبتنا هملإو «٠ رعشلاب ًاملاع اماما ًاعيش ددؤسلاو بدالاو لضفلا لهأ نم

 نعو « لالخلا دمحم نب نيسحلا نع ىور « هتقو يف نييبلاطلا بسن ةفرعم
 فيرشلا هنع ذخأو « ىننيامثلا مساقلا يبأ ندو ٠ يعبرلا ىسيع نب يلع

 يوحنلا ىنسحلا يولعلا ةزمح نب دمحم نب يلع نب هللا ةبه تاداعسلا وبأ

 لزني دادغب يف ناكو , يدنةرمسلا نب ليعامسإو ٠ يرجشلا نيأب فورعملا
 ءمهئارعشو مهئاملعو نييبلاطلا فارضل ًاعمجم ناكو « خركلا عبر نم ةكربلاب

 يدتقملا ةفالخ ىف ةئامعيرأو نيعبسو نامُث ةئس ناضمر ربش يف تامو

 : لعلا بلا ىلع ثحلا يف هرعش نمف هللا رمأب

 هنينأ يفخي بلقلا ضير» دوس>

 ًابغار معلا يف تحر نا ىلع مولي

 هوعو مالكلا راكبا قرعأق

 ىنغلا بلجي ال معلا نأ معزاو

 )١( مال ةيبلاطلا ةلقتنم .

 هنوف ةأورلا دنع . .م لصحأ

 ه4لو.ينع ديقتسا ام ظفحاو

 هئوتظ مرمذلا لبجلاب نسحاو

 مم 730975



 هبنونسحي أم سانلا لك ةميقف يتمقب يلاغأ ىنعد ىمئال ايف

 ةنس قوتملا يرابنالا دمع نب نجحرلا دبع تاكريلا وبأ هتجرت ركذ

 , (9) ىلينحلا دامعلا _زريأو ؛ (؟) ينالقسعلا رجح نيآو ء(١) ةالإل

 هميلعت يف يدييزلا ىضترم دمحب ديسلاو ٠ هخيرات يف يدادغبلا بيطخلاو

 , ءابدالا مجعم يف يومحلا توقايو ٠ يهذلا نع فاشكلا رجشملا لع

 . (0) ةلاحك اضر رمعو « (؛) يله رزلا نيدلا ريخو
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 ليعامسإ برح يبأ نب هللاب قفوملا نيسحلا هللا دبع يبأ نب ىمب

 نسا دمع يأ نب سولاسب ملاعلا يك ايك دايز مساقلا يبأ نب يمزراوخلا

 رفمج نب دمحم رقعج ىبأ نب نسحلا دمحم يبأ نب سيئرلا رفعج نبا

 نسحلا مامالا نب ديز نب نسحلا نب مساقلا نب يرجشلا نمحرلا دبع نبا

 بقلملا ايكي فورعملا نيسحلا وبأ ٠ مالسلا مهيلع بلاط يبأ نب ىلع نبا

 . هللا, دشارلاب

 ةيديزلا ةمئا د-أ وهو « ةئامعبرأو نيعبرأو ةتس ةنس ليدلاب هل عيوب

 هدعو ؛ « بلاط يبأ لآ باسنأ باتك » هل ةباسن ًاثدحم ًارعاش ًاملاع ناكو

 ركذو 2 باسالا ءاملع دادع يف ةركذتاا يف يلدبعلا أنبه نبا

 )١( رصمب ط ؟١44 ءايدالا تاقبط يف ءابلالا ةهرن .

 . ١75 : 8 نازيملا ناسل (؟)

 . 5": " بهذلا تارذش (؟9)

 . ١ : ؟ مالعالا (4)

 نرونكملا حاضيإو ءايلالا ةهزن نع 145 : ١؟ نيفلؤملا مجعم (5)
 +ط يلد رزلا مالعاو 015 : ؟ نيفراعلا ةردهو 4٠١ : ؟

 مل 599



 ضاير يف يدنفا هللا دبع خيشلاو « ءاملعلا ملاعم يف يمقلا بوشاربش نا

 ىلع خليشلا هتججرت ركذو ٠ بلاط يبأ لآ باسنأ فنص هنا : ءاشملا

 خيشلاو )1١( «٠ 00 دمحت خيشلاو , ةعينملا نوصحلا ىف ءاطغلا فشاك

 كرزب اقا خيشلاو ء (؟) ىلماعلا نسع ديسلاو « (5) يناغماملا هلا دبع

 مويفنصمو ةعيشلا "2 تسرهف ىف نيدلا بجتنم خيشلاو ٠ (؟) ىناربطلا

 . طوطخع
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 دمحم ى#رب ةرايز رفعج يبأ دمحأ نب نسحلا يبأ دمحم نب ىمحب

 ىلع نب سطفالا نسحلا نب فوفكملا نسحلا ني دوقنملا هللا دبع نب ربكالا

 هيقفلا , دمحم وبأ ؛ مالسلا هيلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب رغصالا

 ءاملعلاو ءاهقفلا نمو ؛ نيجلاصلا هللا داع نم ناك « ثدسدملا ملكتملا

 ًالاع ناكو ٠ ضئارفلاو ةمامالا يف فنصو بتكو روباسين نكس ٠ نيملكتلا

 , ةدممعلا يف ةبنع نبا هنع ىور , ىسطفالا ةرابز نياب فرعي هباسن

 ةنيدملا, ناك هنال : ةرايز دمحأ رفعج وبأ بقل امناو ٠ هرجشم يف يديمعلاو

 ' تسربغلا يف يشاجالا هتجرت ركحذ ٠ دسالا ريز دق لي بضغ اذإ

 . (ه) يليبدرالا دمحم خيشلاو . ةصالخلا يف يلحلا ةمالعلاو

 د دع دي

 . «؟807: ؟ ةاورلا عماج (')

 ع : « لاقملا سيقنت (9)

 , م,١ : ه؟ ةءعيخلا نآيعا (9)

 , مإلال : ؟ ةعيرذلا (4)

 . ؛!؛ والك و 555:5 ةاورلا عمات (©)

 مس 5974



 ىوتملاو 5117 ةنس دواوملا . يراصنالا ناورم نب ناهد فسوب

 رتاش يضورت يوحن هيقف , رمع وبأ ' يىحابرلاب فرعيو ؛ 448 ةنس

 دمحب يِبأ لع در »و« ىربقلا ىلع درلا يف باتك » : هراثآ ئمو ٠ ةءاسن

 )١( .٠ ةلاحك اضر رمع هلاق « ىليصالا
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 ىوتملا ؛ رمع وبأ « يسلدنالا يطرقلا يرمنلا ريل دبع نب فسوب

 ءيرقم بأسنالاو لاجرلاب فراع خرؤم ظفاح كثدحم . رمع ويأ , 47؟ةنس

 يف مهالاو د_صقلا » : هفيناصت نمو ء858 ةنس ىف دلو « يوحن هيقف

 ملعلا بتك تابمأ نم هتذخأ هيف ركذ « مجعلاو برعلا لوصأب فيرعتلا

 ماشه باتكو : قاحسا نب دمحم ركب ىبأ باتك : كلذ نمف بسنلاب

 نب دمحم بأتكو « ىنلا نب رمعم ةديبع يبأ باتكو , ىلكلا دمحم نبا

 دمحأ هللا دبع يبأ باكو ٠ بيبح نب دمحب بأتكو , ناميلس نب هدبع

 يف راكب نب ريبزلا باتكو ؛٠ شيرق بسن يف يودعلا ديبع نب دمحم نبأ

 , كلذ يف يريبرلا هللا دبع نب بحصم همع باكو « شيرق بسن يف

 ,ىناجرجلا زيزعلا دبع نب ىلع باتكو ٠ يفوكلا ناسيك نب يلع باتكو

 ْ . يسلدنالا بيبح نب كلملا دبع ناتكو

 دع < داع

 )١( نيفلؤملا مجعم ؟١ : *٠٠ لاوكشب نءال ةلصلا نع 515 .

 سل اراب



 سداسلا نرقلا

 ةيغب بقلملا «٠ يطقرالا ةرديح نب دمحم نر ىبحي نب نيسحلا وبا

 نب دمحم يلع وبأ بسنلا يف هنع ذخأ « ةباسن ًالضاف ًالاع ناك « ةلودلا
 بيقن ينيسحلا يناوجلا رمعم مئانغلا يبأ نب ىلع نب دعسأ تاكربلا ىب

 . ةئامسم+و نينامثو نأمث ةنس قوتملا ا

 دع دع د
 دمحم يبأ نب دمحم هللا دبع يبأ نب ناتسربطب بيقنلا ىلع نب دمحا

 نيسحلا رب نسحلا نب دمحم نب هللا دبع نب يشعرملا ىلع نب نسحلا

 يشع ملا فيرشلا ى.سلا , مالسلا هيلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب رغصالا

 ىه ةمجعم نيش اهرخأ يفو ةلمهملا نيعلا ستفو ءارلآ نوكسو ميملا تفي

 ءالضفلا ةداسلا دحأ ناك « ماشلا دالب نع ةداب ىهو شعرم ىلإ ةبسنلا

 , ةئامعبرأو نيتسو نيتاثا ةنس رفص يف ناتسهدب دلو « ءالبنلا ةداقلاو

 اديس ناكو , « ناردنزام ىراس » هرمع رخآ يف نطوتساو نأجرجب أشنو
 ةرصيلاو ربثلا ءارو امو ناسارخو قارعلاو زاجحلا ىلإ رفاس « ةباسن الضان

 فهسوب يبأ نه دادغبب عمسو ٠ ثردحلا ةمّأ نم أاريثك ىقلو ٠ ناتسزوخو

 دأ نيسحلا يبأ ن» ةفوكلابو , ىنيوزقلا فسوي نب دمحم نإ مالسلادبع
 ليعءامسإ مساقلا يبأ نم ناجرجي عمسو «, يمةثلا رفعج نب دمحم نبأ

 رمع نب دمحأ نب دمحم ورمع يببأ ن٠ ناببصابو ٠ يليع آمسالا ةدعبم لا
 هنكل ريبك لضف بحاص روكذملا ديسلا ناك : يناعمسلا لاق « يدنوامتلا
 أر تنكو 2 كلذب أنورعم عيشتلا يف ايلاغ ناك

 سل 19

 , ريعهص انأو ورعب ال وأ هم



 يف ينوتو « هنع ابتبتكو ثيداحألا ضعب هنم تعمسو « ىراسب هتيأر م

 (1( نة اعديسلا هةمح رت ركذ , ةئامسمخو نيثالثو حست ةنس نأضمر ربش

 يلعدم خيشلاو ٠ (؟) يررزجلا ريثالا نباو «, (9) ىلماعلا نسم ديسلاو

 هللارون ديسلاو , ةعيشلا سيسأت يف ردصلا نسح ديسلاو « (4) يزيريتلا

 . نينمؤملا سلاجم يف ىيشعرملا

 ا ا »*“

 ليلجلا خيشلا ( نوصت# وبأ 1 يس ريال | بلاط يبأ 31 ىلع نب كمحأ

 ةنس يفوت يذلا يهقلا بوش !ربش نبا خياشم نم « فنصملا لضافلا ملاعلا

 يف ديلاوملا جات باتك » هلو « جاجتحالا » باتك بحاص وهو « 4

 ةركذ# ىف يلديبعلا اذيم نب دمحم نب دحأ ديسلا هنع لّقثي ء « باسنالا

 . () يناربطلا كرزب اق) هتجرت ركذ « ( جات ) هزمر لعجو : باسنألا

 د6 دم دب

 نب نيسحلا هللا دبع يبأ نب ويدشش دمحم نب ةدئيرخ ىلع نب دمحأ

 .ى.رسحلا نب ديز نب نسحلا نب مساَقلا نب يتاحطبلا دمحم نب ىسيع

 فيرشلا ديسلا , سابعلا وبأ ٠ مالسلا مهيلع اء بلاط يبأ نب يلع نبا
 كرزب اذا خيشلا هركذ 2 هع,بح ىهو « يرلأ ةديرج » : فئصم « ةياسنلا

 . 6١ ةعفرلا تاجردلا )١(

 , م* : ١+ ةعيشلا نايعأ (؟)

 . ١؟١ بايللا (9)

 . ٠١ : 4 ىدالا ةناحير (؛)

 , "ءرل : "' ةعبرذلا 0 0

 سس (70/ #



 روك ذملا دجأ سابعلا يبأ نب لبجلاب بتلملا دم ءدلو نمف 0 (١)يناربطلا

 . يديمعلا هركذ
 ه4 د

 يف ىفوتملا ٠ نسحلا وبأ ٠ ينميلا يرعشالا ميهارب] نب دممع نب ديخإ
 وحنلاو ةغللاو باسحلاو ضئارفلاو هقفلا يف كراشم ماع , هه. ةنس دودح

 فورعملا هياتك لوأ يف ىتميلا ةرامع هتف ثدح ٠ بانألاو بادالاو

 هيقفلا ينثدح : هلوأ يف لاق , « نميلا خيرات يف ةرامع ديفمب » روبعملا

 امبثم امو ؛ يرعشالا دمحم نب دمحأ هقفلاو ؛ يئملا كلملا دبع نب لازن

 فيرعتلا »: اهنم فيناصت هلو ٠ مهرامشأو مهباسنأو سانلا مايأب فراع الإ

 راثكحصالا نيب هيف طسوتو ٠ لاجرلا ريهاشم ىلع هفف رصتنأ « بانالاب
 ةلمسبلا دعب لاتو ٠ « باسنالا يف بابللا ه : هامسو هرصتخا مث لالقالاو

 راصتخألا ىلإ ةميرذ هتلعج يبرعلا لئابتو بسنلا لع يف رصاخع اذهف

 ةشكملا ىف ةطوطخم ةخمن هنم بنايللا باتك اما , ملا راصتقالا ين أببسو

 5 5 ميشلا نب هللا دسأ خيشلا فقو ٠ ةقرو نيرشع يف ةيوضرلا

 (؟) نونظلا فشك يف باتكلا اذه ركذو , ٠١١7 ةنس يلماعلا ينوناخلا
 نب ىمحم نب د»أ نمملا يبل رصتخم باسنالا ةفرعم ىلإ بابللا نآونعب

 رمعو , (©) ىلماعلا نسحم ديسلا هتجرت ركذ دو ٠ يردشالا ميهاربا
 : ١ ف ثألا كلملا فيمتل رشانلاو ٠ (4) ةلاحك أضر

 ”ديياحتببل , ةل: 6 ةعيرذلا )١(

 , «م.: 15 (9)

 , 511 : ١ ةميشلا نايعأ (؟)

 . م : ؟ نيفلؤملا مجعم (؛)
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 )١( ٠ لوسر نبا

 د ع« د

 , يناهبصالا يوسوملا ينيسحلا يولعلا متفلا يبأ فيرشلا نب نآردب
 بقانم ىف بلاطملا » باتك هل ظفاح ثدحم لضاف ةباسنلا « نيدلا مجن

 نب هللا ةبه مراكملا وبأ نيدلا ىقت لجالا هنع ىور ء« بلاط ىبأ لآ

 نيدلا بجتنم خيشلا اذه نيدلا ىقت نع ىورو ٠ ىناربصالا دمحم نب دواد

 ,هتس رهف يف هركذ , هو ةنس قروتملا يعقلا هيوبأب نيأب فورعملا ىلع نبأ

 هللا دع خ_يشلاو ١ لمالا لمأ يف ىلماعلا رحلا هذصو ركحذ مجرتملاو

 . (؟) ىلماعلا نسحم ديسلاو )١( ١ يناغمأملا

 «م» «ظ 6«

 ىلع نب نيسحلا نب ةنزفب بيقالا ةباسنلا ديز نب يلع نب راكخت

 ورا ده نب ينالملا كلما رفهج نب دوأد نب نامولس نب ىسوم نبأ

 : رئاشبلا وبأ « مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع نب رمع نب دمحم نب هللادبع
 بلاط وبأ هركحذ . ةئامسم+خو رشع ىدحأ ةئس ةأره ةباسن أديس ناك

 يف ءاظفلا فثاك ىلع خيشلاو « ةيبلاطلا باسنأ يف يزورملا ليءامسإ

 ؛ بيقن نيسحلا نب دبيز دمحم وبأ هدج ناكو « ةعينملا نوصحلا يف
 . ةأرهو ةزغب بقع هل ٠ ابباسنو

9 

 مط «» «د

 دمع مئانغلا ىبأ نب ةباسنلا ىلع نسحلا يأ نب مشاه نب رشعج

 .١؟5 ناحصالا ةفرط )١(

 ١5١. : ؟ لاقملا سيقنت 0

 . "ال8 : ١١ ةعميشلا نايعأ (5)

 تل اال ل



 9 يفوصلا دمحم نب يلع نب دمحأ نب دمحم نب دمحم نب ىلع نب ةباسنلا
 ءمالسلا هيلع بلاط يبأ نب ىلع نب رمع نب دمحم نب هللا دع 508

 يرمعلا ىلع نسحلا وبأ خيشلا هدج نع ىور « ةبامن الضان ًالاع ني

 رب عيمسلا دبع نب دمع وه نوبلك نبأ هنع ىورو ؛ يدجملا ب>اص

 يف ةبنع نبأ ىورو « دادغيب "57 ةنس قونملا يسابعلا نوبل نب دمحم

 نب دمحم نيدلا جات بيقنلا هخيش نع هتياور تناك . طئاسوي هنع ةديعلا

 دعم نب راشف نب ديمخلا دبع نب ىضترملا نيدلا ملع نع وهو ىنسملا ةيعم

 نع ىئيسحلا يفدلا نب ديمحلا ىبع نع هدج نع هيأ نع وهو ٠ يوسوملا

 دمحم نب ىلع نسحلا يبأ هذج نع مشاه نب رفعج نع ىسابعلا نوبل نبا

 هرجشم يف يديمعلا هفصصو مجرتملاو دسحم مئانغلا يبأ هيبأ نع يردعلا

 . ةباسنلاب

 6# د

 ىلع ى.رب ناميلس نب نيسحلا نب كاحضلا رشبلا يبأ نب رقع>

 يناثلا ىسوه نب رئاثلا دمحم نب ربك ألا هللا دبع نب ةيملسلا نباب فورعملا

 نب ىنثملا نسحلا نب ضحملا هللا دبع نب نوجلا ىسوم نب هللا دبع نبا

 ' هربا يبلع بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا مامالا

 دمك هللا كيم أ ندا 57 2 سّقثلا ةيعلا ينندح : ةدمعأأ ُْق ةمدع نأ

 نب يقتلا نب ديمحلا دبع ملاعلا ديسلا ىلإ هدانسأب ىنسحلا ةيعم نبا
 0 ت02 : لاق ةماسأ نس هّللأ دع ىقنلا 57 ينبدح لاق 4 ةباسنلا
 أاذإو مارحلا ى_دجسملا ف ةلمل تأذ نحن أمل ف راتخملا نب ناندع كدحجو

 4 هلع نوعمس جد و كلذ نومظعب سانلا انيأرو ص خش

 .٠ هازال

 ىلع ةعمج# ةعامجب



 ديسلا يل لاف ٠ مرألا ماما رشبلا ىبأ نب رفعج ليق وه نم هنع الأن

 مالسلاو هيلإ باهذلا نع فعضأل ىنأ فعض دق ايها الجر ناو ةنانذق

 لبقو هسأر تلبقو هيلع تملسو هتيتأف تمقف « هيلع ملف تنأ مَمْف هيلع

 ىنب ضعب : تأقف ؟ تنأ نم : يل لاق مث , ًاريصق ًالجر ناك هنال يردص

 مأ ىنسحأ : لاقف ٠ معن : تلقف ؟ تنأ يولعأ : لاقف , قارعلاب كمع

 نا لأقف ٠ ينيسدح : تاأقف ؟ يرمع مأ يسأبع مأ يدمحب مأ قمح

 ءءدحو مالسلا ه.طع نيسلا نب يل نيدباعلا نيز نم بقعأ ديهشلا نيسملا

 , رهأبلا هللا ديعو « رقابلا ددحم : لاجر ةتس نم نيدباعلا نيز بقعاو

 نمف ٠ رغصالا ىلعو , رغصألا نيسحلاو ,« فرشالا رهعو « ديبشلا ديزو

 ةنالث نم بّقعأ ًاديز نأ : لاقف , ديبشلا ديز دلو نم تلقف ؟ تنأ مهيأ

 تاقف ؟ تنأ مهيأ نمف « دمحو :, ىسيعو ٠ ةعمدلا يذ نيسحلا : لاجر

 نم بقعأ ةعمدلا يذ نيسحلا ناف لاق ء ةعمدلا يذ نيسحلا دلو نم انأ

 نم انأ : تلقف ؟ تنأ مهيأ نمف « ىلعو . ددعقلا نيسحلاو ٠ ىيحي ةثالث

 دحأ : نيلجبر نم بقعأ ىم>:» نب رهع نأف : لاق ء ىيحي نب ردع دلو

 : لاق , ثدحملا دمحأل تلق ؟ تنأ امبيألف « دمحم روصنم يبأو , ثدحملا

 نم ةباسنلا نيسحلا بقعاو , بيقنلا ةباسنلا نيسحلا نم بقعأ دمحأ نلف

 ؛ نيسحلا نب ىيح» نم : تلق ؟ تنأ امبياأ نمف 2« ىيحيو ٠ ديز : نيلجر

 , ىسحلا دمع يبأو , رمع ىلع يبأ : نيلجر نم بّقعأ ىيح» نأف : لاق

 ىلع ابأ ناف: لاق ٠ ىيحي نب رمع ىلع ىبأ دلو نم تلق ؟ تنأ أمهيأ نمف

 537 بلاط يبأو ,دمحم نيسحلا يبأ : ةثالث نم بقعأ ىبحي نب ردع

 رب دمع بلاط يبا دلو نم : تلق ؟ تنأ مهيأ نيف « مئانغلا يبأو
 . ةماسا نيا اذا : تلقف لاق , ةماسا نبا نكف : لاق ؛ ىيحي نب رمع ىلع يبأ

 ب 58غاآ ب



 هاء[ محبا 0 ذأ مبرد له ف

 / بلو رشبلا يبأ ن؛ رهعج فيرشللو مبباععأل

 3 6 د

 ةباسنلا فيرشلا دمحم وبأ يرذعجلا يلاطلا هللا دبع نب نسما

 هفصو ركذ . بلاط يبأ لآ باسنأ يف نييبتلاو .رايبلا باتك فنعم

 ىلع هقيلعت يف ه 568 ةنس قوتملا ينسحلا سوواط نب ميركلا دبع ديسلا

 يف يرفعجلا يقشمدلا لاق : ًالثاق ةدمعلا يف ةبنع نبآ هنع ىورو . يدجملا

 . هباتك

 8 #23 *ي

 نسحلا يبأ نب نيسحلا هللا دبع يبأ نب ىلع بلاط يبأ نب نمسحلا

 هللا ديبع نب رغاب ىلع ئسحلا يبأ نب هللا ديبع نب ةرصيلاب بيقنلا دمحم

 نب ىنثملا نسحلا نب بيطخلا رفعج نسحلا يبأ نب نسحلا نب هللا دبع نبأ

 ةباسنلا , مشاه وبأ , مالسلا مهيلع بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا مامالا

 . هرجشم يف يدويمعلا ههفصو

 36 د د

 نيسحلا نب يزيزع نب دمحم نب دمحأ نب نييسحلا نب دمحم نب نسا

 لع نب نيسحلا نب ىلع نب ني_سحلا نب ىلع نب ناكسم بقلملا دمحم نبأ
 قداصلا رفعج ءامالا نب جابيدلا دمحم نب ىلع نب نيسحلا نب يدراخلا

 ىضاقلا ةباسنلا مامالا نيسحلا همسا ليقو , يزاورمألا , مالسلا هيلع
 ليعامسإ بلاط وبأ ديسلا دلاو وهو . ةنسح بسنلا يف فيلأت هل « ورعب
 . هركذ ىتآلا ةباسنلا يضاقلا روك ذملا نسحلا نبأ

 د دج

 3 ا



 دمحم وبأ , يناسغلا يرصملا ريبزلا نب ميهاربا نب ىلع نب نسمح لا

 ط_1#لا مييلم أتاك أبدأ ًارعاش ةباسن ًألاع ًالضاف ًايضاق ناك ٠ بذجلا

 نرب عيالط حلاصلا كلملا ءاضتتسا ديج رعش هل « ةرابعلا ديج ًاحيصف

 يف نميلا دالب ىلإ رفاسو , هب صتخا دق ناكو « نييديبعلا ريزو كبزر

 عمتجت ملام أرنم عمجو « بسنلا ٍبَت5 ليصحت يف كانه دبتجاو « هنم ةلاسر

 نم رثكأ وهو / « باسنألا ىف بذهملا » : هامس أباتك فلأ ىتح دحأ دنع

 ذك رخل اهلون ب جلا لل رلآلا عيب سعب قو« اال قرف
0 

 يلذع نعو يمول نع كتيدف رصقا

 لآقملا ىظ نم أناما يل ذخف ال وأ

 يل دشنب نفجلا ض_درم فرط لك نم

 له“ ىنب نم دجنب مأر بر أ
 للعلاب ماسجالا تحص امبرف افس ميقسلا وهو ان هيف نك نأ

 : هأو

 يهاح ريبمخو هامح ىلإ راس أجام ريخو نيئمؤملا ريمأ لو

 ١ ارملا تمبلأب نك رلا تد_صتو ىد_عق كأءأ) تاهج نأ ينأك

 يما قم يف يناب يل لسيخو
 يدوعت يف كركذ يالوم ايأ

 يركف ريمس تيبتنا اذا تنأو

 ىلق لح دق نكي نا كيو

 ىنالص لدسقت مل تنأ الولف

 يرشح موي كسأكب ىّقسا ىسع

 ماقملاو مزمز نيب هيدل
 يمأ قم ْق كركذ يال وم مو

 ره دق يف يسنأ تن كلذك
0 

 ىماظع ىو نكس يمحل يو

 يمأيص لاسبقب ل تنأ الولو

 يماوأ | وبرشأ نيح يوريو
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 ماسجلا معنلاو كالو لضفب شيع ديخب نانجلا يف معنأو

 مالسلاب ةيحتلا اهعبتتو أموي كودمت ال هللا ةال_

 : مالسلا مبيدلع تيبلا لهأ يف ىرخأ نم هلوقو

 نيسأط مو نيسأب» دصقب نمو دايعلا يف هللا ًءريخ

 نويع مانت الو يجايدلا يف بونج مبنم رقتال ىلوألاو

 نيدح هيفسلا برط اذإ ليللا ىتسغ يف نآأرقلا ىف مبلو

 نيلآ هنم روخصلا داكت ريزغ ..رويعلا ألم ءاكبو

 : ةىءصق سس هلو

 نالزغلا ضب أرم ىهو مول | يف تثحبصأ دقات رودص نأ تملعو

 ناردغلا نم ابيق اورداغ ام اهدمأ نوعلا ضوع اتوبعو

 نامفلا نم هيف الل ىلق اهزه لب مهناذف زه دجولا ام

 ناعظالا يف ىندبصا امنأكف مهناعظأ ىري نأ هركي هأرتو

 : ةدسصل نم هلو

 نالم لودجب ضايرلا يقست اهناف موجنلاو ةرجملا ىرتو

 ناطرسلاو توحلا موج ًادبأ ابب تماع امل أربن نكت ملول

 ناكلخ نياو , (؟) ىلبنحلا دامعلا نباو , )١( يومحلا توقاي همحرت دن

 . غو : و ءايدألا مججعم )1(

 . ١9 : ؛ بهذلا تارذش (')



 . (() ةلاحك اضر رمعو ء )١( ماعلا نسحب ديسلاو « هباسنأ يف

 26 #ج د

 يزورملا ناطقلا دمحم نب دمحأ نب ميهأربإ نب ىلع نب نسحلا

 ملاع ناسارخ ةباسن ٠ ىلع وبأ مامالا ٠ 410 ةنس ورمب دولوملا ٠ يراخبلا

 يفوتو ىراخب نم هلصأو ٠ لئاوالا مولعو بطلاو بسنلاو بدألاو ةغللاب
 طيساوأ يف هولتقف ورم ىلع اوبلغت نيح زغلأ ديب رسأ هنا كلذو . ورمب

 : ياك فلأو باسنالا نف ىف هرمع فرص دق ناو « ه4/ ةلس بجر

  نراعأ يذلا وهو ء « بطلا يف لئاسر »و « باسنالا يف ةحودلا »

 باتك هفيلات يف « ماكحالا عماوج » : باتك فلؤم يقبيبلا نسحلا وبأ

 : .ناونعب (؟) ىناربطلا كرزب اقأ هفصو ركذو ؛ « ناسنالا بابل »

 . (ه) ةلاحك اضر رمعو (4) يطويسلاو , مجرتملل « ةحودلا د

 37 3 د

 ىقوتملا , فيرشلا تاكربلا وبأ . ةباسنلا ىناوجلا دمحم نب نسخ

 نم وهو « نوطبلاو لئابقلا ىف نونكملا رهوجلا » باتك فلؤم 58 ةئس

 , ىريونلل « يرالا ةياهن » باتك هرصتخمو باسنالا يف ةعماجلا بتكلا
 ها ىريوتلا لاق هيفو , ةدمع هفل مو ةعفانو ةليلج ثحابم هيفو ظ

 . 18) : ؟؟ ةعيشلا نايعأ )١(

 ٠٠١ ديعسلا علاطلاو ءايدالا مجعم نع ؟47 : ؟ نيفلؤملا مجعم (؟]

 . ةعيشلا نايعأو ١ : 4-5١ ىنابفصالل رصقلا ةديرخو

 . هوم : ؟ ةعيرذلا (0)
 ,. ؟؟4 ةاعولا ةيغب (؟)

 . ؟'4 : ؟ ىلطرزلل مالعالا نع 56٠١ : ؟ نيفلؤملا مجعم (0]
 - مخه



 يفذتسيو بيبللا هب عفتني أم باسنالا نم ابيف دروأو ابلوصف ررحو اهلوصأ
 : ناآونعي )١( نونظلا فشك يف هفصو ىرطا , بيدالا بتاكلا هدوج وب

 . (؟) ةلاحك اضر رمعو ؛ مجرتملل « نوطبلاو لئابقلا يف نوتكملا رهوجلا »
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 ؛ ىقشمدلا ريزولا ثدحملا ىلع نب نيسحلا نب دوعسم ن نمسحلا

 تام « ديدش مماست هيف ركاسع نبا لاق « يناربطلا ثيد-ح كردأو لحر

 ظفاح : لاةف يناعمسلا هركذ دقو , ةئامسمخو نيعبرأو نيتنثا ةنع ورعب

 دادقبي عمس طخلا ميلم , باسنالاو ثيدحلاب ةفرعملا نسح يكذ نطف

 , دنلاو 2 ةنرغو , ةارببو « رهاط نب رهاز نم وردبو ناب نبأ ئم

 . (") ينالّقسملا رجع نبا هلاق « خلبو

 اب دك د“

 نب دم نب ةباسالا نيسحلا مساقلا يبأ نب دز نب نيسحلا

 نب اند نباب فورعملا دمحأ بيطلا يبأ نب يلع نب نيسحلا مساقلا يبأ

 مامالا نب مظاكلا ىسوم نب هللاديبع نب رفمج مساقلا يبأ نب ةرسوف دمحم

 بيقن ةباسالا ديسلا « يناجنرلا بلاط وبأ ٠ مالسلا اهريلع قداصلا رفعج
 هل , « لرصالا يف فدسملاب ١» : فورعملا باتكلا بحاص رهو ٠ ةرضحلا

 هه لقني . « باسنالا يف فراعملا ٠ : هم_سأ بسلا يف رص باثذ

 هغصو ركذو ٠ باسنالا ةركذت يف يلديرعلا اذبملا نب دمحم نب دمحأ ديسلا
 رجفم يف يديمعلاو ؛ ةيبلاطلا باسنأ يف يزورملا ليعامسا بلاط وبأ

 .11؟ (0)

 , 67د : “ نيفلؤملا ممعمه (')

 . "مام: ١ ناريملا نان (9

 ا ل لا د



 نسحم ديسلاو « ةعينملا نوصحلا يف ءاطغلا فشاك ىلع خيشلاو ٠ فاشكلا

 . )١( لماعلا

ْ 3 #6 

 ريمالا نب رفعج نب دهازلا .د>أ نب ىلع نيسحلا ىبأ نب نيسحلا

 رغصالا نيسحلا نب هللادبع زئاقلا يبأ نب مصحص رفعج نب ىتقيقعلا دمي

 ؛ ةباسنلا , ىلمالا مساقلا وبأ . مالسلا هيلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا نبا

 يلعو ٠ نيسحلا لضفلا وبأو ٠ مشاه وبأ هدالوأو ٠ ءارداسب سبحلا يف تام

 يلد.علا انبم نب دمحم نب دمحأ هلاق ؛ دادغبب دالوأ ريصقلا لعلو « ريصقلا

 : باننالا ةركذت يف

26 3# 

 ددحم نب حبالا نسحلا نب ىيحي نب نسحلا مشاه يبأ نب يضرلا

 نب !طابط ميهاربإ نب يسرلا مسالا نب نيسلا نب ىمحي نب ىضترملا

 0 نب نسحلا نب ىنملا نسحلا نب رمغلا ميهأربإ نإ جابيدلا ل_.ءامسإ

 لمآ ةباسن ناكو ٠ ةباسنلا هللا ىلإ يعادلا ٠ مالسلا م,يلع بلاط يبأ نبا

 ,ه5٠ ةنس ناضمهر ربش يف ينو: ٠ حبالا نسحلا نب دمحم همعو ٠ ناتمس ربطو

 . يديعلا رجشم ىلع هقيلعت يف يديرلا ىضترم دمع ديسلا هركذ

 ىلع ا +

 . يناهبصالا يسطفالا ينيسحلا رفعج نب بلطملا دع نب هاش فرش
 ,(؟) يليبدرالا دمحم خيشلا هفصو « ةبانلا لضافلا ملاعلا ديلا يلع وبأ

 .ه'ه: 5 ةحبشلا نا.عأ )0(

 ى ملكك <: 5+ ةاورلا عمماج (؟)

 سل ؟ثإل سس



 بجتتم نع ٠ (؟) ٍلماعلا نسحم ديسلاو )١(. يناغمأملا هللا دع نيفلاو
 نب نيسحلا نب ىلع نب نيسحلا نب نسحلا نب هللا ديبع نب ىلع نب نيدلا
 هقه ةنس قوتملاو ء 6.04 ةنس دلوتملا يرلا ليزن ىمقلا ةيوبأب نب ىسوم

 ٠ مهيفنصمو ةعيقلا ءاملع تسرهف يف

# 0 

 نب ناندع نب ةماسا نب ةباسنلا يقتلا هللا دبع نب فيهحلا دمع

 ىيحي نب رمع نب دمحم بلأط يبأ نب ىلع نب دمحأ نيدلا سمش نب ةماسا

 نب ةعمدلا يذ نيسحلل نب ىيحي نب رمع نب دمحأ نب ةباسنلا نيسحلا نبا
 يلع وبأ 0؟؟ ةنس دولوملا , ماللا هيلع نيدباعلا نيز ص مامالا نب ديز

 رثكملا ققحملا ةبانلا ليبنلا لضافلا رسقلا ليلجلا ٠ رعبكلا نيدلا لالج

 طبض يف ذخا دق ٠ حلاصلا يكزلا طبضلا ميظعلا طخلا ميلملا رجفملا

 رابخالاو باسنالل ةعامح اءرابخا ناك ٠ ميظع طخب عورفلا قيقحنو لومالا
 باشخلا دمحأ نب هللادع دمحم ابأ سلاج ٠ موجنلاو بطلاو بدالاب أملاع

 . رعشلا لاقو , ةيبرعلا لع هنع ذخأو , يوحنلا يروغللا

 كانه لغتشاو نينس سمخ اهب ماقأو ٠ ناسارخ ىلإ هابص ف رفاس
 ردصت قارعلا مدق املف ء بسنلا لهب سوبلا هل لصح كانه نمو « ملا,
 تارجشملا بتكو باسنالا طبضو « هيبأ عضوم يف سلجو . بسنلا ناويد ل

 درو : بجتا ربا لاق « ةيلديبع ةيولع : راتخملا نبأ تنب ةسيفن همأ
 ربش يف يفوت , 517 ةنم اهرخآ ًارار» دادغب ىلإ ةبانلا دمحلا دبع

 . م6 : ؟ لاقملا حيقنت )١(

 . ه+ : "5 ةعيشلا نايعأ (؟)

 ل ؟قيا لع



 )١(, يقطقطلا نباب فورعملا ىلع نيدنا جات نب دمحم نيدلا سمش هركذ

 ىبنتاو ةئامسمخو نيرشعو نينثا ةنس لاوش رشع عسات ةليل يف مجرتملا دلو

 نمو تاداسلا نايعأ نم أحلاص أثدحم ًالضاف ألاع ناكو ٠ بسنلا لع هبلإ

 ىورو « يدنوأرلا هللا لضف لجالا ديسلا نع يورب « ةيمامالا ءاملع رباكا

 نب مشاه يبأ نب رفعج نع ةباسنلا يسابعلا نوبلك نبا نع بسنلا يف

 يولعلا يرمعلا مئانغلا يبأ نب ىلع نسحلا يبأ هدج نع يرمعلا نسحلا يبأ
 يفه 67١ ةنس قوتملا يوسوملا دوم نب راخف ديسلا هنع يوريو « ةباسنلا

 , ه54 ةنس هيلع ةءارق « بلاط يبأ ناميا ىلإ بهاذلا ةجحلا » هباتك

 نم ةدعقلا يذ يف ريبكلا رازملا ىف يدبشملا رفعج نب دمحم هنع يوريو

 باتك » : هراثآ نمو . نيعماجلا ةلحر, هيلع هتأرت ةئامسمخو نينأمث ةنس

 ناوذعب (؟) يناربطلا كرزب اا هركذ « بسنلا يف ةعيرملا ضايرلا راهزأ

 نيسح ازريملا هتجرت ركذو ٠ « مجرتملل بسنلا يف ةعيرملا ضايرلا راهزأ »

 لمأ يف لماعلا رحلاو , (؛)يراسناوخلا يلع دمحم ديسلاو ٠ (؟) يرونلا
 (ه) يومحلا توتاي ركذو , ءاملعلا ضاير يف يدنفا هللادبع المو « لمالا

 نم اروئبو ٠ طساوو دادغب نيب ةينامعئا! برق ةيرق : ارونب نآونعب
 , مُحسرف وحن اهني ًاروص برقا روق رهن ةيحان نم مث ٠ ةفوكلا يحاون

 سانلا د>وأ ناك ٠ يواعلا ىقتلا نب ديمحلادبع ةباسنلا فيرشلا ناك اهنم

 . ١١86 راصتخالا ةداغ )١(

 . 084: ١ ةعيرذلا (؟)

 . 70ه : * لئاسولا كردتسم (9)

 . ؛الف : ” تانجلا تاضور (4)

 . 566 : ” نادلبلا مجعم ))
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 كرزب اق هتمحرت ركذو , ه5! ةنم تام « راسبخالاو باسنالا مع :١

 ,ديمحلادبع نباب ؛ هدلو نم لك ىعدي هردق ةلالجل مجرتملا « (١)يناربطلا
 يورغلا فيرشلا درشملا ةباقت يلو نم مبةهو ٠ لضأفا ءاملع تملأ اذه يلو

 ديمحلادبع نب دكمحن نب ديمحلا دبع نيدلا لالج ةباستلا مينمو « ةفوكلاو

 مجن يورغلا دبشللا بيقن مهنمو ؛ هركذ يتأي 555 ةنس ىفوتملا روكذملا

 باة5 يف هنصو تركذ « روكذملا ديمحلا دبع نب ىلع نب دمحم نيدلا

 .« فارشألا ءايقن ىف فاحتالا دراوم د

 ا د6 أ

 هالا/ ةنس قوتملا نيدلا لامك ٠ يرابنألا دمع نب جم>رلأ لمع

 هباحصأو (ص) ىثلا بسن يف ةرهوجلا » : ناونعب (؟) ةفياخ ىجاح هركذ

 . « ةرشعملا

 ا دج

 نب رهاط نب ىلع رهاط يبأ نب نسحلا دمحم يبأ نب مجءظعلا كمع

 56 يناحطبلا دمحم نب مساقلا نب ئسحلا ني دمحم نسحلا 5 نب ىلع

 مهيلع بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا مامالا نب ديز نب نسحلا نإ مساقلا

 ةرجشلا بحامص ةباسنلا لضافلا ديسلا « يناذمبلا رعلا وبأ « مالسلا

 ةركحذ# يف يىلدربملا انبم نب دمحم نب دمحأ ديلا هركذ « هيلإ ةيوسنلا

 , هزمر لعجو بسنلا يف هرات5 هرداصه نم ركذو هنع ىورو ” ناسنألا

 يناحطبلا دلو نه نسحلا نب ميظعلا دبعل ةرجشملا باسنالل ملسو
 ٍُش

 يعو
 3 ناكو 4 ةهش أوف 1-2 م كرد ص ٍِق الو 7 ةهبت أممق ول ةردجس

 . 5245 لامملا ىفطصم ]1١(

 , 41" : ١ نوزلفلا فشك 6

 هد !؟ة4. هد



 هنطوم ناكو ٠ ديز وبأ فرشلا لامكب بقلملا ناهفصأب بيقثلا لجالا ديسلا

 دمحم ىبأ ونب ناذمهب بيقنلا يدهم برح وبأ همسا اهب خأ امبلو ناذمبب

 باسنأ يف يزورملا ل_,ءامسا بلاط وبأ ديسلا مهركذ ء روكذملا نسحلا

 فاشكلا رجشم يف يديمعلاو « ةيبلاطلا
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 دمحم نب روصنم رفظملا 5 نب دهح ركب يبأ نإ مم ركلا كلبع

 ديعس وبأ ؛ ه1 ةن-- قونملا يعناشلا يزورملا ىميمتلا رابجلا دبع نبا

 لئاضف »و « باسنالا »: بتك بحاص ىناعمسلاب رهتشملا ظفاحلا

 نوكيي همامتو نفلا اذه يف ميظع باتك وهو , « خيراوتلا » و « ةباحصلا

 يلع نسحلا وبأ نيدلا زع هصخلو ٠ دوجولا ليلق هنكل . تادلجم نامث يف

 : هامسو هتاف اه كردتساو , 55٠١ ةنس قوتملا يرزجلا ريثا نب دمحم ىبأ

 , 8١١ ةنس ىلوالا ىدامح يف هنم غرف ٠ تاداجم ثالث يف وهو « بابللا »

 نم ناسنالا قلخ أدبو هقلخ ءيش لك نسحأ يذلا هلل دمحلا » : هلوأ

 بابللا بل » : هامسو ءايشأ هيلع دازو يطويسلا هصخل مث ؛ « خلا نيط

 هصخلو ؛ « خلا ءايشالا نع هزنملا هلل دمحلا » : هلوأ « باسنالا ريرحت يف

 ةئس ىقوتملا ٠ يعفاشلا يرش,خلا دمحم نب دمع نيدلا بطق يضاقلا أضيأ

 (1) ةنيلخ را هركذو ًايفارغتوف عبط دقف يناعمسلا ب اسنأ امآ , م4

 . قارعلا رثاشع هياتك يف هرداصم دحأ يوارعلا سابع هلعجو

 دك دك د

 نسحلا يبا نب دمحأ نيدلا سمش نب ةماسا نيدلا مجن نإ هللا كغ

 بأس لا نيسملا نب ىمحع» نب أ ,كلا بيق رمع نب دمحم بلاط يبا نب يلع

 ١) نوذظلا فشك ١ 4 5 .

 ب ؟ةؤإ١ ب



 0 نب ديز نب ةعمدلا يذ نيسحلا نب ىيحي نب رمع نب دمحا نيا اهلا دو نأ ع 1 .خّدبا نق

 رشع عسات ءاثالثلا ةليل هدلوم ناكو ٠ نيدلا لالج بقليو ًاثدحم ًالضان

 ديسلا اسم ةباكحلا بحاضص وهو ٠ ةئنامسمخو نرشعو نشأ ا لاوش

 رفعج ديسلا ةمحرت يف اهركذ مدقت . ةباسنلا ىنسحلا رشبلا يبا نب رفعج

 يقتل هللا ىدع نب دم.جلا ديع ملاعلا ديسلا هدلو نمف ٠ روكذملا ىنسحلا

 ةءاسالا دمحم لضفأ وبأ نيذلا فرس لسسلا مهنمو ء روكذملا ةماسأ نبأ

 نب دمحم ند يناثلا ديمحلا دمع ند نيسحلا هلثأ دبع يأ نيدلا ىعن نبأ

 , هركذ ىتأي « روكذملا هللا دبع بلاط يبا نيدال يقت نب ديمحلا دبع

 : هركذ ينأي ةداسإ نأ

 د د 3

 هللا دبع نب دمحم نب دمحا نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب هّللأ دبع

 مصتعملا نب نوراه قثاولا نب يدمملا هللا دبع ىبأ نب دمصلا دبع نبأ

 نب هللا دبع روصنملا رفعج يبا نب يدهملا دمحم نب ديثرلا نوراه نبأ
 ملاعلا رمد وبأ / بلطملا دع نس سايعلا ند هللأ فمع لذ 0 نب دمحم

 , ناستالا ةركذت يف يلديبعلا انهم نب دمحم نب .ددا هركذ « ةياسنلا
 لودلا خيرأوت ةفرعمد رابتعالا » : هأمس ًاباتك هيدصت هطخب تيأر : لاقو

 دج: الق ؛ ىبتنأ هطخب هرجشم تيأرو ٠ ةفيلخلا دج تمل هفنص « راودالاو

 سابعلا ىبأ نب يدتملا هللادبع نب ربظتسملا دمحأ نب نتن دببج نبأ وه
 ةحلط نب دضتعملا نب ردنقملا نب قاحسا نب دمحأ نإ

 هع نب لكوتملا نبا
 , م 096 هلم قوت : ديشرأا نوراه 0 مصتعملا 5

]4 



 . هل ًارصاعم مجرتملا ناو

 ا #6 *

 ةنس ىقوتملا يسويلطبلا ديسلاب فورعملا دمحم وبأ دمحم نب هللا دمع
 : ..راونعي )١( ةم.اح ىجاح هركذ ؛ء« باسنالا » باتك هل , ه١

 . روكذملا هللا دبع دمحم ىبال « باسنالا د
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 ىسومه نب رفعج نب نيسحلا نب ةزمح نب دمحم نب ىلع نب لءقع

 نرب د*حأ نب فوتنملا نيسحلا نب اشولع بقلملا مصألا ىلع نب ىلع نبا

 مالسلا هيلع قداصلا رفدج ماهالا نب ليءامسإ نب ىلع نب يناثلا ليعامسإ

 ديمجلاد بع دءسلا ىلإ هبأت5 درو يذلا وهو , يرصملا ةباسنلا كلملا بيسن

 دعسأ نبا بسن يف نعطلاب ةباسنلا ىنيسحلا ةماسا نب هللا دبع ىقتلا نبا

 . ةدمعلا يف ةبنع نبا هلاق رصمب ةباسنلا :بيقالا يناوجلا

 360 36 د

 يذلا ناسارخ ةباسن فيرشلا ديسلا ربطملا نب نسحلا نب يلع

 نسحلا مامالا عم ًارشثامم وره يف ناكو « باسنالا نف يف هرمع فرص

 « ةحودلاب » موسوملا بلاط ىبأ لآ رجشم بحاص « ناطقلا دمحم نب يلع نبأ

 ربطملا نب نسحلا نب ىلع ديسلا هفيلا: ىلع ةناعأ دقو ء 558 ةنس قوتملا

 ' (؟) يناررطلا كرري اقا خيشلاو ٠ (؟) يطويسلا هركذ 2 روكذملا

 فيلات هل رسما ل هيكو دمأأ ا1ه هعم نك ل ول هنا ركذو

 :.يابللا نادك

 . ؟؟؛؟ ةأعولا ةمغب () . ه8: 1١ نونظلا فشك )١(

 . 5618 : 1١7 ىفو ""؟ : 8 يفو ؟5: ه ةعيرذلا (؟)



 ناميلس ىبأ نب نيسحلا ىلع ىبأ نب دمحم نب ديز مساقلا ىبأ نب يلع

 نمجرلا دبع نب نسحلا نب نمحرلا دبع نب دمحأ نب نمحلا نب بويأ نبأ

 دمك نب ةمبزخ نا بوبأ نب نامشع نا ىسحلا لإ رمع نب هلل ٠ دييع نأ

 ميقملا « نسحلا وبأ « يقبيبلا نيتداهشلا يذ تباث نب ةميزخ نب ةرامع نبا

 "7 يف دولوملا ريبشلا خرؤملا ناسأرخ كيرف قدنف ناب فورعملا روباسيئب

 نام « هه ةنس ىفوتملاو قريب ةيحان نم راوزيس ةبصق ىف 444 ةنس نايعش

 حاشو » : هراثآ نمو « لاثمالاو ةغنلا : اع ةباست اهوزف ًالضاف ًاللاع

 بايل »و« ةمكحلا ناوص ةمتتو حاشولا ةرد » « هرصتخو « رصّلا ةهد

 ريسفت »و « ةعيرملا ضايرلا ريهازا »و « قبب خيرات »و « باسنالا

 « براجتلا براش » و « ةغاليلا جرن حرش »و « ةعيرشلا ةرواجملا ظافلا

 د.سلا ىلإ هاد هأو ء6511 ةئس هلأ ن* غرف «غالعأا جن حرش أما

 ىب#ب حيرت امأو « ىيسحلا هللا هبه نب ىي»» لب كم نب ىلع نسحلا يبأ

 بابل نادك أماو ء روكذملا دمحم نب ىلع نسحلا وبأ دمسلا نم بلطي هفلا

 نردلجي يف وهو , روكذملا ىلع نسحلا يبأ ديسلا نم بلطب هفلا بادنالا

 يف هنم غرفو , 508 ةنس يناثلا ىدامح رخاوأ يف لوالا دلجللا يف عرش

 رالاسبيس ةيتكم يف هنم لوالا دلجملا دجويو . ةنسلا كلت ىف ناضمر ربش

 كردشم ةبتكم ىف ةخسا هنمو « نأربط ُِق كلملا لما ةبتكم يو ء نأربط يف

 هراعشأ نم ًاريثك ءايدالا مجعم يف ترئاي ىكحو ٠ مالسلا هيلع اضرلا

 يف يديمعلاو , ةدمملا يف ةبنع نبا هنع ىور « مجرتملاو حاشولا نع

 نب دمع نب ديز هدلاو اماو ٠ (') يناررطلا كرزب اقا هركذو 2 هرجشم

 .« فارثالا ةباح »باك هل لضافالا ءاماجلا نم ناك 5 يقةرمبلا نيسحلا

 كا ل1



 هللأ ليغ يبأ لصوملا اس فرغلا كموع ىلا نا رصأت نا 3

 دنا
 يبأ ةرصيلاب بءقثلا نإ ةسحلا دمحم ىبأ دأد غيب بملأ نس دمج

 رفعج نب هللادبع نب ثوغرر يلع نب دمحم نب مساقلا بلاط يبأ نب دمحأ

 ؛ نيدلا ماوق لضفلا وبأ ٠ مالسلا مييلع بلاط ىبأ نب لع نب .ديبع قنا

 دوشمب فورعملا يمظاكلا فيرشلا ديغملا ةباقن يلو ٠ ةراسنلا لضافلا ماعلا

 دمحم بأ حمس « باسنالاب مع هلو ٠ خركلاب نكس نو « نيتلا بأي

 يراصنالا رمعملا بأ هنع ىو ر « ريسلاب ثدحو ٠ يرهوجلا ىلع نب نسحلا

 ىدحأ ةئس هتدالو تناكو يفلسلا رهاط وبأو ٠ ريضخ نب بلاط وبأو

 ثلات سيمخلا موي ةئامسمخو تس ةئم دعب يفوتو « ةثامعبرأو نيعبرأو

 فرغلا حيض كفمذي نك مجرألاو « شيرق رباقمب ةعمجلا موي نفدو 2 لاوش

 هم صوب 181 ةنس قواملا ىنيسحلا يروئيدلا نسحملا نب دمع برح وأ

 ىسيع دالوأ نم مهنأو مظاكلا دبشمب قورقملا يب بسن : ابنه باسنالل

 برح ابأ نأ يىدمحملا رصان نب ىلع فرشلا مأوق معزو ديرشلا ديز نبأ

 ىلع باشخلا ىنب بسن تبثا امك ء هل ةقيقح ال ًاروز بسنلا اذه عضو

 ه2جرت ركذو هرجشم يف يديمعلاو , ةدمعلا يف ةينء نبأ هلاك لصا ريغ

 يبدلا نبا ركذو ٠ هخيرأت يف راجنلا نبأ هركذو 2« (١)يررزجلا ريثألا نيا

 ١ خركحلاب نييولعلا بيقن ناك هنا : الاتف دمحأ هدلو يناعمسلا نباو

 . مالسلا امبيلع رفدهج نب ىسوه دبشمب نييددحملا نييولعلا بيقن هوبأو
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 نب هللا دع نب ىلع نب دمحم نب يدبه نب رصن نب دمح نب يلع

 رغصالا نيسحلا نب ص 87 قوكلا ةراضغ ىسيع ند يفيقعلا دحأ نإ ىسيع

 )١( بايللا ” :٠١56 .
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 م.ولع بلاط يبأ نب يلع نب ني حلا نب نيدباعلا نيز ىلع مامالا نبا

 ٠ يزارلا يكنولا رباص ديسلاب فورعملا فيرشلا مساقلا وبأ « مالسلا

 لضف هل نو اب اضاق ناكو «٠ يرلأ] ىرق نه ةيرق كنو ةيرق يف دلو

 هنم دافتساو دالبلا كلت يف عجرملا وه ناكو , بادنالا يف ماء هلو ملعو

 يرلاب هتيأر : لاقو ينرسلا ميدكنام نب دمع نب دمع نيدلا دب ةباسنلا

 باسنالا لع ف ةركاذم انايب يرجو "يلع لخدب ناكو , هسلج ترضحو

 ركذ«كلنو يف نفدو كانه ىفوتو « ةئامسمخو نيرشعو تس ةئس روبش ىف

 (١)يمقلا سابع خيشلاو ٠ ةعينملا نوصحلا يف ءاطغلا فشاك ىلع خيشلا هتمحرت

 لاوا يف يقبيبلا ىلع نسحلا وبأ هركذو , )١( يناسارخلا مشاه خيشلاو

 ديسلا يرلاوو ٠ نادلبلا يف باسنالا لع يف ف:دص نميف باسنالا بابل

 يف ركذ مث , ىكنولا حفلا وبأو ٠ ينيسحلا يكنولا مساقلا وبأ ةباسنلا

 يضاقلا ديسلا يرلا ةباسن ( ص ) لوسرلا لآ نم نيباستلا ءامسأ لصف

 دقو روكذملا يده نب رصن نب دمحم نب ىلع مساقلا وبأ يكنوأا نئاملا

 . للعلا اذه هنم تدفتساو يرلا يف يراج ناكو « هنأر

 د اي ب

 ربطملا نب دم لضافلا ملاعلا نب ىضترألا لضافلا بيقتلا نب ىاع

 نيرخفلا وذ نب دمحم نيدألأ فرش لضفلا يبأ نس لع نئنيد_لا زرع نبا

 ىلع مساقلا يبا نب دمحم رفعج يبأ نب رهطملا ىلع نسحلا يبأ ىضترملا

 طقرالا دمحم نب ليءامسا نب دمحم نب خرلا دمحأ نب ةزمح نب دمحم نبا

 نب ىلع نب نيسحلا نب نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب رهابلا هللأ دبع نيأ

 , 76ه خيراوتلا بختام )0(
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 مت بيقن ريبكلا لياجلا ديسلا نيدلا رخف ٠ مالسلا مويلع بلاط يبأ

 يلديبعلا نيم نب دمحم نب دمحأ نيدلا لا دمسلا هركذ ءاأبب ةباسنلاو

 لك اوزاح تيب نم مجرتملاف « هنع (')يلماعلا نسم ديسلاو ؛ ةركذتلا يف

 ديسلا مهنه ٠ اهريغو مآقو يرلا يف ةباقنلا لان نم مهنهو ؛ ةليضف

 لضفلا يبأ نب دمحم نيدلا فرش نب ىيحي نيدلازع نب دمحم نيدلا فرش

 يذلا روكذاا دمع لئفلا يبأ نيدأا فرش نب ىلع نيدلا زع نب دمحم

 رصأنلا ضوفو ,ه١؟ ةنس ىرلا نم يدب» نب رصان ديسلا هعمو دادغب درو

 ةرازولاو « 55 ةنس لاوش يف دمحم نيدلا فرش ىلا دادغبب ةباقنلا  ىسابعلا

 دمحم لضفلا وبا مهدج ناو « خيراتلا اذه يف يدهم نب رصان ديسلا ىلا

 نب هللا دع نب ىلع نب نسحلا هيقتلا هلجأل فنص ىلع نيدللا زع نبا

 ًاماعو ًالضاف أبيقن لضفلا وبأ ناكو ؛ ةعيشلا ءاملع تسربف باتك هيوبأب

 دمحم لضفلا ىبأ نب دمحم نيدلا فرش نب ىيحي نيدلا زع مبنمو « ًاليلج

 هبا لقتناو « هاش مزراوخ هلت يذلا ناردنزامو مق بيقن روكذملا

 يف مهجر: تركذو « اهتباقن يلوو دادغب ىلا هلتق دعب دمحم نيدلا فرش
 . فارشالا ءابقن يف فاحتالا دراوم
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 , لضفلا وبا يىئبسلا يصحيلا نورمع نب ضايع نب ىسوم نب ضايع

 مهماياو برعلا مالكو ةغللاو وحالاو همولعو ثيددحلاب هتقو ماما نأ

 نمو « 5454 ةنم شكارمب يفوتو ةتبسب 415 ةنس يف دلو « مهباسنأو

 « تابيبنتلا باتك »و« راونالا قراشم » و « لامك الا لامك ا » : هفيناصت

 «« ىفطصملا قوق> فيرعتب افشلا باتك » هلو , دئاوفو بئارغ هيف عمح

 ل امؤال



 , )١( يدنشقلقلا يلع نب دمحا سابعلا وبأ هنع ىورو ء« رعش ه هلو

 لاوكشب نبا نع (؟)يراخبلا ينيسحلا نسح نب قيدص ديسلا هتجرت ركذو

 باحصأ يف رابالا نباو « ةدير1لا يف دامعلا هركذو ؛ ةلصلا باتك ف

 . يناسغلا يلع

 3 دف د

 9 يتبسلا نيسحلا نب دمحت مئانغلا يبأ نب دمحم نب دمحأ نب راخف

 مظاكلا ىسوم مامالا نب دباعلا دم نب باجملا ميهاربا نب يرئاحلا دمحم

 هنع ىور « ةباسثلا لضافلا ملاعلا ديسلا ٠ نيدلا سمش « مالسلا هيلع

 ب دعم نب رات ئيدلا سمش هئبا دعم نع ىورو « راخت نب دعم هئبأ

 لضافا ءاملع مبيفو ٠ ءالجا ةداس مهو راخف لآ هبتهل لاقيو « اذه راخف
 روكذملا , راخف نب دعم نب راف نيدلا سمش ديلا مهزم « ةلحلاب مهو

 . هرك د نتأي

 ص 3 2#

 مساقلا يبا نب ييصنلا نسحلا نب ىدحملا ددحب يبأ نب مهسأقلا

 ىلع نب يرزجلا ىلع نب دمحم نب ىلع نب يرزجلا دمع رفمج يبأ نب ديز
 هى نيدياعلا نيز ىلع مامالا نإ رغصالا يلع نب يسطفالا نسحلا نبا
 بلاط وبا هركذ . ناجرجي بسانلا لضافلا ملاعلا دمحم وبا ٠ مالسلا

 نم ءهرجشم يف يديمعلاو « ةيبلاطلا باسنا يف ىنيسحلا يزورملا ليعامسأ
 رصان تاكربلا وبا نيدلا ريبظ ناجرجب ةباسنلا ظعاولا لجألا ديسلا هدلو

 . هركذ ىنأي روك ذملا مساقلا دمحم ىبأ ن دمحم نبأ

 )١( ط 69 نامجلا دئالق باتك .0

 ) )9للكملا جاتلا 16 .

 | [ةمثادسل



 هللأ دبع نب فمحن نب ةزمح نب يدبه نب دز نب ةزمح نإ ىتحملا

 ىلع رب يسطفالا نسحلا نب نيسحلا نب نسحلا نإ يروئيدلا لع نبا

 ةيأسأ نا ٠ مشاه نأ 4 مالسلا هيلع نيدباعلا نز يلع مامالا نب رفصألا

 . هرجشم يف يديءعلاو ء ةدمعلا ىف ةبنع نبا هلأق « يرلاب

 #ش د غب

 يدروييالا دمسأ سابعلا يبأ نب دم نب دمحأ سابعلا يبأ نب دمت
 نامثء نب نامثع نب دمحم نب رغصالا ةيواعم ىلإ هبسن ىبتني « يومالا

 مسارف ةتس ىلع نفوكب داو , رفظملا وبأ نايفس ىبأ دافحأ نم ةسبنع نبا

 ؛ باسنالا لعب سانلا ريخأ ناك ٠ ناسارخ دالب نم يهو ٠ درويبأ نم

 مئاص ليكلا فيفط ريغ ليذلا فيفع ٠ ةديدع مولع يف هنامز دحوأ ناكو

 املف « ًاميرظ ًارعاش بسنلا ملعب ًاريبخ بدالا يف ًارحبتم لولا مئاق رابنلا

 ضياعملا ابيف كردأ « ةنس نيرشع ةدم اهب أشنو دادغب ىلا لحر عرعرت

 يضاقلا توم دعب ابي ةيماظنلا بتك ةنازخ ىلوتو « ءابدالا بحاصو

 , 488 ةنس ناضمر ربش يف ىفوتملا ينييارفسالا ناميلس نب بوقعي فسوب يبأ
 ةنلخلا دنع هيدناعم ضعب ةياعس ةبج نم دادغب ىف ًاريخا هسفن لع فاخو

 رخآ ىلوتو ناذمه ىلا بربف همد حيباف , 511 ةنس ىفوتملا هللاب رهظتسملا
 قوجلسلا نالسرا بلا نب هاشكلم نب دمحم ناطلسلا ةكلم فارشأ هرمع

 هتاف ناطللا ريرس دنع فقاو وهو مسلا هومف 2 5١١ ةنس قونملا

 نه نيرشعلا سيمخلا موي ناهغصأب ىفوتو « هلزنم ىلإ لمحو طقسف هالجر

 ةديصقب مالسلا هيلع نيسحلا ىثرو « ةئامسمخو عبس ةنس لوألا عيبر ربش
 : هلوق أبنه

 دايز نمو ديزي نه يشرب رخص نب ةسبلع وهو يدلجف
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 ينكاس ىلإ هقايتشا ةرثكل قاتعملا ةلعت اهب بتك نابفصاب لزن الو
 نمو « هباسنأ يف يسدقملا رهاط نب دمحم لضفلا وبا هنع ىورو ٠ قارعلا
 يف نالجملا ةسبقو » برعلا باسنأ يف « فلتتاو فلتخا ام ه : هفيناصت

 « رعش ناويد » « نف لك يف لعلا تاقبط » و « نايفس يبأ لآ بسن

 هحرتو . ليخلا هيف فصو « لمألا بكوكو » « اسنو درويبا خيرات »

 ._:رباو , هخيرات يف ناكلخ نبا همحرتو ٠ هعيشتب أ-رصم لمالا لمأ يف
 كرزب افا خيشلاو « (؟) لماعلا نسح ديسلاو , )١( ىلدحلا دامعلا

 . (4) ةلاحك اضر رمعو ٠ (؟) يناربطلا
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 نيسحلا مشاه يبأ نب ىلع نب رمع نب رمعم نب ىلع نب دعسأ نب فهن
 نب ثدصحملا ىلع نسحلا يبا نب يضاةلا دمحا سايعلا يبأ نب ةباسنلا

 هللاديبع نب يناوجلا دمحم نب نسحلا نب ثدحملا دمحم نب ميهاربا ىلع يبا

 نب ىلع نب نيسحلا نب نيدباعلا نيز يلع مامالا نب رغصالا نيسحلا نبا
 , يرصملا ةباسنلا يناوجلا نباي فورعملا ىلع وبأ ٠ مالسلا مهيلع بلاط يبا

 يلو ٠ ةباسن ًالضاف ًاملاع ناكو ٠ ةنيدملا لمع نم ةيناوجلا ىلا بوسنم وهو

 يف دلو ةييرعلاب ًافراع ناكو ٠ اهب فارشالا ةباقت يلوو ٠ رصمي ءاضقلا

 )١( بهذلا تارنش ١8:4 . 1

 . ”09: ١ ةميعلا نايعأ (؟)

 ىف هركحذو ءابدالا مجعم نع الاه : 37و "© : ١97 ةمحرفلا (9)

 . 585 لآقملا ىفصم

 تاقيطو 56 : 1١ ءالبتلا مس نع 514 : ه نيفلؤملا مجعم (؛)
 , »4 : 11/7 ءايدالا مجعم 17 ؟ نأعالا تافنو ١5١ 4 ةنصتلا

 د 8هءو املس



 ةيغب نع بسنلا ذخأ « 588 ةنس يفوتو 050 ةنس رخآلا ىدامح ثلاث موي

 نع ىورو « ىطقرالا ةرديح نب دمحم نب ىبحي نب نيسحلا ىبا ةلودلا

 لولا ديعو « ةعافر يبأو ؛ يناريكلاو ؛ ىفلسلاو , راتخم نب مالسلا لليع

 نب معنملا يل ليبدرالا فسوي نب زيزعلا دبعو ٠ يمللا دمحم نأ

 سنويو ؛« فيفعلا نب ىضترم هنع ىور ء ينوباصلا حتفلا ىباو ء بوهوم

 ميهأربا نب دمحم هللا دبع يبأ هخيش ىلع هعامس ناكو ؛ قرافلا دمحم نبا

 ينامث ةنس رفص رشاع يف بتكو ٠ يرصملا ينانكلا حرف نب تباث نبا
 < فسلاطلا ذأ رد هب + اهنه هتك 1125 تاهو 63 اهسمكتو :ننسكنو

 لضفب ةينالا ةضورلاو » « باسنالا جات ىمسملا ٠ نييبلاطلا تاقبط »و

 « بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا نب ديز نب نسحلا ةئبآ ةسيفن ةدمسلا دبشم

 سيفالا فئصملا باتك دو« ططخلا نم هيلع لكشا ام مجعمل طمالا باتك دو

 رايعم »و « باسنالا يف ةيلضافلا ةمدقملاو »و « سيردا ينب بسن يف

 ةهزن »و« باوصلا جابنه » و « ( ص ) هللا لوسر ةرجش »و « بسنلا
 يفوت يذلا بوشاربش نبال ًارصاعم ناكو « « انبملا لآ بسن يف انعملا بلقلا
 هللا دبع نب دمحم دماح بأ نيدلا يب د.سلا أمهنع يوربو ع 08 ةنس

 تأرق (')بتاكلا ينابفصالا دامعلا ركذو ٠ هنيعبرا يف ةرهز نب يلع نبا

 هردص دقو نيعبسو ىدحأ ةنس يف قشمدب فارشألا ضعب ىلا اباتك هطخب
 : ىايبالا هذيب

 برق ىلع ءاقللا هللا نم وجرأو نسحب نيابي كاركذ ىلإ نحأ

 بدلا نم ًاريمب لا لك هيف ىري يذلا عضوملا نم يلق يف كذا

 . ١١9:1١ رصقلا ةديرخ (')
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 4من ود لف يذلا يماسلا رخفمللو

 برغلاو قرشلا يف سمشلا ريسم راسو

 بطقلا نمهلجأ لب يلاعملا بطقو أةرغمو راخفلل أد تدصأف

 بتكلا نم "يلا يتأي أم هند رق اننأف ةأحلا ىحور تمدع الف

 هدصق أل كثرادح نيدلاأ زع ريمالا ىلا 1-5 باتك نم هطخر أذيأ تأرقو

 : ةدمص#أ )| هذه هل وأ يف ماشلاب

 دعبلا ىوج نم ىنجاه أم مكجاه ىرت

 يدجو مكدجو لهو يبرك مكبرك لهو

 يدباام فاعضا هيفخا يذلا ناف مكيلا ًاقوش هيدبا ام لج نئل

 يمفطنب سريأ نم5 يداؤف يف ىوج

 دلصلا رجحلا يف راثلا نومك مكيلع

 أمنأو مكحإلع يرجع م عسمدلا أمو

 دوسلا نم ءاور ف ىنوفج تغفأ دار نافدأ مونلا در فل اذا

 يددع مكلايخ م راهن يلعلو مك دقفل مول ف لل يرابأ

 : أمنمو

 دولا ىف بحلا قداص بحت مالس يغلبف يريس قوشلا حايراي الأ
 ىذلا رخفملا يد نيذلا رع كلملا ىلا

 دمصلا يف بك اركلا ولعت هبقأنم

 : أمدمو

 دبا ةياغ لنا مل يناي تملع هلضف فصو نم تبنطا اذا كيلم
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 قشان فنأ يف يرحسلا ربنعلا امف

 يدجتسم عمس يف هأركذ نم بءطأب

 : أبدمو

 دفولا كلذ ىلا ًادفو مهدنع ىرت هبأبل دوفو تراس اذإ نم ابو

 دصقلاب هوفتلا لبق مباون» هبانج دصق داصقلا مع دقو

 لباقي وهو رصم عماجب هتيقل : لاقف ٠ هتلحر دئاوف يف ىشخنلا هركذ دقو

 نع رصم لخد نم لك هيف ركذ ركب ابأ ىنكي نم يف لداعلل هفنص ًاباتك

 ,هعاب دادتمأو هتفرعم ةعسل بيرغ لكي ىتأو « داجأو نقتاف ركب ابأ ىنكي

 ؛ (؟) بتاكلا ينابفصالا دامعلاو )١( ١ يدالقسعلا رجح نبا هتمحرت ركذ

 , (ه) يناربطلا كرزب اقاو ٠ (4) يزيرقملاو ٠ (؟) يفاولا يف يدفصلاو

 رمعم نب ىلع نب دعسأ تاكربلا وبأ هدلاو اماو . )١( ةلاحك اضر رمعو

 ىرصم ٠ لمالا ىلصوم ؛ يو>نلا ىضاقلا فيرشلا كلملا ءانس بقلي

 ثدح , ركذلا هبان ردقلا ريمك ناكو ٠ أنئكسم اهذختاو اهلا رجاه « راذلا

 . هرعص نمو لدم هدلو 4269 عاطقلا نا مساقلا يبأ نع رصعد

 ةرشعلا ينلا باحصأ مث ادام ىنلا بو لحتأو

 ةرمدمدح ىتح دجلا 5-00 مل دلأو 9 5 ىصوأ أذ.ف

 )١( ل4 : ه نازيلا نأسلل ,

 رصقلا ةديرخ (؟) 1١9:1١ .

 )©( ؟ تايفولا تاوف : 5١5 .

 ىريرقملا ططخ (؛) ” : 4١" ,

 )( ؟1؟ لاجرلا ىلع يفنصم يف ىفصملا باتك .
 ) نيفلؤملا مجحم 9 : 45 .
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 « )١( سابع ةبوت يف كيزر نب حلاصلا يف رعش هلو

 املا تمئس ام يدجنلا ىوبلاو اما

 : أمنمو

 اأبظ نم سابع تيحن دق تنك نك

 ىفعتسم كنع دجي مل امل ةجنرف

 افرطلا قزأملا يف لاوهالا نع دري لماذ وهو هرسا نم هتذقناو

 اؤدحلا هتلقم وحن هادم دمت يىدم ىلا كم رفذا هتقس دقف

 ىدخت سم ري مل نيح الا كدجو ًارغاص ةئسالا عقو نم رف أمو

 انفلالا ببي امدنء ًاييح هاري يذلا كلملل رملا ناعطلا لمو

 : هحدم يف لأتو

 اياوص يغ نه تلدب دقلف ابايرلاو ىميلس رجهأ نأ حاص
 اياستنا هاودجي ىرغأ نمحدم امهدعب نم تلصاو دقلو

 أباصخ الام ال دفرلا ىغتبي نل كيزر نبا فك ىف نا

 بايع بع يذلا رحبلا ىرجا دق مالسالا سراف ىنميبو

 اناححا الأ نكي م ماقمو هزجعم ءارصت ماشلاب 4 مك

 أساجع ًارمأ مهدي دانص ِق هلاعفا  .رم جنرفالا ب ارخ

 : ىرخأ نف هلو

 آرمط هبالم نم ايانملا دعي هنأف ىلاعملا كاردا وبد لنمو

 ارطخادجلا لقتسي اياطعلا يطخ انقلاعرقي انقلاو ايازرلا عيرق
 ريزو سيدأب ني زعملا نب ميمت ني ىبحي نب يجابنملا سابع وه )١(

 نيمطافلا تب فاغتساف هلتقو ةرماؤم هل ربدو 045 - 541 رفاظلا ةفيلخلا
 . قيرطلا يف جنرفلا هلتقو ماشلا ىلا سابع رفو ديعصلا نم

 م ا 24

 ءاجق ءب الطب
 هه



 ًارزشهظحلي توملاو العلا زوج, أنطوم عقنلا ىف ىطخلاب ططخب

 | : أبنمو

 ًارعذتميل ةضور ىصقأب ًاداؤف عدي مل هاب رغ طاطسفلاب رتها اذا

 (؟)يماعلا نسحن ديسلاو )١( ٠ ينابفصالا بتاكلا دامعلا هفصو ركذ

 . ةاعولا ةيغب نع

 3 د#ج دب

 , لضفلا وبأ ٠ يسدقملا ىنابيشلا دمحأ نب ىلع نب رهاط نب دون
 مهفرعأو مه5ذاو ةبانرك سانلا عرس] نم ن6 ٠ ينارسيقلا ظفاحلا

 نري دمحأ نب ددحم رفظملا ىبا نع بسنلا يف ىور ٠ بسنلاو ثيدحلاب
 سدقملا تيب يف مجرتملا دلو , 0.9 ةنس قونملا يدرويبالا دمحا نب دمحت

 فذاصتلاو . ةعساولا ةلحرلا وذ وهو , ©*اةنس دادغبب فوتو ؛ 44 ةنس

 « دالبلا مجعم »و « ماشلا لها سرأت ه : هفنأصت نمو . قللاعتلاو

 ركجذ . فورحلا ىلع رصتخم وهو « باسنالا يف فلتؤملاو فلتخملا »و

 جاحو « )١( ىلبتحلا دامعلا نباو ٠ نايعالا تايفو ىف ناكلخ نبا هت#جرت

 . (5) ةلاحك اضر رمعو ٠ (ه) ىلكرزلا نيدلا ريخو .٠ (؛) ةفيلخ

 )١( رصَعلا ةديرخ ١١5:1١ا.

 ١٠ : 497٠ ةعيشلا نايعأ (؟)

 . :١8 4 مهذلا تارذك (9)

 . 4.0ل : ؟ نونظلا فشك (؛4)

 4١. : طل مالعالا (9)

 قاولاو 46:16 ىهتلل ءالبتلا روم نع ةمل : ٠١ نيفلؤلا مجعم (1]
 واديملاناسلو 315 +: ١ ناكلخ نبال نايعالا تيفؤو 118: 0 ىدقفصلل
 . هرغو ؟١ال : ه رجح نبال

 هدا 65ه © د



 ينارغصالا ينيدملا دمحأ نب دمحم نب رمع نب دمحأ نب رمع ن ده

 يرغل ظفاح ثدحم ىسوم وبأ ء 0581 ةنس قوتملاو 001 ةنس ةول للا يعفاشل

 , ناذمهو ٠ دادغي رازو , ةدعتلا يذ يف ناهفصاب دلو ٠ ةباسن يراخ

 :هنأصتنم ٠ ىلوالا ىدامح ؟يف نابقصاب ينوتو ٠ يجربلا مناغنم عمسو

 ةم » « فارعالاو ظافحلا مولع يف » « فراعملا قئاقد نم فئاطللا د

 ىلا فورعملا عانطصا يف رمعلا عييضتو » « نيعباتلا يلاوغ » « نيبيرغلا

 . )١( ةلاحك اضر رمع هركذ « مانللا
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 , نيدلاديشر خيشلا , يناردنزاملا يورشلا بوشارهش نب ىلع نب لوك

 أغيلب ًارعاش اكو ٠ اهبيقفد ةفئاطلا هذه خيش ناك , 588 ةنس ىوتملا

 هنع ىورو « دمصأ] ديع يئبأ ىللعو دمحم نع ىور «2 ةباسن ألاع أتش و

 يبأ لآ باسنأ بادك » : ابنهم فيلأت هل ةرهز نب هللا دبع نب دمحم

 .«ءاملعلا ملاعم ىمسملا لاجرلا باتك » و « بقاتملا باتك » و « بلاط
 (؟) يناغماملاشادبع خيشلاو ٠ (؟)يل.بدرالا يلع نيدمحم خيشلا هتمحرت ركذ

 مجرتملل « بلاط يبا لآ باسنأ ناونعيب ٠ (4) يناربطلا كرزب اقا خيشلاو

 + قوكذملا

 دج 3

 . ؟؟8: #8 نيفراعلا ةيدهو ٠6 : 5١6 ناكلخ نبال نايعالا

 . ٠66 : ؟ ةاورلا عماج (؟)

 . ١٠ : “ لاقملا سيقنت (9)

 . مالا : ؟ ةعيرذلا (؟)

 مل 73.1



 نسهلا نب شيرة رباقم بيقن دمحم نب ىلع مسأقلا يبأ ن كه

 يلع نب داوجلا دمحم نب يداهلا ىلع مامالا نب ردهج نب ىفوصلأ ىبحب نبأ

 ةباةييلو « ةباسن ًالضاف أللاع ناك « مالسلا مهيلع مظاكلا ىسوم نب اضرلا

 فورعملا ةباسالا روكذملا دمع نب دححأ مستفلا وبأوه هوخأو ٠ شيرق رباقم

 . يوضرلا نسحملا نيابي

 4 36 د

 رفعج نب دمحب نب نوراه نب دمحم نب نئراه نب ىلت نب للوضع

 مظاكلا ىسوم مامالا نإ نوراه نب دمحأ نب دعم رفعج ىبأ نب قاقدلا

 مامالا فيرشلا ديسلا ؛ يروباسيالا نيدلا دامع رفعج وبأ مالسلا هيلع

 لوصأ هل . ةعيشلا ءاملع ءالجا نم ناك « برغملا» قرشملا ةباسن ماعلا

 :هفئاصت نمو ةئامسدخو نيعبرأو ف. ةنس ىلا قاب باسنالاف فيناصتو

 « ةيعيبرلا ضايرلا راهزا بأتك » د « يزرخأبلل رصقلا ةيمد حاشو »

 هنلا . « ةرهاطلا ةيرذلا نه باقعالاو باقلالا يف باسنالا بابل »و

 يف هنم غرفو . يولعلا ىيحي نب دمحم نب ىلع نسحلا يبا ديسلا مصب
 هيفلا امو , بسنلا لع فرش هلوا يف ركذو 2, هه8 ةنس نأضمر ربش

 ةخسن دسجوتو « ةيديزلا ةمئآ يناثلا لصفلا يف ركذ دقو تدكلا نك

 , لوالادلجملا وهو ٠ قوريالا ىلع ديسلا ةنازخ يف ريربت يف باسنالا بابل
 (؟) ينارهطلا كرزب اقإ خيشلاو « )١( ماعلا نس ديسلا هتمججرت ركذو

 بلاطوباو « باسنالا ةركذت يف يلديبءلا انبه نب دمحم نب دمحأ ديسلاو

 . هردشم ِق يديممحلاو ١ ة.ءااطلا باسنأ ف ىزورملا ليءامسأ

 )١( ؛ا!ل ةعبشلا نآأيعأ : ٠١١4.

  09م ةعيرذلا 595 .

 سل "هاي سل



  نرب نيسحلا نب ىلع مساقلا يبا نب هللا ةه نب دمحم نب لمحت

 ورمع نب هلطرب يلع نب دمحم نب نسحلا يبأ نب ىلع نب دمحم رفعج يبأ

 نيسحلا نب نيدباعلا نيز يلع مامالا نب رغصالا ىلع نب سطفالا نسحلا نبا

 فيرشلاةلودلا نيما ٠ رنعج وبا ٠ مالسلا مهيلع بلاط يبأ نب ىلع نبا

 رابعشا ةلورو ايدأ ارعافوب» ةيانت ذلضا#ا ذاك ناك «+ سلبارط ىضاقلا

 حدمو ردم ىلا هجوتو ؛ ( ماشلا سلبارط باحصا ) رامع ىنب اهب حدم

 نيعس:و نيالا ةنس قشمد مدق ناك و « يلامجلا ردب شويجلا ريمأ نب لضفالا

 بتاكلا] دامعلا ركذو . ةئافسمخو ئيرشع ةنس رصمب ىفوتو « ةئامعبرأو

 هنئم نم ىظحو , ابل ضفا دهع يف رصم يف ناك هنا هف صو ينابفصالا

 هادساام ةلمج يف لضافلا ىضاقلا رصمب هرعش ناويد ”يلإ ىدها ٠ ابازجأب

 أمم هتطبنتساو هتدجو ام هتدجتسا أم هنم تبيثاف ٠, لضاوةلا نم ل

 ةنس رطفغلا دعب ةئنبتلل لضفالا حدمل اهدعا ةديصق كلذ نمف 2 هتيذعتسا

 ةنسلا نم ناضمر ربش خلس ةيشع لضفالا لتقف « ةنامسم>و ةرشع سمخ

 : اهلوأو اهدعب ريزولا حدمو فيرشلا شاعو

 ءايلاو انلا' ك1: فدنعأو ةاورملا للملا قف .توراجت دق

 : ابنمو

 ءانجر .بولقللو ءالج كيءارت ذنم نويعلل لزت مل
 : اهممو

 ءادر اهنم عوردلا قوف قربلا اهاسك دق امنأل ًأشويجو

 ءأم نر جف دومغلا نام ىديالا لع هأيظ تلا لاب ْق

 : ةلغ اهفو ةكم ىلإ اهذفزا نفس فصو يف ابنمو

 ا 1 ىلا ا



 ءاخر حايرلا اهب يرجت مالعالك رحبلا يف بأس:: راوجب

 ءاضيب ادب أاهرقو تامح أاهنم ءادوس لك ءاملا لمح

 : سلبارطي رامع نبأ يف ةديصق هلو

 انني بتعلا عضوم يك اشعل ١ انام

 بذكتو مارغلا ىوعد يف قدصأن

 برغتن اهنع لابقالاب لمكحت ةمزعب مارغلا ليل لصأ ىينيرذ

 بهذم لذلا ةحاسنع يلو ميقا العلا مسق ابنا يلاوعلاو الف

 : أهنمو

 هئاجر ىمرهم كلملا رخف ن6 نمو

 بلاط, يذلا ظحلا رم با صأ

 اَهلا لواط ول فيسلا طانم ديعب

 بكتمو ءاول اجيهلا ىدل ىواست

 : هراد فصي. اهنمو

 بجحملا قاورلا دفرلاب صغدقو ةبيه دعرت نذالا انردتبأ مويو

 نديهريتلا بئاذ نم اهل ءامس هراج ردبلا ىلع أنملسو اذدلصو

 بشعم نينه وجلا نأ/ اضاير ابقي عانصلا بذكلا منمن دقو
 فبسنتو ىزعت سودرغلا ةنج ىلإ ىذلا ةموثام ءاجرالا ةلووصمو

 بوسصت»: [بنابقع وأ رثئي اهدرا نأ ةرظن ىلوأي لاخت

 : ةمدلرص9و نم لاقو

 نايلجلا لاح ضورلا ىشتتاو بابحلاب ايلا ةلقم تفرذ
 بادهلا ركرجم هيف نزملا دازاو ابتصلا هب تشمسو

 : أمنمو

 هد 5.95 د



 نكلو ًاولس مهدعب منأ ل

 رهف نم ةباوذلا يف ليلخ اي

 ًادهع ددجت ىك سيعلا امتو

 يه سج مقس |عمس رنيبل أمقسا

 ريسع ريغ نه نويدلا ءارلاب

 مكيدل ينامالا ضور يعرلاط

 مكحيلع اذامو مكاضاقتا

 هنم هللا ىنح اذا ىلقل ام

 "مهيأ! دي بابشلا ةغبص تحسم

 بابرلا فيط روزي نا أاعمط
 باكرلا رودص ىعم اليما

 بابيحالا دهاعم ىف ىوبلل

 بالطلا نع فاخ |: الكف

 ياسا نك كرش
 باأوث ريغب مكنع ىعوجرو

 باوجب لئاسأ مدحومس ول

 يلا قريال نم ىوبي فيك

 أمدمو ٠

 بايشلا] لبجل اتش>و اوف بيشلايذ مكح يرئاض ناكاذإو

 يناهفصالا دامعلاو « ىشمد سدرأت ف نأ اضع نأ : هتمح ب ركذ

 . )١( يناتكلا

 د د

 نيسحلا ب كبز دمع يبأ نب دمحم نب دمع مئانغلا يبأ سس لوح

 ا ىناتاملا كلملا رقعج سس دوأد ند ناممطس س ىسوم نا ىلع نبأ

 ىلع نب فرطالا رمع نب دمحم رمع يبأ نس هللا دبع لإ دمحم ردعج يبأ
 هدجناكو ٠ تاره ةباسن ناك ٠ يلاعملا وبا ٠ مالسلا هيلع بلاط يبأ نبا

 00 سس يب ب يب بيس

 )١( رصقلا ةديرخ ١ : 13580 .



 ةنس ىف نك « تأربد ةبأسن ليم ٠ روك ذملا كيز نب يلع نب راكتت رئاشبلا

 . باسنالا ةركذت ىف انبم نبا مهغصو دقو « ةئامسمخو رشع ىدحا

 تن ين نا

 دمحم نب دمحأ نب نسحلا نب ىلع نب دمحم نيدلا سمش نب كوت

 ىسومنب ةغارمب ميهارب] نب نيسحلا نب ميهاربأ نب دمحم نب دمحأ نبا

 , مال-لا هيلع مظاكلا ىسوم ماهالا نب ىضترملا ميهاربا نب رفعج نبا

 . باسنالا ةركذت يف انهم نبأ هفصو ٠ ةباسنلا يسوطلا نيدلا ءالع

 3 ا د

 ّن ليعامسأ نب نيدلأ ىصر مامالا ميدكت أم نب دمحم نب لود

 دمع نب رددج نب ةكسح سلا ند هللأ دبع طساو يضأق نا ليقع

 ىلتمامالا نب رغصالا نيسحلا نب نسحلا نب دمحم نب هللا دبع نب قليسلا
 يملا نيدلا دج ديسلا . مالسلا مويلع بلاط يبأ نب ىلع نب نيسحلا نبأ

 ةياسنأأ ىضاقلا رياص د.بلأأ نم ىسنلا ِق دافتسأ , ةقثأأ ةباسنلا لضافلا

 ركذ باسنالا تاع هراثآ نمهو ينيسحلا دم لا ىلع مساق وبأ وهو

 , هتسربف يف نيدلا بجتنم نع )١( ىليبدرالا يلع نب دمحم خيشلا هتمحرن
 ء ا("9) ىناغمأملا هللأ ليع ْمبشلاو ؛'() ينارطلا كرزب أها نميشلاو

 )١( امل : ؟ ةأورلا عم أج .

 ( "ؤزلإ : ؟ ةعيرذلا .

 لاقملا سيقنت (؟) * : ١ .

 سل 5١١



 نب سحلاّْ_ ب ىسحلا نب ىلع نيدلا بجتنم شيشلاو ء(١) ةلاحك اضر رمعو

 . مويفاصمو ةعيشلا ءاملع تسروف يف هيوبأب نيل

3606 

 حلي دمح] ني نوميم نب هللا ةبره نب ىيحي نب دمحم نب كده

 رفعج يبأ نب ىلع نسحلا يبأ نب دمحأ نب ةمركملا ةكم بيقن نوميم

 يةيوعلا هللا دبع نب حيصحخص رفعج نب يدقنملا ليءامسأ نب ىلع نب .امحم

 ثراحلاوبا ٠ مالسلا هيلع نيدباعلا ىيز ىلع مامالا نب رفصالا نيسحلا نبا

 رجشملا ةباستلا ملاعلا لسجالا ديسلا , نوميم نباب فورعملا يطساولا

 يوصلا يبل هطخ قلطأ يذلا وهو , هترجشب هدمب نم نايا : قذاحلا

 1. ؛دياعلا نيز نب فرشالا رمع دلو نه مبنا فيرشلا رئاحلاب نيذلا

 ثراحلا 1 صضرقفنا دقو « كلذ لع نودمتدب نأآلإ مهو ٠ مالسلا ه.اع

 . هرجشم يف يديمعلاو ٠ ةدمعلا ف ةينع نبا : هلاق , ةباستلا دمح

 مريفو « ءالجإ ةداس طساوب مهو , نوميه ىنبب نوفرع» تيب نه مجرتملاو

 نري نيسحلا نب يدبملا دمحم ني دمحأ : مبتم , نوباستو لضافأ ءاملع

 ' هركحذ يىنأي ةباسنلا هللا ةبه نب ىيحي نب دمحم نب يلع نسحلا يبأ

 ةسملا ىبأ نب نيسمهلا نب ىسحلا نب ةباس:لا هللا ديع ندلا ماوق مودمو

 ميهأرب] نب نسحلا نيدلا فرش مهنمو ٠ روكذملا ىيحي نب دم نب ىلع

 . مهركذ ىتأي ةباسنلا ىطساولا يدقاملا نوميه نب

 ركب وبأ يىعفاشلا ىنادمبلا مزاح نب نامثع نب ىسوه نب كه
 ,ديناسالاونوتملل ًاظفاح ةبانن ًاعرو ًادهاز أظفاح أبيقف ناك ٠ نيدلا نيز

 )١( نيفلؤملا مجعم ١١ : <9«"5 .

 هس 51١5



 ىلا « دعتلاو لاذتشالا مزال و دادغب نطوتسا ناو .ثيدحلا لع هءاع بلغ

 نينامثو عسبدأ ةنس ىلوالا ىداجخ ىرع نيرشعلاو نماثلا ةليل تام نأ

 رابتعالا » : ابنم فيناصت هلو ١ ديتجلا لباقم ةيزينوشلاب نثدو ةئامسمخو

 «باسنالا يف يدتبملا ةلاجع » و « ثيدحلا نم خوسنملاو خسانلا نايب يف

 ءامسأيف فاخملاو فآتؤولاو » و « نابشلا لع خو.شلل بجي ام ةفرعمو »

 نع دمحأ مامالا ىور أهي بهذلا ةلسأس باتك » و « نادلبلاو نكامالا

 دامعلا نبأ هت+رت ركذ « اهريغو ء« ةالا طورشش يفو ٠ يعفاشلا

 أضر رمعو ٠ (؟) ةنيلخ جاحو ٠ (5) يلد ررلا نيدلا ريخو )١( ٠ لبنحلا

 . (4) ةلادك

 6 6# د

 لاصخلا يبأ نب دهاجم نب جرف نب ةصلاخ نب دوعسم نب كوك

 بيدأ ثدحم هللا دبع وبأ ءه٠14 هنس قوتملاو 458 ةئس دوأ وما يمناغلا

 ةبطرق نكس 2 طيلغرف لهأ نم ءارزولا نم خرؤم ةباسن رعاش رثان يوغل

 « بدالاجارس » هراثآ نم ؛ ةجحلا يذ يف ةبطرقب ًالوتقم ىفوتو «٠ ةطانرغو

 نه( ص ) هللا لوسر هص+ نم بقانم يف ةمامحلا قوطو ةمامغلا لظ »

 يف بقأ-:ل| بسحلا جابنمو بقانملا جارعم ةموظنم » « ةماركلاب هتباحص

 )١( ؛4 بهذلا تارذش : 785 .

 مالعألا )س0

 . ١؟8 : ؟ نوئظلا فشك (95)

 8 : 1١ يبهذ_لل ءالبنلا ريس نع 54 : ١؟ نيفلؤملا مجعم (؛)

 .تاقبط ١ : 1١8 نكلخ نبال نايعالا تايفو 6 حالص نبال تاقبطلا

 . :١898 4 ىكبسال ةيمفاشلا

 ب #51 ب



 ,رعش » هلو « قراملا فذتو قرابلا بطخ » « ( ص ) هللا ل

 . )١( ةلا>ك اضر رمع هركذ « شنو
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 فرعي دقو , 58* ةنس ىفوتملا ٠ ىسلدنالا ةجاب نب ىيحي نب كلوت

 مالسالا ةفسالف نم ٠ يطسقرسلا يسلدنالا ييجنلا ركب وبأ غياصلا نباب

 هلاغتشا عم نو ٠ ميهاربأ برب ركب وبأ هرزوتساو ,« ةطسةرس يف دلو

 ,باسنالاب ًافراع ادي ًارعاش ىقيسوملاو بطلاو كلفلاو تايعيبطلاو ةفسلفلاب

 ةلاسرو « خ  تايهيبطلاو بطلاو ةفسلفلا يف ةعومجم أمام انك“ كعمل

 . () ىلكرزلا نيدلا ريخ هركذ ء خ  عادولا

 2 3 د

 ىلع نرب ىسيع نب رصان نب يلع نب رصان نب ىلع نب ىمضترملا

 نيسحلانب ديز نيسحلا يبأ نب ىسيع نب ةراضغ نيسح نب يلع نب ديز نبا
 , مال_لا هيلع نيدبا_هلا نيز ىلع مامالا نب ديز نب ىسيع نو ةراضغ

 : هباتك يف دشنا ء ةباسنلا يروباسينلا نئسحلا وبأ

 تهاب اذهجو يفأاذ فرطو اذ فرطنم لجخي اذ دخف

 سمت لاةيغب ١44 رابالا نبال مجعملا نع ١8:١5 نيفلؤملا مجعم ]١(
 مك : " ىدادغبلل نيفراعأا ةبده ٠4 يطوي ةأعولأ ةيغب ١١ يضلل

 . هريصغو

 عاسبطالا تاقبطو 7: ؟ نابعألا تارفو نع 5 : 4 مالعالا (0)
. 55: 1 
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 . )١( ىطوفلا نب قازرلا دبع همصو

 نتا طين انت

 ناقشمعلا رفعج نب دمحم نب رهاط نب فرشالا دمحم نب لضفملا

 قاح_سأ نب ةزمح نب يردصلا دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب ىيحي نبا
 ثدحاملا لضافلا ديسلا بلاط يب نب رفعج نب هللادبع نب ينيزلا ىلع نبا

 دمح خيشلا هفصو ركذ 2 دهاز ماع دم#م ىبسلأ هضئبأو ٠ ةباسنلا

 . (؟) يناغماملا هللا دبع خيشلاو « (؟) ليبدرآلا

 ًاثد_م ناك رهاط نب دمحم نسحلا وبأ فرشالا فيرشلا هدلاو امأو

 مجعم اذك ىلع وبأ هل يردملا 3 ركب يبأ نع ىور « الياج

 يف ىنيسحلا يديبزلا ىضترم دمحم هلأ5 هنم تلقنو يدتع وهو « هخويش

 نسحلا نب يلع نيدلا بجتنم خيشلا هركذو « فاشكلا رجشملا ىلع ةهقيلعت

 . طوطخع مهيفاصمو ةعيشلا ءاملع تسررمف يف هيوبأب نب نيسحلا نبا

 ا دك د

 , ةباسنلا يرفعجلا رهاط نب دمحم فرشالا نب لضفملا نب يدهش

 د. خيشلا هتجرت ركذو « هدلاو فصو يف هبسن يفأب مدقت لضاف ديس

 . (8) يناغماملا هللا دبع خيشلاو ٠ (0) ليبدرالا

 . 506 : !؟ ةآورلا عمأج

) 

0 

 . نيدلا بجتنم تسربف نع ؟9/ : ؟ لاقملا سيقنت (؟)

 . 5885: ؟ ةاورلا عماج (4)

 , نيدلأ بدم هيف تمص رب نع #1 لاهم مسي (1(

 هس ©5١5١ ب



 مهراعشأو مهباسنأو سانلا مايأب فراع « يتكملا كلملا دبع نب لازز

 ' يم رضحلا يولعاب لآ داد_هلا رهاظ ديسلا نر يولع ديسلا ىلإ تك

 يف ةرامع ديفمب فورعملا هباتك لوأ يف ركذ هنا ينمي! ةرامع نه هْفصو

 نب دمحأ هيقفلاو يكملا كلملا دبع نب لازن هيقفلا ينثدح : نميلا خيرات

 , مهراعشأو مهباسنأو سائلا مايأب فراع الا امبنم امو , يرعشألا دمحم

 سداسلا لاجر نم وبف ه5” ةئس يف هبات5ك فلا ةرامع ديئمف

 دنع د# ب

 ناك ٠ نسحلا وبأ , يريملا ينويلا ناوشن نب ديعس نب نآومست

 باسنالاو عورفلاو لوصالاو ةغللاو وحنلاب أةراع ًاننفتم الاع المسا أميقف

 هنامزيف وهو « ًاهوفم ًاغيلب ًاحرصف ًارعاش ٠ بدألا نونف رئاسو خيداوتلا»

 مالكءاودو مولعلا سمش » : ىمسملا همجعم هتافلؤم ريخو , نميلا ةمالع

  نرم نامألاو فيئصتلا مجعمو فيلأتاا ميحص وأ « مالكلا نم برعلا

 ةربص لبج لهأ همدق ناكو « نييوغللا نءلا ءاملع نم وهو , « فيرحتلا

 نورشعلاو عبارلا ةعمجلا موي يفوت نأ ىلإ مبيف مكحف ميدل أكلم هولعجو
 يتلا ةروبشملا ةديمقلا هلو ةئامسمختو نيعيسو ثالث ةنس ةجملا ننال قف

 : ايلوأ

 حاصا. ًاحلاص كسفنل:لمعاف حازم ريغ وهو دج رمألا

 فسو» نب رمع فرشألا كلملاو , )١( يومحلا توقاي هفصو ركذ
 . هنع ىورو باحصألا ةفرط يف يناسغلا

 الع دع أ
 ا ا

 )١( ءاردألا مجعم  : 1١9")اب .
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 امحم ىبأأ نإ ج رعالا بع ند سلا .قيوع يبأ نب ليعامسإ نب يداه

 نب ورهع نب ةلطرب ىلع نب نيسحلا نب ةلطرب ىلع نسحلا يبأ نب نسحلا

 ؛مالسلاهيلع نيدبأعلا نيز يلع مامالا نب رغصالا ىلع نإ سطفالا نسحلا

 ,ه٠ال ةنس يع نا ٠ نأرفصأ بيقن ؛ رجشم ةباست ديس , ىساحملا وبأ

 . هرجشح يف يديمعلاو ةركذتلا يف ىيلديبعلا انبه نبا : هلاق

 د 3#

 مساقلا يب نب ةرمح نب دمحم نب رهاطلا ىلع نسحلا يبأ نب هللا ةه

 هللا دبع نب ةفوكلا يما هللا ديبع نب رغاب ىلع نسحلا يبأ نب هللا ديبع

 بلاط يبأ نب لع نب نسحلا نب ىنثملا نسحلا نب رفعج نب نسحلا نبا
 نم ٠ دادغبب ني.بلاطلا بيقت ء فيرشلا تاداعسلا وبأ , مالسسلا مييلع

 ًاعلضتم لضفلا لماك . ابلاوحاو اهمايأو برعلا راعشأو ةفللاو وحنلا ةمئأ

 ةنس يفوت . هيلع ىنثاو دادغبب يرشخمزلا هب عمتجا ٠ ثيدحلاو بدألا يف

 ىلع ىبأ هيلا ىل_ م2 بلاط ىبأ ند هر نا هللأ ل ىلع ىبأ لنا ع

 دادغب خركي هرادب نفدو ؛ ىفتقملا ةفالخ يف ةئامسمخو نيعبرأو نيتنثا

 . ةغللاب ةفرعملا مات ناكو ؛ وحتلا لع يف هرهد ديحوو هرصع ديرف نو

 مالكلا ولح ًاحيصف ناكو . يولعلا ايطابط نب ىيح رمعملا يبأ نع ذخأ
 هدلاو نع ةبأ' خركلاب نييبلاطلأ بقت نو ٠ ماهفالاو نايبلا نسح

 هسلجي يف ملكتي داك ال نسح تءس اذ هسلجم ف ًاروقو ناو « رهاطلا

 آموب. هيلإ مصتخا دقلو « سرد بدأ وأ سفن بدأ نمضتيو الإ ةملكب

 اذك يف هنا رخآلا نع لوقيو وكشي امدد>أ لءجز نبواعاا نم نال+ر

 , بباعملا ريق لامتحالا ناف لمت>ا ىنب اي » : فيرشلا هل لاقف !ذكو

 نوضفيف بويع مهل نوكت سانلا نم ًاريثك ناف ٠ ةعفان ةنسح ةملظ هذهو
 هس 1



 نمأ ريثك و مريف تناك مهل بويع بهذتف ابنع نودكسيو سانلا بويع نع

 املو , « مهيف نكت مل بويع مهل ريصيف ساالا بويعل نوضرعتي سانلا

 هترايز ىلإ ىضم جحلا أدصاق دادحغب دومحت مساقلا ابأ يرشخمزلا مدق

 نر لادبع هذيملت هعم ىضمو «٠ يرجشلا نب للاةبه تاداعسلا وبأ ديسلا

 املف يرابنألا نب نمحرلا دبع لاق ءاهاال ةنس ىفوتملا يرابنالا دمحم نبا

 : ىنتملا رعش هدشنأ تاداعسلا وبأ انخيش هب عمتجا

 ربخلا ربخلا رغص انيآل املف هنئاقل لبق رارخالا رثكتساو

 : كلذ دعب هدشنأ مث

 ري | نسح | مسالف نو ردعج نع أ: ريخت نايك رلا ةلئاسم تناك

 يردصب ىأردق اممنسحأب ينذا

 لكك رابجلا ديع نا كرابملا نيسحلا يبأ مبدم 0 ةعاج ع ثبدحلا أرقو

 م هللا و الق انيهتلا مث

 بتاكلا ناهبت نب ديعس نب دمحم ىلع يبأو ء يفريصلا مساقلا نب دحأ

 ؛ ليذلا باتك يف يناممسلا نبا ديعس وبأ ظفاحلا وبدأ هركذو 2 امهريغو

 هيلع ىتءارق تقو ينيزلادارط نب يلع مساقلا يبأ راد يف انعمتجا : لاقو

 تأرقو هيا] تيضم مث « ةسردملا يف رعشلا ن» ائيش هنع تقلعو ثيدحلا
 نمف ٠ نسح رعش هلو ٠ يوحالا بلعت سابعلا ىبأ يلامآ نم أزج هيلع
 لل. ند ىلع د رغظملا ردها نأ نددلا ماظن رزوأ) م مدع ةدمصق كلَ

 : اهلوأو )١( ريبج نبا

 حصا: كل يننا كداؤف ظ_ؤحأت حفاطلا ريدغلاو ةريدسلا يذم
 هلض نأ ىذلا ىداوأ) هرم 5

 7ايام
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 ىتكالا88 : ١ تايفولا تاوف يف ابيليامو ةديصقلا هذه تركذ )١(
 روك ذملا هلأ ةبه ىلدسلا رعش لد نذأأ دل

 حواغتملا هرشن ةاده يراسلا

 هه ”ا8 ]|



 مرغلل تامملا لبق دئاع لص

 ةرظنب نينضلا أشرلا فصناام

 الزنم هىوبو هسبرازملا طش

 هقوفو ميسالا هنطعي نصغ

 أاهظال هتمهاشت نودعلا اذإو

 اناشف قيقعلاب انررم دقعلو

 رمضم نم مكحف يكينهب انلظ

 ايان هدير راما تر

 انت ديا يحاصأب

 تربر مأ انئويعل تدب ىمدأ

 انل تدب راوصلا لقم هذه مأ

 انئيجاو دقو ةحراج قبب ل

 ىوبلارسا نمباقلا عاجترا فيك

 هسبرش جراض ءام نم هتلب ول

 : أضيأ هرعش نمو

 دوهش عومدلاو فاخ دجولا له

 ديبلاءبل اب كنوؤش ىنفت قه ىتحو
 ةريك ىنان تكد نأو ىنأو

 ملاص كلالض ىف ىضقت شيع

 مماط ةبابصلا يغصب ىعد ال

 حزام ناد ورف كبلق ميمصب

 حاج مالظ هب فجي رمق

 حوارتملا رظا_لا هنه ورب مل

 حراسمو ابملل معنتارم هيف

 حفاس عمد هاوه عاذا آدجو

 مضاون تارفقملا صارعلا كلت
 حئارلا ثلملا امكرايد ىقسو

 مجاور نيلافكا دكرخ هأ

 مئافصو انق مأ عقاربلا للخ

 حراوج ىنروب اسيل نهو الا

 حراقلا ضارب نأ ةواقشأ| نمو

 مقاوأ 3 دج وأل ترنأ ا

 دوج ةأشوأ| لوق بذكم لهو

 طع كابالا قاع ولا
 ربيكأ وهو « « يلامالا باتك » : اهنم , فيناصت ةدع بدالا يف فئصو
 رم ةج دئاوف لع لمتشي وهو ٠ اسلم نينامثو ةعبرأ يف هالما هفيلأت

 ىبأ ةسامح هب ىهاض « ةسامحلا » : هامس ًاباتك عمحو : بدالا نوتف
 هيلا حرش » و « هأذنعم فلتخاو هلففل قفتا ام » : هلو , يئاطلا ماهت

 د ١١



 يىباتك يف هفصو تركذو . « ىكولملا فيرصتلا حرش هو « ينج نبال

 نبا هتجرت ركذو « « فارشالا ءابقن يف فاحتالا دراوم ه : ىمسملإ
 ةنس قولا يرابنألا دمحم نب نمحرلا دبع تاكربلا وبأو . )١( ناكلخ

 . (4) يملا سابع خيشلاو « () ىتكلا نيدلا حالصو . (؟) هال

+ © *# 

 بيقنلا هللا ديبع ىلع يبأ نب نسحلا نب دمحم مشاه يبأ نب ىمعي
 نسحلا يبأ نب نسحلا دمحم يبأ نب هللادببع نب نسحلأ نب دمحم نب يرلاب

 رغصالانيسحلا نب جرعألا هللا ديبع نب يناوجلا دمحم نب نسحلا نب دمحم

 ديسلا ٠ ىناوجلا بلاط وبأ . ماللا هيلع نيدباملا نيز يلع مامالا نبا
 , هتقو يف ملاعلا اذه يف هيلإ راشملا ناتسربط لمأ, ةباسنلا لضافلا ملاعلا

 يوريو ٠ 208 ةنس روبش يف أ_-ممح « ناتسربط ةديرج ه : هنيلأت نمو
 نع ىورو ؛ 605 ةنس ىف ىفطصملا :راشب ىف يربطلا خيفلا هنلّوم نع

 , ةركذتلا ىف يلديبعلا انبم نب دمحم نب دمحأ ديسلا ناتسربط ةديرج

 مجرتملاعمح ناتسربط ةديرج ناونعب )١( يناربطلا كرزب اقا خيشلا ركذو

 باسنأ يف يزورملا ينيسحلا ليءامسا بلاط وبأ هفصو ركذو 2 روكذملا
 . ةيبلاطلا

 د ع د

 02020200 89 : ؟ نايعالا تايفو (1)

 . رصم ط ؟86 ءابدالا تاقبط يف ءابلألا ةهزن (؟)

 . ؟ملب : ؟ تايففولا تاوف (9)

 . ”؟ل:١ باقلألاو ىنكلا )ل

 . ةمل:ه ةعرذلا (6)

 هس 7956 هس



 نري هللا دبع نب سوي نب دمحم نب ثرغم نب دمحم نإ سئوب

 يفأسأر ناك ٠ سلدنألاب ةمئالا دحأ . ةمالعلا نسحلا وبأ ىطرقلا ثيغم

 نب رهع ىبأ نع ىور « دانسألا ”واعو رابخألاو باسنألاو ةغللاو هقفلا

 نيت ةنس ةرخآلا ىدامح يف يتوتو رابكلاو . دمحم نب متاحو . ءاذحلا

 )١(. لينا دامعلا نيأ هلأق ؛ ةنس نينامثو سمخ نع ةنامسمخو نيثالثو

 :١601 5 بهذا تارذدش )1





 ير 6 ىبأ رب عنسحلاا قا ىمحرلأ دبع نب دمحم نب دمح|

 نب دمحم ملاس ي نب يلع بهاوملا يبأ ني ةرهز نسحلا يبأ نب نسحلا
 قاحسا نب مزاجملا نيسلا نب وصلا دمحم نإ دمحأ نب ينارحلا دمح
 نيدلا رع مساقلا وبأ « مالسلا هيلع قداصلا رفعج مامالا نب نمتؤملا
 هفدصو ركذ , 366 ةنس يفوت بلح بيقن « ةباسنلا ملاعلا في رغلا

 يف يديمعلا ديسلاو ؛ سورعلا 0 ِق يد_يمبزلا ىضترم دمحم ديسلا
 :(3) ي كرانألا فسوي نيدلا لاجو )١ ٠ ىلماعلا نس للرسلاو 2« هرجشم
 اهئارقفو اهئاملعو اهئابقثو بلح 00 مهو ةرهز ينب تاداس نم مج رملاو
 ..يدلا ءالع ديسلا ءالضفلا سيئر ه.ةقل ماعلا مهنه نوم دقتم ةدأس

 نساحملا يبأ نب نسحلا ىلع يبأ نب دمحم ميهارب] | يبأ نب يلع نسحلا وبأ
 بلاط وبأ ديسلا هدأوو , دم نسدلا ردب دجألا هرغأو , روكذملا ةرهز

 ةمالعلا بيتك ءالؤه « نسحلا نيدلا زع دمحم وبأ ديسلاو نيدلا باهش ىحأ

 بيقنلا مهنمو ٠ ةر وبشملا ةليوطلا ةزاجالا ميل ٍلحلا رهطملا نإ نسحلا

 يلع يبأ نب كم ميهارب] يبأ نإ ردعج نب دمحم ميهأربإ يبأ باحإ

 دراوم يف هفصو انركذ دقو , روكذملا ةرهز نساحملا ىبأ نب نسحلا

 نيمأ دحأ بلط وبأ ةباسنلا ملاعلا مهنمو « فارشألا 5 يف فاحتألا

 . ؛!له : ؟و "6 : ١ ةعيشلا نامعأ 01(

 . ١45 ىفاصلا لباملا (5)

 سلسل 7559



 , هركذ ىنالا الاب5 ةنس قوتملا ةرهز نساحملا 5

 6 دج دب

 نب دمحم نب يلع نسحلا يبأ نب نيسحلا نب يدبملا دمحم نب دمحا
 ىئسمحلا يبأ نب دمحأ نب ةمركملا ةكم بقت نوميم نب هللا ةبه نب 5

 حصح+ص رمعج نب ىدقنملا ليءامسا 7 يلع نب دمحم رفعج ىبأ نب ىلع

 نيدسباعلا نيز ىلع مامالا نب رغصألا نيسحلا نب ىقيقعلا هللا دع نبا
 طخلا هأو 4 ةباسنلا لضافلا داصلا 4 لومعم ندأب فوردملا : مالسلا هلع

 . ناسنالا ةرك ذد ْق يلديبعلا ا نبأ هركذ ' نسحلا

 6 اج ذب

 نب دمحم نإ دمحأ نب نيسحلا نب دمحم نب نسحلا نب لءءاوسا

 ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب ناكسم بقلملا دمحم نب نيسحلا نب نيدلا زع

 ٠ يزورملا نيدلازع بلاط وبأ ٠ مالسلا هلع قداملا رفعج مامالا نبا

 , ةقيرطلا ىضرم ةئسح ةريس هل قالخالا نسح « ةباسن ًالضاف املاء نك
 ءابدالا متجعم ِق هركذ 4 ىومحلا توقكأد 4 ارصأاعم نو ةجرللا قداص

 ده نب دمتحأ ىلع 5 مق نم وره ىلإ هدادجا نم لقتنأ نم لوأ ناو هنا

 ,جاييدلا دمحم نب ىلع ةنيدملا نم دادغب ىلإ لقتنا ناكو ٠ نيدلازع نبأ
 اوماقأ مث مق ىلإ لقتنا نيسحلا هنباو ٠ يصراخلاب فرعي اذه ىلع نو

 نينثالا ةلل هدلوم نا هءازج هللا نسحأ ينربخاو , ناوألا اذه ىلإ درحإ
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 لجر يف سأنلا تدجوف هترز دق

 راد يف ضرألاو ةءاس ىف رهدلاو

 مركو رشبلا نس>و قارعالا ةحامسو قالخالا نسح نم عبط دق

 رهو , ريثك قلخ يف أةرفتم هارت ام ىلع ءابرغلا بحو هجولا ءايحو عبطل |

 لو_طدالاو رعشلاو ةذللاو وحالاو .ء باسنألاب قي سأانلا معا كلذ عم

 يف اهنالتخا ىلع مولعلا ءارقأل ريدصتلاب دليلا اذه يف درفت دقو ٠ موجتلاو

 يف لعتمو , ةغلل ءيراق نمف ٠ مبضارغأ بسح ىلع سانلا هباتنت لزنم

 ريغو . لوصألا يف ثحابمو , موجنلا يف رظانو , ةغلل محصمو « وحنلا

 درنال قالخألا نيح , عضاوتم همأاع ةعس عم وهو ٠ مولعلا نم كلذ

 : هف.ئأصت نمو . هنم الا ديفتسم ديفتس الو « هيلع الا ابيرغ

 رصتخم « فرشلا نأتسب »و ادلب نيتس وحن « سدقلا ةريضح »

 دلجب« بلاط يبأ لآ بسن يف بلاطلا ةينغ » و ادلب نيرشع نوكي كلذ

 « يزارلا رخفلل هننص يرخفلا » و فيطل دلجم « بسنلا ىف رجوملا »و

 باسنأ ىف ةيوبنلا ةرتعلا ةصالخ » و فيطأ دلجم « ةيبلاطلا ةدبز »و

 مئانغلاىبأ باتك »و اهنم ةدع رتجشو « بسنلا يف ثلثملا » و « ةيوسوملا

 يعيمتلامساةلا نب ددع نسحلا ىبال هبقع لصتا نم باتك »و« ىمشمدلا

 يناجنزلا بلاط يبأ ديسلل فرامملا باتك » و رجشم « يناهفصألا

 « يروباسيثلا رازبلا دس#أ نب ايركز هيقفلل تاقبطلا » و « يوسوملا
 «بسنلا ىف دادعألا قفو باتك » و « ةصاخ ىعفاشلا بسن باتك »و

 1 : ةسفنل يندشنأو

 أبولسمو أبولغم راصدق هبح يف يل نمل اولوق

 أءوتكم ناميالاو هاوه ىرأ نم بملقلا ميمص يفو

 ها 7956 |



 ايويعمو ًالولعم يد تريص هقشع يف يتحصو
 ابوكسم دخلا يف لمبنم هؤام رميثم ىفمل مو

 : هسفلأ يندهنأو

 نسحلا رظنملا اذيف لمأتلا نم 2 هتنجو ءالال اهبجحي نيعلاو
 نفسلا ىلعالا يتل 3٠ نمهيل] تر ,ءيترظن ولتعنم يتربع لسب
 نئسالا, قطنلا دنع هللا هدما فو ماستبألاب فعن ال ل

 نبي مل وهو أقطن هوف نبي لو ررد هقش ًاَقرتع تفرعال

 نإ دعس نب دمحم حتنلا يبأ نيدلا بوتنم : بدألا يف هضياشم نمو

 بذتنم ىلع ؛ هقفلا يفو ٠ ىجاويدلا لضفلا يبأ نب دمحم نب دمحم ن دمح

 : هخياش» نمو , يريقفلا قاحسا نب ناميلس نب دمحم متفلا يبأ نيدلا

 مجعم يف توتا مهركذ نوريثك مهو « مهريغو ١ يزارلا نيدلا رخف
 نيدلا رخف يل لا هنا هنم ًاثيدح يزارلا نيدلارخف عم هل ركذو ٠ ءابدألا
 ه-.ف رظنأل نييبلاطلا باسنأ يف افيطل أباتك يل فنصت نا بحأ : هد
 , ًاروثنم مأ ًارجشم هدييرتا : هل تلقف « هب ًالماج نوكأ نأ بحأ الف
 عمسلا تاقف ٠ هظفحا ”يش ديرأ انأو , ظفحلاب طبض:ي ال رجعملا لاقث
 . « يرخفلاب » : هتيمس يذلا باتكلا هل تفنصو تيضمو ةعاطلاو

 نوصمحلايف ءاطنإا فشا6 ىلع خيشلاو , (١)يومحلا توقأي هتمجرت ركذ

 يف يندملا مقدش نب ماض ديسلاو , (؟) لماعلا نسحب د.سلاو ؛ ةعمذلا
 قازرلا ديعو « (؟) يناربطلا كرزب أفا م سشلاو ' رامزألا ةددت

 )١( ءايدالا مجعم 5 : ١40 ,

 ةه.شلا نامعأ (؟) ١١ )"و ؟8كغ) :5" .,

 “و الالك !؟ ةعيرذلا (؟) :٠١٠6 "ع. : نيبو |(ه : و ,
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 نيدلا جا: نب دمحم نيدلا سمشو ٠ (؟) يطويسلاو , )١( ىطوفلا نيا

 . (4) ةلاحك اضر رمعو ٠ (؟) ىقطقطلا

 د6 3#

 بيدالا يرصملا سابرد نب كلملا دبع ىضاقلا نب لمعامد.سا

 لئاسر هل . ًاسيئر أبتك ًالضاف أبيدا نأ ٠ نيدلا دامع . ءادنلا بأ

 بسنلاوهقفلاو بدألاو معلا تمد ئه وهو «2 أهنم يش ”يلإ عقي مل راعشأو

 : دوع لع بتكي ام هطخب تأرآق

 ساللججو ىم|أدن أمن دب راغأ أمتارمث تحرصأ سنأ ةحودو

 سائلا اهد وع لعىنتغ تسعاوأف ةيمطر ي*و ريطلا ابيلع ىنتمت

 ربش يف هتافو تناكو . ةئامسمخو نيعبس ةنس لاوش يف هدلومه نانو

 نب قازرلا دبع هلا , ةرهاقلاب , ةئامتسو نيرشعو عبرأ ةئس نأ_ضمر

 . (ه) يطوفلا

 دك د« د

 « يرقملا يزيربتلا ىنسحلا دودوم نب ئسحلا نب دمحأ نب فرشا

 نه هد سج مد « ءاملعلا ةمئألاو ءاريكلا تاداسلا نم : نيدلا ءالع

 :ءابقفلاو ءارقلا نم ءايجنلا دالوألا اب, بقعاو , زيربت نطوتساو زاجحلا

 تيتكو « هتمدخب تعمتجاو هتيأر : لاقو ىطوفلا نب قازرلا دبع هركذ

 . ١94 ةأعولا ةيغب (؟)

 . رامتخالا ةءاغ (؟)

 . 59561: '" نيفلؤملا مجعم ش9

 . "ق8 : " نادألا عيمجم (5)

 دل "997



 ,بسنلا سووأط نب يلد مسأقلا وبأ ندلا يضر رهاطلا بيقثلا سرد هل

 تا ريخلا بسكو عضاوتلاو سفنلا مي رك أددوتم ةريسلا لبق“ ناو

 درسأاو.(١)يطوفلا نب قازرلا دبع هلاق , تاءارقلا سرد ىلع ةيظاوملاو

 . (؟) لماعلا نسمع
 96 36 د

 جاست يلحلا ىلمرلا يىنسحلا يولعلا مشاه نب رغالا نب فرشالا

 41٠١ ةنس يفوتو ةلمرلاب 487 ةئس مرحملا ةرغ يف دلو ٠ ةباسالا « ءالعلا

 نيدلا حالص هركذ ٠ أظعاو ًارعاش ةباسن ًاظفاح ًالضاف املاء ناكو «٠ بلح

 « نايمعلا تكن يف نايمهلا تكن » هباتك يف يدفصلا كبيا نب ليلخ

 يىنسحلا يولعلا ءالعلا جاب فورعملا مشاه نب رغالا نب فرشالا لاقف

 لاقف ةيحد نبأو وه عمتجا ؛ بلح, يفوتو دمأب ناك ٠ لمرلا يشفارلا

 هلئاسم يف بذكلاب هامرو ةيحد نبأ هيف ملكتف بقعي ىل ةيحد نأ : هل

 ظفاحلاةمالعلا انشرش : لاقف هخيرأ# يف يط نب ىي># هركذو , ةيلصوملا

 ينربخأهرعش نم ًاريثك و ةفالبلا جبن هيلع تأرق « رعاشلا ظعاولا ةباسنلا

 نبا يقل هنا : لأقو ٠ ةنس ١78 شاعو 48؟ ةنس مرحملا ةرغ دلو هنأ

 ةرصبلاب تنكو : لا: , هفنص يذلا هباتك يف عبسلاب هيلع أرقو ماتدفلا

 عمس و برغملا لخد هنا ين ربخأ مث ٠ ىاماقملا ةبطخ يريرخحلا نم تعمسو

 هذخأو , بلحو ةريزجلاو قشمد لخدو « يذمرتلا باتك يح وركلا نم

 ة.ءافشب صلخ مث أطئاح هبجو يف ىنبو دمأ ريزو ةيمالسلا خيش نبا

 )١( هشم8: ؟ بادألا عمجم ,

 ةميشلا نايعأ (؟) ؟١ :+88 .
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 موي لك رهاظلا هل لمجو ةيمالسلا خيش نبا اجه هنأل )١( ٠ رهاظلا
 هينيع حدقو امو . هطنح كيكاكم ةرشع ربش لك يفو « ايروص ًارانيد

 ةبحنالا هديزي الو ناطملسلا دنع هيلع نعطت ةماعلا ثنو ٠ تاره ثالث

 هيلع تعمسف يروصلا زيزعلا دبع نب ىلع ىضاقلاب تعمتجاو : لاق مث

 عمسلا حيحص ميرفي وهو ٠ ةنس 10 لئموي هرمعو سراف نبال ةغللا لمجم

 سراف نبا نا هيلع ةءارقلا لاح ركذو . هئاضعا يف مضعضت عم رصبلاو

 يزارلا ميلس مستفلا وبأ يعفاشلا هل درفأت , 544 ةنس روص مهيلع مدق

 جا: يل لاق : لاق مث « هرخآ ىلإ هلوأ نم لمجملا هلع عمسو افراع

 ناو ٠ ها ةرصبلاب 05١ ةنئس تأماقملا بحاص يريرحلاب تعمتجا ءالعلا

 اذه نع بلح لهأ ديق دقو ةيحد نبا لاقو , هذيملت يط يبأ نب ىيحب

 ام لوب# يراخبلا نأ معزي ناكو . ثيدحلاو بسنلا يف ثيداحأ ىلمرلا

 « ةيئابلا » ةديصقلا حرش « ةريثك فيناصت هلو يريرفلا الإ هنع ىور

 ةنج » باكو نيدلجمب يف « ءابنألا تكن » باتكو يريمجلا ديسلل ىتلا

 ثيد_> ةئامو ةبأ ةئام ريسفت ف تادل#< سمخ « رظانملا ةنجو رظانلا

 نعو ( ص ) ىلا نع ا,يف ءانج امو رظتنملا ةبيغ قيق>: يف » باتكو

 تك يف يدفصلا هتجرت ركذ « اهب ناميالا بوجوو مالسلا مهيلع ةمئالا

 .(4) ماعلا نسحديسلاو ؛ (؟)ةلاحك اضررمعو ٠ (؟)رج>نباو . نايمبلا
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 . 5١١ ةنس ىقوتملا بوبأ نب نيدلا حالص نب يزأع وهو )١(

 . 458: ١ ناديملا نأسل (

 . ”هاآ : « نيفل ملا م جعم (')

5( 

1 

 . 4058 1“ : ١١؟ ةعيشلا داما

 د 7115 و



 حرؤم 2 111 ةنس ىونملا يسيردالا زيزعلا دبع نب دمحم 7 رفعد

 خيرأت » : هرأثأ نمو , ١١" ةنس لاوش يف ةرهاشلاب دلو ٠ بيدأ اس

 . () ةلاحك اضر رمعو . )١( يلكرزلا نيدلا ريخ هركذ « ةرهاقلا
6 #6 + 

 ,دمحب ثراحلا يبأ نب دمحم ميهأرب | 95 3 ميهأربأ نب نسا

 دمحأ نب نوميم نب هللا ةبه نب ىبحي نب دمحم لضفلا يبأ نب ةباسنلا

 رفعج يبأ نبيلع نسحلا يبأنب دمحأ نب ةمركملا ةكه بيقن , نوميه نبا

 يديةعأ | هللادمع نب حمصحص رفع نإ يدمنملا ليعامسأ نب يلع نب دمحم

 نيدلا فرش « مالسلا هيلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب رفصألا نيمهلا نبا
 نأ ةظخ نع ور: ظبي باو ةيايتلا نودع قباب فورغلا مقل
 . باسنألا ةركذت يف يلديبعلا انهم

 ا 3#

 نرب ةرهز نسحلا ىبأ نب ىلع نب ةزمح مراكملا يبأ نب نيسحلا

 ىلع يبأ نب دمحم ميهاربإ يبأ نب دمحم ملاس يبأ نب ىلع بهاوملا يبأ
 هءاع قدأ ملأ رفعج مامالا نب قاحسا نب نيسحلا نب دمحم نب دمحأ

 باحب هدلاو لع أرق , ةباسنلا ٠, بلحب بيقثلا فيرشلا ديسلا ٠ مالسلا
 ساسعلا لضفلا يأ نب بلطملا دبع مشاه يبأ نع ىورو 2 007 ةنس
 ١ , 505 ةنس بالحب فوتو ٠ يطايمدلا هنعو

 ؛ « راهزألا ةفحت » يف ىندملا متدش نب نماض ديسلا هتمحرت ركذ
 , يديمعلل فاشكلا رجشم ىلع هقيلعت يف يديبزلا ىضترم دم ديسلاو

 | , :١47 * مالعالا )١(

 . 58١١ : ؟ نيفلؤمللا مجعم (؟]

 م وو 2



 . ىلع نيدلا ءالع بلحي بيقنلا فلخو

 ا ذك

 نب فسوب نب نأآردس نب يكم نب ناميلس نب يلء نب ندسحلا

 نب كوزان دمحم نب هللا دبع مسأقلا يبأ ني قاقدلا نسحلا دمحم ىبأ

 يلع نب داوجلا دمحم نب يدابلا يلع مامالا نب رفعج نب ىلع نب هلل 9

 ءرصم ةباسن ٠ ًالضاف ألاع ناك ٠ مالسلا ممياع مظاكلا ىسوم نب اضرلا

 يف ةبنع نيا لأ , ىنسحلا ةيعم نب نيدلا جأ7 ديسلا هبسن يف نعط دقو

 هل ظحال , باذك ىعدم وهو : ةيعم نب نيدلا جا: خيشلا لاق ةدمعلا

 كوزان دمحم نب هللا دبع نب نسحلا نا نيباستلا ضعب معزو بسنلا يف

 نسحلاوبأ حيشلا لاق ٠ لطاب مهو وهو بقع هل ناو ايك نسحلا هل لاقي

 نم سمادلاو عبارلا نطبلا ركذ ىتح هتوخا ركذو نسحلا ركذ يرمعلا

 هءركحذ ام اذه , هل ةيقب ال هنا ىلع ةلدألا ىوقأ نم اذهو « مهدالوأ

 بةعيرمعلا ركذ مدعو ٠ لوقأ ةيعم نب نيدلا جات ديسلا نع ةبنع نبا

 امبرو بقعال نا ىلع ةلالد هيف سيل كوزان دمحم نب هللا دبع نب قاقدلا

 ش لعأ هللاو هنء مه دعبل هدالوأ ركذ هيلع يفخ

 #3 دي ذب

 ني دمحم رهأط يبأ نب ىلع مساقلا 3 نيد ماظن قد نسا

 ىلع يبأ د دمحأ هللا دع يبأ نب دنيز نيسحلا 5 نب دم تاوربلا يبأ
 هم

 نب هللا دبع نب ىلع نب هللا ديبع نب رتشالا دمحم نيسحلا يبأ نب دمحم

 هياء نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب رغصالا نيسحلا نب هللا دبع نب ىلع

 انهم نبا هركذ « نيبيصن بيقن ةباسن لضاف ملاع ديس دمحم وبا ٠ مالسلا

 ( ص ) ىنلا تابما باتك هطخب تدأر : لاقو ٠ ةركذتلا يف يلديبعلا



 اذكههرخأ يفو «٠ 5640© ةنس ىفوملا يدادغبلا بيبح نب دمحم رغعج ىبأل
 يع نب نسحلا هلل ج ةعافشو هبر ةمحر ىلإ رقفلا 0508 0

 دآوةيرجه ةئأمتسو رش *ء.ةعست ةنس ناضمر رهش ىف هبسن قاسو « روكذملا

 ةررجه 1١١77 ةنس دادغبب ظوفحم يلع نيسح روتك دلا هعبطو هرشنب ماق

 يلع نب دمحم رهاط ىبأ نب سابعلا وبأ مجرتملا مع ناكو , ًأيفارغوتو
 ءابقن ىف فاحتالا دراوم يف هفصو ركذ . ةفوكلاو يورغلا دبشملا ٍبيقن
 . فارشألا

 داع د

 ةز> نب دمحأ نب كلام نب ىلع نب عورزم نب ةداتق نب نيسح>

 مساقلا نب نيسحلا نب هللا دبع نب ىيحي نب نمحرلا دبع نب نسحلا نبا
 ىنملانسحلا نيريفلا ميهاربا نب ليعامسا نب ابطابط ميهاربإ نب يسرلا
 يندملاهللادبع ربأ ٠ مالسلا مييلع بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا مامالا نب
 ارق , تاءارقلاو باسنالاب فراعلا ملاعلا مامالا ديسلا نيدلا يضر
 ًاعبج تاءارقلا أرقو « يسافلا نسحلا نب دم 2 يبأ ىلع تاياورلا
 ىورو « يريزلا نعم نب رمع هماما ىلع ( ىلا دجسمب ًادارفاو
 ماما سيردا فيفعلا هيلع أرق رفعج يبأ نب فسوي نكمل نع ةييطاشلا
 نب هللا دبع نب حلاصو ٠ يناويدلا دمحم ي نب ىلع خيشلاو « ةيماظنلا
 نب دمحم نب دمحأ دن يت ا نإ اهاسولا نب ىلعو / غ ءابصلا

 ةنس يف يورغلا دهشملا لخدو ٠ قارعلا ىلإ ةئيدملا نم مدقو ' قورحملا
 نب ديمحلا دبع نيدلا لالج دمسأأ ىلع أرتو ٠ وا ا
 ايلا ندلا ماظن لضافلا ديسأ] ىل“و ' راخ

”9 
 نيل يبأ ني لاصوملا بيقن دمحم تاكدلا ىبأ نب دمع رهاط يبأ

 لها 75775



 , ىنيسحلا رتشالا دم نب دمحم ىلع يبأ نب دمحأ هللا ديع قرأ قبب هلم

 ة:سلاوش يف يفوتو ٠ يرمعلا ديسلا تارجشمو ٠ يدجملا باتك هيلع أرق
 .نرباو ؛ يطوفلا نب قازرلا دبع هتمحرت ركذ « ةئامتسو نينامثو ىدحا

 يندملا مقدش نإ نماض ديسأ]و . هرجشم ىف يديمعلاو , ةدمعلا ىف ةبنع

 باسنالا ةركذت يف ىلديبعلا انهم نب دمحم نب دمحأو « راهزالا ةفحت :

 . )١( 65" ةنس قوما يرزجلا دم ند كمحنو
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 . ةباسنلا ةلودلا ءالع بابش وبأ ىتادمبلا ىنسحلا ديز نب ندرو

 , ربك نع أربك مهدجب اوثرو نريذلا رباكألا تاداسلا نم ناك . ريمالا

 . (9) يطوفلا نب قازرلا ديع هلاك

 د د6

 ,. يولعلا ايطايط نبا فرشلا ماظن نب دم دعس يبأ نب رقاط

 هللادبع عمج ؛ ميحملا عماجلا عمس . ةباسنلا فرشلا دامع تاكببلا بأ

 نب دواد حوتفلا يبأ نيدلا قذوم ظفاحلا ىلع يمرادلا نمحرلا دبع نبأ
 ةئس مرحملا يف هدنسب تقولا يبأ نم هعامسب ٠ يناهغصالا يشرقلا رمعم

 هلاق « نابيصأب كشوك ةكسب ةميزد باب ةلح.ب ةئامتسو نيرشعو ثالن

 . (؟) يطرغلا نب قازرلا دبع

 اك دج

 نب دمحأ نب راخف نب دعم نب راخف يلع يبأ 0 ديو | دمع

 776 رصم ط ؟44 ءارقلا تاقيط يف ةياهثلا ةياغ )١(

 .5١1:؟ يادالا عمجب )

 . :4١ ؟ بادالا عمجم (؟)

 مم 5519



 ميهأرب| نب يرئاحلا دمحم نب ىبشلا نيسحلا نب دمع مئانغلا يبأ قت

 لال-ج « مالسلا هيلع مظاكلا ىسوم مامالا نب دباعلا دمحم نب باجملا

 . نراك « هرصع ةباسن مامالا « ةلزنملا عيفرلا نأشلا ليلجلا دسلا نيدلا

 يذ» نأ نم ربكأ وهو « مولعلا رئاسب ًاننفتم بسنلا ىف هنامز لهأ لعأ

 , دجمو ىلع ىماس نم لوط هاضمنب ساقي نأ نم مظعاو ؛ لوق هفصوب
 نم ةمركم لك اوزاح هءابا نال , ًادجو أبأ ىمنف هلصأ تبث عرف وهو

 يورغلا فيرشلا دبشملا ةباقن ىلو , هلصأ قباط عرف وهف 2 لحو لعو لضف

 ديسلا نع ؛ يو سسوملا دعم نب راخف ديسلا هدلاو نع ىور . ةفوكلاو

 ةباسنلا يسابعلا نوبط نبأ نع ىنيسحلا قتلا نب دمحلادبع نيدلإ لالج

 نسحلا بأ هدج نع « ةباسنلا يرمعلا نسحلا يبأ نب مشاه نب رفعج نع

 راخت ديسلا هيبأ نع أضيأ ىورو ٠ يدجملا باتك بحاص يرمعلا يلع

 ىلس أوف هرامك يف ىنب ومحلا هذيملت هبسن د روأ قودصلا ىلإ لصتم دنسب

 يف يلديبعلا أنبه نب دمحم نب ىلمحأ د.سلا هيملت هلع ىورو ٠ نيطمسلا

 نب ناميلس نب نسحلا هنع لقني بسلا يف باتك هلو ؛ بانالا ةركذت

 الملا هتجرت ركذو , 514 ةنس تامو . رئاصبلا رصتخم يف لحلا دلاخ

 يف ىلديبعلا أنبه نب دمحأو , ءاملعلا ضاير يف يناوبصالا يدافا هللا دبع

 نب ددأ نب دمع ىهذلاو ١ (') يروذلا نيسح ازردملاو ٠ ةركذتلا

 1 . (؟) لماعلا نسع د.سلاو 5(2) نأمثع

 يي يس يسع
 . 44. :7 لئاسولا كردتسم )1١(

 , 151:1١ هبتشملا (؟)

 , ٠١4 : "ا/ ةعيشلا نايعأ (5



 ىلع يبأ نيدلا لال بج نب دمض بلاط يبأ نب كيمحخلا لمع

 سمش نب ةماسا نب ناندع نب ةماسا نب ىَقتلا هللا دبع نب ديمحلا درع

 نيسحلا نب ىيحي نب رهع نب دمحم بآاط يبأ سس ىلع نب دمحأ نيدلا

 نب ديز نب ةعمدلا يذ نيسحلا نب ىيح» نب رمع نب دمحأ نب « ةباسنلا

 ماعلاديسلا نيدلا لالج ىلع وبأ ٠ مالسلا هيلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا

 , ريبككحلا بيقالا نأشلا ريبكلا ردقلا ليلجلا فيرعلا بيدالا لضافلا

 ريثكلاعلاطو ريثكلا بتك ٠ ًاشيراتو أبدأو ابسن هرهد دحاوو هرصع ةباسن

 ةفرغ يف ماقأ هنا لاقي ٠ باسنالاو رابخالاو راعشألا نم ريثكلا ىورو

 نب دمحم نيدلا سمش لاق « أمته لزني مل ةعلاطملل ةريثك نينس ةفوكلاب

 اذ ناكو ٠ هطبضو هطخ نم تدفتسا : )١( يقطقطلا نبا ىلع نيدلا جات

 لضفنع برع هتاقيلعتو باسنالا يف هفيناصتو مييحص ءاكذو حيلم يأر

 راعشا ديج نم ةنس> راعشاو عالطضاب لف6 عالطاو مات قيقحتو مج

 نفد ةئامتسو نيتسو تس ةئس تام « مامعالا تاني نم ةما , ءاملعلا
 نيدلا سمش عرولا ملاعلا هدلاو نع مجرتملا ىورو يورغلا دهشملاب

 , ةباسنلا يقتل نب ديمحلا ديع لضافلا ماعلا همبأ نع دمي بلاط وبأ

 نيدلا سمشو « هيقفلا دام نب نيسللا نب ىلع نيدلا نيز هنع ىورد

 . ٠*5 ةنس ىفوتملا يوسوملا دعم نب راخن

 د 6

 يدزالا ىسيع نب فا_سوي نب فمحم نب فسوي نب نمر

 : موحلملاب فرعيو ٠ 508 ةنس ىفوتملاو 50 ةندس دولوملا , ينارهزلا

 باسنالاو رعشلاب ةفرعملا لهأ نم مساقلا وبأ ٠ ةيقر نباب ةماعلا هربشو
 . ١١1 راصتخالا ةياغ )١(

 | دبع
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 اضر رمع هلأق « رابالا نبال ةلمكتلا د. كلذ يف هلو ٠ خيراوتلاو

 . )١( ةلادك

 اي د دب

 ميهأرب | يبأ نب دمحأ لضفلا يبأ نيدلا لامس نب مدركلا كمع

 سوواطلا دمحت نب دمحأ نب دمحم نب دنحأ نب دمحم نب رفعج نب ىسوم

 نب ىنثملا نسحلا نب دواد نب ناميلس نب دمحم نب نسحلا نب قاحسإ نبا
 ملاعلانيدلا ثايغ رفظملا "2 مالسلا مهيلع بلاط ىبأ نب لع نب نسمحلا

 هرصع ةغبانو هنامز دحوأ ناك . دهازلا ةباسنلا يضورعلا يوحذلا هيقفلا

 ناكو« راثآلاو ريسلاو ثيدحال ةيوار ٠ ريزغ لضف عم مولعلا ىتشأ ًاعماج

 دبشم ىف نييولعلا ةباقن لانف تاداسلا ةسابر هيل] تهتنا ؛ هتقو ةباسن

 ؛ليمجلا ركذلا هل تداخ يتلا ةروكشملا هيعاسم ىلإ افاضه شيرق رباقم

 دشرالاو ٠ بادآلا عمجم يف يطوفلانبقازرلا دبع هاذيملت هيلع ىنثا دقو
 ةساسير تبتنأ نيدلا ىقت لاق , هلاجر يف دواد نب نسحلا نيدلا يمت

 لح دلوملا يرئاح هنامز دسحوأ ناكو ٠ هيلإ سيماو'!! يوذو تاداسلا

 يفو:و 548 ةند نابعش يف دلو , ةمتاخلا يمظا ليصحتلا يدادخإ أعدملا

 هنرق تنك « ًامارأو ةئس نيعبرأو أسمخ هرمع ناكو 117 ةنس لاوش يف

 ولح وهن دعأ# ليمجو , هقلخب هدعب الو هلبق تيأر أه ٠ قوت نأ ىلإ نيلفط

 داكف طق ءىش هنهذ لخد ام ةلئاع هتاففاح ةوقو هناكذلو . ًايناث هترشاعم

 ةباتكلاب لذشا ةنس ةرشع ىدحا هلو ةريسي ةدم يف نآرقلا ظفح « هاسني

 ىصحتالو ٠ نيئس عبرأ كاذ ذإ هرمعو أموي نيعبرأ يف معملا نع ىنغتساو

 « مولملا فنصم يف موظنملا لمهلا ه : اهنم بتك هلو ٠ هلئاضفو هبفان
 )١( هنيماْوملا مجعم ' ١١" نبال برعلا خرؤ» ليلد نع سودة48٠.

 ا



 .٠ كلذ ريغو ٠ يرفلا هحرصب يرذلا ةحرف » ابنمو . هلثم انباحصأل ام

 يلا هنم ظفحا يضياشم يف رأ ملو : هيف يطوفلا نب قازرلا دبع لاقو

 فلاورجشو ف:صو عمج . راعشالاو تاياكحلاو رابخألاو ثيداحألاو راثآلاو

 , فارشالاو ةمئألا حمجم هراد تنالو « مههولع يف سانلا كراشي ناكو

 هلتارخل تبتكو هئارآو هراونأب نوئيضتسي باتكلاو ةالولاو رباكألا ناكو

 نزع هتلأسو « ميركلا دبعي نمست نم ركذ يف ميظنلا ردلا » باتك

 لاوش <” تيسلا موب يف يفوتو 118 ةنس ناءعش ف دلو هنأ لاقف هدلوم

 هلهأ دنع _رقدو ٠ مالسلا ةيلع ىلع مامالا ديشم ىلإ لمحو , 897 ةنس

 لاجج هدلاو ىلعو «٠ يوسوملا راخف نب ديمحلا ديع ديسلا لع أرقو ٠ ىبتتإ

 دمصلا دبع ىلعو ٠ سوواط نب ىلع نيدلا يضر همع ىلعو , دمحأ نيدلا
 ديعسنب ىيحي نيدلاب.يجن هيقفلا ىلعو ٠ لبنحلا شيجلا يبأ نب دمحأ نبا

 ىلعو« يسوطلا نسحلا نب دم نب دمحم نيدلا ريصن ريزولا ىلعو « حلا

 دمحأ نيدلا لاج هدلاو اما ٠ يعبرلا لحلا مهج نب ىلع نب دمحم هيقفلا
 رعش ناويد هلو ًابيدأ ًابيقف ًالضاف أملاع ًاديس ناك « رفعج نب ىسومه نبا

 هل رت ةزهلك ,قفوو

 لماوكلاكنع طح::ىدملا تزجو صئاقن نينمؤملا ريمأ تدع

 لئام قحلا جوه نت اميدتهسف طقا. م كنع ىوزناو لاغ كيف الغ

 لهاجملا لالضلاب هتمر لأقو هيغ هين يف راس لاغأ تبجع

 لهاجو ريبخ اهولثي بتانم ةحدملك نع يالا حدم كينغيو

 أماو , )١( ياموفلا نب قازرلا دبع هتمحرت ركذ .٠ ةلحلاب "ال" ةنس تام
 00 اا

 . ١٠6 _ ١٠64 ةعماجلا ثداوحلا )١(

 كه ا



 هنزاجأ يف يناثلا ديبشأاو ء )١( للءبدرالا دمح خيشلا هركذ نيل

 قاؤرلا ديعو , هلاجر يف دوأد نب ئسحلا نيدلا ىمت هذيمل7 نع ةريكلا

 يراسن وخلا رقاب دم ديسلاو , لمألال ما يف يلماعلا رحلاو  (؟)يىطوفلا نبا

 خيشلاو , لاقملا حيشن# يف يناغماملا هللا دبع خيشلاو ٠ تانجلا تاضور يف

 مهريغو « (؟) ماعلا نس ديسلاو ٠ ةعياملا نوصحلا يف ءاطغلا فشاك ىلع

 ىلزألا ىدا|ج يف مالسأا امبيلع اضرلا ىسوم نب يلع د,شم راز هجرتلاو

 . ةلأ.ةصو نينأمث ةئسم
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 بلاط يبأ نب دمحم نب ىلع نب نيسحلا نب ئنسحلا نب هللأ ىمع

 نب ةمركملا ةكم بيقن نوميم نب دمحأ نب نوميم نب هللا ةبه نب ىبحي

 يدمنملا ليعامسإ نب يلع نب دهم رفعج يبأ 7 ىلع نسحلا ىبأ نب دمحأ

 ىلع مامالا نب رغصالا نيسحلا نب يقرقعلا هللا دبع نب ممحص رفعج نبا

 ,نوميم نباب فورعملا ىطساولا نيدلا ماوق « مالسلا هيلع نيدباعلا نيز

 هيلع :ةئيهلا ليمح تمسلا نسح خيش وهو , طساوب ةباسنلا لجألا ديسلا

 ةرك نت يف ىلديبعلا أنبه نب دمحم نب دمحأ هركذ حالصلاو ريا لهأ ءاهس

 : تالا

 اس دج

 دواوملا يريرحلا ىليبشالا يمخالا هللا دبع نب مساقلا نب هللا كمع

 بيدا خرؤم ةبأسن ظظفاد ثدحي دمحم وبأ , 545 ةنس قوتملاو 55١6 ةنس

 , 456:1١ ةاورلا عماج (1

 . ١54 : ؟ نادألا ممج (؟)

 . م١ : "8 ةعيشلا نامعأ 6

 كل ول



 ةةيدح » هخويش مجعم « دئاوقلاو رردلا » : هتافلؤم نم « بيبط رعاش

 يف رهزلاو رولا رثن » « سادنالا ءاملع باسنأ يف » باتك ه« راونالا

 « بطلا ىف راصبالا ةهزنو راكفالا ةيابن » « ةيمورلا نيا هذاتسا بقاند

 هلأق « يضرغلا نبأَو لاوكشب نا يبامك نيب عمجلا يف يضرلا جموبملا 7

 )١(. ةلاحك أضر رمع
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 سراوفلا يبأ نب دم نب دمحأ نب ىلع نب ةحلط نب مثق نب هللأ كمع

 نرب دمحم نب نسحلا مامت يبأ نب ىلع مساقلا يبأ نب دمحم نب دارط

 دهن نب ىلع نإ هللادبع نب ناميلس نب دمحم نب ناميلس نب ناهولا دبع

 باطملا دبع نب سابع نب هللادبع نب ىلع نب دمع نب مامالا ميهاربإ نبا

 ب:كح, ًالضاف ناك ؛ يديزلا رجغملا ةباسالا « لضافلا فيرشلا ديسلا

 كلميف ةيابنلاوه كلذو رجشملا تطسبو طوسملا ترجش : لاق ًاديج أطخ

 ىلع هعيقاوت ضعحب ةركذتلا يف يلديبهلا انهم نبا ركذو 2 نغلا اذه بأقر

 ةنس يفو: دادغب يف ءابتنلا بوقت ةحلط نب مث هدلاو ناكو , باسنالا

 يف 4-:خرت تركذو هركذ يأ تاضز لاو خيراوتلاب ةفرعم هأو ء١ا/

 . فارشألا ءابقن يف فاحنالا دراوم

 نع د د

 بيقناا نع ىور , ةباسنلا لضافلا ديسلا يىلديبعلا دمحأ نب يأع

 راصتخالا ةياغ بحاص هنع ىورو « سووأا نب ىلع نب ىلع نيدلا يضر

 . ةهفصو رك ذو

 نوئكملا حاضيأو 511 نيف راعلا ةيده نع ٠١45| نمل وما مدعم )1

 . 504 : ؛ ىلكرزلا مالعأو 160: ؟

 ا 7



 مل نأ ََ 9 ىنلمو يأ 3 1 سس كم4 9 يضرأا نسحل 1 غال كي 1 . ْ ١

 نإ ي

 نب ىسوم نسحلا ىبأ نب نيسحلا د يبأ نب ىضترملا ىلع ىدببلا

 ىعو ماهالا نب ىضترملا ميهأر بأ نب هةر يبأ ىسوم نب ده رثعج ىبأ

 لضف اذ ناك ٠ ىضترملا نباب فورعملا مساقلا وبأ , مالسلا هيلع مائاكلا

 ةهتاخ وهف « هنامز قف بسلا مع هلإ ىبتاو راثآلاد ريسلاب ًافراع معو

 هيل] تهتنا ىتح رباك نع ًارباك راخفلا دورب زاح دقو « ىضترملا لآ
 هأانعم يف ليلج باتك « بستلا ناويد » همسأ اباتك فئصو هب تمتخو

 نب دمحم نيدلا سمش ركذو هبتع ضرقنا بسنلا زونك هاعس ىذلا رهو

 : هامسأب ابك فنصآر جشم ةباسن ناو : ًالئاق هتجرت )١( يفطقعلا ىلع نيدلاجات
 تيأرلاق يلديبعلا دمحأ نب ىلع لضافلا ديسلا ينثدح ء« بسنلا ناويد »

 ,' سوواط نب ىلع نب ىلع نيدلا يضر بيقنلا عم حياطبلاب ناتكلا اذه
 عج هف:ص» نأ وهو : ةياكح روكذملا بيقنلا ىلإ باتكلا اذه لوصرأو

 نييلاطلا تاأتوبب ةماع ىلع م5 ىنعاطم هعدوأو ثغلاو نيمسلا هيف

 هتعدوأو باتكلا اذه تعمح دق ىنأ ه.لع هطب بتك مث ٠ ني.سامعلاو

 دسافلاوميحصلا ابيفف تاقث نمالو ةياورب يل تلصح الو ابققحأ مل ءأمشأ
 تبثاو هتبذه  ابيف تام يتلا هتضرم تناكو  ةضرملا هذه نم تقفا ناف
 هانقلب نا نالفونالف ىلإ تيصوأ دقف تماأ ناو « لطابلا تيفند حيحسلا
 نايل نيدلا يضر دي لاي ريخلا لصتاف كلت هتضرم يف تام مث ' ةلجدب
 أقستكلا لعأصيرح ناو سثؤأط ند .ى. هوم

 مكب مكيلا ىصوأ هنأ

 لاف

 كم هه ٠ مول لأقو ءا.صوالا ردح

 كلذك وه اولا ) ةمل>د يف هوم نأ مكر مأد بام

 رادءدةئام 4و لذا | | انأف هني رول هوه دهص كلذ متلعف نأ و هوي اذه

 . الا/ل راصتخالا ةياغ )١(

 كا خ1



 ةافولا هترضح اسملف هدنع باتكلا اورضحاف اهومتنعض هيف متطرف قمو

 باتكلا ثكمو ىفطصملا لعفي ملف ,ةلجد يف هئاقلأِي ىفطصملا هئبا ىلإ ىصوأ

 نيدأأ ىضر نأالاءبيقنلا همخأ ىلإ كلذب ىصوأف ,ةاف ولأ هترطح نأ ىلإ هدنع

 فصالا . لاق ام ىلع تاداجم ثالث وهو لاق ٠ هدنع ياتكلاو لعف ىلع

 ينبو بلاط يبأ ينب يقابل ثلاثلاو نيسحلا ىنبل رخآلاو نسحلا نبل داجب

 ناويد بحاص لضاغلا ةباسنلاب هيف ةدمعلا يف ةبنع نبا ركذو « سايعلا

 لآ يف نعط نو ءاشث ثيح هنأ عضو هملق قلطأو ءهربيضغو تسلا

 هأوسدحأ هركذي م هب درغت ءىش وهو ٠ لصوملا ءايقن نيلدي.علا ددؤ يبأ

 ىنسحلا ةيعم نب دمع نيدلا جات بيقنلا خيشلا ىثدحو , نيباسنلا نم

 راف نب ديمحلا ديع نب ىلع ىضت رملا نيدلا مع خويشلا يل لاق : لاق

 امأف نييولعلا تويب نم أب نيعبسو في يف نعطلاب درفت هنا يوسوملا

 + دعس قع بمتلا قايد اها ىلا ةكردوفم قف .يكت رادقل اذه

 كيكشت وه امنا نعطب هنم كلذ سيلو « ةرمحلاب الصوم دعب هققحتي ملو

 نم راذتعا اذ هه ىفخي الو « ائيش هيف قدحت هنا الا + دعب هققحتي ىل

 يبال ًارصاعم ناك ىلع مساقلا وبأ فيرشلاف ٠ ملعأ ىلاعت هللاو هنع بيقنلا

 قوتللا قبلا .نيوولاع ل1: ريب ني سوف ني لع نيفبلا نضرب تئاثلا
 . 5514 ةئص

 ض6 د# ب

 ديزنب دمحم نيسحلا ىبأ نب ديز هللا دبع ىبأ نيدلا ءايض نب ىلع

 نب ديز نيسحلا ىبأ نب دمحم تاكربلا ىبأ نب دمحم رهاظ يبأ نبأ

 ىلع نب هللا دبع نو رتشألا دم نب دمحم لع ىبأ نب دمحأ هللا دبع يبأ

 مامالا نب رغصالا نيسحلا نب جرعألا هللا 59 7 يلع نب هللا ىيبع نبأ

 - 554 لل



 يلديبعلا يولعلا نيدلا زرع دمحم وبأ , ءالتلا هيلع ىدنانلا 58

 دعم دعب اميف فالتخالا هيف ركذ باسنالا يف هفنع باتك هل , ةءاسنلا

 تنذب نب بحشي نب عيمبلا نب ددا نب دا نبا هنا لاف , نائدع نا

 هيلع ليلخلا ميهارب] نب لبءامسإ نب راديق نب لمح نب نامالسس نيا

 . )١( يطوفلا نب قازرلا دبع هنصو ركذ « ماللا

 #3 6# د

 ىسوم نب جرهم نب هللا دبع نب يلع نب نأضمر نب دمحم نب راع

 نب ابطابط ميهاربإ نب يسرا! مساقلا نب دم نب مساقلا نب ىلع نبا

 بلاط يبأنب ىلع نب نسحلا نب ىنثملان سلا نب رمغلا ميهاربإ نب ليعامسإ

 بيةنلالجالا ديسلا , يقطقطلا نباب فورعملا نيدلا جات « مالسلا مييلع

 سااجبيف ىشعرملا هللا رون ديسلا هنع يوري بسلا يف رجشم هل ٠ ةباسنلا

 ىلع مامالا نب رغصالا نيسحلا نب نسحلا نب هللا دبع ةججرت يف نينمؤمل

 ًاردص بتر ةثامتسو نيتسو عبص ةنس يفو « مالسلا هيلع نيدباعلا نيز

 ,(؟)ةينع نبا لاقو , (؟!يطرغلا نب قازرلا دبع هركذ « ةياملا لامعالاب

 راقعلاو لاومالا نم ل_صح ىتح رادقالا «تدعاس , يقطقطلا نباب فرعي
 عرزهنا تاصح يتلا تائافتالا بئارغ نمو « ىصحي داكي ال ام عايضلاو

 داليلاردص كاذ ذإ رهو ناويدلا كالمأ يف ةريثك ةعارز هلاوحأ ءيدابم يف

 اممتيإو اهانب دق ناك ل راد يف تالغلا نم هل لصح, ام زرحأو ةيتارفلا
 نانا اضاف تاللخلا نم ةحلاص ةءقردل ىميدتو ٠ ناويدلا عمم هياسح ىلذفو

 )١( بادالا عمجم 1:50١ ,

 ,دادخب ط 865 ةعماجلا ثداوحلا (؟)

 م1781 ةئس فجن ط 18١ بلاطلا ةدمع (؟)
 سل 515



 مث لاومالاب عايف تالغلا عيب يف نيدلا جات بيقنلاعرشو ٠ ديدش طحق
 نبا ءالغ لاقف الغلا كلذب لثملا برض» ناكو , كالمالاب مث ضارعالاب

 ىلآ ناو ٠ هأوس عابد ءىس دحأ هدنع نكي ل هنال ه.ل] بست يفطقطلا

 تاذ لزنف ةلغلا هزم جرخ»ي أم رادقم رادلا كلت ناطي> ضعب ىف بقن

 ابفوقس فشكب رمأف رخدا ام فاعضأ عاب دق وه اذاف هباسح يف ةليل

 دعب تدم ردك لف اب:رطخغت ىف لجعف ابنم رشتنب بحلاو 3.515 تالغلا دجوف

 ناطمللسلا ىلإ بتك نأ ىلإ هرهأ قرتو ابلاثما ةداع وه امك لبلقلا عيب

 ءدعوذ هضوع همأقاو , ناويدلا بحاص لزع يف ناخوك اله نب ناخاقابأ

 نيدلا سمش ريزولا ىلإ هباتك عقوف ةبيرغ تايافك ةراشأو ةليزج لاومأب
 : هيف بتكو ًاساطرق ذخأت كلم اطع ناويدلا بحاص ىخأ ىنيوجلا

 هتببن امل انتابس يذدس مثان ةلمم كنم هتنبا يل مك

 صرح املك أمون دادزي هديدب ريغصلا لفطلا كنأكف

 ررقتو ناويدلا بحاص دعتسأف هيأ ىلإ لسراو هيف بيقالا ياتك لعجو

 عضوم ىلإ اوبرهو هب اوكتنف اليا هب كتفلاب ةعامح رمأ نا ىلع هدنع هرمأ

 هيلإناويدلا بحاص جرخت ناويدلا بحاص هيا] ريسملاب مهرمأ. انمأم هونظ

 اولتقفمهب رماو ةعامجلا كئلوأ ىلع ضبقف عضوملا كلذ ىلإ هتعاس نم

 )١( ىطوقلا نب قازرلا دبع ركذو « هرئاخذو بيتقنلا لاومأ ىلع ىلوتساو

 نبناضمر نب ىلع نيدلا جات بيقنلا لت ةثامدسو نيعيسو نيتنثا ةاس يف

 هوبرضو ةلخلا ظ لهأ نم ةعامح هيلع بثو , دادغب روس رهاظب ىقطقطلا

 صحفي نيدلا ءالع بحاصلا لزي ىلف . دادغيب ناطلسلا ناو فويسلاب

 هيلع يّقب ام ةببشب هكالمأ رثكا ذخأ مث ميلتقو مهلصح ىح هيلتاك نع

 . ؟ا/ال ةعماج+لا ثداوحلا )1١(

 جا



 فجنلاب نييولعلا ةباقن يلو مجرتملا ناكو , ها ةيلحلا لامعالا نامض نم

 باتك فلؤم يلع نب دمع رفعج وبأ هنيا ابيل هدعبو ؛ ةلحلاو ءالبركو

 . فارشالا ءاقن يف فادنالا دراوم 3 انيتركو . ىروقلا

 ا #3 د

 دمحأن ب دمحم نب رفعج نب ىسوم ميهأرب | 5 نيدلا دعس نب يلع

 نيدمحب نب نسحلا نب قادسإ] نب سوواطلا دمحم نب دمحا نب دمحم نيل

 مويلع بلاط يبأ رب ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب دواد نب ناميلس

 , عرولا دهازلا لضافلا ملاعلا مساقلا وبأ نيدلا ىضر ديسلا « مالسلا

 أظفاح دهزلا ريثك , حالصلاو ىوقتلاب ًاندرعم ةرتعلا ءاملع رهشا نم ناك

 ءاشنالاو بدألاو رعشلا ىتح ةيماسلا تالامكلاو لئاضفلا عممجم ثيدحلل

 :هرعشنمو ةلزنملا ميظع ةقيرطلا يضرم ةريسلا نسح ناكو . بسنلا معو

 لاوزلا ىلع "يح ريخلا ىدانو 2 لاعتشا دعب ىلعلا ران تنج
 يلامالاو رتافدلا يف الو 2 ينامالا يف الإ دوجلا انمدع
 لاصالا مرك نم سانلا ىرثأف ًامرق نك رئافدلا تيلايف

 لاؤسلاب الإ تبراح امل شيج ري.هأ تلهج ىنا ولو

 يلاوعلا فارطال اون دقو ه:م نومزيدي سانلا نال

 بيمتع سأاثلا ناو . ءارض+ ةبره يف ساج دقو نييبلاطلا ةباقن يلوو

 ةزمح نب ىلع لاق ةرضالا سايل اوسيلو داوسلا اوعفر دق دادغي ةعقاو

 : )١( رعءاشلا

 رفهج نب ىسو» لجن ىلع هيبش رفعج نب ىمموم لجن لع أذبف

 هللأ ى.ء ىلإ مهبسن يبغي ة.ئيسحلا تاداسلا نم مسرب أعم لأ نم وهو )١(

 . مالسلا هيلع نيدباعلا نيز يلع مامالا نب رغصالا نيسحلا نبا
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 رضخا ةباقذلل تسدب اذهو رضخا ةمامالل تسدب كاذف

 رمأو ٠ ةرضخلا سابل هسبلا مالسلا هيلع اضرإا ىلإ دبع امل نومأملا نال

 ديهشلاةعومجم نع (١)يرونلا نيسح ازريملا ركذو م ةرضخلا سابملب سانلا

 ىسحلايولعلا سووأط لأ رفهج نب ىسوم نب ىلع نيدلا ىضر ديسلا ىلوت

 رسنتسملا نامز ىف هيلع تضرع دق ناكو ناخوك اله لبق نم نييولعلا ةباقن

 هباتك ىف ركذ امك  ةبادنلا دلمت7 نمب ددنيو اهنم جرحت نو ىبأف

 ريزولانيبو هنيب ناو أهآر ةحلصمو ضرغل وه اهدلقت امنأو ةجمملا ةرمث

 _نسدلا زع هدلوو هيخأ نيبو ىمقلعلا نب دمحأ نب دمحم نيدلا ديؤم

 وحن دادغبب ماقأ ةدكأتم ةقادص ن زخملا بحاص دمي نب دمحم لضفلا يبأ

 يورغلا فيرشلا دبشملاب نكس مث ةلحلا ىلإ عجر مث ةنس رشع ةسمخ نم

 1 رشع دح]و نينس ثالث هتراذن ةدم تنكو : لأق نأ ىلإ  ةهرب

 :(9) يفطقطلا نبأب فورعملا يلع نيدلا جأت نب دمحم نيدأأ سمش ركذو

 نأ رمأ ةئامدسو نيسمخخو تس ةنس ىف دادقب رك اله ناطلسلا ممتن املو

 رئاجلالسملا ناطلسلا وأ لداعلا رفاكلا ناطلسلا لضفا اميا ءاملعلا ىفتسي

  ..رع اومجحا ايتنلا ىلع اوفقو املف كلذل ةءرصنتسملاب ءاملعلا عمج مل

 ًامدقمن اكو سلجملا اذه ًارضا> سوواط نب ىلع نيدلا يضر ناكو باوجلا

 لمضفتب ارق هطخ عيسستت 9و أمفلا لواتت مهماجح | ىأر املف أمرت

 يرونلا ازريملا ركذو ٠ مهطوطخسأنذلا عضوف رئاجلا لسملا ىلع رفاكلا لداعلا
 حرجلايف ابابرأ تاملكل ضرعتو لاجرلا يف رظن نه لوأ هنا كردتسملا يف

 حسةفواهضعب يف رخالا لوبقو ابضعب درو اهضعب يف عمجلا ةيفيكو ليدعتلاو

 )١( لئاسولا كردتسه» ”* : 4975 :

 ١١. ةيتاطلسلا بادالا (؟)
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 نب نيدلا مجت مهنم ةعامج هنع ىورو , باحصالا نم ,الد نل ىالا

 نبفسوي نب نسحآ ةمالعلاو , 4+7 ةنس هزاجاو ماعلا دمحأ نب نامط

 ديسلانع تيور : لاق ٠ ةراختسالا باب ىف حالصلا جابنم يف لحلا ربطم

 هنامز لهأ نم هانيأر نم دبعأ ناكو ىسوم نب ىلع نيدلا 5 دنسلا

 تامارك بحاص ىلع نيدلا ىضر نانو ةريبكلا هتزاجا يف ةمالعلا ركذ مل

 فشك » هفيلأ# نمو « رخالا ضعبلا يدلاو ل فرو ايظقرب ل نكح

 ٠ راطخالا نأمآو ٠ تاوعدلا جبمو ؛ لامعالا لابقا » بأتكو « ةجحملا

 فلخو. 114 ةنس ةدعقلا يذ سماخ نينئالا موي يفوت « عوبسالا لاجرو

 نيدلاىضر بيقنلاو , ًاجراد تام ىفطصملا بقلملا دمحم نيدلا ىفص نينا

 دئاوز »بحاص وهو بقللاو مسالا يف هدلاو كراش دقو « ىلع هساقلا وبأ

 دلاو بيدالا هيقفلا ىسوم نب دمحأ نيدلا لامح هوخأ مجرتملاف « دئاوفلا

 . .ريدلا زع نب دمحم نيدلا دج ديسلا ةمع نبأو ٠ ميركلا ديع ديلا

 ءوكاله ناطاسلا ىلإ جرخ يذلا هيقفلا ماعلا رفعج نب ىسوم نب نسحلا

 نيفيرشلا نيدبشملاو لسينلاو ةلحلا سو . « ةراشبلا » باتك هل فئصو

 دراوم باتك يف ةجرت هل « ةيتارفلا دالبلاب ةباقنلا هيلإ درو ٠ لتقلا نم

 ٠ فارشالا ءابقث ف فاحبالا

 د 3# **

 قرم ىننجلا يناسغلا لوصر نب ىلع نب رمع نب افهسوي لإ روش

 ةلودلا كرلم ثلاث فرشالا كلملا نيدلا دهع صفح وبأ ١ ه 165 ةنم
 عالطالا نم رثكا , ةريسلا نسح ًالضاف ًاملاع ناك ٠ نميلا يف ةيلوسرلا
 (يدا اديشر ًافراع ًاديعس اكلم ناكو , كلفلاو بطلاو باسنالا بتك لع
 ,' نوافلا نم ريثكح» ى عرب قح ةيبأ ةأيح يف معلا ىلطب لغتشا دق ٍ 5 : . تق

 كا ا



 فسويهوبأ هيدتناو ٠ هتيعرب ًافوؤر هتبارقب اراب ناكو اهاوس اميف كراشو
 عبسأ زعتر يفونو 2 144ةنس هتافو ليبق كلما نع هل لزن مث , تامبملل رفظملا

 يف ةريثك نافاصم هلو . ةلأمتسو نيعو تس ةنس نم مرحملا نه نيب

 ,ء )١( « بأسنالا ةفرعم يف باحصالا ةفرط » بأتك ابنم « ةريثك مولع

 يف ٍبادالا ةفح:7 » هلو ةفرطلا ىف هنع لقن ء« باسنالا يف بابللا » هلو

 يف عماجلا بات5 » هلو « ناجيتلا رهاوج » هلو « باسنالاو خيراوتلا

 «موجنلا مولع يف ةرصبتلا » هلو « بالرطسالا يف باتك » هلو « بطلا

 هللا دبع نإ بطلا دمحم ةمرخموبأ هتمجح رت ركذ . « ةرطيبلا يفىنغملا » هلو

 , (؟) يلكرزلا نيدلا ريخ ٠ ندع خيرات يف ينابيشلا يريمحلا دمحأ نبا

 . (؟) ةلاأحك أضر رمعو

 دك #3 ب

 مئانغلا يبأنب دمحم نب دمحأ نب راخف نيدلا سمش نب دعم نب راخف

 دمحم نب باجملا ميهاربا نب يرئاخلا دمحم نب يتبشلا نيسحلا نب دمح

 ناك نيدلا سمش ىلع وبأ « مالسلا هيلع مظاكلا ىسوم مامالا نب دباعلا

 ًاقداص ًاخرؤم أئيد ًاعروتم ٠ هرهد ءابقف مظاعاو هرصع ءاملع لضافا نم

 لع يف هجزامي ام بدالا نونف نم ىوح ٠ عورفلاو لوصالاب املاع أئيما

 معلاىلع ديش دقو امةويب فرشأو ة.هركلا رسالا عفرأ نم وهو ؛« بسنلا

 ءراخفلآ مبل لاقيو «ءاضيب ةفيحص مهلو «٠ فرشلاو دجملا ىلعو بدالاو

 قيرطب نب ىيح,و ىمقلا ليئربج نب ناذاشو سيردأ نب ده نع ىور

 )١( ةنس قرتلا ةعبطمب قشمدب ط 1519 .

 ., 0 مالعالا (؟)

 . " : 8 نيفلؤملا مجعم 5

 ل ل



 ينيسحلا يقتلا نب ديمحل ادبع هخيش نع بسنلا يف ىورو ؛ مهريغو لجبلا

 هيأ هنع ىورو « دمحأ نب راخف هدج نع راخف نب دعم هدلاو نعو

 ,ةمالعلا دلاو لحلا رهطملا نب فسوي نيدلا ديدسو راخف نب ديمحلا دع

 يلح ا ققحملاو : سوواط انبا دمحأ نيدلا لامحو ٠ ىلع نيدلا يضر ديسلاو

 نيدلا يحب ديسلاو ؛ ينيعلا ىسنلا نيدلا سمش خيشلاو ٠ عيأرشلا بحاص

 ديمحلا دبعو « ةرهز نب ىلع نب هللا لع مساقلا يبأ نب دمحم دماح بأ

 هذه رعشلا نم ه.ل] بسم امو مه ريغو ةغالبلا هن حراش ديدجلا يبأ نبأ

 : ىاببألا

 ايفاوقلا تييحام ىلقاو يفاوقلا رجهاو ناسحلا يراعشا لسغأس

 ايلاق موقلا ىرأ ام ىحدعب أبل رذتءاويةنع بادالا نع ىولأو

 ايئانث موري امن ىتفلا ديزت كلام ما اي بادالا ىرأ يناف

 : هلوق دعم فيرشلا ءاثر يف راخف نب دعم نب راخف نيدلا سمشلو
 مبغلاو مزحلاو نيدلالع كاوثمب ىو دقف تدون أما رفمج اب
 لعلاو ةغالبلا ك.كبيو وجشي هلحبعصلا لكشملالح كيكبيس

 نب دمحم نيدلا سمش بلاط وبأ ىنثدح : راصتخالا ةياغ بحاص لاق
 ١) ىمتلا مايأيف مالسلا ةنيدم ىلإ راخف دعصأ لاق ديهمجلا دبع
 هحدمو ى_حأ نيدلا وخف وهو يمقلا ريزولا دلو دنع

 : اهتلجمج

 بسلا ىف دادقملا كدلاو نيبو يبأ يصولا نيب امب تما ينا
 1 : داوآلا ىلإ نويس نييمقلا نال كلذ لأق

 ادلاو وحالاو هقفلاب يتثرعم نه ىرخأ رصاوا لو

 يب حربت تاتشم دعب الا هاب مونأ ال ليقث جارخ ىلو

 ل 744

 ردح وريزو

 نم لومي تاسيبأب

 بدالاو حار



 يبأ دنعرشملا يفادغ عيفشلا كل نكا كيبا انالوم دنع يعفاش نك

 تعفش نا كراع دهاش هللا د»أ ديلا اهيا هل لاق ريزولا دلو ابعمس املف

 ةروصلاهفرعو هيبأ ىلع لخدف معن لاق , كيبأ دنع ًادغ يل عفشت يبأ كل

 هوا ناثو , نكسملا يرثاح راضف ديسلا ناكو , هلصوو هجارخ ففخف

 مجرتمللو ءاملعلا مظاعا نم أضبا دعم ن دمحم ندلأا يفص ديسلا

 ةضورلادو«بلاط يبأ ريفكت ىلإ بهاذلا ىلع ةجحلا » باتك ابنهم فيناصت

 باتكاما . « سابعلا ىنب لئاضف يف سايقملا » و « تارجعملاو لئاضفلا يف

 حرشيف ديدحلا بأ نبا هيلإ راشأ بلاط يبأ ريفكت ىلإ بهاذلا ىلع ةجحلا

 رصعلا اذه يف نييبلاطلا ضعب فئصو : لاق رشع عيارلا ءزجلا يف جهنلا

 ارثنوامظن يطخب بتكا نا ينلأسو <يلإ هثعبو بلاط يبأ مالسا يف ًاباتك

 كلذ مكحأ نا تجرحتف « هيلع ةلدالا ةقاثويو كلذ ةحصب هيف دبشأ

 بلاط يبأ ميظمت نعدعقا نا زجتسا ملو . هيف فقوتلا نم يدنعامل أاعطاق ًامكح

 ىلع بجاو هقح نا معاو , ةماعد مالسالل تماق ال هالول هنا ملعأ ينأف

 . دلجلا رهظ ىلع تبتكف ةعاسلا موقت نا ىلإ ايندلا يف لسم لك

 اماقف أصخش نيدلا لثم ال هنباو بلاط وبأ ال ولو

 امامحلا سج برثيب اذهو اما>و ىوآ ةكمب كاذف

 امام: للع ناكف ىدواو ءرمأ فاتم دبع لفكت

 اماهش ىقباو هاضقام ىضق امدعب ىضم ريبث يف لقف

 اماتخ يلاعملل اذ هللو ىدل ًاحئاف اذ هللف

 اهات -قيقت وا نقلا :لويخ بلاط يبا دب رض اهو

 امالظلا راهتلا ءوصض نظ نم حابصلا يأب رضي ال امك

 لدعم نب راخف نا دءهحلا لمع ندلا لالج هدو : تءلا أذه ريهأشم نمو
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 ديمحلادبع نب ىلع ىضئرملا نيدلا لع ةباسنلا مهنمو « ةباسن ًالضاف ًاماع ناك
 , بأسنالا ةركذت يف يلديبعلا ائبه نبا هفصو ركذ مجرتملاو , روكذملا

 ليا ىلع نيددلا جات نب دم نيدلا سمشسو . ةدمعلا يف ةبنع نباو

 (؟)يلماعلا نسحب ديسلاو ٠ (؟)يناروطلا كرزب اقا خيشلاو )١( ٠ يقطقطلا

 رمعو . (0) يناغماملا هللا دبع خ_يشلاو ٠ (؛) 95 رحب ل دي

 لمأ يف لمادلا رحلاو , (/) يرونلا نيسسح ازريملاو , (1) ةلاحك اضر

 .(1) ينارحبلا فسوي نيشلاو , (8)يراسنوخلا رقاب دمحم ديسلاو لمألا
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 يفنحلا يرصبلا رخص نب بيعش نب دمحم نب بابح نب لضف
 راعشالاو بادالاو رابخألاو ريسلا بابراو ءارعشلا ريهاشم نم , ةفيلخ وبأ

 دم ًايضاق ةرصبلا يف ناكو ٠ اهتاور نمو ةربخ بحاص , فلسلا باسنأو

 : هرعس نمو

 )١( راصةخالا ةياغ .

 . “ه4 : ١ ةعيرذلا (؟)

 م4. : "5 ةعيشلا نايعأ (؟)

 . ذا : ١ ماعلا ةفحت (؛)
 ؟ : ” لاقملا حيمش هز

 هه : 8 نيفلؤملا مجعم (1)

 . #49 : “ لئاسولا كردتسم (0

 . ه.و : ” نانجلا ىاضور (4)

 , ؟١8 نيرحبلا ة ةولول (1)

 سم 58+ تح



 سرخالو ىتع نم يتمص لوطام مهل تلق تمصل !ليطت كيرن اولاق

 سكش قطنم نم هدعباو يدنع ةبقاع نيرمألا دمحأ هنكحل

 سلغلا يف نايمعلل ردلا رثنا وأ هك رع» سيل نميف ربلا رشنا»ء

 سبتقم هجو ينورا اوناه تلقف لطخ اذ تل أبدا كيرن اولاق

 سفنلا ىدمهيطعأف مالكلايوري ًادحا ىرأال نكلو تلق تئش

 2« .راسرفلا » باتكو « نييلهاجلا ءارعشلا تاقبط » باتك هفيلأت نمو

 ,(؟) يومحلا توقاي هركذو )١( ١ ميدنلا نبا هلاق ء 6.08 ةنس يف يفوتو

 . (؟) يزيربتلا ىلع دمحم خيشلاو

 د دع ْ

 ةياسن , اما ةنس ىفوتملا يعفاشلا يعافرلا يطساولا دحأ نب جمساق

 اضر رمع هلاق ء « بلاط يبأ لآ بسن يف بلاطلا ةيغب » : هراثآ نم

 . (؛4) ةلاحك

 دع دع

 نري دمحب رهاظ يبا نب ىلع مساقلا يبأ نيدلا باهش نب مسسأق
 لعيبا نب دمحأ هللا دبع يبأ نب ديز نيسحلا يبأ نب دمحم تاكربلا يبأ

 ىلع نب هللا ديبع نب يلع نب ثلاثلا هللا ديبع نب رتشألا دمحم نب دمحم

 نيبياملا نيز ىلع مامالا نب رغصالا نيسحلا نب جرعالا هللا ديبع نبأ

 هيلع أرق , نيبيصن ٍبيقت لشضافلا ديسلا , نيدلا ماظن , مالسلا هيلع
 . ١56 تسربفلا )١(

 , 504 : 1١ ءابدالا مجعم (؟)

 , <. :ه بداآلا ةناحير (؟)

 ,نلإ4 : ١ يدأ معمل نيف راملا هب ده ىع 146ه : م نمل وما مترفام )4

 سس ؟0)] هس



 ديسلا تأرجشمو « يدجملا باتك ىنسحلا ةداتق نب نيدلا نشر خيفلا

 , ةدمعلا يف ةبنع نبا هلاق , نالا ىلإ ةميدق ةسادر لهأ مهو ٠ يرمعلا

 . فاشكلا رجشم يف يديمعلاو
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 نبدارط سراوفلا يبأ نب دمحم نب دمحأ نب ىلع نب ةحاط نب مق

 باهولا دبع نب دمح نب نسحلا مامت يبا نب ىلع مساقلا ىبأ نب دمحم

 ميهارب]نب دمحم نب ىلع نب هللادبع نب ناميلس نب دمحم نب نامملس نبا

 مساقلاوبأ ء بلطملادبع نب سابع نب هللا دبع نب ىلع نب دمحم نب مامالا
 سأتلامايأو باسنالاو خيراوتلاب ةفرعم هلو لسرتسم بتا « ءابقنلا بقت

 هلو, ”6ا/ ةنس ابب ىفوتو دادغبي 56٠ ةنس دلو , تاعومجب كلذ يف هلو

 ءبلاط يبالآ ءابقن يف بغارلا ةيئم يف هتركذ ٠ باسنالا ضعب ىلع عيقاوت

 . )١( يطوفلا نبأ هركذو
 نيدمحم نب ىلع نسحلا أ ةاضقلا يضاق ةجرت ىف هخيرأت نع ىورو

 ىسندلا 5 هما ركذو , م١1 ةنس قوتملا ىدا.ةيلا يناغمادلا ىلع

 . (؟) ةلاد5 اضر رمعو , (؟) يظرزلا

 تف نيك دنت

 مشاه يأ سب هز أمره لي عييمص نإ أنه نإ خموبت نإ سب رق

 نم ىسحلا نب ةباسنلا ىيحي نب رهاط نب هللا د.بع نب مسالا نب دواد
 1 عال ل هموم اب كو 15. .كلاك دل فلل نيدباعلانيز ىلع مامالا نب رفصالا نيسحلا نب هللا ديرع نب ةجحلا رفعج

 ١) بادالا عمجب ١ : الث. ,

 , ؟ة5:5 مالعالا 1

 . ١؟8 : مل نيفلؤملا مجعم (؟)
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 ثدع لياج ملا , هقنلا ديعسلا ديسلا يندملا دمحم ا مالسلا هيلع

 ةجحلا يذ ىف..يقوتو 04١ ٠ ةنس ةنيدملاب دأو ء دادغبب أهمقم ناو ٠ ةبأسز

 متفلا يبأ نم دادغبب عمسو ٠ يورغلا فيرشلا دبشملاب نفدو , 55١ ةنس

 باتك هفيلأ# نمو ٠ يوسوملا دعم نب راشف ديسلا هنع يورد « هريغو

 , باهيتسالا يف ربلا ئبع نبا هفصو ركذ 2« هب متختلاو قيقعلا لضف »

 يذيمعلاو ء ةدمعلا ىف ةينع نيآو ٠ دعس نبال ةزذملا تاأقبط نم راتخملاو

 . (') يروالا نيسح ازريلاو « هرجشم يف

 دع 2م دي

 يسانلا فيرشلا ديسلا يقشمدلا ينيسحلا يولعلا ناوضر نب دهم

 ءالاو مظنلا يف دي هلو« ا رده اذخ بنكي نا م ةباحتلا نسوالا

 يرغم ناكو . محو ريثكلا بتكو « مولعلا يف ةكراشم هدنعو « رايخألاو

 « موقرملا يشولا » و « رئاسلا لثألا » لثم يرزجلا ريثألا نبا فيناصتب

 هه رعش قفز « اينه متتكف

 ناعيام نوللا ق أم ينوألت بيعي مم اي

 بامحاسلا ىدجرب أاههجو نولت اذإ ءامسلا نا

 : أضيأ لأقو

 ميعت وحص دعب هامس لع ىوهلا ثيدح ىضلاىلع ررك

 م يرعلا ىظ سنوأ املأاهف ةرقن هل نأ فخ الو

 مدعم ًاد_عو أرهد انريغ عم ةبحص هل نأ لقت الو
 ممسنلا لو_سرب هنع لامو هرجح ىف نصغلا] ىبر ءاملاف

 : هلو
 50005 ا ااا ببي يي( ل

 ٠ م : 5 لئاسولا كردتسم )1(
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 همايخ لحرلل ضوقت امل ا

 ه-مأامكأ] تققت ثدح نزملا زمويخ ىلإ نويعل! متةةمرهدلاو

 عضل نع ةئامتسو نيعبسو ىدحأ ةنس لوألا عيبر ف قوت . كلذ ريغهلو

 1 (1) ةفيلخ جاح هركذ « هنص نعص و

3 6 

 ددحب نب بيلا ىلع نب ءابقنلا ٍبيقت ةحلط دمحأ ىبأ نب لوك

 .رب ىلع مساقلا يبأ نب دمحم نب دار سراوفلا يبأ نب ءابقتلا بيق

 نب ىلع نب دمحم نا مامالا ميهأرب | رب دمحم نب ىلع نب هللا دبع نبا

 بيدالا لضافلا ديسل دسلا 1 تأ كي وب أ 4 باطملا كيش سس سأيع سس هللأ دمع

 , ناسنالا ةركذ_: يف يىلءييعلا انبم نب ددحم نب دمحأ هركذ . ةباسنلا

 ىماما باهولا كيع سس ئسحلا يبأ هءرع نو 1 هعيخر : تفأو : لاكو

 : هرعش نمو بهادملا

 ربحي كَ و اعنف تحرصأو ةماالم بوت هلل كاك اماذإ

 اريقمةشيعملا تأم نء تنك قاف كل تدع أم هلل اد هاخ كف

 . ةيماما ةمش مبنأ رهاظلا ةباقنإا تيب اذه نا تأق

 دع د6

 نيدلا سمس سس ةماسأ نس يهنلا هلأ كمعك لد د.مملا كدمضش ند لج

 نب ةفوكلا سسمن رمع نب دمع بلاط يبأ 5 يع نىسحلا 5 0 ىمحأ

 يس نويت بي دبا امل سما مج اطال #44 انين ديب

 5 ويشلا فشك 1(

 نييييييمه ههه هه سمسم ع مج عج
 ا بيبي

 سل #5 -



 ةعمدلاىذ نيسحلا نب ىبحي نب رمع نب دمحأ نب ةباسنلا نيسحلا نب ىيحي

 , نيدلا سمش بلاطوبأ ٠ مالسلا هيلع نيدباعلانيز يلعمامالا نيديز نيا
 ةفرعملاو فرشلاو للعلا وذ . ًارجشم ةياسنن ًالضاف ألاع ًاللج ًاديس ناك

 هدعي ىدصتو ةيبأ بتك ىور ٠ راتغملا نيدلا ديمع تنب همأ « بسنلاب

 يورغلا دبشملا ةباقن ىلوت ٠ طخلا ميلم ن5 . ابطبضو باسنالا عمجل

 يف ركذو ٠ رهاطلا دعم ميمت ىبأ نع ةباين ةيرصاتلا مايالا يف ةفوكلاو

 راذعلا نم نسحأ ًاطخ بنتك . رجعملا قاذح نه ناك : راصتخالا ةياغ
 تس ةنس يفو: ٠ رامثلا عاونأب تفح راجشالا نم نسحأ ًاريجشت رجشو
 :.هرجشمو يديمعلاو ٠ ةدمعأا ىف ةبتع نبأ هقصو ركذ « ةئامتسو نيتسو

 )١(: ىقطقطلا نب دمحم نيدلأ سمشو ةركذتلا ىف ىلديبعلا انهم نباو

 . (؟) ناخ ىلع ديسلاو

 د دج ذب

 هللادبع نب ديمحلا دبع نب دمحم بلاط يبأ نب ديمحلا دبع نب كدهحم
 ءدعع بلاطوبأ هدج ةجرت ىف هبسن يقاب مدقت ؛ ينيسحلا ةماسأ نب يقتلا

 ماعلا ني”دلا عروتملا دهزتملا ليلجلا ريبكلا ديسلا بلاط وبأ ىنكي نك

 هما « نآرقلا ظفاح ةريسلا فيرشلا قالخالا ميركلا ةبياسنلا لضافلا

 نيدلا زع تنب جوزتو , ةي:سح ةيعم نب مساق نيدلا لالج تنب ةمطاف

 ,دادغيب !وناكو نينب اهدلوأت يمقلعلا نيدلا ديؤ» ريزولا نب لضفلا يبأ
 هترضاحمب ًاسنا دجا تاكو ًاقيدص يل ناكو : راصتخالا ةياغ بحاص لآق
 . مارحلا هللا تيب جح ةرضاحملا عيس# ةرشعلا ندح ناكو ٠ ه:ةضوافمو

 )١( راصتخالا ةياغ .

 . ةعيفرلا تاجردلا (؟)

 سس 0 هجصصم



 .. اصلا يثك , ةرالا لع تاوم نا
 4م مدعأ و ؛ :ير.ءلا يدجملا "نم ةعطق يف. هتضوافو همبأ نع 57

 يقمدل ومو « ةئامتسو نيهستو عبس ةنس لوألا عيبر ربش يف تام « ةدئاف

 يديمعلاو . ةدمعلا يف ةباع»نوإ هتمجرت ركذ.. ةئامدسو.نيثال'و عسن ةنم

 . (1) يةطقطلا نبا قيدألا ىيمشؤب « ةزك ذهل يف ادهم ىبأو :"مرجعُم 59

 يدادئبلا يشابعلا نوبل رب دمحم .نب عيمسأ] دبع ؛نب كهك

 ريثكحلا بتكو بادنالا ريجشت ىف رهاملا ةباسنلا ةداسلا رخف رهاط وأ .

 ه.اع ع دبشم ىلإ لو 117 ةنس نابعش ١9 ىف دادغب قفديفوت ؛ هطخب..

 فرقولاو اهريجشتو ناسنالا ةفرعمب فورعملا تيبلا نم وهو « مالسلا

 يفةبنع نيا هركذو , ليدلاو كرتلاو سرفلاو برعلا لاوحأ ضماوغ ىلع
 بحاص يرمعلا مئانغلا يبأ نب يلع نسحلا وبأ خ_.شلا ةجرن يف ةدمعلا

 وهوىنسحلا :ةيعم نب دمحم نيد جاتبيهنلا نع هبتكل هتءاورو ٠ يدجلملا

 دمحلا دبع نيدلا لالج- ديسلا نب: ىضترملا نيدلا لع ديسلا خيشلا نع

 دمسلا نع هدج نع هيبأ نض رهو يوسوملا دعم نإ راخف نيدلا سمش نبأ

 ةباسنلا سابعلا نوبلك نبا نع ىنيسحلا يقثلا نب ديمحلا دبع نيدلا لالج

 ديسأأ ظ038 نَء ةباسنلا يزدعلا ن-حلا يبأ 34 ماه 0

 سمشركذو ٠ دمحم مئانغلا يبأ هيبأ نع يرمعلا دمحم نإ ي ىلع سلا يبأ
 مهةاذ-> لنمو ناسالا ُِق رجس م ِق 4 (؟) ) ىقطقتعاا ن 7 ل هك نيد دأأ

 ل1 فدضص ؛ ةباسدلا ب م.طخلا ميمدلا 6 نأ

 اعلا ةياغ )١(

 راصتخالا اء (؟(

 م ندا



 ةعقر هطخب تأرق , فصنلا بلاك ىلع ةرشعلا زواجتي تادلجم يف ًارجشم

 باسنالاوتارجغشملا نم.دبهلا عمج دقو ابيف لوي ءافلخلا ضءب ىلإ ابيتك

 )١( لماعل! نس ديسلا هتجرت ركذو « لزاب لج .هب ضيني الام .رابخألاو

 . يطوفلا نبال بادآلا عمجم نع
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 ند خرؤم « مساقلا وبأ يحالملا ميهارب] نب دحاولا دبع نب فهمت

 دلو « ةطانرغنم ديرب ىلع ةحالملا ةيرق لهأ نم يسلدنا « ثيدحلا ظافح

 مهباسنأو ةريبلا ءاملع يف خيرأ# » هبتك نم , 719 ةنس يفوتو 549 ةبس

 باتكو « مجعلاو.برعلا نم معألا باسنأ يف ةرجشلا ».و « مهئانباو

 هتجج رت رك ذ . « ةباحصلا ىف باع ةسالا ىلع كردتسمو. « أثدح نيعيرالا »

 . (؟) ةلاحك اضر رمعو ٠ (؟) ىلكرزلا نيدلا ريخ

 رصن ىبأ نب ءابقثلا ٍبيقن فرشلا لامك ىلع لضفلا يبأ نب كمح

 ىلع 05 يبأ نب فرشلا لامك ىلع لصفلا يِبأ نب فرشلا دم دقحأ

 سراسفلا نسا دمحم يبأ نب يئازوسلا مصألا نسحلا. نب زوسب بيقنلا
 .. نيسحلانب ىي># نب رمع نب. دمحأ نب ةباسنلا نيسحلا نب ىيحي نب بيقنلا
 ٠ فرشلا زع مالا هيلع. نيدباحلا نوز ىلع نب ديز نم ةربعأأ يذ

 )١( ؛مه ةميشلا نايعأ : ٠9؟ .

 ظافحلا ةركذ:و 57 رابالا نبال ةلمكتلا نع ١١4 : ال مالعألا (؟)
 0 _ نايبتلاو 88 : 5

 مو 38: ”يدنصلا يفاولا نعا؟35 : .٠١ نينلؤملا مجعم (؟)
 . مهريغو ٠١ : ١؟ يهذلل ءالجلا
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 مهنم ٠ نوباسنو ءاملع مهيف باقعأ هلو ٠ ةباسنلا بيقنلا د_هازلا ماعلا

 فرشلا زع نب نسحلا هللادبع وبأ نيدلا زع ةباسللا دهازلا ماعلا بيقثاا

 يف يديمعلاو . ةدمعلا ىف ةبنع نبا هفصو ركذ مجرتملاف « روكذملا دمحم

 ٠ هرجشم

 6 د دي

 نب ىلع نب رمع نب رمعم نب ىلع نب دعسا نب دمحم نب كوك

 نسحلا يبا نب يضاقلا دمحا سابعلا يبا نب ةباسنلا نيسحلا مشاه يب

 دمحم نب نئسحلا نب ثدحملا دمحم نب ميهاربإ ىلع يبا نب ثدحملا لع

 هيلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب رغصألا نيسحلا نب هللا ديبع نب يناوجلا

 قونوهيبآ دعب رصمب فارشألا ةباقن يلو « ةباسنلا هللا دبع وبا ؛ ءالسلا

 هركذ « هلآو هيلع هللا ىلص ىنلا جاوزا» باتك فلاو ء رصمب 7٠١ ةنس

 . هرجشم ْق يديمعلا

 دج د6 د

 نيسحلا نب دمحم مئانغلا يبأ نب دمحم نب دا نب راخت نب كلهم

 مامالا نب دباعلا ددحم نب باجملا ميهاربإ نب يرئاحلا دمحم نب يتبشلا

 تاداسا! نم , فرشلا رخف رفعج وبا , مالسلا هيلع مظاكلا ىسوم
 . اهريبحتو نادآلاو اهريجشتو باسنألا ةنرع.ب نيفورعملا فارشالا

 ةغيسلا ةلحلاب ديمحلا دبع نيدلا لالج هدلو انخيش هنع ال ىور

 , يطوغلا نبال بادآلا عمجم نع . ٍ)١( ماعلا نسحب ديسلا ه]|3 , 781 ةئس

 د.محلا دبع ةهئيأ هيلع ىورو ؛ هدلاو نع ىور راخف نب دعم فيرشلاف

 هذع ىور « هرصع ءاهقف نم دمحب نيدلا يفص همسأ دلو مجرت.ا نو

 )١( 1م ةعيشلا نايعا : 4

 ؟هر



 : لاق سماخلا بابلا يف يرغلا ةحرف يف سوواط نب ميركلا دبع ديسلا

 نددلا يغص ةفقمملا ددسلا نع سوواط نب ىلع ند ىضر ىمع ين ربخأ

 فحم: نم دق نذو ٠ يسايعلا رصدانلا دبع ىف نا اذ_ه» دعم نب دمحم

 ةصق هلو رصانلا دنع هيلع سدلل ةليسو هودساح دان ةفوكلا دج سد

 . راصتخالا ةياغ يف ةروكذم ماقملا اهركذب لوطي
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 دمع ىبا نب نأج رجب بسانلا مساقلا دمحم يبأ نب دمحم ىب رصان

 مم رثعج يبأ نإ دز مساقلا يبا نإ ىيصنلا نسحلا نب نسحملا

 نب سطفالا نسحلا نب ىلع نب يدزجلا ىلع نب دمحم نب ىلع نب يدزجلا
 ديسلانيدلا ريباظ ٠ مالسلا هيلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب رغصألا ىلع

 بلاطوباهركذ . ًالضاف أملاع ناك « ناجرجب ةباسنلا ظعاولا مامالا لجألا

 نسح نب دمحم نيدلا ءابب ركذو « ةيبلاطلا باسنأ يف يزورملا ليعامسإ

 دمسلا فصو ةباسنلا نيدلا ريبهظ ديسلا نع : )١( بتاكلا رايدنفسا نبل

 رازملاودو.ءملا دوشملا بحاص دباعلا كسانلا ثدحملا هيقفلا نيدلا سمش

 . ثيدحلاو هقفلاو مالكلا لع يف رحبتملا ىوك ةمازع ةلحمب روبغملا

 دع د6

 ءالسسعلا وبا ٠ ةباستلا يرلعلا لضألا نب رهاط يبا نب ىمع

 يف دشنأ بامتألا ةباتكحب نيةورعملا تاداسللا نم نك , نيدلا رخآ

 . ةروشملا

 لضنتم قئشم ةحيصن لبقار لكشملا يفذلا يف كيلخ رواش

 لتص ردو مهروأ هلو5 ف آدم يذلا ىصوأ لك هّنلاَف

 دس 509



 , هطبض دقو , تلداسلا ضعبأ 425 دقو امر ا هأوخب تيأر

 . ىطوفلا نبال بادآلا مجعم لع ٠ لماعلا نسحب ديلا هركذ
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 نسحلا يبأ نب دمحم نيسحلا 5 نب دمع بلاط يبأ نإ ىدخي

 ىلع نسحلا يبأ نب هللا ديبع نب دمحأ نب دمحم ديز يبأ نب ىلع نب دمحت

 نسحلا نب نسالا نب رفعج نب ىسحلا نب هللا دبع نب هللا 7 نب رغاب

 فورعهملا نيدلا فرش رفمج وبأ ٠ مالسلا مهيلع بلاط يبأ نب ىلع نبا

 ًالاعناكو , هدلاو دعب ةرصببأ أب ءابقنلا هبا يلد ٍ يرصبلا كنز ىبأ نبأب

 نع هله مهسو ؛ هدلأو نع ثبد_حلا ىور . ةباسن أددا ًارعاش ًالضاف

 يولعلا ةطخسلا نباب فورعملا مئانغلا يبأ نب دمحم نب دم فرغلا جات

 نب ىلع نيدلا مجن نسحلا يبا فيرشلا نع ٠ بيقنلا يرصبلا ىنيسحلا

 رمحألا نب ىلع يبا ىلع بدألا أرتو . يدجملا بحاص يرمعلا ينوصلا دمحم

 رسفملا حوتفلا يبا نب نيدلا فرش د.يسلا هنع ىورو ٠ ةرصيلاب ينامحلا

 قتلا ةدم_صقلا هتلمج نم رعش ناويد هلو . ديدخحلا يبأ نباو ٠ يزارلا

 : اولوا

 قدأص رد ورث يدجوو يروس قراطلا لارا كريخ ناك نأ

 تايبإ , يدبه نب نيدلا ريصن ريزولا ىلإ هدلو دذنأ دقو هأو

 او روس

 رظني ينيع رونب وهف كارل ١ هلجف كيلإ يدلو ىنا اذإو
 :يوسوملا يولعلا دم ند راخف نب لعم رغاطلا تءقنأ 4ب حدم هرعش نمو

 سل 716



 رظني ينيع رونب وبف كاريل هلجف كيل] يدلو ىتا اذإو

 :يوسوملايواعلا دمحأ نب راخف نب دعم رهاطلا بيقنلا هب حدم هرعش نمو

 ربطملا مامالا فعلا مظاكلا ىنب رفعجنب ىسوملآ ًاريخ هللا ىزج

 رخفم لك ىلع وعسير رخفم هل مهدج#بو تويبلا ريخ مهتيبف

 رمعملا ليق ناتدع !ودهاش دقو هدعب هأنبأ نيدجملا وذ ناك دقف

 رجشملا يف اورظناف اهوقرعي ملو ىتلاتم قذح ماوقالا بذك ناف

 دعصأىراصنالا ةديدد نب يلع 2 58 نيدل] زعم ةرازو يف هنآ ىورو

 :ةرصيلا رظان نم ريزولا !ذهىلإ أاملظتم دادغب ىلإ بلاط ىبأ تب رفعج ابأ

 : أاهتا#ح نم ةدمصق دشنأو

 رايتخالا مه منغ ونب نك ةليل# ريغ راصنا لئابقو

 راتخمللا هراتخاو هراد يف د_محم لح بوبأ ودأ ميم

 راوج كاذب لف ليبقل!كاذنم تناوب رصلابسنلايفهنمانأ

 راجيليزنلاو كدج راد ىف هلوزنت لثمك يلع تلزن دّقلو

 راصنالا كموقو هيلإ ىمنا دمحم ينلاو ملا مالعف

 ىضقو هآلصوو هيلع علخو ىكب هل قر ريزولا ابعمس اهلف : !ولاق

 الوزعم روكذملا ريزولا تامو :.هلزعو ةرصبلا.رظان نم هفصناو هجئاو>

 : هلوق ىيحي رذهج ىبأ رعش نهد ٠ ةئامدسو ةرشع تمس ةئس ىف

 ناطواو راطوا هيفيلف سي>أف نايلاو دنزلا اذهو بيذعلا اذه

 نافجا مونلا بيطب ذلي ال نا هتيلا ىولي ال رحلاو تيلآ

 أوناك امك ناريجو نيع رجألاب تدطس يلا انملاي] دوعت ىح

 ركذو 2« شدرق رياقمب نفدو « ناضهر نش ىف 5١١ ةنس دادغبب فوتو

 دع 51١ د



 ديمحلادبع نيدلا زعو « )١( يقطقطلا نباب فورعملا ىلع نب دمحم هتجرت
 0( يلماعلا نسحم ديسأأو ؛ (؟) يروثلا نيسح ازريملاو . جبنلا حرش يف

 . (5) ربظم نيدلا لالج بيرقتو « (4) يلكرزلا نيدلا ريخو
6 3# 

 .لكرإ ىياكإ نإ ميعت يبأ نب دمحم لإ ىسوم لب دمحم نإ ىدقب

 نبد>أ نب ليعامسإ نب دمحم رفعج يبأ نب لوحكملا ىسوم نب ميهاربإ
 ) مالسلا هيلع قداصلا رفمج مامالا نب ليعامسأ نب دمحم نب ليعامس]

 , ةدمعلا يف ةبنع نبا هفصصو رصعب ةباسنلا لضافلا ٠ « هوللت » بقلملا

 . هرجشم يف يدرمعلاو

 دع دج

 , 7٠١ ةنس ىقوتالا , رادئبم نباب فورعملا يلاعملا يبأ نإ فمسوب

 . روكذملا فسو» رادت,رم نبال باسنالا ناونمب )١( ةئيلخ جاح هفصو

 دو #6

 ياغتلا ةمام' نب ةكرب نب حامز نب ةلودلا فيس نب فسسوب

 خرؤم» ؟/١ةئس قوتملاو "٠8١ دولوملا ٠ ئساحملا وبأ ئيدلا ردب ينادمحلا

 ' أداوتم نانو , نادمح نب هل ودلا فرس لإ بسن يأ مظان ةباسن

 0 2رر كبك امال باوألا )١(
 , 4486 ؛ ” لئاسولا كردتسم (؟)

 , "9: 9# ةميهلا نايعأ (؟)
 , 508 9 مالعألا (4)

 , ٠٠١ ملا ةقلامع (ه)

 , هم ١ نرئظلا فدك (5)



 نيب قرفلا يف سابتلالا ةلازا » ابنم عسيدبلاو باسنالا يف فيناصت هل

 . )١( ةلاسك اًضر رمع هلاق . « سأنجلاو قاقتشالا

 د6 د ذب

 رادلا يدادغبلا دلوملا يومحلا يسنجلا يمورلا هللا دبع نب ثوقاب

 رعشلا ملم , بدألا لع يف 0 نا « ردلا وبأ نيدلا بابش بقلملا

 لجرل دادغبب عيتباو اريغص هدالب نم رسا أامظعم ًامرتحم ناكو « طخلاو
 باتكحلا يف هلعجو « يومحلا ميهاربإ رصن يبأ نب ركسع همسا رجأت

 ةئلامسمخو نيعستو تاس ةنس يف هقتع مث « هرجأتم» طبض يف هب عفتنيل

 لاميهل ىصوأ هالوم ذئدعبو ةعلاطملا هل لصحو , ةرجألاب خسنلاب لغتشاو

 دادغبب ةماش نب نمحرلا دبع نب دمحم هللا ىبع وبأ هنع بتكو , هتايح يف

 : هلم هرعش نم ةعلطق

 اميذكت يفو يرمع مكبح يف ىضم دقو ةاشولا يف متادص

 اهبمطو ةايلا نم لمياذ نم مكثيدح تللم ينا متمعزو

 : هرعشس مو

 اليذ بحس: رابثلا يف تتأو تولأف ًاليأ روز نا تدعو

 الي سمشلا ىرتنا سةدص فيك كتلأق دعولا يف تقدص الهلا

 باتكو تادلجب عبرأ « ءاروالا ةفرعم ىلإ ءانلالا داشرا » هتافلّوم ضو

 مجعم »و « نادلبلا مجعم » و « ءامدتلاو ىريرخأتملا ءارعش رابخأ »

 لاملاو ادببملا١ه و« كرتسعملا » م « ءابدالا مجعم » و « ءارعشلا
 « يسراملا يلع يبأ مالك حومجج » و « لودلا ٠ باتكو « . ميرأتلا كا

 )١( رجح نبال ةرماكلا رردلا نع 22 نيفلؤملا مجعم 006:4(

 نيئفراملا ةردهو " #887 ,
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 - ماسنأ هيف ركذي ٠ « بسنلا يف بضتقملا ب أ تاس 8 1
 00 ' ةئامسخو 59 0 ف #0( يناغالا // تباتك و

 ءنآ يف ءّوح : در يصح رج أخ 1
 0 نأضم : يآ 4م رب ركذ , ةئامجسو 0 ١ 2 فا

 0 طاق
 ١

 يمالسلا وأو *«ث) لمه

 0 ند لمح ىلاعملا وبأو ل (؟) ابنحلا دامعلا ناو ا
 - ها ناو مل

 (؟) ةفي جاحو , (؟) الال4 ةنس ىقونملا . (؟) ةفملخ

 ا #6

 , مالا" دادغب ءاملع سيرا ْق رامدملا سد نم

01( 
 , ١؟١ : ه٠ بهذلا تاردش (1)

5 

 , ى.. : ؟ نوئظلا فشك (؛)

03 



 ( نمابلا درقلا.)

 ةنس قولا يعفاشلا ينميلا يديبزلا نيعر نب دحأ نب ركب وبا

 حرش » : هراثآ نم « ةباسنلا ثدحملا هيقفلا خيشلا نيدلا بطق. , ل05

 باسنأ يف ديرفلا دقعلا باتك « تادلجم .عبرأ يف دواد يبأ نبأ نئس

 جاحهركذ.٠ « ىوتفلا بختنم » و « باسنألا يف لماكلا » « ديسا 5

 اما . (؟) ةلاحك اضر رمعو « (؟) ىلكرزلا نيدلا ريخو )١( ٠ ةفيلخ

 مازرو نسح ينب نوطب هيف درس ديسأ ينب باسنأ يف ديرفلا دقعلا باتك

 أ نب ركب وبأ نيدلا ىصر خيشلا هديفح هليذ ايزكز نب ىندا نبأ

 باسنأيف ديضنلا ردلا » هامسو «ء 847 ةنس ىوتملا روكذملا ركب يبأ نبا

 . 0“ ديمسأ يب

 ا 3

 , ةناشثلا نيدلا بابش « يرصملا يريزوتلا باهولا دبع نب كما
 . ةرهاقلاب عوبطملا « ب رألا ةءاهن » ياتن فلا , 885 ةنس ىفوتملا

 ا 3 2#

 جرعالا ىلع نب دمحأ نب دمع نب ةباسالا نيدلا رخف يلع نب دما
 رثالا بيقن نسحلا روصم يبأ 31 مله 2 زملا يبأ نا تار نا ِ نبأ

 ص سل يب سس سس ل لسسسسمل

 , :1١8 ؟ نوئنظلا فشك )١(

 .؟؛: ؟ مالعالا (؟)

 . ©" : 1 نيفلؤملا مده (؟)
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 نإ ىلع نب رئازلا دمحأ ند رمعملا دمحم نب نسحلا نب يرئاحلا ىلع نبا

 نيسحلانب جرعألا هللا ديبع نب ةجحلا رفعج نب نسحلا نب ةباسنلا ىيح#
 دمسلا ؛ نيدلا لاح , مالسلا هيلع نيدياعلا نيز يلع مامالا نب رغصألا

 لست « رماها نو , بيدألا ةباسنلا ردقلا لءاجلا لماكلا لضافلا ملاعلا

 دمع خ_.يشلاو )١( ٠ لماعلا نسحب ديسلاو , ةدمعلا ىف ةبنع نرا هفصو

 نونطمي 2 ديو ددؤسو فرش مهأ تمد نم مجرتملاف ٠ (؟)يملعالا نيسح

 . جرعالا ىنبي نوفرعيو « ءاحيفلا ةلحلا
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 ملع نب دمحم نسحلا يبأ نب نيدلا ماظن ىلع نسحلا يبأ نب دمحا

 دمحم نب رصأن يورغلا دهشملا بيقن نب يورغلا دهشملا بيقث يلع نيدلا

 نبديز نب رصان نب هللا ةبه نب رمع ىلع يبأ نإ سف مث انغلا 5 نبا

 نيسحلا نب ىيح» نب ىي># نب ةليتك ىلع نو نيسحلا نب ديز نب رصأن

 رهاطوبأ « مالسلا هيلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب ديز نب ةعمدلا يذ

 ,ةليتك نباب فورعملا ةباسنلا يرغلاب بيقنلا لضافلا ماعلا ٠ نيدلا دج

 , نوبأسنو ءاملع مبيف تيبلا اذهو ٠ ةركذتلا يف يلدبعلا انهم نبا هلاق

 . يورغلا فيرشلا دبشملا يف ةباقثلا مهفو

 د دك أ

 يلعنع يوري « هيقف لضاف , ةباسنلا يولعلا ىلع نب دمع نب كمححأ

 هركححذو ٠ لمالا لما ٍِل يلماعل | رحلا هركذ ٠ سووأط نب ىسوه نبا

 0” اا ا

 )١( ةعيشلا نايعأ ١ :؟١؟.

 )'( فراعملا ةرئاد ” : "#٠١ .



 , لمألا لما نع ء (؟)يناغمأملا هللا دبع خيشلاو )١( ٠ ماعلا نسخ كعضلا

 . نماثلا نرقلا لاجر نم ناك مجرتملاف

 د دج دب

 نم يراخلا ىبوهعلا جاييدلا نب دمحم نب ىلع نب دمحم نب ل دجإ

 نب دمحم نب دمحأ هركذ . باسنالاب ملاع , لضافلا ديسلا « دنسلا ضرأ

 اذكه أضيأ هفصوو ٠ باسنالا ءاملعل هدادع ىف ةركذتلا يف يلديبعلا انهم

 . ةع.ملا نوصحلا يف ءاطغلا فشاك ىلع خيشلا

 آى دج د“

 نب دم ميهاربإ 5 نب دمحم هللا ديع يبأ نيدلا ردي نب دمحا

 ملاس يبأ نب ىلع بهاوملا يبأ نب ةرهز نساحملا يبأ نب نسحلا ىلع يبأ

 نيسحلا نب يفوصلا دم نب دمحأ نب ينأرلا دمحم م.هارب| يبأ نب دمحم

 ٠ مال سلا هيلع قداصلا رفعج مامالا نب نمتؤملا قاحسا نب يزاجحلا

 ,/84 ةنس رفص يف ىفوتو ١7/ ةنس بجر يف داو ٠ نيدلا نيمأ بلاط وبأ

 يف يداا هل . ةرتعلا ءاملع مظاعاو . ءالضفلا ةداسلا ءالجأ نم ناو

 نبدلا رخف لاقو ؛ لوألا ديهشلا أنخيش ما ثم نم ناككو . بسلا ملع

 مظعالا رهاطلا ديسلا انالول تزجا » : هل هتزاجا يف ىلحلا ةمالعلا نيأ

 ةرتعلا رخف ةيوبنلا ةرسألا فرش نييبلاطأأ ديس نيسايو هسا لأ رخفم

 نيدلا نيما مدأ ىنب ءالضف ملعأ ماعلا ءاملع لضفا مظعالا ماهالا ةيواعلا

 لوالا عيبر ؟4 يف اهبخيراتو ينيسحلا ةرهز نب دمحم نب دمحأ بلاط يبأ

 , نسحلا نب ىلع نب نسح نيدلا ردب ديسلا هنع ىورو ءا5ه5 ةنس

 1 ةءع.شأا نايعأ 1

 8 : ١ لاكملا 0 0

 تالا ب



 يف« ضايحلا لالزو ضايرلا ةرهز » باتك فلؤم ينيسحلا مقدش نب لع
 نسي ديسلاو , ةفحتلا يف مقدش نب نماض ديسلا هفصو هركذ ء سنا

 . ةنماكلا رردلا نع ؛ (1) لماعلا
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 نب انبملا نب :ماسملا .نب دمحم نب نسحلا نب انبم نب دمحم نب كمج]

 يلع نب هللا ديبع نب رتشألا دمحم نب دمحم ىلع.ئبأ نب لسم العلا يبأ
 نيز يلع مامالا نب رغصالا نيسحلا نب هللا ديبع نب ىلع نب هللا ديبع نبا

 ةمالعلا لجألا ديسلا نيدلا لامح . لضفلا بأ مالسلا هيلع نيدياعلا

 بسنلا ملنع يف علضتو زرب هنامز ءاددأو هرصع ءاملع نم ناك . ةباسنلا

 (ص) ينلا ىكإ لوؤي بسن نه لضنو ةمركم لك زاحف بدالا لضف عم

 ةحودل! هباتكو «ءاروزلاريزو :باتك ارنمفنصو فلا«ينيسحلا بسنلا فرشو

 ةءاسنلا دمسلا ةذيمالت نم وهو « « رجشم بادنألا ةركذت » باتكو « ةيبلطملا

 ءىوسوملا دعم نب راخف نب ديمحلا دبع نب ىلع مسأقلا يبأ نيدألا لالج

 قدح ًالئاق راصتخالا ةياغ يفو ٠ يلحلا ةمالعلاو قةحملل ًارصاعم ناكو

 انبم نب دمحأ ةباسالا ىنثدح لأق . ينابيشلا دمحأ نب قازرلا دبع خرؤملا

 ركصذ مجزتملاف ٠ خلا انبه نب يلع يمع طخ نم تلقن لاق ٠ يلديبعلا

 « ةءلطملا ةحودلا » باتك فص هنأ « (؟)يطرغلا نب قازرلا دبع هذي ل

 لع نيدلا سمش نب بلطملا دع كثرحلا يبأ نيدلا دمع فيرشلا لجال

 . نادقب ليرت قيسلل يواعلا راتخملا نب بيقنلا

 00 سمس سس هباتك اماو . ةثامتسو نينأمتو ىدحأ ةنس ةر.دعملا هراد يف |ىتعلاطو

 , 54 : ال ةمماجلا ثداوحلا (")

 ب هنن



 مالسلاه يلع اضرلا ىلع دهشم ةبتكم يف هتخسن دجوت « باسنالا ةركذت »

 نب دمع ديسلاب عمم جأ]و 1160 ةنس نامرك دالب ىلإ رفاس هنا هيف ركذو

 نم نأ ادهم نب دمحم نب دمحألو . ىفيددب هنع ربعو ىنسحلا ىلع ند دمع

 نيدلازع : هلوقب (١)يطوفلا نب قازرا!دبع هركذ « مهئابقفو هنامز ءاملع
 يف زرب هنأمز ءالضف نم برك ؛ انبم نب دم نب نيسحلا هللا دبع ويأ

 هتالسارم نمو بدالاو لوصالاو هقفلاب علضتو ةياقعلاو ةيبرعلا مولعلا

 : تأيبالا هذه نيدلا لامح هيخأ ىلإ

 قلع نم ىسنالا ىملاعلا روصو اهتنيزو ايندلانع يسفن تلغشا

 قلغلا نم ًاناريح مجنلا رماسأ اومكدعبمونلا ذيذل ترجهدقل

 قدحلاو ننجلا نيب كتنأر ًاوهس ةنس نع نافجالا تقياطت ناف

 هيج رت ركذ ٠ انهه نب دمحم نب دمحأ نيدلا لامح مج رتم اف , "1/هةنس يون

 ف يلءاعلا نس ديسلاو ؛ (؟) ىقطقطلا نبأ نيدلا سمش د.سلا

 . (ه) يطوفلا نب قازرلا دبعو ٠ (4) ينارهطلا كرز أقا نيشلاو

 دج دب د

 نب نيدلا زع نسحلا هللا دبع يبأ نب ىلع نيدلا ديمع نب نمسحلا
 لضفلا ىبأ نب دمحأ رصن يبأ نب يلع لضفلا يبأ نب دمع فرشلا زع

 نسحلادمحم يبأ نب مصألا نسحلا نب ازوس بيقن يلع بلغت يبأ نب يلع |
 سيم ةييييييييييرد دص دع يك تا ممم لل يبث بيبي

 0 ا 1 ويست تتفسر سس وول صمم اا كل 00 نص ني “يس

 )١( نادالا عمجب 1١ : ١4١.

 ( . راصتخالا ةياغ (؟

 . 55: ٠١ ةعيشلا نايعأ (؟)

 , ؟ال* : م ةعيرذلا (؛)

 . 94 : ال ةعماجلا ثداوحلا (4

 تي 795:



 نيسحلا نب ىويدعأ نب رهع نب دمح | نب ةباسنلا نيسحلا نب ىيحي نب بيقثلا

 دم وأ 1 مالسلا هيلع نيدراعلا نر ىلع مامالا نب ديز نب ةعمدلا ىذ

 مرك اذ ناك « ةباستلا بيقتلا دهازلا لضافلا ؛ يئازوسلا نيدلا لالج

 خشلاو ؛« هرجشم يف يديمعلاو ؛ ةدمعلا يف ةبنع نبا هركذ , ةءاجشو

 )١( ٠ ىملعألا نيسدح دم

 دلع دك د

 نب دم نب نسحلا نيدلا سمش نب دمع نيدلا ردي ن نسا

 نسحلا يبأ نب يلع نب ةزمح مراكملا يبأ نب نسحلا نب ىلع نيدلا ءالع

 ينارحلادمح ميهاربإ يبأ نر لأ 5 نب ىلع بهأوملا يبأ نب ةرهز

 روج مامالا نب قاحسا نب يزاجحلا نيسحلا نب يىفوصلا دمحم نب دمحأ نبا

 ريمأ ناك ء "ل55 ةنس ىفوتملا يلحلا نيدلا سمش « مالسلا هيلع قداصلا

 رردلا سئافن » : هفيلأت نم ء بيبح نب هخرا « هلزع مث « تاناخلبط

 5 لماعلا نس ديسلا هركذ , « رشبلا ريخ لئاضن ْق

 د 6

 4.ملا ملاعلا , يزارلا د_#أ نب ركب يبأ نب دحأ نب اعاضص

 باسحألا » باتك هلو « هقفلا مماوج » باتك فلا « ةباسنلا
 ىونملا ؛ يرصملا يشرقلا ءافولا يبا نب رداقلا دبع ه ركذ ع« باسنالاو

 1 ربا كيد رك يو
01 

[5) 

 . ؟04 ةفتحلا تاقيط يف ةئرضملا رهأو لآ (0)

 . ؟هو : ؟ نونطلا فشك (4)

 د ال

 . ١65 : ” فراعملا ةرئاد

 . : 9” ةعرشلا نايعأ



 يلع نسحلا يبأ نب نيدلا دم هللا دبع نيسحلا يبأ نب حلاص

 ديمحلادبع نب ىلع متفلا يبأ نب بيقنلا دمحم نيسحلا يبا نب نيدلا جات

 دمحأ نيدلا سمش نب ةماسا نب ناندع نب ةماسأ نر يقتلا هللا دبع نبا

 نب ةباسنلا نيسحلا نب ىيحي نب رهع نب دمحم بلاط يب نب ىلع نأ

 ىلع مامالا نب دز نب ةعمدلا يذ نيسحلا نب ىيح» نب رمع نب دمحأ

 يورغلا فيرشلا دبشملاب بيقنلا « نيدلا رخف « مالسلا هيلع نيدباعلا نيز

 ,ىسافالا يوالا دم نيدأأ ىضر ديسلا نع ةباين ةباقنلا يلو ٠ ةباسنلا

 دافتساو مهنع ةدمعلا يف ةبنع نبا ىورو « ةماسأ نب مالعا دحأ مجرتملاف

 . م,مولع نم
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 لوسر نب ىلع نب رمع نب فسوي نب دواد نب يلع نب سأمع
 ماغرض بقلللا ٠ نميأا, لوسر ىنب كوام دحا ٠ لضفالا كلملا ؛ ىناسغلا

 هتفلاب انراء ًاديشر ًالقاع ًاديعس أكلم ناك « ةباسنلا خرؤملا ملاعلا , نيدلا

 آمزاحسأبلا ديدش ةمبلا يلاع نكو ٠ خيراوتلاو باسنالاو ةغللاو وحنلاو

 رشع سماخ هيبا ةافو موي ةينميلا راطقالا يف كلملا يلو ٠ ادودع ًاداوج

 ة:سنابعش نم نيرشعلاو يداحلا موي ديبزب يفوتو 754 ةنس ىلوألا ىداجت
 اناطعلا » باتك اهنم تاثلّؤم هلو « فرشالا هدلو دعب ىلوتو ءمال#

 ائارزوو ابكولمو نميلا ءاهتف تاقبطلع يوتحي « ةينملا بهاوملاو ةينسلا

 نيرشعلاو ثلاثلا موي هفيلآت نم غرف ٠ ةباحصلا نم نميلا لدخد نمو

 فئاوط خيرات يف نويعلا ةهزن » هلو ,ه الال٠ ةنس ىناثلا عبر نم

 ,باسنالاب صتخي اياب هرخآيف لعجو ٠ مجملا .فورح ىلع هيثرو « نورقلا

 ممبل]يوذ ةيغب » باتكو « رايخألا زنك راصتخا يف راصبالا ةهزن » هلو

 سد الا



 جاحو ١ ندع ضيرات يف ةمرخعأب هتمحرت ركذ , « مجعلاو برعل! باسنأ ىف

 . (؟)ةلاحك اضر رمعو ٠ (؟)باحصالا ةفرط باتكل رشانلاو )١( ٠ ةندخ

 دك دي دب

 ىوتملا « ينايلبلا ايلوا ريمب ريشلانيدلا دحوا ىنسحلا هلأ كمع
 جاح هركحذ « « نييبلاطلا ضاير » باتك فلؤم . 5٠١ ةنس دودح

 . (8) يناربطأا كرزب اغا خيشلاو ؛ (4) ةنلخ
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 نب نيدلا لع دمحم نب نيدلا دحي دمحم نسحلا يبا نب هللا كمع
 يلع يبا نب رمعملا مئانغلا يبأ نب دمحم نب يورغلا دبدلا بيقن رسان

 ديز نب رصأن نب ديز نيسحلا يبا نب رصان نب يقتلا هللا ةبه نب رمع

 ةعمدلا يذ نيسحلا نب ىيحي نب ىيحي نب ةلي:ك يلع نب نيسحلا نب دوسالا
 ملاعلا , نيدلا لع , مالسلا هيلع نيدباعلا نيز يلع مامالل نب ديز نبا
 دلواو , كانه ماقاو كرتلا دالب ىلإ هيبا ةايح يف رفاس ؛ يدابلا ةياسنلا

 شبكي ينوت مث 2 ناكروك روعي# مظعألا يمال مايا دنقرمس ىلإ عقر مث

 سمش بقليو مشاه بأ ىنكيو دمحع همس| نبإ هلو « دنقرسس دالب نم

 فيرشلاب عمتجا هنا ةدمعلا يف ةبنع نبأ ركذو ' قارعلا ىإ لثنن1 « نيدلا
 )١( نوئظلا فشك :148:1:

,. "8 )9( 

 نونكملا حاضيأو ؟ها/ : 5 بهذلا تأرذش نع ١١ : ه نيفل ملا مجم 0
 . نونظلا نهكو 56:5

 , هما : ١ نرئظلا تشك 4(

 , مكؤ : 1١ ةيبرقلا (0]
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 نيعبسو تعس ةنس سراف ىلإ رفاس هنا كلذو دنقرمسب هللا دبع نيدلا ملع

 ةئامعبسو

 ض6 دع دي

 يورذلا دبشملا بيقن يلع ندحلا يبا نيدلا جات نب مهر كلا دبع

 نب ىعتلا للادبع نب ديمحلا دبع نب ىلع نب بيقنلا] دمحم نيدلا دمي نيأ

 ميركلادبع نب ىلع نيدلا ءابي هنبا ةججرت يف هبسن ةيقب ىنأ» . ىنيسحلا ةماسا

 ةساهرلاو ةباقثلا تيب نم نك « ةباسنلا لضافلا ماعلا ٠ نيدلا ثايغ

 ددؤلاو فرشلا هيلع احفاط : ةيفاضلا دجملا ةلح ىف لفري ناكو , ددؤسلاو

 ٠ ءىضو بسنو كأز بسح نيب

6< 26 

 يعفاشلا ىطايمدلا فرش نب نسحلا ىبأ نب فلخ نب نهوملا دبع

 , ةجحلادوجملا ةباسنلا ظفاحلا عرابلا مامالا خيشلا نيدلا فرش دمحم ودأ

 يف يفوتو ةئامتسو رشع ةثالمث ماع دلو ٠ فيناصتلا بحاص نيثدحملا ملع
 رصنلا باب ةريقمب نفدو « ةئامعبسو سمخ ةنس ةدعقلا يذ رشع سماخ

 تاءارقلا أرقو بهذملا يف زيمتو طايمدب هوشنم نأكو ٠ ةرهاقلا جراخ

 قارعلاو ةريزجلا ىلإو نيمرلا ىلإو قشمد ىلإ لحرو ثيدحلا باطو

 با25 و«ىطسولا :الصلا » بات ةهفيناصت نمو * ايخراشم نم ةدافتسالل
 نمو قنمدملا دقعأأ » باتكو دام « جرزخلا لئابك » بأتكو « ليلا »

 «دادغب لهأ ثيدح ىف دانسالا ةئيابتملا نوعبر ألا » و « نمؤملا ديع همسأ
 59 *حأ كاش ب 0 همفصو ركذ . « ةيوبنلا ةريسلأ رصتخم »و داحي
 (؟)084ةنس ىوتملا يمالسلا عفار نب دمحتو «( 4 ةنس ىوتملا يتكلا

 . "7: ؟ تاءؤولا تاوف 01

 . ١ راتخملا بختنم ىمسملا دادغب خيب رات (؟)

 الا 70#



 هللا فطل نب يلع نب نسح نب قيدصو ٠ (؟)ةلاحك اضر رمعو )١( ٠ ىهذلاو

 ٠ (؟) يراخبلا

 #3 ا

 يلع يبأ بيقنلا نب ىلع نيدلا سمش بيقنلا نب بلطلا دمع

 هللا دبع نب نأثد_-ع نب دم نيدلا ديمع نب ىلع نيدلا سمش نب نسحلا

 نبرتشألا دمحم نب دمحم ىلع ىبأ نب لسم العلا يبأ نب راتخملا رمع نبأ

 هللاديبع نب حلاصلا ىلع نب هللا ديبع نب ثدحملا ىلع نب ثلاثلا هلل ديبع

 بلاطوبأ « مالسلا هيلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب رغصالا نسحلا نبا

 ةياقثلا اوزاح نم فرشلا تاتو.ب عفرأ نم وهو , ةبا ًالضاف املاع ناك

 ةداسوهو « راتخملا ونب مهل لاقيو ٠ اهامساو يورغلا فيرشلا دبشملا يف

 ةمالعلل ًارصاعم ناك مجزرتملاف , قارعلا يف ءابقنلا ةباقن مهنم لأنو ؛ هالجا

 ةمالعلا ذيمالت دحأ ىناجرجلا ىلع نب دمحب خيشلا فنص همسأبو ىلحلا

 : هلوايف لاق ء لوصالا يف ةمالعلل « ءيدابلا حرش يف يدابلا ةياغ » هباتك

 ءابكلفو اهبطق وهف يناعملا تركذ اذا نمل ةمدخ روكذملا باتكلا حرش هنأ

 نونتكحم وبن اهعجو لئاضفلا وأ , ابكلم لب اهورذ وبأ وبف ةلادعلا وأ

 وبف لئاضفلا وأ . اهرد بلا> وهف ميشلاو قالخألاوأ ؛ اهرثدو اهرهوج
 ىلوملاوهو « ابمئاق نوكي نا داك ةرتعلل وهف « بسنلا وأ , اهمتاخو ابلهأ

 قالطالاب لضفنملا معنملا قافالا يف ءابقلا ديس ٠ مظعألا مودخملاو « ماعلا
 . ؟"88 : ؟ ةركذتلا )١(

 ةنماكلارردلاو ةأ/ ةيعفاشلا تاعبط نع :١١ 1 نيفل ولا مجعم هن
 . 4. : ١4 ريثك نبال ةيادبلاو 7٠ : م ةرهارزلا موجنلاو ا:

 . 0 للكملا جاتلا (9)



 سمش نيدلاو ةلملا ديمع ٠ قالخالا مراكمو لئا_ضفلاو لضفلا بحاص

 ةلملاسمش بيقنلا ديعسلا نب بلطملا دبع بلاط وبأ « نيملسملاو مالسالا

 دادتماو هئأَتب ماودب نيممسملا هللا عتم ىيسحلا يولعلا ٠ راتخملا ىلع نيدلاو

 مجعم يف هفصو ىطوفلا نب قازرلا ديع ركذو هئايفصاو ؛ دمحمب هئالع

 نم وهو رابطالا ءايقنلا نيرهاطلا راتخملا لآ راق هنل : هلوقب بادآلا

 ني-درأ١ لقعلاو نيبملا نيدلاو ةءشحلا روفوو ةمهلا ولع يف ايندلا نساح

 ءاعنالا نم موسر هيلع دادغب لضافال نكو « ةبيطلا ةرهاطلا سفنلاو

 ؛ ًارفاو أطسق يل مهسا ةغارم نم تلصو املو ٠ ماع لك يف مهيلإ اهلصوي

 ةكراشموباسنالا بتك ىلع عالطا هل ءطخلا م«يلم نأميل) م« صف ًاسدأ نكو

 نبلضفلا وبأ نيدلا لاجج انخيش لجأل فنص . بادآلاو مولعلا عيمج يف

 معني ناكو ٠ ةرومعملا هراد يف ابتعلاط « « ةيبلطملا ةحودلا » باتك : انبه

 ىف قوذتو هتعضوو هتحمج م علاطيو ,' يراد ىلإ هجوتيو دادغب درو اذإ

 ركذهل مجرتملاو , م/١ال ةنس ناجيبرذآ يف ذئموي انأو يفوتو . خيراتلا

 . فارشألا ءايقن يف فاحتالا دراوم ىباتك يف

 دج 3# +

 ًاديس ناك ٠ نيدلا يي مراكملا وبأ ؛ يجاسلا نب ناهولا دبع

 نب ىلع ديسلا هدروأ دقو « يللا ةمالعلا دبعب نيملصتملا ءاملعلا ةاجأ نم

 ا رحم ' بأ 8 ءاملع يف هدعو ٠ هلاجر يف ىفجنلا ديمحلا ديع

 . ءاماعلا ضاير يف يدنفأ هللا كبع

 دي #5 53

 نب ءاممع نب رمع نب هللا ديبع نب دم نب رمع نب هللأ كممجع
 تاك ربلا ىبأ نب طساو ٍبيقن دمع ىلعي يبأ نب ملاس نب رمهع نب هللا د مدع

 هل "إله ]ل



 نب ىلع نب هللا ديبع نب رتشألا دمحم نب هللا دبع ني طساو سقن دمحب

 نيز يلع مامالا نب رغصألا نيسحلا نب هللا ديبع نب ىلع نب هللا ديع

 ىخسلا ماعلا ديسلا ١ نيدلا ديؤم ماظنلا 14 ءالسلا هيلع نيد_اعلا

 باتكو «« ناصملا تبثلا » باتك فلؤم « ةباسنلا « طساوب بيقنلا يرسلا

 اقا خ_يشلا هفاصو ركذ , ا/8ا ةنس يف يفوت «« سدقلا ةريضح »

 دمحم نيدلا جارسو ٠ (؟) ةلاحك ا ضر رمعو ء )١( يناربأعلا كرزب

 . رابخالا حاحص يف ىعافرلا

 ا ا

 يفوت « ةباسن ٠ يعفاشلا يرصملا يدنعقلقلا دمحأ نب دمحأ نب يلع

 لئابقب فيرعتلا يف نامجلا دئالق » : هفيناصت نم ؛ ل١6 ةنس دودح ف

 . (”) ةلاحك اضر رمع هلاق ؛ « نامزلا نابرع

 ا دج

 لضفلا يبأ نب دمحم فرشلا زع نب نسحلا نيدلا لالج نب يلع
 ادوس بيقتلا لع بلغت ىبأ نب ىلع لضفلا يبأ نب دمحأ رصن يبأ نب يلع
 تعد لد سرافل) ئسحملا دمع يبأ نب مصالا ىسحلا نبأ

 ل دمحأ نا ةءاسنلا

 نيسلا لرب ىب

 نب ديز نب ةعمدلا يذ نيسحلا نب ىبح» نب رمع نإ
 ديسلا نيدلا ديمع بلغت وبأ « مالسلا هيلع نيدباملا نز ىلع ماهالا
 ,ةدمعلا يف ةبنع نبأ هلاق . ةباسنلا ىقتلا عرولا دهأزلا ميركلا لضافلا

 0 < : ا ةعبرذلا )١(

 ,. ١ يدادغبلل نيفراعلا ةيذه نع ؟؛45؟ : ١ نيفل لأ مجعم 0

 اك ١ يدادغبلل نيفرأعلا ةداه نع ؛ ب نيهل ولا مجعم 0

 ملا 794



 . هرجشم يف يديمعلاو

 ده دج

 دمحب نب دمحأ نب راخف نب دعم نب راخف نب ديمحلا دبع نب ىلع

 هيهاربإ ني يرتاخلا دمحم نب يبشلا نيسحلا نب دمحم مئانغلا ىبأ نبا

 نسحلا وبأ مالسلا هيلع مظاكلا ىسوم مامالا ني دباعلا دمحم نب باجملا

 ايحناك . ةباسن ًابيدأ ًارعاش ًاهيقف ًالضاف ًاملاع ناك ء ىضترملا نيدلا لع

 .نيدلا لالج هخيش نع راخف هدج نع هدلاو نع ىور « 07٠6 ةئس يف

 هللا لضف نيدلا ءايض ديسلا نع ٠ ىنيسحلا ىقتلا نب ديمحلا دبع ىلع يبأ
 ,ةمولعملا هترطب راقفلا يذ ماصمصلا ىبأ نع ٠ يدنوارلا ينسحلا ط

 : هلوقب هنع هتءاور نيعبرالا هباتك يف يكس نب دمحم لوألا ديبشلا ركذو

 راخف نب ديمحلا دبع نب ىلع ىضترملا نيدلا مع موحرملا ديعسلا يخيش

 نب مسأقلا نب رفعج وبأ نيدلا جات هب ينربخا ام سماخلا ثيدحلا هيفو

 لاوش فصن يف يجابيدلا ىنسحلا ةيعم نب نسحلا نب مساقلا نب نيسحلا
 معةباسنلا ليلجلا ديسلا هئاش نع . ةلحلاب ةئامعبسو نيسمخو ثالث ةنس

 : هقلآت .ىرممو , يوسوملا راخف نب ديمحلا دبع نب ىلع ىضترملا نيدلا

 ديسلا هرصتخا يذلا « مالسلا هيلع يدهملا لا وحأ يف ةئيضملا راونالا »

 : ءامسو ىفجنلا ليثلا ينيسحلا ميركلادبع نيدلا ثايغ نب يلع نيدلا ءابب

 ردلا» باتك هلو , « مالسلاهيلع يدبملا لاوحأ يف ةئيضملا راونالا بختنم »

 فيناصت هريغو « مالكلا لع يف » هلو « ديبشلا مامالا يثارم يف ديضنلا

 : هلوق هرعش نمو

 قالأ ام ءاترسح او هآ قالتلا موي ”زعو يربص ”زع
 ٍقأر نم ةعسل هلام قارف عيسل ىنا يلوذ عاب
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 ينالغخال داؤفلا قشاو 2 يعومدال امدلا بكسانا قح
 قاربلا ربظب قارلا طبس طبسلا هزرل ديدشلا روما فهسؤاو

 قال خلا ةيسصو يرمعل هيف اوبقري ىلو أملظ هرلتق

 يقالتلا ةادغ يتدع اي لومأملا ةياغ اي لوسرلا تنب نباب

 قافن يغب مكحل ً[ببحع لاز ام كدبع ديمحلا دبع ربا
 يفأرعا مكحامو يرشح موي يذالم منتأو ىندع مكجبح

 قايتلا فلخ ةادحلا ىنغت اه 2 مكيلع ميحرلا برلا ةالصو

 بتك . باسنالاب ًافراع ناك هنا : )١( ىطوفلا نب قازرلا دبع ركذو

 ديسلا هيلع ىنفقوا هل عومجم يف هطخب تأرق لويذلا نم هطخب ريثكلا

 : يقطقطلا نب ىلع نب دمحم نيدلا يفص ملاعلا بيقنلا مظعملا

 بئابحلا نيبو ىنيب أم قرفت بساكملا يف ةبغرال ىلعلا بالط

 بئاوذلا دوسب ال يلاعملا ضيبب أميتم لازي ال أبلق هللا ىعر
 بهايغلا يجايديف ايانلا حابص اهنود علطا ءايلعلا بلط نمو

 :(؟) يرونلا نيسح ازريملاو , )١( يطوفلا نب قازرلا دبع هتججرت ركذو
 دمحم ديسلاو . (4) ىلبرالا ىسيع نب يلعو , (؟) كماعلا نسحم ديسلاو
 . (0) يراسنوخلا رقاب

 دج د

 . ١ :5.9 5090:01١9 بادآلا عمجم (')

 . 44٠ : ” لئاسولا كردتسم ()

 . 4١ : غمر 569: 4١ ةعيشلا نايعأ (؟)
 . ٠١5 ةمئلا فشك (؟)

 ,. ميل: 0و مث: ىانجلا تاضور (©)

 سيرا كح



 نبنيدلا جات يلع نسحلا يبأ نب ميركلا دبع نيدلا ثايف نب ىللع
 ىلع يبأ نب نيدلا مجن ىلع مستغلا يبأ نب نيدلا دجم دمحم هيبلل يب

 ا دمحأ نيد-لا سمش نب ةماسأ نب ىقتلا هللا ديع نب ديمحلا 5

 نب ىيح» نب ةفوكلا بيقت رمع نب دمحم بلاط ىبأ نب ىلع نسحلا ىبأ

 بلل ةعمدلا يذ نيسحلا نب ىمدءاإ نإ رمع نب دمحأ نب ةياسلا 5371

 ىلينلا نيدلاءامب نسحلا وبأ ٠ مالسلا هيلع نيدباعلا نيز يلع مامالا نب ديز
 ةباسنلا بيقنلا ديعسلا ديسلا « ىضترملاب بعلمْلا نطوملا يفجنلا لصالا

 دلو نيدلا رخف خيشلا ىلع ذملت ٠ يلاجرلا رعاشلا لضافلا ملاعلا هيقفلا
 خعيشلا هذيملت نع ىورو ٠ هدج نعو هيبأ نع يوريو ٠ ىلحلا ةمالعلا

 نينسحلا هذيملت ًاضيأ هنع ىورو « 44١ ةنس قوتملا يلحلا دهف نب دمحأ
 فاصنالا»:اهنم فيلآ: هلو ٠ ةرشعلا نبأي ريبشلا ىلع نب نسحلاو ناميلس

 حابصملا حاضيإ » و « فاشكلا بحاص مالك نم فازجلا ىلع درلا يف

 ناطلسلا » باتكو ىسولا خيشلل ريغصلا حابصملا حرش « حالفلا لهأل

 بحاص روهظ تامالع يف ناميالا لهأ رورسو »« ناميالا لهأن ع جرفملا

 ىف » باتكو , يدسملا لاوحا يف ةئيضملا راونالا بختنم وهو « نامزلا
 لع حرش ه هلو ةمكحلا يف « ةيبلالا راونالا » باتكو « ةعيشلا لاجر

 دمحبديسلا هتجرت ركذو « ةيابنلا زواجتو ةياغلا هيف غلب « عفاتلا رصنخم

 , ةع.دملا نوصحلا يف ءاطغلا فشاك ىلع خيشلاو . )١( يراسنوخلا رقاب

 ,(؟) لماعلا نسمع ديسلاو . جاهولا جارسلا يف يفوطقلا ميهاربإ خيشلاو
 0س ا سس شال

 . مؤ , ” تانجلا تاضور )١(

 , «»“«ه : 4١ ةعيشلا نايعأ (؟)

 سس ايش



 )١( ٠ يتارهطلا كرزب اقأ خيفلاو

 346 اج د

 دسلو , يمرضحلا يمانملا ةلظن- نب نابز نب هللا دع نب ىلع
 تاهجب مكهحلا يف بانو هقفلا يف كراشو , بدالا ىئاعتو , 554 ةئس

 :هل وقهرعش نمف نسح مظن هلو ٠ بسنلا, ةفرعم هل تناكو , ةيقرعلا نم
 ابضلا لاثمأك ديغ ىلإ اتوش ىجدلا نج اذإ مجنلا رماسأ

 ايذ هم افند يتترداغو تأت نا ال بئيز تفسنا ام

 . (؟) يئالقسءلا رجح نبا هركذ

 او ذإ#4 3

 .نيدلا روث نسحلا وبأ « يطايمدلا كلام نب هللا درع نب ياع

 رغص يف تامو مظن هلو « خيراتلاو باسنالا فرعي ًالضاف ناك ٠ يعفاشلا
 . (؟) ينالقسعلا رجح نبأ هركذ ,ه الا ةنس

 4# ا

 دم نب رفعج نب ىسرم نب نيدلا يضر يله مساقلا يبأ نب يام
 هبسن يفاب مدقت « ينسحلا سوواطلا دم نب دمحأ نإ دم نب دمحأ نبا
 ةي:كلاو مسالاب هدللاو كراش ٠ نيدلا يضر مساقلا ربأ هدلاو ةمحر: يف
 ىداوز » باتك فلؤم « ةباسل أورو أقن السان املاه ناك ؛ بقللاو
 د مالا كلملا رصان نيدلا يضر عم فيرشلا الله ناو , « دئارفلا

 ' نيدلا الص نب ىسب* لإ دواد رصانلا كلملا نب نسحلا لشفلا 0

 , ١هال ٠١ ةعميرألا )١(

 , الإ : » ةرمأكلا رردلا (')
 , يو : " ةنماكلا رردلا (9)



 ىفهردق ةلالجو فيرشلا ماقم لع لدت تاراشاو ةئسح تابتاكم امب:.بو

 ,فاشكلا رجشم ىلع هقيلعت يف يديزلا ىضترم دمحم هفصو ركذ , ةسايرلا
 يلع نب دمحأ نب دمحم نب ىلع نسحلا وبأ نيدلا رخف ىعدتسا يذلا وهو
 يتأي» 7١١ ةنس بادنالا عمجب متها امل ةباسنلا ينيسحلا ملاس نب جرعألا
 نب دمحم رفظملا وبأ اذه نيدلا ىضر رهاطلا بيقنلا ىلع أرقو « هركذ
 ةدمعلا ف ةبنع نبأ كلذ لمت , يدجملا باتك ةباسنلا يسطفالا فرشألا

 . يديمعلاو

 دك دب

 نب ملاس نب جرعالا يلع نب دمحأ نب دمع سراوفلا يبأ نب ياعم
 يلع .نرب رئاحخلا بوقا نسحلا روصنم يبأ نب دمحم رعلا يبأ نب تاكرإب
 ىبحي نب ىلع نب رئارلا دحأ نب رمعملا دمحم نب نسحلا نب يرئاحلا
 نب رشصالا نيسحلا نب هللا ديبع نب ةصحلا رفعج نإ ئسحلا نب ةباسنلا
 نمناك . نيدلا رضف نسحلا وبأ ؛ مالسلا هيلع نيدباعلا نيز يلع مامالا
 لئاسضفلا زاح دقو « ةباسن ارداش هابدالا ريهاشم نمو ءاملعلا لضافأ
 تاوطخ هتيبلو , ةسايرلاو ملعلا تاتووب عفرأ نم وهو « ربا نع أرب
 هدلاو مسورت دقو « بانو عرود مج ملع عم لااضفلا عاونأ يف ةعسأو

 لحلا رواعملا نب ىلع نب فسوي نيدلا ديدس ميشلا كذب دمحم سراوثلا وأ
 ديمع ةمالعلاو « ىلع نيدلا لالج بيةالا ! مهو تبجتأو هلم تدلوأأ
 نيدلاءارض ةمالعلا لضافلاو ٠ قارعلاب تاداسلا ةودق بلطملا دبع نيدلا
 نيدلا|ثايف ديسلاو « ديمحلا دبع نيدلا ماظن ةمالعلا لضافلاو , هللا دبع

 رهارج » نأتك فاض مج رئملاف , ةلجا ءاملع موباةعأ يفو ' ميركلا م6

 ةراسلا بأ نيدلا رم لإ هيتكو , 344 ةنس يف « ةداثق ينب بسن يف ةدالقلا
 ل 8١"



 هحدمو , ةداتق نب ىلع نب نسحلا نب دمحم ىمن يبأ نب رغصألا دبز

 : أبنم تايبأب باتكلا ءم

 نتبلا ضراعل هذ نم لبنت ةنراعب ديز ًافرش مهدازو 1

 نطعلا وردصلا بح رراعلا ضراعو ةسباع لاطبالاو رغثلا مسابلا

 ديمحلادبع ديسلا نع ىور ٠ دادغبي نوغرا نب نازاغ درمحم ناطللا دصقو

 هنع دمحم سراوفلا يبأ نيدلا دحم هدلو هنع ىورو ؛ يوسوملا راخف نبا

 نيدلا رخف نسحلا وبأ يفوت , 754 قواملا بلطملا دبع نيدلا ديمع هنبا

 )١(, يرونلا نيسح ازريملا هت+رت ركحذو . ةثامعبسو نيتالا ةنس ىلع

 ةدش نب نماض ديسلاو . ٍبادالا مجعم نع ؛ (؟)ىلماعلا ندحم ديسلاو

 . راهزالا ةفدت ل

1 

 الع د غ

 نب يناثلا ديمحلا دبع نب نيدلا سمش دمحم بلاط نبأ نب ىلع
 قاب مدقت , ينيسحلا ةماسا نب يقتلا هللا دبع نب ديمحلا دبع نب دمحم
 لضاغلا ملاعلا نيدلا ماظن ميركلادبع نيدلا ثايغ نب ىلع ةمجرت يف هبسن

 . هرجش» يف يديمعلاو ٠ ةدمعلا يف ةبنء نبا هفمو ركذ « ةباسنلا

 دج دج

 نسحلاوبأ , ١٠6ةنس ىوتملا يعافرلا يطساولا يلع نب دمحم نب ىلع
 «ريبكلا ىءافرلا بسن ين ريسكالا ةصالخ ه : هفيناصت نم ٠ ةءاسش قوس
 ,( ةلاسكح اضر رمع هلاق . « رشبلا ديس لآ بسن يف رصتغملا »و

 . ؛ه5 : " لئاسولا كردتسم )1

 . ؟4 : 45 ى 1١١ , ؟؟ ةعيشلا نايعا (')

 .,/+ :؛ ١ يدادغبلل نيفراعلا ةيده نع 504 :1/ نيفلؤملا مجعم (5)
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 ىطساولادمحأ نب نسحلا ْْس ىلع كفنلا وه ريسك الآ ةصالخ ( )١ ركذ مث

 يف كلكشتلا بجوي ام لقنلا اذهو , 755 ةنس ىقوتملاو 534 ةنس دولوملا

 . امهدحأ ىلإ هتبسنو باتكلا فلؤم

 دلع دج د

 نب نسحلا ىلع يبأ نب انبم نب ىلع نسحلا يبأ نب انبم نب ىلع

 دمحت بع يبأ نب ملسم العلا ي يبأ نب انهملا نب ؛ ملم نب دمحم روصنه ىبأ

 نباهجرت يف مدقت هبسن قابو « ىنيسحلا يولعلا بيقنلا رتشالا دمحم نبا

 ٠ ةباسسالا خرؤملا لضافلا ماعلا نسحلا وبأ اديه نب دمحن نب دمحأ هخأ

 فلؤميلديعلا انبم ني دمحم نب دمحأ لضفلا وبأ وه هيخأ نبا هنع ىور

 هللادبعنب ديمحلا دبع نع انهم نب ىلع ةياور تناكو « باسنالا ةركذت د
 خرؤملا لضافلا ينثدح : ىقطقطلا نب نيدلا سمش ركذو ٠ ةماسا نبا

 ةباسنلا ىنثدح : لاق . ينابيشإا دمحأ نب قازرلا دبع لضفلا وبأ ةمالعلا

 ءانيمزب ىلع يمع طخ نم تان : لاق . ىلديعلا أنهم نب دمحم نب دمحأ

 ةماسأ نب هللا دبع نب ديمحلا ديع ريبكلا ةباستلا طخ نه تلقن : لاق

 رمع نب دمحم نب يلع نب دمحأ نب ةماسا نب هللا دبع وبأ ىنثدح : لاق

 . خلا نيسحلا ىيح» نبأ

 اش اج د

 بيق:دمحم لعي ىبأ نب ملاس نب رهع نب للاديبع نب دمحم نب رهع

 نيرتشألا دمحم نب هللا دبع نب طساو بيقن دمحم تاكربلا يبأ نب طسأو
 رغصألا نيسحلا نب هللا ديبع نب ىلع نب هللا ديبع نب يلع نب هللا ديبع

 نريدلا ماوق ماظنلا وبأ , مالسلا هيلع نيدباعلا نيز يلع مامالا نبا

 ١58:0. ةيرصملا بتكلا راد سربف نع ٠١ : ا نيفلؤملا مجعم (؟)
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 ةرجشاهب ليذ ةرجش هل « ةباسنلا لضافلا ملاعلا فيرشلا ٠ طساوب بقنلا

 ةركححذت » ةامسملا يلديبعلا انبه نب دمع نب دمحأ لضفلا وبأ فيرشلا

 « نأسملا تبُّءلا » : ىمسملا « باسنالا رحب » باتك هلو ٠ « باسنالا
 , رابخالا حاحص يف ىعافرلا هللا دبع نب نيدلا جارس دمحم هتمحرت ركذ

 كرزب اقا خيشلاو ٠ برضلا لهانم يف ينيسحلا يجرعألا رفعج ديسلاو
 ....سدلا ديؤم هنبا هليذ دقف ناصملا تبثلا باتك اما , )١( ىنارهطلا

 . روكذألا رمع نيدلا ماوق نب نإ

«» «» «» 

 رد هللا ةنها كيب رفح نب: مخ قر هفرشألا .قيقلا «فرش نب .كمد
 نب نسحلا دمحم يبأ نب ريصقلا لجملا يلع بلاط يبأ نب دمحم نب يلع

 بقلملا ىلع نيسحلا يبأ لرب ديز نب يئئادملا نيسحلا نب ىلع نسحلا يبأ
 ىلع نب سطفالا نسحلا نب ديهشلا هللا دبع نب دمحم رييمألا ني ةحاط

 نيدلا رخذ رفاقلا وبأ مالسلا هيلع نيدباعلا نيز يلع ماهالا نب رغصألا

 , دادغب ىلإ نئادملا نم لقتنا ٠ ةباسن يوحن رعاش ملاع ديس ٠ يورغلا
 لل_ضف هلو , ديجملا نآرقلا ظفحي ناكو « هب ماقأو يرغلا ىلإ اهنم مث
 نيدلا بطق ءابقنلا بيقنل اهتفلا ةرجش هل , طخلا نسح ناو ' بسأنلا
 رهاطلا بيقنلا ىلع أرقو ؛« ةعدز ىبأب فورعملا ىتسرلا يزاريشلا دمح
 ,«بسنلا يف يدجملا باتك ىنسحلا سوواطلا نب ىلع نب يلع نيدلا يضر

 رفظملا وبأ .راكو « هنم دافتسأو ةيعم نب نيدلا جات بيقنلا ىلع أرقو
 , (؟) لماعلا نسحم ديسلا ركذو , ريثكب نيدلا جات بيقنلا نم نسأ

 )١( ,ه ةميرذلا <.

 , ه. : غ5 ةعيشلا نايعأ (0)

 كل ا



 طخو مءيصف مالك هل نييولعلا ةاداسلا لضافا نم هنا بادآلا عمج نع

 ةرامعو ماقأو ,' زيربتب هتمدخشب تعمتجا « رفأو بداو حيحص دوو حييام

 ركذف :هدلوم نع هتلأسو هطخب هرعش نم ةسارك يل بتكو ديشر مودخملا

 تنل ستكو 2, ال07١ ةنس هسفنأ يندشناو , 5الا/ ةنس دادغيب دلو هنأ

 هلويبسحلا سوواطلا ىسوم نب.ىلع نب لع نيدلا يضر بيقنلا ىلع أرقو

 : هرعش نمو تادلج رشع لع فيني ناتسي هنأت ناويد

 ندبلاو حورلا بلس .نرداش زيريتب .لح
 نكس ىشحلا مده ف ه--ةرع لدم نكس

 نسولا يتلقم ىنعادص ه4تلئاخحل ىجاسبو

 نوس 5و مأرع ود هةسودح طرف نم انأ

 نم لغتي هيث تمه نيه تألق نأ ىمجع

 نسحلا هبجو يف حال يىلفع ال اذإو
 , فاشكلا رجشم يف يديمعلاو . ةدمعلا يف ةبنع نبأ هتجرت ركذو

 اماغب الا ركذم أطخو ًاشحاف أطالغا هيف ادجوف هباسنا يف أليخا هنأ !اركذو
 :ه ملاع هلثمب

 د #3

 دمع نب ديمحلا ىيع نب نيدلا يفت نيسلا هللا دبع يبأ نب كه
 ىف هيسن أب مدقت ين.سحلا| ةماسا نب ىعتلا هللا ديع نب ديمحلا دبع نبأ
 ..ريدلا فرش لضفلا بأ , ةماسأ نب ىفتلا نب ديمحلا دبع هدج ةحرت
 .ةدمعلا يف ةينع نبا هركذ م رقلا دالب ىلإ رفاس « ةباسنلا ليلجلا ديسلا

 دج دج

 ليكشوبأ يجررخلا يراصنالا ملاس نب يلع نب دمحم نب 52 نا دو
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 اققدم اقتحم ًالاع ًابيقف ناكو , 764 ةنس ىلإ ًايح ناو , 34. ةنس دلو
 احرش يعفاشلا هقف يف يلازغلل طيسولا حرش دقو , قئاتدلل ًاصاوغ ًالاتث

 باسنالايف ةذن هلو , يرجتنلا يتبسلا نبا هذيملت هرصتخاو ًالوطمو ًانح
 ةدنك لئابق نم اياّعب باسنأ ركذ امك نييولعلا ةداسلا بست ركذ دقو

 يبو ةمايخو ىلبذ ينب نم ناطحق لئابق مبتيقب تمهد مث تومرضح ىف
 اكلم يح اولازي مف سداسلا نرقلا رخاوأ ىف ةنض ىتبو مارح يو دعس

 قو ءةتربو ديعملاو نميلا ىلإ ةدنك ةيقب اولجاو 57١ ةنس تومرضح

 سورديعلا هللا دبع نب ركب وبأ ريبشلا يفوصلا ةمالعلا لوقي ليكش يبأ

 يولعيبأ لآ بسنلا ىلع ابيف صوصنملا عضاوملا ركذ ةديصق نم ينيسحلا

 + قيبنلا

 للحلا يف يشولا هنعرصاقت يشو انتبسن يسن يف هل ليكش وبأ

 لج” ثيحردلانسحرهظيردلا“ 22 ةجرت نسح اهيفنتبك نبألو
 لمجلاو ليصفتلاب قنأت امف >< ىخسعيدبلاحدملا,ىواخسلا مل

 ءديبز يف نميلا يف لوسر ينب ةلود يف ءاضقلا رمأ هيلإ عجري ناكو ٠ خلا
 ةنس ىلإ ندعب ًاسردم ديعا مث ١ 0718 ةنس لوأ يف ءاضقلا نع للصف من

 ىمرشحلا ىنيسحلا دادحلا رهاط ديسلا نب يولع ديسلا هتججرت ركذ «

 ظ5 خيرات نعو , ينميلا يدنجلا خيرات نع هلوقنم يب يادي
 يناببشلا ةمرخع ايأ دمحأ نب هللادبع نب بيطلا دمحمل امهالك ندع خيرانو
 1 رو

 ا ##ج +
 ني لع نيدلا رشف نب دمحم نب بلطمل دبع نيدلا ديمع نب ده

 نب تاكرب نب ملا نب يلع نب دمح' نب دمك نم
 - مخاط



 نب دمحأ نب رمعملا دمحم نب نسحلا نب ىلع نب نسحلا نب دمحم زعلا ىبأ
 نيسحلانب هللا ديبع نب ةجحلا رفعج نب تلا ني اناسلا نب نا
 ملاعلا , نيدلا لامج ٠ مالسلا هيلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب رغصالا

 بيقنل هفصو دنع باسنالا ةركذت يف انهم نبا هنع ىور « ةباسنلا لضافلا
 بيقن يوغللا ىلع نب ةرصبلا بيقن نسحلا نب هللا ةبه نب نسحلا ةرصبلا
 نب ةراضغ نيسحلا نب ديز نب ريرضلا دمحأ ىرب ىيحي نب ةرصبلا
 دقل ىنيسحلا بلطملا دبع نب دمحم : لاق لأقو , ديبشلا دبز نب ىسيع
 . خلا هملع ةرازغ عم هللا همحر نيدلا يفص لوق نم ادع فيرجع

 دع دع د
 رصأن نب دمحم نساحملا يبأ نب ةزمح نب نسحلا نب ىلع نب دمحم

 نب فودنملا نيسحلا نب ليعامسإ نب قرتحملا نيسحلا نب عاجشلا يلع نبأ

 رفعج مامالا نب ليعامسإ نب دمحم نب ليعامسإ نب ةماشلا بحاص دمحأ
 بقلب وقشمدب ةباسن ًالضاف ًاملاع ناك , نساحملا وبأ « مالسلا هيلع قداصلا
 فيلآتهلو , بتكو بلط ًاثدح ًاهيقف ناكو « 7٠١ ةنسدلو ١ نيدلا سمش
 لاجر ءامسا » و « يكزلا بسنلا يف يكذلا فرعلا » باتك : اهنم
 ةنس نابعش رخآ ىف تامو , يهذلل « ريعلا لع ليذ » و « دمحأ دنسم
 .(؟) ةلادك اضر رمعو ء )١( ينالقسعلا رجح نبأ هتمحرت ركذ 6

0 
 ,ىخلبلا يراكنابشلا ركب يبأ نب نيسح نب دم نب لع نب دهم

 هم غرف ,« باسنالا عمجم » هل « ةباسن خرؤم ,76؟ ةنس أيح نا
 , 5١ : ؟ ةنماكلا ردلا )١(

 . م”. : ؛ نيفلؤملا مجعم (؟)

 ل خال سل



 . )١( ةلاحك اضر رمه هلاق , 7+ نر

 2 3 د

 ناضمرنب دمحم نب ىقطقطلا نباب فورعملا يلع نيدلاجات نب دهجت

 «يرجهلا عباسلا نرقلا لاجر يف هدلاو ةمحرت يف هبسن قاب مدقت . ىنمحلا

 يقطقطل !نباب فورعملا رفعج وبأ وهو , 7١9 ةنس قوتو , 31٠6 ةنس دلو

 نروتف يف هل ًالضاف ًالاع ناك ٠ نيدلا ىفص هبقل ليقو ٠ نيدلا سمش
 ,ىلوط دي هلبستلا يفو ٠ ربزغ عاب هل خيراتلا يفو . ةخسار مدق معلا

 هلئاضف ءادبا نع ترصق هل ءاملعلا مجارت نا ريغ نييولعلا ةباقن هلو
 ,ءاديقلا ةلحلا ىف أشتو ء 5760 ةنس دودح ىف دلو ٠ يملعلا هركذ تطغو

  .ريدلا يفص تنب ةمطاف هماو , 7١4 ةنس ينوتو هتمتاخ لصوملا يفو

 ىلإ هدورو دنع يسوطلا نيدلا ريصن ابجوز « يوسوملا دعم نب هيقفلا

 رازو يقطقطلا نباب فورعملا دمحم نب ىلع نيدلا جات بيقنلا نم ةلحلا
 بادآلاف يرخفلا » بانك : ابنم ةنسح فيلأ: هلو , 1697 ةنس ةغارم
 ىسيع نيدلا رخخف لصوملا يلاو ىلإ همدقو « ةصالسالا لودااو ة.ناطلسلا

 ةينم » باتك ابنمو , 7١١ ةنس لصوملاب هفيلأت نم غرف ٠ ميهاربإ نبأ
 غرف « فلسلا :براجت ه باتكو « ءارزولاو ءاةلخلا خيرات يف ءالضفلا
 ليصالا ه باتكو « ءابدحلا لصوملا يف ةئامعبسو ىدحأ ةنس هفيلأت نم
 , رجشم « باسنالا يف ليصالا » باتكحو « بسللا ملمع دعاوق يف

  ريدلا ليصا رمأب هفلأ راصتخالا ةياغ وهو « تاياغلا » بأتك هلو
 ىلإ هدورو دنع , ال16 ةنس ىفوتملا يسوطلا .رريدلا ديصن برب نسحلا
 بسشلا يف ليصالا هباتك اما ٠ نازاغ دومحم ناطلسلا ةبحصب دادضب
 آل آآ

 )١( نيفلؤملا مجعم ١١ :  48وهذه نرظلا فشك نع .
 خا



 هللادمع ةمح رت ف نيزمؤملا سلا ِق ىشعرملا هللا رون يضاقلا هلع ىور دقف

 ؛مالسلاهيلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب رغصألا نيسحلا نب نسحلا نبا

 باتك ه) , ةباسنلا ينسحلا ىلع نب دمحم بيقنلا لضافلا ديسلا لاق : لاقو

 مامالا ةبتكم يف ةخسن هنمو « ةفيرشلا هفيناصت نم « ليصألاب » ىمسي

 باسنالا ىلع دعاوق يف ليصألا باتك اماو ٠ ةرجشم بلاط يبأ نب ىلع

 ةلاسرلا هذ فه اهرخآ ىفو «٠ ةيطخ بلاطلا ةدمع نم ةخسأ تدأر ىزاف

 مل دعاوق ىف يليدالا باةكب موسوملا بات:كلا اذه مث : اهيلع ب 537

 ةلملا سمش قةدملا ققحملا لماكلا لضافلا ماعلا ديسلا فيلأ# باسنألا

 ,هياعهشلا ةمحر يقطقطلا نباب فورعملا ينسحلا ىلع نب دمحم نيدلاو قحلاو

 نيدنلا .سمش ديسلا طخ نم هتلقن شايع لآ ينيسحلا ىلع نب دمحم لأق

 يدابارتسألا نيدلا لامح ديسلا طخ نم هلقن وهو ٠ ىنيسحلا ثيلنب دمح

 هبر ةحر ىلإ رقتفملا دي ىلع لمكو مت «٠ ليعامسإ هاشلا ناطملسلا نبا

 ره غرف ٠ شايع لآ ىنيسحلا دمحم نب نسح نب ىلع نب دمحم ىنغلا

 يف ةرجبلا نم نيثالثو عستو ةئامعست ةنس ىلوألا ىدامح ةرغ يف اهتراتك

 ىور دقف : « تاياغلا » هباتك اماو ٠ مالسلا هقرشم ىلع يورغلا ديشملا

 هللا دبع نب ىلع نيدلا دامع ةمججرت يف )١( يطوغلا نب قازرلا دبع هنع
 دممحح نيدذلا 5 بءقنلا هركذ : ًالئاق يذالوفلا يدادغبلا ليعامسإ نبأ

 مجرتملا ةياور تناكو « هفينصت نم تاياغلا باتك يف يقطقطلا يلع نبا
 نب ىيحي هيقفلا يندشنا لاقو ٠ راصتخالا ةياغ ىف ركذ امك ةعامح نع
 لامكلا ليءامسإ ديلا ىقثدحو , 60ةنس ىوتملا حلا نيدلا بيجن ديعس

 فشك بحاص ىلبرالا ىسيع نب ىلع نيدلا ءاهب ىنثدحو , /١٠ةنس قفوتلا
 ,/84:؟ بادآلا ممجم )١(

 سس مذا د



 ند ميركلا ىللوع رفظملا وأ ةباسنلا لد ءسلأ نعءو : كمال نس هلأ ةمغلا

 لو دمحم نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ريوظو 2 "97 ةنس قرتلا سووأط

 نب شيرت دامت وبأ فيرشلا نع ,ء 591/ ةئس ىفوتملا ىنورزاكلا درمحم

 , يقربلا فسو» نب ىلع نيدلا رخذو « يلديبعلا عيبس نب أنبه نب عيبص

 يلعو ل يلد يبعلا مأمت نا ىلع نا ماه نا لمَ رفعج وبأ نيدلا فرشو

 مجعنو ١ محلا لمع ند لمح نيدلا سمس بلاط وبأو يلديبعلا دمحأ نبأ

 سيقذأأ يوأعلا نيدلا 3 هدم و 1 يتكلا دذمح كو لمحم نب نيدلا

 ينابيشلا ىطوفلا ن 7 أ ني قاؤزرأا دبع نع لقنو جيزلا بحاص

 نيدلا 53 سو 4م نأ هنأ : بادالا مع بدحأص ال19 ةئس قولا

 )١(, ل ماعلا نس ديلا هتمجرت ركذو , ةقادص 18٠ ةنس ىوتملا ىفطصملا
 اضر رهكغ و َ 2 ىلهرزلا نيدلا ريخو . (؟) ىمقلا سابع خم-يشلاو

 . (؛) ةلادك

 دك دك

 نب مسأقلا نب نيسحلا نب نيدلا لالج مسالا رفعج يبأ نب دمك

 نرإ ىكرلا بيقتلا بلاط ىبأ نب ثلاثلا يكزلا نسحلا رو.صنم نأ

 يرصقلا نيسحلا نب نسحلا نب دحأ نب لوألا يكزلا نسملا روصنم .
 فورعملا ىلع نب نيسحلا نا ىلع سس يمويفلا نيسحلا نب دم بطلا ىبأ نب

 , نسحلا ند ةمعم ناي

 )١( ةعيشلا نايعأ .

 )0( باقلالاو ىنكلا ١ : «"س) .

  (5)مالعالا 7

 . ه١ : ١١ نيفلؤملا مجعم 4

 رمغلا ميهاربإ ند جابيدلا ليعامس] نب يملا قب
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 جات ٠ مالسلا مهيلع بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا نب ىنثملا نسحلا نبا

 عساولا ردقلا ليلجلا هيقفلا لضافلا ملاعلا « للملا هللا دبع وبأ نيدلا

 ندخ ٠ لضفلاو لعلا نساع عماج ناكو « ةباسن سيدأ رعاش « ةياورلا

 هفيلا” مولعلا نم هناكم نع برعيو ٠ ةليضف لكب ًاربتشم ةمجلا نساحملا
 ةيلاملا تادانسالا هيف هلو هنامز يف بستلا لع هيلإ ىبتناو « ةميقلا

 توعنملا ماعلا ىكم نب دم نيدلا سمش ركذ « ةفيرشلا تاعامسلاو

 نيدل ا جسأ# ىضاقلا لاق : هتءومج يف , ال85 هنس دبشتسملا لوألا ديبشلاب

 لعل تكسمأ املف ٠ ابيلع بتكا : لا . ةعقر ىنلوان يدلاو يل نذا ال

 مث ٠ كملق كيدؤي نيأ يرد: ال كناف كسما : لاقو يدب ىلع ضبق

 ىعم لعف اذكه يخيش يل لاقو ٠ يل نذا ا يخيش يعم لعف اذكه لاق

 بلاط يبأ يدلوأ زاجأو ًاراره ديسلا اذه يل زاجأ دق ناكو « يخيش

 تاموأدهاش يدنع هطخو هتوه ليق , الالث ةنس يف ىلع مساقلا يبأو دمحم

 هيلع نينمُؤملا ريمأ دهشم ىلإ لمحو ةلحلاب الالك ةنس يناثلا عيبر نماث يف

 ه-.ف يلو : لاقو بلاطلا ةدمع يف ةينع نبأ هذيملت هفصو دقو ٠ مالسلا

 نمآي رق هتمدخو ًاضيش هتكردا , ةفيرشلا تاءامسلاو ةيلاعلا تادانسالا
 اشيراوتو ًابدأو ًاباسحو ًابقفوأبسنو ًائيدح نكمأام بيف تأرق ةنسرشع ينثا
 هءّزالا نأ ىل زاجأف ةلمط تنتاه هل ةنبأ ىلع هترهاصو . كلذ ريغ ىلإ ًارعشو

 نمق « مونلا هيف ينعنمي أم اهيف أرقا عوبسالا نم يلايل همزالا تنكف ليل
 نأتكو : نيمخض نيدلجب يف جرخ « لاجرلا ةفرعم » باتك : هفيئاصت
 , ةمخض دلجم رشع ىثا يف جرخ « بلاط 5 لآ يف بلاطلا ةياهن »

 عب را«ةرهاطلا ةرجشلا نم ةرهاظلا ةرمشأأ » باتكو , هرثك ١ هيلع تأرق

 كلفلا » ابزمو , همامتب هيلع هتأرق ًارجشم ٠ نييبلاطلا باسنأ ف تاداحجب

 سل 84) د



 هنم جرخ أمم ًاريثك هيلع تأرق « نوطبلاو لئابقلا باسنأ يف نوجغملا
 راسبخأ » باك اهنمو 2 عيرلا نم ًايرت الإ باتكلا اذه نم غلب و

 داجب ةثأم يف همامتا ردي ناو « ًادلجم نورشعو دحأ هنم جرخ « ممألا

 «بسنلا كبش يف بهذلا كبس » بانك ابنمو «٠ ةقرو ةئامعبرأ دلجب لك

 رصتخي « ةيبنيزلا ةوذجلا » باتك اهبنمو , همام, هيلع هتأرق ديفم رصتخم

 خييشل ةرصتخم ةمدقم الا اهلبق أرقا مل بسنلا للعب يلاغتشا لوأ هيلع هتأرق

 باتككك اهنمو ,« باةعالا لييذت » باتك ابنمو , ىلديبعلا فرشلا

 يف جابتبالا » ةلاسر اهنمو , « سابعلا ىنب بسن يف سابتلالا فدك ه
 كلذ ريغ ىلإ ؛ « لامعالا طبض يف لامعلا جاهنم » باتكو , « باسحلا
 ايل ىلوتب ناكو . ثيد حلاو ضورعلاو باسحلاو هقفلا يف همك نم

 هرمأ نوعيطيف هآري امب ميني مكححريو هلهأ هل] ىزعيو « ةوتفلا
 هللانيدل رصانلا درع نم ةيعم لآل ثاريم بصنملا اذهو « هموسوم نولثتميو

 هسقنيو , كلذ يف نيدلا جات بيقنلا ضراعي ةيعم لآ ضعب ناك دقو
 رخفبيقنلا تام املف « مهدحأ ىلإ يمتني لك « أبازحا قارعلاب سانلا
 ,ضراعم هل قبب مةيعم نب شيرق نب نيدلا ريصن بيَمذلاو ةيعم نب نيدلا
 نمددحأ ىلإ رمالا اذه اوماسيل مهصاوخ الو قارعلا لهأ ماوع نكي لد
 ناكو « نيدلا جات بيقنلاب فيكف , دحأ مهنم ماد ام ةمعم لأ ريغ
 وأ هريغ ددأ ةسملت ال كلذ ف عزانم ريغ نم فوصتألا] ةقرخ س الا هيلإ
 هةذمات لع قارعلا باسن عمجا ىتح تعي ملف بسنلا امأف , هيلإ ىزعي نم

 رفظلا ى أ ديسأأ طغت رجشم ناتك ِق تدأر ينأ

 50 و ةمدود ندا لوو ىئدلا جات سبقنلا مسا يسطفالا فرش

 ىَح 4م ةدافتسالاو

 ءالإ نيل
 ٠ ريشك نيدلا جات ب سبءقنلا م نسأ رفال) وبأ ناو , 4.ه تدفتسأو
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 ةنسنيسمخ نم ابرق نفلا اذه ىف أمدقتم ( نيدلا جات فيرشلا ) ناكو

 ثيد_حلا ضماوغب هتفرعمو ابعاستاو هتءاور اماف , عباصالاب هيلإ راشي

 يف ًارعش هلوة هراعشا نمو دحأ هيف فلاشي مل رمألان دادجألاب هقاحلاو

 : لماكلا

 ابصعتملا مماجلا هنم تللذو ينعاطا ىح لضفلا نانع تكلم

 ابئامف لاجرلا لاطبأ ىفيسب اهزوحو يلاعملا لين نع تبراضو

 ابكامومهيف قبسلا زاحف يداوج ةغالب لك رامضم يف تي.جاو

 ايخ دق ةداعسلا جرب يف ىمجنو يتاره نع مماج يرهد نكلو

 الغم ىحضن رهدلا نا نقيت همصوري ابيف مايالا بلاغ نمو

 :بتكف ميلامعا بق ىأرو نييولعلا باسنأ ضعب ىلع فقو امل هرعش نمو
 متاشمتش مكضارعأ نم لان اذإ للعلا ىنب اي مكفالسا ىلع زعبي

 مئامرلا ماظعلا كلت ىلإ متأسا مكل امف ةايحلا دجم مكل اون

 مداه فلأ هفلخ نابب فيكف مد ابب موقيال ناب فلأ ىرأ

 : أضبأ هلو

 ىسؤت لصالا ةسخ لعفلاب نأ لاصأب تمت ال لعفلا نسحأ

 ْ ا موق نم ناك نوراق نأ ىدجي سيل هدحو ءرملا بسأ

 اذه هلمحي ال طسب ىلإ جاتحي دمحم نيدلا جات بيقنلا لئاضف دادعتو

 لما يف لماعلا رلأ هتمجزت ركذو « تأنب نع هللا همحر قوتو ٠ رصتخملا

 دمحم ديسلاو ء )١( نيرحبلا ةؤلؤل يف ينارحإلا فسوي خيشلاد ٠ لمآلا
 2311101 يي يللي اء مسيييسرببج,ي”"هدستتانأ

 . يعد لم "اب لوكشكلا قو )1
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 «() يمقلا سابع خييشلاو ٠ (؟)يرونلا نيسح ازريملاو « (١)يراسنوخلا رقا
 :«فاشكلا رجشم يف يديمعلاو «٠ بلاطلا ةدمع يف ةبنع نب دمحا دسلاو

 رهعو ءرحسلا ةمسن بات5 نه لوألا دلجملا يف ركذو « (4)ةفيلخ جاحو

 . (5) ةلاحك اضر

 دك د

 نإ ركب نب دهم نب دمحأ نب ىبحي نب دم نب ىيحي نب كوت

 874 ةنس دلو « ركب يبأب فرعي ٠ يكلاملا هللا دبع وبأ يرعشألا دعس

 , سابع نب دمحم هللا ديع يبأو , يناسليطلا نب مساقلا يبأ نم عمسو

 هل زاجأو ٠ مهريغو « ريبزلأ نب رفعج يبأو « خسوبر نب هللا دبع يبو

 رصم لهأ نم نيرخآ يف ىهوقربالاو « يطايمدلاو , نوراه نب دمحم وبأ

 ةدازنءالضفلا مالعاو ءاملعلا رودص نم ناك : بءطخلا نبا لاق . زاجحلاو

 ًاباسناو [خيرات ثيدحلا يف ًازربم , تاءارقلاو ماكحألاب ًافراع ةفرعمو

 تامو « ةغللاو لوصالاو عورفلا يف اك راشم ةيبرعلا ىلع أمئا . ءامساو

 ةنس ىلوألا ىدامح يف , فيرط رهاظب ىربكلا ةعقولا يف ودعلا ديب اديب

 . (1) ينالقعلا رجح نبا هلاك ه الأ

 د دي ذ*

 )١( ه)؟ : "” تانجلا تاضور ,

 . 5١< : ا” لئاسولا كردتسه (")

 . ه١ ةيوضرلا دئاوفلا (9)

 . 008:1١ 9و ؟"60: 1١ نونكملا حاضيأ (؟)

 : 1١8:١١ نيفلؤملا مجعم (0)

 5 <«ى3ىثث ٠ 14 ةنماكلا ررذلا 0
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 , ىلفتلا ةمامث نب ةكرب نب خامز نب ةلودلا فيس نب فمسوب

 ءبرعلا رادنبم نإ نيردلا رد لاقي أميف نآدجح نا ةلودأا فرس ةبرذ نم

 , خيراتلاو مظنلا يف دب هلو ًادنجتم ناكو « ةثامعبسو نيتنثا ةنس دلو

 نباو نايج وبأ هنع بتك . كلذ ريغو عيدبلاو باسنالا يف فيناصت هلو
 : تأيبأ نم هرعش نمو امهريغو سانلا ديس

 ايمشلاهليخ يفلخ ضك ريسبصلاو يفتت ليللا مهد قوف هتفدرا

 ابرهمك بيشلاسيصيبابشلا ليل يعم حابصلا تاداع لوا يهام

 : أبدم

 اهبل ينداز امثل تدز املكو درب هوشح رفث فشر اننيو مك

 : هلو

 دييزم رحب وهو ىظح داو سل يتناف كلضف نوكل تبجع نا ام

 دوسأ طخ ضيبلا يدايألا نيبىفتخا فيك بجهتم ىننكل

 : ءامدقلا بولسأ ىلع وهو هلو

 يني بيس هل لكح ىلع لكو اهرجهو يسأر بيش رود لئاسم
 ىبرقتهركام بيشلاالوا مسقتو قرفه باشام رجبلا ال ول فلحأف

 )١(. ينالقسعلا رجح نبا هلاق ( نماثلا نرقلا ينعي ) نرقلا سأر لبع تام

 د 23ج

 )١( ؛ ةنماككلا رردلا : 4060 ,

 | مل ؟ة6©





 ( عساتلا نرقلا )

 ىنميلا يديبزلا نيعر نب دمحأ نب ركب يبأ نب دمحأ نب ركب وبا

 ديرفلا دقعلا ليذ هراثأ نم باسنالاب ملاع نيدلا يضر 84؟ ةئس ىفوتملا

 رمع هلاق ديسأ ىنب باسنأ يف ديضنلا ردلا هامسو ديسأ' ينب باسنأ يف

 . )١( ةلاحك اضر
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 يرصملا يد:شقلقلا ليءامسإ ىرب ناميلس نب هللا دبع نب دمحأ

 مالعالا نم وهف « ةدغ يبأ نباب ريهشلا نيدلا بابش سابعلا وبأ ؛ يعفاشلا

 ءاشنالا ىف أعدم ايدحوأ ناك ؛ بدألا لعو ضيرقلا نف يف اوغب:. نيذلا

 ةرهاقلا نع دعبت ةيرق دنشقلق ىلإ هتبسنو , 8١١ ةنس ىفوت ةظفاحملا يوق

 ةنس يف دلو 2 مكحلا يف بانو ءاشنالا بتك ًأريقف ناكو , خسارف ةثالثب

 ةياهن » و « ءاشنالا ةعانص ىف ىشعألا مميص » : هفينأاصت نمو , اله“

 حودلا ىنجو رفسملا حيصلا ءوض » و « برعلا لئابق ةفرعم يف برألا

 فيسلانيب ةرخافملا يف لضفلا ةيلحو »: ىشعالا معبص رصتتع وهو « رمثللا

 .«« ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مظعءالا لوسرلا حدم يف ةديصق »و « مقلاو

 بيرغنمو : هظفل اذه ام ىشعألا حبصلا نم يناثلا ءزجلا لئاوأ يف ركذ

 نايةس يبأ نب ةيواعم بضغ» نأ ىلع موق نم ارطخ ذخأ الجر نأ ىكدحيام

 ىلع هدي عضوف ةالصلا يف دجاس وهو ةيوادم ىلإ دمعف هماح ةبلغ عم

 , ةيواعم مأ ىنعي « داه » ةزيجغب ةزيجعلا هذه هبشأ ام : لاقو هتزيجع

 )١( نونظلا فشك نع ه5 : ؟ نيفلؤملا مجعم ١ : 1١5 .
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 نايقس ابآ نا اذه اي + لاقو لجرلا كلذ لإ تقتلا هتالس نم لس ان
 , هذخف كلذ ىلع ائيغ كل لمج" دق ناك َنآو كلذ ىلإ دنه نم آجلتع

 يلع دمج خيشلاو , (؟) ةفيلخ جاحو , )١( يواخسلا هتجرت ركؤو
 . (4) ةلاحك اصر رمعو , (©) يزيربتلا
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 يلع نب رغصألا ةبنع نب انبم نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب دمحا

 نب ىيح» نبأ ٠ قارعلا ىلإ زاجحلا نم دراولا ,ء دمحم نب هللا دبع نبا

 هللا دبع نب نوجلا ىسوم نب هللا دبع نب ىنأدلا ىسوم نب دواد نب دمحم

 ,مالسلا مهيلع بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا نب ىنملا نسحلا نب ضحملا

 نا ًابيقف ناكو عرو ةقث ةباسن ةمالع ليلج ديس , للحلا نيدلا باهش

 , هذيملتو ةباسنلا ةيعم نب نيدلا جات ديسلا ربص ناكو « ًابيدأ ًايباسح

 31 ايزل انامحو سنو ايدحو# اقل هس ةرفعا قس يلع كَل

 ىلع ئنيدلا ملع يرغلا ْق بَل نب دمع نيدلا دج ديسلا ه:لاسا نمو

 ةيفاكلا » باتك نم ًافرط هيلع أرق , ىنيسحلا رمعملا نب دمحم نب رصان نبا

 دمحتنيدلا نكر لضافلا هذاتسال ابحرشو' , أميق ابيف ناكو ٠ « ةيبجاحلا
 ةيعم نب دمحم نيدلا جات هخيش نع بسنلا يف هتياور تناكو ٠ يناجرجلا

 ملقم )ادع "ىبأقلا' الج "نين لطمتزللا ليلا“ لع اعيلا ”نغ ومو !'يفسملا
 اثف ئبدلا سمش نبأ

 )١( ؟ عماللا ءوضلا :8 .

 نونا فشك س0 ١4< .,

 , )5 : ” ىدألا ةناحيرد (5)

 رع هدج نع هيبأ نع وهو , يوسوملا دعم نب ر

 , 01 18 نيمو مجعم 4



 يسابعلانوثلك نبا نع ٠ ىنيسحلا يقتلا نب ديمحلادبع نيدلا لالج هيسلا
 هدج نع « ةباسنلا يرمعلا نسحلا يبأ ني مشاه نب رفعج نع « ةباسنلا

 75ةنس يحلل زاجحلا ىلإ رفاس ؛ يرمعلا دمحن نب ىلع نسحلا يبأ ديسلا

 ىلإ ر فاس مث ٠ ةك.ب ةئيمر نب دمحأ نب دومحم نب دمحب فيرغلاب عمتجاو

 عم عستجاو . ناهنصا لخد « ةئامعبسو نيعبسو تمس ةنس سراف دال

 كي لييعامسإ نب رديح نب دمح نب رديح نيدلا فرش اهب بيقنلا

 يناحطبلا حوتفلا يبأ نب دابع نب هاشفرش نب ىلع نب نسحلا نرب ىلع

 ب عمججأو ناوروك روم ريمالا نمز يف داةرمس ىلإ بهذ مث ٠ قبلا

 ني دل لع بيمنلا نب دمحم نيدلا دمب نب هللا دبع نيدلا ملع فيرشلا عم

 فيئاصت هلو , ةليت5 ىنب نم ينيسحلا رمعملا ني دمحم نب رصان نب ىلع

 ةفد7ىمسملا هرصتخم » و « بلأط يبأ لآ بسن ىف بلاطلا ةدمع » : 5

 لعبترم وهو , « رجشم مشاه ىب بسن يف باسنالا رحب » و « بلاطلا
 ,يسراف« باسنألا يف ةيلامجلا ةفحتلا » باتك هلو , لوصف ةس.خو ةمدقم

 دمع نب ئس> نيدلا لالج سامتلاب 8١4 ةئس هفلا بلاطلا ةدمع اما
 لالج دمحم ىبأ لضافلا ةباسنلا ازوسب بيقنلا نب يا زوسلا ىلع نيدلا

 باتكلا ةجابيد يف ركذ امك « ينيسحلا ىلع نيدلا ديمع نب نسحلا ئنيدلا

 نيدمحم رفعج نيدلا رخف ةمالعلا خيشلا ىلوملا تنب يهف مجرتملا مأ اماو
 :ةلامئاهنو ند رشعو نأمث ةدس نأمر وتو , يدسألا لرب دح» نإ نيسحلا

 ,(؟) يناروطلا كرزب اقا خيشلاو « )١( يءقلا سابع خييشلا هتمجرت رك ذو
 . (؟) لماعلا نسحم ديسلاو

 )١( باتلالاو ىنكلا ١ : ”مم ,

 . ١٠١١ : و ةعيشلا نايعا (؟) , 454 : " ةعيرذلا (؟)
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 ملاعلا ٠ ىنيسحلا يولملا هللا ديبع نب نسح نب دمحم نب دمحإ

 ردلا » باتك اب” . فدصو فلا هرهد ديرقو هرصع ةباسن , لضافلا

 دجوتو «ه811 ةنس يف هفيلأت نم غرف « رجعم نييبلاطلا باسنأ يف نيمثلا
 ةبتكميف ةخسن هنم دجوتو « ناررط يف سلجملا ةبتكم يف هطخر 9 عا

 أيفارغوتوف هنم تذخأ ٠ فرشألا فجنلا يف ماللاهيلع نينمزلا يمأ مامالا

 ٠ ابتدهأش دقو

 قع 2ع

 روتشملا ةباسنلا ينيسحلا دمحأ نب هللا دبع نب نيسحلا نب نمسحلا

 باتكح هلو , 4+ ةنس أيح ناك , فارشالا بيقن نيدلا نكر ديسب

 نيعبسو ثالث ةنسمارحلا مرحب ربش يف هفينصت خيرات « باسنالا يف رجشم »

 دالبيف ةنيدم ىهو . فيك نصح يف انكاس ناك هنأ رهاظلاو ٠ ةئامنامثو

 بيقالارهاط بيطلا يبأ هذيملت مسأيهفلا ٠ ركبرايد برقب رمع نبا ةريرج
 روصو فراعملا سيباصمب : هئايلوأ بول: رون يذلا هَ دمحلا : هلوأ يف ركذ

 هجفلأ ام اذه : هتروص اه لاق مث « فئاوكلاو مولعلا رارسا حاولأ يف
 لآ راختفا ىضترملا رخافلا د جاملا رهاطلا بيقنلا ىلوملا كرابملا دلولل
 نيلسرملا ديس لأ ةوفص فانم دبع لأ جان « فارشألا ةداسلا ةيسابعلا

 اذ ه تدمضو . هيراد ىف هدعسأو هب ىلاعت هللا هعفن رهأط بطلا وبأ

 , هب لهأ فارشاو ٠

 رثكأو , شورق نه ةعاججو ٠
 لا ناطحتو ناندع ياسنأ شعبو ٠ راصنالاو نيرجايملا

 ىفطصملا دمحم انبنو اديس بسن كرابملا رجغملا
 نيسمطافلا رس ءافلخو 1 سابعلا 5 ءافلخو

 قف ىورو 4

 ابضعي قو , ةباسنلا ديمحلا دبع نب دمحم نب ديمحلا دبع طخ نع رتبت
 هملعو 4 ةءاسنلا دسحلا ديع سس دمك نن ديمجلا ذيع نع سوواط نبأ نع

 نص 606٠ مص



 قدنألا دومحي مشا طخو ٠ يسرافلا ىنيسحلا روضتم كنة اخ

 ؛مالسلا هيلع أضرلا دهشم ةبتكم يف ةخسنلاو ٠ فيك نصح يف نكاسلا

 هتمحرت ركذ « مقب يشعرملا ىفجن اقا نيدلا بابش ديسلا ةبتكم ىف ةخسنو
 . )١( لماعلا نس ةنشلا
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 لع نب نس> نب ةباسنلا سيردا نيدلا سيفن نب دمحم نب نمسس>
 ىوتعب لإ ىوح»»ا نب مسأقلا نب كمحح قب هللا دبع ند كمحم ند ىسيع نبأ

 نب ىلع نب نسحلا نب ىنثملا نسحلا نب ضحملا هللا دبع نب سيردا نبا
 ,فارشالاباسنأب ًافراعناك ء نيدلا ردب ديسلا « مالسلا مبيلع بلاط يبأ

 لاوشنم رشع سداس يف تأم . فرشلا ىعدي نم ريثك ىف نعطلا ريثك

 , ةباسئلا بويآ نب دمع نب نسح ردبلا مع مهو « ةئامنأملاو عسن ةنس

 . (؟) يواخسلا هركذ

 اخ د

 ةءباسنلا سيردا نب بوبا نيدأ] مجن نب دمع نيدلا رصأت نب نس

 نب نسح همع ةرت يف هبسن يأ, مدعت ٠ يسيردالا ىنسحلا نسح نبأ

 ناك « ماسحلا هل لق امبرو ٠ نيدلا ردب دمحم وبأ « سيردأ نب دمحم
 نيتسو عبس ةنس رخاوأ يف دسلو ٠ ةباسن ًابيقف ًاثدحم ًايرابخا املاع أمامأ
 :مبنم ةعاجج ىلع رظحو ٠ نآرقلا ظفحن . اهب أشنو « ةرهاقلاب ةئامنامتو
 , ةيمشلا رين « ردصلا ميلس أ-هضاوتم ًائيد ناكو . ةباسنلا ردبلا همع

 تام « هتركاذمو لعلل أبع « ماعلاو صاخلل ددوتلا ريثك , ةببالا نسح

 تاك ا ب
 . 3375: * عماللا ءوضلا ("]

 ا غ.أ) ب



 حرش » أمم فيناصت هل . ةنامنامثو نا رغص لبتسم يف

 « نيبجتلا ةنؤم ىلع م اميف زيربالا حرش دوم دامعلا نبال دامعلا ةيافك

 . ناو « )١( يواخسلا هفصو ركذ . « قارعلا بابللا حيقنت حرش هو

 . (؟) ةلأاحك اضر رمعو « 0 يلبذحلا دامعلا

 د دم دج

 ءالع نب دمحم نيدلا ماوق نب ىلع نيدلا ماظن ريمالا نب ندسخا

 نيىضترم نب دمحم نب نيدلا ماوق نب ىلع نيدلا ماظن نب نيدح نيدلا

 لامك نب ريبكلا يلع ريم نب ىضترم نب دمحم نب نيدلا لامك نب ىلع

 نب ىضترملا ىلع نب دمحأ نيدلا لامك نب قداص نيدلا ماوق نب نيدلا

 هللادبع ىبأ نب ىلع نسحلا يبأ نب مشاه دمحم يبأ نب دمحم نب هللا دبع

 نسحلانب دمحم نب هللا دبع نب شعرملا ىلع نب نسحلا دمحي ينأ نب دمحب

 الع . مالسسلا هيلع نيدباعلا نيز يلع مامالا نب رغصالا نيسحلا نبا

 جراخريغ « ريبك بسنلا » يف باتك هل , أاثدحم ًاهقف أملاع ناك , نيدلا

 د.سلا هلا: , هلأ ةياده دمسلا هن با فلخو ٠ نابفصأب قون ء ةدوسألا نع

 . (4) لماعلا نس

 داع دج

 ىلع أرق « ةياسنلا ملاعلا , يوسوملا ميهاربإ نب ةفيلخ رفعج وبا
 )١( عماللا ءوضلا “ :١١١ .

 . ”.م : 7 بهذلا تارذش (؟)

 حاضياو ٠١4 ىطويسلل نابقعلا مظن نع ؟١7 : ؟ نينلؤملا مجعم (©)
 . 04١ : ؟ يرادغيلل نونكملا

 . 0# : ؟7 ةعيشلا نايعا (4]

 دلل ه9 سس



 رغصالا ةبنع نب ائبم نب يلع نب نيسحلا نب ىلع نب دمحأ نيدلا باش

 بلاطلا ةدمع » هفيلأ] هعم لبأقو ء 85٠ ةئس خيرات ف ينسحلا يدووادلا

 نب دمحأ نب رفعج نيدلا لامس هيلع أرقو « « بلاط يبأ لآ باسنأ يف
 رشعىدحأ ةئس هعم « هطوسيم » لباقو ؛ ةدمعلا بحاص نب ينسحلا ع

 ٠ هتزاجاو هنذأ, ةئامعستو
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 نبيلاعملا يبأ نيدلا لامك نب ىلع نب نيدلا ريصن نب نيدلا رعهظ

 نبهللا دبع نب ىضترملا ىلع نب دمحأ نيدلا لامك نب قداص نيدلا ماوق

 هللا دبع ىبأ نب ناتسريط بيقن ىلع نسحلا يبأ نب مشاه دمحم يبأ نب دمحم

 دمحم يبأ نب دمحم نب هللادبع نب شعرملا ىلع نب ئس+لا دمحم بأ نب دمحم

 : مالسلا هيلع نيدياعلا نيز ىلع مامالا نب رغصألا نيسحلا نب نسحلا

 « ناس ربط خيرات » : أمنم فيلأت هل « ةباسنلا خرؤملا لضافلا ملاعلا ديسلا

 036.٠١ ةئسس يفوت 2 تشر يف عوبطم « ميدو ناليج خيرات »و ٠ عوبطم

 . )١( يزيربتلا ىلع دمحم خيشلا هتنجر' ركذ

 د 3#

 رمع روصنملا نب فسوي رفظملا نب دوأد ديؤملا نب ىلع نب سابعلا

 كاملا, بقلملا نميلا كلم نيدلا ماغرض ينفجلا يناسغلا لوسر نب يلع نبأ
 ًامزاح . سأبلا ديدش ةمهلا يلا ًاديشر ًالقاع اديعس أكلم ناك « لضفالا
 أك راشمو ِ خيراوتلاو نادنالاو ةغللاو وحنلاو هقفلاب ًافراع أ-ودمم ًاداوج

 نيرشعو سماخ هيبآ ةافو موي ةينملا راطقالا يف كلملايلو ٠ كلذ ديغ يف
 ةسردمو , زمجب ةسردم ةيئيدلا رثآملا نم هلو ٠ 754ةنس لوالا ىدامح نم

 )١( ىدالا ةناحير  : 4؟١

 محا 4 ا بت



 ةينسلا اياطعلا » باتك : ابنم تافلؤم هلو , ابيلع فقوو . ةكح.

 سيلا ءابقف تاقبط ىلع يوتحي « ةينميلا بقانملا يف ةينبلا 55

 مهديلاوم ركذو ةباحصلا نم نميلا لخد نمو اهئارزوو ابكولمو اهئاريكو

 ىلع هببرو « « معنلا طسابو مركلا عسأو هلل دمحلا » : هلوأ مهتأايفوو

 يناثل !عمبر رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا مود يق هفيلأت م عرفو « فورحلا

 هيرو « نورّمألا فئاوط خيرات يف نويهأ] ةهزن » هلو ؛ ةيرجه ٠١ ةنس

 ةهزن» هلو ٠ باسنالاب صتخي أباي هرخآ يف لعجو « مجعملا فورح ىلع

 داسنأيف ممبلا يوذ ةيغب » باتكو « رابخألا زنك راصتخا يف راصبالا

 انسنابعش نه نيرشعلاو يداحلا موي دييز يف ينوتو ٠« « مجعلاو برعلا

 رهاط ديسلا نب يولع ديسلا يل بتك , فرشألا هدلو هدعب ىلوتو , 0
 خيرات يف ةيؤلؤللا دوقعلا » باتك نع هتججرت ىهرشحلا يولعابلا دادحلا

 . « يجرزخلل يناثلا ءزجلا يف ةيلوسرلا ةلودلا

 ب دع

 نب ىلع نيدلا جا: نب ميركلا دبع نب ناميلس نب ديمحلا دبع
 نبةباسنلا ديمحلا دبع ىلع يبأ نب يلع حتفلا يبأ نب دمحم نيدلا سمش
 نب ىلع نب دمحأ هللا دبع يبأ نب ةماسا نبدلا مجن نب هللادبع يقتلا

 ثدحملا دمحأ نب نبسحلا نب ةباسنلا ىيح» نب رمع نب دمحم بلاط يبا

 نيز ىلع مامالا نب ديز نب ةعمدلا يذ نيسحلا نب ىيح, نب ورمع نبا
 فيرشل !دبشملاب ميقملا يدتبملا ةباسنلا ء نيدلا لالج ٠ مالسلاه يلع نيداعلا

 نيدل!لالج ناكو ٠ ياسنالا ةركذت يف يلديبعلا انبم نبا هركذ « يورغلا

 مهتيب فو «٠ نوبأسنو ةجج ءاملع مهيفو ٠ ددٌؤسلاو دجملاب ةقيرع ةرسأ نم

 ةباقنلا ىلو نل تضرعت دقو ٠ مهضعب ركذ مدقت , ةفوكلا ةباقن تناك
 تاك دج



 . فارشالا ءابقن يف فاحتالا دراوم باتك يف مبنم

 ا 6

 ينميلا ينسحلا ىضترملا نب ىلع نب ميهاربإ نب يدابلا نب هللأ كمع

 يقوتو ةله ص ةنيدمب دلو ٠ ءارزولا نم خرؤم ةباسن , ٠84ةنس ىفوتملا

 . )١( ةلاحك أضر رمع هلأق « ليبستلا » ىلع حرش هل « ءاعنصب

 ا 6

 ةليودلا الوم دمحم نب فاقسلا نمحرلا دبع نب ركب يبأ نب ىاع

 طابرم رحاص دمحم نب لع نب دمحم مدقملا هيقفلا نب يولع نب ىلع نبا

 نب دحأ رجاهملا نب هللا دبع نب يولع نب دم نب يولع نب ىلع نبا
 ؛ مالسلا هيلع قداصلا رفعج مامالا نب يضيررعلا ىلع نب دمحم نب ىسيع

 ناكو « ةئامنامثو رشع ةينامث ةنس ميرتب دلو ٠ نيدلا سمش نسحلا وبأ

 ثالث نبا وهو هوبأ يفوت , داتسالا ولعب ًادرفنم ناكو « ةباسن ًالضاف ًاملاع

 ربكالا خيشلا هاخا مزال هتانو دعبو « راذحملا رمع همع هلفكف نينس

 مولعلا ف هلع دخأو ٠ يلازغلل ءاي>الا هيلع أرق ء سورديعلا هللا ديع

 دمحم فيرشلاو ٠ ينيسحلا ليللا لمح نسح نب دمحم ديسلا نعو ؛ ةيعرشلا

 ةنس مارحلا هللات يب ىلإ لخد مث ٠ مهريغو ١ ديديع ةطوح بحاص ىلع نب
 , ابئاملع نم مبج نع ذخاو ةئيدملا ىلإ لحر مث « رمثعاو جحف 14 ٠

 دبعو كيمو ٠ رمع هدالوأ موعم نوريثك هنع ذخأو ٠ ديبز ىلإ عجر مس

 بحاص ينيسحلا نمحرلا دبع نب رمع ديسلاو « هللادبعو ٠ يولعو , نحرلا

 سورديعلا هللا دبع نب ركب وبأو ؛٠ نميلا دالب نم زعتب ءارمخلا ةيرق

 يف ةقيشملا ةقربلا » : اهنم تافلؤم هلو . مهريغو ندع بحاص ىنيسحلا
 . 8 ةرابزل حلاطلا ردبلا قحلم نع ١٠١ : + نيفلؤملا مجعم 0 )١(

 تنم 880 تح



 نيهلابقانم يف يببلا شهدملا ردلا باتك » و « ةقينالا ةقرخلا سابل
 , « ةينيسحلا ةرتعلا ةبسن يف ةيئسلا رهاوجلا باتك » و « ىلع نب دعم

 مرتب 6٠١ ةنس يفوت , ةمفان اءاصو هلو , تاقيملاو وحنلا دعاوق ف فلأب

 هلو : لاق هتمح رت يم رضحلا دادحلا يولع ديسلا بتك ٠ لبئز ةربقعب نئدب

 يفو ٠ يولع ينب بقانم يف يوضلا ررغلا يف هجرت , لاوحاو تامارك
 ينيورلا عرشلاو ٠ بيطخال فارغالا ةداسلا بئانم يف فافشلا رهوملا
 ءودملايف يواشسلا ظفاحلا هزكذو . ةيئيدلا ميرغ .يفو + يولغ قب بقا
 . ةبتاكم هل زاجاو , عساتلا نرقلا لهأ مجارتب عماللا

 اب دف دب

 نسحلا نب نيدل] ديمع ىلع بأاقت يبأ نب دمحأ سابيعلا يبأ 7 يلع

 "زع دمحم نب نسحلا هللا دبع يبأ نب نيدلا ديمع ىلع نب نيدلا لالج

 نب ىلع ل_ضفلا يبأ نب دمحأ رصن يبأ نب يلع لضفلا يبأ نب فرغلا

 رهع نب دمحأ نب نيسحلا نب ىيحي نب سرافلا نسحلا نب مصالا نسحلا
 نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب ديز نب ةعمدلا يذ نيسحلا نب ىيحا نبا

 عاجشلا هيقفلا لضافلا ملاعلا « نيدباعملا نيز بلغت وبأ ٠ مالسلا هيلع
 تام , ةباسن ًابمقن ناكو ٠ عرولاو دهزلا ةياغ يف ناك , ميركلا دباعلا

 نبا هفصو ركذ ؛ تشب نع هللا همر جرد . ةئامنامثو نيثالثو عضب ةئنس

 . هرجشم يف يديمهلاو ٠ ةدمعلا يف ةبنع

 ا د ع

 بلاطيبا نب ديمحلاديع نب دمحم بلاط يبأ نب ديمحلا دبع نب يذاع

 قاب مدةت « ىنيسحلا ةماسأ نب يقتلا هللا دبع نب ديمحلا دبع نب دمحم

 ثدحملا ةباسنلا ملاعلا بيقنلا ديعسلا ديسلا نيدلاءامب هدج ةمحرت يف هبسن
 همه ا 1.6 ل



 فشلا ةهةعه « .:

 ظ حرش يف عرابلا بذهملا يف 84١ ةنس ىوتملا لحلا دبف نب دبحأ 00 ١ 00 ينمحلا ةيعم نب نيدلا جان ديسلا ذيمالن نم ناكو

 يف درو أمتو ٠ زورونلا موي لسف اهنم ةنونسملا لاسغالا ثحب يف عفانلا

 . نبيع نيدلا ءابب ةمالعلا ىضترملا ديسلا ىلوملا هب ىنثدح : لاق هلضف
 بحاص نسمح خيشلا طخ نمو . خلا هلئاضف تماد ةباسنلا ديمحلا ديف

 هضىئؤورو ٠ ديما كم6 نب يلع نيدلا ءأبب بيقثلا أ كبص هفصو ل ملاعملا

 نيدلاءاهبب ديعسلا ديسلا نع هاور ثيدح يف (١)ينارحبلا فموي خيشلا

 جات لضافلا ماعلا نع « دامح نب نيسحلا نا ىلع نيدلا نيز هيقفلا نع

 هيبأ نع ٠ ةباسنلا يقتلا نب ديمحلا دبع نب دمحم نب ديمحلا دبع نيدلا
 دبع لضافلا ملاعلا هيبا نع . روكذملا دمحم نيدلا سمش عرولا ماعلا

 دمج نب لع نمحلا يبا فيرشلا نع . روكذملا ةباسنلا يقتلا نب ديممل
 . ثيدحلا يديزلا ىيسحلا يولعلا رمع نب دمحم نبأ

 دهب ذإ#ع #**

 بلثت ىبأ يلع نيدلا ديمع نب دحأ سابعلا يبأ نب نيدلا م.“
 نيز هيخأ نيآ ركذ يف هبسن مامن ركذ ينيسحلا نسحلا نيدلا لالج نب 5 *ع 5 9 نأ

 , دمحأ سابعلا يبأ م ص نب نيدباعلا

 0 / اعلا اهلا دهازلا ةباسنلا
 : ١, يب نيدلا * دمحم وبأ ةياسنلا ماعلا خأ وه مجرتملاو « ينيسحلا ءابقنلا بيعن دواد نه 2 -: دوار نيدلا ءاهب نب لع ديسلا تنب هتوخاآ مأ هما , ميركلا دباعلا ع ,
 رججعملا » باتك فلؤم دمحأ سابعلا يبأ نب ذا ريس
 سبب بيب يا

 اا ع4. د

 لضافلا ملاعلا دبحلا مساقلا وبأ



 نيدلاجات نب ناميلس نميلا يبا نب طسوالا حوتفلا يبا نب كوم

 ري رفعج نب نوراه نب دمحم نب ىلع نب نيسلا نب رفعج نب دمحأ

 نإ ىموم نب يركسعلا ميهأرب | نب قاحسا نب دمحأ نب نمحر ألا دع

 بقلملاليضف وبأ ٠ مالسلا هيلع مظاكلا ىسوم مامالا نب ىضترملا ميهاربإ

 ضرأىلإ هدادجأ نم مداق لوأو , ىلد يف دنملا يف هدلوم ناك , مظاكلاب

 كلذو , ةئامتسو نيعست ةلس رفعج نب دمحأ نردلا جات ديسلا وه : ىلد

 راهدنقو « خلبو « سوطو « ةئزغو ٠ لباب كلمامل نيدلا بابش ناطلسلا نا

 ىرتششاو ٠ ناسارخ ىلإ لفقو « ابكلم لتقو « ةيدنبلا موختلا ىلإ شيجف

 هتيبرت نسحاو يبرف هب رمأو نيدلا سمش هامسو رانيد فلأ ةئامثلثب ًادبع
 سمشرلإ رمألا ماقتساو نيدلا بابش ناطلسلا يفوت مث , هتنبا ىلع هجوزو

 وهو (ص) ىنلا ىأرو « ةريسلا نسح ناكو « ةيدنبلا موختلا ىلع نيدلا

 يف عب دق ءاملا دجوف ظقيتسأف « يسمشلا ضوحلاب روبشملا ضوحلا رفحي
 مئانغ سمخ نم يرتشي نا هرمأي (ص) يثلا ىأرو « هيلإ راشملا ناكملا
 باكو , ىهسب اهل لاقي ًاضرا ىرتشاف « قارشالل ابلعجيو « أضرأ دنبلا

 كلذي موقي نم نييبلاطلا تاتويب نم هيلإ لسري نا ةنزغ كلم نيدلا ريصن

 , نيدلا ءايض ديسلاو , نيدلا جات ديسلا : لاجر عبرأ ديرهد اهلخدف
 جات ديدلاف , يراخبلا ىلع ديسلاو , راودسيكب ريبشلا دمحم ديسلاو

 , هتنبا ىلع نيدلا سمش ناطاسلا هجوز روك دملا رمعج نب دمحأ نيدلا

 مجرتملا اذه ركذ , ةلملا جاتو ٠ ملاعلا ردصب هانكو ء ءاململا كلمب بَقلو

 , حوتفلا يبا نب دمحم ليضف وبأ مجرتملاف ٠ ةيرينعلا ةحفتلا هباتك يف

 , نامزلا نم ةهرب نميلا ىلإ حزنو ىتش نادلب يف فاط « ةباسن ًالضاف ناك
 ؛ماشلا ىلإ اهنمو ٠ ةمركملا ةكم ىلإ لحر مث ء اهب فارشالا باسنأ عمجف
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 ةطوغيف عمتجاو ةجحلا يذ عسأت يف نوعبسو عستو ةئامثلثلا ةنس ابلخدو
 ٠ يوسوملا دمحأ نيدلا قفوم نب لماكلا لع نب ميهأربإ ديسلاب قشمد

 ,ءيوسوملا هللاةبه نب يهاسلاب ريبشلا نيدلا ءايض نب نيدلا رخآ تذب همأو

 يذلا هلل دمحلا » هلوأ ء« باسنالا يف ةيربنعلا ةحفالا » باتك فلأو

 . « اهنولو روصلا رطفو اهبنوكو تادوجوملا قلخ

 د #3 د«

 قازرلادبعنب ميركل ادبع نب دمحم نب مسأقلا نب هللا دبع نب كهح

 دمحم نب نسح نب نأمثع نب ميحرلا دبع نب دمحأ نب ىلع نب دمحم نبا
 اج ةنس دلو , نيدلا جارس هللا دبع وبأ ٠ ىطساولا يمورخملا ةلسع
 ءةبأسن امدح افقوص ًارسفم ناكو « رصمو « ماشلا ىلإ لحرو , طساوب

 قنايبلا » هراثآ نمو « ةنس نوعستو ىنثأ هرمعو 886 ةنس دادغبي يفوتو

 يف نمؤملا حالس » و « فوصتلا ىف نيزحلا باقلا ءالج دو« نآرقلا ريسفت

 ةداسلا بسن ىف رابخألا حاحص » و « (ص) يلا راثآ » و « ثيدحلا

 . )١( ةلاحك اضر رمع هتمجرت ركذ , رعش هلو ٠ « رايخالا ةيءطافلا

 يك د د

 ناتدع نب دمحم نب رهعج لإ ناندع نب ميهأرإ] نإ ىلع نب دمح

 ىئىسحلا نب دمحأ تاك بلا يبأ نب نئسحلا نب باقعلا دمحم لب نسحلا نبأ

 رفعج رب يدقنملا ليءامسإ نب دمحم نب يلع نب نسحلا نب دمحأ نبا
 همأع نيدياعلا ير ىلع مامالا نب رُمصالا نيسحلا نب هللادبع نب م

 دمحم نيدأأ سمس ر د يمشمدلا رضا بت نب نيدل١ رصأت , مالسلا

 حاضياو ٠١ : ؟ نيفراعلا ةيده نع ؟؟4 : ٠١ نيماوملا مجعم )1(

 . ١١5 : / يىطرزلا مالعاو ؟*6 : | نونكملا

 ل 4.6 ]ح



 ًارهام ًالضاف ناك : هئابنا يف انخيش لاق . )١( يواخسلا نمحرلا دبع نيا

 ىناعتي نم نكي و , نهذلا دماج هنأ الا ؛ لاغتغالا ريثك باسنالا ف

 . هنم هلرين عم عيشتلاو أممتم فشقتلا ريك ناك لب 2 بكارملاو سالما

 امئيب تناكو , ًاريثك انعم عمس « ءاهدلا ريثك ( يعسلا يف هنامز ةيوجعا

 ناكف « رسلا ةباتك يف هيبال ىعسلا ببسب ًارارم ةرهاقلا لخدو , ةدوم

 فئاظوأ) نم اريك هسفنل لصح كلذ نوضغ يفو ؛ بلاغلا وه ًابلاغ

 , ةوبص هل فرعت ال أئيص ًانيد ناك : ىجح نبا لاق « راضنالاو سيردتلاو

 فشقتي ناك : همجعم ىف انخيش لاقو « قف ملف رسلا ةباتك] نبع دقو

 دوقع يف وهو « ةشاشبلاو نيتملا نيدلا عم هبوك رمو هسوبلم يف دصتقيو

 ةنس نيثالثو عبس نع نوعاطلاب ةرشع عبرا ةنس رفص يف تام يزيرقملا

 ةباقنلاو فرشلا تيب نم أيماما ًايعيش ناك مجرتملا نأ تلق « ىبتنا

 ًاملاع ء« نسحلا نب نأندع نب دمحم نيدلا يب لعألا هدج نمو « قشمدب

 ةنس تأمو قشمدب فارشالا ةباقن يلو ٠ ةيمامالا بهذم ىلإ ةيعاد ًالضاف

 , رفعجو نيسح نينبا كرت هناو , (؟) ينالقسعلا رجح نبأ هركذ ءالا؟

 ءاسبقن يف فاحتالا دراوم باتك يف « مهدالوأ ةلجرتو مهتجرت ت ركذو

 . فارشألا

 د6 236 2#

 ةئس دولوملا ىنيسحلا يرهاقلا راتخملا نب رفعج نب يلع نب كده

 , ةرهاقلاب ةباسن ثدحم هللا دبع وبأ نيدلا سوش , ى/6 ةنس قوتملاو "٠

 يف ةرهاقلاب يفوتو ٠ نادليلا نم ريثك ىلإ لحرو « ءاضقلا يف أرب بانو

 20000000000 مج: عماللا وصلا 0)
 . 45: ؛ ةنماكلا رردلا (9)

 هل غ١ بح



و رعم يق بالطأا نيمم «:هفينأصت نم , ىلوألا ىداج ١
 فاطلاو «باسنالا 4

 «« ثيدحلا يف يزملا فارطا » رصتخم وهو ء « فارلعالا رهزب فارشالا

 . )١( ةلاح5 اضر رمع هلاق

 6# د د

 موده ةليبق شدرق ىلإ ةبسن يريمحلا يس رقلا نجهدملا يلع نب لوح

 ةلاسر هرأثآ نم « ةباسن هيقف ءممخك ةنس اح ناك , نيدلا لامس « ةمابت

 رهاوج » : اممسأ .ننميأأاب ديبؤ ةئاده تنكس يتلا لئابقاا باسنأ ىف

 هنع لغقن 2 4889 ةنس اهنم غرف 2« نأطحقو ناتدع بسن ف ناجيتلا

 .(؟) ةلاحك اضر رمعو ء(؟) ةنءاخ جاح هركذو « هتاقبط يف ىجرشلا

 236 #3 د |

 قاحس] نب ىلع نب رمع نب نتبك نب دمحم نب ىلع نب ديعس نب كوجن

 يناميلا لصالا يربطلا «٠ يشرقلا لامجلا ميهارب] نب دمحم نب ركب يبأ نبا

 كرا يربطلا نيدلا بع يضأقلا بءمدر 2« نددب يضاقلا يعفاشلا ىندعلا

 هل ء اب أشنو , ندعي ال5 ةنس ةجحلا يذ ىف دلو , ةباسنلا نتبك نياب

 يواخسلا نمحرلادبع نب دمحم عماللا ءوضلا يفو , ندع خيدا# يف ةجرت

 ردبلاو :١١6 8 عيماللا ءوضلا نع ٠١ : ١9" نيفلؤملا مجعم (1)

 ١8 : "” نونكملا حاضيأو ١٠١0 : ؟ نيفراعلا ةيدهو 5١١ : ؟ علاطلا

 . ١8١ :  ىلكرزلل مالعالاو

 . ه8 : ١ نونظلا فشك (؟

 ستكلا راد نءو نوئظلا فشك نع 5١:١١ نيفلؤملا مجعم (؟)

 , زؤةا/ : 48 ةءرصملا

 همم 41١ سل



 دادحلا رهاط ديسلا نب ىولع ديسلا هّمصو ل بنك" عباسلا ءزجلا ق

 ؟ضرشلا]

 6 دع

 يناثلا ليكش وبأ ٠ يراصنألا دمحأ نب دعس نب دوعسم نب كون

 لغتشا « 804 ةنس تومرضح دالب نم ريزو يبأ ليغب دلو , نيدلا لامج

 , نتبك ديدس نب دمحم يضاقلا نع ذخالل ندع ىلإ لحترا مث ٠ هدلاو ىلع

 هقمغلا بتك نم اهريغو « يواحلاو « جابنملاو , هيبنتلا » هيلع أرتو همزالو

 ةيرهاظلا ةسردملا ىف ًاديعم بترو ةباسن ًالاع ناكو ٠ ريسفتلاو ثيدحلاو

 ىدحأ ةنس لزع مث . ةئامنامثو نيعبرأو عبس ةنس ءاضقعلا يلو مث « ندعي

 ةنس ةيرهاظلا ةلودلا يف هنع فرص مث ,« 801 ةنس ديعأ مث « نيسمخو

 « مهياستا ركذ عم نيحلاصلاو ءامثعلا بقانم د بناتك هلو , 0١

 خيرات يف ةمحرت هل , 47١ ةنس ينوتو ٠ « جابنملا » ىلع احرش فلاو

 رحذلا دئالق باتك ىفو « رشاعلا ءزجلا يف عماللا ءوضلا يفو , يعيبدلا

 ىهرضحلا دادحلا رهاط ديسلا نب يولع ديسلا يل هفصو بتك . ةهرخم ابل
 1 : ىنيسحلا

 د د +

 رون يومحلا لصألا يمويفلا يناذمبلا دمحم نب دمحأ نب دومح

 , ال6. ةنس دولوملا , ةشهدلا بيطخ رباب فورعملا ءانألا وبأ نيدلا

 ةامحب دلو « ةباسن مظان يوغل يوحن يلوصأ هيقف 2 854 ةنس قوتملاو

 لكحعم يف برالا يوذ ةفح: » : هفيناصت نه , لاوش يف أم» وتو

 عورف يف يعرذالل جابنملا حرش يف جادحملا توف » رصتخم « بسنلاو ءامسالا
 حرش ةلمكت ةغللا يف « بيرغلا لع يف بيرقآلا توقلاب ابل » هامسد « هقفلا



 رمع هلاق ء « ةبعرشلا تيقأوملا ف هممملا تسقاوبلاو غ2 ىكبسلل جابملا

 . )١( ةلاح؟ اضر

 لآ

 )١'( .ى 48 : ١؟ نيفلؤملا مجعم 0١.
 يواخسلل عماللا ءوضلا نع 1 دلا ٠ ١

 يناكوشلل علاطلا ردب ١
 ةيزه 522 >: ١

 ؟4ب :

 نونكملا حاضيأ 0 80007 ” : 5٠6 5 يب 2 اي“ ذلاأ ىئارذش 5575 :
 . 4١١ : "' نيفر

 هلع 430



 ( رشاعلا نرقلا )

 نسحملادبع نب دمحم نب دمحم نب هللادبع نب ةزمح نب دمع نب لضم“

 نب نيدلا زع ةرزمج مراكملا يبأ نب نسحلا نب ةرهز نب نسحلا نبا

 دمحأ نب ينارحلا دمحم نب دمحم نب ىلع بهاوملا يبأ نب ةرهز نسحلا يبا

 رفعج مامالا _رب قاحسإ دمحم ىبأ نب نيسحلا نب يفوصلا دمحم نبا

  هرصع ءاملع لحاطف نم ناك ٠ نيدلا جات فيرشلا مالسأا هيلع قداصلا

 ليثالا هدخبو حاضولا هفرش ىلإ مض دقو ٠ هرهد ءالضف نيطاسا نمو

 أناج اهب لصحو ٠ مجعلا دالب ىلإ لحر ٠ دلاخ لع  عينملا هتيب فرشو
 : باسنالا ولعب ينعو « ةئس ةرشع عبس نم أبيرق اهب يقبو « لاملاو معلا نم

 رحب » ىمسإ ًاباتك هدنع نا رغد + اذسح ام انواع ةراس ناك

 ركذ « داقتعا ديزم هيف ةءوفلا لهأل ناكو ٠ هدنع عيشت ىلع « باسنألا

 نم مجرتملاف ١ ىكال ةنس يفوت هناو ء(١) ٍلماعلا نسح دءسلا ةتمج رت

 نم مهناو اهئابقنو اهتاداسو بلح ءاملع مهو , ةمركم لك !وزاح تيب

 . ةرهز ينسب نوعديو الضفو ا أاهالعاو ٠ أفرشو ادجم فئاوطلا ىمسأ

0 

 : ةباسنلا يناليكلا يىنيسحلا ايك نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحا

 مث . ناليك يف دلو , ناتسربطو ناليك كولم مهوايك لآ تاداس نم

 ابك فلأ ٠ ًاجاوم ًارحب ًالماع ًالضاف ناكو , ةدم فرشألا فجنلا نكس

 ببحلا ررد نع آلقن ءالينلا مالعا نع 478 : ؟ ةعيشلا نايعا )١(

 . فسوب نب ميهأربإ نب دمحم لينحلا يضرلل
 هل 550 كدب



 مساق دمحم ريم نيدلا جارس ديسلا هذيملت ءاعدتسأب « باسنالا جارس »

 هرد-صو « يراوزبسلا ةباسنلا ينيسحلا يراتخملا نسحلا نيدلا ماظن نبا

 ةعسو هملع روفو هنم ربظيو ٠ يوفصلا لوألا بسامهط هاش ناطلسلا مسأو

 نم نورخأتملا هيلع دمتعا دقو ء بسنلا ىف هخومشو هبعك ولعو هعالطا

 خيشلا هتجرت ركذو , 407 ةنس اذه هباتك فلأو « لعلا اذه بابرأ

 يف يشعرملا يفجن اقا نيدلا بابش ديسلاو )١( ٠ ينارهطلا كررب اقا

 لآ ةداسلا دجاماو « (؟) يتاضورلا ىلع دمحم ديسلاو , هتادافآ ضعب

 نبا , ةيرجه ال" ةنس ىفوتملا ايك ريما ديسلا وه كلم نه لوأو . ايك

 نيسحلا ديز يبأ نب دمحم نب يونزغلا ىلع نب دمحأ نب ىلع نب ايك نيسح
 يلع نب يفوكلا ةراضغ ىسيع نب يكوكلا دمحأ نب نسحلا دمحي يبأ نبأ

 ركحذ « مالسلا هيلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب رهغصالا نيسملا نبأ

 . نينمؤملا سلاجب يف ىشعرملا هللا رون ديسلا مهفصو

 د دج 3#

 ميهاربإنب نسحلا نب ميهاربإ نب قاحسا نب ميهاربإ نب قاحتمسا

 نري فرشلا ماوق نب دمحم نب رفعج نب دمحأ نب دمحم نب دمحم نبا
 نيسحلا ىبأ نب رهاط نب لمحت نب ةزمح نب ىلع نب دايع نب دمحب نب دمحأ

 رههج يبأ نب د_حأ هللا دبع يبأ نب دمحم نسحلا يبا نب رءاشلا يلع

 ميهاربإ نب ليءامسإ نب ابطابط ميهاريإ نب دمحأ هللا دبع يبأ نب دمحم
 نيسحلاوبأ , نيدلا زع ٠ مالسلا هيلع نسحلا مامالا نب نسحلا نب رمغلا

 ل وو ل ا ها ظل حلا تي اسق همنا
 , ١٠65 + ١؟ ةعيرذلا )١(

 . 59 يباسنالا عماج (؟)

 د - 41١1



 1 رجغملا نأسنالا :ة ةرثاذت لييذتل دمع دقو . باسنالا لع دمحأ ديسللا فيلأت رجعملا ي

 بايزؤب نه غرف دقو . يلديبعلا انبه نب ىلع نب انهه نبا ىف اسك

 35 0 بسنو هبسن ةللس هيف قحلأن ء 3٠١9 ةنس ىلوألا ىدامج

 ىلع يذلا يوسوملا يونصلا نيسح ناطللا ىلإ هادهاو , ةيوغملا : ىذلأ حى أ 5 , 5 ٠ ٠

 ' مالسلا هيلع اضرلا ىلع دبشم ةبتكم يف ةخنلاو ؛ ١١٠١5 ةنس كلملا ريرس

 م ١5/1١ ةنس يف ةسدقملا ةبتءلا كلتل يترايز دنع اهتيأر دقو ؛ سوطب ,ه 11١ ةنس ىف ةسدقملا ةتءلا كلشل

 نب لع نب دمحم نب نيسحلا نب نمؤملا دبع ديسلا هديفح امهيلع ليذ دقو

 دجوت لاميو ء روك ذملا قاحسإ] نيدلا زع نب ميهارب] نب دمحم نيدلا ءالع

 : ةيمظاحلا ِق يوسوملا نقيدلا ردص ئنسح ديلا ةمالعلا ةنارحخ ِق ةبشدسن

 1 ةرشحاملا تك وكلا ف يأ رب املا كوقا ق١ خيشلا م جرتملا ةمج رب ركذو

 بدحاض رصعل برأ#م مجرتملا رصغع نأ ركذو 1 )1 ) لمأعلا نس ى.سلاو

 . رشاعلا نرقلا لادر نم هنأ رهاظلاو , ةدمعلا

 اج دي

 رفصالا ةبنع نب انبم نب ىله نب نيسحلا نب يلع نب دحأ نب رفعج
 .رى]أ لاج 5 هدلاو ةجح رت فق ةءاسن قاب مد 4 ينسحلا يدووادلا

 ١ ةفيلخ ىلع أرق « ةباسنلا لضافلا ملاعلا دولا « نيدلا باهش
 بلا تأ

 رفعج يب
 ةيامعدستو رّشع ىدحأ هةررس ههه هطوسيم » لبأقو 1 يوسوملا ميهاربإ نبأ
 ةزاجأ كم جأ ئنيدلا بابش هجك ريو هددلاو ىلعأ رو وهو ٠ هتزاجاو هنذاب
 «بلاط ى وبأ لأ باسنأ ِق يلاطأا ةذهع » هيل كود لبأقو :٠ كدع ةباآورو

 . ملا٠ ةدس ضيرأت يف 8

 دم دج
 , ”ه : ١١ ةو.شلا نامعأ )1

 ا 4١9



 نب مقدش نب يلع نب نسحلا نب ىلع نيدلإ رون نب نسمح ديلا
 دبع لرب ىلع نبا ةزمح نب ةبونا نب ةتيكن نب ةهرع نب دمحم نب نماض

 اننبملا ةرامع ىبأ ديمالا نب نيسحلا نيدلا باهش نب كلامه نب دحاولا

 نب رهاط نب هللا ديبع نب مساقلا نب دواد مشاه ىبأ مالا نب ريكالا

 نيسحلازب جرعالا ها ديبع نب ةجحلا رفعج نب نسحلا نب ةباسنلا ىحي

 بيقنلا « نودلا ردب « مالسلا هيلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب رغصالا

 رغص ربش نه رشع عبأرل نونو , 955 ةنس اهي دلو ٠ ةرونملا ةنيدملا يف

 ناكو ء ابب نفدو ٠ ةرونملا ةنيدملا ىلإ لقن مث ء نكد ةدلب يف : ة34 ةنس

 , هتقو ةباسن ناكو « ءايدالاو ءارعشلا نمو . ةيما_هالا ءاملع ةلجا نم

 ةنيدملاب ةباقنلا بصنم ىلوتو , هنم مولعلا رثكإ منتغاو هدلاو ىلع أرق

 راتخاو «ء ابنم هتاذ علخف « ابنع هسفن تفزع مث ٠ هدلاو دعب ةرونملا

 دابا دمحأو نكدلا ناطلس آدصاق 96+ ةنس نايعش يناث) ةنيدملا نم رغسلا

 دالب ىلإ لحر مث هيلع معنأن , هاش ناهرب نب هأش ماظن نيسح ناطلسلا

 هاش ناطلسلا د_صق مث « ةفيرشلا مولعلاب ًالغتشم ةدم اهب ماقأو زاريش

 ٠ 154 ةنس ةد_هقلا يذ ربش يف يوفصلا ليعامسا هأشلا نب بسامبط

 4:2 ىورو . 4ا5 ةنس هنطو ىلإ عجر مث « ماسجلا مهتلا هيلع ىرجأف

 نبمساقلا نب دمحم هنا دبع يبا نيدلا جات بيقنلا ديسلا : مينم ةعامج

 دمح ميهاربإ يبأ نب دمحا بلاط يبا ديسلاو , يجابيدلا ينسحلا ةيعم

 انبم نيدلا مجن ريبكلا ملاعلاو ؛ يللا ةرهز نب نسحلا نب دمح نبا

 نب دمحم بلاط ىبأ _ريدلا رخف خيشلاو , ينيسحلا يندملا نائس نيا

 ضارأ١ ةرهز » باتك ابنم فيلآ# هلو . مهريغو « ةمالعلا خيشلا

 باتك دو« لئاضفلاو لابخألا ىف ةلاسر » و تادلجم يف « ضايحلا لالزو
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 - اللا 0 5 ١1 ١ 1 5 10#

 باتك نم ةيماشتلا رهاوجلا

 ٠ دابآ ردح
 ةه الحلا م *ى كيا و --' ب07 ف 5

 : خهاعلا دهحصلا لبق 9 نعو نإ ناسا خيشلا' ع أفبأ ىوردو

 2 هزذاسجاو 5 يد امن ل 4 نع 5 اهي ئهاعلا لوب أدع قف هنأ ةيكأ

 1 ةيخ يأ ىى 3 / / اه زكر تو 7 ظ
 ةيلع نيثهؤللا ريهأ ماد ةب يع © ردع نحف "يلب ةنم مرخ ردع عباس

 : مالسلا

 اينس ةشالا فا ةانءاضبف

 انكسم حطابالا ناب مهل موق

 مها دوفولا لزن أذإ موق

 امزاور ضاخملا موكلا مهنقال

 تشم و دقنم لك مهيلا ىشمد

 ابلاقع دعت اموكلا ىندتست

 ىنمىلإ كارالا :يذنم رذاجو

 رحشلا قاتعلا نه عاربلا نيب

 رصتعلا مدرك مهنا رمت نيك

 رضحم ىلاو ايهش ةمزا يف
 رغصم ىرخأو ىرجي أمبىرذت

 رغسم هجوب ةرفأس بيغلا

 رخفت مل نأ نيدجلل تتكال
 رعد توفت قل نزح
 روسقلا بلق ردصيو أمدلا نه

 ءريأ ىلصامو للص يذلا كاذ

 ىقردقو قايسلازا>- يذلا كاذ

 1 ةينب نع ًالبه ليذيل
 هزاع نم هربصو لوسرلا أب

 لقا مةميركلا سفنلا6 ناك نم

 دناكسد الم عفرأ نك . لب

 هدرولجارسلا سمشأ ] تدردق

 رهطم لك ماما ىلا 00
 ريثما :لشم .هللا كوسر:وفتكإ
 ركخملا لاوز يف ولعي لازام
 رثؤي مل ام لعو باتكلا مع
 يرتشملا وأ مجنلا وأ سمشلا
 ركذي مل ام قوفو هلال دنع
 ريشللا ل اقم نع فاك صنلاو

 مدل 415



 رضحم يف ىوهدق اليل مجنلا»و ةرهجو رابتلا رسلا قفنما
 يرداب تءاج رصحلل يتلا يهو امنا دعب امنا هيف ءاج درت

 ربدشلو هريبشو هجورلو هتافصو ىتا له يف ىتاام عم

 رمسالو سضءبالا ءازجلا موي هتئااربو 4 ضو ى هأر- ىدأ

 رهثالا لوقم يف ينم تنااذكو هلقن سيدص يرشملا رئاطلاو

 ربيخو راذملاو ردسب موي يف هبضوب لاتملا ىفك يذلا ىنعا

 رشعم نم ميغلأبو مهب حبق مهغلأب ريقنلا ولوا راس موي يف

 رذملا يحول هتوأدع تمدق يذلا لهج وبأ مهمْؤي | وراس

 رفكحم نيبو روسأم نيب ام ميفصن لدجف نسح وبأ ادغف
 رثأملا تاقث نع امن ءاج دق كنالمباصم!١نيباممصتلاو

 امسلا نم ادنلا ءاج يذلا كاذ

 ىتف الو راقثلا وذالا فيسال

 ربخم قدصأ لي# نع هقح يف

 رايحإ صخ سلا !ذ لع الا

 نيتدي_صت ( ص ) هللا لوسر هدج ابب حدمي اضيأ هلو « اهرخآ ىلإ
 فزأ نيس أدبأ هلو ماقملا نهرك لب لواعب راهزالا ةفد: ل نيئررك لم

 ؛ هتريشعو هموآ يل ةمألالا نم

 لضفلل بسقاو لأم اذ ناك اذإ هرايد نم ىأ نم أبرق سواق

 لهأيفو لامو لع اذ تنك ناو ةببط ناكس نيب بيرغ ىناو

 (؟) ل ماعلا نسم ديسلاو )١(: ماعلا رحلا هم رت ةفحتلا يف روك ذم اذه ريف هلو

 . 4588: ؟ لمآلا لمأ )١(

 . ؟مرإ ر ؟؟9: ؟؟ ةعيشلا نايعا (')

 كل 0



 خيشلاو ٠ (؟)يندملا ناخ يلع ديسأاو )١( ١ يزيدبتلا لع دمحم خيهلاو

 ٠ ءاملعلا ضاير يف يناهبصالا يدنفا هللادبع الملاو (؟) ينارولعلا كررب اقا

 . راهزالا ةفحت يف مقدش نب نماض ديسلاو

 نك اين دنت

 مساقلا يأ يلع نيددلا سمش نب ميهأربإ نيدلا لالج نب نسمح

 نب بلطمالا دبع نيدلا دمع نب ميهأربإ لب بلطملا دبع نيدلا ديمع نبا

 دمحم نيدلا ديمع نب ىلع نيدلا سمش نب نسحلا نب ىلع نيدلا سمش

 يلع يبأ نب لسم العلا يبأ نب راتخملا رمع نب هللا دبع نب ناندع نبا

 هللاديبع نب ىلع نب هللاديبع نب ىلع نب هللاديبع نب رتشألا دمع نب دمحم

 ماظن ٠ مالسلا هيلع نيدباعلا نيز يلع مامالا سب رغصالا نيسحلا نبا

 هللادبع ديسلا نع ىور « راوربس يف ةباسالا لضافلا ملاءلا ديسلا « نيدلا

 ةباسنلا مساق دمحح يلا هنبا هنع ىورو « ةباسنلا ىنيسحلا ظوفحم نبا

 نم لوأو اهب هؤابا نكد راوربس يف دلو مجرتملاو « روبشملا يراوربسلا
 بلطملا دبع _ني يلف مساقلا يبا نيدلا سمش ديسلا هدج ابيلإ لقتنا

 فصلا نم راوربس نطوتةساو از ريم حر هادلا ةنطلس نمز يف يراتعملا

 يرذلا ةباقن ةهاج مهنه ىلوت « ءالجا ةداس راتخملا لآ ناكو ١ ف رشألا

 ركذ ليم ركذ ميلف راتخملا لآ امأ فارشألا ةباقن يف فراحتالا دراوم يباتك يف ركذ م,)و . دادغب يف ءابقثلا ةباقن لان نم مهنمو ٠ فيرهلا

 )١( بدألا ةناحير "5 : 49 , 1

 . 5644 رصعلا ةفالس (؟)

 07. 8و مما: 5و 588:0 و ملال : ؟ ةميرألا 1

 هس 475١



 ةيرذ رايخ نم نوراتحم راتخملا ودب )١( ىشعرملا هللا روث .قيبنلا يقسو

 ىلإ ةطوفم جيلا ةراماو يورغلا دهشملا ةباقث تناكو , ( ص ) لوسرلا

 . ةيلعلا ةلسلسلا هذه ربكأ

 دن دع د

 باتك فلؤم « ةباسنلا يورغلا دمحم ديسلا نب نسح ديسسلا

 ةفح: يف ىئدملا متكش نب نئماض ديسلا ىور ؛ « نييبلاطلا ةديرج »

 هيلع رقابلا دمح مامالا دالوأ يف كلاذ ركذو , اذه هباتك ىع راهزالا

 هرك ذو « يرغلاب نييبلاطلا ةديرج يف أباتك ديسلا بتكو : هظفلام مالسلا

 . بستلا ءاملع دادع يف ةميدملا نوصحلا يف ءاطغلا فشاك ىلع خيشلا

 4 و«

 نيدلالامج نب رداقلا دبعب ىمسملا ىلع نيدلا يحع ديسلا نب ئندسد

 ديسلا « نسحلا ىنيسحلا يوسوملا يدووادلا دمحأ نيدلا بابش نب رفعج

 ةن رخآ يف هطخب بتك , ةباسن لضاف ملاع , نيدلا لالج حوتفلا وبأ

 ميهاربإ داماد ةبتكحم يف دجوتو , ه 46٠١ ةئس اهخيرات بلاطلا ةدمع
 تأرآق يأ دعبام) : هصن ام ايك رت - لويناتسا يف 6 مقرب ةينامملمس

 هنذأب يقك ربو يدلاو دب ىلع 45.6 ةئس ينس رف_ص يف ةعبسأ) تاطوسبملا

 دمحم يد_جل هد ىلع بدالا ملصع تأرقو « يدالا تملعتو هتزاجأو

 يفكر مث « ينيسحلا يوسوملا دمحم نب نب دوممح نب ينادمرلا يد:ةرمسلا

 دبشملا ةرابز ىلإ لقتتاو يديمحلا كجوكلا ىولوبلا ىرق نم ةيرق ىلا
 داب ىلإ موحرملا اندلاو لقتنا نيتسو سمخ ضيرأت يفو , يورغلا سدقملا

 هسئذأب ةلّقتاملاو رجشملاو يدجملا باك هنم تأرقو ٠ ينامرقلا ةينوفأ ا

 . 5؟ نينمؤملا سلا# )1١(

 سل 159 لح



 باتكو 2 ثيدحلا نع اًدرلا ىلع دءسم هعم تأرقو « هتياورو هتزاجاو

 لفتنا مث ٠ يضرلل ةغالبلا جاهنمو ء يربطلا نيدلا بحمل ىقعلا ةريخذ

 بلاطلاةدمعو يماشلا اهيف تأرقو «٠ ىرهش يديسب ابلامعا 5 ةمسق لإ

 انناو : موحرملا لاقو ةباقثلا تاحالطصا ينملعو , بلاط يبأ بقانم يف
 ينءارقب بستلا لع تذخا , رداقلا ءابعب ىمسملا ىلع نيدلا يبيح ريقحلا

 يتكربو يدلاو ىلع أرق وهو , يوسوملا ميهارب] نب رفعج يبأ ةفيلخ نع
 ةئامعست و رشع ىدحا ةنس هعم « هطوسبم : لباقو ةباسنلا رممج نيدلا لاج

 نب دمحم نب د“أ نيدلا بابش هتكربو هدلاو ىلع أرق وهو هتزاجلو هنذاب

 هعم لسبأكو هنع ةياورو ةزاجا يوسوملا يدووادلا انهملا نسحلا نب يلع

 أرق وهو , 86+ ةنس خيرات يف« بلاط يبأ بقانم يف بلاطلا ةدمع»هغمأ أت
 لع ديسلا هترش نع وهو ١ ينسحلا ةيعم نب دمحم نيدلا جات بيقنلا ىلع

 نع وهو , يوسوملا دمحلا دبع نيدلا لال-ج دمسلا نب ىّصترملا نيدلا

 , ةياسنلا ينيسحلا يقتل دمحلا دبع نيدلا لالج ديسلا هدج نع هبأ

 . ةباستلا يرمعلا مشاهيبانب رفعج نع « ةباسنلا يسابعلا نوثلك نبانع
 دنع د64

 ءالع نر هللا دبع ني نيدلا زع نب نيسح نب هللا دبع نإ نيد“

 نيدلا جا: نب نيسح نب نيدلا لام نب نيدلا رصان نب دمحأ نب نيدلا
 هارب نب نيدلا ثأيغ نب ناميلس نبأ

 ., نيسحلا نب دمحأ نبأ

 لع يتلا
 نب ئماَص ديسلا هبسن قاس اذكه « مالسلا مولع مظاكلا ىسوم نإ اضرلا
 نيسحلا نيب طقسب هنا رهاظلاو ؛ رامزال ةفحت يف مهد+
 اش ًاييدا المك كاضاف ًالاع ًاديس نا ٠ طئاسو

 ليعامسأ ند ردمودح نا سدود نب وس

 دأو 1( ليك مامالا سس عت ربملا ىسومم لإ

 عقربملا ىس وع و
 تأ ةاصم 4 , ةرامست ًارع

 دي 4717 حج



 يدنق رمس ناو « « بلاط يبأ لأ بسن ىف بلاطلا ةئح ناتك

 عا عع وبأ هتينكو , لصألا رعش نمو « ةروذملا ةئيدملا هوبأ نكس « هللا دبع وبأ هتينك 4 0 ا 6 « ةدونملا هي 0 9 017

 بضقلاو طخلا رمسب رايدلا زع

 هتبيبل نارقالا عضخام دجملاو

 لحر ىلع راد نم يأرلا مزاحو

 اهلدع] تحال ةصرف اذإ ىح

 ممه هل نم الا دجملا كردي ال

 ةبلاط زعلل تخمش ةمزعو

 هبقأتم تءاش يذلا بيقنلا وه

 همراكم تمع يذلا ىمطافلاو

 مهتحود ناصغأ ةدأق ةدأس 7

 مهدبعمو مهأبرم ةلاسرلا ينتقم

 رب ريخ لسن أي خا لك زعاي

 أدبةجبدجملا قرط ضك رت تلزام

 اوبكتراف كانعم أولبج رشعمنم

 اوملس الو !ارشاعال ناميلس ىنب

 ةرظان هللا نيعو كوتا ان

 لمانم تلواح يذلا تغلب ىتح

 هقدصا حدملا ريخ ناميلس ابا

 لزم ءانهدلا ىلإ تدرو امل

 بسحلا نم دودعم رأثلاب ذخألاو

 بعت يف راكفالا ريص امو ًالذ

 بعللاو وهللا نيب مرقلا نوأهو

 بسنلاويأرلا فيرش نم ًادئاكم

 سيشلا ةعبسلا نتم قوف ابلاخت

 بلطلا ىبتنم دعس لجن دمحأ

 بتكلا يف معلا ةاور اهنتودو

 برع نمو مججع نم ةبيط نأكس

 ين ريخ هللا لوسرب ةلوصوم

 بستكم ريغ أزع ىحولا لزانم

 بجنلا هثابآ نم دجملا ثراوأب

 بدألا نم وجرت يذلا تغلب تح

 بطعلا لع ىفشا ام بتاعملا نم

 بضعلاو لذلا يداوع مهتدعالو

 برطضم ريغ ميرك ربص تريص

 بلسلاولتقلاو ىدرلاب مهتحبص

 يذكلاو قدصلانيب ربظي قرفلاو

 بجن فو ليخ يف راثلاب ذءالل

 سل 454



 مهت داع ءارهزلا يا 07 ةهتفو

 : ابيف لاق نا ىلإ

 هرصأن شرعلا هلآ دعس نيا نا

 نسح هتاذؤ يذلا زاجحلا يما>

 ةمطاف فانك يف لدعلا رشانو

 ىلع ةامح ىمحي يذلا كيلملا وه

 ه«لتحود هللا لوسرب ةلوصوم

 مهرك ذب تناريذلا كولملا جات

 أبمكلام راص ذه ةبيط هب تزع

 ابب زيزعلا وهو هرصم ةكمو

 تنرقدق دعسلاب ةلود ىف تلزال

 تغلبام راتخملا لع ةالصلا مث

 بهذلاب مأعن لاو راجلا ةباه

 بسنلا يلاعلا كيلملاو ىفامصملاب

 بقللاو ءامسالاو تافصلا ىاو

 بذجلاعم ىبرقلايفلضغلا لذابو

 بعرلاو فيسلا دحبدعبو برق

 يبأ ريش لسن نم ىتا عرف ريخأي

 بطخلاو داشنالا يف رباثملا سور

 يبرعلاو مجعلا يف اهناريج زعو

 بسنلاو كلملاب هلوخ هللاو

 يبأ ريخ ناليم ابإ ضرأ ريخب

 بلطلا ةياق اهأثم نم ءرما سفن

 انل ضيرقلا لاق ام بحملاو لآلاو

 بضقلاو ط4لا رمسب رايدلا ”زع

 : روك ذملا دعس نب دمحأ ةرونملا ةنيدملاب بيقتلا ابب حدم ةديصق هلو

 دمح] دوعلاو رهدلا داعا رورس

 هدعي حتفلاو هلا رصن ءاج دقل

 مشاه ةباوذ نم فيرش دوعب

 دمحأ يأرلا دمحأ دعس نبا تينع

 ىلوألاةداسلاو ءارهزلا ىب ليلس

 هلصأ ةوبتلا لصأ 1مم عرفت

 اهبانج زعو تيأط تييط هب

 دمحأو .نريم اعلا بر ركشأف

 د _لخم مانالا ىح انل ءاجو

 دجعم نيدلاولا ميرك سيئر

 دنختأ نييبتلا متخ هدج نمو

 دشنتو ىسلتو ىرعع ميحت أدم

 درفم مراكحملا لعف يف مبصأف

 دعسيو ىفشيد_لاو هرييدت

 دل 4568



 دعقم نيكامسلا عرف هل نم أيو انثل] بسال اي تاداسلا ديسابأ

 د_دسم نطاوملا لك يف يخلاهل يذلا دنمملاو ماحرالا لصاوايو

 ىنرمم هللا دبع ديسلا هوبأ ناكو , راهزالا ةفحت يف ةروكذم اهرخآ ىلإ

 يفو , ةدم ةفرشملا ةكم نكسف , مارحلا هللا تيب ىلإ دفو دئقرمس يلاهأ

 ركذ مجرتملاف , 10917 ةنس اهب يفوتو ٠ ةرونملا ةنيدملا ىلإ رجاه 304 ةئس

 فشاك ىلع خغيشلاو , راهزالا ةفحت يف مقدش نب نماض ديسلا هتمججرز

 بتكس ضعبو , )١( ىلماعلا نسحب ديسلاو , ةعينملا نوصحلا يف ءاطغلا
 يف هركذ . هللا دبع نب نيسح دمحب همسأ اوركذ , باسنالاو مجارتلا

 فرلأت رشاعلا نرقلا ل!جر يف رفاسلا روتلا بحاص : لاق هنا نايعالا

 , ٠١85 ةئس قونملا رحب نباب فورعملا ينيسحلا رهاط نب دمحع نيدلا لاج

 مجرتمللو , ينيسحلا يدنقرمسلا نيسح دمحم يتوت اهيف 197ةنس ثداوح يف

 . هركذ ىتأي دمحن همسأ دلو

 6# د6

 لضافملاع , نيدلا لام ديسلا , يناجرجلا ينيسملا ىلع نب نيمسح
 بقلي ىراكو ٠ ةباسنلا يراتخملا مساق دمحم ريم ديسلل رصاعم ةباسن

 ضيرقت هلو ٠ ةرجدملا باسنالا رحب ىلع ةقبلعت هل تدجو « يرخفلاب

 لقنيو , نابفصا يف ةيدابآ نوتاخلا ةداسلا بسن ىلع هعيةوت تدأرو « هيلع
 ريغصلا ديمحلا دبع ني دمحم رجشم نعو ٠ يرخفلل طوسبملا باتك نع ابب

 ههيقوت ةروسصو « يرونيدلا عماج ىلإ ةيوسنملا ةرجشلا نعو « ةباسنلا

 . ينيسحلا ىلع نب نيسح ييقفلا هررح : اذكه

 دع دب

 . ٠١9 : ١ال ةعميشلا نايعأ



 مساقلا ينأ نري مدر نب نسح نب ةباسنلا دعاسم نب نيسح

 نيدمحم نب رهأط نب ىسيع نيدمحم نب يرقملا نيسحلاهفادبعيبأ نب نافول

 تلصلا يبأ نب رصانلا دمحأ نب دمحم نب افيه نباب فورعملا ىلع نسحلا يبا
 يذ نيسحلا نب ىبحي نب ىسيع نب يله نب دمحأ سابعلا يبأ نب ىبحي

 يرئاحلا ٠ ماللا هيلع نيدباعلا نيز يلع مامالا نب ديز نب ةعمدلا

 لضافا نم ًاليلج ناك ٠ ةباسنلا لضافلا لاعلا ليلجلا ديسلا . نيدلا رع

 ؛مالسلا مهيلع تيبلا لهأ يف حدمو رعش هلو , بدالا يف ةغبان ٠ هرصع

 مث ٠ لماع لبج نم اثانيع لهأ نم نكو ٠ بسنلا لع يف علضت هلو

 بلطل قارعلا ىلإ نيدياعلا نيز ديسلاو . قحلادبع ديسلا هتوخاو وه لقنتا

 ْميشلا مجرتملا نع يوري ناو ٠ ىفطلا تيب نوفرعي اونذو ٠ معلا
 جرف يف اهركذ ًارثتو ًامظن تالسارم ديسلا اذهنيبو هنيب تناكو ٠ يميفكلا

 < رابطالا ةمئالا بقأتم يف راربالا ةفحت ه : ابنم فيلأت هلو , بركلا

 ؟0 يف ةدمعلا يسن نم غرف « بلاطلا ةدمع ىلع يشاوحو ةقيلعت » هلو
 لحرو ٠ 497 ةنس خيرات ىلإ هطخب يشاوحلا نمو ٠ 465 ةنس لوألا عبير

 ةنس يف ناتمس لخدو ٠ مالسلا هيلع اضرلا دبشم ةرايز ىلإ ناريإ ىلا

 تيبلا لهأ حدم يف هرعُش نمو ٠ ميباسنأ جرداو ٠ اهتاداسب عمتجاو 1 ١
 : هلوق

 رشن هل مكالع يف يرمش روثنمو رشن مكحيدم يف يضيرق ىلع
 رشن مكححي رقو توم مك دعبو ةمحارو حارو حور مكلسو

 ركشلاو دمحلا يتداساي هنطابو ىنثلاو حدملامكيف يرش رهاظو

 رعبلا هعلاطم ين هنع رصاقت ءرونو رهز سمعلاك هملاسو
 ردلا مني اهطاقلا نمو بولقلا ءيداوص ىلصتف ىلجت ا
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 تدب ذأ نسحلاب ناسح ابل رقي

 مبملعو ىنع نوداعلا اهيا الا

 أدغ دقو مكيف ءاسنخلاو ينأو

 هبمتزك يذلا ىنغملا ىلع تفقو

 افسأت ينم حورلا حورت تداكو

 ىلوالا هلآ يف هللا لوسر باصم

 مهيب) كعب ىلخلا أذصه ةمئأ

 رهز ابيجوأ نرا ريهز لأتو

 ربص مهذعء يل سيل يناب طاحا

 رخص اهتجرم بوبح ابقراغم

 رفق متن, دقو مكانغمو الواح

 رزن هنود امأك باصم ركذ_ب
 ورمعاذك مهالع نع ديز رصاقت

 رك ذمهرك ذنم بأط دة لعلة,

 ىرولا أ ,ءئاش من نوتيزلاو نيتلا مه

 أد مهو فيرشلا يحولا طببم مه

 ةأدس

 مدآ ةليسو املع درت نا مه

 هراتو ليللا هللا لأس مهب

 الئاس لسوت نا الا بوقعيو

 اعد مب أمل هاولب يف بوياو

 املاطق نيدحاجلا سون ممدق

 أوءرست موق رامعأ ترصق مكو

 أوفو دعوممك و أدعواوزجنا مك و

 اهنا بسحت عقتلا يف مهفويس

 رجامزلاجرلا رجز نأ بسحتو

 ةضوبم مهبضأوق أياودروب

 رشحلا همض نه بذعلا لالزا)

 رحبلا ىمط نيح هللا ين حونو
 رمجلا كلذ ىفطنأف أظيغ ججؤت

 رصه هتبح] عم هاتعمج مي

 رتضلا هقراقو ىوليلا نم هافش

 أو”رفامو اورتكف أقح اودحاج مه

 رتب مهمادقأب بلاط مكو ميلا

 أورب مكو هوقدصأ ديعو نم مك و

 رمه أمل ءامد_لاو اقرب فلؤت

 ريغم دوسأ ضرالا هجوو دوعرأا

 رمغ ابل عيجنلاب أرتح ردصتق

 أورد ليأذ مكو آرما أوهزجمك و
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 ةباصع ءاليرك يف مهب طاحا

 مهبر هللا بجوا دق امب |وماقف

 مكو هنود اود اج مك متيدف

 هءاضق لعلا هللا ىضق نا ىلإ

 ا.عمدق دادشلا تاومسلا هتك

 تما نأف ماودلا مادام ةيكرام

 نكي كدعي رهدلا تيل كَيدف

 قراش رذالو سمش تعاط الو

 مر با طملل ىوملل_س نأو

 ةدي_صق مكيل] تقيس دمحأ ىفب

 رطفتي مكحداعب لوطل يلا
 الوم دهاعم بع تررم اذإو

 يفتفقوو يرطاخ لب الي تجاه

 المش قرفف انب نامزلا ردع

 مك اوهب نم لعل بامرلأ أودر

 552 متيغ 1 ىدك دق

 هلآ يف دمحن باصم نكحل
 ىدبلا راونا راربالا ةداسلا

 مسهيف الا سيل ةفال-لا رمأ

 ىدنلاو دئاوغلاو مراكملا لها

 رذع اهلام اهردغ نع ةيديزب

 رمعلا كلذ ىضقناو اونا: ناىلإ

 رجأ مهرشح مو. يف مهل دعا

 رهالان رتقاو طيسلا ندح نأح دقو

 رءع وهو اببجو هنم لدظ مد

 رثثلاو رهشلا يدعي يرمعلهاكب

 رطقلا رطقالو بحس تدقعنا الو

 رجفلا رجفنا الو راوت رضخا الو

 رشعلاو مرحملا له اذإ ديعي

 رغلا رردلا ابظافلا ةبذبم

 رعشلا هب بأعب أمع ةه زم

 رطفتت مكحقارغل يعمأدهو

 ربخب نم مك دعب نم اهي ىفلا

 رمهت ىنيع عومدو اب مئاجرا

 ريسغتي ال هيف عبط ردغلاو

 رفظيو زوفي مكحيرعب ب

 رييوأو تومأ مك رجه ميل ال

 رك ذي ال ءريغف هاوس ىسنأ

 ركنت ال مهلضف رثأم موق
 !ورزأتو [بئادرب اودترأ دمت

 ل لا كلذدبو
 رليلص

 __ عة ب



 نم نودابلاو عرشلا نوافاحلا

 مهأوسأ ىتا لوب تعمس لبفا

 ًاكسمتم ادغ نا ةاحتلا 7

 عدوتسم د_هع مل معلا

 مبدع نه٠ىلا هبه ذأ سجرلاو

 مبيبأ قحو لاكيم لثم مك

 مهأبأ نرأب ًارخن مهافكو

 ىدتغاو ةطيسبلا تفرشت هبو

 ارثأس ةمامغلا هلاظت ىلوم

 تدغ مكلو ىصحلا قطن هفكبو

 تادغ كارأ نأ ىوهأ تنكدق

 ادغدقو ءالب ركب نيسحلا ىرتل

 هباحصأ يف لوت» نيسحلا !دغو

 ينثنيال لسأب سوشا لك نم

 ةراجت لسجال مهسوفن !وعاب

 ا|غلا راد اورش مهرد هلل

 سن أهم مهما ماما اوداج

 راو مهأدمه رومإ ىسمأ

 ركش ال ندب كاذو احد

 ريحت .ىرأ ررأ مهو 0

 رخذي ال مها وس دنعو موف

 اوربطتو اوسدةتف هلضف نم

 رخل, لس ربجو دوسي مبب

 رثدسلا لدسمدرملا لثبتملا

 رمق: ةبيه ىرسكح ناويا

 رتستو ريجرأ] رح نم هيقتو
 رجف#ت ةلمضف هأاءملا ابنم

 رظنيةيربلا يف اح فطلاموي

 سلا ماوالا شيءجلا هلاتةل

 اورشيتساو مك ودعبرهل|وموق

 ربد ال قبأس ربه قوف نم

 رجاملا مهؤازج مهن ىرخآلا

 اورخأت لو مهرخأ ءاذفي

 رصنعل |باطو تربط سفن ] نم

 أوربصصتو اودلاجو دابا قدح أودهاجو فرتحلا "ره أو. لهدسأو

 لكاس موف لكب مره رس او.فأ

 ىدعلا نم لاسف ميضاوم اولس

 |أورههو نامزلا رم ىلع أوهبو

 ديسلا ! هلوقر ةد_معلا ىلع هقيلعت يف نيسح ديلا هسنبأ هرثذ . نيدلا
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 ' ةدرئثاملا ةءئسملا ةرضملا هأما سردلملا ماعلا

 6 د

 . تأ : مور لنآ ناجح نا ل -ءأسمب فرعي لل ويرغ

 نبذلا سيومش

 لماع لمد ىلإ وه داعو : هدالوأ هةومدو ) رئاحلاب ا نام هنأ هااثلا

 1 ' ر

 يحارع يو ٠ يلماعلا رحال لمالا لما يف فصو مجرتمللو ٠ كأنه تامف

 )١(', كرري اها م-.كلاو يدمعف كل بركلا جرف يفد ؛ ىمعفكلل حابصملا

 ٠ (©) يلماعلا نسحح ديسلاو )١( ٠ يناغململا لا دبع خيشلاو

 6 ذم د

 يوري ٠ بأسنالا ءاملع ريهاشم دحأ يسربطلا نيدلا ءايض كيسسلا

 نري نسحلا نيدلا ماظن ةباسنلا يرصاعم نمو « ةباستلا ظوفحم نبا نع

 .ةباسنلا ريبشلا يراتخملا مساق دمحم ريم دلاو , ىنيسحلا يراتخملا ميهاربإ

 يف نييولعلا باسنأ » يف ةلأسر هل ٠ يوفغصلا ناميلس هاشلل ًارصاعم ناو

 هنم دوجوملاو , بلاطلا ةدمع نم طسبأ « نيسحلا يبو نسحلا نب نيبأب
 يشعرملا نيدللا باهش ديسلا دنع هتكسن دجوت ٠ نسحلا ىنب طساوأ ىلإ

 ان هك سو هرقل .وركلا لهأ هلل دمحلا هلوأ , مقب يفج' اقأب ريبشلا

 , ١ يناروطلا كرزب

 دج دي #6

 ىلا ة كرست 6 يكابلا دوأد نا نيدلا بأ دمك لضفلا

 , 0١و : 5 ةويرذلا

 يبأ نإ دواد

00 

 مهم : ١ لاقملا تي ف

 الاورام 1007 ىجالواا 11 يخل زايعا (؟)
 1044 ةعبيرذلا : (4)

 2 اح



 تاداس رم ديسلا نيدلا رخف ناميلس وبأ « ناجيبرذآب ةدلب تكهابن

 : هتافلّوم نم ؛ ىعيشلا ناخوماجل وأ هدتيادخ دمحم ناطاسلا رصع ءاملع

 , يسراف « بأسنالاو خيراوتلا ةفرعم يف بابلألا يلوأ ةضور خيرات 2غ

 ةخسن هنم اندنع : ءاملعلا ضاير يف ىناربصالا يدنفا هللا دبع الم لاق

 418ةنس ىلإ هيف خلب هنا ربظيو « مولعلا رثكأ يف هترابمو هلضف هنم ربظي

 دمحت ناطلسلا نب ديعس وبأ نيدأا ءال ع ناطلسلا لاوحاب همتخ ثيح

 ىلوأ ةضور ناوئعب هفصو )١( ينأ ربطلا كرزب انا خيشلا ركذو , وتراجلوا

 بدك يف يرونلا انخيش هدع مجرتملل باسنالاو خيراوتلا ةفرعم يف بابلالا

 . نونظلا فشك ىف هركذ دقو , هطخب هتدجو اه ىلع ةعيشلا

 نا تا

 , 41١١ ةنس ىفوتملا نيدلا لالج مامالا ىطويسلا نمرلا دمع

 هيف حقن بأسنالا يف رصتخم وهو « باسنالا ريرح: يف بابللا بل فلؤم

 , ةريثك تادايز هيلع دازو . ريثالا نبال « باسنالا يف بابللا » باك

 ةعبطعب م٠84١ ةنس تايق سناهوج سرطب يدنلوبلا قرشتسملا هرشنب ىنع

 (") ىلبحلا دامعلا نبا ىورو « ريبكلا عطقلا نه ص*٠٠ ) نديلب ليرب

 . باتكلا اذه نع

 د دب دب

 بحاص هغصو . نيدلا ماظن ريمالا ديسلا ةباسلا رداقلا فمع

 نيدلا سمش ديسلل هقصو دنع هنع لقنو « ةباسنلاب (؟")ريسلا بيبح تانك

 .؟85: "” سهذلا تاردش (؟)

 ,. _”"ةس: ؛ (9)
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 : لاق لاق . لوألا ىوفصلا ليءامسأ هأشغال
 رصاعملا يراوزبسلا يراتخملا

 بيعنل | ىلع نيدلا 3 يلع
 سمش ريمألا نا ةباسنلا رداقلا دبع نيدلا ماظن ريمالا

 + 01 تامارع مل
 دج #2 دع

 ناجرجب ةباسنلا ظعاولا رصان نيدلا يبظ تاكربلا يبأ نب هللاد.ع أد ١ هتان 77 : 1 ١

 دمحم نب ىلع نب يرزجلا دمحم رفهج يبأ نب ديز مساقلا يبأ نب نيسحلا
 نربي رغصاالأ ىلع نب سافالا نسحلا نب ىلع نب يررزجلا ىناألا ىلع نيا

 بيقالا لجالا ديسلا ٠ نيدلا لامح ٠ مالسلا هيلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا

 يقطقطلا نبال ليصالاو ٠, بهذلا كبسو , ةدمعلا نع ىورو ٠ نابغصأب
 71 مه ريغو َك ىددجحلا لمع نيد رجشملاو ) يزارلا نيددأأ رخفل لمكلاو

 مامالل هماجو لددع ركذو 4ك ان" رجشأم ا بأاسنالا ردع )) ىلع ةمماعت مجرتمللو

 عبرا ةنس نالاو : لاق ٠ ماللا امبيلع يركسعلا نسحلا نب د
 هلا تاأس دتل : فاشكلا رجشم يف يدرمعلا ركذو ٠ ةثامعسنو نيدبسو
 تيتا نع سطفالا تاك ربأ) يبأ ىلإ يهتنملا نأج رجب تبيقثلأ نيدلأ لامح

 4 ها 7 مإ “2 لإ 5. ئدم
 2 كلدهارسب فورعملا ىلع نت هر مساقلا 5 نا 0 نا يأ

3 

 نس ىمسمك 32 6
 ظ

 كا أءملا ْ لومحم ند ملوح ند
 سا هن ىىيغ ىو هة_جودص ىسحلا نس .نيسحلا 3-3 نسحلا ند ىلع ند م َن . : ل 5 مسمه نا

 2 2# د



 , مالسلا هيلع قداصلا رفعج مامالا نب ليءامسأ نب دمحم نب ليءامس]

 هنامز ةفران ةمالع أديس ناك « ةباسنلا ظوف< نباب فورعملا ٠ يئازوسلا

 قرشلادالب يف حئاسلا ةلاحرلا « نييولعلا تارجش عامح ,٠ بسنلا نف يف

 ظروف نبا نع يورو ؛ هنع ىورو بلاطلا ةدمع بحاص كردا ٠ برغلاو

 نسح نيدلا ماظن ديسلاو ٠ يسربطلا نيدلا ءايض ديسلا : مهنم , ةعامح

 دمحم يملا دلاو يراوزبسلا ةباسنلا يراتخملا ميهاربإ نيدلا لالج نبا

 دمع لسييذت » : اهنم فيلأت هلو , امهريغو « ةباسنلا يراوزبسلا مسأق

 ةمالعلا بسن ريجشت يف نييبلاطلا ةدمع ةلاسر دو« ابيلع هقيلعتو بلاطلا

 بجر رهش نه رشع معساتلا يف هفيلأ: نم غرف دقو « خيرملا دمحم ديسلا

 « ةزيولا ةالو بسن يف ةلاسر »و« يدجملا باسنا لييذت » و , 31/7 ةنس

 ةلاسر » و « ديبشلا ديز يف ةلاسر » و « ابطابط لآ بسن ىف ةلاسر »و

 هنجرت ركحذ ,« بيذبتااو هقفلا ىلع » ةيشأاحو « نييشعرملا بسن يف

 . ىلماعلا نسحب ديسلاو ء )١( يناربطلا كرزب اا خيشلا
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 نب ةزمح ىلع يبأ نب ىلع نيد-لا دامع نب دمحأ دمح يبأ نب نب يذع

 نب رعاشلا دمحم نسحلا يبأ نب ىلع نسحلا يبأ نب رهاط نيدلا باهش

 نب ليعامسإ نب أبطايط ميهأربإ نب دمحم رفعج يبأ نب دمحأ هللا دبع يأ

 بابش ء مالسسلا مهيلع بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا مامالا نب نسحلا

 يف كررب اغا يشل ا هركذ « نابفصا ليزن ةباسنلا ماعلا ديلا ؛ نيدلا

 . ةليلضلا بناتك

 . 68٠ ؛: ألو ةع.رذلا )1

 . ”1 : "ىو :٠١5١ "3: ةعمشلا نايعأ )5

0 



 ه.ةملا نب دم نب دمك نب ىلع نب ناببجابأ نلسس»» لب دمحأ نب يلع

 نب يولع نب مس علاخ ىلع نب طابرم بحا_ص كدم# نب لع نب دمع

 ىلع نب دمحم نب ىسدع نب رجالا ىت“أ نب هللا دبع نب يولع نب دمحم

 ديسأأ . نيدلا رون « مالسلا هيلع قداصلا رفعج مامالا نب يمضي رعلا

 ,« باسنالا يف رجشم » هل . ةباسنلا , 95١ ةنس قوتملا نآوبجأب ريبشلا

 خ_يشلا نعو « ناريجأب نيس> خ_شلا هيخا نع ذخأو ميرت ةنيدمب دلو

 عج يذ_!| وهو «٠ مهريغو ٠ مل ل نب دمحم ثدحلملاو « نيدلا بابش

 بدتنا مث « ابةرفت دعب اهتاتش عجو « اهراشتنا دعب يراع يبأ لأ ةرجشم

 مجرتملاف « سورديهلا نيدباعلا نير نيفراعلا جات اهريرحتب ىنتعاو اببيذبتل

 نم أمظن رخآلاو ٠ روكذملا وهو ًارجشم امهدحأ ء بسنلا يف نافيلأت هل

 يواعلاىلشلا ركب يبأ نب دم ديسلا اهركذ ةيفاو ةمحرت هلو ء زجرلا رحب

 :لئاضفلا بلط يف ةيلع ةمه اذ ًادهاز ًاءعرو ناك هنا ١ (١)يمرضحلا ىنيسحلا

 نب هللا دبع ديسلا هركذو ء هللا هضيق ىح ًايويع ًاحودم أاميرك ناكو

 ديسلا نب يولع د.سلا هقيصو ايلا بتكو . (؟) يولعلا هيقفاب نسح

 . ىمرضحلا دادحخلا رهاط

 دج 26 4

 ىلع نيدلا ماظن نب نيسح نيدلا ءالع نب هللا ةباده ىد يلع ريش

 ماوق نب ىلع نيدلا ماظن نب نيسح نيدلا ءالع نب دمحم نيدلا ماوق نبأ

 نبىضترم نب دمحم نب نيدلا لامك نب ىلع نب ىضترم دمحم نب نيدلا

 نيدلا لامك نب قداص نيدلا ماوق نب نيدلا لامك نب ريبكلا ىلع ريم

 )١( يولع يبأ لآ ةداسلا بقان» يف يورلا عورشملا * :515 .
 . © بسويةاتلا ةلاسر (؟)

 هس 6419© |



 نسحلا يأ ْن مشاه يبأ نب دمحم ني هللا دبع نب ىضترملا ىلع ذب دحا

 هللادبع نب يشعرملا يلع نب نسحلا دمحح ىبأ نب دمحم هللادبع ينبأ نب يلع
 هيلع نيدباعلا نيز يلع مامالا نب رغصالا نيسحلا نب نسحلا نب دمح نبا
 نم ناك « ةباسسللا سردملا بيدالا ثدحملا هّقفلا ماعلا ديسلا , مالسلا

 دج وهو ناطلس ةفياخب فرعي ناكو « لوالا بسامبط هاشلا ةلود ءاملع

 يف باستك هل : يوغصلا سابع هاشلا روص نيدخ ديسلا ءافلعلا ناطلس
 ديسلا هتجرت ركسذ : « بسلا يف » باتكو « ةراجالا ىلإ » هقبلا
 ماظن نب نيسح ىردلا ءالع هدج ةمحرت تمدقت دقو )١( ١ لماعلا نسح

 . ىلع نيدلا

1 3# 1# 

 دمح نب نيسحلا نب لع نإ ىسوم نب نيسحلا نب يلع نب ناوطع
 يلاعم نب“ دمح نب ففسوي نب ىسوم ئإ دمح نب فدو: ب سوم نبأ
 نبئنيسملا نب رهاط نب دمحم نب للادرع نب ىلع نب دعم ب هللادبع نبا

 يفوثو كبلعب, هلو: مالسلاهرلع مظاكلا ىسوم مامألا نب 9 نإ ىسوم
 ًاءاع [ديس ناك, اب, فارشألا ببقث ناكو , ةئس 9 نع #44 ةنس اب

 تادابش هلو , ةيولملا باسنالاب هنامز لهأ معا , اءاجش ًالساف لماع

 باثتك ىف اذكه 2 اهررغو , نيبرلملا باسلأ نم هدنع مم ام لع هلعخب
 يف ناولع مسا رك هرمآ ةلالجو هرابتشالو , هتيرذ دنع هوجوملا باسنالا
 0 لماعلا نسم ىبسلا ءركذ ١ هثيرف

0# 1*0 
 اا عومي 0

 , ١" ؛ ١( ةميشلا نايعا (؟)



 0 ا وصا هيقف ؛ نيدلا لامح , ؟١9 ةنس ىوتملاو 0

 ١ حرش »« داشرالا ةموظنم » هفيناصت نم « ديبز
 لوصأ يف ةموظنم دوع ةحاسملا 2 يف ةحامنتلا رصتخم »* لاجرلا ءامسا يف

 )١(. ةلاضك اًضر رمع هلاق , « هقذلا

 6 ع
 لالج نب يلع بلغت ىبأ نيدلا ديمع نب دمحأ سابعلا يبأ نب دهم

 دمحم فرشلا زع نب. نيدلا لالج نب يلع نيدلا ديمع نب نسا نيدلا
 نسما دمحم ىبأ نب مصالا نسحلا نب لع لضفلا يببأ نب دمحأ نب لع نبا

 نييحي نبا ريك الأ. رم نب .ثدحملا دمحأ نب نيسحلا نب ىيحي نب سرانلا
 «مالسلاهيلع نيدباعلا نير ىلع مامألا نب كين نإ ةعمدلا يذ نيسحلا نبا
 ,اؤرسب هلو ؛ 454 ةئس نارعش دودع ىلإ ًايح ناك , نيدلا سمش ىلع وبأ
 هل :قلت#و , قارغالا ىلع ةبارقنلا بصنم زاع (/.اج السام ًالاع نانو
 باس[ معو , 640 ةئس ماهلا قشم» لخد « ىقثو عدا خم ةما7 ةماعز
 ةَرد ابلعوو مالسلا هياع اسرلا هبشم ةرايز ىلإ .هجوت مث , اري ةيبلاطلا
 وأو زرسب بيقثلاب مهثجاو , مااةهئس ابلكطدو راوزوس ىلإ هجوت 5 دلل

 قررفلا هفعع نب أ اوزبس .بوقل_ يلع نيدلا سمش نإ .مههارإأ نييإلا 03+
 مامنباو «بون/ ؛ " نبأ رامأا ةباغا 144 5 علاطلا رفبلاو 414 , / كدا قيارذكو 5, .رئاغلاروبلا نع :٠١ ههللإلا جب.( نيم لى, مساقلا ربأ هيعسلا نايا لا_سمز_ليدحلا يراسل موهارإا

 نم 4#



 ىلع يدنقرمسلا ديعس وبأ ناطلسلا مكح مايأ 819 ةنس ايلخرو ةازغ لإ

 ىلإ اهنم لحرو « 81 ةنس اناث ابلخدو سوط ىلإ عجر مث , ةاره
 هةبحصب ناك ناسارخ ىلإ هجوت امدنعو ء 854 ةنس ناضمر رش ل رادو

 نيدلا فرش هوخأ لتقف ٠ راوزبسب اجوزت دقو ٠ نيسح نيدلاف رش هوخأ

 ىلإ مجرتملا هلقنو ء 85 ةنس لوالا عيبر يف نامكرتلا دي ىلع ًاقورحم

 « يسربطلا ىلع وبأ خيشلا لضافلا ملاعلا لبق هنفدو سوطب يوضرلا دبغملا

 هللا ةبه نب ىيحي نب دواد نب ىلع بيقنلا ملاعلا تنب ىه مجرتملا مأو

 ندملا هذه ىلإ مجوتملا باهذ ناك امئاو ٠ ىنيسحلا ىلع نيدلا سمش نبا

 نابعش ربش يف مهأرو رببا تاداس باسنأ عمجف « نييبلاطلا باسنأ عجل

 نب ئسحلا نب ديدلا ىلع دلو نه مهو ٠ ةنامعستو نيرشعو عست ةنس

 بسن يف فاشكلا رجشملا » : هفيلأت نمو « بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا ديز

 هيلع قلعو ٠ رابخالا حاحص بحاص هنع ىور , « فارشالا ةداسلا

 يف رصمب عبط دقو ٠ سورعلا جات بحاص يديبزلا ىضترم دمحم ديسلا

 . 0١١ه ةنس يف

 ضاع

 ميهاربإ نيدلا لالج نب ةبالا نسحلا نيدلا ماظن نب مساق دو
 ميهاربإ نب بلطملا دبع نيدلا ديمع نب مساقلا يبأ ىلع نيدلا سمش نبا

 سمش نب نسحلا نب ىلع نيدلا سمش نب بلطملا دبع نيدلا دي-2 نبا

 رامتتملا رمع نب هللا دبع نب ناندع نب دمحم نيدلا ديمع نب يلع نيدلا
 نب هللا دبع نب رتشالا دمحم نب دمحم ىلع يبأ نب ملسم العلا يبأ نب

 ص مامالا ني رفصالا نيسحلا نب هللا ديبع نب ىلع نب هلل ديبع نب يلع
 ىف ًايح 5 , ليلجلا ديلا ٠ يراوزبسلا : مالسلا هيلع نيدباعلا نيز

 ل مخ



 4 نأشلا ميظع 8 ردقلا لماج 6 تأاداسلا مالعأ نم ناو ,لقعوع 7
 ةدس

 . بسلا مع يف ةمالع ٠ هرصع لضافأ نم وهف 2« ةريسأا يضرم

 باتك فلأ ؛ نيباسنلا ةمتاخ وهو ء فئصو . فلأو 2. باسنالا عبج

 يشعرملا هللا دسأ ريم ةدا.سلا بحاص مودرملا مس هبتك « ةيدسالا

 اببتك بلاطلا دمع ىلع يشاوح هلو  زيربتب #95 ةنس ىفراملا ىرتشوشلا

 ةداسلا رجشم : ابنه ٠ تارجشملا ضءب ىلع هطخ تيأرو . 96٠ ةنس يق

 ناكو , 46٠ ةئنس يف هطخ خيرات اهيف ٠ نابفضأب :ةيسطفألا ةيدابآ .نوناخلا

 نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحأ ةباستلا لضافلا ملاعلا ةذمالت نم مجرتملا

 , 9075 ةنس هنلأ يذلا « باسنالا جارس » باتك فلؤم ىنيسحلا ايكلا

 . روكذملا يراوربسلا مساق دم يملا هذيملت ءاعدتساب

 دج د6 3غ

 فيججتلا ءايقن ةودق وه « نيدلا سمش ديسلا ىنيسحخلا ثيل نب دهك

 ىلع ؛ تافصصلا نسح . باذلا بيط فرشلاو لضفلا باحصأ ةدبزو

 , ةداسعلاب ًالوغشم هتاقوأ رثكا ناكو , قالخالا مراكم نم ميظع بناج

 دمحب نيدلا سمش ديسلاف 2 )١'( « ريسلا بيبح » بأتك يف همفصو ركذ
 كلضاف ًالاع ناكو , لوالا يوفصلا بساعبط هأشلل ًارصاعم نك ثيل نبأ

 را ءامسإ هاشلا نب يدأب ارتسالا ئيدلا لاجج ديسأأ نع ىور ' ةباسن

 تا 20 شايع لآ ينيسحلا ىلع نب دم دمسلا هع ىورو * يوصلا

 ءايع لآ يف :.سحلا ط نب دمع ديسلا طخب بلاطلا ةدمع نم ةخسن
 غرف سس

 ةرجبلا نم 5 عسا 3 دَنأاه سا ةرس لوالا ىدامج ةرغ ِق 5 2ك 0-0



 سمش ديسلا طخ نم هتلقن : لاق , مالسلا هفرشم ىلع يرغلا دبعلا

 نريدلا لامج ديسلا طخ نم هلقن وهو « ينيسحلا ثيل نب دمحم ينقل

 ةيتكم يف ةدمعأا ةخسن دجوتو « ليعامسإ هاغلا ناطللا نب يدابارتسالا

 ديسلا هنبا مجرتملاف ٠ فرشالا فجنلا يف يوسوملا يرئازجلا اغا دسلا

 . هركذ ينألا فسوي

 #3 دك ب

 ثيدحال ةاورلاو لضافالا دحأ ناك . ةءاسنلا نيدلا رون دهسس)ا

 )١( تازاجالا باب يف ىسلجملا هركذ « تازاجالا قرط دحأو ٠ فيرغلا

 دمحب ريم د.سلاو « ىلاعلا ديع ضيشلا اذخرش : مينم . عم نع ىور هنا

 دمحت خيشلا نع , 55١ ةنس قوتملا يوضرلا نس ديسلا هدنأو نع يدبم

 , هتاة:صمو هتاياور عمجب يئاسحالا رورمح يبأ نب ميهاربإ نب ىلع نبا

 ثيدح نيعبرأ يوار ٠ لماعلا ىن.يسحلا رديح نب نيسح ديلا هنع ىورو

 ةباسنا] نيدلا رون خيشلا نع , ثدحملا نب نيدلا لاح ديلا هفلأ يذلا

 . فنصملا نع عماجلا دلو نع

 دج دك

 آلاف ًالاع ناك ٠ يفجنلا ينيسحلا ثيل نب دس نب فمسوب
 يبل هرجشم يشعرملا نيدلا باهش يفجن اأ ديسلا هطخب ىأر . ةباسن
 ءاعدتسا» ةرجشملا كلا: باكو , 547 ةنس اممامن خيرات ٠ نييسطفالا يعادلا

 ل ةبوبح رفعج خيشلا هركذ « ساعفالا يءادلا ةيرذ نم يحلادبع ديسلا
 0 ا

 , )"6 : "8 راسبلا )1١(

 . ”١” فجالا يضأد "1

 همه 486 سس



 .فيرشلا رئاخلا نوئكسي اون تيب مهو ثيللا نب نم مجرتملا نا تلق

 لوحالا دمحم هللا دبع يبأ نب ثيللا دمحم نسحلا وبأ وه ىلعالا مهدجو

 نبجرعالا هللا كدبع ند ىلع نإ هللا كمبع نب يلع نب دمحم نب مسالا نبأ

 ةباقث يلو يذلا . مالسلا هيلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب رغصالا نيسحلا

 اذهو « (١)ينسحلا ابطابط لآ رصان نب ميهارب] ديسلا هرك ذ , ينيسحلا رئاخلا

 ىنيسحلا يللا نيدلا ءالع نب ىلع ديسلا مهنه « نوباسن ءاملع مييف تيبلا

 . هركذ يتأي

 ,. م م88 ةنس فصنلا ط 56 ة.بلاطلا ةلقتنم )1

 دم 41١





 ( رع يداحلا نرقلا )

 دمحم نب ىنرلا ديه نب دمحم نب ن»“رلا دبع نب نيسحلا نب كمححا

 نب يلع نب دمحم هيةفلأ نب ىلع نب دمحأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نبا

 نبهللا دبع نب يولع نب دمحم نب يولع نب ىلع نب طابرم بحاص دوم

 رغعج مامالا نب يشيرعلا ىلع نب محم نب ىسيع نب رجاهملا هحأ

 ًامضاق ناكو ميرتب دلو , هفلسك هيقفلاب فرعي ناك ٠ مالسلا هيلع قداصلا

 بتك رر>و ؛ بسنلا ملعب ءانتعا هلو « ةينس ةنسح قالخا هل تناكو ابب

 ضعبو « داشرالاو نأرقأا ظفحو « عورفلا قحلاو بسنلا يف همدقت نم

 ن+رلادبع مامالا نع ذخأ , هتاظوفحم هخياشم ىلع ضرعو ٠ هريغو جاهنملا

 مامالا سومشلا سمش نعو . ينيسحلا يولعلا نيدلا بابش نب دمحأ نبا

 نب ىلع نب دمحم هيقنلا نامزلا ديرف نعو ؛ سورديعلا مش نب هللا دع

 . ينيسحلا يولعلا فاّتسلا نمحرلا دبع نب ىلع نب دمحم نب نمحرلا دبع

 ن+رلا دبع نب رمع ديسلا نع ذخأو نيفيرشلا نيمرحلا ىلإ لحر مث

 ىلإ داع مب « هربغو مدقملا هيةفلا نب دمحأ نب دمحم نب يلع ني دمحم نبا

 دمحأ ديسلا# : فارشالا نم ةعامح هب جرختو رينغ عمح هب عفتناو ميرت

 ركب ىبأ نب دمحأ ديسلاو « هيقفأب دمحم نب نيس> ديسلاو , يقتيبلا رمع نبا

 ةنامثو فلأ ةنس ىفوت ٠ مهريغو « هيقفاب نيز نب دبع ديسلاو ٠ ىلشلا

 ديس نب يوأع ديسأا يل هتمج را بدك ؛ لبلر ةربممب نفدو مس رتب نيعبرأو

 . يمرضحلا ىنيسحلا دادحلا رهاط

 6 د 3#

 م 459



 دمحم نيدلا رصان نب نيسح نيدلا زع نب دمحم نب نيسح كمسلا

 نإ اه بسس رفعج يبأ نب رفعج روصتم يبأ نب نيسح نب يلع نب
 ا د يبأ نب ةفوكلا بيقن دمحم حتفلا يبأ نبا يس يمل

 ثدحملا ىلع نب هللا ديبع نب رتشالا دمحم نب ةرشم نيأب فورعملا دمحم

 مامالا نب رغصالا نيسحلا نب هللا ديبع نب ملاصلا ىلع نب هللا ديبع نبا

 ةباقن يلو ٠ ةباسن انيرظ ًأبيدأ ًالضاف ناك ٠ مالسلا هيلع نيدباعلا نيز )5

 ماسيأ يف رادتتاو ةمشحو هاج بحاص ناكو ٠ يورغلا فيرشلا دهغملا

 لوالا سابع هاشلا م33 امدنعو ةلودلا يف 0 مورلا ةموكح

 هل امل ةداعسلاب ىظحو هاشلا مزال ١٠ه ةنس يف برعلا قارع يوفصلا

 نا همزلاف ٠ هاشلا دنع ًابوبم راصف هعبط ةفخو هتيلياق روفول ةلهالا نم

 هيلع ضرع نا ىلإ همزالو هبحاص ىتح , هئامدن نم ريصيو هباكر يف ريس
 يف هلعجو رصان ديسلا هدلو ىلع هاشلا معنأف ٠١57 ةنس يف يفوت ضرملا

 دمحأ خيشلا نب ىلع خيشلا ةاجنب ىعس يذلا وه مجرتملاف ٠ هئامدن كلس

 ىلع عيقاوت هل تيأرو ٠ نيينامثعلا لامع هبلط ال للماعلا عماج يبأ نبا

 نسحنب رومي: ىلع جرب ديسلا ةرجشم ىلع ههيقوت : امنم تارجشملا ضعب

 هيلع مظاكلا ىسوم مامالا نب رفعج ىلإ هبسن يهتاملا مههاربإ نب ىلع

 . لصوملا يحاون يف ةدلب رفعلت تاداس دج وهو ٠ مالسلا

 دع دج د

 نيسحلا دبع نب دمحأ نب روغصع نب دمحأ نب حلاص نب نايل

 دباععرو يرابخأ ققحم هيقف لضاف ٠١80 ٠ ةنس وتلا ينارحبلا يزاردلا
 ف.لآ:هل , لمآلا لما يف هتجرت ركذ ٠ يلماعلا رحلا خيشلل نيرصاعملا نم

444 



 .رشبلا يبأ مدآ ىلإ هنم (ص) يثلا بسن ىف , قئادحلا » باتك : نو

 هنارهاظلاو ٠ باتكلا اذه نع هلوكشك ىف ةرظانلا قئادحلا بحاص لقنيو

 ف يوسوملا دحأ ديسلا نب زيزعلا دبع ديسلا هنو لقنو ؛ طوسبم باتك

 فسوي ميشلا هركذ مجرتملاف « سسنلا يف تارجشملا

 نسحعديسلاو 2(١)يناربطلا كرز.اقا
 ضعب لع هعيقأ

 خيشلاو « نيرحبلا ةولول يف ىنارحللا

 هرصتخا يذلا وه بسلا يف قئادحلا ىاتك نإ رهاظلا تلق« (0) لماعلا

 ةدس ينو:ةلا ديمحلا دبع ب رهاط خيشلا نإ فيرغلا نسحلا وبأ خيشلا

 ٠١88 ٠ ةنس يف ءالبركب يفوت مجرتااو ,

 96 د دب

 ةنئس دولوملا ؛ ينيطئنطسقلا لصألا ناقل ناسا حلاص

 قاحساو يروبظب فورعملا يمورلا يغابهرقلا ٠ 85١٠ةنس ىوتملاو ء 3٠

 أمد فوتو رصمب مث «٠ توريبب ءاضقلا ىلوت رعاش رسفم ةباسن خرؤم ةداز

 . (؟) ةلاحك اضر رمع هلاق يواضيبلا ريسفت ىلع ةيشاح هراثآ م

 6 دج دي

 نب نس> ةرواملا ةئيدملا ب,قن نب ةباسنلا يلع نب مقدش نب نداض

 نا ؛ ىلع نب نس> بقالا هدج ةجرت يف هبسن قاب مدقت ينيسحلا ىلع

 فلؤم ٠ ًاروهش٠ ًابتاكو ًابيدأ ٠ ًارعاشو ًافلؤم « ةباسن ًاملاع ًالضاف ًادس

 هفلأ تادلجم ةدع « رامخالا ةمطاف 5 باسنأ يف راهزالا 56(

 20000000000 ةعيرذلا )١(

 . 0805: ”ه ةعيشلا نايعأ (0)

 نيفراعلا ةيدهو ١9 : ؟ رثالا ةصالخ نع 4:9 نيفلؤملا مجعم (؟)

 . ١ : ١4١ نونكملا حاضيإو 4" : ١

 هد 55ه دس



 قارعلا ىلإ رفاس أشن الو 2 هدلاو ىلع أرقو ةنيدملاب دلو ءد.م6 هر ف

 ىيسحلا ده_غكملا درو نيييلاطلا بأسنأ اب عيمجف معلا باطل سراف 59

 ةجحلا ىذ ربش يف يوضرلا لخدو ناسارخ ىلإ ىضمو 2 )٠١6 ةئس

 ٠١58 ةنس يناثلا حبر روش يف اماخدو ناهفصأ ىلإ لحر مث , 39 ٠67

 ةنس نابقصأ ىلإ ةيناث هجوت مث ء ١٠الال ةنس ةئيدملا ىلإ عجر اهدعبو

 رئاخلا لسخدو ةسدقملا تايتعلا رأز اهدعبو , ةنس اهب ثكم , ٠8

 ةنس يف لعلا ليصحتل ناهفصأ ىلإ داع مث « ١٠اله ةنس بجر يف ىنيسحلا

 «راهزالا ةفح: » باتك اهب فلأف ء 8١٠ه ةنس ىلإ اب ثكمو . ٠41

 : هرعش نهو 2 :٠١8 ةنس ىف

 رأد__ةعمد ىروأأ 5 ةبراج لا تحءدصأ م ناح رس

 راالاب زاجملا ضر قردأ ىل_ذو قاردلا قرغأ أئماع 5

 نيسحلانب يلع نب نيدلا رون نب نيدباعلانيز ديسلل نيرصاعملا نم ناكو

 دم.سلانعو « يمقدشلا نس> نب نس ديسلا هلاش نع ىورب يوسوملا

 هتذتاسأ نمو « ةرصبلا ليزن ينيسحلا ىلع نب نيدلا سمش نب اضرلا دبع

 تناك : ةفحتلا يف مقدش نبأ لاق « ىنيسحلا رييوج نب دمحم نب ىلع ديسلا

 ديسأاو )١( ٠ كرزب اقا خيشلا هتججرت ركذ « هيلع هريغو هقفلل يتدافتسا

 . (؟) ةلاحك اضر رمعو , (؟) لماعلا نسحم

 ع 6# دب

 . ل[ : ١؟ ةعيرذلا )١(

 .: راونالا تانك نع ري ا و ملونه : ١٠ ةه.شلا نامعأ (؟)

 داوع نسف وول ف ةع.شلا .ىنرايعأ نع ال : ه نين لأ مجعم )*

 . قارعلا فداملا يف ةيخيراتلا تاطوطخملا

 همس 541



 نيدلادامع وهو دابع نب ليعامسإ نب رقاب دمحم نب نيسحلا دنع

 : نس نب ىّب ره نب نيدلا لالج

 نيس ا سس كلكمكح سس ناسح سس دمحت

 ىلع نب نيسحلا هللا كيك قب نإ دمع ىلع يبأ نب دمحم ئىسملا يبأ نأ

 رغصالا ىلع ند سطفالا نسحلا ند ةلطرب
 نسر ىلع مامالا نس

 نيدناعلا

 نب لنسح لب دمع

 ند دابع نا فرشلا دامع لد ناس 1.

 ةاسن حرؤم رسفه ثدحم هيقف , ينابفصالا يدابأ نوتاخلا , هالسلا هيلع

 دمحم لولا 'ه يراوزبس سلا ققحملا 7 جاردن
 بجر يف دأ و « ىسلجملا يم

 باتك : ابنم فيلآ]

 ديوجتلا ِق ةيبطاشلا حر ساوهو ( ةليقعلا 0( 07 ) نينسلا نازي ((

 « نابفصايف ةيمطفالا ةيدابآ نوتاخلا ةداسلا رجشم » بتكو « ةيسرافلاب

 مظاكلا ديجم ريملا هدف هليذو دامع ريملا هدج يرارذ ليصمن” هيف دروأ

 )١( يلماعلا نسحم ديسلا هتججرت7 ركذ « مجرتملا نب قداص دمحم نبا

 . (") ىنيمالا نيسحلا ديع خيشلاو (؟) ةلاحك اضر رمعو

 د دب د

 قوما يعيبشلاب ريبشلا يطوجلا ينسحلا هللا دبع نب رداقلا دمع

 نيذلا ءافرشلا باسنأ يف » فلؤم هراثآ نم ةباسن دمحم وبأ ء ٠١94 ةنس

 . (4) ةلاحك اضر رمع هلاق , سافي ةربش مبا

 ص 26 +

 2. 31448: ؟/ ةعيشلا نايعأ (9)

 . 88 : ه نيفلؤملا مجعم (؟)

 ) . ةلم ضطملأ 9 5
 . 84 ةدوس نبال برعلا خرؤم ليلد نع ٠ : 59١ نيفلؤملا مجعم (؛)
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 سورديعلا هللا دبع نب خيش نب هللا دبع نب خسبش نب هيا دع
 بحصف ميرت ةئيدمب ةئامهستو نيعبرأو سمخ ةئس دلو , قيسحلا يولعلا

 نمحرلادبع نب دمحأ نيدلا بابش ديسلا نع هقفلا ذخأو , هب ىيرتو هارأ

 ناكو« دابآ دمحأ ىلإ دنبلا ىلإ لحترا مث . هريغو ينيسحلا يولعلا لع نبا

 نب ريثك نع نيمرحلاب ذخأو بح مب 2 ىتش أامولع هنع ذخأف اب, نطق هدلاو

 , سأنلا نم قلخ هنء ذخأو اهسمشو مورا خيش راصو ميرت ىلإ دا م

 هدفت ٠ نيدراعلا سو حسو دمك هدالوأ : مهم ةعامج هب ج رخو

 يفيسحلا يندلا دمحأ نب ركب وبأ ديسلاو , دمع نب فاقسلا نمحرلا دبع

 ءربظمو ةميظع ةربش هل تناكو « مهريغو , هيقفلب نيسح نب دمحأ ديسلاو
 بسلا يف فلأ دو ينيسحلا هيقفلب هللا دبع نب نمحرلا دبع ديسلا لاق

 هنباطخب تيأر دقو «٠ بيذبتلاو عمجلا ةياغ يف زرب يذلا بيجعلا هفيلأت

 لع ممج هدلاو نأ ٠ هماقم يف هدلاو فاخ يذلا نيدباعلا نيز ةمالعلا

 مردلا يف سيمخلا موي يفوت ٠ ماركلا ةداسلا نايدأ رثكا هفيلأتو هعبح ام

 بيرق لحمب ..رئدو ؛ رفع ةم_-: ةنس ةد_هقلا يذ نم رشم سماخلا
 "ىلإ هتبحرت بك . هريغو يورلا عرشلا يف همحرن 2 مرتب لولز ةربقم نم

 . ينسحلا يمرشحلا دادحلا رهاط ديسلا نب يولع ديسلا

 ا ا

 بورد نإ سيء نإ بير» نب رهطملا نب بيرد لب نبدلا رع
 نيف .دم نإ ناطلص نإ ساهد نب رورس لب دمك لإ انو نب دمحأ نبا
 ني_حلا نب ةئيلف نب ساكرإ نب يله لإ يخي لا سيردأ ىلإ يم“
 ناوءلس نإ دواد نب يلع نب ةمعن نإ بفصوم لإ دباعأا
 ماهالا نب يملا نسملا نب عملا هللا ديف نب نرمجلا نصوم لب ملاسلا



 ه هقفلا لوصا يف لومغلا الهملا » ظيفحلا دبع نب رصانلا يضاقلا ىلد أرق

 مايأ ةداهشب هتماقا ةدم

 هل منو هدعص ىلإ لحرو أ..م جرخ « ةلامحلا دلب نم وهو, ءالضفلا نم

 مزال مث ٠ لعلاب فرعو لضن اب

ليوطلا ددلأب ٍِل هنم مفتناو هب
 عبج رم أوه ناو اهرومأ ىلوو اننكض هنأف ة

 ريثك هرضحب نو 4 مسأقلا نب دمع هللأ» دب ملا

 ستخأو دامقل نب دمع نب دحأ دمسأأ

 باسناب ةفرعم هلو ٠ ايتفلاو ءاضقلا يف ميلقألا لهأل
 هتافو تناكو « حرشلا ىرجم يرجي لوصألا ىف باتك هلو | ثيدحلا يف

 هل تن و« ةليوطلا يفهانب يذلا عماجلا برقب نفدو , فلأو نيتسو فينيف

 خيشلاوءرودبلا علطم يف لاجرلا يبأ نبا هركذ. هيغل لصحت ل بتك ةنازخ

 ٠ رودبلا علطم نع ةعينملا نوصحلا يف ءاطغلا فشاك يلع

 76 د6 +

 نب يلع نب نسح نب يلع نب نسحلا ةرونملا ةنيدملا بيقن نب يلع

 نب نسحلا هدلاو ةمحرت يف هبسن يفاب مدقت ,يندملا ينيسحلا نماض نب مقدش

  ةيوجنب دمحم ديسلاو هدلاو ىلع أرق , اثدحم ابيقف الماك ملاع اديس ناك.لع
 ىلوملا ناميلس نب نسح نب هللادبع خيشلا لعو. ينيسحلا يرامتلا دمحم نبا
 لعو. لاجرلا بحاص دمحم ازوملاو ءنوتاخ نب دمحم خيشلا ىلعو ؛ ىندملا

 نابعشربش ةرغ ين دلو ٠ يناثلا ديبهلا نيدلا نيز نب نسح دمحم خيفلا

 نب هاش ماظن ناطلسلا همأل هدج كمل: ٠ نكدلا ردانب دحأ لود ردنبب
 , +٠١١ ةنس يف هتافو ىكناكو « دابأ دمحأو نكدلا ناطلص هاش ناهرب

 يفةنيمثلا ةبضنلا » بادك : هفيااصت نمو « ةباسن ارعاش أابيدا ناكو

 عرف يناث بسن يل لوقملا ةرهز » هباتك رصتخعم وهو ٠ ةنيد#لا فارشأ
15 + 



 ةبضنلا هرصتخم عم لوقملا ةرهز عبط دقو ءلءل» نع هنلا سلا

 باك هلو « ةيردعملا ةعبطملا يف 188٠ ةئس فرشالا فحتلا ىف ةنمثلا

 ووك ملا يلع نب مقدش نب نماض د.سلا أمنع لني « باسنالا يف ةرجفلا 5

 ةنيدملا ٍبيقن هدلاو نع هيباتك ف يور مج رثملاو , « راهزالا ةفحت » ىف

 يدا هللأ دمع الملا هتجرت ركذ ١ يمقد_غشل١ ىلع نب نسحلا ةروخمل

 خيشلاو راهزالا ةفح:يف مقدش نب نماض ديسلاو, ءاملعلا ضاير يف ىئاببصالا

 ابباجأف « ةيمقدشلا ةلأسالا » : هفيلأ7 نمو )١( ٠ يناربطلا كرز ال

 هذه بسأ مهضعبو 2 ٠١١ ةنس قوتملا ماعلا دمحم نيدلا ءابب خيشلا

 . هركذ مدقتملا ىلع نب نسحلا هدلاول ةلئسالا

 د د ب

 : ةباسنلا يرياهلا ينيسحلا دعاسم نب نيسح ديسلا نب ىلع دمسسلا

 ]آدوجوم ناك :« دعاسم نب نيسحلا نيدلا زغ هدلاو ةمجرت يف هبسن يفأب مدقت

 ىلع عيقاوت هل تدأرو « ةباسن ًالضاف ًالاع ناكو , ٠١0 ةنس دودح ِق

 ىللعو فيرشلا رئاحلا يف جوجحلا لآ ةداسلا ةرجشم اهنم تارجشملا ضهب

 ةنومك لآ ةرجشم لعو لصوملا يحاون يف رفعلت يف ةيوسوللا ةداسلا ةرجشم
 . فيرشلا يرغلا يف

 ا #3 ذب

 ةنس قوتملاو , 584 ةئس دوأوملا سورديملا نيدباعلا نيز ديلا

 يولعلا هيقفلب نسح نب هللادبع ديسلا ركذ « بسنلا يف رجشم هل ٠41
 . طافنلاب بقلملا دمحأ نع بينالا ةلاسر يف يمرضحلا

 ونإ دك 3#

 , ؟إ : ١ ةميرللا (1)

 بس 100 بح



 ءافلا ربص ينيسحلا يشعرملا نيسح ديسلا نب باونلا يل دكيسسأا

 .ةباسن ًاسردم اق: ادهاز ًاملكتم أثدع بيقن ًاملاع ناك ٠ يرفصلا سايد

 ةرهحي فدو ؛ ءريغو هدلاو ىدل ذملتو ١ 81١1ةئس يفوتو . ٠١69 ةنس دلو

 ةيباونلاب ةروبشملا ةيهطاغلا ةرسألا دج وهو. فيرشلا ي رغلا يف لحلا ةمالعلا

 هلو ٠ نابفصأ يحاون ىرق مهأ نم دابا كله ةيرق مهيلع ةفوقوملا نابجاب

 ديسلا هلاق ١ هترسا نم نايعالا مجارت يف ةلاسرو بسنلاو هقفلا يف بتك

 . (؟) ةلادك اضر رمعو )١( ٠ لماعلا نسحب

 دج دي

 بسلا يف لضاف « ينارحإلا ليعامسا ديسلا نب يولع كيسسلا

 اهقطنمو رجه رعاش وهو . قرعاو هدجم عرف لدب# لماكو قرعم بدالاو
 ًاررغهنم مضويو الامم نايبلل حسفي رجه ءامو لضفلا قطاملا هلصاو يذلا

 ًاسومشو ًاحومجج هباعص نه ضوريو انفو اروذا هقافآ يف علطيو ًالاجحاو

 , داجتسم قئاف هرعش مظعمو ٠ ًالسأ هانق نم زهيو ًالسع هانج نم راتشيو
 : ىهو داجا دقو لزغلا ىف هلوق هنمف

 ادنغا اقتلا ىراوي ًالازغ ادفلا لقو يدفأ يسمننب
 ادب ًاردب تلخ ايلا بأقت ههجو نع ضن اذإ ًاحورلم

 اد سأ2 س١ هداط_صأل ًاكارش تبصن ام اذإ نكلو ًالازغ

 ادمثالاو ليملا فرعي لو ابلوحكم ظحاوللا ميقس

 ادجس هل نومغلا تدأر هزه أذإ ماوقلا قير

 ادصلا يوريو ءادصلا ىلحي ركححس اهممط ةقير هل
 اال , ؤه؟ : 4١ ةميشلا نايعأ (1)

 , و :ا/ نيماؤملا مجمم (")

 بس 10) بح



 هنكحلو بنك ظحلو

 الملا دود نسحلاب د رعت

 . هلو

 اهئيفارب تناب ةليلو

 ابحارفأو يدجو نمتدكف

 : هل و

 مْوُش ىلع وهو قربلا ميغا

 ٠ (؟) قماعلا نسحب

 أدرج أهو بولقلا قشب

 ادرفأ هل ىلوم .راحبسف

 قبلا اهل ىنغ ذا صقرت

 قشني حعبملا الول قفنا

 2 دع د

 نسح ني هللا دبع ديسلا هركذ « قارشالا ةداسلا بست ةلسلس » باك

 . (؟) طافنلا دمحأ نع بيقنتلا ةلاسر يف يولعلا هيقفلب

 6# دع

 نيدلا فرش ىيحي ماهالا نب ربطملا نب هلا فطل نب ىسع ديسسلا

 : خيراتلا ىلع أعلطم ةيشانلا بنع ةيشاحلا قيقر ابل ابدا ناك ٠ ىنسحلا

 هلو . هتاورو هعالطأ نم بجعت نيدلا دعس ن دمحأ ةمالملا لرد مل

 باسنالا » باتك هلو « حودلا حور ه : هامس يذلا روبشملا خيراتلا

 )١( م9 ةماللا .

 . ”7 : 4١ ةعيشلا نايعأ (؟)

 . ه طاقنلا دمحأ بيقتت يف ةلامر (9
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 لصنتي مساقلا مامالا ىلإ اهبتك ةديصق هلو , ةيدمحملا ةلودلا يف ةئملا

 تيكا يا اك نعألا ميز ريق قا الز هيلإ سائلا هبسنب امع

 : ىهو فلأو

 ةمامقلا قرب الو ارحس 2 ةمعامجل عجس نقاش ام

 : هراثآ ضعبب أضيأ هلو

 ىلجت كلملا ربطملا حوس» كلملا عبترم تبيأر اا تلت

 الجن ناك اهدوج تيلايف ايندلا بهت ام درتست ادبأ

 در نب دمحأ ديسلاو , رودبلا علطم ي لاجرلا يبأ نبأ هتججرت ركز

 ٠ « قوشملا حيورت » باتك ىف نيدلا

 #7 6# دب

راشم هل  ليلجلا دسلا ينميلا دمحم نب مساقلا ىبأ نب دهحم
 يف ةك

 دقتعم هيف مبلو ٠ ةالولاو برعلا نيب ريخلاب ىعسلا فو ٠ باسنالاو مولعلا

 ًاصوصخ برعلاو هارمألا دنع نيكملا هاجلا مهل ٠ ةسابر تيب مهتيبو « ميظع

 , فلأو نيعبرأو نيتاثا ةنس يف هتافو تناكو « رباج نب فيرشلا دالوأ

 )١( يحملا هتجرت ركذ , مساقلا وبأ ديسلا ثدحملا ةمالعلا هدلو هفلخو

 مسالا ىبأ نب هلادبع همسا خأ هل : لاقو ء رحب نب نا اطل

 . ميكلم لازأف نميلاب ماورالا هلتق

 ا ع د

 2 3 0 0 ١ ١

 نب اهسوب ني نسحح ني بيج نب ظ ظ 1 . بيجتلا دمحم نبي دمحأ نب دمع ني دمحأ نبا

 . "4“8: " ريالا ةمالخ )١(
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 ني مساق نب يلع نب نيسحلا نب ىلإ دبع ني لل |

ضرلا يلع نب داوجلا دمحم نب يدابلا لع امال يا
 ا

 حا :

 ًاماماناك ٠ لدهالا رحب نيأاب فورعملا , مالسلا مهيلع مظاكلا

 نه معلا نونف رثكأ ىف ةماتلا ةكراعملا هلو , كيوب 7
 ر و 2« ةباسن اخرؤم ادنم التناع

 طبضوناقتاو ظفح اذ ٠ ةفرعمو ًاملع هرصع دحأو وهف ٠ اهريغو بدأو هتز

 باسنأيف فلؤم هلو ٠ ثيدملا ملع نونف رئاسو لاجرلا ءامسإ قف هارد

 « بلاط يبأ نب ىلع دالوأ يف بلاطلا ةيغب » : هامس ب بلاط يبأ لأ

 ةفحت » باتك هني: نمو  نينامثو ثالث ةء مرحملا عبار ةيشع ىفون

 ل رم ةنريسو هبسأ ققح نم بسنو « رحب نب فارشألا بسن يف رهدلا

 يإ بسن لقت ؛ لأقو )١( ىحملا هتجرتو هبسن قارس ركذ ؛ رصعلا لهأ

 ركحذو « « نبغلا فدك » هباتك يف رخشالا ركب يبأ نب ديمي رحبلا

 ٠ (؟) ةلادك اضر رمعو ء(؟) يناربطلا كرزب اا خيشلا هتجج رت

 د« دك

 يكملا ' الصأ يدنئرمسلا . يوسوملا هللا دبع نإ نيس- نب دهن

 هللادبع وبأ : هدلاو ةج رت يف هبسن يقاب مدق” « أشنمو ًانكسم يندملا « ادلوم

 قحلادقو ٠ ةبان ًارعاش ًابيدا ًالضاف ًاملاع ناك , ٠١4 ةئس دود ىفونملا

 ىلإ بسني نم ةفرعمل بلاطلا ةفحت » هدلاو فيلات ىلع تاقيلعتلا ضعب

 لإ دمحم ديسلا برغملاب ةباسئلا هنف ىور دقو « « بلاط يبأو هللا دبع

 , )#"#” : #“ ةعيرذلا (9)

 نيفراعلاةيدهو ىحملل رثالا ةصالخ نع 4 : ٠١ نيفلؤملا مجعم (؟)

 . 188 ؛ ١ نونكملا حاضياو 154 ؛ ؟ يدادغبلل

 هم 404 بس



 رهاط دا . | للا مالسلا دبع نب بيم
 م نب يولع ديسلا هجرت ىل سمع ١

 يف همشا هنا 0 © 57 ؟ « ةيلقملا ةبسنلا لمإ
 يف 4+ او )١(٠ ةلاحك ام 50006 ش

 7 را رم هل رف ركذو ء ىمدنملا دادي

 ٠ هنافو خيرات ىفو مجرتملا ىل 0 ْ
 6 بلاطلا ةفحت » بانك

0 - 

 ا دم
 نب دمحم ثئيدلا ىلىت .

 >2 ماوف نب نسحملا .,أ . 4 م

 ىلع نيدلا مءالقن را. نبأ نب لا ةحر نب عيفش دهجت
 ب - |( نإ نسح نيدل] سات نب ديمحم ىدلإ لو 5

 8 قاتس ربط 5 ١ : - ماوق نس رداقلا كمع

 ا ان ىدي ره نب نانتس ريط كلم دمحم نب نيدلا مأوق نأ

 نب ناتسريطو لمآ كلم نئنذدلا لامك يللاعملا يبأ نب ناتسريطو لمآ 9

 يلع 1#نرب دمحأ نيدلا لامك نب لمأو ناتسربط كله قداص ..دلا ل

 نب يلع نسحلا ىبأ نب مشاه 0
 دمحم يبأ نب دمحم نب هللا دبع نب ىضترملا

 : ي!أ نب مس

 نب هللا دبع نب شءهرملا ىل نب نسحلا دمحم يبأ نب دمحم هللا دبع ىبأ

 نيدباعلا نيز يلع مامهالا نب رغصالا نسحلا قى قيما كيرع يبأ نب دمحن

 دلو ؛' هرصق ةباسن 4 نيضرؤملاو ءاملعلا ريهأشم 0 ناك 6 مالسأأ هءاع

 دئاوفلا رص 0 باك هلأ" نمو 2 ©٠١56 ةن يقرتو "٠١١ ةئس نابةصأب

 : هدأو نئمف 2 (؟) ةلادك أطر رمع هتمجرت ركذ « باسنالاو سيراوتلا يف

 دهشملا ةزنادس يلو ٠ روك ذملا عيفش دمحم نب هللادبع نب دواد دمحم ديسلا

 , أ١٠١١ ةئس يوضرلا

 د6 #6 +

 مامالا نب نسحلا نيدلا زع مامالا نب نيسحلا نب هللا دبع نب دمحم

 , "ه4 : ١م نيفل ولا مجعم )1

 . ال١ : ” نيفلؤملا مجعم (؟)

 هس 4060 د



 قوتملا ديؤملا نبأ فورمملاو , ةمالع
 ١٠١: 3*7 ةنس

 أ « ئمملا م
 ةءناميلا رايدلا يف بسلا ءا 0

 ١ هلع ربشأ نم « ةباسنلا خرؤملا ليلجلا ةمالمزا

 ورب » موسوه رجشم باتكو « رينعلا تادينز باتك ابنم فئصو فز

 نيدلاديج ىيحي نميلا مامأ طخ تيأر دقو 2« باسنالا ةفرعمب بايلالا

 عيبر ربش يف لوتقملا يعساقلا ليعامسإ نب دمحم نإ ىدخحا نب دمحم نبا

 يضيرعلا يلع دلو مه نيذلا ىولعا» لا دارا ةرجشم ىلع ١؟51/ةنسس لوألا

 لكم ميرت ةداب ىف نيئطاقلا مالسأا هيلع قداعصلا رفعج مامالا نبا

 هب لومعملا باتكلا وهو : لاقو باتكلا اذه نع لقن هئاف . تو

 : |اذكه مهبسأ ةحص لع هماخ خيراتو ةينميلا دالبلا يف هيلإ عوجرملاو

 باطتسملا ضورلا » باتك هلو , 1؟هذ هير ةرخآلا ىداج ملمس ررح

 ةفرط » باتك ةمدقم يف هتجرت ركذ ,« باسنالا ريجشت ىلع ىوتحملا

 ةلجب نع هلقن ء 1١59 ةئس قشمدب عوبطملا « باسنالا ةفرعم ف باحصالا

 ٠ (1) ةلاحك اضر رمعو « )١( ىملعلا ممجملا

 3 دج د#أ

 يمت هاشب : فورعملا «٠ يزاريشلا ىنسحلا دمحم نيدلا يمت دمسسلا

 ؛ةسايرو ةلالجو لع بحاص ناكو ٠ ًالضاف ًالاع ناك ء ٠١15 ةنس ىنرتملا

 لضافأ نم ناكو « ةئيسحلاو ةينسحالباسالا تاداسب زاريشب هتلئاع فرعتو

 نم كلملا تخخ: ىلع سلج يذلا يوفعلا نيدلا ىفص هاشلا رصع ءاملع

 ةمالعلا ىلع ذملت , +٠١6 ةنس ىلإ 78١٠1ةنس

 : ١١ نيفأ ملا هت 6ف

 هللا سمرح نب ركل إ هللأ ست

 يدادغبلل نيفراعلا ةءدده نع هلكت 7١

 . ”"٠ال : © ةيرصملا بتكلا راد سرهفو "الا" : ؟

 هس 501



 ءاملع ١

م تار ظانم هلو « ىزاربشلا . ي.يسحلا
 ناخ ازديم ع

 نم يزاريشلا

 تاثحابملا يف روبجلا
 ءلوقنملاو 000 يق سردب ناكو , ةيمكحلا

ءالضفلا رثك أ 4س راصحمب نو
 لودي قةسو «' 

 ريملا هوخأو 6 نم

نسحلا نأ ريم. ربمشملا
ءاملعل ا هةلد | نم ناك , ي

أشلا رصع ىف 
 ه

 نيدأأ ثا

 هاشلا مايأ رخآ ىف هراد_ هلا لان مث  ءابقنلا بيق ناكو ٠ بسامهط

 دمحم ريمو , مودخم دمج رملا دلاو وهو 2 تملا 000 555

 نيدلا مأوق نيديسلا : هدلو نم مجرتملاف , نييقتلا نيعرولا نيلضافلا نيمأ

 ةلالج مبل تيبلا اذهو , روك ذملا دمحم ن.دإ) يقت انبا يلولا وبأو ةرح

 ىلع دبشتسا يذلا مالسالا يش يدرم دمحم رملا مهخم « زاريش يف ةسادرو

 نيموصعم ريم مبنمو , ةباستلا نمؤم ريم مهنمو ء 1١٠ ةنس ناغفالا دب

 ريما خشم دحأ دمحت نيدلا ىمنت ريا ناكو « نمّوم ريم نب رقاب دمحم

 يبأ .لوملا هذيمالت نمو , 159 ةنس ىوتملا يشعرملا هللا رون نب فيرش

 نسعديسلاو ٠ (١)ينأربطلا كرزباقا خميشلا هجرت دقو , هللا بريح كيعس

 ٠ (؟) لماعلا

 37 و د

 , ةيرديملا ةضورلا يف مداخلا « يفجنلا ىلع دمع نب نيسح دهن

 دافتسا دقو , ةيرديحلا ةبتكملا ةنازخل ًايلوتم ةباسن ًاعرو ًالضاف ًاملاع ني

 هطخب بسالا يف بلاطلا ةدمع ىلع ةقيلعت هلو « ًاريثك نزخملا اذه نم

 داوجديسلا ةقيلعتلا هذه فصو 2 سدقالا يرغلا يف ٠١45 ةنس يف ايبتك

 )١( ةعيرذلا ١6 : 4١؟.

 ؛هو4“١ : ١8 ةعيشلا نايعأ (0)

 . ةلمكتلا نعو ريبكلا لاجرلا يف دمحم
 ازريلاو رصعلا ةفالس نع ؟؟19/ :

 اد قالب



 هذه رع ىور ,(9 يناسارح لا مشاه خيشلاو )١(, يرئاجلا يوسوملا

 ةبثكم يف دجوت ةخسنلا هذهو ٠ (؟) ةبوبح رفعج خيشلا هركذو ةتيلعتلا
 . مالسلا هيلع اضرلا دبشم

 “6 د4 +

 رصان نب نيسح نيدلا رع نب دمحم نب نيسح نب نيدلا رصان

 ديسلا هدلاو ةمحرن يف هبسن قاب مدقت , ةنومك ينب نم ينيسحلا دمحم نيدلا
 يلو . ًادبتمم ًالضاف املاء ناك , ةباسنلا يورغلا دهشملا بيقن فيرشلا

 , يوفصلا سابع هاشلا دنع ىظحف هدلاو ةافو دعب "٠١ ةئنس يف ةباقنلا

 تارجشمضءب ىلع عيقاوت هل تيأر ٠ هل نيمزالملا نمو هئامدن نم راصو

 هللا دبع نب ريخلا يبأ ميكح دمحم نيدلا دامع ريملا زاجا دقو , بسنلا

 ملاعلا هيدلوو وه , فرشالا فجنلا هترواجم دنع ١٠الا ةنس يف يعفايلا

 نيدلا رصان ديسلا يفوتو ٠ لماز ديسلا لضافلا ملاعلاو , يلع ديسلا لضافلا
 . ٠١88 ةنس بجر رشاع يف

 الع دج أ

 . ٠٠١ ءالبرك خيرأت 1

 . 778 يراودلا بختام 0(

 ,. ١6١ : ؟ط١ فجنلا يضام )0

 سه 4ل س



 نب ىسوم نب ديمحلا دبع نب رهاط دمحم خيفلا نب نيسحلا وبا

 فيرفلاب فورعملا يلماعلا يطابنلا ينوتفلا ديمحلا دبع نب قوتعم نب يلع
 ملعلا نم نف لك يف عاب هلو ٠ ًالضفو أبدأو املع ىوح هرصع ةمالع ناك
 يدابآ نوتاخلا ملاص دمحم ريمالا ليلجلا ديسلا تنب همأو ٠ بسنلا لع ىتح

 يسلجملا ةمالعلا نع ىور , هتنبا ىلع يسلجملا ربص وه يذلا ينيسحلا
 ديسلا هنع ىورو , مهريغو يرئارجلا هلا ةمعن ديسلاو . ماعلا رحلاو
 نسحلاوبأ يشلا ناكو ٠ ةينيسحلا ةضورلا سردم يرئاحلا يوسوملا للارصن

 ململا ليصحتل نابفصأ ىلإ لحر لامكلا ةجرد غلب املف لصالا لماع

 لصحو ابتكسو يرئاحلا دبقملا دصق اهدعبو ٠ نمزلا نم ةهرب أبب ثكمو
 هافاونا ىلإ اهب ثككمو فرشالا فجنلا ىلإ بهذ مث ١ فيرفلا ململا أبب

 ىلإ راونالا ةآرم ريسفت » : اهنم ةميق فيلآت هلو . 1178 ةنس اهب هلجأ
 مهنم يثك مجارت يف « نييمقلا هبرنت ةلامر ه و « ةرقبلا ةروس طساوأ

 ررهلاوةيورفلا دئاوغلا ه هلو ٠ ةيبشملاو ةرهجملا دئاقع نم مهتئارب تابثاو
 . هقفلا لوصأ يف رخآلاو نيدلا لوصأ يف امهدحأ نيدلجم يف « ةبنجنلا
 7 يف فيجا يف ابنم غرف 2 ةصاضرلا ةلاصسرو » , ١١١7 ةنس هنم غرف

 ميتأفم حرتو ه « يراوربسلا ةيافك ىلع حرش »و ١١١١ ١ ةنم مرحملا
 , ١١؟9 ةنص هنم غرف « ةعيفلا ةعيرش » هامس ٠ ىغاكلا نسم لولا
 « ةنيحصلا حرشهوهبسنا! باتك هوم ةملالا ةماما نابي يف نيملاعلا ءابضود

 وو 684 كس



 ,(١)لماعلا نسحم ديسلا هم رت دقو « ةيمامالا بهذم ةقبقح بانك و ش

 لمصو ٠ (؟)يئارحبلا فسوي خيشلا هتجرت ركذو , (؟)ةلاحك اني
 رهظ ىلع 17071 ةنس هلمخب اهبتك هتمج رت يف هرصتخم ةلاسر يرونلا ثدحملا

 ٠ (4) هتمحرت ركذو ٠ راونالا مست

 ل نبحت ند

 بيقنلا نسح نب يلع نب مقدش نب نماض ديسلا نب ميهاربإ

 رد ىلعالا هدج ةجرت يف هبسن يقاب مدقت يندملا ينيسحلا ةرونملا ةئبدملا

 نب ىضترم تذب ةقيتع همأ ٠ نيدلا ماظن رصنلا وبأ بيقتلا نسح نيدلا

 ةليل ةنيدملاب دلو , نماض ديسلا مع ةئبا يهو نسح نيدلا رد نب ىلع

 ذخأ ٠ ةباسن ًالضاف ًأملاع ناكو , ٠١6 ةنس ةجحلا يذ نم رشع ةئماثلا

 باسنأ عمجو , اهريغو دنبااو نيقارعلا دالب يف حاسو هدلاو نم بسنلا لع

 ٍقمقدش نب نماض ديسلا هدلاو هركذ , بسنلا قلئاسر هلو . نييبلاطلا

 . (0) ىلماعلا نسمح ديسلاو راهزالا ةفحت

 6 6# دع

 ليعامسا نب رابجلادبع نب نسحب ريمالا نب دمحم بيقثلا نب نيسح

 نب دمحم نب دعسالا نب يئازوسلا رخافلا نب ىلع نب بلطملا دبع نبا

 نب هللا ديبع نب رتشالا دمحم نب دمحم نب دمحأ نب ىلع نب دمحأ نب ىلع

 )١( ةعمشلا ناصعأ 6" : ١١ ,.

 , ةعيشلا نايعأ نع 544 : ؛ نينلؤملا مجعم (؟)

 . ١٠ال نيرحبلا ْولْول (5)

 . 580 : ؟ لئاسولا كردتسم (4)

 . ه١1 : 9 ةعيشلا نايعأ (©)

 سس 4246



 نري رغصالا نيسحلا نب جرعألا هللا ديبع نب يلع نب هللا ديبع نب يلو

 لشافلا ملاعلا ديسلا . جاحلا ريمأ , مالسلاهيلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا
 هللا رصن ديل أرصاعم ناكو ٠ نكسملاو لصالا يرئاحلا ةباسنلا بيدالا

 هدلاو ءينب, يوسوملا هللا رصن ديلا لاق , هيلع ذملتو يرئاحلا يوسوملا

 : نيسح ديسلا هدلو سرعب دمحم ديسلا بيقثلا
 ررغو لوجح تاذ ةل يل يف رهقلا ىلع ىحضلا سمش تنرتقا

 رهسلا حبصلا ىلإ ابيف اذا باط ةيشوم ةليل رم اهب نسحا
 رهز لنآ موجال6 ابيلع عمشلاو تاليخنلا ابيف امسلا هيش

 رطخ ذإ مومبلا نالعيش مجرت تدتغا دق امتاداعص بوهشلا

 ردكلا دعب اهب شيعلا افص دقو ابنيع ترقو ايندلا ابب ترس
 ررد هنكح نيجارلل فذقي يذلا رحبلاو رصعلا بيقن ايأ
 رمأ امو ىهن دق اميف هيطعي عسضاخ هيدل رهدلا نمأيو

 رظنلا ىذق ههجو رونب ىلجي يذلا نيسح سرع يف نبا
 يولعلا نيدهشملا بيقن نسحب ريمالا نب دم ديسلا وه مجرتملا دلاو ناكو
 . هفافزي هئنبي يرئاحلا هللا رصن ديسلا لاق ٠ يرئاحلاو

 كلم دق ىنم حورلل هبحا حلما كسرع

 كل فيلا رف فقركأ ه«ةيرات ىوح أنمي
 ءازوسب ةعامج اونا ةلجأ ةداس مهو رخافلأ يني نم ءالؤهو 2, 1١١56 ةئسص

 , ىنمسحلا رئاصخلاو يورغلا دبشملا ةباقن اوزاحو « ءابداو ءاملع مبفو
 يرئاحلا روك ذملا نيسح ديسلا نب دمحم ديسلا : مبنم دالوأ هل مج رتملاف

 حدم يف ماظن هلو فيلأت هل . ًاغيلب أبيبل ارعاش ًابيدأ ًالضاف ناك « يفجنلا
 . , نارهابلا تايآلا » اهامس رشع ىنثثالا ةمئالاو يا

 هل 416١



 '« ١١١١ ةنس درلوملا ياحلا يشخبلا دمحم نب هللا دو نب ْنسح

 رامخالا ةجبب » : هفنامت نم « ةباسن رماش بيدأ ء1لا96 هن ىفوتملاو

 حيف » و « لامثالا ىلخ يف لاةملا ريرحت »و راتذملا ةءاح حرش ىف

 « يوبنلا فيرشلا بيسنلا يف ىلجملا رولا »و« بادالا دوقع يف بايلالا

 . )١( ةلاحك اضر ريغ فق ذأ عب نعش نأ و

 36 دع د“

 يوسوملا مجن نب دمحم نب رديح نإ ىلع نب دمحم نب نددلا يضر

 يقوتو 21١١7 ةزسس يف دلو , هدلاو ةجرت يف هبسن يقاب يتأي ىكملا لماعلا

 يف يرئاجلا يوسوملا هللا رص ديسلل هتزاجا يف هسمنأ ركذءو 4 95 َ

 ديسلا نعو هذلإو نع ىور , ةباسن ًاهلوم ًالضان ًالاع نو ءا651١1 ةنس

 ئءو ١١5868 ةئس خيرات ةزاج) يعشعشملا يوسوملا ناوثث نب دمحم ند ربش

 ةفرعم يف بابللا بل دراوشب بابلالا يوذ فاحت! باتك د ب هف.تأصت

 ريثالا نبأ نع تاف امل كاردتسا وهو ءاجبلا فورح ىلع ترم « باسنالا

 ركذ « ريبك داب يف ديقم عمأج وهو روكذملا بابللا يف يطويسلا نءو

 .٠ (؟) ىناربطلا كرز, اقا خيشلا هتحرت

 6 #3 ب

 ناس>نب ىلع نب دمحأ نب دحاولا دبع نب ناونث نب دمحم نب رمل

 95 58 ناطاس نب ئسحم ناطلس نب نسح نب يلع نب هللا دبع نبا

 نب ةباسنلا ديمحلا دبع نب ىضترملا ىلع نب نيسح نب هللا ةبه نب حالف

 يتبشلا نيسحلا نب دمحم مئانغلا ىبأ نب دمحأ نب راخف نب دعم نب راخف

 )١( نيفلؤملا مجعم ”* :  54١نوصملا رسلا نع 7٠٠١ .

 لاقملا ىفصم (؟) 3/١ .
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 ىسو» مامالا نب دباعلا دمع نب باجملا ميهاربإ نب يرئاحلا دمع دمحم نبا

 فيلأت هل ٠ ةباستلا ثدحالا لضافلا ملاعلا ديسلا , مالسلا هيلع مظاكلا

 ةلامر »و « فلخ د.سلا نب ناخ لع دعلا د يف ةلاسر » : اهم

 ماكحأ يف ةيربلا ةنج د اهئمو « يعشعشملا حالف نب دمحم ديسلا بسن َذ

 باتك و« ةيمامالا ةبخن » اممسا ءىردم ةنس نابعش ق هنم غرف « ةيقتلا

 هلاسرو »« ةعبرالا نطاوملا ىف مامتلا ىلع رصقلا محءيجرت ىف مآ ركلا هيبنت 5

 ىف ةلاسرو » « نييمطافلا نيب عمجلا ىف ةلاسرو » « ةيرشالاو ةمعطالا ف

 ةلاسر » و « تايمطافلاب عتمتلا ةمرح يف ةلاسر » و « ءارضخلا ةريزجلا

 ةلاسر »و « سمخلا ةلاسر » و « ةعمجلا موي يف ثلاثلا ناذألا ةمرح ف

 فورعملاب رمالل مامالا دالوأ نم يدلل مايقلاو جورخلا ىف ماصخلا ةجح

 امملعو « ١١0978 ةئس ١ج ؛ يف هطخب اهنم غرف « داهجلاو ركنملا نع ىوالاو

 « يناكلا لوصأ ىلع ىشاوح » هلو 2, ١١1ا/9ةنس ابضعب خيرات هنم ىشاوح

 خياشم هلو « « نيرحبلا عمجي ىلع قيلاعت » هلو « ةعيشلا لئاسو تسربفو»

 , يرئاحلا هللا رصن ديسلا يديمعلا فيرشلا مظاك خيشلا ةقثلا : مب

 نب ىلع نب دمحم نب نيدلا ىضر ديسلاو , ١١64 ةنس خيرات, هنع يوري

 تناكو , ١١١8 ةنس خيراتب ةزاجا هنع يوري يكملا ىلماعلا يوسوملا رديح

 يف ١١87 ةئس يفوتو / 1١51 ةنس لوألا عيبر ةرغ يف ةزيوحلاب هتدالو

 هتجرت رخخذو ٠ يسوطل) بأب برق همسا ابيلع ةرجح يف هربقو فجتلا

 اضر رمعو ٠ (؟) يناررطلا كرزب اتا خيشلاو / )١( ىلماعلا نس ديسلا

 , ”؟: ”“ ةعيشلا نايعأ )١(

 . ١9 لاقملا ىفصم (؟)

 سس 1109#



 )١( .٠ ةلادك

 اك د#

 ديشرإ] نب ىلع نب دمحم نب يلع نب رماع نب هللادبع دمحم نب رهاع

 فآسوبي, 1#ري دمحم نب ىيحي نب ىلع نب يجلمالا نيسحلا نب دمحأ نبا

 نسحلا يبأ نب روصنملا ىيحي نيسحلا يبأ نب فسوي نب مساق نب لشالا

 ميهاربإ نب مساقلا نب نيسحلا نب ىبح» نب نيسحلا ىبأ نب رصانلا دمحأ

 هيلع نسحلا مامالا نب ىنملا نسحلا نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب ابطابط

 , نميلا يف ةيديزلا ءاملع نم « خرؤم ةباسن بيدأ لضاف ماع « مالسلا

 نم ,نارعش ةرغ يف ١١8 ةنئس يقوتو , ٠١67 ةنس ةدعتلا يذ ؟"يف دلو

 نبدمحم نب ىلع ديسلا ةيرذ باسنأ يف ديرفلا سنأو ديرملا ةيفب » هفيلأ

  نيددلا ريخ هجرت ركذو « مهرصاعو مهعم أشن نمو « ديشرلا نب يلع

 مهيف ةيملع ةلئاسع نم مجرتملاف « (؟) ةلاحك أضر رمعو ٠ (؟) يلكرزلا
 الاع ناك ٠ , ىلع نب رماع نب هللا دبع هدج مهتم ٠ نملا يف ءابدأو ءاملع

 هركؤ فلأو / نيتسو ىدحأ ةزس بجر يف قوت رهشلا يف ًاديجب احين

 ةرس نابعش ف يوت لع لن رماع نب مسا نإ نيس مهنمو ٠ 04( ) ىحملا

 ؛ ةديصآ نم ينايرالا هللا دع نب ىلع لاق , 7

 عديم ماربال مامه لل يا“ رماع مسأ] لج نيسح اذكو

 نك ايد اه

 , ةعبشلا ناهعأ نع 0 نيذلزملا مودم 4

 . رودباا قسلم نع "6 ؛ ؛ مالعالا ('9)
 , 01م نيفاوملا مسمم (9)

 مب ؛, ” رثثلا ةسالخ (4)



 قواملاو , 1١74 ةنس دولوملا « يندملا ميركلا دبع نب نم رلادبع

 هل ٠ ةنيدملاب يلونو دلو ٠ ةب أس: حرؤم 1 يرادمنالاب فورمملا ١١56 ةئس

 )١(. ةلاحك انضر رمع هلا مظنو بطخو « ةئيدملا لهأ باسنأ يف فلؤم
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 ةنس ًاسيح ناك ٠ يرئازجلا شودامح نب دمحم نب قازرلا دبع

 بسلا نع أبنلا يف لاقملا ناسا » : هفيناصت نم ؛ ةباسن خرؤم 05

 ىصتالا برغملا ىلإ رئازجلا دالب نم اهيف لحر ةلحر هوع لآلاو بسحلاو
 . (؟) ةلا>؟ اضر رمع هلا# , « دلجم يف ١١55 ةنس

 د6 دا 0#

 ىسوم نب نأس> نب نادرح نب نيسحلا نب دمحأ نإ ربزعلا لمع

 نادمح نب ىسومه نب تباث نب ظوفحم نب يلع نب نسح نب هللا دبع نبأ
 نب كتاف نب ملاس نب عينم نب مطح نب ىسوم نب رمأث نب دشار نبا
 ىلع يبأ نب يلع نسحلا يبأ نب ىسوم نب ةديص نب يلع نب ماس نب يلع
 زاك , مالسلا هيلع مظاكلا يسوم مامالا نب يراوخلا رفعج نب نسحلا
 . بدالاو ملبعلا نونف يف اعراب لئاضفلا مج , ةراسن أريقل الضاف أملاع
 ةرازغا هسيعبلاو بيرقلا هلدضفي فراعا قح حاضولا هفرش كلذ ىلإ مض
 يالادبع ميشلا نب ليعامسإ ميشلا هزاجا دقو , ١١؟؟ةنس يلدلو , هملع
 ىلع نإ دمج نإ ني خرشلاو « ينارحولا فسوب ميدلاو ؛ يرئارجا
 انمرويع ياللا ريرعلادرع ديسلا زاجأ دلو 1190/5: يف يلارجالا دبل

 مايضباو موو 1 نيف راهأا 57 5 :١5 م نيناإملا مجعم )١(

 , م؟ 1+ ىلكررلاب 1١" نرتكملا

 , 1,8 :يرعأا حخرؤم يلو نع 581! 6م نيلاؤملا مسعم (9)
 ..به. 489 وجع



 نع تبتك ةطوسبم ةزاجا ١١4 يف يزيربتلا فلطلا 57

 يروح ا هللأ كبع نب نيسح خيشلا هذمملت ةاحأ دقو  ءانعلا نا

 يف باتك » هلو « بستلا قئادح باتك ر هلأ" نمو , 1198 ةنس ف

 ديسلا لآ نيمأ دمحم ديسلا هتمججرت ركذو ٠ هدانحإ دنع هتيأر « 5

 قاسو زيزعلا دبع دسلا ءانبا مجارت يف نيجولا هباتك يف يوسوملا قام

 عيقاوت هل تيأرو « (1)يناربطلا كرزب اقا خيشلا هجرتو , هارت امك هيد

 ٠ بسنلا قئادح باتك نع ابيف لقتي تارجغملا ضعب ىلع

 7 #27 دب

 خرؤم يوغل مظان رثاث بيدا . قاحسلا ينالمجلا رداقلا -هامع

 .(؟)ةلاحك اضررمع هلاق « ةلحر د هراثآ ىم , 6١١1.ةس دعب ىفوت « ةباسن

 6 د دع

 نب يلع نب ناميلس نب دمحم نب دمحم نب دم نب ك>اولا فمع

 بيطخ هيف دمحم وبأ 21١١5 ةئس قوتملا ؛ ينانءويلا فيرشلا روصنم

 هراثأ نم ٠ رئازجلا ىلإ لحرو ساقب ىوتغلاو ءاضقلا يلو ٠ بيدأ ةباسن

 .(؟) ةلادك اضر رمع هلا ٠ نييومحلا ءافرشلا ةبسنب نيلهاجلا ةرصبت ىواتن

 3 د د

 ةنس دولوملا , يسافلا يرداقلا دمحب نب بيطلا نب ماليسلا دمع

 ة_.ربرعلا مولع يف كراغم ملاع دمحم وبأ , 1١٠١ ةئس قوتملاو , ٠
 . 54٠ : < ةعيرذلا )1١(

 .٠57:هناولبز نبال سانكم رابخأ نع 786 : ٠ نيفلؤملا مجعم (؟)

 ١ ةتيمثلا تيقاويلا مظن نع ١ : ١١ نيفلؤملا مجعم (؟)

 ١ ظ . ٠١٠.١ : 9 برعلا خرؤم ليلدو
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 رهش ١٠يف سافي دلو ؛ بسنلاو ث.دحلاو لوصالاو ريسفتلاو مالكلاو نايبلاو
 يف ةيقفألا رهاوزلا » هتافلؤم نم « لوألا ميبر ١١ يف اهب يفوتو ناضمر

 ينسحلا بسالا نم ساغي نميف ينسلا رردلا » و « ةيقطنملا رهاوجلا حرش
 ءالسالاو ناميالا ماكحأ ةنرعم يف _راوخالا ةنوعمو » و « ينيسحلاو
 داشرلا »و« يواشلا دمحأ بقانم يف يوارلا دمتعم باتك هو« ناسحالاو

 . (١)ةلاسك اضر رمع هلاق ٠ « دانسالا ةمئأ ف

3036 

 نب رقاب دمحم نب نيسحلا دبع نب قداص دمحم نب مظاكلا دمع

 نينيدلا لالج نب نسح نب دمحم نيدلا دامع وهو « دابع نب ليعامسإ
 نب داع نب فرشلا دامع نب نيسحلا نيدلأ فرش نب نسح نب ىضدرم
 هللا ع يأ نب دمحم ىلع يبأ نب دمحم نسحلا يبأ نب نيسكلا نب دمحم نيسح

 ىلع مامالا نب رغصالا يلع نب سطفالا نسملا نب ةلطرب ىلع نب نيسحلا
 , ةباستلا لماكلا خرؤملا لضافلا يملا ديسلا « مالسلا هيلع نيدباعلا ناز

 نفدو ١١١4 ةنس لاوش ١” يف يفوتو ء ٠١69 ةنس ةجحلا يذ 18 يف دلو
 نوتاذلا ةداسلا ةرجشم ليذ دقو « فيرشلا نحصلا يف فرشالا فجنلا يف
 :| ىارجشم نم كلذ يف دمجرساو , ١١م9 ةنس يف ةيسطفالا ةيدابأ
 ةلمعو ٠ ةباسنلا ريغصلا ديم. ]دبع نب دمحن ةرجشمكا نيباسنأأ تأفأؤمو
 . (؟) ىناربطلا كرزب اإ خيشلا هتمحرت ركذ يقطقطلا نبذ ليصالا باتكو يزارلا نيدلاأ رخفل ىرخفلا بأتكو 4 بلاطلا

 دع دج 5
 . هم : « ةعيشلا مالعأ ف ,م 4م, : + ىناتكلل سافنالا : لمن نع 168 نيفلؤملا مجعم )١(

 ا
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 قيلعت هلو ةياسنن ناك . ةيردحلا ةضورلا مداخ هللا دبع 1

 نب نيسح دم | مقب طوطخملا شمابلا ىلع ربظيو « بلاطلا ةدمع لع

 هثلادلاو : قانالم تع

 . روكذملا هللا دبع ديسلا تنب همأ رهاوملا :نيعاذو

706 

 ؛« ١١5٠١ هنس ايح ناو ' ينافولا ي ىكلاملا رمأع ند رباج نس ىلع

 « ىغطصملا ىنلأي تاداسلا بسن لاما أفصلا لهاتم م هفنأصت نم ةباسن

 4 )1( ةلاحك 2” 5 ةنس هيلأت نم غرف

37 27 

 ةنس نابعش يف ًادوجوم ناك ؛ ينيسحلا ىئيللا نيدلا ءالع نب يلع
 يف هدوجوم خيراتلا اذهب بلاطلا ةدمع ىلع ةقيلعت هطخب تدجو . 4
 . فرشالا فجنلا يف يرئارجلا هللا ةمعن ديلا لآ اغا ديلا ةبتكم

 دج د#ع ب

 نب ئدلا لامح نب دمحم نيدلا ريصن نب ىلاعملا دحب نيذدلا ماوق

 هللا دبع نب ميركلا دبع نب دمحم نب دجملا يبأ نب دمحم نب نيدلا ءالع

 يلاعأ ا ىبأ نيدلا لامك نب ىلع نب ىضترم نب دمحم نب ميركلا دبع نبا

 هللادع نب ىضترملا ىلع نب دمحأ نيدلا لامك نب قداص نيدلا مأوق نبأ
 دمحم هللا دبع يبأ نب ىلع نسحلا يبأ نب مشاه دمحم يبأ نب دمحم نبا

 0 يااا يبأ نبأ

 مابا يفن غ0 هةيناصتا نه ٠ ةدأسن ان وم لتم تع يق ل
 .الال ةمضيرأتلا تاطوطخملا داوع سوكر وك نع ه0: نيِفلْؤملا مجعم (1) ْ ١
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 هت رتركذ ٠ ٠4١١ةنس يفوت, ينامسجلا داعملا تابثا يف « بيغلا ةأشن نع
 ةصالخ د يباتك يف هبسن قايس تركذ اذكهو , )١( ةلادك اضر رمع
 نب دومحم نيدلا سمش ديسلا هدالوأ نمو « بسالا تارجشم ىف بهذلا

 نب نيدلا سمش نب ميهاربإ دمحم نب ىدلفلا دمحم نب ىلع نيدلا فرش

 يشعرملا نيدللا بابش ديسلا هركذ «٠ لضاف ملاع , روكذملا نيدلا ماوق
 . قملا قاقحا ةمدقم يف يفجنلا

 ص 3

 ١1١7٠ ةنس دعب ًايح ناك ٠ يما,تل] يملعلا نومحر نب دمحأ نب دمك

 هلاق١« ةرهاطلا ةيرذلا يف ةرهازلا مجنالا » هراثآ نم « ةباسن هللادبع وبأ
 . (؟) ةلاحك اضر رمع

 ا ا

 ١١1١ 8ةنس دولوملا ٠ يسأقلا رداقلا دبع نب دمحم نب دمحأ نب لوح

 دلو .ء يضرف بساح ةباسن خرؤم هيقف هللا دبع وبأ , ١١/4 ةنس قوتملاو
 «ناجيتلا ةرد حرش » ؛ هفيناصت نه ٠ لوألا عيبر ٠١ يف اهب ٍفونو سافب
 اضر رمع هلا , نايعالا نايعأ هيف عمج . نمحر لا دبع نب دمحم هخيشل
 . (؟) ةلادك

 دع دع 3#

 +١١١ ةنس دولوملا ٠ ىسامل] فسوب, نب ىلع نإ دمحأ نب يدمملا دمع

 هقفلاو ةيبرعلا 1 هل رأشم كدح ماع هللا دبع وبأ 1١١9, ةنس قوتملاو

 , 1١4 : 8 نيفلؤملا مجعم )١(

 , م5 : 5 نيفلؤملا مجعم (")

 , م0 : ١ سافنالا ةرلس نع 8 : ١ نيفلؤملا مجعم (؟]
 سل 456



 سافب دلو ٠ تاءارقلاو باسنالاو خبراتلا» ثيدحلاو ريسفتلاو دئاقملاو

 رهوجا طمس » : اهنم فيلآت هل , نابمش © يف يفوتو , بجو رخآ

 ' عاب و ىلوزجلا ركذ يف عامسالا عتمب هو | مس ةبوارولا اا

 )١(«, يل وزلا ئيدلا ريخ هتجرت ركذ « هارقلا فقو يف ءارغلا ررفلا هو

 . (؟) ةلاحك أصر رمعو

 “6 36 دا

 هب هدمح نب نيدلا ءالع ني نيدلا لاج نب دمحم ئيدلا ميصن

 نيسح دمحم هرك ذ , ةباستلا لصافلا دمسلا « ينيسمح ا يشعرملا دجملا يبأ

 يلامملا دمج نيدلا ماوق هنا ةججرت يف هبسن قاب مدت دقو « (؟) يملعالا

 . ٠١8١ ةنس قوتملا ثدحملا هيقملا نيدلا لا هدلاو ناكو

 14 دع 1ع

 ليلجلا ةقثلا « يلماملا يوسوملا يلع نب نيدلا رون نب رديح نب دمحم اب
 « بلاطلا ةدمع » ىلع ةريثك قيلاعت هلو , ةباسنلا ةمابقلا ليبنلا ملاملا

 يف بلالملا ةيغب » باتك هلو , بسنلا يف هبعك ولعو هعاب لوط ىلع لدت

 نراوشث نب دمحم نب ريش ديسلا هذيمات هفلصصو « بلاط يبأ لآ بسن

 ةخرؤملا نييمشمشملا ةداسلا بسن ةحص يف اببتك يتلا هتلاسر يف يعهمهملا

 لم ةوملاصو ".0 : ١ سرابشلا سرهف نع 57؟ : 9 مالعالا )١(

 , ١١" رشتنا

 م15 : ؟ يناثكلل سافنالا ةولس نع ١١ : 8 نيفلؤملا مجعم (؟)

 . "ه4: 6 ةيرصملا بتكلا راد سربفو

 . 558 : " فرأعملا ةرئاد (؟)

 م مز٠ هع



 فيرشلا مظاك ّخيشلا طخب « بلاطلا ةيغب » باتكو , ١١04 ةئس

 مظاك دمحم ىرولا لقأ هصن اذهو « شاتكي نب ىقت دمحم نب ىديمعلا

 بجر رهش رشع سداس ةعمجلا ةيشع يضيرعلا ينيسحلا ينسحلا فيرغلا

 . يورْغلا دبشملا يف ١١١4 ةئلس روبش نم بصالا

 ةإع دع دع

 ينسحلا يديمعلا فيرشلاب فورعملا يديمعلا نسح نب مظك دمحم

 ةمابغلا , ليبنلا ملاعلا , ليلجلا ةقثلا , يرئاحلا يفجنلا يضيرعلا ىنيسحلا

 ةيولع همأ نال فيرشلاب بقل امئناو يولعب سيل مجرتملاو « ةباسنلا
 امناو « ةيئنسح هيربأل هتدجو ٠ ةيجرعأ ةرئيسح همال هتدجو ٠ ةيضيرع

 ةخسن يف تيأرو ٠ يديمعلا لآ نم اهنال همال هتدجل ةبسن يديمعلاب فرع
 ينيسحلا نسح نب دعاسم نب نيسح ديسلا ةمالعلا طخب بلاطلا ةدمع نم

 يف 845 ةنس لوألا ععيبر نم ؟١ يف اهخسن نم غرف يذلا , يرئاحلا

 ,يمجنلا يضار خيشلا ةمالعلا نب يدبم حيشلا نب اضرلادبع خيشلا ةبتكم

 امرخآ, بتك , يديمملا فيرشلا مظاك دمحم خيعلا تاكلمت نم تناكو

 ةيئيمث ناقيلم: اهيلع هلو , ١١14 ةئس ةينالا ىدامح ؟١ هكلمت ةروص

 مظا دمحم ىرولا لقا هبدك هطخ صن هقيلاعت صعب يفو , هطخب |ببتك

 بجو رهش رفع سداس ةهدجلا ةيشع يديرعلا ينيسحلا ينسحلا فيرشلا
 ىلع عيقوت هل تيأرو , يورغلا در,شملا يف ١١54 ةنس روبش نم بصالا

 نيسحدرسلا عيقاوت ا,ياعو ينيسحلا رئاحلاب  جوجحلا لأ ةداسلا هرجشم »

 دعاسم نب نيسحلا درع ديسلا نب يلع ديسلاو ٠ هاومك دمح دويسأ) نبأ

 ةمعهط حرب ىيحي نب نيدلا هايض ديسلاو « ةباسنلا ' يفيسحلا يرئاحلا
 للوحض ند دعأس م دمسأأو ينيسحلا نأ هما نإ جارد ديس او ١ يوسوملا

 سبع غ9 ل



 هفصودقو , 77١١ةلس ةخرؤم ةقرو يف هعيقوتب ةداهش هل ثيأرو , : ينبسحلا

 ىلا هتلاسر يف يوسوملا يعشعفملا ناونث نب دمحم نب مش ديلا ءذملر

 ليبنلا ملاعلا ليلجلا ةقثلاب ٠1194 ةنس ةخرؤملا نيبعدعاملا بسن ف اهبك

 هفصو ركذ مجرتملاف ٠ هلوق رخآ ىلإ اندمتعمو انخش ٠ ةباسنلا ةماينلا

 )١( ٠ يلماعلا نسحم ديسلا

 ا # د

 . لرب دمحم نب دمحم نب مجت نب دمحم نب رديح نب له نب دمحم

 ا ب يا يس يس
 .تبأب فورعملا ىلع نب دمحم نب هللادبع نب يرئاحلا يل* نب يلاعم نب

 رهآظ ني ثدحملا نمحلا يبأ دمحم نب رهاط يبأ هللا دبع نب ةيمليدلا

 ىضترملا ميهاربإ نب ةحبس يبأ ىسوم نب يعطقلا نيسحلا نب ببطلا ىبأ

 سمش يكللا يكيكشلا مجن لآ ٠ مالسلا هيلع مظاكلا ىسوم مامالا نب
 رعشلاو بدألا مولع يف عماج . ققدملا ققحملا لضافلا ديسلا . نيدلا

 ١١؟5ةةنس يفوتو , ٠١7١ ةنس يف دلو , بسنلاو ريسفتلاو مالكلاو كلفااو

 هيزنتب نيملا نسو هيبثث » : ابنلم فيناصت هلو . ةجحلا يذ يناث موب

 « ةمامالايف نيبملا قحلا ناهرب دوه نيطبسلا ينب ؛ ةرخافم يف نيسحلاو نسحلا

 سوواطلا لجر » و « مالكلا يف عومسملاو لوقعملا يف عوبطملا ماسحلاو هو
 ججسن »و « ىتارضاحملا يف ىايبالا دئاوف رنك هو سوماقلا رتخبت اذإ

 ريابعلا » و « كرابملا نب ميش ىلوملا برق حتف يف كرابملا بدألا بابسأ
 يف انعلا » و « ةحارلا يذ ةركاذم » و « ةيجزرخملا بيكرت يف ةيجزملا

 «ديبملا ساوبلا نم نيدلا مولع سلبتقا ٠ و « ىغلاو رتنلا نب ةرخ*“
 . ٠٠١ , 4" ةعشلا نايعأ )١(
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 « كلاسملاو كرادملا ىلع كلاسلا طيسبلا »و « ماكحالا تايآ حرش يف

 ةركبملا راونألا » و « ةينسحلا موهفلا بقانم يف ةينسلا مولعلا باوث د و
 ءامسأ رايب يف رداصملا ير ه و « ةيكاطنالا ةركذتلا ةطخ حرش يف

 ناويد هلو « مامن يبأ يدل بص# نع ماعتلا ردب علطم » و « رداصملا

  نئازخ ىلع ينلمجا بر ه» ةيأ ريسفتو ٠ ةمامالا ىف باتك هلو , رعش

 فيرشلا نسحلا يبأ ىلوملا نع يوري ناكو ٠ فسوي ةروس يف « ضرألا

 هذيمالت نمو , يدابارتسالا ىلع دمحم ىلوملا نب عيفش دمحم ىلوملاو « ىلماعلا

 ساسبع ديسلاو ٠ نيدلا ىضر ديسلا هنباو . يجيهامسلا هللا دبع خيشلا

 دمحم ىلءالا هدج ناكو . « سيلجلا ةهرن » باتك فلؤم ىكملا يوسوملا

 نيسشلا مسدب كيكش ةبرق مهنم نطو: نم لوأ وه مجن نب نسح نبا

 اذه فرعيو . قشمد يهو قلج نم ةبيرق ماشلا دالب نم ةيرق « ةلمهملا
 ةبتكم يف هتخسن دجون « نيع)) نسو هيبات » هباتك اهأ ٠ مجنلا ثدإ تثيبلأ

 سم. ةعمجلا مود هنم غرف دقو اهتيأر « ءارماس ليزن يناربطلا دمحم ازدملا

 نب دمحم نب دمحم نب مجن ديسلا هدج امأو . ١١؟8 ةنس نابعش نم نيقب

 , ةفورعملا ةريبكلا ةزاجألاب ملاعا بحاص نم زاجملا وه نس نب دمح
 هجيشركذ دنع ةريبكلا هتزاجا يف يرتستلا هللا دبع ديسلا هفصو مجرتملاف
 هابآأف صي يدلاو تءمس : لاق « ةمحرتلا بحاص دلو نيدلا يضر دسلا

 ينارهطلا كررباقا خيهلا هفصوو « خلا قيقحتلاو لضفلا ةيلغب دمع د
 فيلأ: سياجلا ةهزن باك نع . رشع يناثلا نرتلا يف مالعالا تاقبط يف

 . يوسوملا نيدلا رون نب يلع نب سابع ديسلا

 دف انت ان

 يشعرملا ينيسحلا ناخ سكش فص يبمألا نب ناخ ده
 د كا سس

 نا ٠



 ١ يف بتكحو « بسلا يف باتك ل ؛ ةبان ليج اك

 ناطلسا) ءامدن صخا نم ناكو ٠ ةمامالا ىف لئاسرو , مالكلاو ثب هلا,

 نعو ٠ كالروميت ةيرذ نم ءاللا4 هد قوتملا دنبلا كلم هاش ركملاو

حيبصب ىمسملا « دئبلا ءارعش ةركذ: » ناك
 اذه نا هانعم ام شلك 

 فنا هنال « ناخ صلخمب ًافورعم ريكملاع ءامدن نم نا للجلا هين

 ةنطاص .نصز يف يفوت « سرفلا ءارعش نديد وه امك هرعش ىف صاخن

 )١( ٠ لماعلا نسحب ديسلا هلا , دنبلا كلم ءاش رداهب

 اك دام د

 ,« 1١١44 ةنس دولوملا ٠ يرداقلا مالسلا دبع نب بيطلا نب دهحت

 يف كراشم ٠ بيدأ ةباسن خرؤم هيقف هللا دبع وبأ , ١١8 ةنم قوتملاو

 هراثأ نم ٠ نابعش ؟0 يف ىفوتو ٠ لوألا عيبر " يف دلو , ةفلتخم مولع

 ليط الا » ٠ نيرفس يف رشع يناثلاو رشع يداحلا نرقلا لهأل يناثملا رشنأ

 دمتعم ىلع ليذل١ يف يواضا) بك وكلا »« جاتحملا ةبافك لييذت يف جالا

 ةردلا ةمومظنم » و « نيعملا دشرملا حرش يف نيعملا دروملا » « يوارلا

 . (9) ةلادك اضر رمع هلا « ةدمجملا ةرتعلا يقف ةديرفلا

 ا« 6# ب

 قرالاو 2, ٠١65 ةنس دولوملا « يرداقلا دمحم نب بيطلا نب ده

 نم ؛مردملا رخاوأ يف يفوت , ةباسن خرؤم هيقف هللا دبع وبأ , 1٠١6 ةئس

 حاب حتما رسم معا

 . "45 : ؛© ةعبشلا نامعأ 1(
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 . )١( ةلاحك اضر رمع هلأق . ةنحلا راصت+ا يف ةفرطلا » : هفيناصت

 36 دا ذي

 نب نيدلا ءالع نب نيدلا لامح نب دمحن نب نيدلا مارق نب كهك

 نيدلا ماوق ةجحرت يف هبسن قاب مدقت ٠ ينيسحلا ىشعرملا دجملا ىبأ نب دمح

 ةثأغأ » هل ٠ ةباست ملكتم ميكح , ١٠٠١ ةنس يفوت ٠ دمحم نب يلاعملا دح

 . )١( ةلاحك اضر رمع هلاق ء « ناشطعلا بيرغلا لتقم يف نافبللا

 ص د

 ءيورغلا ينوتفالا لماعلا ملاصلا دمع نيدلا ءابب نب ىدبملا لهن

 ؛ةباست يفت دهاز لضاف ملاء . مئاص وبأ خيشلا , 5*1١18 هنس اهب ىفوتملا

 ) ين ومفلا رهأط دم# نا فيرشلا ئسحلا يبأ ىلوملا كبها 95 نع يور

 1 ناسارخ كيش د.يشأ) ىدبم اذريملاو 4 مولعلا روحا أندم 4 يورد

 :ايدما الا هآ مهريغو ه يارا يدهم سيشل ا للوملاو 6 ىمعلا قفحملاو

 ناعلا ِق رج بش باتكو ل نيموصعملا ميرو ُِق ةزوجرأو ) لوك شك 2(

 «يراسب مهللا كدمحأ : هلوأ : نيدلا ردص نسح ديسلا هآر٠ مهيرأرذ

 كرزب اا مم سيشلا هت رت ركذ , « معلا كلوسر ىلع أ-ياصم « مسنلا

 : (؟) ينا ربطلا

 د ذة 3#

 نري دمع نيدلا ءالع نب ىلع نب دم نب نيسملا نب نموهم ريه

 «4ه: ؟ يناتكلل سافنالا ةولس نع ٠١ :١85 نيفلؤملا مجعم )١(

 . ١١ : ١64 نبفل ملا مجعم 0

 ردصلا نس دعحال لمألا لمأ ةلمك نع 1/1 لاقملا ىدصم ف

 , ١/ق"*

 ب اله |



 نب ميهأربإ نب قاح_سا نب ميهأربإ نب قاحسا نردلا رع نب ميهاربإ

 نيداارع ىلعألا هذج ةمحرت ىف ةبسن يأب مده ٠ يزاريشلا ل ف

 ارم . نبأ ةرجشم هطخب تدجو , :ةراسنلا لضافلا . يزاريشلا قاحسإ

 , روكذملا رجغشملا ىلع قاحسا نيدلا زع ديسلا هدج لييذتو « ىلديسعلا

 .نمؤم ريملا قلع دقو ٠ ١١٠١ال ةئس ىلوألا ىداج "* يف اهريرح7 نم غرف

 نب يلع دبشم ةبتكم يف مويلا ةخسنلاو ء هدج لييذت ىلع باسنالا دعب

 . مالسلا امبيلع أضرلا ىسوم

* 26 7 

 للجلا ديسلا ٠ يراوزبسلا ىنيسحلا يراتخملا هللا دبع نب دومحت

 ابيفلقني « رجشملا بأسنالا رحب » ىلع ةقيلعت هل « ةباسن لضاف « ردقلا

 نيذلا راتخملا لآ نم مجرتملاو ٠ ابب قوثوملا تاطوسبملاو تارجشملا نع

 لامعا نم « راوزبس ىلإ اولقثتاو , دادغبو « فيرشلا يرغلا ءابقن اونا

 ٠ ىم#)

 ا #6

 م دحأ , لضافلا ىلوملا ؛ ىفجتلا ةباسنلا ىيحي نيدلا عاج

 , .1١ ةنس ىف كلذو ٠ نييناوفصالا نيينابشيشلا ةداسلا رجشم ىضمأ

»(( ))««  )»(( 

 رب ىلع نب دمحم نب مساقلا نب نيسحلا نب ىبحي نب انساول
3 

 . 8 ء

 ظ

 ١ نب دمتأ رصانلا نب ىيحي روصنملا نب افسوي نب مك نب ء] هب ام : اق نأ لشالا فسوي نب دم نب ىيحي نب ىلع نب يجلمالا نيسحلا نب ديثرل ||
 نب رمغلا ميهاربإ نإ ليءامسإ نب ابطابط ميهأريإ نب مص

 بع 1ض91



 ءايض « مالسلا مييلع بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا نب ىنثملا نمحلا

 , ه ١ ء.رأال هلع ءاعدصب دول وما 7 ةباسنأ| ثدحاْلأ خرؤملا ماعلا 5 سيدا

 رحسلا ةمسن » : بات5 ةهتافلّؤم نم ء١١؟١ هنس لوالا عيبد يف ىوتملاو

 نمو :ندروبشملا نيمدقتملا ءارعشل) نم ةعاج همذ ركذ )»َ رعسو عمشت نعبف

 )١(. ماعلا نسح ةنسلا هلأو / ه رص لهأ نم برش سهو / هرض#ع لهأ

 ءاهسفناو ظ بدالا ىف ةفحصملا بتكلا نسحأ نم هنأ : (؟) ىناوشلا لاق

 فشاك نيسح دمحم خيشلا ةبتكم يف باتكلا اذه نم ةخسن دجوت : تلق

 . فجنلا يف ءاطغلا

»7(( ))(( ))(( 

 )١( ؤ؟ : هال ةعبشلا نايعأ .

 ملاطلا ردبلا (؟) " :” ,

 سس 1997 #]آ





 ( رضع ثلاثلا نرقلا )

 رهأط نب قداص نب دمحم ندلا ءاممض نب ماتفلا دبع نب وبضأ ربا

 نيدلا عاجش نب دمحم نيدلا عيفر نب ناطلس ةفيلخ نيسحلا نب ىلع نبا

 ماظن نب نيسح نيدلا ءالع نب هللا ةياده نب ردصلا يلع ريم لب دومح

 ىضترم نب نيسح نيدلا ءالع نب كررب ريم نيدلا ماوق نب ىلع نيدلا
 نيدمحأ نيدلا لامك نب قداص نيدلا ماوق نب نيدلا لامك نب يلع نبا

 نربي يلع نسحلا يبأ نب مشاه دمحم يبأ نب هللا دبع نب ىضترملا ىلع

 نب نسحلا نب دمحم نب هللا دبع نب يشعرملا ىلع نب نيسحلا هللا دبع يبأ
 ًاليلجألاع ناك « مالسلا هيلع نيدباعلا نيز يلع مامالا نب رغصالا نيسحلا

 «٠ بسنلاو رعشلاو بدالاو هقفلا قف خسأر مدق اذ ؛ ادهاز اقرو المت

 ةلمح نم ناكو « ةماركلا حاتفم بحاص نعو هنع يوريو « هيبأ ىلع أرق

 عم هاش عحتق ةنطلس يف ناريا دالب نع سورلا ةعفادمل نيجراخلا ءاملعلا
 يف ةلاسر » : ابنه فيلآت هل ؛ ضايرلا بحاص نب دهاجملا دمحم ديسلا

 دع اعلا سرب + هيلاو ١ تالا ذي قع قاوع ني + رع
 ,« نيتاوقلا » بحاص ىمقلا ىنالمجلا نسح دمحم نب مساقلا بأ ازريملا

 | - , (1) لماملا نسع ديسلا هتجرت ركذ

 نب ىيحي نب دمحم نب نيسحلا نإ نسحلا نب دمحأ نب ىلع نب كمححا

 هد لوم . يماهتلا يدمضلا فسوي نب دمحم نب رمع نب يلع نب دمي
 )١( ”ءال : © ةعيشلا نايعأ .

 مع غ1



 , بدألا ىناعو « ةقداص ةيعملاو قراخ ءاكذ بحاص ناكو , وب.

 سانلا ماي يف لسرتسأ !ذإو , ةظفاحملا نسح فزرو , د.جلا رعشلا لاقو

 اميسالباسنالاب ةمأ: ةفرعم هلو , ةفحص نم لمي امنأكف خيراتلا مولعو

 يف . نمو « يلكيبلا نسح نب دمحأ يضاقلا نم كلذ ىقلت . هتببج لهأ

 دهن هركذ , 114 ةئس مرحملا نمأث موي يفوت ٠ ديج رعش هلو , هتقبل

 . ١١١8 )١( قوتملا ينميلا ىنسحلا ةرابز نبا ىيحي نب دمحم نبا

 «م «» «»

 ميكحلا ديسلا « دزي ليزن ٠ يناكدرالا ىيسحلا دمحم ديسلا نب كمجا

 دورو نيح كلذو , يئاسحالا دمحأ خيشلل ضقانملا ةباسنلا ثدحملا هيقفلا

 فيناصت هلو « ديسلا اذهالا اهئاملع ةماع هلبقتسا , دزي ىلإ دمحأ خيشلا

 « نينمؤملا ريمأ لاوحأ يف نينمؤملا رورس » و « ةعيشلا لئاضف » : اهنم
 : مالسلا مبيلع هلاو يتلا ىلع ةالصلا لئاضف يف ةلاسرو « مالسلا هيلع

 خيراوت يف كلذو ءايلوالا ةرجشب ىمسملا « ةرجغملا باسنالا » باتكو

 :مبنم دحاو لك دالوأ ركذو , مهمئاق ىلإ ءايصوالاو مهمتاخ ىلإ ءايبنألا
 اضر رمعو ٠ (؟) ينارهطلا كرزب |ة) هتمحرت ركذ , ١١7/8 ةنس دعب يفون

 . (؟) ةلاحك

 «» «ه «ه

 , فيرشلا ديسلا , يولعلا ينسحلا دمحأ سابعلا يبأ نب سيردا

 « ةئسحلاو ةينسحلا عورفلا يف ةيوبنلا رهاوجلاو ةيهبلا رردلا » باتك فاؤم

 )١( رطولا لين ١ : ١49 .

 ١١ و ؟م١: 5 ةعيرذلا (9)

 . م١ : + نيفلؤاا مجعم (؟)

 لعل ق١ لح

 . ١ : 95٠ رشبلا ءابقن يفو '* '



 يف نيئزج يف ساف يف عبط . ةينيسحلاو 0 نع اع ا
 . ىمرضحلا ىنيسحلا دادحلا رهاط ديسلا نب يولع ديسلا يل هبتك

 د#ج دج دج
 ضاير ٠» ةموسوم ةرجشم هل ٠ ةباسنلا يلولا دبع نب ىلع فرشا

 . نيئاملاو فلالا ده, نينأمثنا رشع يف ةيدنبلا رايدلا ل دقو « نانجلا
 دمصلا دمع نب دقحأ ىدسلا نب رصان ديسلا ةمالعأا طخ يف اذه تل

 . هتادافا ضعب يف ةرصباا ليزن يوسوملا يفيطقلا
 وإ#ع دك أ

 باهش نب دومحم نب دمحأ نب ردم نب دوأد نب ناملس نب ثواذد
 مساقلانب تاكربلا يبأ نب مساقلا يبأ نب هللا دبع نب دمحم نب يلع نبأ
 ني دمحأ هللا دبع يبا نب رمسالا نسحلا دمحم يبا نب ركش نب يلع نبا
 نيةباستلا نيسحلا نب ىيحسي نب رمع يلع يبأ نب دمحم بلاط يبأ نب يلع
 , بسحلا ولعو بستلا ميركي هتاحوس ىلوملا مهم دقو ٠ بابش لأب ىعدتو . ددؤسلاو دجملا يف ةقيرع ةرسا نم وهف , ىفوالا هطسق بدالا نم هل ناكو . ءاحيفلا ةلحلا يف ةينيدلا ةماءزلا ىلو ٠ بسنلاو بدالاو لعلا نوذف يف رحبتم ٠ لضاف ديس ٠ مالسلا ةيلع نيدباعلا نيز ىلع ماهالا رس كيز نا ةعمدلا يذ نيسحلا نب ىبحي نب وره# نإ ثدحملا دنحأ
 , ربك نم ًارب6 ءايلعلا اوثراوت دقو ٠ لئاضفلاو معلا نم ًادورب !وزاحف
 ,بدالاو لملا ةمدخ يف ًاراودأ اوضتف رخآ مجن رهظو الا مجن مهنم ابخ امو

 « 4 لهب )| دز نا ةعمدلا يد يلا يقع يف ةلامر ٠ : اهنم ةعبق بتك هل . روكذللا مجتلا
 نم هب لصتا امو , همحر يوذ اميث عت

 ها غعغرملإ



 ميشل ||: ضيش أمةثل دو ':« ةرك# ىلا لوصالا ىلا عورفلا وب قحلاز : هني

 مد و ةارهش لندو هدم رب ل ةه٠ملا نو_مهلا 1 هأطفا | فش يلع

 : هل وق هدلاو

 هتافص هنك ماهوالا كردنتال 2 ةليشن لك بر نع يئاس اب

 هتالاح نم قالخالا مراكمو هماافا شع ىصحا نا ناره

 هنافو نيل هىلأ وم نيح نم مصعب مج را اره تودغت

١ ١# 

 ينسحلا ىسوه نب ىلع نب دمحم نب هللا دبع نب دمع نب ناهماسس
 يسافلا :١ ةئس دول وما ١١١١ هةر قرواملاو  , 335١تاوحلاب رومسدشملا

 +. اضاف نطرعناو. .نوافشتقم قلو د خرؤم ةباسن بيدأ هيقف ٠ عيبرلا وبأ

 رودسبلا » : هفيلأت نم ١ رفص ؟9 يفوت نا ىلإ فارشالا ةباقن اب يلوو

 ءافرشلا ىف نويعلا ةرقو » « ةيوازلا لمهأ تاداسلاب فيرعتلا يف ةيواضلا

 نميف رهاظلا رسلا »و « نييغايدلا تاداسلاب ينعي « نويعلاب نينطاقلا

 « ةدوس ىنب رثأه يف ةدوصقملا ةضورلا » و « رهابلا فرشلا سافب زرحا

 . (؟) ةلاس5 اضر رمعو « )١( ىيلكرزلا نيدلا ريخ هتمحرت ركذ « هريغو

 ا د6 د

 ىفيرغلا نيسح نب يولع نب يدالبلا هللادبع نب دمحم نب ند

 مهد لإ هللا دبع نب نسحلا نب نيسحلا قيتعب فورعملا نسحلا نإ ش ومدعا فن ءسحلا نبأ

 دراع

 نا ى

 سد د. نا رمعج 0 نام لس نا ىلع نا رصأت 0 دمحأ نإ سعد

 . اوال: ؟ مالعالا )١(

 ١58:1١ ىرهزالل ةئيمثلا تيقاويلا نع 1 نيملؤملا محعم (؟)
 ْ , 1١5 : 7 ىناتكلل سافننالا ةولسو



 نسحلا يلع يبأ نب مخضلا يلع نب يلع نب دمحم ءارمحلا يببأ نإ ىسوم
 ىسرم مامالا نب دباعلا دمحم نب باجملا ميهاربإ نب يرئاحلا دمع نبا
 . هدلاو ىلع ارب أهنو نامي يف دلو ٠ ةباسن لضاف ديس ٠ مالسلا هيلع مظاكلا

 ه:جر: ردد , رفعجو مشاهو دمع : هدالوأو ؛ يله ديسلا هيخا ىلعو

 . ةعينملا نوصحلا يف هاطغلا فش6 ىلع نيفلا

 د ا

 نري نسحلا نب يدبملا دمحأ نب قاصسا نب ىلع نب نمحرلا كيع
 نب ديشرلا نب ىلع نب دممس نب ىلع نب رصأانلا دمع نب روصنملا مساقلا

 نب لشالا فسوي نب دم نب ىيحي نب ىلع نب يجلمالا نيسحلا نب دمحأ
 رصانلا دمحأ نسحلا يبأ نب روصنملا ىيحي نيسحلا يبأ نإ فسوي نب مسأق
 ايطابط ميهاربإ نب مساقلا نب نيسحلا نب يدابلا ىيحي نيسحلا يبأ نبا

 بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب ميهاربا نب لديعامسإ نبا
 تاحفن » باتك فلؤم « ةباسن ًاضرؤم ًالضاف أملاع ناك , مالسلا مبيلع

 ضعب يف يمهرضحلا دادحلا رهاط ديسلا نب يولع ديسلا هركذ , « ريثعلا

 . هتادافأ

 6# ذاع <«

 لك ودملا ليعامس] نب ىلع نب نيسحلا نب يلع نب نسحلا نب هليأ لىلدع

 نب ىل* نب دمحم نب 0 نب رصأنلا دمحم نب روصنملا مساقلا نب هللا ىلع

 نب 50 ىف هبسن قاب مدقتملا ' يجلمالا نيسحلا نب دمحأ نب ديشرلا

 ابدا ناك , ةدعقلا يذ يف 1١4٠ ةنس ينوتو , 1١69 ةنس يف دلو « يلع
 : هراثآ نم . ةدعقلا يذ 4 يف يفوتو ابب أشنو ءاعنصب دلو ٠ ةباسأ الضاف
 , ليعامسا هللا لع لكوتملا هدج دالوأ باسنأ هيف حج « ديرفلا سنا »
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 )1( ينسحلا يدابزلا ىيحي نب دمحم نب دمحم هركذ ٠ رعش هلو ؛ هلمكي و

 . (؟) ةلا>ك اضر رمعو

 6 د6 د

 نبع نب رهاط نب قداص نب دمحم نيدلا ءايض نب حامفلا دمع

 هبا ةحرت يف هبسن يفأب مدقت « ىشعرملا ىنيسحلا ناطلس ةفيلخ نيسحلا

 ىلع أرق « ًاعرو ًادهاز ًاماكتم اثدحم ًاملاع ناك ٠ حاتفلا دبع نب ميهاربإ

 ىلا ةنغافالا لوخد دعب ابنهم جرخ « نابغص) مالعا نم هريغو . هدلاو

 اهبو « اهئاملعو ايفارشا هوجو نم راصو ؛, زيربت ةدلب لزنو « ناجيابرذآ

 , لضاف . ةهابنو ةلالجووذ , ةيشعرملا ةداسلا نم أتيب سساو جورت

 , راجاق هاش ىلعحتف ناطلسلا نمز هدالب نع سورلا ةعفادم يف اريدك دهاج

 كربتلاو هترايزب تزأ ىنا لاقو 2« « زيربت نايعأ يف ايرث » خيرات يف هدروا

 ىلع » و « ةعمللا حرش ىلع ةيشاح » : راثآلا نم هلو , ةسدقملا هسافنأب

 « بسنلا يف ريبك » باتكو , « ةعبرالا بتكلا ىلع هو« يواضيبلا ريسفت

 ةجر: يف ةلاسر » و اهنع هلأس نم باوج يف « ةمامالا يف ةلاسد هو
 ركذ « باسنالا يف « يدجملا باتك ىلع يشاوح » و « ةيمطافلا هترسا

 . (4) يناربطلا كرزب اقأ ميشلاو ؛ (9) ىلهاعلا نسحب ىءسأا هت رت

 د دنع د“

 ةدع هيف فيلأت هلو , ةباسن ًاذروم ناك ٠ يناووصالا نيدلا غورذ

 فئادص » ناتك هلو , ةيسرافلاب « باسنالا ةلاسر » هلو « ءازجا

 خب نآربط ف ادا هنمدجوي « ماعلا

 . ل4 : * رطولا ليث (')

 . وال : ؟8 ةعيشلا نايعأ (؟)

 تايعش ْق كمرش غرف 4 فلؤملا لطم

 .رطولا ليئنع 47:6 نيفلؤملا محوم (؟)

 ١,8 : ةوبرذأا )4(

 سل 484



 لاوحا يف ىتلا ةعبارلا ةفيحصلا وهو لوالا دلجملا دجويو , 1558 ةئس

 ىلوالا ةقبطلا تاقبط ثالث لع ةلمتشم ماعلا فئاحص بناتك نم تاشنالا

 ( ص ) هللا لوسر باحصأ لاوحأ يف ةيناثلا ةقبطلاو ءايبنالا ماكحا يف

 ءابدالاو ءامكحلاو ءاملعلا لاوحأ يف ثلاثلا داجالاو نيعباتلا لاجرو ةمئالاو

 نم دلجملا اذه ىأر هناو , )١( لماعلا نسع ديسلا هركذ « ءارعشلاو

 . نأربط ىف روكذملا باتكلا

30 6 3 

 نبتباث نب ديعس نب نس نب نيدلا لامك نب نيسح نب ممسأق

 0 3 أس نب ىلع نب كه نب نسد»» نإ مصأع ند شسشورد لب ىيدا

 يراوخلا رهعجج ند ريهالا نسحلا ند يراوخلا ىلع لب ىسوه نب هريص نبأ

 , ةءاسن ًالضاذ ًاملاع ًاديس ناك ٠ مالسلا هيلع مظاكلا ىسوم مامالا نبا

 ينوتنلا فيرشلا نسحلا وبأ خيشلل باسنالا قئادح باتك لع ةقيلعت هل

 أذبل نمو ) فرشالا فجل ا قف هدود دنع مويلا كلل و ةخسذأاو : هطخب

 لامو ُ ىنيسحلا رئالا مهذط وه ناو َ لئاضفلا ٌِق ةعسأو تأوطخ تسلا

 مهد نب نمأض دنسلا مهركذ ىرطأ 1 رئاخلاو )» ةاحلاب مصأع لأ » مهأ

 دلو مهو مرقملا لآ 0( مبأ لاش تدد م ره لصفتاو راهزالا هةقددت ِق

 دءسل أ : مه ءالخضف مهو 4 قوت فما مصاع نا سورد نب ىبد<» نذل تبدأ

 خرؤملا لضافلا مهنمو , روك ذملا مساق نب نسح نب نيسح نإ ميهأرب |
 . روحجاملا مسأق نب نس نب سأبع نب دمحم نإ قازرلا دبع ديسلا

 سس رادخملا ِق 0( ةلأ_عسر هلو )4 تويشلا كد سير 0 بأتك فلؤم

 )١( ؟ل؟ : 45 ةعيشلا نايعأ ,

 بل 48ه بل



 ةلاسر » و « مالسلا هيلع نيسحلا تنب ةنيكس يف ةلاسر د و « ةديبع بأ

 . أاهريغو « ليقع نب 35

 6# د د

 نب هللا دبع نب ريمهاش دمحم نب قاحسا نب متفلا ىبأ نب دهحت
 نيدلا سمش نب يلع نيدلا نيز نب هللا دسأ نب ىلع نب رقاب دمحم نب ىلع

 .نريدلا مجن نب نيسح نيدلا لام نب نيدلا زرابم هدنام ريم نب دمحم
 نب دمحأ نب ىلع نب رخافملا يبأ نب دمحم نب نيسحلا نب دمحأ نب دومحم

 يلعي يبأ نب دمحم يلع يبأ نب نيسحلا نب ىبح, نب ميهاربإ نب بلاط يبأ

 هللادبع نب شعرملا ىلع نب ةزمح مساقلا ىبأ نب ىلع نسحلا ىبأ نب ةزمح

 نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب رفصالا نيسحلا نب نسحلا يبأ نب دمحم نبأ

 رمأب «دلقملا ةنح7 » باتك مظن « بيدا ًارعاش ًالضاف ناك . ماللا هيلع

 باسنا يف ةيليعامسالا ةلاسرلا ةلمكت » هلو . دهاجملا دمحم ديسلا هفلؤم

 , مئام2لا دوقع يف هتجرت ركذ , 1١١7 ةنس دودح يف دلو ٠ « ةيشعرملا
 )١(. ةلاصك اضر رمع هتججرت ركذو , بهذلا ةصالخ قو

 دلع دج 2#

 هساقلا يبأ نب نيسح ريم نب دمحم نب دمحأ نب نسح نب يدبم دهجت

 نيسحلا يبأ نب ديز نب يلع نب نيسحلا يبأ نب رفعج نب رقاب دمحم نبا

 نيدمحم تاكربلا ىبأ نب يلع مساقلا يبأ نب ىبح# نب بارغب وعدملا ىلع

 رفعج رب دمحم نب ينامحلا يلع نب ديز نب دمحم ني دمحأ رفمج يبأ
 , مالسلا هيلع نيدباعلا نيز يلع مامالا نب دايز نب دمحن نب رعاشلا

 نمناك « ءابقْملا ءالجاو ءاململا مظاعا نم « دحوألا ةمالعلا ٠ نيدلا زع
 )١( نيفلؤملا مجعم 1١:١١١ و١١ :"١ ,

 سس 14م6 ل



 لكح عج رهدلا تانسح نم وبف ٠ نيدلا لهأ نيطاساو ةفئاطلا هوجو
 , ةدالولإو لصالا ىنيوزق نك دمحأ دسلا ءهدج نال ينيوزعلاب ىعديو : ةليضف

 ديسلا تنب ةيابح يهو « يئابطابطلا مولعلا رحب يدهم ديسلا تخا جوزت
 , مجاعملا يف ةروكذم ةرهاب تامارك هلو « بجناو ابنم دلوأو , ىضترم
 ةفاقثلاو ةيملعلا ةناكملا ىف اهعفراو ًادحبو ًافرش تويبلا ىمسأ نم مجرتملاف

 تايآ ه: ابنم فنصو فلأو , فجنلا يف مجرتملا دلو . ةيبدالاو ةينيدلا

 باتك هو« لوصالا لع ىلإ لوصالا تايادو« ةيبلالا ةمكحلا يف نيمسوتملا

 « ةييقفلا دعاوقلا طابنتسا باتك »و « دادعتسالا لع يف داجيالا ساسأ

 « فيلكتلا نم هل امو ناسنالا باتك »و « لئابقلا ءامسأ باتك »و

 ريسغت باتك ه و « نيملعتملا ةرصبت حرش يف نيدبتجملا رئاصب باتك »و
 باك »و « ردقلا ةروس ريسفتو ةحتافلا ةروس ريسفنو ديحوتلا ةروس

 حرش بانك » و « مولعلا رحب رعش حرش باتك »و « نيدهتجملا ةبلح
 ةقرفلا قيقحتو ةيوابلا ةقرفلا درل ةيضاملا مراوصلا باتك » و « نيتعمللا
 يف ةاججنلا كلف باتك » و « لوصالا يف دئارفلا باجك ه و « ةيجانلا

 باتك ه و « دئاقعملا لوصا يف رخلا دئالق باتك »و « ةادبلا ماكحأ

 ناحتمالا ريماضم باتك »و « ماكحالا تالكشم حرش يف راونالا قراشم

 بهاوم باتك » و « ناهرلاو ةقباسملا نيدأيم يف

 4 هقفلا يف سئافنلا باتك »و« لوصالا قف بذبملا باتك »و « ماكحالا

 يلع خيشلا هت رت ركذ , ١٠١ ةئس يفوت« لوصالا يف عئادولا باتك هو

 )١( يزيربتلا يلع دمحم خبشلاو ٠ ةعيملا نوصحلا يف ءاطغلا فش
 . كرزب اذا خيدلاو

 عئارش حرش يف ماهوالا

 ييبببوببب بيبو بوو بسيورب ابر اسس سس

 )١( ؟ةال ؛ « بدالا ةناسير ,

 بس ؟ماأ/ مس



 ةباسن لضاف , 1245 ةئس ةكمب ىفونملا يميمتلا ماسبلا دح نب دمهت

 سابع هركذ « رخاوالا برعلا رايخأ يف رخافملا رردللا » باتك فلؤم

 . « هرداصم دحا قارعلا رئاشع » هباتك يف يوازعلا

 6 د# د“

 “١9/7 ةنس ىفوتملا يسافلا ىملسلا جاحلا نب نودمح نب بلاطلا ده

 ةمكل امل ءأههف نم مولعلا ضعءب يف كر اشم ةءاسن خرؤم هيقف هللا كينغ وبأ

 : هفيلأت نم , سأف ءاضق مث شكارم ءاسضق يلو , سأفب هتاتوو هدلوم

 رردلا دقعو »« ط  رشعلا مولعلا يدابه ىف رسنلا د»« ةييطلا راهزالا .

 نم ىلع فارشالاو » « نييناتكلا بسن يف لاوص نب ةبقع ءافرش يف لالاو

 ثيملا ءايحا ىلع حرشو » « ابيلأ ضورو » « فارشالا ريهاشم نم سأفب

 ركذ « رردلا مظن » : هامس رردلا دقع باتك اما « تيبلا لآ لئاضف ىف

 . (؟) ةلادك اضر رمعو )١( ٠ ىلكرزلا نيدلا ريخ هتمحرت

 6 دك

 يدادغبلا هللادبع تاربلا يبأ نب ديعس دمحم نب ىلع نب نيمأ دهح

 دادغب ءاملع ءالضف نم نك , ١؟45 ةنس قوتملا يديوسلاب ريبشلا زوغلا وبأ

 باتك »ارزنم فيلأت هلو « هديرب يف جلا نم ًادئاع دجنب قوتو « اهب دل
 يفت يقأويلأو رهأو + ناك ان5 »و « نيمثلا دقعلا لئاسمل نييبتلاو حيضوتلا
 « يرعلا باسنأ يف بهذا كئابس باثك دو" تيقاوملاو ةلبقلا ةفرعم
 00 نم ألو ) يدم هلق أ ل أ رخو وب نو ةأ 0 نم هدد

 ) )1١مالعالا /

 , 40 : ٠١ نيفلؤملا مجعم (؟)

 لس 188

 ) |ر جشم ههصوو هد



 دحأ ى1رب فسويل ديدملا يب نبا دييقت يف ديدحلا لسالس باتك مو

 ركذ 2« رجح نبا ةلاسر حرش يف رردلا دئالق باتك » و « ينارحبلا

 ٠ (؟) يطرزلا نيدلا ريخو ؛ )١( يزيربتلا ىلع دمحم خيهلا هتجرت

 دك دع د
 نري نيدلا جات نب نيسح نب نيدلا جات نب هللا فطل نب دمت

 دمحأ نب نردلا رصأت سند بلاط يبأ نب دمحم نب نيدلا ءالع ني نيسح

 دمحأ نب ىسوم نب هلأ نإ ىسوم نب دمحأ نب نيسح نب نيدلا مالظن نيأ

 نب داوجلا دمحم مامالا نب عقربملا ىسوم نب دمحأ نب جرعالا دمحم نبا

 يف باتك هل , ةباسن لضاف ٠ مالسلا مهيلع مظاكلا ىسوه نب اضرلا ىلع

 مالمسأ ١ هلع اضرلا مامالا ةرتكم ف ةديدس كاف يسرأف بلاط يبأ لآ بسن

 ١١81 ةنس لاوش خلس يف ىنيسحلا مساقلا وبأ ديسلا كلمت اهيلعو سوط يف

 . همدخو ١؟9ا/ ةنس رخآلا يدمح ؟8يف يوفصلا نيسح ناطاسلا كلمت اهيفو

 دج دآ*ضغ 2

 ىضترملاب بقلملا يديبزلا ينيسحلا قازرلا دبع نب دمحم نب دمحم
 طساو ئم هلصأ , باسنالاو لاجرلاو ثيدحلاو ةغللاب ةمالع ضيفلا وبأ

 ىلإ لحر ؛ نميلاب ديبز يف هأشنمو مارجلب يف دنهلاب هدلومو , قارعلا يف

 ,٠؟8٠ ةنس فوتو , ١١48 ةنس دلو ؛ هلضف روتشاو رصمب ماقأو زاجحلا

 دمحأ ديسلا لعءأرق ادختك ليعامسا هنأشب ىنتعاو 1١١67 ١ ةنس رصم درو
 نجح رلا ديع د.سلا هزاجأو 2 ديبز يف هريغو « لدهالا لوبقم نب دمي نبأ

 ةنسح فيلأت هلو , ةق رألا هسبلاو هتاعومسمو هتايورمب ةكمب سورديعلا

 , "#4 : ؟ بدالا ةناحير (')

 . ؟890: 5 مالعالا (؟)

 تبا 4/5 ص



 همنا اداه رشف ةعبرأ وت 6« سومأَةلا حسم ل سؤورعلا جا 9 اهنم

 « يلارغال ندا مولع ءا.>أ حرش نيقتملا ٌداسلا فاستاو م ع ١١1١ ةنس ف

 براي 1 حايترالا ةوظشنو 0 بيبا راثأ حاطصم ِق برغل ةغلبو 5

 ف سابتقالا ةوذجو ا « يلذاشلا نسحلا يبال ىلا بزح ىلع رح وهو

 « رايطلا رفعج لآ ةداسأ) بمسما ٍق راطعلا ضورلاو غ0 ( سابعلا يب باص

 رد شم ىلع ةمءلعت هلو )) ةمي مدح ىبأ بهذم ةلدأ 3ك ةف.دملا رهاوجلا دقع و

 1 )١( ىمقلا سأيع خليها همم رب ركذ ظ أهريغو يدس,معلل ") فاشكلا

 , ف نم 3 نان سامأأ فسوبو ) )ع يلد رزلا ندلا ريوحو

 ا ذة 2

 نرلا دبع نب دمع نيدلا سمش نب فيرش نب دمحم نب دمت
 0 تسددأ ةدأسن حرؤم ٠ , لضفلا وبأ نيدلا لامك ىف ىئيسملا يرماعلا ىرغلا

 ,١؟14١ةئس أممف قونو , ١١ا/؟ةئس أمد دلو , ىشمهد ُْق ةيعفاشلا قفم ناو

 : يراخبلا لله ىرهزالا ملاصو م لعبلا نع ذخأو 0 رعس هأو

 دوقعلاو 0( ىنسالا دروملاو 1( ةيلامكلا ةرذ ذتلا 0 ٠ هراثأ سوو ٠ مه ريغو

 حرشو >« ر يس نآويدو ١) (( وحلا ِق ة.مورجالا ناولالا لح ْق ةيرهوجلا
 رمعو « (4) يلع رزلا نياسبأا ريخ هت#رت ركذ 6 ينالط_سقلل ةندالا

 1 ١غ+ : ؟ ناقلالاو ىنكلا )١(
 . مو : ال مالعالا (؟)
 , 1*7 : * تاعويطملا مجعم (©)
 . "ةما ال ءالعال (4(

 .١غ -



 . )١( ةلاصك اضر

 نا ابنك اين

 يناةسربشلا يوسسوملا يدهم دمحم نب نيسح ددخ نب رفعج كه

 : هراثآ نم . ءالبرك لهأ نم ةباسن هيقف , 1١5.6 ةئس ىونملا يرئاحلا

 ةلاصمر » « ةبيغلا يف ةلاسر » « تيملا ديلقت ىلع ءاقبلا زارج يف ةلاصر »

 مبلاصتاو هتيرذو يناسببببلا ديحولا باسنأ يف ةلاسرو » « ريصملا يف

 ,. (؟) ةلاد؟ أضر رمع هتمحرت ركذ « ةيسلجملا ةلسلسلاب

 6 ا ا

 , ٠؟95 ةنس اهب ىقوتملا , يدبشملا ينامركلا فجن دمحم ىلوأا

 باتكو »« ثيداحالاعماج » باتك فلؤم ٠ برشملا فرأع ًايرابخأ ناك

 هت رتركذ ٠ « بيبألا ىنعم يف بيدالا ءانغ باتكو »« باسنالا ةصالخ

 رثآملا يفو , (4) اشاب ليعامساو ٠ (؟) يناروطلا كرزب اقا خييشلا هتمح رت
 , (ه) راثألاو

 اج دج 3

 ىوتملا , نيدلا بابش يدادغبلا يسولألا هللا دبع نب يركش 20
 ضورو 509 : ؟ نيفراعلا ةبده نع ؟"؟ : ١١ نيفلؤملا مجعم ]١(

 . ؟؟4 : ١ نونكملا حاضيإو ١9١ يطشلا ليمجل رشبلا

 م4م: ؟ كرري اال ةميشلا مالعأ نع ٠04:5 نيماؤملا مجعم (؟)
 , ٠١١ كرري اغأل لاقملا ىفصمو

 , ؟لو , وو م١ :ه ةعيرذلا (؟]

 , /١49 : ؟ نونكملا حاضيإ (؟)
 , ا)ا/# (6)



 دلق بهذملا يعفاش , دادغب ءاملع ءالّسف نم 2م 174؟ ةئس لاوش 4

 ريسفت يف ىناعملا حور باتك » : ابنم تافلّوم هلو , 1؟48 ةس ءامالا

 باتك و »« قطنملا يف لسلا حرش بأتك و »< يناثلا عبسلاو ميظعلا َنآرَعلا

 ىلإ رفسلا يف لومشلا ةوشن باتكو » « بارتغالا بئارغ يف بابثالا ةهزن
 ضيُملاو ةيقارملا ةيوجالا باتك و » « مادملا ةوشت باتكو »« لوبمالسا

 , )١( ةقيلخ جاح هتجرت ركذ ,« ةيقارعلا رئاشملا باتكو ه « دراولا
 . («)يراخبلا هللا فطل نب ىلع ني نسح نب قيدصو ٠ (؟)يوازعلا سابعو

 د 3 +

 رب دمحن نب نيسحلا نب نصوم ريم نب رقأب دمح نب موصعم ليف

 هدج ةجرت يف هبسن قأب مدقت , يَراريشلا حلا دمحم نيدلا ءالع نب يلع

 ىف هفصو ركذ « ةباسنلا لصافلا فيرشلا ديسلا , نيسحلا نب نمؤم ريم
 الا باستالا رحب وهو ٠ باستالا ضاير » باتك

 دع داع

 ير ٠

 )١( ؟ نونكملا حاضي] : 4١ .

 قارملا رئاشع (؟) .

 ] )5ةيناثلا يمب ط ه1 للكملا جان .
 سه 1525



 ( رسع عيارلا نرفلا )

 سورديع نب هلادع نب لع نب دمحم نب نمحرلا دبع نب ركب وبا
 نيدلإ بابش نب نمحرلا دبع نب دمحأ نيدلا بابش نب دمحم نب لع نيا

 ىمجرلا دبع ني ناركسلا ركب يبأ نب لع نب نخرلا دبع نب دمحأ
 ىلع نب دمحت هِصفلا نب يولع نب ىلع نب ةليودلا ىلوم دمع نب فاقسلا
 يولع نب دمحم نب يولع نب مسق علاخ يلع نب طابرم بحاص دمحم نبا
 مامالا نب يضيرعلا يلع نب دمح نب ىسيع نب دمحأ ني هللا دبع نيا
 بيدالا رعاشلا هيقتلا لّضاَتلا ملاعلا ديسلا . ماللا هيلع قداصلا رفعج
 لوألا يدامح رشإع , 1١41 ةئس يفوتو , 1١؟1؟ ةئس يف دلو « ةباسنلا

 م ميرت فئاصم دحأ ةقولف لآ نصح ةيرقب هتدالو تناك « دابأ رديحب
 قطتملاو باسحلاو ةسدئبلاو هقفلاو نيلصالا ىف فيلآَت هلو , تومرّصح دالي

 ىف بايلالا ةهزت رجشم بأتك » : أبنم ٠ باسئالاو عيدبلاو تايعيبطلاو
 تيبلا لهأ نم ريثكلا هيف حدم عوبطم رعش ناويد هلو « باسنالا ضاير
 ةلاسر هلو ٠ ةينيطتطسقلا يف عبط دقن بابلالا ةهرن اما « مالسلا مبيلع
 ةئقاشلا ةيقرلا ةلاسر ىلع اهب در « ة.ةرلا راضم نع ةيمحلا » : اهأمس
 هذبب ركب ىبأ ديسلا رصنتسا دقو ٠ يروفاغئسال ةيفاكلا مئاصغلا مومس نم
 ىلع مذلا يف ةيفاكلا مئئاصنلا » هباتكل ليقع نب دمحم ديسلا ىلإ ةلاسرلا
 بابسلا ىلع بقاثلا بابشلاو حفانلا قايرتلا » هلو « ةيوأ عم ىلوت نم
 هلو , ةيناكلا مئاصنلا ىلع هللا ريقن ىلوملا در ىلع هل در وهد « بذاكلا
 لل اضن يف يداصلا ةفشر » هلو « ةجح نإ رقتلا ىلع ةجحلا ةماقأ »



 ةكمب ذخأ ١ كلذ ريغو « ءاسنلا بادآ يف ةزوجرأو » « تيءلا لهأ

 ,' ليقع نب دمحم ديسلا : هذيمالت نمو ؛ نالحد ينيز دمحأ ديلا نع

 : نيسعلاأ رول 0( أدامس ) مالسلا هلع نيسحلا ءأنر ف ءارغ ةد.دصق هلو

 : ابلوأ 6 نيسحلا ءأنار

 لسمك نم ناولسلاو ربللا نع مرسحملا ءارسب يف رب ةءارب

 لا كحاض هال ليلا كلتل ىري هيرما بلق نامبالا رماخ لب
 مارحلا دجملا يف ىقلي اسرد مجرتملا رضحو ٠ ةليوط ىهو اهرخآ ىلإ

 , لئاضفلا يف ثاحبالاو هحورشو يراخبلا ميحص يف ثيدحلا يف ىندملا

 ةمطاف لع ةشئاع لضف ىلع أعطاق أناهرب يدنع نا : نيرضاحلا ضعب لاقت

 هلا لص ىنلا ةجرد يف ةشئاعو روجالا عبتت ةنجلا يف تاجردلا نأ وهو

 لاقت , لضفأ ةثئاعف « مالسللا هيلع ىلع ةجرد يف ةمطافو , هلآو هيلع

 ءايبنالا عم نم لضفأ ابنا يضتقي اذه كليلد نأ : ركب وبأ ديسلا

 لب لجرلا كلذ راحف ٠ مهتجرد نم أعطق عفرا ةجرد يف انأل نيلسرملاو
 مهل لام ؟ جرحملا امف تقدم : هل اولأقو : نورضاخاو سردلا حسو

 و ميظع عوبتم لكل نال ًاليلد ملصي ال اذه نإ : ركب وبأ ديلا

 مهتجرد تسلق هعم ]ون نأو ٠ هيرذو تجوز نم هعأبتأو ابب هللا همخ

 هيو هتاجوز ناطلسلا عم نوكي امك هل اهبن هتجرد يف هعم مه امناو

 ةنطالا رصق الو . ةطنسلا ةجرد مهل نأ لاقي الو « هرصت يف هناممغو

 يابا جزا فصو ركذو « هركذ مدقت , 1941 ةنس تلا نيد ياش ني نحرلا دبع ني راضع ديسلا خأ وه مجول ٠ اذه وحن و
 لس 144



 (5) يلماعلا نييغ ديسلاو ؛ )١( يمقلا سابع

3 78 

 نو لايام 1 وسلا رو حمال

 نب شيع نب لاطلمس نب ىلي
 2505 نب دوأد ني 3 0 نب حيبس نب فق نب جرام

 ني يل نب 1 .٠. نييحلانب 5 ا نب رفمالا ا
 . ةينيسخ ظ و ةيجسلا أ ياسنالا ِق ةيسلا رردلا ناك أل فلؤم 0 لضاف

 رون ةمخ _ 2غ ١ ةملاضق لع يملا مرج سضسردو ؛ الرادلح ةدس ةكمب دلو

 اذ يتكلم ةعرارلا ةدالاب نوفرعب اتسمت .تر ءاريبقا مجرملاو 0 تئابس

 .. هدجيو ةروتلل ةنيدملاب مهضعب

* © + 
 هوي 2س نيل اذ .. يوطلا يسجلا دخأ نلجلا يبأ ني سبردا

 : 'هركتك يم. ىلعي فو .٠ ناضالاي لع فيزغلا ٠ ندا
 لاق ملط م ةديبلاو ةدسح عورتلا قى ةيوبلا رعاوجأو ةيبلا روشلا 2
 ل , ©) ةقاسك انير رح هلاق ء 19+ ةنس جو ول

 دع ع 3ع ظ

 1 ب سالو هامل



 فرش نب ىضأر ه نب ناد نب ىضأر نب رفهج نب دمحح نر رفدح

 لضفلايبأ بيقتلا نب روصنم نب رات نب روزرز نب هللارصن نب نردلا
 نب نسحلا يلع نبأ نب دمع نسحلا 5 نب ىلع نب نيدلا دامع 5

 نب نبلا دمحأ نب حلاصلا دمحم نب لضفملا نب رامع نب بلاط نر 55

 هللاديبع نب حلاصلا ىلع نب هللا ديبع نب يلع نب هللا ديبع نب رتشالا دمحم

 يف د-او « مالسأ] هيلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب رغصالا نيسحلا نبا

 , ًارعاش ًابيدا ًالضاف ناكو , 7*1 ةئس فوتو « ةيمظاكلا ىف 1794 ةنس

 بك ةد4ء بسنلا يف فلأو « فينصتلاو فيلأتلا يف أامبم ًارود ىضق

 باسنأ يف ناو>ةالا ضاير باتك » : هفيناصت نمف ٠ ةرجشمو ةطوسبم

 ارجشم« سانلا ناسا ىف ساضألا با:؟و » أرجشم « ناندعو ناطحق ىنب

 رحبلا باتكو » « مجعلاو برعلا باسنأ يف لظلا ميباصم باتكو »
 تاقبط يف خيماشلا دوطلا باتكو » « راجاقلا كولم باسنأ يف راخزلا
 باسنأ يف ةربعلا عيباتي باتكو » « نيعبرالا باتكو » رجشم « خياشملا

 رهاوج باتكو » « ةرتمعلا لاوحأ يف ةرغنلا بادكو » « ةرتعلا ءادبش

 « نيرفاسملاداز باكو »« ةمبملا دصأةملا باكو د« لالا لئاضن يف لاقملا

 برعلا باسنأ يف مظتنملا رردلا باتكو » « نيكلاسلا جراعم باتكو »
 باتكو 0 جرعالا ب تايفذأ : يلب الإ طارصلا باتكو غ( مجعلاد

 باسنأ ىف نامعثلا قئاةكشو » « ةءجرعالا بسن ف ةيريلا ةقيدحلا

 : هلوقب ةرشبملا ةرشعلا ىف هرعش نمو « دادغب هحما باتكو » « نايعالا

 رفوج نأماس دادٌعمأأو هزمحو ه لع ناميركلا هداجنو ع
 اورشت ندلاخ ندع تانج لوالا رد وبأ رامع ةميب ل_>

 د ج41 |



 ١ )5 ةلاحك اضر رهغو ٠ )1 ينأربطلا كون 5١ خيشأ| 4 رد لوو

 8 3 ُ أضأ لَو ل 5 ١ خيشلاو

 36 د

 8 حاتفلا ديف م.هأربإ ند كم نب ىلع نب دوم نب نمس>

 ميهاربإ ديسلا ةجرت ىف هبسن يفأب مدقت « ىنيسحلا ىشعرملا دمحم نيدلا ءايض

 هقف ملاع , مق ليزن يفجن اقاب فورعملا نيردلا بابش حاتفلا دبع نبا

 يف دلو ٠ ةي_ضايررأا مولعلا ىف رحبتم ؛ ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلل عماج

 نمةهرب فكتعا عرعرت أللو , 15١6 ةنس رفص ؟٠ موي فرشالا فجتلا

 نم زادف ةليضف لك نم ةناكم هل تراص ىتد فراعملا ليصحت ىف نمزلا

 نيسالا قا ةنومك نيسالا دبع د.سأ] نمو « ةينيدلا فراعملا ضءب هدلاأو

 9 !| فجنلا رداغ كلذ دعبو , مهريغ نمو ٠ ةداسنلا أضر ديسلأ نم

 ابنم مولعلا ىتش ىف فنصو فلأف , سيردتلاو ةمامالا ةصنم اهيف لغشأف

 هدلاو فيئصت « ةيولعلا بانالا يف ةءيهذلا لسالسلا » باتك هلييذت

 تاّقط بناتك و » « لوسرلا لآ تارجشم يبات5 » هلو , دومحم د.سألا

 . (4) يناروطلا كرزب اا خيشلا هتمحرت ركذ « اهريغو « نيباسنلا

 دج د6 د
 قا ربلا دود نا يدر سس ليعامسإ نس نيسدلا نا لجأ نس نيس

 ااا ااا ا ااا ا اي يي ا ا اس لس لل س؟اظ١ 5

 1 7 ١ 8 4 ةعبرذلا
 . 4١ه : "“ نيفلؤملا مجعم 0

 ١٠١١ لاقملا ىفصم (؟)

 , 4١ه لاقملا ىفصم» يو ١؟ه؟ : هو ؟ىملا : ؟ ةعيرذلا (؟)

 - و4ةالادس



 بلس ند ل - نب دمحم نب مئانغلا يبأ 077 درجحأ 7 ئاذن ٠و 1 ءأ.6 1

 ءأ نإ ىمخح» نب ىلع نبأ
٠ 

 1 ١ ٌْ

 ل أ . ٠و

٠ 
- 

١ 
 00 | |

لا مساقلا 3 نمح لا دمع 9 ىسربلا ناسملا نس لع *ر لمح
 يناحطب

 : 00 نإ يلع نب
 ؛ مالسلا هلع نسحلا مامالا نب ديز نب

 نبأ

 نسحلا ند مساقلا نب دمحم نا

 0 0 55 1 ع ٍ 5 1
 مد. قود ١ هنس فجالا ىف دلو . ياربلا نوسح ديسلاب فورعملا

 هل ظ ةداسن روم لضاف ) هرآدب فج | ْق نئفدو ؛ءا559* هنري بوو ١

 هوب ,() :أ١ ىهو 4 فسلا قو ) لاجرلا فو : خيراتلا ْق 000 فلات

 رردلا دئالقو » ؟ تادلجم عبرأ « نيرخآلاو نيلوالا لاوحأ يف نينمؤملا

 ةريسلا همقأرب » ” « ناثدحلا قراوط نم ني:سلا : ىرج أهمذ نأجرملاو

 2,2 ٠١١1556 ةلرس هنم عرف « ةبوثلاو ةناثحلا بانك » 4 « ةريلا ديدحت

 « ةرهاطلا ةرتعلا نم اهبيف . .رمو ءاليرك لضف يف ةرهازأا ةرهوجلا » ه

 ) نافوك ضرأ لل كد ْق ناجرملاو ءولوأ]أ دمع » / « ةمقأربلا ةريسلا » ١

 ظ فجتلا خسرأت وهز ( ةءكرلا ةك رادملا ضرالا 1 ةيورغلا ةم.د.[ ١ م

 )) لاجرلا هاشم : لاقملا ريك أ ١١ »١ ( ة.هأ د فانك ١١)» « شوف

 نميفماكح.الا ريمغت » ١4 « فجنلا ءاملع ريهأشم يف فرشلا عبنم » ١؟

 «باسجنالا ةداسلا تالا لضف ف ناقلا فشك » ١6 « مانصالا لع

 يغلا ىف راونالا ندعم » ١7 « ةيوأعم نب ديزي خبرات ىف ةيوابلا 7 ١

 نيع نم ىلع در « نوصملا بئاغلا يف نوثكملا رسلا » 18 « راهطالا هلأو
 دهاشم ىلإ تاومالا لقن زارج يف ةمالا داشرا ٠6» يدبرملا رووظ نأعز
 نو ملا

 لل

 « راتخملا ينلا نم ةجيدسخ دالوأ يف راتسالا فشك
 نا.سنلاو وه ١ : ةلاسر رز 5": (« دءفملا ميشا سيرت : ةأامسر ١" ١



 ةصوصخملا تأقوالا يف نيعلا ءالج ؟؟ « ( ص) ىلا نم الصح له

 هلأ « ةيرضاغلاو ءالبرك خيرات يف ةيببلا ةردلا » 55 « نيسحلا ةرايزب

 ؛ ةيبردلا ىلإ ةيسرأفلا نم هجرت « مف خيرأت سديددمه ) 55 2 5 4

 نييعت ىف ةلاسر » ؟ا « ةيديزلا ةمثا يف ةيدرولا قئادحلا رصتخع » 5

 « ةيريشلا ةنيطلا لع درلا ق ةقارلا ةزبلا » © .لوسرلا لآ فكئارو

 بتك مم ريثكلا تيأرو « ةرجشملا باسنالا رحب ىلع ةقيلعت هل » 5

 ىف ,ء 3١55 ةنس ةفوكلا خيرات ىوس هفيلأ# نم عبطي ملو هطخب باسنالا

 نيشلاو ٠ (١)يناربطلا كرزب أقا خيشلا هتمحرت ركذو « فرشالا فجنلا

 ء(؟) ييبشلا انضر دمع

 د 3 2

 ثايثلا دمع نب ليعامسا نب ىلع نب د.ع نب يلع نب اضر

 رب نسحلا نب يفيرغلا نيسحلا نب يولع نب مشاه نب دحأ نب يلع

1 4 0-75 
7 

5 

 مئاكلا , سموم ماهالا نا دياعلا لوي نا ناجملا ميهاربإ 32- ىرئاخلا

 دت , ةباسنلا لصافلا ديسلا ٠ ينأرحبأ' خئاصلاب فورمملا ٠ مالسأا هيلع
 6 ةوبنلا ةرجشل) 0( اتق فلأو أمنودو 1 بلاط يأ لأ بتاتا عج

 فهلا 8 ددأ# )) ةءلعأ أ هرج كأأ باتكو 2 ةم.سحلاو ةمنسحلا باقعأ
 ىفيرغلا لأ نم مجرتملاو 4 ١5 00 بج 57 ىف يودو ١ ١ حلا هد

 ا ا ا ةعبرذلا )١( اذه بسني اهيلاو ةروخاشلا بنجب نيرحبلا ىف ةيرق ىلإ ةبسن نيرحبلا ل
 , لوألا دلجما نم قرلاثلا ءوجلا ٠ ةيىجنلا لادتعالا ةلمجم (؟)

 ب عةكؤ ب



 ناكو ٠ ًارخفو أبسن اهالعاو , ًافرشو دمي ثويبلا ىمسأ نم مهو , ىلإ

 ءاماملا روذص ن ,م ىلع د.سلا هونأ

 3 ب يلوتو 0” فجنلا ف دأو ظ ةئدبلا مع نا

 ةل' + !تقدأ ا رغاكو افلذكو هالعالا

 يف ةزوجرأ
 نم لوأ وه مشاه نب دمحأ ديسلا لعالا هدج اماو ءلع؟ ثعمملا

 لاقي عقومب صوصللا هض راعف فرشألا فجنلا ادصاق نب رد.لا نم رجاه

 عيفادق , هلايع باسو هبلس نودرب مهو « ةينأويدلا برقي ضيدألا هل

 لتقف لاتقلا ميايبو هلي مدخحأو مه دشو هلاءع نعو هسفنن نع دسلا

 ىلع هللا ربظأ دقو كانه اوئفدو , هنباو هتليلحو وه لتق ىح امانا مهنم

 ه- كربتتو سانلا هدصق» ًارازم هربق راص ىح ةرهابلا تاماركلا هربق

 )١(. ىناربالا كرزب اق! خيشلا هركذ مجرتملاف « يرشلا ةزمح»: ربقب ىعديو

 ا #6

 جرخت ةباسنلا خرؤملا لضافلا يماحملا « يدادغبلا يوازعلا سامع

 فراعملا ليصحت يف ةبغر هلو « اريدق ايما راص مث , قوقحلا ةسردم نم
 كلا ةعوسوملا فلأ ىح ةعفانلا بتكلا ةعلاطم يف هتاقوا رثكا لذبف

 ا١ هياتك . قارعلا خيرات يف
 0 ريم

 جرخ دقو « نبل التحالا نيب قارعلا » ىعس
 رحصحذ يف « قاردلا رئاشع » اك هلو , تادلجم ةينامت عسبطلل هنم
 فيئاصت هلو , ماوك6 ةئس دادفيب ط تادلجب عبرأ هنم جرخ ٠ مين اوط
 . ةسرفن ةبتكمو

/ 

 الع د

 نب نيسحلا كل

 كرابم نب ليعامسإ
 5597 - نإ ىلا ف يقل دعا نب تيا شت خم

 ١!؟ و مرا »9 ةعبرذلا ١(

 نب ميهأربإ نب رص صاف نب تدأت نر كم نب يلع

 ديبي ©9695 <<<“



 . نم ينيسحلا دمحم نيدلا رصان نب بيقتلا نيسح نيدلا رع ني سقنلا

 1 5 عاب يف هبسن يقاب مدقت , ةنومك ٠ ل
 ربش نم نيرشحلاو سداسلا نمي الأ موا درجورب يف دلو , نيح يدل

 د مظاعأ نه ناك , نيتئاملاو فلالا دعب نيةسو ةينامث ةنس ةجحلا ىذ

 اعماج ناكو . فيرغلا معلا ةمدخ يف ًامبم ارود ىضق ٠ ءابقفلا رباكاو

 مامالا بمع يف ةريبك ةعومج هلو باسنالا مع ف ا هولعلا يف

 ةنومك يبد نم هماد رأو هيراقأ أيمف م مالسلا ةملع نيدباعلا بز ىلع

 ةنس يف فرشالا فجنلا ىلإ درجورب نم رجاه , 1815 ةئسس يف اهم 5

 ىلع رضحف « ةينيدلا مولعلا ليصحتل ن.يتئاملاو فلالا دعب نيعستو ةيئامث

 هللابيبح ازديملاو « هقفلا يف يمظاكلا نيسح دمحم خيشلا مهنم ٠ اهئاملع

 : ىرئاخلا يناردنزاملا نيدباعلا نيز خ.يشلا ىلعو ء لو_صالا ىف ىتشرل

 تامبمباوبأ قيقحت يف ةلاسر » : ابنه فيلأت مجرتمللو , ةزاجا هنم هلو

 «روذلاةيآ ريسفتو » « دهاشملاو دجاسملا ماكحأ يف ةلاسرو » « تالماعملا

 ةربشلا قالم ةساجن يف ةلاسرو » « عيبلا ةيبه قيقحت يف ةلاسرو »

 ىتعم ىف ةلاسرو » « ةلاحتسالا ىنعم قيقحت يف ةلاسرو » « ةروصحملا

 « ةءاربلا ةلأاصأ ىف ةلاسرو » « ناذالل طقسملا ن.تالصألا نيب عمجلا

 نب نيسلا ةيطخ حرش يف ةلاسرو » « سيجارتلاو لداهتلا يف ةلاسرو »

 عم رهاوملا بحاص ةلاسر ىلع ةيس راف ةيملع ةلاسرو » « امييلع ىلع

 خيشلا ةئاسر ىلع ةقيلعت هلو ء« ة.ئدلا دئاقعلا يف ةلاسرو ا« مامضلا

 ثددح ةلاسرو »« راحبلا رأزمه ىلع ىس أو- » هلو « يمظاكلا و دل

 ىسوهنب بع عم نومأملا ةرظانم حرش يف نوم د ا
 دا اولا 2 ا.عومجج ىوضس لئاسر هدوم هل م )) مالسلا اهرملع اضرلا

 هه ةءأآ ل



 1 ب ل

 ش٠ ظ
 هوس - : 8 ا

طسأوأ ىلإ ةرابطلا لوأ 0
 هعمج رب ركزو , ةالصلا 

 | نم ةمبملا عورفلا
 أضر رمعو ٠ ف ينأرهطلا كرزب اقا خيفلاو )١( ١ ٍلماعلا تدي

 ٠ (؟) ةلاحك

 7 ع دب

 نب ريبكلا دبع ىلاعملا يبأ نب رهاطلا دمع نين ظمفحلا دمع

 رخافملا يبأنب نسل نق نإ ظيفحلا دبع ءافولا يبأ نب بوذجلا تاكربلا يأ

 نسحلا يبأ نب رداقلا دبع دوعسملا يبأ نب دمع تاداعلا ىبأ نب دعا

 ظنامحلا خيشلا , يسافلا يربفلا دجلا ني فسري نساحملا ينأ نب ىلع

 ضاير باتك » : اهنم ف.ئاصت هلو . باننالا يف ليوم مبس هل ٠ ثدحملا

 ربشأ « باسنالا يف باتكو » , هيزيجبو هخويش مجارت هيف ركذ « ةنجلا

 تاداسلا مهتم هيف مالكلا طسب « باسنالا مجعم رهو ٠ تالئاعلا ريهاشم

 نيفد « يطوجلا هيبشلا دجأ سابعلا يبأ ربشالا يلولا ةيرذ نم نويبيبشلا

 ءافرشلا ركذو : نويساملجسلا نويولعلا ءافرشلا ركذو , نوتيزلا ةسانكم

 يئالبركلا ينيسحلا قارعلا دمحم نب ديشر نب دمح ديسلا هجرتو ٠ نازو لا
 ىلإ قزري يح وهو ٠ مالسلا هيلع مظاحلا ىسوم ىلإ يمتني هبسن ركذو
 . مويلا

 نص عج #6
 ا ا مس

 , 5١08 لاجرلا لع يفنصم ين لاقملا ىثصم 0

 م.5 : ١ ةميرذلا نع هه : ه يفلؤملا مجم (؟
 | مآ



 باهش نب نمحر لادبع نب دمحأ نيدلا بابش نب دمحم ن "000 ايا ا او يا ماعد
 ْ 5 يق هين يفاب مدقت ٠ ينيسحلا دمح) نيدلا نرلا دبع نب ركب يبأ ةمحرت يف انياب 3 0 / 5
 اب أشنو ء ١16٠ ةنس نايعش "9 موي. يف تومرطحب يرث ةنيدن قلو

 ديسلا نم ذخأ « ةباسنلا يفوصلا هيقفلا ملاعلا وهو « اهئاملع نم ذخأو

 نب د_دمحم ديسلاو , يولعلا دادحلا دمحأ نب هللا ديع نب ئسحلا ني رمع

 فاقسلا فاق س نب يولع نب نسم ديسلاو . يولعلا هيةفلب ميهاربإ

 تالكشملا يف عمجرملاو تومرضح يتنم مجرتلا راصو ٠ مهيغو يولعلا
 ًاعبط دنبلاب عبط « ةريبظلا سءش باتك » : ابنم فيلآ: هلو « ةيهقفلا
 ماك.حالا يف ىواتف هلو , تادلجم ةتس يف ريبكلا رجغملا اهنمو ؛ ًايرجح
 وتو ٠ « روهشملا دهم نب نمحرلا ديع ديسلا بقاذمب رودصلا » : هأمس

 ديسلا“يلإ هترت بشك 2 31520 ةنس رفص ربش نم رشع ةسمخ ةليا مجّرتملا
 ش يمرضحلا دادهلا رهاط ديسأا نب يولع

 اج د #**

 كيز ونأ ,هاا# 7" ةنس قوالا يناتكلا رفعج نب نمحرلا كلامك

 ىذ ىناتكلا بمتلا قل س.فلا رهوجلا ةموظنم » : هراثآ نم ةباسن بيدأ
 . )١( ةلاحك اضر رمع هتمحرت ركذ « سيدقتلا

 دهب دب 8*

 دحاولا دبع نب دمحم رخافملا يبأ نإ ريبكلا دبع نب يحلا دمع
 مساق نب يلع يحلا يبأ نب سيردأ نب رعت نإ دحاولا دبع نب دمحأ نبأ

 ةدوس نبال برعلا خرؤم 0 لا نيفلؤملا مجعم (')
1 

 دهس نوال بح



 ني دمحم نب ىلع نب هَ اد 9 |

 يوت «اورطج بنجر وويضوجم يووم

 : نبا

 ليلجلا دبع نب نارمغ نب سيردأ نب نتيردأ نب دمحم نب ىبدعي نب ىبحي نب

 مهيلع :تلاط' يبأ نب ىلع نب نسحلا' نب ىنللا نسحلا نب شحلا اها دع
 ١7 ةنس ذود ىف دولوملا ىس افلا ىنسحلا يسيردالا يناتكلا مالا

 رضعلا اذه يف داتسالا لاجر لثعاو : مالعالا لع يف ٠ ةبان ًالضاف املاع
 ياستآو:« ربزيلاو برغلا باسنأ: فرغي ناكو ٠ مويلا ىلإ قذري يح وهو

 اذه بتنك نما عجج دقو ؛ ضخإ عودب ةسرادالاو نموصخلاب مشاه ىن

 . نيدلجم يف نال نارارتلا7نييردت».. هاقفؤي ناس ياه قه
 ديدحلا ةكض نوبظب ةضاقلا ثيداحالا ىف ةنيمثلا تيقاولا باتكوا د

 تادلجم ىف « ريكالا همجعم » هلو « رئارجلاب عبط « ةنيدملا ىلإ ابلوصوو

 دالب ىلع جنرفالا طلست نابسأ نع ةيوبدلا رابخالا نه دروأ انيف. ءرج

 ةفيرشلا ةيسنلا ىف ةيهاسلا رهاظمللا باتكو ه ٠ نامزلا رخآ مالسالا

 عمحل ةجابنص بسن عفر قيقحت يف ةلاسرو » ٠ عبك دلجم يف « ةيناتكلا
 ءاضقلا 'ةرادا هيف نكذ « ةيهالسالا ةموكحلا ىف ةيرادالا بيتادتلا » هلو
 نفور بلة يضلم هلأ للص هنهز 9 كلذ ريغو : ةيددجلاو ةيلاملاو ءاحالاو

 رهاط .ٍديسلا نب يولع ديسلا يل هتجرت ٍبتك ' ٠ عوبطم نيدلحم يف هدعب

 يسافلا يرهفلا رهاطلا دمحم نب ظيفحلا دبع هذيملت نع يمرضحلا دادبلا
 حماجلا مهدجو : ةيناتكلا ةليبق نم مجرتملاو « ةنجلا ضاير ه» هباتك ىف
 برغملا يف :ةسرادالا نم ريزعلا دبع نب مساق :نب يلع . يحلا وبأ وه ميل
 . (1) ىنايبلا كتموب :خيقلا فرت ركذ

 ظ 5-0 ج ىزكتلا ناسا 0(



 نب ميهاربا نم ليحاسلا نب ميهاربإ نب لسح نب تكذرلا كبح 5 ذ ش ١ ١» 00 | ١ ' . ظ . 1 ب 7

 فيرحلا ..يرغلا .يف بيهن دجأ: نب .نيدلا ردب ني:كرايم:نب ليعامسا
 يم يب نم ويس نيدلا رصف نبا ببهناأ نيسح نينا ريع ني كيت نى نم تسل دس ندلا يحط 1 دلا أ

 نيسح نيدلا رع دري بيفدلا دمع نيا نيسحا ةجرد يف هيسن قاب مدقت
 لآ رصأت 5 بيقلا

 فيجتلا ىف قلو ٠ لوالا +بير ةرغ ىف 7777 ةنعا قوتلا.رعظلا هللا دبع

 حيعلا نب دمع خيشلا هيقتلا ةمالعلا تدب هما ء ني

 لع ارقو هيطيمب امج . .ناكلا انهن مم ىؤاو 18504 ةم كوشألا
 ١ : ميته ٠ للعلا نوتف رتاس لضافألا ءاملعلا نم ةعامح

 ةمالملاو :+٠ ًاسطس. لوصألا ىف .ءاطغلا :تاشاك .لآ يداه نيشلا: ةمالغلا نبا
 ديلا هيقفلا ةمالعلاو ٠ لوصألا يف يرعاوجلا لوسرلا دبع خيشلا هيقفلا
 ديسلا هيقفلا ةمالعلاو ٠ ًاجراخو ادطس هقتلاو لوصألا يف يمامحلا نيسح
  .سح د.ع خيشلا هيقفلا ةمالعلا يلاخو ٠ اجراخ أبقق ميكحلا نسحب
 6 ىف قارعلا ءايض اقا خيشلا هيقفلا ةمالعلاو ٠ اجراخ ابق زفظلا
 لوألا دلجملا نيدلجب ىف « ,نانألا: مجعم ه نآلا ىلا تفنصو :. ًاجراخ
 : ىمسي ىناثلا دلجملاو . « رغبلا ناسنأ ىف رخسلا موجت » : ىمسي
 ةمالخ » باتكو ٠ ءازجا ةدع يف مشاه .ىني .باسن] يف مئامتلا دوقع.»
 ىف نييغارلا ةينم » باتك و ءازجا ةءبزرأ « بسنلا تارجشم يف بهذ !|
 «فا رشالا ءابقن ىف فاحتالا دراوه » باتك و « نيئزج يف نيباسنلا تاقبط
 راونألا ىف ةيسد#لا تاحفتلا » باتكو « فارشالا لئاضف » باتكو
 بناتك و « .نيمايملا .ةداسلا .فصو ..ين...نييغارلا..هيغب » ناتكو « ةيمطافلا
 ىاتكو « ةبيصعلا :نتفلاو ةبيرملا ثداوحلا د ياتكو « نييرغلا عئاقو د
 6 ةرهاطلا ةّدعلا دهاشم » ناك و « لوقتملا دئارف ْق لوقملا دئالق »



 ةردلا هو« قارعلا ءايضاق) تاريرقتدو« لحلا ةمالعلا رعت من

 0 1 .' حيضوت »بانك و
 لضف يف ةرهازلا نيهاربلا » باتكو « ةنومك نإ يف قلعتب امبف ةرنكلا

 يءامتج الا لدعلا »و « نينمؤملا تابمأ ف نما نونلا دوو ةرهاطلا ةرعلا

 . « مالسالا ىف

 36 دلع +

 هللا دبع نب دهم نب ىلع نب هللا دبع نب مساقلا يبأ نب هللا دمع

 يفيرغلا يو_سوملا ندحلا نب يفيرغلا نيسحلا نب نيسحلا قيتع يولع نبا

 نب أضر ديسلا همع نبأ ةجرت يف هبسن قاب مدقت « ينارحبلا يدالبلا

 الضاف أملاع ناكو , ١178١ ةنس ةيئاثلا ىدامح يناث موي دلو ٠ ةباسنلا ىلع

 مظاك دمحم الم دنوخالا ىلع رضح , رهش وبأ ليزن ٠ ًافلؤم ةباسن أربقف
 ىلعو . أبقف يدزيلا مظاك دمحت ديسلا ىلعو , هقفلاو لوصالا يف يناسارخلا

 , نيئزج يف « لوكشكلا » : اهنم فلآ: هلو « يناهفصألا ةعيرشلا خيش

 ةركذت »و ه ةمامالا يف ةيميت نبأ ىلع ةءدلا دودرلاو » « زاريشب عبط

 « كباعلا دمحم ةيرذ يف ديازلا ثيغلاإ »و « باسنالا ملع : بابلألا

 « ةرجشملا باسنالا » هلو « ةميركلا هترسا بسن يف ثلاثلا نصغلا » د

 دمحم نب هللا رصن نب ليعامسا نب هللا دبع ديسلا مع نبا وه مجدتملاو

 نيسحلا قيتع يولع نب يدالبلا هللا دبع نب نيسح نب فسوي نب عيا
 خيشلا هركذ مجرتملاف , 1518 ةنس نابعش يف ناربط ين دبشتسملا , روكذلا

 0 ل لع دمحم خيبشلاو , () ماعلا نسحب ديسلاو . )١( يناربطلا كدزب ا

 ., مب : ؟ ةعيراألا )١(

 . مومو : ؛؟ ةميشلا نايعأ (9)

 هلا ه1



 . ربش وبأ يف ١؟9* ةنس مرحملا 5+ يف يفوت هنا ء )١( يزيربتلا

 ا دا ذي

 رقاب دمحم نب ىلع نب نسح نب رقاب دمحم نب نس نب هّنلأ فمع

 - لام يبأ نب ليعامسأ دمحم نب رقاب دمحم نب ليعامسا دمحم نبا

 نب يدبه نب دمحم نب اضرلا دبع نب دمحم يلاعملا ىبأ نب قازراأ دبع

 فرش دمحم نب نيدلا رصان دمحأ نب ىلع نيدلا سمش نب ىلع نيدلا جات

 نب بلطملا دبع نيدلا ديمع نب نيدلا سمش ىلع مساقلا يبأ نب نيدلا

 نب نيدلا سمش ىلع .زب بلطالا دبع ثرحلا يبأ نب ميهاربا رصنلا يبأ
 رفعج يبأنب نيدلا سمش ىلع مساقلا يبأ نب نيدلا جات نسحلا ىلع يبأ

 هللادبع لئاضغلا يبأ نب نيدلا رع ناندع رازن يبأ نب نيدلا ديمع دمحم

 نبدمحم لع يبأ نب لوحألا ملم العلا يبأ نب راتخملا رمع يلع يبأ نب
 نب ىلع نب هللا ديبع نب يلع نب هللا ديبع نب رتشألا دمع نيسحلا ىبأ

 , مالسلا هيلع نيدياعلا نيز يلع مامالا نب رغصألا نيسحلا نب هللا ديبع
 يناثلا عيبر ١١ يف دلو ٠ ةباسنلا ةمالعلا , مالسالا ةقثا ٠ لجألا ديسلا
 .ر ينس ىقبو . 7٠١5 ةنس تابتملا ىلإ رجاهو , نابتصأ يف 1586 ةنس
 رس دع املا ٌ يك راشفلا دمحب ديسلا نم ًأديةتسم ءارمأسدب

 م«. ةنس هفلأ « نينمؤملا ريمأ دالدأ ىلا نيملسملا داشرا » باتك فلأ
 لول . هلو « لاجرلا يف لاقملا رصتقم » هلو , 1540 ةنس هنم نو
 .(؟) ىناربطلا كرزباقا خيشأا هرذذ 2 هريغو « فجتنلا سي رأت يف فدصلا

32 
 . ” ىدألا ةناحير )1١(

 )١( ؟؛6 لاقملا ىفصم .



ب دمحأ نب: يلع نب. ايغلا دمح .نب لعب بك نب نائدع
 مشاه ن

 ىلع نب ار دمسلا ةمع نبأ ةمج رث ْق هنامسا يفاب مد ) يوسوملا ىعيِرْعْلا

 ةنص يوتو « ةيناثلا ىدامح ةرغ يف 1١؟8* ةئس ىف دلو « ةباسثلا دمع 5

 ءاسملعلا هوجو .نم ناك , ابيف نفدف فجتلا ىلإ لمحو ةمظاكلاب 4,

 كضتم مولعلا يف كراشم « ةباسن رعاش بيدأ هيقف ٠ نيدبتجملا نيطاساو

 هدب جرختو ميلس قوذو داو مهف اذ ناكو , يسار مدق نف لك يف هل

 رضحو فرشألا فجنلا ىلإ هجوت مث ٠ ةرمحملا ةدلب ىف هدلاو لع هليصحت

 هزاجانا دعب ةرمحملا ىلإ بآ مث , فجن هط دمحم خيشلا ةمالعلا ثحب

 ةماعزلا اهي دلقتف ٠ يزازيشلا نسح ازريم ديسلاو : هط دمح خيفلا

 : ابنم فيلآ: هلو « ىدبلا نئس ىلإ ًايعاد للعلا ةيولا اهب رشنف ٠ ةينيدلا
 «نرعلا باسنأ باتكو » + هقفلا يف ىقثولا ةورعلا باتك ىلع ةقيلعت »

 ناويد»و« ةئثيبلا يف ىنارحبلا ىلع ةزوجرا حرش موه هقفلا يف ةففاشلا »و

 )١(: ينارهطلا كرزباقا خيشلا هتجرت ركذ « عضولا' يف لئاسر »و« رعش

 . () ةلاحك اضر رمهو : (؟) لماعلا نسمح ديسلاو

 #ب0#

 يزيدمتلا يههرملا حاتفلادبع نب ميهاربإ نيدلا دجم نب دمحم نب يلع
 عطاج لضاف ملاح . حاينلا دبع نب ميهاربإ هدج ةججرن يا هبسن يف مم
 « بطلا يف جالعلا قوناقا »2: ةفيلا: نم... 158 .ةنمع يفوت ٠ ةيلقعلا مولعل
 ةقادجا .بسنا ةليساس هاهلا يف هبتك. يسراف « ىفطصملا ابرذ . لطم

 د ده جا” ةييرفلا )١(

 , م١ م١ ةييهلا نابعأ (؟)

 , وب# ؛ ١ نيفلؤلا مجعم (")

 تح ه4 <



 فعاكسم ىلع خيدلا :هتجرتنذ ؛؛مينايمأ مجازتو ا. يفيسالا نيسيملا ىلإ
 وه مجرتملا» ١ ١! يناربطلا كرزب اقا خيشلاو ٠ ةعيذملا نوصحلا يف ءاطغلا

 . ةباسنلا يفجن افا نيدلا بابش ديسلا دج

 د #4

 نأ ٠ ١؟4١ ةنس قوتملا قماعلا نيدلا زع ىلع دمحم خيشلا نب يلع

 تاالسارم هل ٠ خيراوتلا أظفاح . برعلا راعشأب ًافراع ةباسن ًاقذاح أايكذ

 راصخ أبدا ارعاش ٠ نيبحيسملا نه لجر يلوصلا ميهاربا عم : اهنم ةيبدأ

 نلف هوياجأف هتع لاسف ٠ مرحملا نم رشاعلا ماي ”الإ موي لك هيلع ددرتي

 : تايألا هذه ىلوصلا هل لسرأف .٠ مالسلا هيلع نيسحلا ءارع مويلا اذه

 البركي دييشلا ىلع حونيال نم البلاو ديؤملا بركلا قراف ال

 الدتجلا .نيحون تتفي قرح .اشحلا يفف نويعلا ينم حنت نا
 المكحمو ًاممتم ماللا ىنم ىضرلا لآ هلآو دسيهعلا ىلعف

 : ةبيدبلا ىلع مجرتملا هباجأت

 الع دق لتاضفلا رون هي نهاي . ىلعلاو ةغالبلا كيف تعجج دق
 اللا بخ يف تلقا دق ام تلق ذإ . . انهم. .كندع الو كوف ضف ال
 الق ال وأ !ذكه الا رعشلا اه يىجاصل تلقو ىبرطنم تركسف

 الولا كتومد دسح وف مال نيو. ًايفقرم _ مراكدلف يف يلصملا ىنأ
 الرءالا .كامسلا تمس ةحاصني الملا لك ىلع يلوص اب تلف دق

 الالو كالمال يراد برق عبد مكسعنع ادعي يندمقأ ناك ام ظ

 :السيركب دييهقا يتازع الإ ىوبلاو مكارأ نا نع يتتاعام .

 ع ”؟"© 1 5١ ةمبرذلا 1(



 . فنا لع أرق هناو )١( لماعلا نمحع ديلا هتج رت ركو

 3 دع دج

 نب رودنم نب لماك نب ىسيع نب نسح دمحم نب دج نب ىسيع

 روصنمب فورعملا دمحم نب عيوري فورعملا يلع نب روصنم نب نيدلا لامك
 نيدلا مجن نب دمحأ نيدلا رع نب روصنم نب دمحم نب نيدلا لامك نا

 نب رمسالا نسحلا دمح يبأ ني نئسحلا ني ركش نب روصنم نب دمحم

 نب ىيح» نب رمع نب دمحن بلاط يبأ نب ىلع نب دمحأ نيدلا سمش

 ةعمدلا يذ نيسحلا نب ىمح» نب رمع نم ثدحملا دمحأ نب ةباسنلا نيحلا

 لضافو علضتم ملاع « مالسلا هيلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب ديز نبا

 ىتح ًاحدر زاوهألا يف ثكم . دهاجب ربحو . ةياسن بساح هيقن عمأج

 , قارعلاو سراف ةبرت نع مبجارخاو زيطكنالا دابج يف قيفوتلا هل حيت)

 ةدلاخ ىركذ :ل تقبأف خيراتلا ابلجس ةرهاب تاتس>و ةفيرش فقاوم هلو

 يف ةلاسر » و « ثرالا يف ةلاسر » : اهبنم فيلأ: هلو , باقحالا ىدم

 ةلاسر هومب عاضرلا يف ةلاسر » و « مالكلا لع يف ةلاسر » و « باسحلا

 باتك »و « ضئارفلا يف لودج باتك » و « نيدلا لامك لأ ةرسا ف

 ه:دالو تناكو « ةيوسوملاو ةينيسحلاو ةيئسحلا باسنأ يف باسنالا بيذبت

 ١؟7؟ةنس ىفوتو ٠ ةلحلا بونج يف ةعقاو ةداسلا ةيرق يف « 1681 هلم ٍِق

 ديسلا هيخأ ىلع ذملتو , فيرشلا نحصلا يف فرشألا فجنلا يف نفدو

 ركحذ « ءاطغلا فشاك دأ خيشلاو . فجن هط دمحم خيشلاو ٠ م

 . (5) ٍلماعلا ئسحن ديسلا هتمج رت

 )١( ؛؟ ةعبشلا نايعأ : +0 .

 , ؟9. : ؛؟ ةعبشلا نايعأ (0)

 م٠١. هه



 ردعج نب باهرا دبع نب رهمعهج نب باهولا دسبع نب مظاك را

 رددص نب ىلع ئمحم نب يضاقلا دمحم نب ىلع دمحم نب باهولا دبع نيا

 نب نأابج فرش نب هللا ءاطع نب حاتملا دبع نب فسوب نب دمحم نيدلا

 ليعامسإ نب نيدلا دحب نب دمحم نيدلا ردص نب يلو ريمه نب مودخم ريم

 رخف را نيدلا دامع نب راقغلا دبع نب باهولا دبع نب ريك ىلع نبا

 نب ىلع نيدلا باهش نب نسحلا نإ دمحم نيدلا لامك نب 5 نيدلا
 هللادبع ىبأ نب دم نسحلا ينأ نب ىلع نسحلا يبأ نب ىلع نيدلا دامع

 نب اهطابط ميهاربإ نب دمحأ هللا دبع يبأ نب دمحم رفعج يبأ نب دمح]
 بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا مامالا نب نسحلا نب ميهاربإ نب ليعامسإ

 ةرجش فلؤم لضاف :؛ ل_ىوااب فوردملا يزيربتلا , مالسلا مهيلع

 ةءاسن ًاشرؤماديس ناكو . ٍباهولا دبع لآ نم نييناج.برذالا نييئابطابطلا

 قوتملاو , ١١41 ةنس دولوملا « كلامملا داضتعاب بقل» ٠ زيربت نامعأ نم
 اضردمحم ديسلل « بسلا ةصالخ » باتك رجش يذلا وهو ؛١« 6 ةدسم
 دالوأ خيرا » فلؤم يئابطابطلا فسوي ازريملا ديفح قدادرص دمحم نبأ
 ركذ « نييبلاطلا ةرجش » : هفلؤم هامس رجشملا اذهد « راهطألا ةمئالا
 . )١( يناربطلا كرزب قا خيشلا هت رت

 دع دع
 ًادلوم ىئارماسلاو , ًالصا يناربطلا ءاضر دمحم نب يلع نب نمسح

 لضاف ملاع 55 ةنس ف دأو 2« يوزلح' بقلملاو « كرزب اقأب رهتشملا ٠ أشنمو
 دق , باسنالا ملع يف ىلوط دي هلو . لاجرلا لعاو رخص ةثاحب هيف

 هدب يف لغتشا ٠ ميشلا يضرم ةبيقنلا دومحت , ىقتلاو ملعلا نم أدورب_ىلح
 )١( )"و عمو : ال ةعيرذلا : .4

 هد ن١ ل



 0 بوبس ناو + قزادعلا يا دبع ازا ؟ نبي م حت
 مظا د_محب ديسلاو ٠ يناسارخلا مظأك دمحم دنوخالا ىلع رضحف فجنلا

 عجر مب ٠ ةديدع نينس سيردتلاب لقتساو ءارمأس ىلإ عجر مث « يدزيلا
 ,ةليضفلاب مييلا راشي نيذلا مالعالا دحأ مويلا وهو فرشألا فجنلا ىلإ
 رشع ىنثا نآلا ىلإ هنم حرخ « ةعيرذلا » باتك : اهم فتدصو فلأ دقو

 ىفصم»باتك هلو , تادلجم ةدع « ةعيشلامالعا تاقبط » باتكهلو ٠ ًادلحب
 «نيطشلا ةءرشو نيطبسلا ةرجش » باتكو« لاجرلا لع يفنصم يف لاقملا

 بامك نم هجرختسا « نيدحلاو نسحلا نيمامالا دالوأ » بسن ىف رجشم

 ةئس ىف كلذو ىلماعلا ينوتفلا فيرشلا نسحلا ىبأ ىلومأل « بسنلا »

 | . )١( هسفن هتجحرت ركذ 2 76

 د 2 8#

 ةئس وتملا ىمظاكلا ينسحلا ميهاربإ نب رديح نب دحأ نب دمحم
 ياتك » : هفيلآت نم ٠ مظان يرابخأ ةباسن ثدع يىلوصأ هيقف /2 6
 لوصالا يف امهالكو « ميظنلا رردلا ةموظنم» « ملاعملا ةيشاح رابخألا يف

 0 )١( ةلادك اضر رمع هلاق « ةمئألا تابفوو ةمئألا ديلاوم د

 د د غ#*

 هلأ بمول نا مسأقلا 5 نب قداص نب ليعامس] نب رئاب نب دهح

ّ 
 لي ) ١ 14 ةرص قوذملاو , ١3 000 دواوملا ) يوضرأا هللأ لمع نبأ

 ماعلا
 صمم عحتسسلا#ا] |

 « ةيوكرأا باسنالا يف ةءرطلا ةرجشأأ| باتك فاوم ةءاسنلا لضافلا
 مر ؛ )م و مالا : ؟ ةعيرألا )1١(

 4 *أ و .ا// ءسوأ؛ وميوف (؟
 مم ىمقلا سابع خميشلل ةيوضرلا دئأوف 00 مم. :1/ نييفلؤملا م ف

 هد  م)؟ؤ بح



 لاوحأ ىف ةلاسر ه هلو . يوضرلا فيرشلا دبشملا ف ةخسن هنم يسراف

 خيشلا هجردا دقق « ةييطلا ةرجشلا » باك اما « مثيخ نب عيبر ةجاوخ

 (؟)ين؟ربطلا كرزب اق! خيشلا هركذ مجرتملاف ٠ راصتخأب (١)يناسارخلا مشاه

 . (؟) لماعلا نس ديسلاو

 6# ع +

 هللا هبع وبأ , 75*١5 ةنس قوتملا . يلاسكلا يسوسلا ىلع نب دمحت

 ردعدلاق « مهريغو نييالملا ءافرشلا ةلبرغ » : هراثآ نم . ةباسن خوؤم

 . (؛4) ةلاحك اضر

 دنع 3#

 يت دمحم نب نمؤم ريم نب ىقت دمحب نب أضر دمحم نب يقت دمحح

 نينيسحلا يبأ نب رفعج نب رقاب دمحم نب مساقلا يبأ نب اضردمحم نبا

 تاكربلا ىبأ نب ىلع مساقلا يبأ نب ىيحي نب بارغلا يلع نب ديؤ نب يلع
 نب دبز نيسحلا يبأ نب دمحم هللا دبع يبأ نب دحأ رفعج يبأ نب دمحت

 مامالا نب ديز نب رغصألا دم نب رعاشلا رفعج نب ةممع نب ىنامحلا ىلع

 نم لحر . ةباسن لضاف ملاع ىنيوزقلا ٠ مالسلا هيلع نيدباعلا نيز يلع
 ذماتف « فيرشلا لعلا ليصصتل 126 ةنس يف ف رشألا فجنلا ىلإ نيوزت
 , نيوزق يف ١7١4 ةنس يفونو « هريغ ىلعو قغرلا هللا ب.يح ازريمملا ىلع

 «ىمطاقلا ريجشتلا » ابنمو « قاطنتسالا رابخأ ةججرت » : اهنم فيلأت هلو
 / . م ضيراوتلا بدنه )١(

 . 86 ىفصملا باتك يفو "6 : ١؟ ةعيرذلا (؟]
 . ةعيشلا نايعا (؟)

 ,.1778 ةدوس نبال نررغملا ٌمرْؤم ليلد نع ١١ : ١1١ نيفلؤملا مجعم )5 (

 هبل 29950



 اتا اد ا ني ديف عرف « همامعأ ينب بسنو هبسن هيف ,ركذ

 ديسلا دلاو يزيربتلا دومحم قيسلا هذيملت طخ, ةخسالاو . نملاعلا بر

 . (') يناربطلا كرزي افا هركذ « نيدلا باش
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 دمحم نب مساقلا 5 نب اضر دمحم نب قداص دمحم نب نيس>- كه

 نب ليءامسإ نب رقاب دمحم نب ليعامسإ دمحم نب رقاد دمحم نب ليعامسا

 خيشلا ذيمالتنم , ًالضاف ًالاعزاك ٠ يدابآنوتاذبا ىنيسحلا دم نيدلا دامع
 نابهمصأ يف « ةيدابآنو:اوملا » ةداسلا ةرجش فلا , يراصنألا ىضترم

 . (؟) ينارهطلا كرزب |َأ هركز , ”١357 ةنس يف هنم غر

 ا اج

 نيسحلا نب ليعامس] نب دمجأ نب هللا دبع نب ىبحي نب دمح نب كه

 فورعملا نيسحلا نب دا :نب حالص نب أ نب نيسحلا نب دمحا نبا

 نب ىيحي نب هللا دع نب دمحأ نب رضخلا نب يدابلا نب ىلع نب ةرابزب
 نب نسحلا نب دم نب دمحأ نب ديز نب ناشيد بقلملا نسحلا نب ىسيع
 رصتاملا دم نب ميهارب] نب ديز نب نيسح نب لمح نب للادبع نإ رفعج
 ىنرب نيسحلا نإ يدابلا ىيحي نإ دمحأ رصانلا نب راثدملا مساقلا نبا

 نينسحلا نب ميهاربإ نب ليءامسإ نب ابطابط ميهاربإ نب يسرلا مساقلا
 لضافلا ملاعلا ديسلا , مالسلا مهولع بلاط يبأ .نب يلع نب نسحلا مامألا
 لاج رف رطولا لي باثك »1 اهنم فيلأت هل . بلا يف ةباسنلا خيول
 ل آ#آ

 )١( ةميرللا ١ : 1م ,

 , م4 : "١ ةعيرذلا (9)

 د م1١



 هلو ء(١) هسفن مسن قأسو عوبطم ءارجا ةثالث « رشع ثلاثلا نرقلا

 هنس ىلإ رشع عبارلا نرقلا يف « اهلاجرو نميلا ةمئا خيرات » باتك

 . عوبطم

 26 #23 د4

 يرئازجا يوسوملا دمصلادبع نب رفدج دمع نب هللا ةمعن نب فهح

 ةرجشلا » باتك فلأ ٠ لضاف ديس , 1١6٠ ةنس يف دولوملا « ىفجنلا

 ىرئازجلا هللا ةموز د.سلا لآ « ةيرئازجلا ةداسلا مجارتو باسنأ ُِق ةبروذلا

 باوبأ ةردعو ةمدقم ىلع هبتر طوسبم بادكح وهو ١١١21؟ ةئس قوما

 . (؟) يناروطلا كرزب اقا خيشلا هركذ , ةمتاخو

 دع داك د
 نيدلا ءايض نب حاتفلا دبع نب ميهاربإ نب دمحم نب يلع نإ لوك

 حاتفلا دبع نب ميهارب] هدج ةجرت يف هب يفأب مدقت ٠ ينيسحلا يشعرملا

 قالخألا مراكمب ًايلحتم ًاياوصا ةباسن ًاليلج ابمقف هرصع ءالضف نم نك

 ذهل: ٠ ةبيرغ مولع اذ « بسنلا مللهب ًاربتشم « لئاضفلا عاونأب أ.ملجتم
 رضحو فجالا ىلإ لحترا مث ٠ زيربت يف هةغلا يفو ٠ رارسألا يف هدلاو ىلع

 يناسارخلا مظأو الم دنوخآلاو ءاطغلا فشا لآ ريبكلا سابو خيشلا ىلع
 بناتك ٠ : اهنم فنمو تفل 4 مهريغو ٠ ينيوزةلا يفت دمحم د.سلاو

 هناا يف ةيشاسو » « ةيولعلا بانألا يف ةيبهذلا لسالسلا
 اولا ىلع ةيشاسو دع هللادبع الم

 ةيشاد ىلع ىق

 ٠ قاطنةسالا رابخا ةمجرت ناتكو » « نيا
 « ةءدنبلا باتكو د« ةئملا باتكو دك ظعاوملا يف تاذللا مداه باكو د

 , 4997 : ؟ رطولا لين )١(

 , "١ : 4١ ةميرذلا (")

 د ا و86١ ل



 1511 ةنس رفص ربش 1؟ موي فرشألا فجنلاب يفوت 1094 نس زى

 نوصحلا يف ءاطغلا فشاك ىلع خيعلاو , (١)ينارهطلا كرزي ا 5-5 2

 كرزب اقاو « (5) ةلاحك اضر رمعو . 60 ماعلا نس د.سلاو ؛ ةعشلا

 )١( ٠ ىناربطلا

/ © 76 

 فورعملا « بان ألا د » بانك فل وم ىدنيلا ىضتر ه كيسلا

 هركذ دقو ٠ نيدلجم يف دنبلا ناتلم دالب يف عوبطملا « ةدايسلا راونأب »

 ٠ سرابغلا ضعب نع , هز ينأر بطلا كرز, (ةا خيشلا

 36 د د

 نبرورس نب هللا دمع نب دوعسم نب لعاسم نب روصنم نب كعامس#

 دمحم نب نسحلا نب نيسحلا نب نست لب ءيز نب دعس ن ديوس نب دعاسم

 نب نعاطم نب سيردأ نب ةداتق نب ىلع نإ نسحلا نب دمحم ىمن أ نبل

 نربي هللا دبع نب ىلع نب ناميلس نب نيسحلا نب ىسيع نب ميركلا 36

 نوجلا ىسوم نب هلل دبع نب ىسوم نب ربكألا دمحم نب هللا دبع نب دعيج

 بلاط يبانب ىلع نب نسحلا مامالا نب ىنثلا نسحلا نب ضحملا هللادبع نبا

 ةرجشملا » و « ةينازدعلا ةرجشملا » ياتك فلؤم ٠ ةباسالا لضافلا ديسلا

 « ةكم نويع باتك » و « خيراتلا يف فئاطلا » باتك هلو « ةيناطحقلا

 . ؟ ةعيرذلا )١(

 . 8 : ؛م8 ةعيشلا نايعا (؟)

 . 18 7 ١؟ نيفاؤملا مجعم (؟)

 . ؛ه١ لاقملا ىفص» (؟)

 . ١ : 4 ةعيرذلا هز

 ١ه



 ٠ قزري يح وهو ةمركملا ةكمب 149 ةئر دلو

 376 ا دب

 هللاةمعن نب هللادبع نب ىفطصم نب دمحم نب هللا ديع نر ىفطصم

 .نمم « ةباسن خرؤم , يراب الأب ريبشلا , 189ه ة: اها ىلحلا

 ةنس هفلأت رم غرف « برعلا فارشأ ركذ يف بختملا وللا » : هراثآ

 . )١( ةلاحك اضر رمع هركذ , 19ه

 36 د دب

 نب راطعلا هللا دبع نب ميكحب بقلملا ني. نإ رفعج نب ىداهم

 ةرصبلا سقت نإ ىرصبلا دمحم يلاعملا يأ نب ندلأ فرش نب روعج

 ةفوكلا بية: دهم نب ةرصهبلا طاير يف نوفدملا دمحم نيدلا سمش نس دمحأ

 ىلع نب س.ئرلا دمحم نب يرصملا ىلع نب ناجرا بيق زيزعلا دبع نبا

 بيقن نب دمحم حوتفلا يبأ نب برغلا بيقن نسحلا نب ةيليعامسالا ليتك

 , هيقفلا دمحم نردلا جا: نب رمع نيدلا زع ني ىسيع نب نسحلا ةرصيلا

 ٠*1, ةدس قوتملا . زاوهألا بيق د. نبأ 2, #44 ةنس زاوهألاب ىفوملا

 سرافلا نسحلا دمحم ىبأ نب ىقتلا دمع نسحلا يبأ نب نسحلا ىلع ىبأ نبأ

 نر ىي>»» نب روع نب ثدحملا دمحأ نب نيسحلا نب ىيح؛ نب بيقنلا

 ' مالسللا هيلع نيدباعلا نيز ىلع مامالا نب ديز نب ةعمدلا يذ نيسحلا

 . نم ٠ رهأملا رحبتملا ٠ لماكلا ىضايرلا . ةاسنلا لضافلا ملاعلا ديسلا

 باسنألاب ريبخ يضايرلا اميس ٠ نونفلا يفدي وذ لضافألا ةلجألا تاداسلا

 ةااسر »و« ةيسرافلاب باسحلا ةصالخ حرش » : ابنه تافنصم هل ٠ ريسلاو

 ةلأامر »و موباسنا و هت:لسأاس عمت ركذ |بيف ايسراف « بسنأ| يف ةطوسبم

 هي 80 137 تن



 قاسو 6١ ةنس بجر ىف يفوت . اهريغو « يسمشلا روصتلا ةعنص ف

 نم وهف « يلاثللا فدص يف يناتسربشلا نيدلا ةبه ىلع دمحب دملا هن

 لضافا ءاملع مهيف عبنو , ةيماس ةناكم اباو ددؤلاو دجملا يف ةقيرع ةرسا

 . « رشبلا ءابقن » باتك يف يناربطلا كرزب اقا خيشلا هتجرت ركذ

 # جد

 هل , 1501 ةنس ىفوتملا يريمشكلا ردي> ديسلا نب يدبم دممسلا
 , ١١١8 ةنس تعبط ريمشك يف نيذلا « ةداسلا ةدايس تابثا » يف ةلاسر

 )١(. يناربطلا كرزب اقا خيشلا هركذ ىرطا

 2 3 أ

 نب ثا.غلا دمحم نب ليعامس] نب يلع نب دمحم نب ىلع نب يدهه

 مدقت ٠ يفجنلا ينارحبلا يفيرغلا يئثايغلا يوسوملا مشاه نب دمحأ نب ىلع
 أملاع ناك « ةباسنلا ىلع ديسلا نب اضر ديسلا هيخا ةمحرت يف هبسن يفاب

 ةرصبلا يف ماقتسا ٠ بسنلاو بدألا لع يف ىلوطلا ديلا هل , أءاضتم ًالضاف

 ربش ديسلا نب ناندع دمسلا هيّقفلا ةمالعلا همع نبا ةافو دعب ةلم8 ةنس

 هلجا هافاو نا ىلإ . ءاضقلاو ةمامالا ةماقاو داشرلا ليبس ىلإ سانلا وعدي

 ةنه ةتؤألو تناك و ةرصيلا 1 ةجحلا ىذ نم سداسلا ىف ٠4 هنس ىف

 ةداده » باتكو « داعملاو أدبملا يف ةفدتلا »: ابنم فيناصت هلو « 3

 هلو « ىراصنلا ىلع درلا يف ىوسلا ةملك » باتكو « ةمامالا يف لذملا

 هلوه ةباحصلا لاوحا يف ةلاسر » هلو ه ثيدحلا لع يف فاصنالا نيع »

 نوصحلا»هلو « قالخال! يف سفنلا بيذبت » هلو « ناذيملا ملع يف ناتبلا »

 ةيفوصلا ىلع درلا يف ةيفجنلا ةردلا ه هلو « ةيعدالاو ةالصلا ىف ةعيذلا
 ,و: ٠١ ةعيرألا )١(

 | ماما



 مظندقو )) نيممشأبأ| باسنأ 2, هلو ) ةءقب رغلا ةحودلا 7 هلو )» ةيمفشكلاو

 رئاخلا ةيديشملا ىلإ ةل>را١ ف ةزوجرأ ( *: أهم 5 سس نوف ُْق زيجأرأ

 أدملا ٍق ةزوجرأو » « ممل لضف ِ ةروجرأو » « نيمظاكلاو ىنيسحلا

 هد.ضالا ةردأ)] »هلو « هقمأا لوصا ِق ةزوجرأو >6 نب رحبلا ةئامحو داعملاو

 ة_--1ا تايثا ِق ركل يعاد 0( هجودزم هم. هلو ى» ةد.صقلا مر ِق

 هلم رد ركذ 2« (« بادالاو مكحلا 5 راصق تامل رردأ) 0(, هلو )) رظعالا

 . )١( ىناربطلا كرري اقأ خيشلا

 دج 2

 يننكماأم اذه ٠ ناسنالا ءاملع مالعا مجاأرت باك لمكو م انه ىلإ

 ىنيسحلا ةنرهك نسح ديسلا نب قازرلادبع هفلؤم د. ىلع هناضم نم هعمج

 ةئامثلكلاو فلألا ةنس يف كرابملا نابعش ربش نم رخاوألا ةرشعلا يف يفجنلا

 همن لضفأ ىلع ةالصلاو ةقفضشوت ىلع هلل دمحلاو « هةيرجه نينانو ىدحأو

 5 أمملست ملسو هلأو دمح
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 . 40 لاثملا ىفصم يفو ؟9* : هو مل : ؟ ةعيرذلا (1]
 هده وزأؤ ذل





 نيسأأ فرد ١ يباتكلا ةجاييد

 نيشلا د 14 لوصالا ملع لرأوق نم

 داصلا د ٠١  نبيباسإ]) تاحاطصم نم

 داضلا و ٠١  ًاضيأ هيلع ملطصا امو

 ءأطلا د ١8 نيباسالا دنع بسنلا توب

 نيعلا ف لويقملا ةءباسالا تأفص

 نيغلا د بترم باسنالا تاذ1صم تسربف

 ءافلا ”/ : مجعملا فورح ىلع

 فاعلا د 7 ةزمملا فرح

 فاكلا ود نأ ءاملآ

 ماللا د 8 ءاتأأ و

 ميلا 9 13 ءاثلا هد

 نوئلا 13 ميجلا د

 ءايلآ 0 3 ءالا د
 : لوألا نرقلا 40 ءاخلا رى

 يىشسرعلا مهجلا وبأ 3 لادلا ر»

 يلفوتلا معطم نب ريبج 4/ لاذلا د
 ينادمملا ثراحلا 7 ءارلا د

 يىنانكلا رجحلا 1 قولا د



 مزح نب ميكح

 يرماعلا بطي وح

 ينابيشلا لفغد

 يرنلا ديز

 يموزخملا ديعس دمحم وبا

 يدبعلا راحص

 يرذعلا ةبلعت وبا

 سابعلا نب هللا دبع

 ةفاحق ىبأ نب ركب وبا

 يمهرجلا ديبع
 بلاط يباني ليقع

 يبالكلا ةقالع

 سنأ نب دمحي

 لفو: نب ةمرخم

 سوا نب راجالا

 : يناثلا نرعلا

 ىلجبلا نأبا

 ءاذاي ملاص وب

 ةلابز نبا

 يبالكلا منغ نبل

 يونغلا دلاخ وبا

 عرازلا يدع نبأ

 ىبجلا دم ] 0

 هللا دبع نب ركب وبا /,
 يدنكلا سائكلا وبا 7

 ةيوارلا دامح 4

 ديز نب هللا دبع وبا /

 نام لسم نب ديمح //

 يموزخملا دلاخ //

 يعارخلا داا 7/4

 يبجعلا شارخ ١

 يقرقلا ريهز /

 يفعجلا ميحم /6

 ريصملا دعس 1

 يعبضلا ليبش ١/4

 ىلكلا قرش 1

 يراوخلا جلاد 4

 يفنحلا حلاص 1

 يلدملا رماع 0

 ليقع نب هللا دبع 06

 شايع نب هللا دبع 0

 يندملا نمحرلا دبع -
 يدايالا يدع نولي

١ ١" 
 دمحم نب لع

 يل م6105



 ناسيك نب ىلع
 ىدادغللا رمع

 ىلكلا ةناوع

 ُئيللا ىسيع
 كراملا ىسيع

 ىلبملا ةنويع

 نهم نب مسأقلا

 يسودسلا ةداحو

 يدسالا تء...كلا

 يدزالا فن وبا

 ينادمبلا دل أ<

 قاحسا نب هللا دبع وبا

 نيسملا نب هللادبع وبا

 ىلكلا رظنلا وبا

 يىموزخملا دمحي

 ىبجعلا جرؤم

 ريدك نب بهذ

 ةرامع نب مأشه

 رهشالا نب بالك وب

 وللا ىيحي

 ' قمااثلا نرقلا

 ١١ يدايالا دوأد يبأ سس دمحأ

 ١؟١

 يركشيلا نسحلا نب دمحأ
 يدادغبلا ةممدخ ىبا ني دمحأ

 ليقع نب هلادبع نب دمحا

 ى دسم سس دم رهاظ ونبأ

 يفوكلا ىسيع نب دمح]

 ده نب دمح] هللا دبع وبأ ا

 يودعلا دحح) هللا بع وب

 ىموسلا دم أ هللا دمع وب

 5 ا دمحأ نسحلا| وبأ

 يرذالبلا

 ىلع نب ليعامسا لبس وبا

 نارقري مبلل لدبا
 يركسلا نسحلا نب نسحلا

 يركسلا ديعس نب نسحلا
 ىدايزلا نامثع نب ئنسحلا

 مع نب دمحأ نب نيسملا

 يربنمأ| رمع نب صفح

 يللا مول نا دل اخ

 قاصسأ لب مسالا نا دوأد

 سمسا 0797#

١7١ 



 ١ 6 ينئادملا دمحم نب ىلع "١1 يىرفصعلا طاخ نب ةنلخ

 ١١١  سابعلا نب دمحم » و ١5 1 يدبعلا ةملس نب 5

 ١١١ يدادغبلا ريكب نب ورمع 14 راكب نب ريبزلا

 ١19  يومنلا ةباش ني رمع | 01 01 اي
 18 لاهتملا نب هئيبع ١17 يراصنالا يثك » وة

 ١١8  يىنالملا نيكد نب لضفلا ١58 يدبعلا بجاح نب ناميلس

 ١58 يوربلا مالس نب مساقلا ١18  ىققيللا ملاص »

 ١15  ىنالعبلا ديعس نب ةبيتق ١15 باذكلا رفعج نب سابعلا

 ١8٠  ىسمع نب دقحأ نب دمحج 45 ىلكلا مأشه نب سايعلا

 ٠7٠ ةيفاحلا نب ميهاربإ » ه ١451 يقوملا مساقتلا » ه

 ا ٠٠١ ىسودسلا لضفلا نب هللادبع
 ١ يدسال ار انيد نب ميهارب |

 ااب/إ يدادغبلا بييفع ظا #8 لالا يراصنالا لدممححه م» و

 اا يبارعالا نب دايز » » ١6 قارولا ديعس يبا نب هللا دمبع

 ذو يركشملا ةملس » ه ١6١ يدرلجلا زيرعلا دبع

 4 خاطنلا حلاص مه رد ١6١ يطرقلا بيبح نب كلملادبع

 ١/6 يناوجلا هللا ديبع م » ١ ه5” يعمصالا بيرق » هد

 )08 نيسحلا نب يلع ٠ ٠» لهذلاماقه ه5 ٠
 ا“ يدقاولا رمع ه 7 6 يندملا ميهاربإ نب يلع

 ١ال نسحلا نب ىيحي » ه

 في يلامشلا ديري ه» »
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 قاحسأ نب دمحم نب درا

 يطرقلا «» » » 

 أدطا.ط رذدعج يبأ «»
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 1 ٍلمألا يلع» د

 ؟/./هللا ىلا يعادل نسحلا نب يضرلا

 1817 يسطفالا بلطملادبعئب هاش فرش
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 ين دملا عيبس نب شير#

 ىقشمد]| نأوضر نب دمحت

  بيقنلا ةحلط » »
 هللادرع نب كيمحلادبع » »

 بلاطيبا» » » »

 يدادغبلا عيمسأ|دبع تكن

 يحالملا دحاولا دبع » »

 فرشلا لامك يلع» »

 كر نبدم#م» »

 فرشلا رخف راخف نب دعم

6 

 ؟من؟

 ؟من/

 بواب

 ممم

 "مر

 وع رز ملص نب رص

 ءوللت امم # رب

 رادئبم نب فسوب

 هل وكلا فرس ا( 2

 ىري ون! باهولادبع نب دمحأ

0) 

 ينازولانيدلا كده نب نسما

 اهلا نيدلا ردب نب نسحلا

 نيدلا رخف ىلع 2(

0 

2 

0) 

2) 

 ةليتك
 يولعلا دمحت

) 

 يزاجحلا نيدلا ردب

 ِي راخبل
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