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 ال ءاق 3 1 «٠

 ءاف ءاخ 11 3
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 يربو*٠٠*٠قلس يوريو* * قلب ىريو 7 منوع

 درفبك ا ةّشكم ف يذلا لصألا هب دار ق قرا

 يدفصال تايفولاب يفاولا باتك هب داري ص فرحلا

 ( « ةىشص » هب داري عضاوملا ضعب يفو )

 لبق نم روك ذملا باتكلا يف اهولتي ام دوجو مدع اهب داري  ةمالعلا

 ظافلالا نم مقرلا نيبو اهندب ام لك ىلع لمتشي ةيشاحلا يف ام نا اهب داري * ةمالعلا

 || يف تدرو دق ١ س 8 ص يف ىتلا ةياكحلا نا ةيشاحلا ىلا فاضي امتو
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 4 مجارتلا ةسرهف 9

 يلاقلا ليعامسأ نب رفعج
 ةبازتح نب لضفلا نب رفعج
 بتاكلا ةمادق نب رفعج

 ةباوث نب د نب رفعج
 رادح نب دم نب رفعج

 يلصوملا دم نب رفعج
 دادخلا تأ ىموه نب رفعجح

 يروئيدلا نوراه نب رفعج

 لمح نب دلج
 ينوكلا لصاو نب دانج
 يورطا در نب ةدانح

 ينزاملا فاخ نب مج

 نامع نب يدوح

 شهلا



 يناثولا دمحم نب ليعامسا

 يتيلاوجلا بوهوم نب ليعامسا
 يديزيلا ىحي نب ليعاما
 نيطا مارغالا
 ةماصمدلا نب نامأ

 تلصلا يبا نب زيزعلا دبع نب ةيما
 يضورعلا دمحم نب خزرب

 ينبقلا ىحينب رشب
 يلدالا دلخم نب يب

 يمهسلا بيبح نب ركب
 شايع نب ركب وبا
 ينزاملا دم نب ركب
 يخركلا ديما دبع نب رادنب
 يمريجنلا فسوب نب دازهب
 يسرملا بلاغ نب ما
 نشلا نيسحلا نب تبان

 ءيلاصلا نانس نب تبان

 يوغللا زيزعلا دبع نب تبان
 ينوكلا يلع نب تبان
 يتاجر دم نب تبان
 يلكعلا ناورت وبا

 يب رلا يلع نب ربج
 ليبشالا دمحأ نب نفعج

 جارسلا دمحأ نب رفعج
 يزورلا دما نب رفعج



 يجايرلا ةمصع نب دعسأ

 ينزوزلا يلع نب دعسا
 يعل دوعسم نب دعسأ

 يلام نب بدهملا نب دعسأ

 يطساولا لهس نب سا

 يربخلا دمحأ نب ليعامسأ

 يتيببلا نسا نب ليعامسا
 ةباسنلا نيسا نب ليعامسا

 يرهوجلا دامح نب ليعامسأ

 يلقصلا فلخ نب ليعامسا

 يوحنلا ررضلا ل0
 ريزولا دابع نب ليعامسأ
 يلاكمملا هللأ ددع نب ليعامسأ

 يدسلا نمحر لا دبع نب ليعامسا
 يتوباصلا نمحر لا دبع نب ليعامسا
 يريضحلا يلع نب ليعامسا
 يطخلا يلع نب ليعامسا
 راطعلا نب ىسع نب ليعامسأ

 يللاقلا مساقلا نب ليعامسا
 يرابخالا عمج نب ليعامسأ :

 ليبشالا دمهحخ نب ليعامسأ

 ناهدلا دم ف لما. |
 رافصلا محم نب لعا ١
 يمقلا د# نب ليعامسا

 ه مجارتلا ةسرهف ##

 م ااا ب بباب 2 ا م ا م سمسا



 #« مجارتلا ةسرهف 35

 ةفبح

 رايزابلا رصن نب دمحأ
 يروجرهملا دمحأ ٠

 يوزخلا هللا ةبه نب دمحا ٠١٠

 يعاشلا ميطا ندحأ ا

 يرذالبلا ىخ نب دحأ 1

 باعت ىحب نب دحا مع

 يدسلا ىحي نب دجا ٠6
 يقوسلا ىحي نب دحا ١هه

 مجنملا حي نب دمحا 4

 يرابخالا بوقعي يبا نيدمحأ
 ةيادلا نيافسوب نب دمحأ 6١ا/

 حيلص نبا فسوب نب دمحأ +

 اثخا اذا/لا

 يزجسلا نايفس نب ةنامأآ

 دشرىم نب ةماسأ */١

 يلصوملا مهاربأ نب قحسا اال

 ينارافلا مهاربأ نب قحسأ 56 ا

 يراخسلا دمحأ نب قحسأ حا

 يراخبلا رسشب نب قحسأ
 صاصهجلا نبا رامع نب قحساأ 738

 يناسشلا ورمح وبا رام نب قحسا ١ فنار

 ينيقلا ةماسم نب قحسأ 78؟ ا
 قيلاوجلا بوهوم نب قحسا 79

 يدادغملا ريصن نب قحسا فضي

 يتارصنلا ىحي نب قحسأ 78

 دك تييدا ضن دنقل هوم مو ون و ل ان ل يللا فل ا لالا

 هدتاكنيلا شلحلفا ىفوردب 5

 افكيشا 2 يع ل سا

 0 نفملا تب ناوي <«  ا
 كاليهت نازللاع نان



 ه# مجارتلا ةسرهف

 ا

 خيش نب هللا دبع نب دم نب دمحأ

 هبر دبع نب دم نب د.حأ
 يضورعلا دمحم نب دمحأ

 يركسعلا دمحم نب دمحا

 يدومعلا دمحم نب دمح ا

 يناسغلا دمحم نب دمحا

 يشرقلا دمم نب دمحا

 يطرقلا دمحم نب دمحا

 يدنرملا دمم نب دمحا

 يقوزرملا دمحم نب دا

 هيوكسم دم نب دمحأ

 يودهملا دم نب دمحا
 يلهملا دمحم نب دمحأ

 ىسوم نب دمحم نب دمحا
 يناديملا دمحم نب دمحا

 ساحنلا دمحم نب دمحا

 يللزتلا دمحم نب ديحأ

 يتاذمطا دمحم نب دمحا

 ىطساولا دمحم نب دمحأ

 ١ دالو دمم نب دمحا

 يديزيلا دمحم نب دمحا
 بدّؤملا ناورم نب دمحا

 يتالقسعلا فرطم نب دمحا
 يضاقلا فرطم نب دمحأ

 دهاجم نب ىسوم نب دمحأ

 (هه)

1 



 _ 6# مجازتلا ةسرهف © لشن

 يتشبلا دمحم نب دمحأ 5

 يخراتلا دج ندا اذ

 يلعتلا د6 ندمحأ 6

 ةباون نب دمحم نئيدمحا م

 ةلودلا بارج دمحم نب دمحا 5

 ضرطا د2 ن دعا 55

 ةباون نب رفعج نب دم نبدمحا م»
 يمهل د ني دحأ و

 ينابلا دمحم نب دمحا اب
 يتاهيلا دمحم نبدمحا هه

 يتاولخلا دم ندمحا هما

 ةدامح نب دمحم ن دما اك |

 را د ندعحأا

 يباطحلا دمحم نبدحا ملا

 لالخلا دمي ن دمحأ مم

 يزارلا دمحم نب دمحا ا

 يدرزلا دم ى دقعلاأ 0

 ناملس نب دمحم نب دمحأ همه

 ليلا دج نيدمحأ مب

 نر دمحم ندحا ٠

 يفاثشلا تنب نب دمتم نب دمحأ هم

 رافصلا دمحم ئ ةمحأ ملا

 يحاصلا 20 نب دج | +١١

 يربطلا 3 3 دما "+
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 ليحل

 5١ ه6 مجارتلا ةسرهف

 مد يناثلا ءزملا امندضت يتلا مجارتلا ةسربف الج

 يقرلا هللا دع يبا نب دمحا

 يتامركلا يتايبصالا هيولع نب أ
 يوحنلا نومأللا نب ىلع نب دمحا

 يرصبلا رمع نب دمحا
 يباردنالا رمع يبا نب دمحا

 يناطالا ةمالس نب نارمع نب دما
 يوغللا يركز نب سراف نب دمحا
 يئاق رطابلا لضفلا نب دمحا

 يناذمطلا ةبابش نب لضفلا نب دمحا
 يضاقلا ةرجن ن لماك نب دمحأ

 'يوعنلا بيلكن ب دجا
 لوحالا ور ا
 ينآلا دمحم نب دحا

 لوجالا نحل س1
 قكيسخالا دم نب دمحا

 يئاوتسالا دمح نب دوحأ

 ىماسالا د#ع نب دمحا

 يتاهبدالا دمحا نب د# نب دا

 يتاهيدالا فسوب نب دمحم نب دمحا

 ىتيرفالا دمحم نب دمحا

 ىلا دمع قب دا

 يزاوهالا دمع ن دعا
 يئاشاملا دمحم نب دمحا





 6 ه6 نامع نب ىدوج ظ

 نارمع لوق مهدشنا الا هل لاقق هلعاف نإ ياو سابع هل لاق كنمل
 ناطح نبا

 يتادضض ايدعم تيقل ناو نعاذتيقالاذا 00
 يب ام لاقف اندنع تقاف تلزن ول سابع هل لاقف ًامجار رك ت ييبلا مس الف
 مولعاف هباحصاو يدوجم متحاو ةبطرق مدق مث ةجاح نم كلذ ىلا

0 601 
 : هوقفاوو لاقام

«2 

 هنأ هدنعو : اوم ةنس تامو ( "5 رصم ) ةيغللا يف ىطوبسلا لاق )00(

 نييسنعلا نود نييسبعلل ىلوم

 يناثلا ءزيلا ىمتن

 لاح
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 هك نامع نب ىدوج  ينزاملا فاخ نب مهج لإ

 ابهذ نكي ملآوط هللا اهاك ةقوطم

 ابصن ىوملا اخا ديزي اهاكبم نيعلا دوج
 ابصو ااهوجمل "تف وش كب ةيبم

 ه-

 ابصو ةرم | بونج هل ليت نضغ ىلع
 ولا وا قرغ نس ل كام ما هيلع نر
 ابكسنا امل عمد الب تنكر زنك تركو

 ةرصبلا مذف يضلا لضفللا بطاخ هلو لاق

 اقيدص ”يفوك ظف حم الو "يوك تنا
 ًاقيلخ ريل يف وكاي كهجو نكي
 « ,ةلط نب ديزي لآل ىلوم نامع ن يدوج ا

 *” يديجلا هركذ برذلا دالب نم روروم لها نم نييسينعلا
 || نم لّوا وهو اهريغو ءارفلاو يئاسكلا قلف قرشملا ىلا لخر يديسزلاو

 "|| كرم همودق دعب ةبطرق نكسو برلا ىلا يئاسكلا باتك ل خدا
 1 هلوق مصان نب سابع '' ىلع ركنا هتقلح يفو قرشملا

 1 ينارصن وهو اهف هل "امني صالخالاب دبشد

 |١ باعصا نم لجر ةرضحلاب ناكو بسنلا ءاي ددشن مل ثيح نلف
 علط الف ةريزجلاب هنكسم ناكو ًاسابع دصقف كلذ هءاسف عصان نب سابع
 ينمدقا لاق ناوالا اذه يف هللا كزعا كمدقا ام هل لاق سابع '” ىلع

 نبا هركذ دقو يضلا باتك يف الو يديملا باتك يف همسا ىلع فقا مل )١(

 سابع نبا ىلع ق (4) ًايلتؤم هلعل 7*2  ق (7) (7) ددع ةلمكنلا يف رابالا



 :/ 6 ينزاملا فاخ نب مهج دم نب ةدانج

 نيسحلا نب دمحا دمح وا كلذ رك ذ م. ةنس يف نييولعلا ىلا ةبستنملا

 يف هفلا يذلا هخمرأت يف يرابذورلا نمحرلا دبع نب د# نب دمحا نا

 رصم لها نم هريغو يورهلا لبس وا رصمم هنع ذخاو . رصم ثداوح

 يذلا دومعلا هيف يذلا وهو '" سايقملا عماج يف رصمب هسلجم ناكو متريغو
 مل لينلا نا نينسلا ضعب يف قفتاو . هصقن نم لينلا ةدايز هب نوربتعي

 سايفملا يف دعقب موكشم لجر ةدانج نا ذشيح م اكل ليقف ةّما ةدايز دزب

 هروهتو م املا ةّدح نم ناكو دزي مل كلذلف لينلا ىلع مزعيو وحلا يقليو
3 ٠. . 5 1 

 رم يف ثيدخلا ادع تسمس . هللا همر هلتقق هلتش هسواسم نم سا
 ظفللاو هريغو لضافلا يضاقلا يخا يناسيبلا نب ريثالا نع هوكح ةضوافم

 معا هللاو صقتنيو ديزب
 * ميع نزام نم ينارعالا ينزاملا فلخ نب مهج )ع

 مهج ناكو '"ىرقملا ينزاملا ءالعلا نب ورمع يباب سسنلا يف لاصتا هل

 يبمصالاو رمحالا فاخ رصع يف ناكو رعشلاو بيرغلاب ةمالع ةبوار

 تارشملا يف روهشم رعش مهلو رعشلا ةفرعم يف نيب راقتم مهتنالث اوناكو

 1 امهج ح دمب .لاق ردانم تا نا ليقود ١ نم حراوجلاو
 ملعلا ندعمو 0 لها منال ءالعلا لآ م

 مجلا عم هولحا تب ٠ نزامل ءالتلا لا 8

 ةماجلا فصل يتزاملا ةءاور يف لئاقلا مهجو

 (40) تسر هفلا بحاص اهدروا ناتبلا (00 سينا ٠ ا



 ه دمحم نب ةدانج  لصاو نب دانج #© - ع

 ا 1 ريثك ناكو هش نكمل لع افراح هيو ًاظفاح كلذل هوافح وف ا ذات هنع

 ' |[ لاقو . نيتبيلاو تبيلا رعشلا نم لاق امبرو دامح نحل قوف اًدج نحلل
 نيلجر نم مهاياور تدسفف دانجو دامح ىلع ةفوكلا لها لكنا يروثلا

 نإ هللا دبع ثدحو . امبلع لقو امهتاياور ترثك ٠ نايردب ال نايورب اناك

 | ىلوم دانجب تروم لاق هببا نع ينوكلا دم نب ةلبج نع رفعج
 دشن وهو نييدضاعلا

 ">0 ققا لها لع الآ 2 هبكرم. قملا تاب ملعا

 بيش امل نم ةمالسلا قزر امتافرومالا يف كعرذب ردقاف
 ا نبتسل ملف لاق نيتيبلا نده 2 تاق كلذ ل لاق دانحاب تقرا تاق

 | لوالا تييلا نا هيلع ركنا امتاو هللا دبع لاق . تفرصناو هتكرتف كلذ
 | لثمي طلخت ال برعلاو معي ) 2 ةرسكف مان يناثلاو دنو هةضورع نم صعب

 || رتتتلا رم دحاو برض يف نيضورع اولخد» ناب نوطلغي اماو اذه

 لوش نا هيف باوصلاف اذه اماف امهماشتل

 )دسم ىلا لها لع الا... هزهظ لكم قملا ناب معا

 ١ قربالا لبطاكر اصف يم تييباروسكم اني تاطلخا تقرا هلوق سو

 ضاسو داوس نينول تاذ ةراحلاو ضراالا نم ءاقربلاو نينول ىلع

 د يورملا نيسملا نب دم نب ةدانج #

 || ذخا ةغللاب فراع ركذلا عئاش ردقلا ميظع يوعلا يوذللا ةماسا وبا
 2 هلع ىورو را دمحا يلا نع ىورو يرهزالا روصنم يبا نع

 || ةيرصملا كولملا نم مكاخلا هلتق نا ىلا أهم ماقاف رصم مدق مث هبتك



 2 6 لصاو نب دانج ىسوم نإ رفعج 9#

 ظ * داّدحلا نباب فرعي ىموم نب رفعج ا

 بيرغو ةئالا نم اثيش همنع سانلا بتك يومتلا لضقلا وبا
 فسوب نب دمحا نم هعمس امم ديبع يلا نك ناك امو ثيدحلا

 | نم نواخ ثالثل تام . مرابحاو نيلسملا تاقث نم كلذ ريسغو يلغتلا

 نادربلا ةرطنق رظ هلزنم برق نفدو 78 ةنس نابعش
 يرونبدلا يومتأا ميهاربا نب نوراه نب رفعج )ع

 م4 ةئس لا < ف ناذاش نا هنع ىور دمحخ وبا

 *6 ةيوارلا لج نب دلج ا
 يف هرك د فيلاتلاو ةناورلاو تي صتلا لها نم آل 1

 ناكو ويرش سفاح هنع ةياوراو ريتكديلا دانسالا كالا را نإ ١
 افراع اهراعشاو برعلا رابخاب ةمالع اهيوري يتلا رابخألا هيلع لذ اذ

 اهيابغاو أهماياب

 *« يفوكلا لصاو نب دانج ع
 رابخالا ةاور نم '' ةدضاع ين ىلوم لصاو ونا لاقو دمت وأ

 ءامدقلا نييفوكلا ءاذع نم وهو ضعب اهضعب طاخف ةفلتلا ضيراعالا

 لاق لاق يتابز رما ثدحو . ةدوارلا دامح سايق يف ظفحلا ريثك ناكو

 لاق هينا نع ئسوطلا يلع نب دمحا ورمج وبا أبريخا رفمح نب .هللا فس

 اولأس الا ىعاش مسسا مهنع بزعي الو رعش يف ةفوكللاب نوكشد اوناكام ظ

 دسأ ينب تسروفلا يف (5) يفوت هلعل )١(

)6( 



 6 يلسوملا دمم نب رفعج © 23

 ةديصق نم هلو

 داكلاو ل لما كّلعو يداؤن "”يف ةولع نح نكمت
 داقرلاو يىنفج نيب ىداعو يقام لاو يعمد ني ىلاوف

 000 0 ةداملاو الامز . ىلع يف ةمالملا كلط دقو
 دادولا يف اهاضترا يذه الو الاصو اهدمحا كياه الف

 ايا هلو |

 ليدنلا هيف انزو عا يذلا مرقلا اهيا

 دودحو _عاسم د. للا د لع. ةكباطاو

 ”ديعو دعولاب لطعلا ناف ملا لجب

 ا لانع لم اذه ناتكلا اذ فلؤم هيلا ريقنلا هللا ديبع لاق
 || هلاّتشا لئاوالا تاف فيك عا تنكو تايبالا هذه ىلع فقا نا لبق

 | نا تلعف انهه ام ىلع تفقو ىتح ةدم ىنعملا نسح سينجتلا ةقباطم
 '0لئارللا دراوت وع امنا تاقرسلا نم ءارمشلا ىلا تش ام رثكأ
 : يف ينأيبا أماو . رفاح ىلع رفاح عوقوو

 | ادادجاو هاو ًالحو الع مدق ىلع يشي نم دب اديسإب
 | اداعيا فيوستلاو لطملاو فلخلاب ءهريصت دعو ىلا كاعد اذام

 ١ اداقحا دولا دسب لطملا رعبش هفلخم مث دعوب راجت ال

 || اداصح قلي مل اذا يدحي سيلو هتبنم لوقلا فطلو رز دعولاف

 ب قى (7) نم هلعل )١(



 *6 لصوملا دمحم نب رفعج

 ًاضنا هلو

 نا َر ريغ هرملإ رملل توملا لبق توملا امو

 ىلبعلا نم ءارثلا سيل موق عدف :

 نكن الفقيدصلا ليث ل تنا اذا

 ًاضيأ هلو |

 لالطا ةق ريفابكا ستيلا 0 ظ

 اوقرفت قيرف نم مايخ ىنبمو لايغم لمثل نييلاو .ابس يدايا

 رئارض موجنا موج نمد |

 ًااوس .ءاظلا لاعآ نا 1
 ىنملا يذاع ساّسلا أ نأ 0
 3 كوضت مايالا تاز امو [

 دنلا ونمو ىلبلا بابرا كنئاوا أ

 3 لذبلاو دوملا هونرو و ظ

 يرتعلا يري هلو
 ديصقلاو عئادبلا تاوعت
 تداعو ايندلا ناج مظاو

 اازرلا يف دهجب ىهدلل لقف .

 يش لك وهو نيتحتفب لبق عمج هلعل )١(
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 رسيلا يذل امون رسعلاب اعرض ىرب,

 يرثملاوه لاق نا الا رولا اف

 رمل عم ناي نا-لا مولا ىلا

 لاوحا ةقرب اهفع سراود

 ) لابقا سدانملا راقال نهو

 | لاجا حربا دجولا اع نل
 لالا اهب بي ديب هنود نمو

 | مراكلاب مهنع قرشنو

 لاعفو دجم مون لضف لاوقو
 لأب و ءونرو أم ىلع دازف

 ديلولا ىدوا دم رعشلا ىدواو

 دوس نهو تاعك هوحو

 ظ ديزم هتعخ ءارو سلف

 ْ ٌْ ىريام لوا ؟



 « يلسولا دم نب رفعج ف قش

 'اذالا كلذ رحلا ًانطا 2 ىح ندقوت موجتلاو هتضخ

 ةديصق نم ”يلصوملا د# نب رفعج طخ نم تاقثو ميحرلا دبع نبا لاق
 نادمح نب دوواد ناملس يبا يف

 كلامج قوش قوشلا نا كلاج -كل ابح تاتبنا لبق اند يجسعا
 كلاون رينب ”ىورت ال ئاوج  اهماوا كيلع " نابت ةفقو ين
 كلالظ *ِفي تالظتسم ىلع  اهراوابىدنلا سمث تعلط دقف

 امو
 اا لال يف تحال حياصم مهلك نيذلا نادج ءاشإب
 كلاسملا يف هنريس دق تنك ناو اهركشد ”لقتسا ال من ملل

 كلاهو قاب لك نم ًانلخ ىرت امئادب ضيرق نم هيف تفلخو
 هللا ديبع نب مساقلا يف ةديصق نم هلو

 اهيعادل ىعرت ,الو بيحب اف اهجانن ليلاي كراد ناش ام

 ابحت ال اهف كيح اك اه. ىللاب انبي ةيشع
 امري تاب عومدب ىركلا نع 2 لغشيففرطلا د الفرا
 اههف امب ايدلا هردق يف لش كلم ىلا يلاماب نبرضال

 [بصاقو اهناد ضرالا راسم امل دعب لومالاو ةرازؤولا نبااي

 اهيراس نابكرلا عم يرسب كيلا يحتم نم ضرالا ضرع باتجاا«لابام
 اهيعارا امم يل لولاك مويلو ربخ الو اهنع ؤبن يتب ل

 بق( ىئر ق(ع#م) .كلح ق )١(



 جه * يلصوملا دمع نب رفعج #

 ةكم ءاطب 9 :نوكنأي فكرابو |

 ىوملا نم ينام تب يننأ ولو

 ىوه نم ح اولا يوطنام وطا ناو
 ىرسلاو د يبلاو مضلا تحن لخداا
 ةلم لك بابلج نم جرخاس ظ
 اتجانم مامالا تلباق للا اذا |

 يذلا كلملا ىلا يلاماب تيمر
 ةجالذاو ةحور الا يه امو

 حتادم نينمؤملا ريما يف يلو
 ىدح ارلاط ال لامالا يب تماو

 ًاطلسم اًودع وكلا نا
 ادم نيئراولا 'ةالولا نبا اي

 هلتقتمربا مالا تمزتعا اماذا |

 ىجدلا يف كاذان مولظملل 'كنتالف |

 ليالا ةفص يف هلو |
 هدلاكو ةلوه رعلا# لف بر

 ديبلا هلعل (5) نومئان ق )١(

 ىجدلا سلغيف””ضيبلا ىط نهاوط |
 ايفاوح ينملا يكحم بكرأ ىلع
 ايه م" يفايفلاو يفايفلا رشنو

 ايل ابر مامث وا ىوضر خئرامث

 ايلاح يلاحب ممربخم سانلا نع
 ايداتع تاجانلا اياطملا يدداو

 امارو حينملاو ىلعلا جورخ

 انانع يرهد تير نم يذلا هل
 ايراوضلا دوسالا هيعاسم تلذا

 تربل مت د نامل نع
 ان نبع قافآلا اع تلم
 ايلامو يلاح ضافلا اك اشاذلو

 ايلا نع هيغب ينادع ىلع
 ايلاوم يلاوملا نود هتفالخ

 ايناو مزعلا كئئاضما نع كلت لو
 امسأت مظلل عفدلاو هتبرغل

 ةيطددلا مولعلا رم هنسحن ام حدملا دعب اهيف تبي نوسخو ةثام يهو ظ

 . هلامعا يف اهداز تادايز و هلكشاو سديلقا هتفرعع حجتالو ةسدالاو |

 اذاوس .داذلالو ماده



 * يلسوملا دمم نب رفعج 2ك

 0 لا

 عم ال لعل بلاط لك ىلع ًافقو مولعلا عيمج نم بتك ةنازخ اهيف
 529 ةرسم ناك ناو بدألا تلطي يبرم :اهءاغاذا املوخد نم

 هيلا لككو هوكي نم داعاذا اهبف سلجبو زي لك يف حتت ًاَْرَوَو قَرَو

 هريغو سهابلا لثم هتافنصمو هريغ رعشو هرعش نم مهيلع ''' العو سانلا |

 اعشو ةباطتسملا تاناكحلا نم هظفح نم ىلع مقاما هديا

 لها نم ةعامج ناكو . هب قلعتب امو هقفلا نم قرطو ةفئؤملا رداونلا نم |
 دق ناكو ءازعلا ا, ار دولاب ذاقللا دصي ههاسو ذل لع مودنسا لضإؤإلا ١

 هأقن هنأ اومجزو هبيس هودناعف هنم سيل هنأ عزو هدالوا ضعن دحج |

 ارفع هيف اوبتكو اومقعف مل انه هومط لا اوديتجاو العا
 مهم ب راه ردحاف لصوملا نع هوشو ميظع حيبق لكي لكب هيف هيلع اودبشو ظ

 مهتم هلاث ام اهيف وكشب ةديصقب دضتعملا حدمو مالسلا ةئيدم ىلا |

 املوا اهريغو دربملاو لش ديشتسو مواعلا نم هنسح ام فضنو ١

 ايفايفلا انيلا  ًاباتمم ليللا عم ًايراس كفيط كتب ام كدجا |

 ايامالا يلعمت مايالاو نامنن انامزو ىلا دمع انركذي |
 ادا  سناوالاب .داغ نامتو . ىلا لغ ىليل لآ ىنم .يلايل

 ايناد وهلا طئاح نم ىضلا ليلظ قروم نانيف نهنم ىصلا دهعو ظ

 | اوم ماهتسلا ءاثد ام ىلع - ىوملاادىوجلا ياء يدملابيرت |
 )00 ناعلاو ان لح نمو ىنم نم “منجا تفاح, تقلع ١

 ملا هلعل (*) احاتحم قى (؟) ىلماو هلعل )١( ظ



 1 ! يلسوملا دم نب_رفعج

 < يلسوملا نادخ ني دم نب رفمج ا
 نسح وه لاقف قامصسا نب دم مركذ يفاشلا هيقفلا مساقلا وبا :

 ةياورلا نيشك رمشلل دقان 'لضاف سدا سعاش فينصتلا بت بنل(

 بهذم ىلع هقفلا يف بتك ةدع هل 04٠ ةنس هدلومو '” مو ةئس تام

 نيئدحلا راعشا ف صهابلا باتك "' ىهف بدالا يف هبتكاماف ىنفاشلا
 م زاو 5: 1 © ةلرمعلاو سعلا َباتك دريم ة شيد
 0 تاتكوهو ان أاضيا مه, ل تاقرسلا ب تاتك ؟"' ءانمم يف ةءأق ناكل

 علاملا هلا دبع وبا لاق . 0 راعشا نسا بتاتكأ هام د
 تراك لب ولع ع نم يلصوملا نادمح نب دم نب رفعج مساقلاوبا ناك

 هللا ديبع نب مساقلا حدمو . هتافو دعب هانرو ةلسارم يرتحلا نيبو هندي

 نعل مدلمزلا نب يلع وبا لاقو . رعشلاب ابناكتو يمانلا سابعلا ابا كرذاو

 نم هنقو يف ام. نكي. ملو لصوملاب تاسائرلا لها نم لحما ريبك نادم نبا

 وعتلا يف وق هب افورعم هقفلا يف ًامدقتم هاوس مولعلا يف لضفبو هيلا رظن ||

 ةبوار ةغللا ننكلا 5 أظفاح هنف ازدبم لدجلاو مالكلاب راع هبتكي امف

 اف ةقبطلا يلاع لئاوالا مولع لع ًاملظم 0 موه ريصن زابخالل

 باعثو دربملاب 0 م اعاده هرصع ءارزو نم لكل ًاقدص ناكو

 ق : تسروفلا (؟) )١55( تسروفلا بحاص اهركذي مل هدلومو هنفو )١(

 ملو ريبكلا تسرهف (5)  تسرهفلا (5) نم رايتخالا يف تسربفلا (©)

 هلعل (م)' باتك لك نع سانلا ىقتسال همنا ولو: تسرهفلا (7) - تيرا(

 مازمزلا يبا نبا



 *« دم نب_رفعج 9. لل

 لبق كرم هل داقتماكر اصف نواعملا ناوهدو لئاسرلا ناودد ىلع ةءاون نبا

 هللا ديعريزولا يدج هرقاف يبا تام مث هيف هل همادختسسا ةرثكك رب زولا

 ا )| ةظالخ ةرضو ةنمانر ةىم هنوثراوتي مهبلع قبو ةسائر ناويدلا ىلع

 اذه دمم نن رفعج ستكو . دما هنبا نبا نم قاحسا وبا ءىناصلا هلسن

 ٠ كباب مولظملل تحف دق : اتحمل يف رب زولا ناملس نب هللا ديبع ىلا ةعقر

 ىلا ابفرص وكشاو كلدع ىلا مايالا احا اناف . كباجح هنع تمفرو

 . تمدق اذا ينرخوت اهناف كتردق مركب اهتبلغ مول نمريجتساو كفطع

 .اريثك تعجنرا تمجينرا ناوءاريس تطعا تطعا ناف.تعتقاذا ىنمرحنو

 . كلضف الا اهنم فاصنالل تددعا الو . كلبق دحا ىلا اكَشا !و

 ةبحلاو ةالاوملا قدص مدقو ليمأتلا قح ةمالظلا قحو ةلثسملا مامذ عفدو

 |0000 نوكت يح لح لدسلا خيو ةفصتلا نم يدب الع يذلأو
 نم مهلقن نيذلا كمدخ ”صاوخم ينطلخم نا يدعم مايالل كب نوكأو
 دئاوا تيأر ناف رك ذلاو ةهابنلا ىلا لوما نمو لغشلا ىلا غارفلا لاح

 دقف كفنك "يلع عسوتو كب تذع دقف ينريجمو تيدعتسا دقف يندعت

 ايف يناسلو يندد لمعتسنو هيلع تاوع دقف كداسحاب ينمو هيلا تيوا
 نايبلا يف ةتألا مو كفالسا بتك تسرد دقق هيف كتمدمل ناطصب
 مالك يشحو نيب ينلصح هافتقا مراث أ تيفتقاو مهمأرب تأضتساو
 اهوحن وعسو يلاغلا اهلا عجري ةطسوتم ةّداج ىلع هنم ينفقوو هسيناو

 يبال هفالكسا سبس ةعقرلا هذه تناكف ىللاعت هللا ءاش نا تلعف رصقملا



 ا * دحم نب رفعج

 ًاضيإ هرعش نمو
 ْنصغ هلك ماوق ىلع رق هلأك هجوب تءاج

 نسواهنوفج يف نسونم اهنياعي نم“ ”نينيعل ونرت
 نئواههسح نم هيفراصو ابسلجتتوتساام اذا ىتح

 زذا امنا تمت الل ةحراج يف قب لف تن

 ) ًاضيأ هرعش نمو

 يكل امنيه ارسم مهماكن روز يشراز

 اوكرت يذلا لضفلا اولمح / اذا ىتح اولكا

 6 يرابخالا ىسيع نب ىهزالا نب دب نب رفعج ا
 مابه ةنس تأم خس راوتلاو رابخالا عمجم ينع نمو ريسلا باحصا دحا

 باتك بتكلا نم هلو هتقبطو ينارعالا نبا نم عمس ٠.١ ةنس هدلومو

 قاحسإ نب دمحم كلؤرك ذ تكلا ديح نموهو ١" ىلع# خعراتلا

 *« ةباوث نب دلاخ نب دم نب رفعج ع
 وبا يدح ىلع وبا لاق ءامصملا ءاغلبلا دحا بناكلا نيسحلا وبا

 قيدص بتاكلا يدابالا ن قيل وبا ينادح لاق طاريق نب نيسفلا

 ناماس نب هللا ديبع نب نسملا نب باهولا دبع دمت وا لاق نييخركلا

 نسملا يدلاو ىلا ناكل اق ناري زولا امه نايلس نب هللا ديبعو بهو نبا
 تناك يتلا نيواودلا ةلججو نواعملا ناوندو لئاسرلا ناودد هّللا #

 نيسملا ابا فاطتسي. نا هنبا هللا ديبع صاف دضتعملل هسا ةرازو مايا يف

 )١( تسرهفلا يف (7) نيعب ىق ١١ دمش يبا نبا )( الفهرست 

 (ةهممر

 ك0 ما م سمسم



 * دم نب رفعج # 123
 ةمامو محلم ناتفخ يف هبا يدب ني ًائاق سابملا ناكو ًاقيرط اهلا |
 لعفو ضرالا ىلا ةكدلا نم ٍقلاو فالخ نم هيلجزو دب عطقن سابلا ظ

 ضم لف طوسلا برض ىلع مبريغب رصتقاو رشعم ينابو فوتنم اب كلذ لثم
 01٠١| ]دج نبإب ننولوط نء دا لّثم :يلوصلا لاقو ..اونام ىتج مليا

 ىلا راذح نبا رعش نمو . هديب هيلجرو هدب عطق ىلو هنأ ىورب
 تابا نم هل قيدص

 ءالولا ف ًامثاهو ميدقلا يف انودك أ

 ءاكذلا يف ًاسايا او نب الا ىف عفقلا نبااي

 داءابو تالضملل تا < .الكشلا يف ران
 ءادرلا يلع يتتيوط مسي كادف تلمج 1

 ءافملا رحب يف موعا ب الا بيب ينتكرتو
 ءاخالا فطل نم هيف غ2 رت تنك امج تبغرو

 ءاوسلاب كما نباو كدن ع نيكد ل دعب نم

 00 اك ل ابك  كلثك  قجوف

 ءاقللا نع ةدفللل ىوهلاو كنيلخال

 درلاو ةفلظا> ىلا: كيد طقم ام كيوكتشالو

 ءالعلا جرد ىرذق كير لع ةريصالد

 0 2 نماقللا تحرم ان ينجا كانهف ظ

 فالخاك هلعل (*) نأ ق 1 )١(

 عي ظ !, 8 ., 5 9 1 : عيب نيف 525“ بند نيفوصت ان ناقل كنتي اوتو 7 هتف شي ا وو يي نع اي ل عنا تنل تن نيد

 1ظ001011111 1 1 ]1 1 ا اي ااا اا ا 1 1 1 1 1 ْ 1 257011 7 نقيس هته ا

 هاو ا حلو 2 جل ممل دس و دو ادعم ريق جدو جلب جا ونرجوا جبع بو رو وو دلال 5 : 5



 فلان ه6 دمح نب رفعج  ةمادق نب رفعج

 مكلجرلاو لادتعالا تقو نامزلا نا لعا لاقت نافلتنم هلو ناتتات فل
 ينتبطو رع اك" اناو عبطلا ةسابحو ةناثغلاو دربلا ةناغ لع :نفرفت

 لوش أثناو قفنن الو :ئلتختو قرأ 3 * نامزلا ريغتب نا ىلا انلدتعاف

 طاش 0 و ذوناك يف ءاملاك >> ةدرب نم“ جيلا ا

 | مس لع 3 ؤ هلأاك هقالخا قبض ننلاا هياكل

 طاشنلا ليلق دال لصتم -هتفلاظ, امم ا با

 طاسبلا يف يتلا ليثانلا نضسب هنأ ينمو“ 03004
 ب 2” راد نأ دححا ندم نب رس ١)

 رصم .ءارمشت رابخلا باتك ل ليسلا ه7 مساقلا وا قاكتلا

 ناوبد هل ملاع ةغالبلا نسح رعشلا ريثك هتقو يف هلثم رصمب نكي مل لاق |
 دق نولوط نب دمحا نب سابعلا ناكو لاق . ةنسح ةريثك تابتاكمو رعش |
 مث سانلا رثك !:هيدانو ماشلاب هسا ةبيغ دنع ةقرب يحاوت يف هبا لع جرخ ظ

 ناكو هونا هب رفظف ناوريقلا يحاون نم نورخآ هيلع جرخو موق هب ردغ ظ

 خرؤم قالوز نبا لاق . هرما بحاصو سابعلا ريزو راذح نب رفعج |

 ىلع طاطسفلا ىلا لخداو ةيردنكسالا يحاون سابعلا لع ضبق رصم |

 ل مهب جرخ نمو هباثكل بصنو ؟40 ةنس يف ' "' ديقم لغب ىلع بتق | ظ

 هعقوم فرعا ال ءاعبرالا موب يف كممسلا ةعبفر ةيظع كد هيلا جرخ ام |

 ولعلا كلذ نم عرشو ايا نولوط نب دمحا سلجو ربشلا نم

 انتخسن يفو : رادج همسا (85 تسوكلط عبط ) ديعس نب برغم يف )١(



  بتاكلا ةمادق نب رفعج 8 3

 ديم ىلا هب ةيرعشاو ىسيع نب ىلع ىون تداعذنم :

 اهلا. كلام هللا وهو ....يحيو تيع يذلا قحوف
 ءادعالا ةباك تنابتساو نما لك منح تعا دن
 ءانوالا ة ةروص يف ع هلللاو ةوادعلا دعل. او راص 3

 ءارظنلا نم هلخ دع هنا لع شع مهلك نولات

 ًاضيا هرعش نمو
2 6. 

 اًذاَول يم نع الا - لو ضل كابق تمم معسأ

 اذام قوكيق يتصنب ةتسو ١ .يمسج نارجشلب تدقسامف
 م ةمادق نب رفعمْلو :. نسحم نب لالمل ءارزولا باتك نمو

 تارفلا '” نا 5

 لاعفلا ا يطا موكا تارا ناي"
 ع جر

 م

 يلاح ”مايالا تارك  ركيخل ذم تريشو

 'ااآ- ثلا كتابا .  لع .نرسح ايا. .انمل

 ظ يلاو لاوحاب تيلب اهنا اهلع  افمل

 ظ ا كارا يضورعلل تلقو تلق : نايح ينال تارضاحلا باتك يف تأرق

 | ايكنيب قفت فيكو هيلع فرس هلا اهلي ”ةمادق نبا كالسيف ًطرذنم

 سة ىو 52 3 5 1 اا |0007 ب دع ويطيالاجو 0 تيربو ال ف ذو . عع ل 2 دقاحإ انزين 8

 ير ف ادم ساستالا كد دا مام ووو دب سرا تجاور تجمل والا . ١ قاد

0 

 ا ١

 )١( ص ءارزولا باتك(7) تق  )"9 7١١ملكتملا وه نايح وبا ناك نا ||

 ص ) قيدصلاو *١٠6 (



 ادا وم

 د الا ل ل ل تل لا ل

 :ذ *6 بتاكلا ةمادق نب رفعج

 اهريفو ةناتكلا ةعنص يف تافنصم هلو ةفرعملا نسح بدالا رفاو ناكو

 ن دمعو دربملاو لصوملا قاحسا نب دامو ربرضلا ءانيعلا يلا نع ثدح

 تاقنو .ينابفصالا جرفلاوب هنع مر مهوحنو يعازملا كلام كب هلل دبع

 شرفلاو درزلا تب يفوتسم يتسبلا فلخ نب نعم ديعس يبا طخ نم
 بناكلا ةمادق نب رفعج لاق لاق كلملا ماظن ةيلوتب يهاشكللا يتاطلسلا |

 7-1 : ةدمتلاو رك نااب هللا عسا

 يملا زاج دق ةج هلاو نسمحلا يف انمو
 يبرزتساف الوا ةَر / 5 كسفن قرف

 ا 1 سلا ظ
 رفع ريزولا ىسيع نب نمحرلا دبع طخ نم تلق لاق : هطخ نمو
 ةمادق نا

 ىهبلا لالا مثلا نييك اراب يقانأ ناوبرتا د

 ينخ سما لكي يدانبو يس "مضغ هينلاحالكف
 0 قدح-و 59 7 هأن ف 0 نسحا يبأب

 نيش : نايث ءاثالثا ة هايذأا نب ةمادق يا تام هخمرات
 جرخا ان ةثاسس يفو نارشل نبا لاق . 84 هع ةرخالا ىدامج نم

 ةمادق' نب ىضسجلقلا بالتي نيا ل يؤول 0
 كلذ يف ناكلا ْ

 ءاوتسا ريغب ىرولا روماو ءاحرالا يهاو كلملا حبصا ْ

 لسصالاب اذك (*) رفضتع ق(1)



 ظ

 6 ةمادق نب  لضفلا نب رفعج © هن

 |0037 نع ريزولا لفتو لمع يلو هنبا هبنج ىلا اكو و ”يث هبلق

 من لاقف خييشلا ج هل لاقق هن ةعبقولا ىلا نوكي ببس هنحتم نا داراف

 أ ”ا تائش لاقف نيشلا ترزو لاق نينمؤملا ريما اي

 | يلو اب كيلع مالسلا هدهع يلو نع 0 ا ا < ادب لاسم

 هلفغا ام هكرادتو هتنطف نم 'بجاف هتاكربو هللا ةحرو نيلسملا دهع

 | جرخت ال نا بف الغش انل لت مل اذا اقف عنتماف ةرازولا هيلع ضرعو

 . | ىلا عجرب لو اهم ماقاف كلثم انتلود يف نوكي نا ينغتسن ال اناف اندالب نع
 7١ | يلا ريزولل لمعّتسي ناكل وقب لابلا فقاحسسا ابا تعمسو لاق . دادغب

 )| هتنازخ يف ناكو ةنس لك ١ اقم علا هنلإ لمحو دئارم# دقاعلا لضفلا
 ١ | لع لكف فرصيو لع الاب سف يعم قعتساف نيقارولا نم ةدع

 ٠١ || لاق . ءافعتسالا نم هيلع مزع ناكام كرتو ةقارولا ىلا داعف رانيد ةثام
 0| لعهد د بخ من قيإ عمة دكأ طاطا يزجحلا "ل الا جرت لو لايحلا ديس نيا قامسا ايا“ تعم“و
 1 نع لاب تلأسف قيتع دغاكيف اهبتكو بلطلا تقو يف زج نب رشع

 7 | دنقرم# نم ريزولل لمحي ناك يذلا دغاكلا نم اذه لاقف دغاكلا
 001 اهمعطق ءاضس ةقرو 1 أمف تثفاو اذا تنكف ةعطق هل نم يلا تعفو

 دياوفلا هذه هيف تنتكف اده عمتجا نا ىلا

 * بناكلا دايز نب ةمادق نب رفعج »©
 مهتالعو باتكلا خياشم دحا وه لاقف بيطملا هركذ مساقلا وبا

 1 يف ى (*) (*84 :) ظافحلا تاقبط يف يغذلا اهدروا ةاكحلا هذه ()



 كل #* تارفلا نب لضفلا نب رفعج

 يبا دنع ترضح لاق هظفل نم رصن نب فسو نب هللا دبع دمت وبا

 ريزولا راد ارضاح مايا ذنم تنك يل لاقف ةرهاقلابهراد يف يباهملا نيسملا
 لضفلا يبا نب لضفلا سابملا وبا هيلع لخدف سلكن ب جرفلا ابا ينعي

 سابعلا ابا اي هل لاقف هلجاو همرك او هتطاا هجّوز دق ناكو ةبازتح نب ريزولا
 هفصو يف دازو لضفاب الو لعاب الو كيبا نم '” لجراب انآ ان يديعإ
 هدب جرخاو هفنا ليش بابلا فلخ كلبا دعقا ام يردنا لاق مث هماركاو

 لشن ال سابملا ابا اي هللاب هل. لاقو .قوف . ىلا هنا لاشو ةسار اب 0

 . عفارتو لسك رابدالا ام يردن عضاوتو طاشن لابقالا ام يرد كفنا

 رفعج لضفلا وبا ناك لاق "نب دشر نب اص يلع وبا هعجج اف تأرق

 نب رصنوبا هيلا بتكف سفئلاب هناتسن ىلا جرخ دق ريزولا لضفلا نبا

 هيلا اهذفناو بهذلا ءاع ةحافت ىلع جاشك

 تاقوالا يف لينلل للي ريزولا اذا

 تارفلانيرفعج» ايممس هأبأ دقف

 ءالؤره دصق امل لوقب لابحلا قاححسا ابا تمعس يسدقملا ىهاط نب دمج لاق
 جرخ الا ةيسابملا ةلودلا »رم دحا قب” انس ا

 لف جار 4 هناف ةبازيح نب لضفلا يبا ريزولا ريغ ةمدخاو لابقتسالا

 هلعف يف هوبنأعو دابلا خياشم هيلا عتجا لوخدلا 3 يتلا ةليللا يف ناك

 ظ ماقتنالل أب 8 مهنع كرخات نولعجتو ةنسلا لها ءامدي'" يرغن كناهل ليقو

 يفو هساجاو هلجيو همركأ هيلع لخد الف مالسلل جرف ٌجرخا نآلا لاق

 ررغت هلعل (4) ملو ق (") لصالا يف ضايب () ةيلوجر دشا ينعي (1)



 8 تارفلا نب لضفلا نب _رفعج © 1

 ءارتبلا ةيحلا اهنم هراد ىلا باسنا تاداعلا اب. يراجلا تارشحلا ةاوحلا ٠

 أ انل اولص> امو ةفوبص وباو ريبكلا نابرقعلاو ىربكلا نينرقلا تاذو
 هأأ هللا هنققو خيشلا سمأت نحنو ةاومللاهانلذب ةلمجيو ةّقشمو ءانع دعب الا
 | ةاولا ذفنن نا ىلا اهم دجو ام نوصب هتيبصو هتيشاح ىلا .عيقوتلاب ىلاعت
 بتكو '" ابلقا ةعقرلا ىلع ريدملا نبا فقو الف ابلاس ىلا اهدرو اهذخال

 راشا امب هتادم سرحو هتمعن هللا مادارب زولا انديس ”” ما ينانا اهليذ يف
 | "مالم همزاب قالطلا نا كلذ يف هيلع دمتع يذلاو تارشملا سما يف هيلا

 نب ركب وبا يندشنا . مالسلاو رادلا يف هدالوا نم دحاو وا وه تاب نا
 تارفلا الس حدع ي را لئلا نحاصل ينيقلا ناودتلا ل

 ذوع هيف يل ضخا ام . ٌديعو ديع سم دق
 دس همم ”ءاملاو وزع -رمخم كو

 ديدعلاو اياب نينا دالعا ل نماي

 ليزي تارفلا ىلع مادن تارفلا لآ
 دوبش هنم كيلع مهف كلضف تناو
 ديدم كيتحار نم 2يريغل موب لكو
 دودص هنم ناكف بذتقزراىلا يلله

 ديعسو انرهغد يف قش الا سانلا ام

 اعنا اوال

 ايون نر يلا يلا ا لا

 || انثدح سامتلا نب نيسحلا نب هللا دبع دم وبا انأبلا ينافكألا نبا لاق

 هلعل (5) ةثلث ق (”) نم ى : تاوفلا (*) باوصلا هلعلو اهملق تاوفلا )١(

 ددع طقس
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 نب دعسا نب دمح ةباسنلا فيرشلا طخ تأرق . كلذل اهدعا يتلا رادلا

 ا نب 1 نب رفعج ريزولا ناك يومشلا نباب فورعملا " يناوملا لع
 أ نيتانالا م تارشحلا ىلا رظنلا ىوبع ةءازمح ناب فورعملا تارفلا

 يف ناكو ل اذه يرجب امو نيعبراو ةعبرا ماو براقعلاو تايملاو

 لبق ينارذال كناكوب شوو ريمسو © يناكتنشلا راد لباقت يتلا هراد

 ٍواَح ” شارف ميق املو تايحلا * للس اهف "' ةجخرم ةفيطل ةعاق كلذ
 الك ناكو ابطغخو نزلا :نقو ةعدظل مسرب نومدختس# هعمو ةارفبا كد

 يف نوهاش و تايملا نم هيلع ردّش ام هل ديصي, اهلامتاو ريعم يف واح

 رب زولا ناكو رظنملا ةبب للا ردا اسس نمتلا 7” تاو

 ايايصحم يف اودهنج ىتس ليزملا محل لذي باوثلا يف وا كلذ يف مهبشب

 ةاوللاو نومدختسملا لخدبو ةعفترم ةكد ىلع هيف ساج تقو هل ناآكو

 فنريب نوشرحبو ماخرلا كلذ يف هءوحرطيو للسلا يف ام نوجر خخ“

 ىلا ةعقر ذفنا موب تاذ ناكالف هنستساو كلذ نم سجن. وهو ماوملا

 هتلودو 3 هانا باك نا بعأ نم ناكو تناكلا رب .دملا نا ليلا خيشلا ْ

 اهف هل لوش تارذلا نا راد راوح ف 6 نآكو هدذنع ا ناكو

 انيلع ضرعو ةحرابلا ناك امل هنا هتمالس هللا مادا ليلخلا خيشلا رعشن

 برق ةيرق وا عضوم ةيناوجلا ىلا بوسنم وهو : ينارخلا تاوفلا يف )١(
 يزيرقملا دنع اهرك ذ دجا مل رادلا هذهو :: يكاكسلا تاوفلا يف (*) ةئيدملا

 شارفو تاوفلا (0) كلن تاوفلا : كلس ق (5) ةهجوم ق : تاوفلا
 همايا تاوفلا (8) قى : تاوفلا (7) تاد ق : تاوفلا (1) واحو |[ ْ

2650 



 انفي وول
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 ظ 0 | ل وريص دق مث .اريذو هنوعدب. مويلا ثو . هراوع اوربظاو
 ْ 5 هوضرو مودع سما ىلوت فيك يح لب . هوبصن فيك مهم يب

 ©” رصن ينا َنب دم هنظاو ملعلا لها ضعب ركذ مساقلا وبا ظفاحلا

 00 رام ةنس رصع ثدح ةبازنح نب لضفلا ابا را يديمجلا

 هيحر ؟* هياتكك اناكو ديعس نب ينغلا دبعو ىنطقرادلا اهجرخ ءالما

 ا لهال مط. ملعلا لهال امركم عامسلا مج ثيدحلا ريثك ناكو

 ذتغ تار دو دتنلا هل جرخو هيلا ريو دادغب 3 ينطقرادلا لهتسا

 يفو دج ةريثك ةلج هل تجرخ يتلا ءازجالا نم ” ينابملا قاحسا يبا

 559 ٠0 ا بسم نم ةلامسخ قوملاو اذك فدسم نم اغلا يوما اهضعب

 ةقش هيلع قفاو ريثك هلام ينطقرادلا .ىطعا دقو تادنسملا رباس يه

 1 قمنبو ًايظع فورعملا نم اعيش عنصيإ هرم مايا يف لزب لو ةعساو

 || هل مث نا ىلا مبريغو فارشالا فانصا نم نيمرملا لها ىلعةريثك تاقفن
 سل ربقلا ىلا رودلا برقا نم دجسسملا ىناج ىلا اراد ةنيدملاب ىرتشا نا

 ررقو اهبف نفدد نا ىصواو دجحسملا يف قيرطو طئاح الا ربقلا نيبو هنيب

 هنونأت لمح تام الق هيلا هوناجاو كلذب هل اوحعسف كلذ فارشالا دنع

 ١١ | ةباينلاو هيقلتل ةئيدملاو ةكم نم فارشالا تجرفن نيمرللا ىلا رصم نم
 ّ يف هونفدو ةئيدملا ىلا هودر مث ةفرعل اوفقوو اوفاطو هب او نا ىلا هلم يف

 1 ” )دقو : لابحلا ظافللا تاقبط يف () هستاك هلعل (9) ريضغ ق' (1)
 |١ ركاسع نبا دلوم لبق 487 ةنس ينوت اذه لابخلاو ”ي.دقملل ةياكحلا هذه يبحذلا
 تايفولا تاوف بحاص اهدروا ةآلا تءاورا ع(



 :٠ا/ 6 تارذلا نب لضفلا نب رفعج

 رفعج لضفلا ابا ريزولا تلأسو رصم تلخد مث ةزم خيشلا لاق ةيباكح
 ينطقرادلا نم هتعمس تنك ام هل تيكحو يدنغابلا نع لضفلا نبا

 سمخ نب اناو ناولس نب دم نب دم يدنغابلا تقلل ريزولا يل لاقف |
 نانرح هللا همحر يضاملا ريزولل ناكو ايش هنم تعمم للا مو نينس

 لضفلا وبا لاق.يديزللل ئرخالاو هأ ارو امون هكيجن يدنغابلل اهادحا

 ١ يل ارش مرا يف يدنغابلا عم ًاموو تنك لوقت هللا همحر يلا تمم

 يدب تددف ةرابطلا ىلا يدنغابلا ماقف ةبيش ينا نب ركب يبا 7 هذ 1

 0 » بوث ٠ هرهظ ىلع اذاف ركب يبا ثيدح نم هعم ءزخ ىلا

 ٠ هتلأسو ههجو ريغتف يدب 6 ءارللا ىأرف يدنغابلا عجرف هع يقابلاو ٍْ

 هي كك لوا ينالدأ نطفا و كلاذ”ريغتف عبير اذه شا تاقو ظ 3

 ؟”هب رم نب ميهاربا نب دمحل باتكلا اذاف هنعتل اسمن ثيدحلا ةبتكيف

 نإ شح ةهودس ىأزو لاق سوسوملا هبوبيس رابخا يف مهاربا نبا

 لاّتف ميظع بكوم يف بكر دقو روفاك توم دعب تارفلا نب لضفلا

 هءدب نيب دشحؤ . هناك قئفلو . هباثتك عج دق لضفلا يبا لاب ام

 . قرط مالسالا نا هنلبأ . هفلخ ركاسعلا قاسو . هفنا متو . هبا

 ربدمو سعالا بحاص مويلا وه لجر هل لاقف . قرس ةبعكسلا نكر ناوا

 .هراثا اوكدكدو .هراد كلارتالا سبت سمالاب سلا ان ا 00 ١

 ميهاربا نب دمحم نا ( "46 : ه ) سورعلا جات يف (9) ريف هلع (1)
 اعب م بقل يطاغالا
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 َ . هتبالو نم مايا ةسمخ دعب لتقف هفرعي ملام نمضو رخآلا هنبا تازفلا

 ٍْ "اع هلق الو ناتيبلا ناذه رفعج لضفلا يال ىوريو

 رج ىلع اهم ارواط تب و اجور اها سلا نلخا نم

 | ريثلا نم يلاعلا ىوس يرث سيلف . ابفصاوع تّدتشا اذا حابرلا نا

 ٍ ْ هللا دبع نم عمو نابفصا ةبازنح نب لضفلا وا مدق هدنم نب ىح لاق

 ا دمحم نب نسحلاو ةرامع نب ةزمح نب دمحو يركلا دبع نب دم نبا

 ظ | وعواتقبل يف نمو“ يرصملا نوراه نب دم نم دادغبب عمنو يرادلا
 لن لضفلاو معلا لقا ىلا: لئام عامسلا ريثك لقعلا نمنح ظافملا د

 ا هنا ينغلبو هللاب ردتقملاريزو هوبا ناكو روؤاك اهريمال ةرازرلا دلشو رضم

 1 ا هدنع نكي لو اسلحم يوغبلا دمحم نب هللا دبع نم ععس هنا رك دن ناك

 |٠ وبا جرخ هيلاو رصعب ثيدملا "”ىلع ناكو هتينغا هب ينءاج نم لوقي ناك
 || يطقرادلا حرفا دنسم فنصي نا ديرب هناف كانه ىلا ينطقرادلا نسملا
 ُ "135 لام. هتهجي نم هل لصتو دتسملا هل. قف تصف ةدم هدنع ماقاو هيلا

 ئ 1 ا ابا تممس هدنم نبا لاق' ” مذا باتك يف ينطقرادلا هنع ىورو

 ظ | تلاس يمبسلا فسو» نب ةزمح لاق لاق يناجرملا ةدعسم نب ليعامسا

 ]| قاولس فب دمح نب دم نع ينطقرادلا ظفاملا رمت نب ىلع نسملا ابا
 "01| ةبازتح نباب فورعملا تارفلا نب ؛ لضفلايفا ريزولا نع ىف يدنغابا

 )١( يف (*) ةيئاب تانيا ةئالث اذه رفع ديعس نبا دروا دقو : اهحيرو ق 1 ٠

 يلاع هلعل (*) (؟59/:*) ظافحلا تاقبظ يف كلذكو يعرضحلا نايعالا تايفو |71

 )  ) 5ٍطدملا ظافحلا تاقبط يف
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 اوندن ىوحلاو لا ناكس ديزي  انتمازرغ انآر ان ىسلا ١

 نذبلا انقاوشا لمنع تفعضدقف عضوم حيراب قوشلا لج كيفا
 * يلاقلا مساقلا ليعامسأ نب رفعج 37

 بحاص وه ا واو هر ذ مدق ٠ يذلا يلاقلا يلع يف دلو وه

 ًالضاف ًاسدا ًاًضِنا اذه رفعج ناكو ةروبشملا فتناصتلا نم اشريتو يلامالا

 هحدع سلدبالا ريما صاع ينا ن دع” روضلا و لئاقلا وهو | را

 روعذلاك رفق بابشلا ىلتق - ينتبت تءاج بيشلل ةبيتكو
 راوغلملا *ةتك" قلت قلكو تعم لك شي ااه

 * ىسوم نب دم نب رفعج نب لضفلا نب رفعج )+
 ةءازئحو ةبازتح نباب فورعملا لضفلا ونا تارفلا نب نسملا نبا

 ناكو رصمب تارفلا نب نسحما ةامح ةبازنح تناكو ةبراج تناك مهما مسا

 يشخالا ركب يف نب روجونال رصمب رزو الماك اعراب الْضاف اربذو

 ةيديشخالا ةلود تضقتا نا ىلا روفاكل مث يلع نسحلا ينا هيخال مث
 تام . رصم يف فنص ام هل فنص ىتح ينطقرادلا نسحلا ونا لحر هيلاو

 نب نيسملا نب دمحا در“ يف خيران يفو . م.م ةنس هدلومو "و1 ةنس ْق

 | يف تام ةبازئح نبا نا يرابذورلا نمحرلا دبع نب دم نب دمحا نب دمحا

 هبا 1 لتق ه5 ةئس يفو كالا مأيا يف سو ةنسا وفض ري ثع كلا

 ينو كوديسب بقل ناكو تارفلا نب لضفلا نب رفعج نب نيسملا ابا
 نب لضفلا نب رفعج نب لضفلا سابعلا وبا كالا ةرازو يلو 4.ه ةنس

 مولا ( ملا/ ص )) ديعس نب برغم يف (”) صاع يبا نإ روصنملا 4



  جارسلا دحأ نب رفمج 2
 لوالا ءزملا لع ناكف

 تممج امل مالحالا ركشا |

 وطاو "© ىع- لذابلا اما |
 2 هدا

 دجن مل ادالب دجم اذبح

 قراب اهنم حال ام اذاف

 . ةراج ىميلس ذا ىسا تسل

 اهم زادلا تطش امل 3

 هنكل ىرك فيط تلسرا

 ًاضيا هرعش نمو |

 ىونلا انيابحاب تطش دقو انفقو
 ابمسرب نيفقاولا عومد تدازو |

 ىوتلا ىلع نامتس ريص قب |

 0 ء(0) 1 .
 قارفو ىو يدذد يك

 5701 ا 5

 ١ || ىوط يذنمىرسلا يثاولا رذح

 ' || ىوللاف دورز عازجا نيب

 || ىوجلا سم نم قراطلا ابفيط

 اهاوس ضرا يف لالقلل ةحار

 اهابص تبه وا قاوشا جاه

 اهاوه انيفصنو دولا لدب
 اهامر ثيح نم نيبلا اهامرو

 اهارك لاز دق نيعلاو انراز

 "|| نزملا بعير قس اهيكبت رادلا ىلع
 86 3 1 1 ٠

 " | نفسلات رج ام نفس تلسْر اولف

 7 | نفج الو طيلخلا عيدوت دعب هب

 يغ هلعل () قارفلا ق (7) ًاموي ةينيطنطسق عبط )١(
0 



 00-0 وا و ااا --2أا001

 ا 6 جارسسلا دمحا نب رفعج ف

 هل لاقف ماملا برك نم حبرتس دعقو هسأر فشكقف ماجا يف ناك
 وبا خيشلا لاقق ىذانتف "' ىوهلا كلانبال كسأر ّطغ دمحم وبا خيشلا

 انش رضخالا نب زيزعلا دبع دم وبا انابنا . ةحار هيف دج هلعل دعس

 ئرقملا ير وزرمشلا نب نسحلا نب كرابملا مركلا ابا تعمس لاق هللا همحر

 قاضف هنم عمساو جارسلا دمج يع نب رفعج 2 ينا ىلع ًارقا تنكر

 هنع يعاطشاب هنم ينوفب تلقو تمدن 9 هنع تعطقتاف هلاك هزم يردص

 عقو الف يبونلا بابل يذاملا قاعملا هدم يف هتدصقف ةرك كلام

 هسفنل يبدشبلاو يف بحر يلع هرظن

 يروزرهشلا ىضقت دق“ يروزف رهش دعب يروزت ناب تدعو

 روزربش ىمبحملا دلبلا ىلا ىلبمللا رمن انه دعومو
 ا 1 لا 37
 دور روش كلصو ربش نكفلو قح موتحلا كلن ررشاف

 01 ا 7 777 77:0 0 اا اا ا ا ز ز ز ز ز ز ز ز ز زةزة زة ذة ز ز>زةزةزةزةزةز ةزةز2ز زة404041006042ا0ايا6اا 1

 ْ هرعشادملا
 ادومجح اوحضا ةّبحالا ناف ادودحلا كنب ف كولابعمدلاعد
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 م 60 1 3

 دحأ و ميجا و ماجد

 !ديدشلاو مهفيعص تافاف

 ادولج متل م ا قزم 0

 هلوق قم 2 ءزح لك لع سكو و ا زحا قاشعلا عراصم اتكلم

 ىورف ق :نايعالا تايفو 6(” دمحا باوصلا (*) ءاوطا ينعي )١(

 بونذ ق (0) كرب نايعالا تايفو (4)



 هي

 رش ائمدم 2 و

 هرعش نمو

 5 ا اذا نم!

 ( ةبدي رأغا باتك نم لن ] جامسلا دحا نبررفعج لاقو

 تاو دحن ضرا نم رطل

 رحال : قا.:داولا

 اتهوم روغلا نم قرب امل حالو

 ةنسو .فلتعت قانعالاب نلف

 ىلا اهرك ذاف يداحلا امل ىنغو

 يئاكر نينملا يف يتتكرش دقو

 اوحوطت نيشهجم . بكر لوقا

 أهربخو

 اساور ورق له ىزنش تلالا

 رىصلا دبع نب روهعج . نب نسحلا طخ تأر

 نب دعس وبا خيشلا لخد لا + ةيمالتا نب لئاضفلا وا خيشلا يندح

 < جارسلا دخا نب رفعج »ف
 اك السمو ًاباط_ لهن

 اطسو هنكح يف انيلع راج

 ذو و َةّمأ ركذلا ك2 يف

 | ةمزالا يف امل قرم ىلا قيتع

 )ذل ضايرلا هتم ترون ًايح

 تبش قراوطلل ران ةلعشك

 تّرتساو اهءاسرا يف :صقارت

 درو ةتاعاسو .هبف . ابماباو

 ةنو دعب ةنر انيلع ندزو

 « يتربع ءام اودر » ام مهم لمعو

 تلون دقام دعب نم ىصلا يللايل
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 يهذلا دنع ركب

 .ةعسلاو بحرلاب ركب وبا خيشلا هاقتلاف هيلع للسيل جارسلا كرب دمع وبا
 | دقو امهيلا دعصف يناهبصالا رصن وبا خيشلا ءاخل نا ركاذتب اساجو اتاعتو

 )١( وبا هتينك نكلو قاقدلا يدادغبلا روصنم نب يتابلا دبع نب دم هنظا !

 بتي اخ: يطل و

2-0 



 ١ :*© جارسلا دما نب رفعج

 ف اعراب ناكو يدب زلاو يطيعملاو : هنبأ نوع يناو * برز نب ركن ىف

 ؟”عسرب ةنس يفوت .ةنسلا لعنم ظح اذربللاو رعشلا يناهموقتللاو بدا
 ممع ةنئس هدلومو

 * جارسلا رفعج نب دمحا نب نيسملا نب دمحا نب رفعج ل
 نب مساقلا اباو ناذاش نب ”يلعابا مم“ يدادغبلا ئراقلا دمت وبا

 اباو يزوتلا نيسحلا اباو ”” اطيش نب متملا اباو لالخلا دمع اباو نيهاش

 : .يروصلا ىلع نب ثيغ 58 تا رك أسع نبا لاق. سوتتلا مساقلا

 رعش هلو بدالاو معلل ةبحمو ةليجج ةّيرط وذ نيسملا نب دمحا نب رفعج

 ءازجا ةسخ يف يلع مك دناوف بيطخلا انش هل جرخو هب نمي ذل

 أمم نطق ف * تاعفد ددع روص ىلا ددربو اهريغو رصم ىللا رفاس ناكو

 هن ١ نكي و » هئع تك يفوت نا ىلا ا ماقاو دادغب ىلا داعو ًنامز

 مظنو . نادوسلا دهز باتك . قاشعلا عراصم اهنم فيناصت هلو « سأب

 تناول لاق 0 لاق . كاذ ريغو و قلو همي ينك اح

 نفدو 54 هنن راص رسدع يداح 6 رد يفوت يراصنالا

 هرعش نموا5وا /١ ةئس جدل "3 قلاييعلا لاقو .ةش ناكو زرأ باب ة ةربقع

 انساكو هند 8 قافو هأوه ىدع كيع ملفا

 )١( ةلصلا يف (؟) حرفم نباو هللا نوع نباو ( 788 ددع ) هلصلا يف .485

 )* )9اطيش نب نيسكلا 0 دمحا نإ ددحاولا ديع (ة60 ص) قاشعلا عراصم ف همسأ

 ) )5طخ طقس هلعل

 (١ه



 * دما نب رفعج يلع نب ربج 9# 06

 د مج باب 22-

 اص نب جرفلا نب ىسيع نب يلع نب دبج )ع
 وه ىسع نب ىلع نسحلا وبا هدلاو و يريهزلا يبرلا تاكربلا وبا

 دحا اذه تاكربلا ونا ناكو يسرافلا يلع يبا تبحاص روبشملا يوحتا

 نغ بون ناك يتاذمحملا كاملا دبع نب دم لاق . املا ءاغلبلا ءابدالا

 معتب ناكف هتبيبش يف نجو ةباتكلا يف لوطلا ديلا هلو دادغس ءارزولا

 يورصبللو ٠ و قىتح سوعو تقولا كلذ يف ةؤوبنلا ىعداو رثبلا لبحم

 445 ةنس يف تامو دع ديف بو

 © يزورملا دمحا نب رفعج
 يعاجج دحا وه لاقف ”” ميدنلا قاحسا نب دم هركذ سابعلاوبا

 )ل1 نم لوا وهو اًدج ةرنك دتكو ملا نم عيا يف بكا يؤم

 اال ىلإ هبتك تلو زاوهاب تام ٠ منيب لو كلاملاو كلاسملا يف ًاباتك

 . كلاملاو كلاسملا باتك هبتك نف . "74 ةنس يتارملا قاط يف تعسو

 . مجانلا "اق :ريفلا ناذآلا ناتك .ويكلا ناذألا تاتكأ

 ؟* ةباطخلاو ةغالبلا باتك - ناطلسلا ىتك ديبأتل نارقلا خرات باتك

 1 * ناورم نب كلملا دبع نب دمحا نب رفعج
 7 ١ يضماقلا نع ىور ةلسافلا نباي فرعي يليبشالا ناورم وبا يوغللا

 '000 1 ةعوبطملا ةخسنلا ةرابع فلام توقاي ةرابعو )16١0( تسربفلا يف (0)

 ٠ ةعوبطملا ةخسنلا نم هرك ذ طقس (*) عضاوملا ضعب ظ



 ال تح ااا اوم

 3-5 « ناورث وبا دمحم نب تباث

 هخويش ضعل نع ينربخاف حوتفلا ابا كلذ دعب ثيقل مث دمح وبا لاق
 نبا نم اهدحال لاقف نائداحت نيلجر هسا يف ىأر يبارعالا نبا نا

 اهمامت يندشنا مث مدقملا تيبلا دشناف يبارعالا نبا بيق

 ناجم نيحلاصلا يف بساحل 2 ةينع ةيسيقا' للا 00

 نالجرلا نم ما ضرا ةبال اننودرتسلا ناجتخراوتلاققف

 ينايف يترسا امو ميمت هموقف تفر اما امل تاقف

 نافلتايف ىتشلا يقتل دقو اننيب يهدلا فلا ىتش ناقيفر
 *( يلكعلا ناورت وبا +

 نب لثاو ن فوع دلو تنضح ارا مسا لكعو لكع يخ دعا

 نب رضم نب ساملا ن ةكاط نب دا نب فانم دبع نب فوع نب سبق

 ناك ريمح نب ةيعللا يذ تل مهماو مل ةما يهو نآتدع نب دعم نب راز 1

 يلعو دعسو مشجو ثرحلا لثاو نب فوع وندو هتفص دضن يف طع

 ايلكع ناك ءالؤه نم دحاو هدلو نم لكف هل بقع الو جرد“ 0

 ندبوتس ركذ ىذا ةندانلا يف ملعت ايودب ًاارعا ناورت فا نأكو

 بتكلا نم هلو قاحسا نب دم لاق . ًاعصف ناكو هطخم دجوو تيكسلا

 رعشلا يناعم باتك. سرفلا قلخ باتك

 ةليبق مسأ طقس (5) سيقو طقس هلعل )١(

 هل



 538 دمحم نب تباث 9# 0

 ]| فرشلاو ءايلعلاو لقعلاو نيدلا هب تنكس دمل يف كلنفمب ىو
 اد 5" ةنمن نمو همسج اذبم .٠ ةيريشع يف ًاعرك كيلع نمل
 000 ىرتاابق بارتا ايف ١ هليل ءازبمت: ىلإ هولس دق

 * يناجرملا دم نب تبان ع
 | ىلا لخد لاقف نييسلدنالا باتك يف يديجلا ه رك ذ حوتفلاوبا

 أ اماما ناكو اهكولع عمتجاو اهروغن ىلا غلب و" ”اهراطقا ف ب سلدنالا

 | مرح يف لتق “ لاوكشب نبا لاق . بدالا مع يف انكمتم ةيبرعلا يف
 | مايقلا يف هدنع هتقحل ةمهنل ةجاهنص ريما سوبح نب سددأب هلتق 481 ةنس
 ظ هققح عم ناكو م٠0 ةنس هدلومو . ةسابح نب” رديب همم نبا عم هيلع

 1 سلد الاب ليماو ابلاط أم ماقأو دادغل لخدو قطنملا يمل مق بدالاب

 | ىيبعن يلعو ينج نبا نع دادغس ىور جاجزال لج حرش بانك

 | .بدالا ملع نم اريثك ىورو ّيرصبلا نيسملا نب مالسلا دبعو يعنرلا
 0 يجابلا كلملا دبع نب ءاّربلا نع دما نب يلع د يبا نع يديجلا ثدحو

 "| اهكولم نم ينل نم لوا ناك سلدناالا يناجرملا حوتفلا وبا درو امل لاق

 0| هلأسف هماركأ يف غلابو همرك اف ي رماعلا ادهاجم شيملا ابا قفوملا ريمالا

 1 لاقف كعم اذه نم "” هقيفر نع
 نافلتأيف ىتشلا قتل دقو "انني ىهدلافلا ىتش ناقيفر

 )١( شيلا يبا قفوملا عم ناكو 1*5 ةنس يديمخلا داز (5) لصالاب اذك |
 (؟85ددع)ةلصلا يف (47سلدنالا راطقا يديمخا (*) لا عجر مثةينادرس هنودغ يف

 موش ق : يديمخلا (7) هل قيفر يديملا (5) ريدي ةلصلا يف (ه)
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 الامألا 6 نانس نب  زيزعلا دبع نب تباث 9

 فورعملا يوحنا يزورملا اص نب دم نب دوواد سراوفلا ما هنع ىور

 هيبا تبان يلا مسساو . تبان نب زيزعلا دبع هشاو تيكسلا نبا بحاصب

 ةغللا يف لوقلا لوبقم هب قوثوم ردقلا ليلج قارعلا لها نمزيز علا دبع

 ديبع يأ قارب فرع
 * *ىلاصلا ناو ص نب ةرق ن تبايب نإ نانس نب تبان ا“

 نسحملا نب لاله. هركذ ايف تام خرؤملا بيبطلا نسحلا وبا

 يف رك ذ دق ناكو مده ةنس ةدعقلا يذ نم تلخ ةليل ةرشع ىدحال

 .م١ ةنس لوا نم نسحلا نب لاله لصوو نيتس ةنس رخآ ىلا هخيرات
 هن أدتبا يذلا خيراتلا باتك هلو اراب ًاسداو اةذاح ًابيبط نسما ونا ناكو

 .دحاو داع رصمو ماشلا رابخا يف درفم باتك هلو . ردتفملا مايا لوا نم

 ن تبان نسملا ابا هلاخ يري ؟ىباصلا لاله ن مههاربإ قاحسا وبا لاقو

 ةرخ نب تبان نب ناتس

 فكي هعمد نيزح كاب جيشل فرملا همض نماي تنا عماسا

 فشكتي ردصلا باج اهنم داك( اهتعبم باقلا ميم نم ةرفزو
 فسا ةلمغ وذ هلا اهبر) تدبش ةوعد نانس نب تالا

 فيدلا :هتقنش ام. اذلا ليلملا فش,“ ه. تنكو ىنعد ام كالط لا

 فطتخم حورلو اهدئاذ تنكو امل تنكتسافايانملا لوغ كتلاغ
 نقب اهدنز نم براض اهنطا اهبحاص فكلا قارفك ينتقراف

 ٠ 5 .٠ هت“ ١0 5 35 « س 03

 فصتاو يغئايلا دصع ف تفا 0 تدنع نم اي يدضع ىف تتف

 تودغ هلعل )١(



 6# زيزعلا دبع نب  نيسحلا نب تبان © مو

 مد ءاثلا باب زج

 *« ةعارش نب نيسحلا نب تبان اع

 ظ ةلس نبا نع ىور لاقفهب وريش هركذ بردالا يب للاط وا ٍْ
 | شمار نب روصنمو يديشرلا هللا دبع نب دم لضفلا يباو ىسيع نباو
 | رفص نم ريخالا رشعلا يف يفوت ًاقودبص ناكو هنم تعمس مريغو يناحبرلاو
 55 ةئس

 5 يفوكلا هللا دبع نب ىلع تباث يبا نب تباث 3*

 ظ ليقو مالس نب مساقلا ديبع يبا باعتا لثمأ نم ناك يديبزلا لاق

 يونل .دمح تباث يلا مسا يركسلا لاق ميدنلا لاقو .ديعس تباث يبا ممسا

 | نب دم لاق . نييفوكلا رابك نم وهو مهنع دخاو بارعالا ءارتعف ينل
 | اتق ؛ قرفلا باتك . ناسيألا قلخ باتك تكلا نم هلو قاما

 | رصتخم باتك . شوحولا باتك . سرفلا .قلخ باتك . ءاعدلاو رجزلا

 ضورملا ””باتك. ةيبرعلا
 * يوغللا زي زعلا دبع تباث يلا نب تبان )٠غ

 | ديبع يلا نع يور ةغللا ءالع عم تايدنألا قلخ.باتك هل يذلا
 رصن يناو يتايحللاو مرثالا ةريثملا نب يلع نسملا يباو مالس نب مساقلا

 نب رخاو دايز نب دمح هلل دبع يناو يبي مصأع نب ةلسو. متاح نب دمحا

 ا 100 220 ا للا يي ا د ا

 طفيل + انف : ٍ / اتنسم ى

 هنا ىلع لدي, اذه (؟) (55) ةعوبطملا تسربفلا ةخ# نم هركذ طقس )١(

 قبس يذلا ريغ سيل



 0 يس ل ل 0 ا 5 تتم نين م حين د :

 الا * قيفوت  نايثلا نبا بلاغ نب مامن 9

 نبا باتك هب لصو باتكو هو هفينصت نم ةلصلا باتك يف يلدنالا
 ةغللا يف عماج اج باتك هلو نايح نبا لاق نييسلدنالا خيران يف يضرفلا

 اهنورطت نيطاشلا ةقللا 7 خوبش ةيق ناكو ةدافالا مج نييعلا حيبقلت هامس

 مدق : م هنافو ا ا انردص هش ناكو ابسساقع نيقذاحلا

 “0 نب دمح نب هللا ديبع نب نيسحلا نب دم نب 3

 سما ىلوتي قيد ز نب دم دج ناك يوحلا ييشارطالا 0
 قيفو» دلوو 8 لا دعا ديبع هنبا لقتاو هلل ١ عئاطلا لبق 3

 نبدلا ةلقب مهن -. ناكو ارعاش ًالضاف اسدا ناكو قشم» نأ 000

 هرعش نمو لئاوالا بهاذم ىلا ليملاو

 سواوطلا باثذاك سيمعرصخ ىلع كوددلا فارعاك رانلجو

 سيالملا رضخ ىلع ليحت ءارح اهتيز موب تاجن سورعلا لثم
 سلب شرع يكاحب شرع ىدل' ءهءرورلا يدباس 10

 سإدارفلا باي ىلا ىرقم نييام اه.سوفنلا ايحت امبرا ايلا قس "7
 سدارفلا باب ةربقع نفدو 5٠١ ةنس رفص يف تام

 م يف تيبلا اذه دروا (؟) ةغللا لها ةخشم ( 58٠ ددع ) هلصلا يف )١(

 قشمد يحاون نم ماشلاب ةيرق ىرقم نا لاقف (54* :5 ) نادلبلا

 ا
 يل



 © نابتلا نبا بلاغ نب ما 8# 11

 مد ءاتلا باب اج>

 «« ©" نايتلا نباب فرعي ورمت نب تلاغ نب مامتا»

 | لا قس لاق“ لحم نإ يدع ” يبلدنالا ىبزلا لاعوا

 | راس ىلا اهنم ٍبلجي نيتلا ةريثكسلدنالا دالب نم ةنسح ةدلب ةيسرم
 | يف اماما ناك لاقق يديجلا هركذ . نيتلا عيبل © هيلا بسن هلملف نادلبلا
 | ىداجج يف ةيرملاب تام عرولاو “" ةنايدلاب اروك ذم اهداربا يف ةقثو ةغللا
 | راثكاو اراصتخا هلثم فلو ملةغللا يف ”نيملا مسيقلت باتك هلو ؟م<ةنس
 " | هللا دبع نب دهام شبجلا ابا ريمالا نا كلذو هلضف ىلع لدن ةصق هيف هلو
 ٠١ || مايا اذه بلاغ يبا ىلا هجو يحاونلا كلت ىلع نيبلغتملا دحا وهو يرماعلا
 | ديزي نا ىلع ةيسلدنا راند فلا اهم نكآس بلاغ وباو ةيسرم ىلع هتبلغ
 ٠١ (| «دهاجع شيملا ينال بلاغ نب مامت هقلا امم » باتكلا اذه ةجرت يف
 | الو تلمفاام ايندلا الم يل لذبول هللاو لاقو .لعفب ملو ريئاثدلا درف
 |7١ لاق . ةّماع ىلاط لكل نكل ةصاخ هل هعجا مل يناف بذكلا تزهتسا
 || ملاعلا اذه سفنل بجاو اهّولغو سيئرلا اذه ةممل يحعاف يديجلا

 | يراصنالا لاوكشب نب كلملا دبع نب فلخ مساقلا وبا لاقو . امتهازنو

 أ تدجو طقس (؟) نايعالا تايفو يف اذكو ينابتلا يضلاو يديجلا دنع (1)
 دربي 08 باتكلا مسا )0( عرولاو ةفعلاو يديمخلا (ه) اهملا هلعل (5) مي هلعل ()

 عضاوملا ضعب يف يديجلا ةرابع توقاي ريغ دقو يديجلا باتتكيف



 مورا 4 يريجلا دازي  يخركلا دادنب »
 ذا هباعصا نم ةعامجج هدنعو (” ءانبالا ناكدد يمازرلا ميحرلا دبع برد

 | دقو تازازجو رئافد اهيف ةالخم هعمو سوسوملا ةعدرب دجسسملا انيلع -

 درطا لاَقف هنم قرف ارادننب اكو راذنب ىناج ىلا سلخ نايبصلا هعبن
 لها نيب نمانا تينوف هنع مثودرطا مل لاقف ينع نايبصلا ءالؤه كليو

 (| مهتم ىري له رظنف بنو مث ةعاس سلجن مهتدرطو مهيلع تعصف سلجلا
 نب دم يتثدح : اوبتكا لاق مث ةعاس سلجت مجر مر, ملال اذا
 لا ها مسا ام يبعشلا لكس لاق رمعم نع قازرلا دبع نع كش

 ىنعم ام خيش اي لاقق رادنب ىلع لبقا مث .هكالما دبشا مل سرع اذه لاقف

 سعاشلا لوق
 اهروفس ةادثلا اهنم ينارادتق "2 تضرإت ليش 0

 رادنب لاقف كريغ بيجو كلأسا نونحم اب لامف ةويبجا رادنب انل لاقذ

 اهنأ ملع هب دبعت نكي لو اهر وس نم هتلمف ام تاعف اهار امل هنا لوقي

 سمو كونف . اهلا هطاسبناو اهمالك نع مجحأ امرضح نم هنرذح دق

 كلذ يف براق دق رادنب ناكو ساكأ كنسعا لاقو رات سأر ىلع هذب

 ةنس نيعسل تقولا

 0-0 5 35 5 0 قفا
 بومعب يا نب داهم 3 *دازرخ هل تنوفعت لا فسوب

 ةيالثلا براقي امم هسا لبق تام هبا ةقبط يف يوحن يور 1 ْ ظ ظ
 6 يتاممسلا لاق . #0 ةنس لاوش نم نولخ عبسل كلذو صخر ]

 نويمريجتلا بسب اهملا ةرصبلاب ةلحم مريت باسنالا باتك"
 فاسو نب ق (*) دادغب يف لحم )١(

2) 



 لا افرص رع تح هلع تلعو لع لم لك يف فضغإلا سراما

0! 

 ظ  يخركلا ديملا دبع نب رادنب اف كل
 "|| نم توند الف ةنللا بيرغ نم اهنف عقب امب هاري نم نحت اهنماردص
 نبا ايلاقو انيلع لبقاف رادنب ناج ىلا ترص ىتح يناب دتساهطاسن فرط
 تبكر » ربما اذه يف تءاجيتلا فرحالا هذه ىنعم ام ددزي نبا ايو هر

 ' | الا ياما سيلو تررف حابصلا تب رش مث تلزتف ةليبق يماماو يجوجدلا

 آو مث ةيرددناو لعسلاو صوفلا تن ياما تصقرف عجن
 7 || لزا 2 ينارو تعجر م * ماجا هتقذا ىتح هب لزا مف لق 5 يئارو

 1 ظ ةيورو رظن اذه يف نينمؤملا ريما اي لاقو رادنب ردبف مم كش ةربلا

 آ0 0000 نم انجرفت ادغ ىناركأبو افرصناف يير» ضامي ايكتاجا دق لاق
 ||[ يناف بلطاف ربملا اذم ترفظ دللا كدعاس نا لاقو ىلع رادنب لبقاف

 ١ اذه ىلع تفقو ىتح نطبل ًاربظ رتافدلا تبلقو يلزم ىلا تبلقتاف هبلاط
 00000 ةضيلاف رادثب تركأبو هتظفحتف بازعالا رابخا ..ءاثثا يف ريملا
 ) || لاقو رادنب ىلا تفتلاف هظافلا ترف مثربللا تيورف تدب هانهتصو
 7 | جرخا هل لاقق رض نزال يلع مالغلل لاق مث متةصو ١ قوف ديزي نبا

 7| ناكو يلام لصا كلذ راصف يلع هنذا لبس بجاعلل لقو ديزي نبا "ىلا
 ١١ باتك يف يرصبلا مالسلا دبع طخم تأرق . هببسو هلصا هللا هججر رادنب

 : ظ صهزالا ين نب ف حل يرهزالا 322 نب را نيناحلا ءالقع

 | يف هازام "" ةرضحمب يخركلا هرل'” نب رادنب سلجم يف اموي تنك لاق
 )١( ىف (4) عم هلعل (9 ناويح مما طقس هلعل (5) يقارو هلعل ||(

 ) )0لصالاب اذك



 نإ _هيصصفب

 تن ةديصق لك لوا ةديصق ةئامبس ظفح رادنب ناك مسساقلا هنبا نع

 لاق هنا باشللا دم يبا مامالا خيشلا نع ينغلبو فلؤملا لاق . دامس
 اهوا ةدينصت تس نم رثكأ ىلع عقا لفريقنتلاو شيتنتلا ل

 || ةغللا لع ف 5200 هرأ نب راد ناك ناهمصا بانك( 0 ْتناب ْ

 ربظف قارعلا ىلا اهنم جرذ مث خركلا نطوتسا نمم ناكو رعشلا ةءاورو

 ركب ونا )0 ثدحو لاق . ةنع اودشن يريغ نمو يم عال لوشو رادن

 ناك لوش يومالا سابعلا ابا تعم لاق دادغس هيلاما يف يراسالا نءا |[

 نع يندشنا هب مسهلعاو رعشلال هنامز لها ظفحا يناهصالا هرأ ن رادنب ْ

 ينتدحو ةزج لاق .. ُداَمسس تناب ةديصق لك لوا ةديصق لالا 0

 رادنب يانغ بيس ناك لو درتملا تحف“ لاق حيسما دبع نب ناعتولا

 أرماس ىلا تدعصاو ةرصبلا تقراف نيح يبا كلذو ينابصالا هرأ نا 1 ١

 يف هنامز دحاو ناكو هرل نب رادنب اهب تيخآف لكوتلا مايا يفامدرو | ٠
 ءارعش رعش نم هظفح نع دشدال ناك ىتح برعلا رعش نءواود ةءاور

 لك هل تاكو ةغللاب ةفرعم سانلا حصاو ليلقلا الا مالسالاو ةيلهاجلا

 هراد يف ةليل ترف نييوهلا نيبو ينيب عمن لكوتملا ىلع ةلخد عوبسا

 لكوتملل ينفصو نا ىلا لصوت مت ناقاخ نب , تلا ىلا يتدح عفرف سلا

 يوربو باسنالاو رابخالا هبحب لكوتملا ناكو هسا يراضحاب ىصاف
 ثدحنو ق (؟) تنعمأ هلعل )١(

 آ

ْ 



 # رادني ركب نبدمم # ا

 نلعت ديعس ابا اي هل لاق نسما ىلع فقو الف هعم اوضفف كلذ نم دد ال

 لوقيأثناو مدنو كلذ دعب هسفن اهعبتتف تعم دق لاق انالمث قلاط زاونلا نا
 2٠02 ةقطن ىتم تدغ ال يمسكلا ةمادن تمدب

 رارضلا هجرخا نيح مداك أمم تجرفن يتنج تناكو
 رايللا ردقلل يلع ناكل 5” فلو ىذا تكبلم يف ولو

 نودشن.و .ردقلا ىلع ليحن ترتخال تريخ ول لوقت برعلاو لاق من

 ردقلاط خم رفتأطخا تنك نإ ١ ١ ردقا. وا يق. ريداقلل يع
 لاق . كلذ دعب هءايشغ تلاقاف يردقلال عانقلا منذ لاقو هيلعن قبطا مت

 روعا ريصق دوسا لجر اذاف ليقع ينم ترم لاق ينزاملا ي”دح دربملا

 دامسلا كلذ نم هعم قيلاوج الم وهو دامس لت ىلع مق فشكأ صربا

 ظ هبوص لعاب ينعي وهو

 لثم يدجم "نو دوجوم كلثف 2 لصويهركتسنو يلبح يمرصتناف
 عمساو كيلع هللا كراب لاق كلثم كحو دجت ىتمو هللاو تقدص تاقق

 دشنيل مفدنا مث اريخ
 يلاغشا الو يمه نم تناام لاخلخلاو فرطللا ةبر اب

 يلاغ لثمو دوحوم كلثم

 *« يناهبصالا يخركلا ديملا دبع نب رادنب اع
 دخا لاقق ”” تسربفلا يف قاحسا نب دمحم هرك ذ هرل نبا فرعي

 تسرهفلا نم ةعوبطملا ةخسنلا يف هسا () الو ق (9) يبلقو يناغالا (1)
 ةزل كانه هيبا مساو ٠ توق ءؤ دام ينم طقس دقو :( 4 ض) دادنم

 وذ” ذزذ]] ] ذزذز ذزذ] ذز ز ز]ز] ]ز]ز ]| ]| | ]| ز ]ذة ز ذة 0100000 اا



 لع ايس مناي ىف

 22ه ح ]ع منزل - ةييوسزرس ا ريس ايي ليت اا 1 2000000000 ١+0

 1 * يتزاملا دم نب ركب

 تمزلف يناعملا فورمل ةعراضم يه ذنم كلذإف فيكو نبا وحن يفاعملا

 فو رح ثييأرقا ينزالل' ةعرز يبا ننا لاق يربطلا لاق .اضعاو اسوم |
 اشاح موقللا ماق كلوقك من لاق . نّداضتم نيفلتخ نيلمع لمعت يتاعملا |[

 افرح ةرم نوكتف سرفلا ” ددز ىلعو بون ددز ىلعو آدبز اشاحو ددز |[
 ىنعم لوقب يتزاملا تعم" لاق دربملا ثدحو . دحاو ظفلب العف ةرمو |[

 هلا شم: نم ىتسش آلام ثيينص اذا يا تلك اها مت عنصاف_حتست ملاذا موق |

 ليوأت اذهو نلف هيلا ماوعلا تهذ أم لع ا تيك 8 هدم عنصاف

 نب دم نب دمحا رفعج را يجاجزلا مس اقلا وا لاق . اد قد

 ثأق مل هل ليق دقو ينزاملا نامع ىلا سام ترضح : لاق يربطلا متسر

 لها بهاذم كا ليملاو رّدقلا هدنع ثيمر ل ىلا نع كتءاور ْغ

 لجو نع هللا لوق يف لوقت ام. يل لاقف هسلجع يفوهو امي هت لا
 ىوقا هيف عفرلا نا لل تهد هب وييس سل ردع ةايرلك ءى 2 نك

 وه 'يث انبه سبل هناو رمضملا لمفلا لامتسال ةلبارملا ردع

 كلذك اهؤرقت نو بصنلا الا ءارقلا ةّساع تبا ناكل نإ 000
 ىنعأا يف بصنلاو مفرلا نيب قرفلا اف يل لاقق ةنس ةءارقلا نال ابنا |

 بصنلاو ءادتالاب عفرلا تاقف ةماعلا يب ىرغت نا تبغ نان نعف

 قدز رفلا نا انباحصا نم ةعاج '” ينثدح. لاقف هيلع تيماعتو لعف رامضاب

 قلطا نا ديرا يناف يرصبلا نسل سلجم ىلا انب اوموق هءاحصال ًامون لاق
 لاقف مدنتو ابعت كسفن لعلف لعفت ال هل اولاقف يسفن ىلع هدبشاو راونلا

 ظ (4:19) ةباكلا 5 يفاغالا بحاص دروأ )0(



 ّ *« يتزاملا دم نب ركب 1

 ا” 0 رك نآرثلا ينفع باتكس تكلا نم ينزالإو قاحسا نب دمت لاف |
 / |١ باتك“ هيوبيس باتكر يسافت « باتك. ينص وحلا لاع باتك|
 5 باتك فير رصتلا باتك. ماللاو فلالا باتك. ةماعلا هيف نك ام |
 001“ هيوبعس باتك ل ابك قاوتلا باعك - ضورلا |
 0! لاق يناديملا فينصت را رت اك ريش يرهزالا طخ تأأرق |

 | فعضو طيلخم مهي نارقلا باءصا لاقق رلءلا لها نع ينزاملا لئس |

 ' | ومتلا باحصاو جوه مهفف ءارعشلاو ةعاقرو وشح مهف ثيدحلا لهاو ظ

 ْ فيناصتو . هقفلا وه ملاعلاو هلك فرظلا رابخالا ةءاور يفو لش مهف |

 ْ ١ اييك اياك ننسي نا دارا نم لومي ناك هتاف فاطل اهلكي نزاملا |

 0 ' دع هلأ ىف ةوبيس تاتكق 2و .حتسيف هبوبيس باتكدعب وحنأا ظ

 |١ دنع تنك لاق ينزاملا نامْع وبا انأبنا لاق يربطلا مت متسر نب دم ثدح ظ

 ا نا شفخالا لاقف يثايرا لضفلا واو انا شفخالا ةدعسم نب ديعس

 ]| ويلا ذم هتبأر ام كلوقك" مساب سبي ّىنعم فرح يههف اهب عفر اذا ُدْنم

 ضقت ءاممالا ىرن دقف ا نيضشولا يف نوكيا لف يثايرلا هل لاقف
 نوكي الف الف سما ٍديز ُبراَضوأ ادغ ادنز براض اذه كلوقتك سصننو

 | اهل تلت نامعوبا لاق“ عنقع شفخالا أب رف ةلزملا هته

 'قورح _تغءرابض اذا الا ًاميضوم: نإ ادكه ءايمالا ملانال تركذ طا

 غن هانت مالتي قفا ههنا ا وتوم اوجاع اووف جلال
 | تسرهفلا نم ةعوبطملا ةخسنلا يف رك ذي مل باتكلا نا ىلع لدي مجملا (*)

 || هلعل () ةديبع يبا باتك نم للخ ىلع جاسدلا باتك ةعوبطملا ةخسنلا يف (1)

 نوكي الفا



 نيسس اع اسي م يل ا ا السلا نيس ف من جسما

 م1 هيو لا 1 وم م و

 خ :©6 ينزاملا دم نب ركب 9“

 ظ يونغلا مك( لوقو

 ًابحاش كمسج ام ىميلس لوقت ظ
 ردانم نب دمحخ ةديصقو

 يدوف ماجلا ينال يح لك

 مويلا كرعاش نم لاق مث ءيشب تسيل لوقي ةديصق هتدثنا اذكناكف
 يف املاق ًانايبا هتدشناف هل يندشناف لاق لذعملا نب دمصلا دبع تاق ةرصبلاب

 حابر نبا انيضاق
 هرطق يصقراف بوق 3 2رصبلا ةيضاق اي

 هرتفلاو دربلا اذ اف ١ كسير يّرمو

 هرحاي فصقلا جاع نيريشت دق كارا

 هرطلل كديعجيب كيّدذخ كفذحت

 ظ هل لّمعتا '”تامدنق لاق . ةزئاحب يىلماو احر اطتساوا 000
 لضف. يتزاملا ناكو ىناصيف هيلا تلصو اذا هدشناف املاثما ظفحا نا

 ينابزرلا هرك ذ هنلم لل حن ينزاللو . قئاولا

 | نايبصلا ةرصاو ءاسنلا .يأ» امهنع ةضايرلا وذ زج, نيش
 نانع لكي يرجح ىضلا واو. ١. سهاوه ندوماف ١

 ةالئنتم لاقق يشايرلا لضفلا يبا ىلع هتزانج تزاتجا ينزاملا تام انو
 ديالاو ىهدلا ناثدح مانفا مهتنذر ًاماوقا هللا دعب ال

 دحا مهم ”انيلا بوؤي الو انتيقب نم موب لك مد

 )١( انل ىف (5) تاعك هلعل (”) ةبتعلاب يا جيس روب هلعلو لصالاب اذك |



  ينزاملا دمحم نب ركب © اللا

 ةلوعفم ىنعم يف تناكاذا ءاملا فذح امناو ةف رظو ةعرك لثم ءاملا

 لوعف وه امنا ليعفب سبل انبه ّينِبَو بيضخ فكو لييتق ةأرلا وحن
 نوطش رثبو روكش ةأرصا وحن ثينأتلا فصو يف ءاملا هلت ال لومفو
 ءايلا يف تمندا مث ءاي واولا تبلق يوب يب ريدقتو ءاشرلا ةديعب تناك اذا

 مث ينزاملا لاق . باوملا نسحتساف تيمو ديس وحن ةليقث اب تراصف
 ' لا ىف راند هتاملا لع يرجي ىلاولا ناكق ةرصبلا ىلا تفرصنا

 اا دوتاف لكوتملا ترك ذ مث ينع تمطقق قئاولا تاما ىتح
 ناقاخ نب ا ينعار ام كارثالاو حالسلاو ددعلا ن نم تاز هبلا تاخد

 ٠ دلع الف .ابف سيجا لا لع ملقم نا تيقحو هندن نيب

 ينارعالا لاق 6 لوقا نينمؤملا ريمأ اي تاق تلسو هيدب

 اودغ هاخا نب عم نا اولد اهاولداو اهاولقن ال

 ولقلاو . تجرخاف تدربتساو تدرا ام ينع مرغب ملف نامع وها لاق

 ةمرم نسحا يندشنا لاقف كلذ دعب يناعد مث . هؤاندا ولدلاو ريسلا مفر

 تم 22 نأ لورق الكاف يملا * تلاق

 لإ

 عجوت اهميرو نونملا نما

 ةربوت ن 3 ةدصقو

 كلاه نيي أب يره هد امو يردعل

 اذا تواق لاه ريسلا يف اهب افنعت ال اهاولق: ال ريسف يرابثالا نبا دنع )١(

 | ٠ ل 000 عقر ايد مانا ثنو انوع ابد ترس



 ا *6 ينزاملا دم نب ركب »

 ضحق ك] نين ادن كل , رض لوقت تي زاردولاقف

 انف رضاع كييكذلا نا ناو" مطقناف امهنيب قرثلاب هتبلاطف ةديز

 لعشن لاقف لعفلا نم "” نكت نزو امال تلق ةئس نعال ١ ”اولا

 لعتفت هريدقت لتكنو تلقف هرسف يل لاق مث . تطلغ قئاولا لاقف

 لاقف نينكاسلا ءاقتلال فلالا تفذخ سمالا باوج هنال مزيل ماللا

 بوقعي يل لاق انجرخ الف . بوقعي اب كباوج ال باوملا اذه قئاولا

 تدصق ام هّللاو تاقف ةصلاخلا ةدوملا كنيبو ينيو اذه ىلع كلم ام
 ىرخا ةصق ؟' تبيلا اذلو . كلذ كننع بزعي هنا ”نظا ملو كتثطخم

 ىثعالا لوق نع ينزاملا تلأس هّربملا ” لاق تييكسلا نارا

 اهلاوز لاز ليللاب املاءام ابمه نم امل ادب راهنلا اذه

 ةليللاو مويلاو َراهلا امل ادب دودصلا اذه ريدقت ىلع راهلا بصن لاقف

 لاق يديبزلا ثدحو . اهلاوز لاز لوفتف ىنعع لاذاو لاز لوقت برعلاو

 قتاولا ل لاقف ةفوكلا ةاحن هدنعو قاولا دنع 5 رضحو ينزاملا لاق

 5 كلم 06-2 او لا دلرل يف نولوقت ام تاقف ةلكسم تاه ينزام اب

 قئاولا لاق ة ةضا رن ريغ تاباوجم اوواجاف تو هفص هوة لب م 1

 اهمقْل ةلعاف ىنعع ليعف ربدقت لع ف تناكول تلقف كدنع ام تاه

 تيكسلا نبا ةمحر' يف نايعالا تايفو يحاص ةياكحلا هذهدروادق )١(

 اناخا انعم لسراف ىلاعت هلوق يف ينعي (؟) قثاولا ناكم تايزلا نبا ريزولا لع>و

  ق (4):سلجلا اذطو هل © لثكت
 تمس صح

 م

 | تنكساف لاتكت اهظفل راصف ابلبق ام ةحتمل افلا ءايلا تبلقتاف ليتك هلصاو

 ا
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 ربرج لوق امدزو كلذ امل تلق نينمؤملا ريما قدص تاقف

 حامتلاب ةفيلللا دنع نمو كيرش هل سيل هللاب ينث
 اندالوا ىلا نوفلتخم ًاموق انه تا ىلاعت هللا ءاش نا حاجتلاب قث لاقف
 | ةفصلا هذه ريغ ناك نمو دل مانا هب عض الام نكن مهما

 ْ تلقف قتيحان او رذحو الئاط مهنف تدجو اش مهننحمماف لاق. مهمع مانعطق

 | لضف 000 بأ فكل هلا تسر اق كتم دحا لع ىلا
 || لاق“: هيلا جاتحي لكو اهريغ يف نوقابلا لضفبو مولع يف ًاضعل مهضعل
 " || هرظنو هءاطخ يف لهملا ةءاهن يف ناكف الح مهنم تبطاخ يلا قئاولا

 مهف تدشلا دقو ةفصلا هذه. مف مدقت د نينمؤملاريما اب تلقف |

 ' ا اامللا وذ شااؤلو . ءانعضم' لازال بما نا

 ااددو .ةركب قال امم هلقع" اونا ناييصلا] لعنم

 | ينل مثنلا نا نينمؤملا ريما اي تلتف كب يل فيك كّرد "” هلل يل لاقف لاق
 ةدحولا تفلا ينكلو كيلا راظنلاو كيردل زوفلاو نمالاو كب رق

 1 دتقاو

 0 ةداعلا ةبلاطمو كلذ م6 ٌرضِنو مهنع دعبلا ينشحو» لها يلو دارشالاب

 || عمسلا تلقق كبلطن مل ناو انعطقت الف يل لاقق عابطلا ةبلاطم نم دشا

 ف لع ىرجاو ( راند ةنامسمخل ةءاور يفو ) راند فلاب يل ماو ةعاطلاو

 '0 اقف امون هترضحم تنكو لاق يديإلا دازو .نانند ةثام.ربش لك
 |. رم ملصا راند كّتمتَت لوقت فيكي رباك د قو نادعس ناو مداق نال

 ' || ايف نا الا يناغالا يف باوصلاو : هلقع اوبص م اع نم ىف (؟) ءان يناغالا )١(
 - قالك <« اونضا د
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 ا 6 ينزاملا دم نب ركب

 يممسا تاقف ةباور يفو ) ركم يما سايفلا ىلع تاقف انموق يف ةريثك ةغل

 ههجاوا نا رهتسا مل ين تدصق امل نطفو كلذ هبجعاو كحكضف ( ©" ركب
 ترازأ نع 1 تسلل نئمطاف يا نئبطاف ساجا لاقو كحضو ركاب

 و 3 : 1 ا 3ك[

 حب ل 0 00 كك م 3 ٍْ

 ةيمتلا 0 تاالا م هكا رش لا جاتا اي ةيحن م مالسلا

 ىدها لحجر 0 نا 6 دعايح بجن و لاحم لعشلل 1

 نيح كل تلاق ف ا ةي تلق : دلو كلا تتسلل

 ىثعالا لوق يتدشلا,تلق . اهتعدو |
 ن

 م 56 نمو ءاوس انارا ليحرأا كدح نيح يتلا لوقت

 مري 0 اذا ري أناف أث دنع نم كنف الف أنأيا

 محّرلا انم مطقيو يلع > دلل نك » ابننا
 ًاّضيا ىشعالا لوقاملاتلق دقو كب أك كلاولا لا
 اعجوالاو باصوالا يلا بنج براي الحرم تيرا دقو يتب لوقت

 انيطضم ءرملا :بنملا نافذ موب 2 يمصتعاف تيلض يذلا لثم كيلع

 يراسالا نا كنه (90) نايعالا تايفو بدحاص اهراتخا ةياورلا هذه 4للإ

 دلولا ماقم اههثا ينم رغصا ةيخا (754)



 5 ا 1 1 ٍ

 ه6 ينزاملا دمع نب ركب ظ م

 ميلع بط روبالا زمنو و#تأاب و ضورعلاو رعشلاب وه

 موقي سيل كيلع يربا نا . الا ركباي كيلا يتذ سيل

 "الم نكي ناتيثامحلا ضنب يتزاملا.ىزج لاق دربملا ثدحنو
 7 هلع نككلو ةألا نم 2+ .ةقب لع يلا آل كيترعا يا

 | نيح ىلااشاع ناو يزعملا الو هتيم دعب قابب يزعملا سبل
 | 0 بناتك «رقيل راد ةثام. ينزاملل لذد دوه نا دزبملا نع يور دقو
 ) 1| لاقق كتئئاعو كتجاح عم تمنتما لهل ليقف كلذ نم عنتماف هوبيس
 ' || ؟ىرفا نأ تهركف هللا باتك نم ةبا اذك اذك هنوبيس باتك يف نا
ا لسرا ىتح ةدددم كلذ ىلع ضب مف ةمذلل هللا نعت

 1 ا هبلط يف قئاول

 ا فرب يلع جرفلا وبا ثدح وق ام قامضا هلع هللا تعلو

- َ 00 

 ' |١ ن/ ثراحلا رعش يف هانغ اقراخم نا يل قثاولا لط سبس ناك لاق

 + ١ ئوزتملا دلاج

 ٍَظ ةيحم مالسلا ىدها "اجر مكباصم نا ميلظا
 )00 دلا ءانسثر نم قب نم قئاؤلا ” لأسف نورخآ هيّوصو موق هن

 1 ' وم كي لاق هيلا تاصو الف . يلاع ةحازاو ىلمحت صاف هل تركّذف

 1 ةعببر نزام ما سبق نزام ما يمت نزام نم لاق نزام يب نم. تلق لجرا

 |١ يهو كمسا ام ديرب كمسا اب يل لاق ةعسر نزام نم تاق نملا نزام ما

 لاق ىف : يناغالا (”) لجر قراخم هانغف يناغالا يف )50141:86١(
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 هتردقل هعطق الا دحا هرظاني ال ناكو ءاجرالاب ” لاقيو ميم تاع |

 وحاب نامثع يفا نم ملعا هيوبيس دعل نكي مل لوقب دربملا ناكو مالكلا ىلع
 شفخالا نع ذخا وهو هعطقف ةريثك ءايشا يف شفخالا رظان دقو

 ىلا فلتخا .مث يمرملا ىلع ارق امنا شفخالا ىلع ًارقب ل ةزمح لاقو
 وبا ناكو . يح وهو شفخالا مدّقبو هرظانب ناكو عرب دقو شفخالا

 يف بيطمللا هركذ .اهف نامْثع وبا تام . راقنلاو جردتلاب هيمس ةديبع
0 

 نع دربملا ثدح . +م. ةنس تام هنا حضاو نبا رك ذو ؟4موا ؟4 ةنس

 تينع لوقت فيك هل لاقق لجر هلأسف ةديبع يبا دنع تنك لاق ينزاملا

 لاقو طقلقف لاق هنم سما فكم لاق ضالاب تنس 0 ١
 يناهماف ةديبع وبا يناآرف لاق سبل لجرلا ىلا تأمواف الاب نعا |

 كريغك تسل لاق يريغ عنصي ام تلق يدنع عنصت ام لاف ًاليلق

 ينم قرس يزوخ ناسلا عم كتبأر ينال لاق ملو تلق "يلا ساجيال |
 ندا يل لاق هت الغ هناوخاب هيلع تلمحتو تفرصلاف لات

 زوجي ال ماللاب اذه نم ىمالا دربملا لاق . . بدالا ملعت مث لا كف ظ

 راجلا لاقو.. اذه ْلمْمِل هلك كترشحم نم ريغ سعات ١١

 ينزالا وس ١
 ميرك تلع ام لضفلاو سابعا يلا دنع ينزاملا ينداك
 ميظع ديك ءاسنلا ديك نا .٠ "نيف لك يىنءانلا فإ

 ميلح نهلمح ىوقب سيل لاصخ سمخ يثزاملا عمج
 لوّشو هلعل )١(



 1  ينزاملا ركب شايع نب ركب وبا © 355
 ال لاقف ركب ابا اي مانت هل لاقو روبمج ةكرخ هينيع

 ١ || ليقث سم نكلو

 شايع نب ركب ابا تيار لاق لالا مئاه ثدحو . ينيع تضدنف
 )001 لرد ال ىرتك قيس لاق ًافومهم كازا. اه هل. تلقق ًامونهم

 شايع نب ركب يلا باصصا رك ذه ةسانك نب دم لاقو . راص
١ 

 ركب يناىلا غيزت تنك مه. تم ةضطشم هل
 يرحن الو ىمت ٌلئاضفو اهب نودتهب موقل جْرَس

 شيرق نم لجر ناكو صربا شايع نب ركب وبا ناك لاق يئادملا ثدحو
 ثعب دق اس نا اومز هبعادن شايع نب ركب وبا هل لاقف رجا برش ىر
 .' صرءالاو هكالا ىرب, ىتح نمؤا ال اذا يشرقلا هل لاف را لحب

 ٍ هل امها لاق و ثدحملا شايع نب ركب وا دشنا

 ٍإ آمرص ناو ىفاص نا سلا متكيو هىدوم قس يذلا ميركلا نأ

 املع ام 0 هلع لاو ىفأ هحاستلز نا يذلا مي ركلا سيل

 ظ * ينزاملا ةيقب نب دم نب ركب )ع
 || ينب دحا بيبح نب يدع نب دم نب ركب وه ليقو يوحلا نابع وب
 ١ ركب نب يلع نب بعض نب ةباكع نب ةبلعث نب لهذ نب نابيش نب نزام
 ' ف لز' سودس ينب يلوم ينزاملا يبشللا لاق يديسلا لاق . لئاو نبا
 دّربملا ذاتسا وهو ةرصبلا لها نم وهو مهيلا بسنف نابيش نب نزام ين

 3 عا هنع ىورو يراصنالا دبر يناو يمعجالاو ةديبع يبا نع ىور

 | ىرب اماما داو وا دولا دهس نإ كادع دربملاو يديزبلا دم نبا



 اا 6 طايخلا شايع نب ركب وبا #

 ركب ابا اي نوراه يل لاقق سلجو لسف اهجو سانلا نسحا نم تف
 نينمؤملا ريما اي تلقف هل هللا ”عدا دم ينبا اذه لاق ال تلق اذه فرعتا
 يتادحت الا ركب ابا اي لاق مث تكسف الها هل هتلمج امل_ الها هللا هلعج

 لاق لاق نيسللا نع ناسح نب ماشه انىدحنيتمؤلا ريعاا تلد

 ام راغمو ضرالا قراشم ىيع قفا نا ملسو هيلع هللا لص هللا لوشر

 نمسا ةيامالا ىّداو هللا قنا نم الا رانلا يف نامزلا كلذ لامع ناو

 يدم الا ركب ايا اب لاقو ةعاس تكس مث بتكا رورسم اي لاقو دب ريغنو

 لاق لاق .نسحلا نع ناسح نب ماسه انندح نتنمزلا بآل

 ؟” ناوزملا تتاطلا ني رمع:لاق امديردلا ملسو هيلع هللا: ليم هللا لور

 باقلا ىفاك تناو لاملا بح نم كبنب امال لاق تان 1 ل1
 .هفاخا يذلاو يننأ, فوس يل يذلا نا تلع دق ينال لاق لمالا ليوط

 كلا لاف. كو تك ارورسسم اي لاق مث . ىلع هلابو نوكب ىدح

 لش ةحاع هله تسيل لاق يب تئج + م نورت تلق ركبأ ا جا

 نينمؤملا ريما ىأر ناف قاض تا تان يل نينسؤلا ريما ١

 كريغ لوقب ال لاق يريغ لوقب تلق نمل رادق لاق *يشل نهرمأي نا
 ألا ةرددعو قالا ةرشغو كالا كش نم لاق قالا ةريفع تاق

 نب الو ةفوكلا ىلا اهم تكا :لضفاي'فالآ ةزيشعو كالا 0
 سابغلا نع ةداتساب ثدحو : كاعد نم انسنت الو فرصنا لاق مث .هيلع
 ضف ةريغم باتك انيلع ارش شايع نب ركب يلا دنع انك لاق نان نبا

 ناوزهلل هلعل )١(



 إ # طايللا شايع ني ركب وبا © ا

 || هيلا هانلمف- شايع نب ركب يلا ىلا ثعب مث ةريملا لزن ةفوكلا ديشرلا
 " | بهذ ةفياكخلا باب ىلا انيبتنا الف هرصن باهذ دعب هداتقا انا تتكو

 يدّئاق اذه لاقو يدب ركب ونا كسماف يتم ركب ايا نوذخأب بالا
 "|| اذاو هب تلخدف ىح لاق ركب ابا اي كدئاقو تنا لخدا اولاقف ينقرافي ال

 8 2 سلاف ةفالكلاب هيلع ملسف هنردنا ةنماد الف ةنحو اسلاج نوراه

 || اهارا ناكم يف تدعقق تجرخ مث تما ثيح هتسلجاف درلا نوراه

 ا ركبو | ناكو لاق ركب ابا ملت ١ نوراه ىلا رظنا تاعخ لاق اعمالك ععماو

 00 ]7 تكف هزدص لع هئقذ '  اهعاف هتقر تفعضو ربك دق الحر

 كلئاس ينا لاق نينمؤملا ريما اي كيبل لاقف ركب ابا اي هل لاق مث ةعاس هنع

 كنا لاق يدنع هلع ناكنا لاق هنع ىتتقدص امل هللاب كلاساف سعا نع
 | ١ لأ برقا ناك اما هللاب كلأساف !ظرماو ةيمأ ين "” صا تكردا دق
 يف ركب وبا لاطاف لاق هّبثو هقفو مهللا يسفن يف تلقف ىح لاق . قملا
 م سانلل عفنا اوناكُم ةيمأ ونب اما نينمؤملا ريما اي هل لاق مث باوملا

 ا يف نا لوقيو هدب ريشد نوراه لءخ لاق . مهنم ةالصلاب موقا متلاو

 0 أبا اب لاقف عيبرلا َن لضفلا هعبتف جرخ من لاق . ةالصلا يف نا ةالصلا

 ||| يدّئاقل اف ركب وبا لاقق املا نيثالغ كل صا دق نينمؤملار يما نانركب
 ' | ةسجلا تذخاف يحب لاق فآلآ ةسخ كدئاتل لاقو لضفلا ككضف
 ٍإ )017 ين ىلا همقر دانساب ثدحو .نيثالثلا زكي وبا ذخاي نا لبق فالآ

 ظ ع تيسلطبو تلسف نينمؤملا ريما نوزاه لع ثلخد لاق شايع نا

 ريمأ ق (؟) اكناف هلعل (؟)



 ياا 6# طايخلا شايع نب ركب وبا

 لها مهلك سانلاف ًامارح ذيبنلا ناك نا شايع نب ركب وبا لاقف ابمرحن
 نايفسو انا تنكح شايع نب هللا دبع لاق لاق ينابزرما ثدحو . ةّدر

 سأرا ضيا احس ائيارف ةفوكلاو ةريطلا نيب ىئئامت كبرشو يروثلا
 دق هناو ثيدحلا نم ًائيش هدنع نا اننظف ةئيهلاو تعسلا نسح ةيهللاو

 لاقو هيلا مدقتف هنع اتم اندشاو ثيدعلل املْطا نايفس ناكو سانلا كردا

 قيتع الع نكلو الف ثيدح اما لاقف ثيدحلا نع "يل : كدنع اذه اي

 قدزرفلا لاق شايع نب ركب وا ثدحو .رامح وه اذاف انرظنف نيتنس

 لاقف هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع ىعنب ةفوكلاب

 راتني كلم ئارخاو تنبما تناك مط تنذس دق لدع ةعب رش نم 7

 رجلا طاع يق لودعلا ىلع يعم نيفهاللا فهو يسن فهلا

 تنك لاق ضاع نب ركبوا يندح لاق ةسانكن ا نع هدانساب ثدحو

 كلذ ناكف ءاكبلا تددرو تربصت ةبيصم يتءاصا اذا باش انا ذا

 عمجا دقو انكاو ًاسارعا ةسانكلاب تا ىتحأملا ينددزيو ينعج وب

 هلي ىلا
 لزانملا يف ايكباو ىوزح ر 14 لحاورلار ودنص نم اجو وا
 لبالبلا يحن ينشد وا دجولا نم ةحار بقعي عمدلا رادحا لس

 تنكف بئاصم كلذ دعب يتساصاف لاق ةمرلا وذ ليقف هنع كلأف

 . هلعاو هرصنا ناكام ينار ا هللا لك يف تاقف ةحار دجاف يبا

 لاق ةبيش ينا ن نادع ْن د# نع ي وصلا نسا وق ينابزرملا ثدحو

 نوراه مدق ا لاق مدا نب ىح يندح 0 نب ميباقلا يب تض

228) 



 1 م

 # طايحلا شايع نب ركب وبا * خش

 ١ ركش“ 0.1 ذم هذ لو موا تيكا انساتا دق ءايشاالا نتكاو |

 هيف نوكي اهف تنكف ةنس ةرشع تس نبااناو تغلب لاق مث ةهنه

 ' | تابقاو امرجزو يسفا تظعو مث نيتنس ركشبو فرعي امم نابشلا
 0[ اميرو موب لك يف مصاع ىلا فاتخا تنكف نارقلا ةءارقو ديلا ىلع

 "|| وبا هل لاقف . يوقح ىلا ءاملا ضوخاو يلبي وأرس عزئاف اليل ار 0

 ) || انيلا ةريملا .ءام ءاج انرطم اذا انك لاق . هلك ءام ا اذه نبا نمو فسوب

 ١ || هتلاسف يلكلا تينا مصاع ىلع تأرق ذا تنكو . ةفوكلا لخدد يتح

 9 شيبح نب رذ يف, ناكدنأ هربخا ًامصاع نا را نسال

 1 ينلسلا نمجرلا دبع ابا ينأي. مث. ًاثيش اهلع ديزي ال تانآأ سل هئرقيف

 "|| وا ناكو نحر || دبع يبا ةءارق رذ ةءارق قفاوت تن ةلعابحزب

 |١ يركشلا شيح نب رذ ناكو مالسلا هيلع يلع ىلع أرق نمحرلا دبع
 ا | ةدحاو ةبا مون لك يف هلك نارقلا دوعسم نب هلا ذيع ىلع ارق يدراطعلا

 | | لوقيف هللا دبع نم رذ ابلقتسا ةريصق ةبآ تناك اذاف ًائيش اهلع هددزب ال
 |١١ لوقب مث . اهيف امو ايندلا نم ريخ يحل هدي يضن يذلاوف اهذخ هللا دبع
 00000 اذا شايع نب. ركب وبا لاق 5 لوقت نحتو هللاو قدصو ركبوبا

 1 ظ اا اذ وه الا هلا ال يذلا هللاو اذه لاق هللا دبع نع رذ نع مصأع نع

 ا دولا يبا نب مصاع ب تسلا هللاو تيدك اعدل هللاو سولح يدنع كنا

 7 ا اع ناو دوعسم ن هللا دع بدكم هللاو رذ كتلك ام ةنلاو

 1 نب هللا دبع نبا دا ىلا هدنسا نمع ثدحو..' سولج يدنع ؟كنا امك

 / |١ سيردا نبا نا لاقف ىسوم نب سابعلا دنع ذيينلا ركذ لاق سنوي
 . ممسعل



 كت 6 طابا شايع نب ركب وبا ف

 ا 0 تك للامت هللا لاق لاقف هزيسف م اسوي نال ٠

 وبا ةمالا هذه ريخ ملسو هيلع هلا ص هللا لوسر لاقو سائل 8

 ركب وا يانا ول : لوق شايع نا تعمسو ىحن ندا لاق . ركب ||

 ركب يبا ةجاح لبق يلع ةجاحن تأدبل ةجاح يف مهنع هللا يضر ىلعو رمتو |
 نم "يلع حا ضرالا ىلا ءامسلا نم ّرخا نألو هللا لوسرب هتءارقل رمتو 0

 .اريخ الا لوقي الو واخي الو نامع ىلع الع مدّ ناكو . امهماع همدقا نا |

 لاق هللا دبع نع ند نع شايع نركب ىلإ نع هدانساب ينابزرملا ثدحو ظ
 ملسو هيلع هللا ىلص دم بلق دجوف دابعلا بولق يف رظن "لهنو ربع هللا أ ظ

 بولق يف رظن مث ا" هتلاسر هئعتاو هسفنل هافطصاف دابعلا بولق ريخ

 ةيياررو اخ هبلق دعب بولقلا ريخهب اا بولق دجو هيلق كه ْ

 هللا دنهدوف اتيح نوبانلا دعو اىف هنيد نع نولتاقي ملسو هيلعهللا ىلص

 شايع ن ' ركب وبا لاق يبس هللا دنع ويف كنا نوملسملا راو سدح

 ثدحو . لسو هيلع هلل ىلبص يننلا دعب ركب ابا اولوب نا اوأر مهنا لوقا انا 7

 وبا ثعب لاق يراطعلا رمعوبا انتدح راطعلا د نب دمج انندح يتابزرملا | ٠

 عمو فسو ينا عم تيضُ ىثعالا فسو ينا ىلا شايع ن ركب

 لاقف هل ةيلع يف وهو هيلا اناخدف ريم نب سابعلاو رمت نب باهولا دبع
 ًارقاف نارقلا ينع تان دقو نيترم نارفلا يع تأرق دق فسوب ينال

 اذك "يلع أرقاو ةءارب قرم ل141 سار نم "يلع أرقاو لافنالا 30 ع

 ؤ هّمفلاو ثيدحلاو نارقلا اذه ركب ابا اي فسو وبا هل لاقق . اذكًرقاو

 هتلاسرب هلعل )١(



 ْإ _*# طايخلا شايع نيركب وبا اه

 1 ركذ دقو مهف ن نال لاقو مالسالا فمن لا لزغ صاع ىلا ناكر ظ
 ئ ةربس ينا نب ركب وباو برم يبا نب ركب وبا مهنم مموامسا فرعت ال ةعاج ظ

 نب ركب وباو نمحرلا دبع نب ركب وباو مزح نب ورم نب دم نب ركب وباو
 يف 'ىرقملا يزاوهالا نسحلا وبا لأقو سمارعلا يبا نب ركب وباو شايع
 71| ايويع الجر ناك هنال ركب يبا مسا يف فالتخالا اذه عقو امناو هباتك

 1 ىور دقو تاق. ادار ل طاولات هولأتل نا هنوباهم اوناكف

 - | تفلتخاو همسا نع ةولآس ملعلا لها نم ةعاجج نا هباتك يف يتابزرملا |
 ١ شايع نبا ناكو . هترك ذل ةلاطالا ةهارك الولو مدقت ام ىلع مملاوقأ

 ١ نم اش امبنع ىورو ةمرلا اذو قدزرفلا تل دقو ءازلا دج اطنم
 ا ”2- لأ" نب دمحا نع ىسع نب دمحا انندح ينابزرملا ثدح . اهرعش

 ااا ركب وبا ناك لومي شايع نب ركب ابا تمعس لاق ديزب نب دمت اندح
 ' | "لجو لع هلل لاق رق يف سمو هيلع هلا 0 لوسر ةفيلخ

 1| هلوق ىلا مهلا 1 را نم اوجرخا نذل نيرجامملأ ءارفل

 ١ .نوبذكمال ءالؤهو هللا لوسر ةفيلخ هوعم ءالؤهف نوقداصلا 'يه كنوأ

 |١ ركب ابا تعمس لاق يفاطلا يحب نب ءايرك ز ىلا هدانساب يتابزرملا ثدحو
 | ًالادحا هيف يننلاخم ال مالك مويلا:ملكتا ددرا ينا لوقي شانيع نبا
 | دعب دولوم السلا هيلع مدآل دلو ام لاق . ركب ابا اي لق اولاق . ثالث هترج
 || ابا اي تقدص اولاق . قيدصلا ركب يبا نم لضفا نيلسرملاو نييبنلا

 ْ نب عشو الو اولاق. مالسلا هيلع ىسوم يصو نون نب عشؤ : 0

 )١( لاق » طقس «



 انت شايع نب ركب وبا - بيبح نب ركب

 ّسمأ لاقف يوحتلا بيبح نب سنو انب سم ذا دب رملا ىلع نوفرشم نحو
 هرامح قنع ىلع هنانعب سنون ىرف هوف ابصأع انب م مذ ركب لاق ريمالا مكب

 نيسو نط انا ما لك م1 راثلا تيد لت

 أ نيس : لك واذ ايملط لو نأ ب ناكهناو نحل دق هنا يوعلا بايح

 لاقف ةبلج عمسف رادب اسود لاق . هقّدص مفلا ٍبِّصَع دارا

 انفرع دق موق هل لاقف ريكوت ما زاذعا ما سرخ ما سرعا ةلبملا هذه ام

 راذعالاو ةدالولا ىلع ماعطلا سرملا لاق.كاذ ىوساماريغلظ د١

 انا ركو لاقيف عامجا ردقلا ثدح وا ةبقلا لجرلا ينس نا ريكوتلاو ناتملا
 ركولا نم ذوخام ةريكولا بلع لاقو ةريبكلا عاجا ردقلاو لاق. امامط |.

 لزمملا ءانب دنع لجرلا ابعنصي يتلا ةمبلولا يهو 1ْ

 «« طايخلا يفوكلا ماس نب شايع نب ركب وبا«
 هما ليقف همسا يف فاتخاو بدحالا يدسالا نا ن لصاو ىلوم أ[

 ماس ليقو فرطم ليقو دم ليقو هللا دبع ليقو ةبعش ليقو ةببتق ||
 ليقو نيسح ليقو دامح لبقو ةيؤر ليقو قيتع لبقو دمحا ليقو ةرتنع لبقو |

 يدعين ميلا لاق فرطمو ةبعش كلذ رهظاو مسا هل فرعي ال لبقو مساق

 اس ةنسيف اع نا تامو . يلشمملا نب فرطم ركب يببا مسا

 ردنغ تام اهفو ربشد هلبق يدهملا نب ديشرلا اذ تام يتلا ةنسلا يف

 ربظا لوالاو ه١ ةنس يف تام شايع نبا نايورو .سيردا نب هلل دبغو

 ه.مةئس ىورو 5 ةنس ىورو كالملا دبع نب نايل أيا يف ىلا/ ةنس هدلومو

 مهيس ق ()



 * ينبسلا بيبح نب ركب © لفن

 هللا دبع نب نيسملا دما وبا ثدحو . يأسخا وه امنا تأطخا هل

 نع ناوك ذ نب لسع نع هببا نع هل فيعصنلا باتكح يف يركسعلا
 ” 0 درتنلا ةبيش نبيك ءاناق ةلاهلآ ضعبل نا يفوت لاق يئايزا
 لازي ال لفطلا نا انغلب بيبش لاقف يمبسلا بيبح نب ركب مدنعو

 ايطنبعوه امنا بييح نب ركب لاقق هبوبال عفشب ةنجلا باب ىل اع ًاتطنمح

 لاقف ينم صفا اهّشال نيب امو اذه يل لوقتا بييش هل لاقف ز ومهم ريغ

 يتبال نيب ام مملوق كرغ كلعل بوللو ةرصبلل ام نان أطخ اذهو ركب
 يهو دوس ةراجم اهبكرن ضرا ةركاو دمحا وبا لاق . ةرللا نوددرب ةئيدملا

 نم ناتبال ةنيدمللو باللاو بوللا يف ترثك اذاف تابال ابعججو ةباللا
 000 يطنبحملا ةديبع وبا لاق . ةرحالو ةدال ةرصبلل سيلو اهيبناج

 | لاو. . قتلا نطبلا ظملا زهاب "ىلنبلاو "يشل "ىطبتسملا بصتتل
 ١ 1و باتك يف يتابزرملا هللا دبع ونا

 |٠ نيتبيلا لومي يبا ناك ركب نب هللا دبع هنبا لاق نيثدحلا غياشم دحا

 لئاقلا وهو ةنالثلاو

 لال لع ا" ليللا يسع 2. ةلضم دالب يف جاونلا ريس
 لاضفم الو قلطال ءانفب ساجو ءىندلا عمطلا نمريخ

 )ا | لاتخم عفرتم نع كثي هناف كيلا كتجالل دصقا
 / 1 | بتق نع لع نع يبلهملا دم نب ددزب دلاخ يلا نع يخي راتلا ثدحو

 7 || يبرز رصق هل لاقي عضوع قزسلا برع تركك مم عل" لرش نا

 1 ليلدلا هلعل )١(



 م١ 6 بيبح نب ركب  دلخم نب يتب *

 ةزاجا يف يريشقلا نزاوه ن مركلا دنع مساقلا وبا ايربخا يديجلا لاق

 نا تلاقف دل نب قب ىلا ةارما تءاج لاقو ادانسا رك هيلا تلصو

 ابعس ىلع ردقا الو ةريود ن ءرثكا لام ىلع ردقا الو مورلا هرسا دق ين

 9 راهن الو ليل ىل سيل هلاف يشن هيغش ننال رشا ولف
 خيشلا قرطاو هللا ءاش نا هرصا يف رظنا ” ىتح يفرصنا لاقف رارق

 هلوغدت تذخاف ابنا ابعمو ةأرملات اق ةدماتثلو لاق

 يف تنك باشلا لاقق هب كلدحت ثيدح هلو الاس عجر دق لوقتو
 |.م رس ناسا هل ناكو ىراسالا نم ةعامج 8 مورلا كوم ضعب يدب

 ء يجن نح اذييف اندويق انيلعو اندر مث ةمدخلل ءارعصلا ىلا انجرخ موب 05

 مود لحز نم ديقلا متنا دأ انظفحت ناك يذلا هبحاص عم لمعلا نم

 اعدو ةأرملا تءاج يذلا تقولا قفاوف ةعاسلاو مويلا فصوو ضرالا ىلع

 ديقلا ترسك "7 '”ىلع حاصو ينظفحم ناك يذلا يلا ضبمنذ لاق خسيشلا

 مهمابهر اوعدو يرما يف او ريحت لاق ىلجر نم طقس هنا الا ال تاقف

 اولاقو ةءاجالا اهؤاعد قفاو اولاقف من مل تلق ةدلاو كلا يل اولاقف

 نيإسملا ةيحان ىلا ينوصاو 7 ىنودوزف كدييقت اننكم الو هللا كقلطا

  ثدحملا ركب نب هللا دبع دلاو يمهنسلا بيبح نب ركب ٠
 نبا لاقو قاححسا يبا نبا نع ذخا نييوحتلا يف هريمنو يديبزلا هرك ذ

 يلع ذفن هل لاقف لعفت لاق 'يثث يف نملا ام تيبح نب ركذ قامسا
 لاَقذ يسخأ اهل لاَمف ة هرونس هلم تبرقو ةماَك لقةدحاو هدهلاق ةملكا

 يندوزف ىق : يديما () لاقو "ىلع ىديملا (*) ىلع ق : يديملا )١(



ْ 

 « دلخم نب يتب © م

 أبا هش دكت انين تعصو كنا انغلب يل الا قاحما هوخا ةعمو

 بعصم ينال ييدقت 9 اما قب لاقق انابا ترخاو ريكب ناو سعصم

 )0 عرق اومدت لسمو هيلع هل نحنا كرسي ليا تتعب
 ملسو هيلع هللا ىلصص ينلا لاقو هنسل هتمدق يناف ريكب نبا اماو اهومدقت
 الا امونا عمس لو ةرم ةرشع عبس كلام نم أطوملا عمس هنا عم ربك ربك

 دح ىلا اجرخو كلذ دعب يلا ادوعب لو ينع اجرفن قب لاق . ةدحاو ةص

 نع ورا لو سلدالا نم تحرج لاع غبصا نب مساو اندح .ةوادفلا

 ا 0١ ب لتاضف نم تنمن نارابلا نم هرهتو قارملا تاخدالف كش ف
 عسيمج يورا ىتح هتمزل هتعجر اذا تاقو هنع ةداورلا 0 ىلع ينمدن ام

 تمعم لاق غبصا نب مساو انثدحو . سلبارطاب نحنو هيمن اناتاف هدنع ام

 الإ هول ول ل ن' يق رك ذو لوشب ةع يبا نب دمحا

 تناا الو هل اناقف دحا هنم انهه ىلا يتاي نا يق دلب جاتا لهو ةسدكتلا

 ةعاج كردا هنا يتب ركذو . انا الو لاقف ةبيش يلا نبا لاجر نع انثدحت

 نايفس نع نيلجر نع ىورو مهنع ورب ملف يروتلا نايفس باحصا نم

 معلا نوبلطت منا هتبلطل امو لاق هنا يقب نع تثدحو لاق . يروثلا

 عما يضما لوقي لغش هيلع نكي.مل اذا مكدحا امنا ملعلا بلطي" اذكهو

 نوكي ال ملعلل هبلط ”“ تقو يف مايالا هيلع يضمت الجر فرعال ينا ملعلا
 الجر فرعال يناو سانلا هيقلي يذلا نركلا قرو نماالا شيع هل

 .ابفاخم ثيح نم هيلع هللا قوسن ىتح دغاك ىرشيف ةرص ريغ هليوارس عاب

 هتقو ق (*) اذكه وأ هلعل (*) امتنا ق )١(

 0 2001011011 ع وو ل واس اواو



 اا * دلخم نب يقب 9“

 مهيف سبل الجر نينامثو ةعبراو لجر '” ةنام نع ىور هناف هخويش

 ةياعصلا ىواتف يف فانك ابل : :نيهاشم مالعا مرباسو ءاتمس ةريشن

 ةبيش يلا نب ركب يب فنصم ىلع هيف ىبرا يذلا مود نمو نيرباتلو

 كريم ناكو امل ريظن ال مالسالا دعاوق هفساصت تراش هريغو

 يراخلا رامخم يف ايراجو د ُى جاب ايما ناك راق ال

 يف ًاباتك هفينصتلا هترك ذامناو يديحلا باتكن ماذسع لك لسد

 يسلدبالا دل نب قب دلو أمف لاف ىرخا ةمجرت هلاك ذو نارئلا دش

 نم تنطعةلبل نارتو عسنل ءانالثلا ةليل يفوتو م١ ةنس ناضمر يف

 ترو سايل ين ىلا ةبوسنملا ةربقملا يف نفدو 77١ ةنس ةرخالا ىدامج

 رشع ةعبرالا وحن ةيناثلا يفو ًاماع نب رشعلا وحن اهادحا يف ماقا ناتلحر هل
 ىتا اذاف ثيردحلا لها ىلع راصمالا يف فوطي ناك هنا ين ينربخاف أمان

 ناكو اعيج هيتلحر يف ماع لك هلعف ناك اذه جف كم ىلا ىتا حلا تقو
 نم ةريثك تادابع هل تناكو رطفا ةعجج موب ىتأ اذاف ىهدلا مايص مرت

 عمس نيذلا هخياشم لاق . للا رشنو تاولصلا نم اهريسغنو نارقلا ارق

 هذه يف ركذ اذكه ) الجر نينامتو ا*' ةعب راو لجر يتئام اوناكف مهمم

 وا يدوخ لا دبع نب رك ينربخا ( ميلا أمهما يردا اف ةجرتلا

 ىحن نب هللا ديبع يناتا يدنسم تعضو امل لاق دلخم نب يقب نمجرلا دبع

 ديعس فنص٠و ماهنب قازرلا دبع فنص.و يدينا (*) تئام يديمملا )١(

 ةصاخ اذ يديمخا ةوف] هذه ند يش 2 عش ع املظع ًاماع مظتناو اهريغو رودنمنبا

 ًاعبرا ق-(4) نم
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 6 دلخم نب يتب  رشب » ا

 0 0 ىلا ناك تادآلا 0 لمار نك 9

 ١ * نحرلا دبع وبل يي يسادنالا دلخم نب يتب ٠

 || نب ديعس يبا لوق يف ؟076 ةنس سلدب الاب تام لاقو يديجلا هركذ

 | يقبو يديملا لاق . مصا لوالاو 7م ةنس تام ينطقرادلا لاقو سنوب

 أ ىورف قرشلا ىلا لحر نيملاصلا داهزلاو نيدلا ةْعأو نيئدحلا ظافح نم

 أ| لبتح نب دم نب دححا هللا دبع وبا مامالا, مهنم ةنسلا مالعاو ألا نع
 ا 5 يقرودلا ميهارب | نب دمحاو ةبيش يلا نب دم نب هللا دبع ”نب ركب واو

 ا بتكو نيالا لع نونبر مالعا ؟” تاعامجو (" طايخ نب ةفيلخو

 || ىلا عجرو ةاورلاو عملا يف يف غلابو ر ريثكلا روثنملاو رابكلا تافنصلا

 | .هراثكتساو هلافتحا ىلع لدن اناسح ًابتك فلاو اج الع اه الف ىلدنالا

 ايف ” باتك داخع نب يتب تافنصم نف : دعا يبل حاولا

 | يف فلؤ مل هنا هيف ينثتسا ال ًاعطق مطقا يذلا باتكلا ذفي نارقلا

 | يف اهممو . هريغ الو يربطلا ري رج نب دن فينصت الو هلثم مالسالا
 || هيف ىو رف ةءاصلا ءامسا ىلع هبتر يذلا ريبكلا هفنصم باتك ثيدحلا
 0 ٠ ابحاض لك ثيدخ تر مث فيلو بحاص ةنامالثو فلا نع

 أ ةّثرا هذه معا ايو كتديمو هفتسم ف ماكحالا باوباو هقفلا ءامسا

 | ةدوجو تيدحلا فه هنف هلافتحاو هناقتاو هطبضو هتقن عم هلبق دحال

 ط1 1 ]|6000 7
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 يديملا (4)  يديملا () ينودلا ق:يديجلا (؟9  يديخلا )١(
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 ا ال ب نتا تس رو لح ا هع اعيننا دوني

 يب يراود م0 21 3 رشا نحن ال ا ايا ا و

 أ 6 ىحي نب رشب - خزرب #

 نع يلوصلا ثدحو . لفاغاي تت اذه نم دانج هل لاقف يب كبسحو 1
 اهنم ارامشا خزربل يور انك لاق وكلا نسحلا نب دمحا هللا دبع يلا

 ءاكذلا يف ممل لبضاف يبتا الأ. يوق نيو ب يل
 ءاضنبلا : .”نسلا هانت الوق يفءاوفرا)

 ينالب 'ءاجرلا نم يناتاف يملعب مهيفءالعلاوجرا تنك

 ءافو نم هتينح صاقتلاو ءاخر نم اهمتدفتسا ةدش

 شنح يبال دمحم نب نامع يندشنا لاق ةءاسا يلا نب ثراحللا ثدحو ظ

 خزرب يف هلوقب سبق نب ريضخ همساو ||
 ليف نزو نزو» ني> كلظف 0 كلاكت دقف خ خد

 ليلا لع حييقلا راعي... تيتا 2

 ايوط مث يف هنم كسيلج ىدامت .نانا-هقلاا

 0 ءاضقلاب انيلع 2ىضَس نيح كلع راعشالابو

 دال لك اي ا ىرعاتعا. دام اذا ونس 10000

 لاق 0 ءانبا تاتك ."ضورملا باتك تباصتلا خزدإلو

 | فورح لع ضير يناعم نطكو .دولج يف هتبار مدنا قاحا ندمحج

 طسوالا باتك . ضورعلا يف هطيلغنو للملا ىلع ضقتنلا باتك . مهما
 ببررغلا ريسفت باتك . ضورعلا يف

 * يبيصنلا ينيقلا لع نب ىح نب رشب ع
 هلو بدالا ريثك بداو رعشلا ليلق سعاش نيببصن لهأ نمءاس ١

 ايعملا هلعل (؟) ليقن لك نم هلعل )١(



 ا

 دم نب خزرب # ااا

 مد كابلا باب 2-

 . * يضورعلا دم ونا دمح نب خزرب وع

 أ نمو : هوتسرد نبا لاقو ةدنك يلاوم نم هنظا يلوصلا لاقو ةليجم ىلوم

 | يف ًاباتك ف نص يذلا وهو يضورعلا دم نب .خزرب ةفوكلا ءالع
 || باقلالاو رئاودلا لطبو ليلخلا ىلع همعز ضورعلا هيف ضمن ضورعلا

 ا ثتدحو , ًاياذك ناكو برعلا لئابق ل اهسسنو ايمضو يتلا للقلاو
 ١ ىلا لع ”اوبلا دق سانلا ناك لوقب يبا تممس لاق دم نب ةلبج ثدح
 | ادانجو ادامح كلذ ءاسف هظفح ةرثكل يضورعلا دم نب خزرب دمت

 | مث ايش لصف لجر نع ثيدحلاب ثدحي وه اذاف هطقسب نم هيلا اسدف
 ْ الا كرم رخآ نع هب ثدح من كلذ دعب رخآ لجر نع هب ثدحن

 سنو ناك لو ةلس تمم“ لاق دوعص ثدحو . هدحو سلاح ناك ىتح

 || ةلس لاق سانلا بذكا وهن سانلا ىورا خزرب نكي. ل نا لوقب يومتلا

 || ثدح هنال بذك دقق الاو اقح هب ىنا ام ناك نا لو سنو» قدصو

 نرعع ءارفلا لثس لاق مداق نبا ثدحو . سانلا مهفرعي ال ماوقا نع

 7 ريهز لوق دشناف 1

 دبعم رخا دنعاناب تقالف اهالفغ امل رفغي لف تعاضا

 ىور لاق يبزاملا ثدحو . هنم هونابتسا 'ينثل هوبنتجا سانلا نا ديرب

 يّنع لاق اذه تيور نمع دانج هل لاقق سبقلا 'ئرءال ارعش خزرب

 ا اوابقا هلعل )١(



 اه « زيزعلا دبع نب ةيما

 يندثلاو شكا ةعاس 0 ٠

 سلا نم يقاد اذاف ه. ىظجا نابسحاتنك دق يس 000

 يتك ىوس يقادعا *” ىئاتك الو يل ىوس يرافللا ملقم افأ

 ريمالا دنع يف نمط دق يذيلت ًاثالف نا لاقف كلذ نع هتلاسر تبتكف ||
 ملف هيلع اعدو امهد هانم تفرورعاو ءاولا لادا مفر مث لضفالا |[

 ضايفلا نب تاملس خيشلا يندشناو . هل بيجتسا ىتح لوملا لح |

 سرف ةفص يف هيلا فاتخاو هيلع سرد نمت ناكو يناردنكسالا ||

 دبإ ابتسرو مادم ىف 2 اهرشؤم 0 ا
 ديواهدنعرضملاو رضملا يف اههارف اهدوهم كيطعت

(٠ ١ 5 ٠ 

 وجم هل يندشلاو

 هعومج سايقلا لكش دودح هديسو هنالومو رفاص

 ةعوض وت نان لا تضف تيجلاو عفت م نينثالا قوف خيشلاف

 ةعونصم عيملا يف ةمشحب اذ لماحو يذ لوم خيشلاو

 هعوبطم قشمد يف ةسرق هتجيط تناك سايق لكش

 لبق امهرك د مدقتملا نيتييلا ىلع ةدايز ةيرصملا ةلاسرلا يف تأرقو |

 بونلا لع يدسيوا مملا نم بس ادحا اهب قلا انا 020200

 بذكلا يف ل الك مديعاوم تناك  اوقدص اذا موق ىوس تدجو اف

 ام ىق (51)5:؟ ءاينالا نويع يف باوصلاو : بتاك ق )١(



| 

 # زيزعلا دبع نب ةيما # د

 ""”شعترم نيم يف مئاصعك برطضم حايرلا تحن لينلاو
 ىثوو اهبفطع رؤتلاب جحد ةقرفم ,. ةضور : قبب قو

 شرف ىلع ابن نم نحنف انل عيبرلا دب اهنحل دق
 شطب 1 اوملا يعاد هاعد لجر مهلك سانلا لقثاو

 شعتتم ريغ "ملا ةروس "نم اهكرأت هذا حارا ينطاعف
 شطعلا ةدشل ىنشا نهف ةعرتم رابكحلاب ىنقساو

 / ناهز تم شسب يف ممتجا تلصلا اب ا ةلط تنس دريك وم دنع لا
 | طقت دق هبشلا يدع هجولا حيبص يصل لامتف أماضافا هوجو عم رصم

 5 لاف هايا هوفصوتساف هدخ ةحتح لع هغدص نون

 000000 01 يقلب هيدإ تع .. فرظلاو نملاب درغتم
 |0001 نحو نع ةفخ يف هيدنموهو توكشمل
 ٍْ ينشن امو تنضا امال انضلاب هنافجا تبقوع دق
 ا فطقلا عنتمم هنكل هدخ ىلع درولا ىهزا دق

 اا الا لك نم ترط دق ةطمت هب لاحللا نك

 نا هىدل ام سدتقاو هيلع سرد دق ناكو يناشلا هللا دبع وبا يدحو لاق

 مكحلا بتك راد يف ةيردنكسالاب هسبحو هيلع ريغت دق ناك لضفالا
 اب هيلا تلخدف. كاذ ذا هيلا فلتخا تنكو لاق سيلاطاطسزا

 مث باوملا درب لف هتلأسف ةداعلا ىلع "يلا هسأر مفر مف ًاقرطم هتفداصف
0 

 ردع ف () نشفترم تنك ةتلشس فيسلاك (08:9) ءاسالا :نوبع يف .(9)
 وكشا ىق (4) يف ىق : ءابنالا نويع (*) اسلأ ءامالا



 را ع وس دواعي ب ا

 أ 6 زيزعلا دبع نب ةيما

 5 ةرجش نبو

 اهلنا ءلم كامن تقفدتتف يحئتادم كامل تقل نا ورغال

 اهئانغ لبق ءاقرولا قؤطتو هنأبا قحب لو بيضقلا ىسكي

 ْ يثرب هنمو
 ٍدحا نم هللا ريغ بهرا هي يبهر مايالاو كرا .5 3

 دسملايوذنميلايللاتبسحامو ةملاظ كيف يلايللا ينتسفانف
 موش بأنك ةدرفملا ةبودالا كاك فساصتلا نم تلصلا ينالو

 .ريبك هرعش ناود باتك . ةءرضملا ةلاسرلا تاتك . قاب ىف

 .ةجاهنص رخافم يف ةجابيدلا باتك. "” بالرطسالاب لمع ةلاسر باتك

 . لنيئدحلا راعشا نم راتخم يف ةقيدملا باتك . لئاسر ناود باتك

 رورسلا نس باتك نم الوقتم 0 نمو

 يطارفاو يلاغيا وهللا يف لاطو يطاوشا ”ينلايفتدعب دقفيبسح

 طاتحم ريغ يرفوب هيف تدجو ١ رظعتم ريغ يرمسوهللا يف تقفا
 يطاشلا نم دعب ىلع هيف تقرغ دقوبونذلارب نمصلخا فيكف

 يطاخلا بنذملا ينأب يفارتعا الا هب كاضر وجرا " اميلام براي

 اضيإ ا

 شبغلاو ءايضلا نيب حبصلا»و شوملا ةكريب يوب هل

 ركذ دقو : (37:*) ءاننالا نويع يف باوصلاو :.بارطشضالا ف ن0

 ال ق (*) توقاي اهركذ يتلا ريغ ًابتك هل نويعلا بحاص

 ظ



 * زيزعلا دبع نب ةيما اذ

 نم دحأ هيف هكراشد ال يذلا لضفلاب هنم يلاعملا جان سناو موهجتلاو فا

 نايعا نم هعم ام رك ذو هيلع ىنثاو لضفالا ةرضح هفصوف 5-0

 ناكو . هتقو باتك نع هزّو لضفلا يف همدقت ىلع ميعامجاو علا ل اها

 | رع نا نم عنمو بابلا اذه ىج دق لجر ذئمو» لضفالا ةرضح فتاك

 ةضراعم نم نكمت مل هنا الا بدالاب ملعلا لها نم دحا رك ذ هبلحت

 تمباتو هوركملا تلصلا يبال رمصاو ىذق ىلع ىضغاف يلاعملا جات لوق
 ظ هيلع ضبقلاو لضفالا ريغت ىلا تضفا تاطقسلا يلاعملا جات نم

 لاحلا نم هل قلتخا امب تاصلا يبا ىلا ليبسلا ذئنيح دجوف لاقتعالاو

 ١ لع دحاو ربشو ناتس ثالث ةدم رصع ةنوعملا نحس يف لضفالا هسبخ

 ظ نب يحب ىهاط أبا ىفترملا دصّقف قلطا م . 0 تا ا

 أ . هعم هلاح نسحو هدنع يظخ ناوريقلا بحاص نمدداب نب زعملا نب ميت

 | نبا ىلع يش و هلاح فصيو رصم“ اهيف مذي هل ةلاسر يف كلذ رك ذ دقو

 1 ١ عنو يدا هايعابو ديدحساو سيفا
 | ١ بانج بانلا اذ يدنع لدعيل نكي لو هادن الا غستسا 1
 0| باحس يلع هنم تلمح ناو هلامحا فخم مامنا لكاف

 7| اباجحو هنود ”باب تي لو بر َلجام عنصلا ّلجا نكلو
 ” | باوص كاوه يف ينأر نا لع  يلذاوع لدا نا الا تئش ام

 ظ اواخو ترفظ دق ين هتمارقو < اوقّركو < قونلاخ ابرق لعاو
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 رعشلاو ةغللاو وهلا نم !ةز> يدملا هكنع دخاو

 فرعي لضفالا صاوخ نم لجر هيلع لّمتشاو رد شويملا ريما نبا

 ا ه# زيزعلا دبع نب ةيما  ناما 9

 ظ 907 ةنس يف هنع اولمحو سلدنالا لها نم موق هيقلو يناسكلا ةزمح

 * ميكحلا نب حامرطلا نب ةماصعتلا نب ناما ا

 نب اضر دبع نب ةبلعث نب ردحج نب سبق نب رفن "' نب مكحلا نإ
 ثوغلا نب ورم نب لعث نب لورج نب ةعببر نب ورم نب ناما نب كلام

 هلل لاو كلام اياءاذه ناما ىتكي وروبشملا نعاشلا حامرطلاو 'يط نبا

 وبا لاق . مت يب يرام ان بك منا راص ذا بلغالا نبا

 8 7-5 ًاضي رم ناكو كلام” يبا ىلع تأطنا يدهملا دياولا

 اًرير لا راصا دق: قاد نا , كلام 2 ينع ىدلا غلب

 اًرينما ئطرملا يف تحض دلو :.. ًاقلطماضي سىس 0

 اريثك اسدلا يف شبعلا لمتو الاس مناف "تساهم 1

 »6 تلصلا يبا نب زيزعلا دبع نب ةيمأ
 تام اينم ايكح الضاف ابدا ناك سلدنالا لها نم تاصلا وا

 ةحاصف بحاص وهو ناوريقلا دالب نم ةيديملاب مرحلا يف 9 ةنس ْق

 رم الإ ىعنملا مايا يف رصم ىلا درو دق ناكو بطلاو ومتلاب معو ةعراب

 هاشنهاش لضفالا هتلود ريدمو هريزو لصتاو رصم كولم نم

 هنم هتناكمو ةيلاع لضفالا دنع هتلزنم تناكو ييلاعملا جاتب بقلييو راتخت

 يتءانصل همدخو هبلق نم برقو هدنع ةيما لاح تنصف ةلاع دعسلاب

 تاق د(4)د- ق1

)6 



 6 ىغالا - ىحي نب ليعامسا نو

 هوركملا وا هل ”منص بوبحخملا يفا يردي سيل ناكنم نا

 ةيفكي يذلا ىلا هنع زجعي ام ”* ضوفي ناب يرحل
 هاو هما #[رم ىنحا ةف ًأرلا يف وه يذلا ّربلا هلالا

 "لو املج الط هضاللا رفطسا ثقتذلا: قات دف
 «شنقا كو :ةلضف, نم ةنسعتلاو ةماركلا انل يلاوب 5 ظ

 ينابزرأا نع هرعش نمو |
 يزحو يتوق نم صقل ترمتساف نونامت تنا
 يحسج ماقلا دعب لتخاو يمظع قدو يدلج قرف

 مزحو ةمه يذ ةصحب  يرهد تبحص ينا تيل اي
 لش مفتي. مل هابر لس ىلع نكح ملنم |
 م/م ةنس يف يلع تانو مهتما *” يحي نب يلع ينرب لاقو >

 || مجر ىرثلا يف يلع صخسش مض ذا مركلاو دولا تامو حامسلا تام |
 )0000| هيوص يلاو اثم اثيغ .هنكاس لتا ثدح نم تيقس

 ْ "لظلا هب لبن امل انما حو. : هلم مايالا كدعب انل تداع |

 مرحلا كدعب نم هقلخا مويلاف اضل ايرتم اه ناعزلا نك ١

 ملا كلذ مهنع ملا جرف الع مهتاجاح يف قلخلل تنك ادق |
 * نسحلا وا ىغالا ا ظ

 000١| لدملا يل نم دعا لقد مم ةلمن ىف يدبرلا ركبوا تذ]

 00 (4) يلعب الماع هلعل (") يعزعو هلعل (5) امهل ق (1)
 دعب ق (5) |

(0 



 د ا

 كنس يل الا ير ظل يبيك دا ل

26000 

 اان * ىحينب  بوهوم نب ليعامسا #

 مايا يف ءارزولا ضعب ىلا ًاموب لخد يحاونلا كانت نم امهنيب امو ةرصبلاو
 يذلا هسلجم "” يف ىأرف ناوضرلا بوص هدوهع هللا قس هللاب ءيضتسلا

 اريطف نبا ناكو ريزولا يدب نيب سلجو هباهف فرعي مل الجر هساجب ناك
 اذه نم انالوم اي اًراسم ريزولل لاق ىتح مدقتف ةردانلاو حازملاب ًاقورعم
 .قيلاوملا نب د وبا مامالا خيشلا اذه لاقف. يسلم يف سلج دق يذلا

 اذه بصانملا بابرا نموه سيل لاق . وه صانملا بابرا "”يأو لاقق
 لاق . همالسو هيلع هللا تاولص نينمؤملا ريماب ىلصي يذلا مامالا وه

 هل لاقو هبصنم يف سلجو هعضوم نع هحازاو هديب نيو اجا ماقف

 ساجتف هنود نمو ريزولا ماما ىلع غاشتت نا نبطي تنا خيشلا اهما ||
 امو ةرصبلاو طساو رظان اناو انا ىلع اماف ةلزنم هنم ىلعا كنال مبقوف

 هوكسع نا كحيشلا نم سلجلا لها كلامت اف لاق . الف امه |

 *« يددزبلا كرابملا نب ىح دم يبا نب ليعامسا 96

 لاو ءذكو لات هلا ءاش لا ىحن هيا ةمجرت يف هندالوو ةسضرث

 ًامئصم ارعاش ناكو هسا دلو نم ءالضفلا ةاورلءايدألا فلا لوا

 يلا نب دم نب نمابعلا نب د ىنعب هللا دبعوبا يدحزيلا ايدشنلا بناكلا |

 يديزيلا دم يا نب ليعامسا هيبا مل شوحولا باتك نم هغارف دعب دمع
 هيف. بر أي .كيلع يلاكتظ بر سهذلا نم يبا |

 تسي



 #* بوهوم نب دم نب ليعامما # ؟ه/

 ] ديلولا وبا تام . عيبرلا لصف يف باتك هلو . هءدا لضف هلوقت ريثك

 عيبرلا يف هرعش نمو . ةيليدشأب ةنس نم ًاببرق صاع نب دم نا

 هرشل نم ىوط ام رشه كأنأو هرشل نع ىرثلا رفس دقف رشا

 هر "" ةياعر ىلع نويسلا لفغ .  لقعم يف هنسح نم انصح

 ارك ف: هءازتم نم ناك ام انل ادبف هماتخ عِيبرلا ضف

 ءزذ نشأ هنيلع ردو ةنيف هلوبذ باعسلا ىحس ام دعب نم

 '00 نم ةحسم هيلع قلا . دخت نا بجلملا ةثاك ربت

 * يرابخالا عمت نب ليعامسا
 | رابخالاو ريسلا باحصا دحا وه لاقف ميدنلا قاحسا نب دم "' هركذ
 ]| فينصتلا نم هل . 7١07 ةنس تام هب ”صتنخلا ”يدقاولا ةبححب فورعمو

 هاياربمو هن زاغمو لسو ةيلع هللا ىلص ينلا رابخا باتك
 * قيلاوملا نب رضحلا نب دم نب دمحا نب بوهوم نب ليعامسا »

 | صتخاو قارعلاب روصنم يبا هببا دع بدالا لها ماما ناكدن يأ كب

 | ديج طلملا حيلم نا ةنس لاوش يف تام ءافلخلا دلو بدأت

 || بداللاو ةغللاب ةنسح ةفرعم هل تناكو هدلاو طخ هطخ هبثد طبضلا

 ١ أ نبا هنم عمس . ةعج لكبدالا اهبف 'ىرق, رصقلا عماجت ةقلح هل تناكو
 | نابعش كي هدلومو اهريغو نيدلا 3 نسحلا نودمح ناو رضخالا

 | ةافولا يفو فصنو ةنس دلوملا يف قاححسا هيخا نيبو هنيب ناكو ه١ ةنس

 اسأو راظان اريطف ن دمحم نن رفمح نسملا ايا نا تنادخ . ربشا ةنالث

 ةعوبطملا ةخسنلا نم هعسا طقس دق (*) ةيراع ق : ىضلا )١1(

 ااا
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 ه دمحم نب ليعامسا

 يبا تددوو ةلاضأر كتيبأ

 يقانملا ىلع ريسا ال ىل امو
 اضبا[ هلذ

 (" ةما ىلا ثوعبم ريخ اي

 ةرايزلاو 9 عمزا امل لاقو ظ

 يتاقمب يمس ناكمالا يف ناكولف
ْ 

 نكلو هبر ىصع دبع

 اليمج هلعف نكي مل نا ظ
 هل قيدصل لاقو ظ

 لبقاف قاححسا ابا اي كتمصن ظ

 ةءاور ىلا كلذ يف تييتناف اذه |

 ؟ها/

 هيطتما ىنيع داوس تكل
١ 

 ةييف هللا لولنو ريق للا

 امحولاو ةلاسرلا نشو توصن

 ايعس اهتيفنا هللا لوسر كيلا

 قفا

 لوقي دحاو ىوس

 ليج ةعاكت :اعأف

 يباتك ” يف ميدملاو لزغلا يف هراعشا نم ائيش دروا نا ينلأسو لاق |

 * يوما يمقلا دم نب ليعامسا
 للعلا باتبك . زمهلا باتك فيناصتلا نم هل لاقف *” ميدنلا نبا هركذ ظ

 6« بيبح نب صاع نب دم نب ليعامسا + ظ

 رعش هلو بدالا ف مدق هيبالو ل لاقيف ةيليبشاب بااكلا ديل | دبعوا

 ص (4)يف اًئيش ق "2 سيل طقس هلعلو : صقان عارصملا (؟) صقان عارصملا | )١(

 ظ ( ه4 ددع )يضلا باتك يف ام كلذ ىلعلديو:«هل ديلولا وبا » طقس (6) م6 |



 انا

 2 هنع هل دثناو ظ

 اهارك ذنارجملا ىلع يرمعلتباط ]

 ةيعاط اهنضتو سأيب يحن أ

 هي ملا ىرعح نوداحل تاع
 ًاعم عومدلا ءارجاو ىوكشلاسزا |
 ةديصق نم هل هنع دشلاو ظ

 ىجلا ىلا حالطلا جوملابح اصف |
 اناوا 1 د ضوعت ظ

 ىوه يرض الو دجو ينءاس أمو ظ

 قراب ةي نم ا رص ظ

 يقتربو 6 ناو قد

 ”ةنابل ىوزح ذم اع ىضتف

 ةئيسن ىجحا لصولا دهع ناك ناو

 ىلا قفا نم حبرلا ميسن يل مشو

 # دم نب ليعامسا ©

 اهارك ذ نامرحلا ىرت يش للك

 اهايحا لصولا سأب درب ةجهم له
 اهاوعد قدص أبا نيدهاشد

 اهاسرمو اهارحم ع ناو

 ادبعلا اهب لاط عاقلا تالثا رزو
 افجولا ابنت ءاشحا شحواو

 هبقعت رحم يتءاس مك
 00 1 نانا ظنك امو
 ٠) ادما ريشلا يأرك قو

 دقو اه دجو ران نم امم قطيو
 "دقت هدهع نا قربلا ليلد كاهف

 ديزلا ام حافو يداولا قبع دقق

  ناهدلا سودبع نب دمحخ نب ليعامسا

 ةنللا لع يف عرب و هيف مدقتو بدالا ىلع هلام قفنا يرواسينلا دمح وبا | ظ

 هنم رثكحتساف يرهوملا دام نب ليعامسا نع ذخاو ضورعلاو وحنلاو |
 لضفلا نبا ريمالاب صتخاو هطخ ةغللا يف حاصلا باتك هباتك لصحو ١



 ؟هه ه دمحم نب ليعامسا

 البملا 0-0 1 ينإجل 0 ميكا يف فاصل ا

 و ليعامسا 6

 رعشلاب داوج عببطو بدالاب ةَّماَن ةفرعم هل ناهبصا لها نم ىهاطورا

 00 0 ( تاقن هطخ نمو ) يناعمسلا لاق . همس ةنس يف تام
 أ للللا ربظو رّتفاو هرم رخا يف رضا هنم لضفا لسرتلاو رعشلا ةعنص يف

 تير امو نابفصاب هراد هيلع تلخد طلتخم فا داك ىح هلاوحا يف

 ملا ذخ يل لاقف ةلاسر هيلع تحرتقا . رثنلاو مظنلا يف هنم ةهيدب عرسا

 نوكيي ام نسمحاك ركفت الو ور الب لاحلا يف "يلع لماو بتكاو |

 . هلاحن للعا لاو ةشويقلا + تاراسلاب لا هنأ نولوق سائلا تبعمس ىلإ الإ

 اهنم هل اراعشا يتاعمسلا هنع دشنلاو

 عارس ليحرلل اياطم تمزو عادوو ةفقو اولاقف اوعاشا

 'عاهم تشملا نيبلا نم ينافك هنابع قيطا ال عاذو تللق

 'عاذم موتكلا رس ىونلا دنعو هتكلم بلق نامتكلا كلم مو
 هل هنع دشلاو

 ”فوقو عادولا دح ىلع نحنو املوق ىهدلا ىدم ىسنا ال هللاوف
 ْ 7 دودخلا قوف نم ءامللو 5 عولضلا تح نم رانللو

 ”ىفورص نيحاصلا- نيب قرش امنا فر ااا

 الو ق )١(



 « دم نب  مساقلا نب ليعامسا # 0

 ينلسلا لاق . اهنم مهلا هلوصوو هماقم ةرثكل يدادغبلاب هنوعس اوناكو

 تبتك لاق يطولبلا ديعس نب رذنم مكملاا وبا يضاقلا انربخا هل هدانساب

 تلقو بيررغلا نم ًاباتك هنم ريعتسا يلاقلا يدادغبلا يلع ينا ىلا
 'فطلتلا هغدصو 0افبيفهم ُث قحب

 فنصملا برغلا نم . عزحب يلا ثعبا

 يتجاح ىضقو ينباجاف لاق
 50 يا كيف تلا 5

 قربا تنكااب كيلا يسفنب تشعب ولو

 *« نمحرلا دبع نب اص نب ليعامسا نب دم نب ليعامسا ع
 دربملا صح ةنامالاو ةقثلاب روكذم ةغللاو وحتلاب ةمالع ىلع وبا رافصلا

 ينطقرادلا هكردا ريبكلا ىورو ريثكلا عمو هنع ىو وا روهشأ ةبحص

 ايف تام ةنسلل ًابصعتم ناكو ناضمر نينامثو ةعبرا ماص ةقث وه لاقو
 قو رهم بق © ىباقع نفدو 74ه ةنس هدلومو ”1 ةنس سيطخلا ا

 آ 20ج قاو يدل ركبت دق قود يرطقآ ضرع امين يخركلا
 هسفنل راغصلا يندشنا ينابزرملا نارمع نب دم هللا ديبع ونا لاق

 السر متم ىراال لوح تبغ ناو ًابحرمو العا تنقل مترز اذا
 ىلم انلاب افرام رك قو اننوفج دق الا مدعأ مل تح ناو

 العف جنم اذب ىضراذا ميضلا لب ىكنم كلذب ىضرا نا قحلا يفا

 الضف هل "يلع امون ىرب ال نمل يتدوم ءافص يطعا يتنكلو

 برب هلعل )١(



 موو *6 يلاقلا ىلع وبا مساقلا نب ليعامسا +

 ناكو يديملا لاق . هل رقاو هنم دافتساو هب ٌصتخاو هيلا لاف يلع ين

 مب, ةئنس برغملا ىلا ادصاق اهنم جرخ مث ةنس نبرشعو اس دادغب 2

 ناكو رصانلا نمرلا دبع مايا يف بس ٠ ةنس يف ىلدمالا 0 ا

 سادنالا كولم بحا نم نمحرلا دبع نب ملا صاعلاوباريمالا هنا

 برقو هدنع يلظحو لييجاب ءاتلتف هيلع ادنوللو هب ةلاغتشا مرثكأو معلا

 يف هبغرو هيلا هد يذلا وهلا لاقو هماركأ يف غلابو هنم

 ملع يف اماما ناكر لاق . اهم هلع رشنو ةبطرق نطوتساو . هيلع دوفولا

 هددخماو هيلصاؤلرعو هنم سان دافتساف الط تس ابن ا 3

 فلا دقو . ناقثالاو طبضلاو دسقتلا 7 ىلع هبتك تناكو هلقن امف ةحح

 . هتاورو هلع ةعس ىلع لدن ةروبشم يل صتخا يذلا هلع ىف

 حل هللا دبع نب عيبرلا نب هللا دبع دمحم وبا مهنم ةعاج هنع ثدحو

 1 نك 5 6 يدب زلا ديس نب نابا نب دمحاو هنع ثدح نف رخل هانلإ

 يدي زلا لاق . ةغالا عم رعشلل ماوراو نييرصبلا وحن سانلا ملعا ناكو لاق

 لها اهمف ةقفر يف انك دادغب ىلا انردحما امل لاّقف ييلاقتلا هل لبق مل هتلأسو

 رغثلا نم مماكلل نومركي:اوناكو درجزانم ىرق نم ةبرق يهو الق يللاق

 يديملا لاق."يلع كلذ تبنو معم وكلت مهملا تبسن دادغب تاخدالف

 ىلع هثعب هيلا تراص نا دعب و رومالا هتنالو لبق رمدنتسملا مكحلا ناكو

 . مارك الا يف لازجالاب هردص حرشبو ءاطعلا عساوب هطشنيو فيلاتل

 ق (؟4) ةغللا يديملا م 5 ناك يديمخا 0 يديخلا مل

 فيلاوت يديملاو

)6( 



 « يلاقلا ىلع وبا مساقلا نب ليعامسا موب

 | برغلاب ءالؤه نم يعذ نم لوا اذهو اولاق . فانم دبع نب سممث دبع

 ' | يلاقلا دفوف . فئالملا *” يني نوعد» هلبق نولوتملا ناكامتا نينمؤملاريما
 ١ |[ همعالاضفا هيلع لضفاو برغلا يحاص همرك اف مس. ةنس يف برغلا ىلا
 ْ || اهم للق رهظ نع اهرثكأ هبتك ىلما كانهو هرمع ةيقب كانه عطقتاو

 " ]أ وبا لاق . هانعم يف ةباغ دئاوفلا ريثك سانلا دس فورعم يللامالا باتك |[

 ا ْش هعمج يذلا لماكلا باتكلل "” رابم ىلع يبا رداون باتك مزح نب دمع

 ا يلع يبا باتكنافاربخو ًاوحن رثكأ سابملا يبا باتك ناك ناو ددبلا

 ا | جراخمو ليعفتلا ىلع هبر روصقللاو دودملا باتكو  اريغو ةقرتكأ

 7 || عضوي ل هانعم يف "يش هنم ذشب ال هباي يف ىصقتسم قلملا نم فورملا
 ١ | ناسنالا يلح باتكو . ابعم فرصت امو اهجاتنو لبالا باثكو . هلثم
 ' 00 راسرألا لئاقم باتك . تافاو.تلمف باتكو - اهنايشو لئطاو
 7 هيف عمج مجحلا فورح ىلع ةغللا يف عرابلا باتك . لاوطلا عبسلا ريسقت

 "|| ةدحا من الو يدبيزلا لاق . ةقرو فال ةثالث ىلع لمتشد ةغللا بتك
 1 ْ محلا نب ناخرط نب دم ركب يبا طخم تأرق . هلثم فلا نيمدقتملا نم
 ' 1 يونح يلاقلا يلع ينال عرابلا باتك يبرعلا دمج وبا مامالا خييشلا لاق

 000177 ىلا . باميتسإلاو ةطاحالا يف هلثم فنصي مل دلجم ةئام ىلع
 |7١1١ نع ىور نمو يديملا لاق . أبلك ىلق رهظ نع اهالماو ايلمصرا ريك

 | |١ رصتخع ناتك ب حاص يوعتلا يدي زا نيسحلا نب دمت رك

 0[ لضف فرع نكللو بدالا يف اماما .اتيح ناكو نيوعنا رابخاو نيم
 ىلا كلذ فاضي ينعي () يديملا دنع باوصلاو : دايم ق (7) يب ق (1)



 0 ذذأذأأأ1|11| | ]|]|] 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ د لاو

 5١ 6 يلاقلا يلع وبا مساقلا نب ليعامسا

 * نوراه نب نوديع نب مساقلا نب ليعامسا »+

 ىلوم '" يدادنبلا يلع وبا يلاقلاب فورعملا نابلس نب دم نب ىسيع نبا ||
 سو ةنس دادغب لقوم رك نام عا دلو ناورم نب كلملا دبع ظ

 هدلومو مه+ ةنسس رخآلا عيبر يف ةبطرقب تام م.م ةنس ىلا اهب ماقاو |
 مساقلا يبأ نم عمو . هنافو تناكر صنتسملا سم ا م ايا يفو ؟١٠8 ةنس يف ا

 نب يلع نب نيسحلا دييعس يباو يوغبلا ري زملا دبع نب دح نب هللا دبع
 نب هللا دبعر كب يباو يودعلا رخز نب مصاع نب طاصنب ىبح نب ءايركر ظ

 ن ركب يلا ىلع أرتو يناتسملا ثعشالا نب ناهلس دوواد يلا
 جاجزلا قاحسا يباو هبوطفن هللا دبع يناو جا ءارسلا نب ركب يباو "' ديرد ||

 نا لع هب وبدس نراك :ارقو لس ناولس ن يلع نسملا يناو

 ل. الق يلاق ىلا بونسنم وهف هتبسنااماو افرح افرح هسنع لا 00 ٍ

 ًءاجر الق يلاق ىلا تبستنا "” تاخد .امل يلاقلا لاق . ةينيمرا لاما نه

 الف . نوطنارملا اه. لازال نيلسملا روغ ” نم نغئابنال كلل 0 ظ

 لا خكاو برغلا دالب ياو 3 فاطر دادغبب بدأت ْ

 ةيواعم نب نخرادب بابه نيت نينجا 0

 نب ةيما نب. صاعلا يبا نب لا نب ناورم نب كلملا دبع نب ماشغ نب

 يبا يديملا (*) نايعالا تايفو يف وه كن اماس ناملس وبا هدج طقس )١(

 رمعتاسملا محلا ناكو: ق (4) دادغب مسا طقس (*) ديرد نب نسحلا نبدمح را



 # يسع نإ يلع نب ليعاملا 5
 || ينرما مث كبسح لاقف . نيملاصلا كدابع هي ' كتمحرب ينلخداو

 ظ تناكو راند 4٠٠ اهنف ةطبررخ يلا عفدف م داخم ينعبتاو فارصنالاب

 ظ لاق ام ةئام هسفنل اهم مداللا ذخاف ه٠ ريزاندلا

 ] * يريضخلا يلع نب ليعامسا

 | ةغالب اذ اتسل ازيقم ةلضاف ناكباترهن ةسيحان نم مث ليجد لامها نم
 !/ لاغ هيلع ناكلوجلا نا الا ةلوادتم ةفورعم فيناصت كلذ يف هلو ةعاربو
 بوهوم روصنم ينا نب ليعامسا دمت يبا ىلع بدالا ًارقو دادغب مدق
 | يلع ىلعو يرابالا ن نمحرلا دبع تاكربلا يبا ىلعو قيلاوحلا رضحلاا نبا

 / هنع ذخاو دم ابا باشملا نبا كرداو راصعلا نب يبسلا مي رلا دبع نبا

 )01 مرام ادهاز ا
 أ عجرف هنطو ىلا قاتشا من نانس ةدع ثيدحلا راد يف اهم م اقاو لصوملا

 | ةيودم لئاسرو فيناصت هلو . 50م ةنس رفص يف ام تاف دادغب ىلا

 أ| 2 هرعش نمو . هتبأر ةءارقلا لع يف ديج باتكو رعش ناوددو بطخو
 000 10 هه الو  لهاج الو قب اطال
 لفاغلاو ةظقيلا وخا يدو بجال عيهم ليبس ىلع

 « قاعسا وبا رآطملا نب ىسيع نب ليعامسا )ع
 أ | 1 ءركذ . داع نإ قلاع ىدد يدادغب ريسلا لها نم

 5 ذجللا ةباتك ىنكلا نم هل لاقو مدنلا قاحسا

 أ انهدرغ انك 4 (6و) تنريتلا حام 515 33 0)

3-8 0-١١ 



 5 ل كرا سلا ا

 م و و و دا ال يل و نإ ل و

 5 :* يلع نب  نمحرلا دبع نب ليعامسا

 لاضفمو ناوععع دوحم الو مركي ذب ونا ال سحدلا يرايلاب 1

 لاضفاو ماعنأب ءاننلا نسج رع ألا يف ادحا ىرا الو

 لاوبع ..هبيخ ار افك رح م يف ةيساوس اوراص |[

 ةرحألا ىدامج نم فصنلل خش وبن هدلومو لاق مئاريثك هلضف نم ركذو ْ

 مدقت 0 سايس ةئس

 « يطل كباب يعد سال نجي ت١
 مريغو دما نب هّللا دبعو يمي ركلاو ةماسا يبا نب ثراملا عمس دم وبا |

 اس اضاف ةّش ناكو ه.وقزر ناو نيهاش نباو ينطقرادلا هنع ىورو أ[

 بيرت ىلع اريك اترات فنصو ءافلخلا رابخاو سانلا ماياب ًافراع ًامهف ||
 . قدسملا ىرحت يأر اذ القاع ًانيكر بدالاب ًالاعل

 وبا ءاج لوقي. يرهزالا تعمس لاق سيطحلا ثدخ . هلل عيطلا ةفالخ أ[
 مدقف ي املا دمصلا دبع يبا لزم ىلا يطللا ليعامماو دهاجم نب ركب

 ندا امانا نذاتتا الف لماما مدقو ركب وبا رخأتف ركب أبا ليعامسا

 ليعامسا نع هبوقزر نب ا .ةعم أنا نمو لخدا هللامف هل :

 ةلغب ًابك ار هيلا تلمف- رطف ديع ةليل هاب يضارلا "يلا هجو لاق يطملا
 تمذع دق ىلإ ليغايسا يل لاقف عومألا يف سلاج وهو هيلع تاخدف

 ىلا ةبطخلا يف تيبتنا اذا لوقا اف ىلصملا يف سانلاب ةالصلا ىلع دغ يف

 نا ينعزوا بر 0 ريما لوقي, تلق مك * تقرطاف لاق يسفنل ءاعدلا

 هاضرت ًاملاص لما ناو يدلاو ىلعو ىلع تسعنا يتلا كلتمعن ركشا



 ظ 6 نمحرلا دبع نب ليعامسا * "1

 | هردص هتيل ىطغ سلج اذا ةيعللا ضي رع ناكو م دل ذي نلوم

 ظ يدسلا تنرا ٠ ادانعأب معا وا لاقو . صاقو يا نب ادني عار دبا لبق

 )01 وهن ًااوص ناك "نا سابع نبا نع هتذخا ريسفتلا اذه لاق

 0 اضل تدار لاق هنا يدسلا ىلا هعفر ايف ميعن وبا لاق . هلا وهف طش ناك

 ظ ةريره وباو يردملا ديعسوبا مهنم لسو هيلع هلا لبص يبنا باحصا نم

 | الا دمح اهلع قراف يتلا لاخلا ىلع مهنم سيل هنأ نورب اوناك . رمت ناو

 ْ رمح نب هللا دبع

 | «دباعنب رفاع نب ميهاربا نبل يعامسا نب دما نب نجرلادبع نب ليعامسا ال
 | رفاغلا دبع لاق 445 ةنس مرحم ثلأت يف تام ينوباصلا نامع وبا

 ظ رسفللا بيطخللا يتواصلا نامع وبا مالسالا خيش مامالا ذاتسالا وه

 ظ ان مالا نم رضعلا لها رثككأ ناكو هتقب رط يف هتقو دحؤا ظعاولا

 أ ةماقاو عامسلا ىلع ال رخو او هتافينصتو هتأمومسمل ارشنو ًاظفحو

 | يناو ينوباتلا سابعلا يبا نم روباسيب ثيدحلا عمس ثيدحلا سلاج
 | هاش ذاعم يباو تارفلا ميهاربا نب دما ركب يبا نم ةاره.و راسمسلا ديعس

 | ءالملا ابا يتلف نامعنلا ةرعم لخدو زاججلاو ماشلاب عمو نمرلا دبع نبا
 روباسب ثدحو دالبلا نم اهريمغو " نابلاب عمسو نايلس نب دما
 | تيبو ماشلابو ناتسربطو لماو ناجرجو دنملا دالبو ةنزغ ىلا ناسارخو
 نمو . نذؤملا اص وباو يزافلا هللا دبعوبا هنع ىور . زاجلاو سدقملا
 هنم رعش هلو لاق . ةنس نيعبس سانلل ظعو ينواصلا نا قشمد خيرات

 لسالا" اك 42 - قا(



 ١ / * يدسلا نمحرلا دبع نب ليعامسا #

 يدسلا نمحرلا دبع نب ليعامسا ظفاحلا هبودرم نب ركب ونا لاقو يعشلا
 هوبا ناك ةدسلاب لو هال يدسلا يب ابا ريسفتلا بحاص دم ايا ىكي

 | هيلع هللا للص هللا لوسر باعصا نم ةعاج كردا ناهضا لها راك نا

 ةرب ره واو ر< نباو يردكلا ديعس وءاو صاقو يبا نب دعس مهم ملسو

 يف ( عناقملا ينعي ) رمخلا عيب ىلا يّدسلا بسن هريغ لاقو . سابع نءاو

 ظ ناكل يدسلا 0 اما يكذفلا لاقو ( عماجلا ب بأي ينعي) عماجلا 4

 ىلع تمدن ام لوش كل 3 نو دسلا هل لاش ٠ عضوم يف ةنيدملاب سلجم

 لاق . يدسلا الا هب ظفل 'يش لك تبتك نوكأ " نا الا هتيفل لجر
 ناورم نب دمو .ريخ الا يدسلا ركذب ادا تعب ام كيبس نب ا

 يوري ةفوكلا لها نم يدسلا نمجرلا دبع نب ليعامسا نب هللا دبع نبا
 | ىور ةورع نب ماشهو دنه يبا نب دووادو ريسفتلا بحاص يلكلا نع

 ١1ه1ل“ب7“7“7“111107 |] 1] 1] 10111

 يناججرتلا ميهاربا وداو ورمح نب ءالعلاو يدع نب فسوبو ىلع هنبا هنع

 دن ريغصلا يدسلا نيعم نب يح لاقو . ريغصلا يدسلا وهو متريغو
 ناورم نب دمح يراخلا لاقو . ةقثن سيل ريسفتلا بحاص ناورم نا

 ظ اص يلع وبا لئسو . ةتبلا دب كيو يلاكلا سحاص يفوكلا

 ١ هليط كد ثيدملا عشب اكو امين ناكل افق هن ةر
 | ليعامسا : لاق هفينصت نرم ناهمصا خيرات يف ميعن وبا ظفاخلا ركذو
 : هونأ ناك ريسفتلا بحاص يّدسلاب فرعي روعالا نحرا ديريع نا

 ةيالو يف يفوت ناهصا لها ءاظع نم ةعيرك ابا ىنكي نمحرلا دبع

 د ق() ناز هلال



 « نحرلا دبع نب هللا دبع نب ليعامما #8 ناك

 يف يبم سولجلا لهؤي نمم ناسارخ قه عج ىلا ترظن ساجلا
 | لاكيم نب سابعلا يبا نم لجا مههف دجا لف هللا هديا ناطلسلا سلجم

 أ ناويرد هل تلقف لمعلا دلقت نم عنتما رضح الف هراضحتسا ناطلسلا تلأسف
 | راصف لئاسرلا ناوي داقتف ءايلعلاو لعلاب طونم رما ةاضقلا ءاضق وه لئاسرلا
 تممبتو لاق . سابعلا يبا نم هرك ىلع ناكو ناطلسلا سلجم يف يسيلج
 | لف قا ا سابعلا ونا دلق امل لو يداجلا نب دامح ىج ابا

 محارو رععإ مف كلذ ريغو ءادرلاو كنحلا تحب ممعتلا نم هيز

 ظ لم انتم اسلطتم ناو.دلا يف سلجن ناكف هيف نذا ىتح هيف ناطاسلا

 | يعئاحلا اص نب دمع نسملا ابا ةاضفقلا يضاق تسعسو لاق . ”ةكنملا
 | ضعب هل فصوف لاكيم نا ءاثنا فصيو دادغبب ةيلاكيملا راثا ركذب

 | مههنال ناسارخمب اهنمرثكأ قارعلاب اندنع مهران لاقق ناسارخم مهلاوحا
 ظ ناسارخ ىلا اندنع 5

 ظ « يذلا ٍبيؤذ يبا نب نمحرلا دبع نب ليعامسا ٠ع
 | ةمزخع نب سيق تن بنيز ىلوم ةعيركي ا نب نجلا دبع ليقو

 | يف ١١7 ةنس تام ةفوكلا نكس لصالا يزاجح فانم دبع ينب نم

 أ ريخ دبعو كلام نب سلا نع ىور دم نب نيم ف ةيمأ ينب مايا

 | رانومأم ة ناكو ريبكلا يدسلاوهو ' ريمع نا ىأزو طاص يباو
 | ةعدج يلا نب ليعامساو برح نب كاي ةدازؤ ةعشو يروثلا هنع

 | نمنارقلاب معا يدسلا لوقب ليعامسا دلاخ يبا نبا ناكو . يميتلا ناواسو

 رمع نبا هلعل (") لصالاب اذك (؟) ةنكحلا ق (1)

 ةدقأن



 اا :6 يلاكبملا للا دبع نب ليعامسا 8

 يف ظفاحلا ىلعونا هنع ىورو . ةءارقو الما ةنس رشع ةعضب ثدحو

 تيبسالا الا لاق. مهنع هللا يضر اناشمو يجاجملا نيسملاوداو هتافنصم

 سما لاكيم نب هللا دبع يبا يفوت امل ”” لوقي, ليعامسا نب هلل دبع دمتابا

 ةعلخلاو ءاوللاب يل صاف يبا اهدلقتب ناك يتلا لامعالا دلقا نا نينمؤملا ريما

 تيكحف هيف تبتوكو مدخلا ”صاوخ نم ًامداخ كلذ يف جرخاو
 هيلا عجرا شاعم ناسارخ يل تلقو كلذ نم نوبجمت. سانلاو تيفعتساو
 لاقف ةيمج ةادغ ةيح يبا نب رصن ودا ينءاج رواسب ىلا تابع

 مسر اذه ناف فافحلا ورمع يبا سيئرلا ىلا بوكرال :سهاتت نا ىن

 يبااناو هدنع نم تج ريل كرش هيا هنس تيكر أ ١

 3 ثلا لع عاد هللا ناس تاقف كامب يذلا امرصنو.ا يل لاقف

 ورم ابا روزا ىتح روباسين ىلا تفرصناو ناتسزوخو سروافب ةبالولا

 ىلا جو رلخا "ىلا لمجاو اذهم ”متفن ال يل لاقق يل كر تا” لف فافلا

 ناملوصلاب كب ْرَّصو كار اذاو اهم ليعامسا نيدمجا ناسارخ يللاو نافةاره

 هل ةيده تاو تيهاتف .رواسينب نلك باقر ىلع كسلجا كلح ملعو

 يتاعدو يتمدخ يضرو ناطلسلا ةمدخ ىلا تاصوف ةاره ىلا تجرخو

 الامعا ”يلع ضرمع فارصنالل تنذأتسا الف يماقم يضرو ناك وصلا ىلا
 وبا هركذ ام ىلع رمالا ناكو ملخو زابجم ينودوزف امنع تعنتماف ةليلج

 يل لاق لوش لهذ يبا نب 0 ايا تعمسو لاق . ةيح يبا نيرمدن

 ظ اذه ديشرلا ريمالا يىبسلجا املا يتتعلا نيسملا نب دمحا رفعج وبا ريزولا

 ىلع هلعل (5) الف ىق (*) دياز هلعل (*) لوقب يبا تعمس طقس (1)
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 * يلاكيملا هللا دبع نب ليعامسا 2 1

 دق تايالا هذه لاف اهف يدد ردلا خل يتلا تايبالا ىلا غلب نأ ىلا

 ظ | واتا روصتموإ هيلامارت موش اهي

 هلوق غلب نا ىلا

 | 4[ فرصوتاتي وا ”يرهد - ًالصاوم امل .يركش لازال

 أ ناضمر ربش يف كلذو اهرخآ ىلا ًاظفل اندشنا مث هيلع "ئرق انبه ىلل

 | بيدالا يروجلا مههاربا نب دم نب را هياكل لاق .م4<ةنس

 | قارعلا لخدن لو هنع تبتك نبا هل تلق دبر د نب ركب يبا نع انئدحب وهو

 | بيدأتل لاكيم نب دم نب هللا دبع ىلع مدق امل سرافب هنع تبتك لاق
 | لجرالا هللاو ال لاقق يبص كاذ ذا سابعلا ونا هل تلقف سابعلا يبا هدلو

 | دممح هللا دبع ابا تمعسو لاق . هيلا راشد ثيحب ةيسورفلاو بدالا يف ماما |

 ةلص د لاكيم ” ى نيالا ابا دمع لوم يحاضولا نيسمحلا نا

 يذلا شياو هل تاقف يحاضولا لاق . مههف مهنف ةروصقملا هناشنا يف يديردلا

 ةثامل' ىلا الا كاذ ذا يدب لصت مل لاقف خيشلا ةصاخ نم هيلا لصو

 نم يلاكيملا عمسو لاق . هيد», نبي !متءضوو دغاك قبط يف اهتابص رانبد
 | رواسين ىلا داعال معسو سنا نب كلال ًأطوملا عمو يزاؤهألا "” نادع

 ْ مهارقاو يسجرساملاو ينقثلا سابعلا يباو ةمب زخ نب دم ركب يبا نم

 ب ق (؟9) انملاو يظفل )16٠( ةينيطنطسق يف ةعوبطملا ةروصتملا يف )١(

 ركسب نادبع تام (514 : )١ نادلبلا مجم يف توقاي لاق : نا يدنع ق ()

 م5٠ ةنس لوا يف مركم

 |0101| 1 | 00000000000 ببب#+ط-_ هت

 111111111 ٠-ان جا خسإ لا هم : ميما



 مو ه6 هللا دبع نب  دابع نب ليعامسا

 مصخ نم نكح دق يلزتمك حاسم ريغ قوشلا ينم نكمت
 * لاكيم نب دم نب هللا دبع ن ليعامسا 4

 ةليل تام عضاوم ةدع يف بسنلا اذه رك ذ دقو يلاكيملا سابعلاوبا

 نيعسو نيتلثا نناوهو روب اسينب م50 ةنس رفص نم رشعسماكلا نينثالا

 هرصعيف اهنيعو اهبجوو ناسارخ حش ناكو رمعم باب ةربقع نفدو ةنس
 نادم نمابلا'اباو ةعزتن نبا قاضا ندم ركل روباسينب عمس

 زاوهالا روكبو يسجرساملا دمح نب دمحا سابعلا اباو جارسلا قاحسا ||

 نب يلعو رام نب نيسملاو ظفاحلا قيلاوملا ىسوم نب دما نب نادبع

 نيسملا يباو يروباسينلا يلع ينب لثم ظافملا هنم مع يركتسملا ديعس ظ

 ظفاملا عيبلا نب هللا دبع نب دم هللا دبع يباو يجاحملا نب دم نب دمت ئ

 نينمؤملا ريما دلق الف رواسينب سابعلا وا دلو لاقو خيراتلا يف هرك ذو |

 ةرضح ىلا لمح زاوهالا روكب لامحالل دم نب هللا دبع هايا هللاب ردتقملا |

 اياجعا هيلا نييجلاف هيندأتل قيرد نب نسملا ندم ركب ابا سدتسال ١

 يف و هرصع دحاو ناكو هيدؤم ناك وهف ةيلا يديردلا ركب يباب ثعبو هل |

 هتاديصق يدنردلا "لاق نابعلا ىبا هنناو لاكيم ن دمحم نشا
 لكسو سابعلا ابا تعمس مك الا لاق مث . 1 مهحدم يتلا ايندلا يف ةروبشملا

 مث يددردلا ركب وبا ندؤءابندمبا " .لوق يددردلا ةروصقم نع

 دب رد نب ركب ونا اندشنا لاقف اهاندشب نا هانلأسف ارارص هيلع اهنأرق

 هنول ياخي اذ ىرب اما

 ظ 2



 نت

 ىرولا كل لاق هللا الو هللاوف

 ىرولا لع“ اح تضاف تضفولدماحم

 اهتاكّرر اوظح ول نكلو الكو

 ىرولا قاخي مل هللا نا "تلق ولو
 وجب هلو

 هلفس عقر" يوتم طبس
 هربد ِق 5 انلزنعا

 ركسلا ءيطِب برشلا ريثك لجر يف هلو

 تأ و 0 ةعما ددصت

 اضيا هلو

 غراد ةيحالاب تشغاثن الو

 6 دابع نب ليعامسا

 رم نب علا يف ىراصنلال اقم
 ممذم هةهحو كانيع ترصبا ب

 مولم 55 كازا ةكيغنم ل

 هلفسا انف لذب 5

 هلرتمملا نعل اذدهلف

 فقرق هامادد نم هيلع تلاوت

 فييحن اذاف اعيش دحيم ل ناف

 طورشم ريغ هأوس امو
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 شرف دق يضراع ص أباشم

 "الام معلا الا . تلاقق

 مهو ىلا نايع ىم امج انرصو

 هيوتم هعمأ )١١1( ةميتبلا يف (؟) ٠٠١ ةميتيلا يف باوصلاو : تضافل ق )١(

 ٠١ ةميتبلا (5) ٠١4 ةميتيلا يف ٍباوصلاو ما 00



 «عذ ه6 دابع نب ليعامسا ف

 تلا فصي هلو

 اريصم مالغاي ةمادملا تاه

 هدرو رثش نوناك ىرت اموا |

 ضيا هلو |
 ينم يف أو 0 >

 هءانا قل مركلا يف : انككعي

 ىلا ”فضتلان ودل

 3 لضفلا ينا ىلا تك ظ

 انع ترخان مل لضفلا ابي
 اقودص اقدص ين د

 ىنم امل بابشلا نصغبف
 يباتك تارق اذا .يارج نإ
5 

 رودبلا بيشاي بوقعي نبا اي

 ةكز احلل نا 0
 ةلودلا دضع حدع هلو

 ابق رط يف يرتشملا راحب دوعس
 ملاع. دعت نم تيبحأ لاك | ١

 ةضع وا ةلبق اهلع ىلق

 ةضف كتابننس' اينالا ”ااكو

 مجوتْلا ىلع الإ اقر

 يمتنت مركلا ىلااناه ما "را ىلا

 يف هل ا يضرالا يحد

 5 كدبع . نسحب انأساف

 قتلا كلك. كنا اذا

 انم ناب ناو ابصلا دبعبو

 ايكو .ناك .كوسرلل لقت آل

 رورسم ىتف ىلا يعيفش نك"

 روجهملا ىلع ام قدصتف

 تلا باسح يف ىنأت الو

 معحم ا مشهلاك اوراص نيح ىلع

 دارا ةميتيلا بحاص لاق (*) مركلا ةميتيلا (*) ةليحن (96) ةميتيلا )١(

 84م. ةميتيلا (0) هال ةميتيلا (4) برش ريغ نم برمشلا عم سلج هنأ



 هك دابع نب ليعامسا 5؟

 له لاقو ةليل يناوقلا هذه سحاصلا اندشنا ينزراوللا ركب وبا لاق

 يتعلا لوق الا فرعا ال تلقف نيئدحلا رعش يف اهانعل ار يظن نوفرعت
 )ن0( 6 7 كا حصا ريمالا نا ىهدلا بحت نمو

 ول ىورو هلو 3 ظفحلا نكملف اذكه تنسحاو تدوج لاقف لاق

 هفدرك هيلع يدجو ادغ أشر

 هبجو نم هلاصو موب ناكو
 هقير نم اهلخ ار ”تقذ نا
 هنسحم . لاطتساو ربكت اذاو
 )2 اضل هلو

 هنتجو ناديم ىلع راذعلا بد

 هل دادملا رع بتاك هنأك
 اضنا هلو

 هيل لك هلا ن6 طخف

 هبجو نسح نم طخلا نإاتاههو
 ًايضلا هلو

 اكمسا ام هل تلق نداشو

 اننلا . هتنيل ما ترصق

 را اوه يف يرابطنما اذغو

 ا نم هرم ةلبل ناكو

 ركل نم هتلن اذه تهب وأ

 هرذعلا موه هضراع راذمف

 افقو هه ىعسن نا داك اذا 0

 افلا ادتاف امال تكي. "دارا

 ؟”رمتاف مويلا كطخ دق نمب هبثن

 رمقلا ةحص نم ليللا مالظ نباو

 ثابع جتنب يل لاق
 ثاطلاو ثاكلا *” نا تاقف

 ةميتيلا (0) نأ دارا ق (5) #9“ ةميتيلا (”) 947” ةميتلا (*) هنأكم ق )١(

 تاه ق : (46) ةميثلا (5) رمتساف ىق : (95)

00 



 الراو ا دابع نب ليعامسا

 هما غلب و يضاقلاو اذه نيب ىرج اما ربطلا نا يدنع يذلاو فاؤما |

 بحاصلا ناكو هنع عاشف هسنا سلجم يف هاكحو هسفنل هلتتاف ىحاصلا ظ

 نمو . اهنعرصق ابر يتلا لئاضفلا لاحتناو رخفلا سحب نم هللا همحر

 بحايصلا رانا
 يرطاخىلع فوقوم كركذ هه يف رطخم ةرطاخاي

 رظانلاب تعتم الف يدنع 2يرظان نم رثآ نككملنا
 تييطلا ””: نيسللا يبا 00

 طالخالا يف رثا دق عوللاو طابا لع" كاد

 طارق .افق لعنلب تعفص يطابتلا يلا تلم ىسع ناف

 مرا تديت ذم يتايح هحوو رمتلع كدع شيملا ىلعق نا |

 0 ءادنلا ريغ يف كدوو 3 كبرق 2
 ةافولا هنرضح امل لاقو

 يتافو دعب فيسلا لب مظب 1“ ةلاوج يتومدنع يب تماش مو
 يام ليغ تام” ادمب للا نم هلا اذاع نيكل لع ىو |

 د ضيا هلو

 هقوقع يف ل ًةلازغوكشد هقورش يف ردبلاك انل ادب

 هقوشعم نم نس>ا قشاع نم هقورط يف ىهدلاو . يباب

 ةميتيلا (4) 99 ةميتيلا (”) كانوعد ةميتيلا (5) ىنيسملا (9190) ةميتيلا )١(

 ه١ ةميتيلا () يدعب ظلا نم ةميتيلا (0) الهاح يتوم دعب (111) |
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  دابع نب ليعامسا © كل

 لاق يدج قاحسا وبا ينثدحو لاق . تبصا ناو يلع ريغيو يدج لاقف
 | ىلا هدورو دنع يلبملا ريزولا راد دابع نب مساقلا ونا بحاصلا رضح -

 الف ةليوط ساجو هيف نآك لغشل هةنع بح ةلودلا ددؤم مس دادغل

 اهمف ةفيطل ةعقر يلا تك نذالا رخان

 | جرخمو رودالاك يريغ لخدبو ىصحلاك بابلا ىلع ابوجم كرتاو
 | هلوخد دنع بحاصلا ناكو لاق . هلاخداب ىماف يبلهملا ربزولا اهتارقاف

 | ١ راف هم ءاضفل ديبع نب ةبتع ىئاسلا ابا يضاقلا دصق دادي ىلا
 | حاصلا ذخاف هتضهن روصقو هتكرح فعض هب هارا نفح زفحو هل مايقلا
 1 ونا لجن هباوخا قوقح ءاضق ىلإ لع يضاقلا نيمن لاقو هماقاو هعيبضب

 | راوشن باتك يف يخونتلا لع وبا يضاقلا ركذو . هيلا رذتعاو يئاسلا

 ١ فورعلا ناع نب دمع نزججلا دبع زوصتم وا يبثدح : ةرضاحلا
 ظ يتئادح يف تلخد لاق هلل عيطملا نينمؤللاريما بجاح يقلارسلا ورم ين

 | هنع افعض يل رهظاو يل مايقلا يف لقاثتف يضاقلا يئاسلا نبا لعأمو
 | مايقلا هتقا ىتح يدب هدد تررخ لواطتف لاق .هل ةلواطتملا للعلاو نسلل

 ناوخالا ةيفوتو ربلا لاكأ ىلع هللا هدا ةاضقلا يضاق نيعا هل تلقو 8
 | ةموصخلل هتثج اعاو ام ينلمأع ءايشا يف هلع أناع ثنك دقو لاق 0
 | نم لك يعو قارنلا ىأ ني 00 ذخال 6
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 لاق . تفرصناو هيلع ء ءاصقتسالا نم تيت لعفاف كلذ لعش نا



 :ةقل ا دابع نب ليعامسا
 مسرلا اذه رارقا هيف هلانس اياتك سحابفلا ىلا تكف هتبنم وؤوضحاو

 املوا ةديصقي باتكلا نرقو هدعب نم مهل هءارجاو هدلو ىلع روك ذملا

 رغضيف مسجلا باقل ردو

 ركبم كاشخيو فورعم كوجريف

 رد. تانئاثلا كلي را

 املاج باين ايندلا كب ىبكتو
 اهبف لوقب

 تردذذعا ةسملا "نا ان 0

 ةجبس نشارلا 0
 همعط ةرارم. ليخسال يلاو

 اهاعم كيب ناك ىلا قيغو

 هنافو دعب دالوالا ثرو نمو

 تدر قع دولا كنم درمت .

 هلك ّيرمع دفرلا كنم بلطاا

 سصعذبو عور تايآب يلا

 ردصم ءرآل هنعام دروم لع

 رخال مدع تنك اذا

 رام كانعو الع تحل اؤل

 ربش نيح هسف تباط كناضخ

 ربصي .رْلا دجاملاو انبلاطم
 رفعم ينم بنجلاو هيلطاو

 رشم دجلا" تقوم املا .ىدنلا فضا ةعس لبا

 هتذفناف "” كلذ ذفنا ناب يترماو نسحلا نب لاله .لاق . ةليوط يهو

 ىلع مسسرلا لمحم نم دفشو لصوو هانعم يف اباتك يسفن نع تبتكو

 نيب تناكو فقوف 880 ةنس لوا يف حاصلا يفوت نا قفتا مث ةداعلا

 عما هنأ - فاضاإ أبا ثدحي اند كتمعمعتو لاله لاق روبش أممافو

 قارعلا كلما نا الا يضارغاو يراطوا نم يتب ام لوقب بحاصلا

 . هيلع ريغاو ىنع ىتكيو ؛ىلاصلا قلعتسا ايا ستكتساو .دادشبب .ردصلاو

 كل ق (5) صقان عارصملا )١(

2) 



 هي دابع نب ليعامسا الا

 رخاتلا نع راذتعالاب هيلا هبتك ايف هنطوم ةقرافمو هعضوم كرت نم
 يلاطم نماقعا ىلع تضكن

 ام دعب ةحنرقلا ينم تدلبو

 ايد
 يب راطل حانجلا كاذ يل نأولف

 يتلا هبتاحس ايقس يف شيعاو
 ا

 يتلا هترضح ءاسلج نم دعاو

 هل ينع لئاس .اذ نه لوقيف

 اذ قوفام يتمم مورا ىرتا

 رذتعل اهمو

 يتقاتمت' يتلا ينقئاوع . ثرغك
 ثلاث نطل: .دو ؛ ممل : دلو

 لجار مشحي نع فعضلا مسجلاف

 كلام ةعاط ناطلسلل ىلعو

 / يفرصتك ينرهش عم ٍلطعلو

 يفرصتال ق 5١( باشلا ق )١(

 | يبرأم نهواش نع تسعاّشو

 ]| فقاثلا بابشلاك اذان تناك

 | فاشلا راذعلا يف ةزعالا نفد

 أ بحاصلا فك .ربظ لبقا ىتح

 1 فاخ دج اع 0

 أ ىهاذلا ”بابشلا نم داوسلا ىتح

 | براحو لئاسم لكب تنحش
 ١ 1 ياك اذه لوقيف تشكسم

 ْ 1 املأ ثلملا هتحار ثيغ نم

 || يبراقاو ينريشعو يعبار وه

 | براقتملا اهمو» قراوب تماش

 ]| بكار هفرت نع رصقي لاحلاو

 |١ بزال ةنرض كواملا ىلع تناك

 000 للا تانح يف ءاوش لك

 أ هتدم ءاضقتاب سحا يدج اهيف يفوت يتلا ه4 ةنس تناك ايف ةليوط يو

201000 



 الاخ  دابع نب ليعامسا

 ىلع كلنا سو لبسو ْرَدقو قو مللا . خدناو يسفنل بأداو . حدكأو ا

 هلمف ام دحم ركذ .ابمدقم تدتكةلوط ةلاسرلاو : رد ه0 |
 ةيلوتلاو ةبانعلا نسح نم دما نب رابجلا دبع يضاقلا عم بحاصلا |

 ربظي ل”. غاديلع محرتا الانا لوقب ناك ب حاصلا تام الق ليوا

 ةلودلا رن نا مرج ال . ةءاعرلا ةلف ىلا بسنو كلذ يف هيلع نعطف هتبوت

 فلا فال ةثالث ىلع ليق اهف هرداصو بحاصلا توم دع هيلع ضبق

 دبع نب يلع نسما ابا يضاقتا هناكم ىلوو يزلا ءاضق نع هلزمعو مرد |
 انا هترك ذ دقو ةمجا لئاضفلاو فيناصتلا سحاص ةمالعلا يناجرملا زيزعلا
 وهو هيرداصم يف يرصم ناسليط فلا عاب رابحلا دبع نا ليقف . هأب يف ْ

 لاملا اذه عيججو رانبد عبر ىلع رانلا يف دلخم ملسملا نا معزب مهتفئاط حش

 اذه تركذ امناو هبهذم ىعو هدنع ةرفكلا لب ةملظلا ءاضق نما
 لاق *ىباصلا ميهاربا نب نسح لا نب لاله باتك يف تآوقو . را | آ :

 قرشلا لها نم نيمرحلاو دادغبب نم يعارب مساقلا وبا بحاصلا ناكو | 0
 أ

 قاحسا يلا ىلا لمحي ناكو مههزانمو مريداقم ىلع جاحلا عم ةنس لك يف | ش

 بيعش نب رفعج عم ةيلبج مجرد نلا 'يللاو رانبد ةئامسمخ لاله نب مههارب 07

 يرلاب هترضح ىلا ءاعدتسالاب ةلودلا دضع ةافو دعن "' هلساو دقو رك دف )0

 باغرالاو هصوختش دنع ةمساعلا ةنومملاو ةمساولا 0 0
 هعنع ليقثلا ررظلاو ليوطلا ليذلاب هلقع تناكف :هروضح دنع رق ٠

 هلسرا ىق (5) هنال هلعل | )١(

 . مهلا هلمح امم ءابقفلاو داهزلاو ءابدالا دالواو ءارعشلاو باتكلا خويشو



1 
١ 

 أ

 أ

 ْ قارفلا ناح مث *".لحإرم ٍبيشملا نم اندروو .لحاىص بابشلا انزواج '

 | كيتاه ةداعا لئسن هللاو . باذملا حاول ىلع انضرعيو . باذعلا |

 5 |” لمعت 0 1 5 ًاتنمرارخالا د 0
 ةملاعم ىلا تعفدو نهولاب رشالا كح تاماحنو فعضلا هولا لع تلاع

 46 دابع نيليعامسا 8 اوزإ

 || .اساستو ًاثداحتو . ارك اذنو ادشانم ييلايللا عطقنو . قمنملا مالكلا فارطا
 نا ىلا ناك اند اذه . هباقث حابصملا ردو . هباين مالظلا علم نا ىلا

 أ كدع انداز دف ها ناك ناو . لالظلا ءارضملاا مايالا كاتو . لاوحالا

 8 | ةعداملا ناحو . 1 ا حمص نم - ل بواطخ

 لا 5 هسفن هن تدعقو هز 0

 1 201 نك لطم كررضاو مومهلا كنع ةلغاقو

 ا لذ رد مومه لا نا... .ىرعدق امو ل

 ”0 دا ىرخاب الوتشم نوكأ ال نا لعد لب 0 ةحارلا ىلع امو

 ]| هرزا يوقوهلعل (5) اهب ينهول هلعل (5) ريصو (*) اهمسحا هلعل (؟) لهانم هلعل (1)



 قتل «« دابع نب ليعامسا
 اربج '” كايند ىلا تجرخاو ربملا ركشت

 لاَقف هتوم دعب يحاصلا باب يضلا نب سابعلا ونا 4

 باجحلاو. باجلا كاذ ننا : باصكا كالعإ بالا ١
 بارت بازتلا ف نالاويق .٠ :ةبنم هلا عال ناك نم نبا |

 ةديصق نم بحاصلا يثري يناهفصالا العلا يبا نب مساقلا يبالو ||

 نيدلا لب ايندلا لم اًرط ءاو تدلونمتامنكل كدحوتمام |

 نيملا درملا كعدشام غمض نم. + ةيدان تمفس اللا
 نيطالسنلاو اياعرلا كيلع جبت .. ا تالسلاو ايلطملا كاس

 نيعالملا مأن ام دع اوظقيتساو ممدعقا فول ةاعسلا ماق ْ

 نيطايشلا ”لحاو نابلس ىضم اورشتا م نا مهنم سانلا بجبال |

 هناا " دوجا نم يدسالا ءالعلا يبا ىلا بحاصلا بتكو ||

 ابمالس يثعلاب يدهيو يباب الوسر مي نا ينيس رش |
 ابمالكو اهقطن يدنع رشنبو  اهتيدح لاجرلا نود يلركذنو

 . نونظلاو راكفالا قبس باتكب كلوسر كءاقس.هللا لاطا شارو ١
 .:نسدقمو رضاق نب نيفصاولا كرثو . نوعلا بولقلا 3( تاددييعاو ا

 . نوصخلاةثم هوان ريضنلا قرولاكمالكب . رجحف ىوللا نيب انيلايل لثمو ||

 ىلع انيثحو . ًائيهزتوا قوشال ًافيلح ىفداصف.. نونق هنانفا رينلا روتلاكر |

 ضاير انلوح الوح برقلا انفلا دقو ال فيكو . ارق ءاسو نينحلا

 عزانتو . قطنملا باقر كلمت . فزت لضفلا لحاور اننودو . فرت بدالا |

 وخا ىق (*) ١؟ا/:+* ةميتيلا (؟) ملاعلا ةهتيلا (1)



 « دابع نب ليعامسا ف فال

 ضيا بحاصلالو

 ىركلاب كنيع دبع؟يل نولوقب"
 ةعمد ريغ ىلع نيع قتلت ولو

 ريزولا يلبملا لوق نم

 ينتمرص دنم ناقحالا تمراضل ا

 أضيا بحاصللو
(0 

 فيها لئامثلا نسح فيفبمو
 يترجم ريؤيو يتدعبب لازام
 ةهلدب تاقف هعجارت اولاق

 هنأ ولو هتعجار ال هللاو

 زيعملابا لوق نم هدخا
 اتوا كييك 1: فاو

 ةهرم و بع تيارا اذا
 تفذق دق نيكسملا ىتفلا ناب عاف

 اهرح هللا دبع نب سابع نب دابع نبا ا
 ىحب ق : ةميتيلا (0 ١١١ : 8“ ةميتيلا (5) ١١ : *“ ةميتيلا )١(

 | اهاقت لاقي ىتح اهتمراصل

 اا قيمد ىلع الا قتلت اف

 | هينيع يقرتفب سوفنلا يورب

 اهيدب راسا نم يلق تبذجن

 | هيلع يوراا عم مقا الوق
 | هءوبك وا سيلتا وا نل

 ينتكلاك وا راو ردبلاك

 | فو زامملا نا ىلا تييلا اذه سسنو يلاعثلا ركَذ اذكهب فلؤملا لاق )

 | يف ةروك ذم يههو ةفيرظ ةصق هلو يوحتلا جارسلا نب دم ركب يبال
 دسالا ءالعلا يبا لوق ىحاصلا هب ىجض امتو ( باتكلا اذه نم هرابخا

 ٠" د جارع ديالا وأ
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 3١ 4 دابع نب ليعامسا 9“

 اجلا ةمداقكح ةمداق اهلا "قوش م ريطا تأ

 | كرد وه لب هللاو ال 0 الل ا واخل نال مداقلا عا نم ليق ام قحخلا

 | .:كتلحرو كلتنار ينماقتا اهنا احرق. نايس ىتلا ليو نا
 ” اةدن د ع ةعرس ابو . كلها ةفاكبو كل الها لب

 ١ 0 كايؤرب يلع ىلعلا ا "” . كايرو ند فس حر

 | امسوم هذختو ٠ افرششم اديع هلعجم لوصولا موب ىلع صنو . كايقلب يتلع

 | ىلع ريطي نا هترما دقف . مالكلا مجر نم عرسا . مالغلا "درو . افرعمو

 ] رسا لامع يف اببصلا كلرتي رسل سانتا

 | صاع نب دايزاب يوحم كيداف ابضراب ترمص تاراد هكا

 || رجاوملا رح نحزحز دق كايقلب الانا نا يجصرا "برق لئاصا

 هلوق يف راغا دق انالوم ىرا 0 هل بحاصلا ءامدن ضعب لاقو

 | دورت نيب نسملا نوصل نكلو لمح ال يثولا دورب نسبل 5

 ْ هلوق يف 'ىنتملا ىلع

 هيلا هن نصي ينحل تالئغم ل يثولا نسل

 هلوق يف وه راغإ ىلاقف

 دان الام 0 نحنا ايلاك لا موجتلا يذه لابام

 هلوق يف فنحالا نب سابعلا ىلع

 دئاق هيدلام ريحت ىبمعا هناك ءامللا ديك يف مللاو

 ظ ق : ةميتيلا (4) دخن ق : ةميتيلا (") كايؤر ق:ةميتبلا (؟) يقوش ةميتيلا )١(

 ١٠م: 8 ةميتملا (5) رق هلعل (0) كرتتس



 4 دابع نب ليعامسا 8

 . هلضفب انس اف هل بتكي . هلئاق لتقو . هلزانم هللا مفر . ديعسلا يببشلا
 . ةيرقلا نم اهمف هل ناكامبو . . ةيبسلا كتي عقيل هلقع نمريللا انسناو [أ

 قاشلا قب رطلا يلا عطقو . اعتصم يبانج ريغو . اعرشم يبإب ريغ ضرب !
 02 تنكف . همامذ نامزلا ىلع ىش الو. هرابغ هيف قشب ال ًاقح ادكوم

 ؟”بارخاف . اهاصع قلي ملو ”.اهاون رقتسي مل انب' ”يتلا ةضهنلا هذه حانج

 بكرملاب هيلع لماحمت . سهدلا ةاطوب دبعلا سررقلا مالا ؟ىدتبملا رملا

 . كبانج هل دبعو . كباح هيلع لبستل يديس اي كيلا هنددرف . سعولا
 مت . هيلع هتضرع قفا اذاف . لظلا يده . لقنلا (اننخ الغ دحرتبو

 هعل رم كدنعو . هارق كيلعو نقيض كلذ قسّتب نا ىلا وهو . هيلا هتضوف
 هللا ءاش نا هسأي نا ىلا ةلالقتسا هديزب معلاب الاغتشا دد ربو . هاتشمو

 ءاش ناو . هتيلو ام ىلع ماقا ءاش نا... .رايحلا هل مث . رارقتسالا يف انربخ
 ارادإ لع هتيمي ام نالف ىلا هل تمقو دقو . هتيلوا ام ارشان.انب قمنلا

 ينفكأو هليجصتب هيلا نعواف . رايتخالا لك هل راتخمي نا ىلا . راظتنالا

 . هدحو ىلاعت هللا ءاش نا . هليماتب يتدرفا يذلا رملا اذهب ىلقلا لغش
 هدورو دنع يناجرملا دمح نب لضفلا رشب يبا يضاقلا لآ داو

 هيلع ادفاو يرلا باب

 يايخ هب تططح دلب ىلا 2 ىورا ريس *” باكرا تثدحت

 رخلا جرحاف ةميتيلا (©) اهابصح نبت ملو اهاون ةميتيلا (؟)  ةميتيلا )١(
 اهددع يتلا ةميتيلا ةخسن يف باوصلاو : ًادتبملا ربا جارخاف ى : ”رخالا ًادتبملا

 نابكرلا ق : ةميتيلا (0) 87:"ةميتيلا (5) اشدتكمت سر هف نم لوالاءزجلا يف 7



 أ

 عر ه6 دابع نب ليعامسا

 هلقان نيع ترقق ناتلاطلا يف هدنسم روثألا ربخا مله
 هلياخم ىلوا يف ةمامالا هنع 2حتحضو دقو دابع زنكلا كلذف

 ًالدع ه ضرالا هللا المب ةمطاف دلو نم ازغك ناقلاطلاب نا ةعيشلا تور ل
 بس قر الف نابقصا ىرق نم ناقلاطظلا قم سحاصلاو ارو 00

 | نا يلاعتلا ركذ يذلا ”اذه.ةدبعلا نم "يري اناو ربما اذه هل اولوات ًايمطاف
 نسحلا يبا ىلع ضرعو لاق: مدت ام باوصلاو ناهفصا ىرقنمزاقلاط

 || هايندل امرظن هنيدل رظن نم : هتعقر يف هيلا بحاصلا عيقوت 8 قيقشلا

 | لع تّقا ناو : دبيقلاو لضفلا كلانطس ..ةهفيسوتلاو لوستلا 00

 | ىلإ ىلا بحانملا ابنتك ةلاسر هذهو "".ريخ نم كرسكل سوا ا

 ْ يلاعثلا لاق دماح نب دمح هللا دبع يا ناك 6 دمحا نب نيسملا ىلع

 امرج يندازف اهدرس يلاكيملا دمحا نب هللاديبع لضفلا ابا ريمالا تعمسو

 ردص يديس اي* اذه يباتك:يهو اه. ًاباجعا هف نع” اهرودصو هناسل ىلع
 1ع نحو . هلوذ مالظلا بعسو . هلودس ليللا خرا دقو هيل

 | الولو . هلوجح غبسي نالبق هرسغ حابصلا دم اذا هللا ءاش نا ادغ ليحزلا

 | .رفاسملا داز ىلع هنم رصتقا لو . ىعاشملا ىلع - فوقوك هتلطال كلذ
 | ٠ يدبو يرطاخ هل بعتا نا قيقتح . يدل قودحلا عيسو هل لمحتملا ناف

 ديعس يب . ديبشلا خيبشلا كلذ عم ىفاو ناكي دماملا هللا دبعونا وهو

 )١( ةميتيلا (5) اهردصو ةميتيلاو ق (”) م6 : ةميتبلا (؟) اه ىق :

 ا ب ىلا ذابادسأ نم لقوحج نبأ لاق .:نادنع نم برقلاب عضاوم ةنحسو

2200 



 انب تلقو هطاسبنال ةها 0 0 لاجرلا كين كينلاو لازتعالا
 "يلا رذتعي لاز اه بضاغملك تضهو لزوال هعم غرفن الام دجلا نم

 | للا ىئرح يرجم ام ىلا أهدعل دعب و هسلحم تدوأع ىتح ةلسا ص

 أ | نكيرلو ينسملا ىلع نب دابع هطبس ةراشبلا بحاصلا تنا الو . جرألو

 ١ نييملا نب يلع سلبا يا نم ابجوز دق ناو اهريغ دلو بحاصلل
 ْ ٠ ناذه ةنم رمش هلو اذل أ ادا ”اسعانت ناكو ) يناذمملا قطا

 أهان كولملا ضعبل راد

 ةاذايآلا لع اهحاض وامك .. :ةمبم كولا 1 تعبد

 ' الالقالا لع اهدعاوق تينب اهله اهئسيح نم اهناكف
 لوق سحاصلا أشنا

 ىثملا دنع تلقا. .ىرشبل هللا دج
 ينال اع وع طع اقا لاس ذا

 7 همه

 ا ل
 000 |(لهلالوسر طبسراض ”دق اا امئاد اذح ش-ددجلا

 ا ظ نسحلا يبا لوق كلذ نف مراعشا يف ءارعشلا كلذ ترك ذ دقو
 : 4 ةديصق يف ي صهوملا

 هلفك دعب هيل دج راصق هلفاك هللا لوسر دع ناكو



 ضخ :6 دابع نب ليعامسا © :

 *ليلملا حاصلا انالوم ءاقن هللا لاطا يركذلا نا الول : اهتطسن ةعقر ||
 11 12 ترك ذال نمعلا ند ماضمشلا !7 دوو 7 نينمؤملا عفنن 27

 جمسلا داوللا دكيو حجنلا لمت معاد“ 2 انا اذ نكتو اشار 9 ِْ
 0 ةفرصنم اهنع هراد ناذرجو . ةفئا“ ةطنحلا يف 00 .

 ش نا لمف . هلحر ى.شي ىف . هلحر بصخا نمب هدبع طلخم نا ىأر ||

 ًةالعف نسحت#و لوق صفح ابا اي تنسحا هتعقر ىلع مقوف لمت هلل ا

 ف كاان ةظطافا ابدملا نم ءابعاو بصخللاب كراد ناذرج رشبف أ

 لاق . ىللاعت هللا ءاش نا.عونم ةقفنلا نم اهريغ نع تسلو . عوبصالا

 ضع ينعي نالف لحتا : لاق يصيصملا ينلدلا نسملا وبا ينثدحو |

 يلع هيلا لاق تاك هلي و ف سن ةرضحم ثرضاشتلا

 عدخبو هيف ماضل 200يريغو يرعش تقرس

 عدنخلاو ًاسأر بكي ..اسقص كيزجا با

 عفصل رعشلا قراسو عطق لاملا قراسف

 نب نوع نع '” ثدحو . يرلا نم برهو المج ليللا ذخماف لاق ْ
 حاصلا تممس لوقي مجمل نب ىسيعابا تعمس لاق يناذسسا نا

 ىلا لقتناوءالا سنالا سلجم ىف وهو ةلودلا رخخ ىلع” تنذاسا امل ١

 ينحزام وا ذب: نيب لذبت هنا رك ذا امو هيف يل " نذاف ةيشللا ىلا

 بهذم سهذملا نا لوقت كنا ينذلب يل لاق هناف ةدحاو ةرهالا طق ||

 هنرورضل ةجاحلا اذ ةميتيلا (”) نيعت ةزهو ةميتيلا (5)  ق : ةميتبلا )١(

 نذايف ةميتياا (5) يل نذاتسا ةميتيلا (0) 4١ : "ةميتيلا(5) |

1 



 ش # دابع نب ليعامسا رفا
 ا اودها حالا دابع نا دنع اهعئاضبل ءارعشلا تدحو او 3 فسوب

 ْ ا لا يباعثلا رك ذف . اتوا هرم اهوقاسو هيرشح للا معراكفا هتان

 || رعشلا ناسرفو لضفلا ءانباو رضعلا دارفاو ضرالا موج نم هب ”فتحاو

 ' | ذخالا يف مهنع نورصق. الو ” ديشرلا ءارعش ىلع مددع يبري نم
 | ءاقثلظا نم دحا بابب عمتجم مل هناف يناعملا قر كلمو يفاوقلا باقرب

 1 | يباف نيروك ذملا ءارعشلا ةلوخ نم ديشرلا باس عمتجا ام لثم ولو

 3| نباو صيش يباو ديلولا نإ مس يرفلاو يناتعلاو ةيهاتعلا يباو ساو

 1 يرلاو ناهمصأب بحاصلا ة هرصح تعمجو رذانم نب دمتو 4 هةدقح ينا

 أ مساقلا يباو يمتسرلا ديعس يباو - ياللا نيكل يبا لثم ناج رو

 . ءالعلا يلا نب مياقلا يناو يناجرملا يضاقلاو يضلا سابعلا يباو ينارةعزلا

 ٍْ يلا ينب و يرهوملا نسحلا يباو--يواعلا مثاه يباو نزاخلا دم يباو

 | ءالملا يباو يثاشلا ليعامماو يناذمحلا عيدبلاو يناشاقلا نباو كباب نباو

 أ و ياو يجرزملا فلد يباو يربوغلا نسحلا يىباو يدسالا

 أ ( نع " مريغو يربطلا ضايفلا يباو يليعامسالا رمعم يباو يروزر,شلا

 أ يوسوم ا يضرلا هباكم هحدمو هعسا منال هك دى

 أ | نمم عريغو 2 نباو ةركس نباو جاجملا نباو *ىباصلا قاحساولاو

 أ | بحاملا ىلا قارولا يتاهفصالا صفحوا كو 1ك ذة ليط

 ” ا ركب يبأ ءامما فلؤملا كر #0  ق : ةميتيلا (*) "7: * ةممتملا' يف .()

 : ةميتيلا (5) هريغو ق (5) يهبدبلا نسما يباو ينومألا بلاط يباو يعزراوخلا

 دما ل نا ا وفا ين ا

 مب 2 ةيحلا ين خركذ



 8 *« دابع نب ليعامسا

 ركب ونا كانهو هئم ارم تارقز هن وبس ناتكل هيض تلي ١

 دقو هنم ةءاور حصا امو ةبارد رثكأ بلعت باعا يف امو ميسقم نإ ظ

 ةردان ةلك نيب نمفرطو نس احبو تكنو بئارغ اهيفو هسلا تعمس |[
 ومن مايق هلو . لضعم دقع لحو . لكشم تيب ريسفتو ةضماغ ةلئسمو |

 ةيق لماك نب ركب ونا يض اقلاو مهاغلو مهاياورو م نييفوكلا ْ

 انئيدح نم سبل امو ثيدحلاو طورشلاو هقفلا فرعي تش :. مولع يف ايندلا |
 يفو ةعساو ةعاضب رعشلا ظفح يف هلو ار هتسم اسمو: وحأا يف عسوتيو ئ

 يناو يرتحلاو للعثو دربملا ةاوز رابك نمو ةمان ةوق فينصتلا ةدوج |

 عما نا بحا تنكو هدلع ام اذا اربش كتعءع دقو القي ءانسلا ْ

 ابا ركذو . فاصوالا نم مهقذح يف عباتت امل قارعلاب رظنلا لها مالك |

 : ابحرش لوطي كانه ترج تازظانمو هريغو يدع تن سن ء

 ايقلزنم لع اًدحا تطيب أملاق هنا هذاشاو ند رصق ا 000
 عم ناجرج رهاظل نيممم انك اناف دابع نب مساقلا أبا بحاصلا تطبغ |

 دإبلا يف هراد ىلا بحاصلا لخدف ةيناسارألا بر> ىلع ةلودلا ددؤم |

 ةباذ هتحنو معلا لهال هدّقعي يذلا سلم اننا“ ريدم موب راع لا ظ

 دالوا نم .مرباكاو ميدلا هوجو تياارف هناتع ليسوا كفو ||
 فطاخب ةلودلا دبضع ناكو ةيباكرلا ودعت مكه نيب نودعب ءارصاللا

 تكلا تناكو اكو هتماكم لَه ناك هنا الا هيف هعم كرشبال ًاراطخ انحش

 نب زيزعلا دبع مسساقلا يبا هناك نابل لع در: اما ةلودلا هضع نم

 راوهر ىق (*) روضحب ىق (؟) مهريغو هلعلو : هريغ ىف )١(



 6 دابع نيليعامسا ا

 نمناجرخ ديشنلا اذه ىلع ناعارسملاو زوج ال اذه يشلا اما تاقف

 نال نرحب
 هللط يف تفقو راد مسر

 نرلعف نلعافم نالعاف
 هلا نم ةادنلا شقا تدكو
 نراعتفم نالعاف نلعتفم

 رم عيمجبا لوقت ال ل لاقف . حرسنملا نم اذهو فيفكلا نم كاذف

 هنال رحلا اذه مزخلا لخدب ال تلقف . موزخم لوالا عارصملاو حرسنملا

 انك اس انين اك رحتم انفذح اذاو هنع ةفحا نم هذه ناعافم نلعفتسم هلوا
 وه امئاو هن ءادتبا برعلا مالك يف نيل

 هللج نم ةادغلا يضقا تدك

 نم هلع ؛ ىرقف ًادتباو هبنج ىلا ينعفرو . هرييغتب صاف داضلا فيفخت

 70١ رو رك ذ نأ ىلا يّرج ال امو يرجن ام باي بضتقملا باتك:

 ةمالع ام تلّمف لوالا نع لودعم هنال هنيعب رح ناكاذا فرصم ال

 نع لودعم يناثلا نا انملعف رحس انلق مث رحسلا انلق انا لاقف هيف لدعلا

 لوقت كنال ةّتع يف ةلعلا درطت نا يجول كلذك ناكول تاق . لوالا

 صقان هنا تيعداو . ديراو حاصو ”دتحاو 0 ل لوقت مث ةيتعلا

 تدفنا دقو رظنلا لها ظيطخا اهفتدخا ةلاسر تستكل كيو امتار ملا

 مهخضاشم نيع رماذر نب هلل دبع يبا طخ أبمفو ع ىناتك جْرَ

 تذخاو هيلع تنلمف الاع ًامسوتم ًالماف ةزيزع كلذ دمي خيشلا ت ارو



 اة © دابع نب ليعامسا
 أ هثشا٠ ها هز 3

 يدخل مهئاسؤرو مهنايعاو ناهبصا لها هوجو نم رعاشلا ءالعلا "” يبا

 سابع نب مساقلا ابا بحاصلا ترثاكو ل هل لوقب الئاق همانم يف ىأر هنا

 | يق هساخ وراك ا تاقف كارعش ةدوجو كلع ةرثكو كلضف عم

 لاقق لق تاق هلوقا ام

 ةريفخ يف أعم قاكلاو دولسا سا

 هيخاب امهنم لك سنايل تاقف

 اقنامت مث نّييح ابعطصا اه لاقف

 هيرذ باس دمل يف نيعيج تاقف

 ممرقتسم نع نوواثلا لحرا اذا لاقف

 هيف ةمايقلا مون ىلا اماقا تلقف

 ( نابفصا كرم كابقتس اموا هتبرت اهف يتلا ةلحلا هءرذ باب )

 || مش وهو يفاريسلا ديعس يبا ىلا تيهنتاو ةحانزورلا باتك يف ثدحو

 ١١ تلسف لئاوالا مولع نم ظحلاا رفاوو فرصتلا نسحو بدالا درفو دلبلا

 | يسمل وه اغا تلقف ثقيلا ارض 2 ارح مهضعل و هيلا تدعقو هيلع

 رقساو ةحيحص يتتاكح دجوف لصالا ىلا عجر مث ةعاس زحشلا ينمفادف
 درشتسا دقو دعنا ىح ؟ىراقلا

 هللج نم ةادغلا يضقا تدك هللط يف تلقو ١ مسر

-( 



 6 دابع نب ليعامسا © اضشن

 بحس ام هل زازتهالاو هب باجعالا نم ارهظم هتايبا رثكأل اديعتسم |

 هلوق ىلا غلب الف نيرضاحلا
 يقامما ضعب تحضا ءاهسا 55 الاف 6 ار ءايمأت نعدا

 ءاسماو حابصا نيب افلاف  ابرط اهرعش تقلاف يرعش تملطا
 ْ حدملا يف هلوق ىلا غلب ايف . هل ًابرط هتسد '” نع فحز

 00 لاذأ هشاطخ لع .. هبحال هارا' نايم نا“ول

 ءاقلا نا تاقبتسم هيلا اهدلاقم تقلا دق" ”ملاقالاىرا

 ءاضماو تشو ينو رما ةغلراب هنم ابتعبس ساسف

 ءاجراو هيبشنو رخو و ةعيراب ىولا هدي>وت كاذك

 رما ةديصقلا ىها املف تنس>| تنسحا لوقيو هس كرح لش

 ىلا ةعقر لماع بتك يلاكمملا لضفلا ونا ريمالا "" لاق . ملخو ةرئاجم هل

 يلاغشاب ك1 ةالوم ىلر نا ةبفلا يفو لغش ىلاق ف حاصلا

 حلصي ال يلاغشإال بتك نم اهتحن بحاصلا عقوف لمف هلاغشا ضعبب

 ماظعالا نم يفر دحا ىور ام نسحملا نب لاله ثدحو . لانعال

 هتوبات يف عضوو زهج امل هناف بحاصلا هيف ام هوم دعب رابكألاو

 ضرالا اولبمقف مهعمجاب سانلا ماق هيلع ةالصلل هيلماح فاتك 1 ىلع جرخاو

 بلا ف اوغلب و مههوجو اومطلو مهما كلذ دنع اوقرخو هدب نيب
 اباستناو ةرازولاب أقف هتايح يف ءابقلا سبلي ناكو . مدبج هيلع بيمتلاو ٍْ

 نب مساقلاوبا ناك لاق ردقملا ن محملا يلا نع ثدحو . ةيدنجلا ىلا ابعم ظ

 ؟م. :  ةميتيلا (*) ديلاقملا ق : ةميتيلا (؟) ىلع ق : ةميتيلا )١(



 ١ 6# دابع نب ليعامسا ©

 اند وا: 2 نم تح قغاو ىلا ١ "2 قتلا يدهن هاياطع نم ايا

 انكم ابلثم لضحت ملاك" . تيرئازلاو نييتلا حا
 ) ندا دلما نو ترض يف نوشع رادلا ةيشاحو

 ينلمحا هل لاق الحرب نا ةدباز نب نعم رابخا يف تأرق سحاصلا لاقف

 (| قلخ هللا نا تلع ول لاق مث ةيراجو ةقانو راحو ةلغبو سرفب هلرماف
 ] صيّقو ةبجن ”وتا: نم كل انرما دقو هيلع كتلخخ "اهيا

 ٍ رخا امال انلع ولو بروجو ءادرو فرطمو ليدنمو ةماحو ليوارسو

 | كل" تريصو ةنازلا ىلا ةلاعداب أ مث هك انيطعال دؤتاا ىم دل

 ينثدحو لاق . همالغ ىلا تق تقولا يف هسبل نع لضف ام 7 لسو هيلع علخل

 نيب الان د# يباب يدبع لاق يدماحلا دماح نب د2 هللا دبع وبا

 أملوا ةديصق هةدك تنحاصلا يدذد

 ارا نيب ىروش كير كاذو . ءاوها نيب هن َكداَف اذه

 ءاد نم هالباام كرمعلءاد مستقم لجتلا نويعلا نيب كاوه

 ءاث همزع بيرق صخخألا ىرخا ىلا ٌريساوأ نضرا» رش

 ءاصيلطلاب ًاموبو بيذعلاب ام ودوقيقملابًاموبو ىوزح ًاموب
 ءاين رصقاروطو.قيقملا عش .-.ةنواو ادم يحنا 00١

 هداشنا ىلا ءاغصالا نسح هعماجمب هيلع البقتم بحاصلا تيأرف لاق

 انسحي نا نسحي دهعلا ىلع ًايراح يل ركذا تسلو 2 :وه ًآنيب ةميتيلا تداز () ظ
 ملستو ةميتيلا (8 ) بصو ةديتيلا ()  ق: ةميتيلا (*) هذه ريغ ةميتيلا (5)

 نناخأ د ينا ةميايلا (5)

2) 



 <« اع نما 3
 0 يف اهفرعا ال دئاوز اهبف تدجوف يلاعثلا اهفلّؤم نع ابءورب هيلع ةءارقلاب
 يناذم.لا نيسملا نب فوع ينثدح“" :اهنم سانلا يدداب ةروبشملا خسنلا

 ١ تبن يف تيأرف بحاصلل ململا ةازغ يف امو :تنك لاق يبقا

 كلن يف تراص يتلا زمخلا مئامع غلبم يتيدص ناكو اهمتاكل تانابسملا

 علخ "يف !هفراص ام ىوس ءارعشلاو ءاهمفلاو نييواملا ملخ يف ة ةوتشلا

 00 ماو را هن ناو لاق . نورشعو ةمامامت ةيشاملاو مدخلا

 ن.« اهيفام عيج لا انو ينارفعزلا مساقلا ونا رظنف هراد يف هنم

 0 ذدخاو ةيخان لزتعاف ةرخافلا ةن ل زوزللا مهيلع ةيشاملاو

 * الغ لافق ىتكب اذك سلجم ين هنا هل ليقف هنع ىسحاصلا لأسف
 ' ال قا راو ايعاملا هلعاذ هيوتكت * ملي امير ينارفعزلا لبمتساف

 بحاصلا هللا دبا لاقو هيلا ينارفعزلا ماّتف جردلا نم هده يفام

 هناصغا يف درولا نسخ ابحت هب ددزت هلاق نمم هممسا

 اهنم نابي هدشناف مساقلا ابي تاه لاقف
 ”0 1 ليرطا هربوا . ىتفاام قتلا تنك كاوس
 0 لل كلان ذمتك" ىجيرملا داع نئا .تناو

 ىنلا بيرق اهانث نميو كك يل نم كرينم

 ىننلا هوكلم ام رفصاف ىدنلافونصب ىرولاترمن
 +١11 : نعل مركشاو اريقم ممرعشا .ترداغو

 عباط كرب (8) (”* : ” ) ةعوبطملا ةميتيلا ةخسن يف ةدوجوم ةياورلا )١(

 لمكي ةميتيلا () نيعلحلا نيب ام لك ةميتيلا



 531 6 دابع نب ليعامسا

 هتايح لوطي ايندلا "' متيتستل ا هنزوك نينس قبب نا "” تلءافت
 هلافك يفاكو هيداا سرغو هدبع نباو هدبع هيف قئاث

 « هلثم سهدلا ىلع عبطي ف »لاق ثيح هنم بذك1'” تيرا لاقف
 « هتافك يفاكو » لاق مث رايد فلاب اكلم مدخ نم ايندلا يف ناكام |

 رفخ ىلا فيكف اميبف احمس ناكل ابجوز ىلا هلثم ةأرما تبتك ول هللاو |
 ددعل همزه نيح ينارصنلا ءالعلا يلا صا هافك ام نسحا ام ةلودلا |

 ءاقرخ ءاقمح امدلا نكلو . ليقت مرصع شيج يف ناك نا دعن . ليلق

 ءارزو دحا وا نوراه نب رصن وا ربطملا تكول اهلثم ىلا الا ليمت الو

 باتك نمو . طفنلاو رانلاب هقرحال كلذ نم ءيش هيلا ةلودلا دضع أ

 نوعمث ناب يننورك ذب دادغب ثادحا لاز ام حاصلا لاق : ةعانزورا |

 ة.دملا يف ًاموب تدخل يلبشلا ناكم يف سانلا ىلع همالكو فوصتلا |

 ىلع دعقو بصق ةطوف سبل دقو هيلع تعقوو ةتمحمو ناسليط لعو |[

 هليطي سوهب هلئاسم عطقن هتبأرف بذع ظفلو نسح هجوب جاس يسرك |
 خيشأي ت اقف تردتباو هب عطقا امع هلاسا نا نم دب ال-تلقف هيف ببسو |[

 ملام ةيلع دروف مموتلا لبق تعقو اذا ملعلا تاينوكيس دق يف لوقت ام ||

 رع ادع كتباجا رخاوا مل لاقو هسأر عفر مث ةعاس قرطاف هن عم
 الف نابذملا نم برض يف ذخاو باوملا ىلا كشطعال لب كتلئسم

 . هنع تفرصناف رجض نا ىلا هلبق كنتلأس امناو مونلا دعب اذه تلق تكس
 ظ دم نب دمحا نب بوعي طخ اهملع يلاعثلل ةميتيلاب ةخسن يف رص تأرق

 تيار ىق (*) رشتستل.ريثالا نبا (*) ريخ ريثالا نبا (1)



 ضل

 هذه ل لئاسملا ررق هتنأر واف هتقفتعو هب راثد بعللاو هقنع حنوعلو
 ارا يفاشلا نايبلاو ةبيجلا ةلثمالا

 00 اشرب نم اًيبوخ دقو يتاباشلا امو يل لاقو . فازغلا

 ةنسحلا ةغالبلا هرابظاو ريرقتلا اذه عم

 "111 ىرحاو نيينسملا ىدحا هلثم نع توكنسلا تلقق سانلا نإب

 11 هارت هل فرخزوو هلمع ناطيشلا هل نيزب نم هّللاب ذومن نكلو
 لاذنالا متل ةافشو رارحالا دايكل ًاظيغ الا لجرلا اذه قاخي مل هناك

 | ١ لا انأطلاو هتاساقتم ىلا انجوحاو هيلع انلزناو هيلا انن لآ ارهد هللا ىل

 لوقب دشلاو هتسلاجم

 هتعلطل اييدلا تمربت نرماي
 هبسحاف ًازاتجم ضراالا ىلع يشع

 هتجامس نم ءزج ضرالا يفناك ول
 ءاباشلا يل لاق نايح وبا لاق

 هتاتكو لاقثم فلا هنزو هن رض نم ًةرانيد زاوهالا ىلا اهدورو

 ةروصو الكش سمثلا يك رجاو
 هسا قدم دقق راكد: لبق ناف

 0 علا لل نخل ا منح
 هءاستنا هاثناهاش ىلا راصو

 ين آلا تببلا .( 8/4 ةنس ثداوح يف ) ريثالا نبا داز دق (1)

 هتانق ردص لابقالا اهب ماقا

 ه دابع نب ليعامسا

 اقوا لاجلا نما ت

 دمرلاب نافجالا تمربت اك

 يدبك ىلع يشع هتعلط ضغل نم
 دحا .ىلع ًاقافشا تولا مدت

 تقو هبحاص ىلا دابع 2 5

 هتافص نم ةهكن هفاصواف

 هنأمس "ضعن ناك فلا ليق ناو

 تبرض الو 57 ا 5
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 ضن « دابع نب ليعامسا #

 راند راند ىرولا ةافك يفاك هركسع ناويد يف قرفب المل

 رانلا يدباع نم هناويد ريهطت هتفاش عطق يفام رسنا ناف
 كلذ يف بيساو ايظع الام هنم: قوتساو هرداصو هيلع ل ظ

 ملعلاو تمكن لولا بحاصلا تعمس : لاق كباب نبا ثدحو . ناتببلا ||

 ىلع يلاوما تقشا دقو ةيسرافو ةيرعارعش ةديصق فلا ةناع هللا دنع

 ام رغاش ينس الو نحنا تورش ان ماضقلاو راو ءايدالاو ءارعشلا |

 هلوقب يناهمصالا يتسرلا ديعس ودا ينرس ||

 ذانبمالاب دانسالا ةعوفرص- -رباكن عاب ةراز

 دابع نع ليعامساو هير ازو دابع سابعلا نع يوري 0١1
 هينري بحاصلا نتخ ينسحلا نيسحلا نب ىلع نسحلا وا لاقو

 تلعب كدر 1 يملاعملا س هو تلاش مراكلا ين ابنا اللا

 5 تاحئن ذا نمكلا ليرس ءاع رجحو 22تضوقيه نا ءالظلا ىلع مارح

 تلح ثيح يف ه زلا موجتلا يهايبت رماح جن نك لع كد

 تاجو اياطعلا هيف تمظع م" ح>تمعجواوايازرلا هيف ت>دف دقت

 تلون هد يا منو تلطا ةنخت ةبآ قافآلا ىلا 0

 ١ ٠ تلقا اذام نعمتلا كاذا داوعاو٠ . ىرنم# ذاع » ءاربغلا لمت لهو

 تكاهتساالا كفك ىدن ياخ. قراب لات ىبع تي

 تاقو ءادفلا دنع اهم اندخل ةيدف كنع ان-اورا تاق ولو

 ةيور عم همالكرثا يف عججسلاب يني دابع نبا .ناكن ايح وبا لق

 هيقدش ءاوتلاو هن رسم حافتناو ردص ةحرشحو ةذد دم ساشاو ةليوط

 كسول 0



 * دابع نيليعامسا ف يشل

 باتك . *ينتملا يواسم نع فشكلا باتك . خيراتلا يف فراعملا
 | ري باك" ”قلكلا ضورعلا باتك.هتاغصو ىلامت هلا ءامسارصتخم
 | باتك - ءانيعلا يبا رابخا باتك .لوصالا يف ليبسلا جبن باتك٠ ةرهججا
 7 نديزلا ناك لودلا فالتخاو كالملا خرا فناتك“ ضورعلا ضم

 | رزوتسا دقو فحاصلا ةافو دعب ميلا دلو ضعب لاقو . هرعش ناودباتك

 ليلجلاب بقلو ىيلعوبا هيلا مضو سيئرلاب بلو يبضلا سابعلا وبا
 ”0000 دلع نيا ريزولا دس... انبات ال. -هللاو هللا

 يسار اومطقاف سدر 5كم ءاج وا ىلا اوعطقاف ليلج 5كم ءاج نا

 بحاصلا رعش نسو

 يتفص هلع - هاج: :لوانشو

 يتفش لبال '' تلقخ .. يدد ليبقتل ىوها
 هلو

 هرادف 06 ىفر نأ يل لاق

 ةداكما»- :تضح ___ جلا كببجو يبعد تلق

 ضيا هلو
 انيلا ةلبقم نارجحلا نم ًاباعس هل تيأر دقو لوقا
 انيلع الو دودصلا انيلاوح كس اهلازع تحس دقو

 ًاردص يسوح لا رايد ناك : لاق يلوسح نب ءالعلا وبا ريزولا ثدح

 | هلشلا ىلا لجر تكف الوم اخردم ارز دم ناكو يزلا ناهد يق

 ءوس ق (*) تلق ىق (*) عانقالا همس نونظلا فشك يف )١(



 6 *© دابع نب_ليعامسا #

 9 يتاربنالا نع يماملا نب رهاط يبا نع نسمحملا نب لاله ركّذو
 هريغتسا امف ناكم مأشلا لها نم لجر بحاصلا ىلا درو لاق فناكلا

 لاق . نمو لاق . ناكدبع نبا لئاسر لاقف . ركدنع رمت نم لئاسر هنع
 نطش لف بحاصلا لئاسر لوقيل هثاساج دحا هزمتو . "ىباصلا لئاسر

 كاملا ناسارخ تبحاص ناكو " ”. حال ارامح زمغت لاقف.بحاصلا هآرو

 ىلا هيعدتس رسلا يف بحاصلا ىلا لسزا دق يناماسلا روصنم نب حون

 هراذتعا ةلمج نم ناكف ةينسلا لوذبلا لذدو هتمدخ يف هبغريو هنرضح

 مانالا نيب عاشو . يردق عفئرا مهم موق ةقرافم يل نسحب فيك لاق نا

 | بتك نم يدنعو . يلاقثا ةرثك عم .يلاوما لمح يل فيك مث . يركذ
 اناو يتهمبلا نسملا وبا لاق. رثك ا وا لجج ةنامعبرا ىلع لمح ام ةصاخ ما

 ناطاسلا هقرحا م دعب ليلد كلذ ىلع يرلاب "' يذلا تكلا تبد لوقا

 كلت تسربف تدجوف تببلا اذه تملاط يناف نيكتكبا .

 هذه نا هل ليق يرلا ىلا درو امل ادومت ناطاسلا ناف تادا<ر شع ىتكلا
 ملع يف ناك الك اهنم جرذتساف عدبلا لهاو ضفاورلا بتك بتكلا

 . هقرك صعأو مالكلا

 باتك.تادلج رشع ةغللاب طيحلا باتك فيناصتلا نم ىحاصللو

 : ةمديزأا .باتكك -لئاسر يناكلا باتك . تاداج رثع هللا 00
 يبا نب ىلع ليضفت يف ةمامالا باتك . ز ورونلا لئاضفو دايعالا باتك

 ناونع باتك . فيطل ءارزولا باتك . همدقت نم ةماما حيمصتو ىلاط

 | ىلا ق0 نير ق 049: يرابنالا هسا د



ْ 

 ا طرا بحاصلا | اهما لاقق هل لجنتي م ًاموي بحاصلا رابملا دبع يضاقلا | أ

 # دابع نب ليعامسا 9 . "2

 امرك الو الخال عنعو لثط.) همواسو .نم تارطخ اهنا
 لاقق هناقو بجحاصلا غلب ييزراوللا تام الف

 4 ىل لبق ميمز راوخ تاما محتار ناسارخ نم بكر لوقا

 | «منلا رفكن م نحرلانمل الا» هربق قوفنمصملاب اوبتكاتلقف
 | براشم باتك يف يقهبلا مساقلا يلا نب نسحلا وبا ثدحو

 | سابع نب دابع ن ليعامسا م 0 ا لاق سانفلا اكو برابقا
 ظ هيف قسرا لاق ام ريزولا نباريزولا نباريزولا

 داتسالاب داتسالا 00 رباك نع 1ر6 ازبلا ترو

 )00 لع نع ليغاساو هن ٠ .ازؤ دابع سابلا نع يدرب
 | |١ 17+ هحدمو مب <ةنس ةدعقلا يذ يف سراف 2و لوو لاق

 | نب رابخلا دبع ةاضقلا يضاق هبأبب ناك نممو نيواودلا بابرا نم رعاش

 ظ لبقتساو لابجلاو ناذمه ءاضق هيلا ضّوف دق ناكو يذابادسالا دمحا

 ظ هناتك ناونع يف بتكي ناكو كلذ ىبأي لعلا نكلو ةمدخلل لجرتا نا

 | رابجلا دبع هيلو » بتك مث « دمحا نب رابجلا دبع هيعاد بحاصلا ىلا »

 | هنظا هتامدنل بحاصلا لاقف.« دمحا نب رابلا دبع »بتك مث « دمحا نبا

 ظ 12 ةسقتل افلا اقعناو :راملا نك نا ىلا هما لوقت

 دذح تلعام ءزر كلذو .- دعا نب ريثك ىدوا يل نولوقب

 لأ, لالا ىف سك لف ام كن الملاو ”قوعد كف

 هدلومو هلعل (1)



 ثلا 6 دابع نب ليعامسا 8

 اهبمذ يلوق ىلا تينا الف تبي, يف يبا

 اهب ًاثينه شبملا برشيو
 لاقف تكسماف كسما ءاسرلا اناا

 ةارضلا ءام يزل ءام دسب نم ابن أكينهاسيملا با
 نا تنم ' يالوماب تلف تنلسلا لاق مل تلق . وه اذكه

 نمتو هيلا ريقفلا هللا دبع لاق ) ةظل يف هتلمع تناو ةليل يف اذه انا ت

 نامع نب ورم نب مصاغ يف يلئثدلا ثرألا ماك عودا 0

 نافع نبا

 اهارسلاطف ىسيع ترسوره< ن٠ د” مصاع نافع نب نامنع نبا كيلا

 بحاصلا رعش نستسم نمو

 'ةعاس لك يف راك هلطد ىسلا ومما كلا يتعد

 ةعاطو امم كيتيعل تلقل“ 2 سيشملا رذع كقحو الولف

 رباب فرعيو ءابقفلا ضعب ناك لاق يناذمحلا عيدبلا ثدحو

 تجرخو مانف ةليل هنيع هتبلغف يلايللب حاصلا سلجم رضحن يريضحلا

 ينع هوغلبا بحاصلا لاقف سلحلا نع عطقناو لجفن توص امر هم

 دوعلا يف ياثلا لثم ناك ثدال لح لعمهذن ال يريضحلان اي

 هوؤاد نى ناملس تناتلل نا كاتس عيطست ال ميزا 1

 دابع نا يف ينز راوملا ركب ينالو

 امرخ نا همتذن الو امون ةافك" 2 تلطعاو دابع نا دال ١

 - ق4()
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 ه دابع نب ليعامسا 9

 يربطلا دم نب ىلع نسحلا وبا ثدخ . ليماو ثيدحلا بحاصلا عممنو |

 موب جرخ ريزو وهو ءالمالا ىلع دابع نبا بحاصلا مع امل لاق ايكلا

 هل اورقاف لعلا يف يف يدق ملع دق لاقق ملعلا , لها يزب مرهم ًاسلطتم

 يتقو ىلا يرغص نم هتقفنا ام عيجو ىمالا اذهب سبلتم اناو لاقف كلذ

 هللا هيما تاعسم 1رمولخا الف اذه عمو يدجو يبا لام نم اده ظ

 ا سهسفتل ذياو هتببذا نذ نم هللا ىلا ىئات ينا كدبشاو |

 مث هتبوت ةعحب كبقللا طولخ ذخا كلذ لعاعوبسا ثبلو ةبوتلا تي ظ

 | فاضنب دحاولا ىلتسملا ناكو ريثكلا قالا رمذحو ءالمالل دعقف جرخ

 )0 ماوراجلا دع ال رع

 ةاضقلا هوحو ف دتعا ناو 0 0 عا

 تاعرتم اهسح نم تاعفم بتكب عيفرلا سلجلا مدخ
 اهنحن بحاصلا مقوف عقوف

 تانئابلا اهو اد - عسيمللا نم انلبق دق

 ظ يزاوهالا نيج ءاشلا 0 يجنرطشلا رع ا 3 | ثّدح ْ

 | تع ايف ءاج يتلا ةنسلا يف دأبع نبا بحاصلا انيلع مدق لق زاوهالب |
 أمف تلق ةديصق ةححرق ءارعشلا هةحدمو نابل هصلو ةلودلا

 ةافكلا يفاك ليعامبا يحاص لاا مله يا دابع نءا ىلا

 مساو يبقلو و يمساو يتينك عمتجت ناب يهش *ا هللاو تنك دق لاقف



 ١" 4 دابع نب ليعامسا ©

 وبا ثدح ةمعنلا سرغ لاق . ةمركملاو لضفلا يف داق مل ناو ةورثلاو

 نب لضفلا يبا نب يلع متملا وبا ناك لاق يبيصنلا يلع نب مههاربا قاحسا
 دبؤم ريمالا ةبتك نع هلازا ىتح دابع نبا ىحاصلا ىلع ربد دق ديمتلا'[

 رومالا ريبدتب وه درفناو نابفصا ىلا يرلاب ههرضح نع هدعباو ةلودلا

 00 هءامدن 3 ىعدتساو ةلودلا نكر هيبال اهريدن ناك ام ةلوذلا دب ؤل |[

 امو ينيصلاو بهذلاو ةضفلا تالآو ةنيزلا نم ربظاو ًايظع ًاساجم ممل |

 هموب برش دق ناكو برطلا هزفتساو برشو رصحلا توفي. ام هلك اش

 | ْ ظ وهو هب ينغارعش لممف هتليلو
 حدقلا توعد ااجا الع .  لملا توعدو ىلا تربو

 حرفلا ناوا اذه ”” نا الا . بابشلا خرش مايال تلقو

 حرتقم اهدعب هل سلف هلامآ ءرملا غلب اذا

 اوطغ هنايلغل لاقو ركس نا ىلا هيلع برشو هباطتسا رعشلاب ينغ الف

 ءش هنم اوطقس الو نبلحملا ينورك اب هئامدنل لاقو هيلع دغ يف عطصال ع

 لف رعحلا يف ةلودلا ديؤم هاعدف ءامدنلا هنع فرصناو همانم تدب ىلا ماقو

 اهفام عيمج ىلع للؤتسا نم. هراد ىلا دنا هلع ضاق ممل هنا كش

 اهبف تام ىتح ةبكتلا ديمءلا نباب تاواطتو . هترازو ىلا دابع نبا داعاو

 رن هيخال ةلودلا ديؤم دعب دابع نبا دزو م. هتججرت يف هانركذ اك

 اروبشو 'ةنس ةرشع يتامت ةرازولا يف قبف ةلودلا دضع "سا

 .هيخال الو ةمال اهم ريشع عمتجي مل ةلودلا رفخ ىلا |لس ةعلق نيس مشو

 يوخا ىق (؟) ىلا ق )١(



  دابع نبليعامسا # اذ

 لب هناجح دحا ىأأر اذا دحاولا ناك ةلودلا رراكا اماف ًابأتكو ًاهافش
 اا هيفا دعترت تناك هبمئارف ناف هتيشاح نم ىغاصالا دحا

 .ةدء ارضا هللا تلظتو . هب هبطاخمو هنم هديرب ام لعي نا ىلا قفطصت

 نا ىلع داز اف امل قح يف ابعزانب هنا ترك ذو ردانام نب ذالوفل ىحاص

 فقوو دعلراو ادي تومف هفلخ ريسي هكام يف ناكو ذالوف ىلا تفتتلا

 - نم ةأرملا عم نب مث ةافكلا يفاك راس نا ىلا حر و

 ا ناانيكت هن لكلا لطي رك اذه لثمو اهمالظ ظ

 ةدع هل ناك اهرسا نم ناف هتهرو هتحهو هتشاحو هنأنسأ أماو 4 هلك |

 اهيراقب اموا باودلا نم سأر ةئامثالث هطب سم ىلع نم مهمم باجحلا نم ظ
 ىلع ناك هناف.ةريثك ةدايز كلذ ىلع دبز“ ىجاملا اكلب لاوحا تناكو

 -زآكو ةفوضوملا قاتعلا ليلا م.."؟ ةديزب فرعي هل ةفيلخ 7

 لهاو دارك آلا لاول طبخ يضع ناك هال اهنع ىنغتس

 هوجو يف ةنسلا يف ة ةافكلا يفاكل جرم ام ناكو . ماسلا ةناينمو تلا 1

 راّوزلا ءايرغلاو و لمعلا لهاو فارشالا تالصو تاّربملاو تاقدصلاو ربلا

 ةرخ الا رجاو ايندلا ترص هن ديرب و هفلكت امم كلذ ىرجم يرح نمو

 نب دمحا سابعلا يبا ىلا هنع ةرازولا تلقتناو . رانبد فلا ةئام ىلع درزي

 أس دق يتلا ةسايسلاو ةلودح نب دمحا نب نسمحلا يلع يباو يضلا ميهاربا

 ال ناكو ة.راج همايا يف دبعام ىلع رومالاو ةتباث ةرازولا ةعشحو ةيقاب وه

 0 عل

 افظوم هلءل (*) ةدينه نالغب فرعي هلعل (5) هيف عضوي هلعل )١(



 ل © دابع نب ليعامسا 9

 لوطي ام داوقلا باكا نمو راند فلا نيرشع ىلا اهنود امو راند فلا

 فعلاو مكعال نيقرطم مهاود ىلع نوفقيف هراد باب نورضحم مدادعت

 ضعبل نذايف هباجح ءافلخ دحا ج رخل نا ىلا هعضومل أماظعاو ةبيه مهنم |[

 علب دق هنا: نظي لوخدلا يف هل نذوب نم ناكف لج ميقا
 اذاف امظعتو افرشو ةرسمو أحرف ةرخ الاو ايندلاب زوفلا لانو لامالا

 عوقو دنع ضرالا لبق هلم ىلا لوخسدلا يف نذاو ردا ا

 تناك نم سلجف هنم برقي نا ىلا ًاعيراوا تار ثالث هيلع هرصن |
 مث هتمدخ نم هرطو مهنم دحاو لك يغش نا ىلا سواملا هتبنر |

 نم دحال موقب نكي لو . ارارم اضيا ضزالا لبقب نا دعب فرصنب
 2 يىبصلاب لزنو . كللذ ىف دحا هنم عمطي الو مايقلا ىلا ريشد الو سانلا ظ

 ادع كمن ةلزتملا داهز نب 9 هيلع لخدف زاوهالا نم هدوع دنع

 دحال تق ام لاقو ةافكلا يفاك تفنلا جرخ ايف هل ماقف قاحسا نبا

 دحا ناك هباف هدهزا هب كلذ لعف امناو ةنس نيرشع ذنم مايقلا اذه لثم

 معلا أاماف هرهد لادا

 ديعبلاو ريبكلاو ريغصلا دنع هتعشحو بواقلا يف هتفاو ر ودصلا يف هتبيه

 ريثك نع ضن ةلودلا رف هبحاص ناك نا ىلا تشب "اف بلا

 سانلل كلذ ربظ دقو هناكمل هسفنهيلا هرشن امتع كسعو هبيس هديرب امث

 ا مزب ناك هلا ملف هتداع نم نكي [ اف ةلودلا رك طاشساو هتوم دعل

 ظ بحاصلاب هبطاخم و اماظعاو مارك ١ دلاولا لحم هلحب ناك مث هتمشحل هسفن

 أماو . هه لفحت الف هنم ملعا وه نم ىربي ناكدّمف

 دقق كلما (9) ةريتسلال ف 1|



| 

 6 دابع نب ليعامسا ف اك

 يف بحاسلا ةافو ركذ مث امهم دحاو لك ىلق يف ةيمارلا ةنيغضلاو

 لالخ يفد لاق مث ٠ اذا هان ك >5 هريغ هك ذ يذلا "تقلا

 ظ اعبرا هرمت غابم ناكو ناس رشاع « الا ىف دع

 ظ لقوم امبفلخ يتلا هاوماو هعالقو هشورجو مالا دي 2

 | نا 5 3 0 ريخا تناكت هال ااا

 أ

 | مايالا هذه يف ةرازولا ىما هيلا نا آم الواو ةلئاشخ ىلداو ا

 00 ا ع | نت داتعلاو

 هلاوحا نم ادم 2 ب انكلو + ذ نع اك الع اميشو هحابرت

 نم راسو داوقلاو ءارمالاو كولملا ءانبا نم مانركذ نبذلا ءالؤه ناف

 | ةلودلا زع ناو ةلودلا دنؤم دالوا لثم رابكلاو ءامعزلا نم ماواس

 نب دببفساو ةلودلا ريبظ نب جاجملا يناو ريكعتو نب سواق نب ربجونمو

 | نب نسملا نيزصنو "” ردان نب ذالوفو ريكعتو ن نسحو 7 واقما

 نب تابكو نازوريفلا نب نسملا نب ناز وريفلا سابعلا وباو ناز وريفلا

 نب ”” نابزرملا نب ورسضكو ناذوسهو نب رديحو نازوريفلا نب مسقلب
 لبيزريش نب رالس نب ليزريشو ناذوسهو نب حون نب ناتسجو رالسلا
 نيس هعاشرا غلبي ام عاطقالا نم ءالؤه نم دحاو لك د يف ناكو

 | ريثالا نبا خيران يف هركذ ىرج يذلا يمايدلا رافسا هنظاو :افشا ىق )١(

 نبا هركذ رالسلارفاسم نب دمم نب نابزرملا () لصالاب اذك (5) 48 ةنس

 اهريغو ٠# ةنس ثداوح يف ريثالا



 للكفر 6 دابع نب ليعامما #

 0 اا رو " نكي, ملف هل افطعتسمو

 اف ةافكسلا يفاك ةرضح ةليللا هذه يف تنكو دعس وبا ريزولا لاق . اهنف

 ن ا نب رصن فوقو هربخاف ليالا نم . عيزه ىضم كفو ألا

 مث ةءاس مالا يف ريحت دق هتبأرف اعرضتم ًامشاخ بالا ىلع نازوريفلا

 نا يل زو الو كيلع طخاس (ةلودلار فن ينعي) ظع ءالا ناطلسلا ناب هلسار

 افع اذاف هبلق فطعتستو هاضرتت نا دعب الا يراد لوخد يف كل نذا

 ( هيلا بجاملا داعف . كل نيعم اناو كيردب نين زادلاف كل عجرو كنع

 بحاصلا ىلا تئج امنا لاقو دوعلا نم عنتما هنا لاقق عجرو كلذ
 يفريجيو يما رب دم نا جاتحب وهو هريغ فرعأ الو هيلا ًاعطقتنمو هن اذا

 ىدحا نيب هنأر ليم دقو ثحاصلا تبارف ينع بذدو ”ىلع ياحبو

 لعجنو هل نئان: نا ناو ندخل آل عنملا ىلع ٌرمتسي نا اما نيتاصخ

 يدنوارلا هبجال تناكراد ىلا وه لقتط و هل نازملا نم اهفامت هراد

 هفرص ىلع هنأر رقت مث : هراد ىلا بجاملا اذه توم دعب اهفاضا دق ناكو

 لوخدلا يف هل نذاي نا داهتجالاو عوضملا يف حاحلالا ىلع رصن ًرمتساو

 هءاج نا "ىلا دهتجتاو لأسو ةصالتا.باب ىلاريبكلا بايلا 00 ظ

 نم لعفلا اذه ناكو هسبحو بجاملا ةسولع ةلودلا رْخث لبق نم

 هروظا ام عم هومعشتساو هب اوثدحتو هنم سانلا بجي انسيتسلا

 هنال الا كلذ لعفب مل هنا نظاو . هب ةراهتسالاو ةناكتسالا نم رصن

 امهني ةدكاتملا ةوادعلا عم ةدحاو راد يف هعم عامجالا نع نبج

 نذوب هلعل )١( ا
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 ناز وريفلا نب نسملا تنب هنوكيد ةنبا تناك ةجوزملا ةنبالا ناف مرساب
 ةدنام تيصنو بحاصلا مهفاضاو املاوخا موقلا ناكو ةلودلا رن ةلاخ

 سلجاو تيبلا لوطل تناكو ًاعارذ نيس ىلع ديزي هلوط تبدد يف ةميظع

 ردصلا يف مسقلب نب تابكو '”رداب نب ذالوف ناكو سفنا ةتس هيلع

 نب مساقلاوبا رخ الا هبنحيو يولعلا راثلا نب رفمجو.ا ذالوف بنجيو
 رخ الا نودو داز ركشد نب يكأك نيبولعلا دحا نودو يولعلا يضاقلا

 ناكام نب كلملا دبعو ناز وريفلا سابعلا وبا فقوو يرالكلا ادرج

 باتكلا راكا عيج فقوو ةعاس اضيا ةافكلا يفك فقوو ةمدقل

 نيسحلا يباو ىضلا مههاربا نب دمحا سابعلا ىلا سئرلا لثم باجملاو

 ىلا مجريغو ب بجامحلا نارمع يباو لضفلا يلا هئداو ىلع يبا هيخاو ضراعلا

 ةدئام ىلع بحاصلا عم ءالؤه-لك ١ من لا نم موقلا غرف نا

 ةدئام ىلع اويعطا بن 5 كودلاو ف 0 ةاضقلا يضاق اماو ةدرغم

 لاخ وهو نزولا نب نسحلا نبرِصن ناكو لاق . رخآ تدب يف ىرخا
 عطتقاو ةلودلا رفن ىلع ىصعتسا دق ةالابملا ليلق ًاعاتش امادقم ةلودلا رفع
 مهلتقف هركاسع نم ةعاج ىلع لاتحاو اهيلع بلغتو هدالب نم ةعطق

 ' 11 رقع ؟ اع ترئاكت نا:ىلا ركاسع ةدع هل ريق © لق اتققلا عاوناب |

 مث نييارفسا ىلا راص ىتح ناسارخ وحن برهو هعوجج تتشو هترسكف

 سل ةعججا ةليل يرلا درو ىتح اهنف ةزافملا قيرط كلس نا هلادب

 1 ةانكلا يفاك باب ليلا يف دصقو م4 ةنس لاوش نم |

 لصالا اذنك )١(



 926 ه دابع نب ليعامسا

 دارا نيح لوقب هتععش اهم حصفب ناكو ةيب رعلاب هعم مالكلا طسلو هنم

 كرلي حنا 00 نس ذالوفو لخلا كلف سواق تك روحو ذم لدم

 رباكالا نم مريغو ةلودلا رثن دلاخ نب نازوريفلا سابعلا يلاو مليدلا

 د ذا مهم 0 لك ناكو 9 ةأافح لورضحم اوناك مماف لثامالاو

 برب نا ىلا كلذ نيب ىلاوت مث ضرالا لبق بحاصلا ىلع هنيع تعقو

 ناك لب ديالا" زفوتسل الو كلرخ ناك امو -- سولملاب هرصأيو هنم

 ثلاثلا دعب ىترعملا نم مايقلا دارا املف ةب زمتلا مايا ريغ يف هتداع ىلع ًاسلاج
 لاق هنأف سواق نب روهجو'م 5 اتكللا هيلا مدغ نا صا نم لوا ناك

 رادلا ن 7 جورأخا ن نيد مخ هيلا مدقف 0 أم روصنم يبا ىف | لمع

 تعف ةءاجل ىلا تالا 20 باحملا كلذ دعب دق مث افا

 نم روجونم ريم» اولاقو كلذ هيلع 4 هيدي رد ذالوفلاو د نب ذالوف

 بطخو لاق . ةعدقلا هتدائثرو مظعلا هتيب بحاصلا 2 ةعامملا ني

 1 قالا ل قرا ةنرال ل 7 هاد يف كالمالا

 اعيش ماردلاو ريناندلا نم رشنو ةافكلا يفاكه يف لفتحا ًاميظع ًامون ناكو

 51 ايكلا هناجح دياحخأ يد» ىلع هل ةلودلا ع كسا كلذلو 2

 5 ةيدير ذالوفلا ريضحو اناورأع قرط هلا لع داز ام راثنلا نم كانه

 ظ اذك (#) وتس ق(؟)راذئامز دالوف ريثالا نبا ءامم يذلا وهو :لصألاب اذك (1)

 أ لصالاب اذك (5) لصالاب اذك(5) ىافللا نم عون وهو اكللا ديري هناكف لصالاب

 (عو)
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 اذ كاش نس جيدا دقوا كش

 | ىلا بونو مرد هاف ىلع ديزي ال دابع نبا ءاطع ""' نب ىلع لاق

 | لان دق ىلب عيد نلالا ىلع ينوب امو ردات فلالا ىلا غلبت امو ةنامسج

 | فاعضاب اذه ىلع هردق ددزبام نينسلا ىلع ههاج ضرع نم سأن هب

 .أ| دقلو لاق .رتسلا كتهو سفنلا لاذتاب كلذو اًدج ليلق ءالؤه ددعو

 ا مالك هئم معم اذا ناكم يولعلا بلاط وبا هدنع ناكهنا هتكاكر نم غلب

 | دق هنا يوريو هرم رشلو هينيع قلب يربو هقغ ًاربخو هيف مج

 ا ام كداصا امو ليق قافا اذاف درولا ءام ههجو ىلع شرب ىتح ىثغ هقمل

 | ينقؤلو يقوري 8 مالك لاز ام لوقيف كاشغتو كلان يذلا ام كارع

 ا يلق ىرع تلذأ ذو ىلصافم تحرشلاو .ىلقع ينابازو يل ينقراف ىتح

 ا كلذ دنع دابع نبا هَ لاهيف يدشر نيو ينب ليحو ينهذ لهذو

 || ىلع همدقشيو ةمركتلاو ءابملاب هل سعأي مث ًالهجو ًابع كحضبو شفتو
 | نايبصلابو هبشا نعرلا ءاسنلاب وهف اذكه عدت نمو همجو هبا ينب عيمجج
 ”0 لا نيسملا ن روضتم دعس ونا زيزولا رك ذو . لثما فاعضلا

 | لام هتعثحو سوفنلا يف هردق مظعو بحاضلا ردق ةلالج نم هخيرات

 | لاق : هقسن ام ىلع ركذ ام ركاذاناو هلثم هدعب الو هلبق ريزول رك ذب

 | مو» ةيزعتلل سلخ ريملا هيلع دروو ناهبصاب ةافكلا يفاكما تيفوت
 | رفش هتمعن يلوو هناطلس هيلا بكرو 084 ةنس مرح نم فصنلل سيلا
 | نكسو هبزعي ًاليوط هدنع سلجو لزنو يزعم ةلودلا نكر نب ةلودلا

 لجر مسا طقس )١(
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 | ام ضصقلا نكلي دحلا اذهب امهيلع يح الو عكستلا اذه امهيدح يف ظ

 ملاعلا نم لهجلاو ةرقاف لومألا ديسلا بع ا عنشا ماقلا يعدب

 هآوعدب هنم ربت نمم لغلاو ةحتار ةيصعلا يعدد نمش ة ةريكلاو كش ظ

 لبجلل ب +5 نم عيج يف ثلث امل دجت نا هلكاذه عم تدرا ولو .بيجت ظ

 3 ةاع نءا لاقو لاق .دجت ل بانكلا يف خرؤللا اذه كنتقو ىلا يدلاو ْ

 الو . ايرابغ قش ل نكلو أ انما ( ديمعلا نا ينعي ) لضفلا وبا ناك

 : ندلا اع ينال 1 ارارغ فرعالو 3 انرادع حسفالو . ايوا + كرا أ

 قالب هردق متفرع دقتف هنبا اماف . نيلسملا من ىلا عجرب اهفالو |[
 . شايع نبا لثم . شاقو شاق الا هدنع سيل . شالق شايط هريغ ([

 تكردال ةقيقد الولو ىلاط يف ىرعشلاو تدلوو اا يوره لاو ظ

 ©” انءاحم اذ نف امل ةرصنلاو اهلع بذلاب تق ذا ةوبنلا تل

 تبان نبال لوق هتعمسو لاق . انيراشدو . اننراسو . انيراغيو . انءراسوا ||

 اذاو.. ريغاسف اذاو .رطق لاب اذاو .. طش يرش اذا
 ةصرفلا باعاب قيليال نس اذهو لاق . ريغ ”ضحعاذإو 3010

 لاق . دللخلاو ةدامرلاو ةمديب زلاو "” هكونارادو قدنملا ىلا اوفلتخا نيذلاو ||

 يجرزللا فادودا دشناو ||

 اهرح هللا دبع نيس ابع ني دابع نبا!

 )١( تايموزالا يف ءالعلا وبا هركذ شاوحخلا (5) لصالاباذك ) 4:7 (

 انيراحي هلعل (*) سانشاو جنثو شاوحو بيجر هّقيرط يف ىدتعا ال هب فيكف
 )5( ينوقعيلا هركذ يذلا ةبويعك هلعل (5) جفع هلعل )44(
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 مضخلاو مضقلاو مذحلاو مدخلاو مدرلاو مرعلا نيب قرفلا امو لايرطلا ٍْ

 ْ امو سقتبعلا امو عصفلاو عصقلاو م هقلاو مصفلاو خص كرلاو حضنلاو

 ]| امو روعتسلاو وتل اان ا لاكولا امو م نسكت

 ا 0 دكا امو ””ردتتقلا امو نوزلخلا امو “ نودرجلا امو '” نومتسلا
 ا رعاشلا

 لبالا مادق هو يثمت تءاج لحرو نينحو فخ تءاج

 ظ لقنلا قولا ةليسمملل يشم
 ' 11 لجزو نيتحو لوقو فص لاهللا ضعب :تيارو لاق

 ا يلياحلا لاق متتفلا يبا ديمعلا نبا لعم سراف نبا لاق اده- ينع نم يليلخلل

 ا أبأ اي كلنا هب ققدتبو هلثع رختش نا بجي مالكلا نم برضلا اذهف

 أ أ هيلعديقدش يوليو ا ادهم يده. وهو يشك هتنأر ول نايح

 أ يلام ةيفاعلا ىلع هللا تيارا ل اها ىلع قاصبلاب فدو

 0[ نلطي رءاشلا برضلا اذهو رعاشلا نوي اف دمبو هب لجرا
 | لاق . الوم [دوو الهس ًالثمو ةقيشر ةلكو اًواح ًامظنو انيدب سمو

 أ نا الولو نيريزولا قالخا يف هءاتك نم غارفلا براق ام دنع نايحوا
 | امهيلاو امهامز يريبك اناك ديمعلا نباو دابع نا ينعا نيلجرلا نيذه

 '00 أيدلا تثادزا ايمو لضفلا سمت تملط امهيلعو رومالا تينا

 عكتنا ال تكل ارا ا.ه رثؤي حيفلاو اًرشن امهنم نسملا رشني ثيح
 فوعنشلا هلعل (4) رفتنحلاهلعل (*) لموزلا هلعل (5) سقناعلا هلعل )١(

 ددنغقلا هلعل (5) فورذحلا هلعل ()
 م سس



 رعاشلا أ
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 ا 46 دابع نب ليعامسا ©

 كل ناك اما ًالهاج ًافرجعتم الا كتفرع ام لاقو ظيغب هيلع لبقاف
 نانا وغاشلا ناليمفلا لع نب ةبج علسلا يبال تاق . ةوسا ةعابطاب

 ديمعلا نبا ناكو ًاعيمج امهتزرو امجتنم امهترز لاقف ديمعلا نبا نم دابع ||
 |هاوعد يف اهو لقعلا يدب و مركأ دابع نباو مركلا يعاب ناكو لقعا |

 لوق كاذ باب ىلع امون تدشنا . نايراج امهتيجحس ىلعو نابذاك

 اهلاقتنا ىنمت لام الو لامج ةلود لظ يف ءرملل نكي مل اذا

 الاوز وجرب وهف ىرخنا لمؤي هاريغ امل ضغب نم كاذ امو

 نأ يلا كنينت 2 لاقو يندعواو ينذخاف يداشنا هيلا مفرف

 ذنم اذه باب ىلع ادعاق تنكو كمد بالكلا تغلوا اذه دعب كتسأر

 مسلاوبا لاق اذه دعب انتلود لاقتلا نمت ال لاقو تاش رخو تامهرد ٠ْ

 لحرلا يليلحلا لاقو ٠ مرلاو ملعلا ظفح رعشلا يف سانلا رذعا نم اذه |

 نعاشلا ىميمتلل لوش هتعمس نيلعملا عابط يف ( دابع نايم نونح

 ناو رزغت فيكف تدجا ناو ديت فيك تلق ناو رعشلا لوقت فيك |[
 أمو علبشلا امو قيزهزلا اع ئرعل ل تاق ةناغ مورت تك ترزغ

 ةلبعزإلا امو "”توسيملا امو سلببقلا امو تقبقلا امو ملعلملا امو طلثملا ||

 انو "لقينا انه سرئللا اذو نافرطا او 0 طومرعلا امو ةلمجذقلا امو |

 ظحاجلا هركذ يذلا صومرغلا هلعل (”) بتنخلا هلعل (؟) لوبح هلعل )١(

 لثعتلا هلعل (5) ( :5 : ”) هناويح يف |[
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 لاقو ابحوبا.لاق . اه رشتفتو اور و.ةخسنلا هذه” دانع ننا ناكو

 كطعلا هذه نا جرعالا بتاكلا للاغ وبا مهنم ”يرلاب انباحصا يب

 ًاناغنو ام“ ايم .هسفن لادبسلا تبا نع اهلمتا دابغ نا مالك

 رضحو ةلودلا ددؤم عم هم ةنس يرلا درو دابع نبا ناكو لاق . اهرك ذب

 لاقف بذاجت عقو و مالك هيوكسم نيبو هنيب ىرجو ديمعلا نبا سلجم
 عدف ملكتا ال نا تدرا اذا ةفصن اذه سبل ملكنا يتح ينعدف هبوكسم

 أ ةرداثلا تراطو ةدخلا ىلع كف عدا لب بحاصلا لاقف ةدخم يف ىلع

 | 0 هل يف سانلا لخدو لاق. تنغو سانلا ني تعاشو:تقصلو
 | نا ينالكلا ملكتملا نيسملا يباب دهتجاو هبدل ايف ةبغر هلوقب اولاقو دابع

 أ امم كل ادهتسم نوكأ بحاصلا اهما نعد نيسملا لاقف هبهذم ىلا لقتش

 ظ | اول نم كيد نوي تج| هيهذلا يف تلخد نات يريغ ىف

 | لخت اف دعو هللا دبع ابااي كانيفعا دق لاقو كحضف ضف هراوع سانلل ودببو

 يتارتا كلذ دعب نيسملا انل لاق . تقع ضيك ا( لصإ مسيرات كاي

 ل 0 جا وع اوبس و ناتفورعم يري ر سو ينديقعو مهج مهج رانب ىلصا

 | هللا ل بجيل هيفتب هنظ ناو ةيلملا تاروظحملا بوكرو ةمرحلا سفنلا

 ظ يف 2 رعاشلا لوقردص ًاموب لاقو . حاقولا

 ماحزلا ريثك بذعلا دروملاو .
 يرادلا نبا لاقف ةعاملا تتكسف

 هبأي ىلع سانلا محدزب ئ

 اقوست هلعل (9) <« ظفحم » طقس هلعل )١(
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 | ببدل ديرب ةمعنلا يلو نكلو . هيعاسم رسل ام هيلع يفودو . هيفوتسلو

 هللا مادا . هدغنو همويل لومأملاو . هدعن نم هدهع يلو وه نمو هدأو
 . اهدق خنسلاو . ًاعرك سهوملا ناك ناو دب الو . هما ص هيف هغلب و .ةمايا
 امو ةسايسلا ام لت نق ماتم رام 5 لقملا كسضو.اميع دل
 باتجي نبا نمو . ةباهملا دقعت اذاعو ةصاخخلاو ةماعلا ر يبد فكر ةسائرل

 تقاض اذا بطخلاا لاعيو . بنارملا بتر : فيكو . ةءاصالاو ةلاصالا

 . ةرمالا"”صختل ةذللا رخبتوب ةمشخلا سرحت ةوهشلا ىعنلا» 0١

 . فاقتملا ىأزلا هنم ردد اذا هداريف هبحاص هجو يف موق مشتحم نم د الو

 بضخلا هكلم اذا هدواعيو . بكترملا جاِللا هب حمج اذا هعجاربو

 نا الا ةدع.نادلب و ةخ كلام تدسف نا يف ببسلا نكي مف . بهنللا

 ىلع دست سيلو .٠ ةرامالا فارطا تضبقناف . ةرازولا رادقا تضفخ

 ناخم الف رمالا اذه ىلع“ ”بانذاب نيعتسا اذا الا ضرالا ةيقن رام

 لضفو هلضفام يرج ةلودلا هذه نف هتفرعم لضفب هتمعن يلو ىلع يالوم

 الف . ىئامتهاب اقوثومو . يمالكًاعومسم ناك ناو هلبق نم نيمالا حلا
 ىلا ةباجالا < ىالومو . ينم قبس امج ضارعاو . ينع ضابقنا "نعي

 يلو ىلع وهو هب يطخ اذهو هطرتشد اهف عجاارم ريغو هحرتقي اف لمعلا

 اما ةهفاشملاب ةبطاخلا هذه عبتاسو ةببش اهعم قبال ةجح ةمعنلا
 هيلع سرقتلا ما دق يذلا ليلعلا اذه ىلا همشجت/ وا . هيدأ يروضحم

 هلعل (4) ظفحل هلعل (#) « بوني » طقس هلعل (؟) دتحلا هلعل (1)

 لاذناب
 ' 2 .ظ”كتكتلا

 هس



 # دابع نب ليعامسا © ؟/

 ظ نم اندنع نم دابع نبا جرخ لو 9 ديمعلا نبا نيتيافكلا وذ ناكو

 0010 77ةن.دلاك ةيرق هو «نيمارو هلزنمو نابفضا ىلا ًامجوتم يا
 ' | امه ياتك دانيلا نتكل الا يثلال '"' ملم ءامو ةرصاغ ةدرق ىلا

 يوري دابع نبا ناكو نايح وبا لاق«. راهلا فصن تبسلا موب. راهم ونلا

 ظ ةلودلا دد ؤمل هبتكتسا نيح هلا ةبقر ىف انالك دبا ن. لضفلا ينال

 ا ناو . هتسافن انئرهم ادع ناك ناو يالوم ميحرلا نمحرلا هللا مسن : + ورغو

 ظ دلو دما 1ك و اديس ىبّدعي هناف . هتسائر انيلع تمدقت بحاص

 ظ صهاظتنو .اماكصتسا دادزيل هنأرب يلأر دضعل نا كلذ قح نمو . دعا

 0100 ينضوافف“”نيدلا نكر انالوم سلجم مويلاترضحو . ًامارباو ادقع

 ظ يالوم ّنا ىلع ينملطاو ًاطيس ًامالك هم لضو زةايولط يالوم نيبو هني

 أ نا هدبع مزلاو ءافعتسالاو يدقتلا ىلع ءافيتسالاو ءاصقتسالادعب ددزبال

 ساجلا مفاد نا هنأب اع ةلطلا زاعا نحاو ةلأسما هارك أ يالوم ه |

 | مدقا نا دعل لوقاو لوطتلاب اًدخا يتطاسو درب م زرت الل رومما

 ظ نع هتممو هفوزعو هفلصتو هناوصتن لمعلا اذه نع ينغ يالوم ةمدقم

 | . هتلافك ىلا جاتع . هحافك ىلا ريقق .لمملا نكل هليصحتو لام ابرثكتلا
 00 8ك نم ثنو . باس نم دقي ام يدارص نا: لوقا انو
 ظ ناك ناو كلذ لكف . عنمو ءاطع نم ردو . ممجج نم هل رهظتساو

 | هب يني نم يالوم باآتك ينف . ادودعم ةرازولا تالا ينو . اًدوصقم

 - ق : نادلبلا مجم (#)  ى : (8109:5) نادلبلا مجم (؟) دامعلا ق )١(

 ةلودلا نكر ديرب (5)
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 طعساو هروئن رخ# دق هنا لع الث دقت دقتب "' داكو نتا ىح هيلع دكتاو ظ

 دقني لف بحاصلا اما لاقف هتلئاخع يف هب اققرو هتداضم ًابلط لاتحا هفا ظ

 ةلالدو: ةبا يدع نارقلا نوكي فيك طلتخيو بهلتو ط0 |

 ءاغلبلا ناكو نيعيدد فيلاتلاو مظنلا ناكن اف هفيلأتوهمظن ةهج نم ةزجسمو
 لوقاو يسفن نع قدصا انا اهو نينعذم هلو ننزجاع هنع يعّدت امف |

 يعاو ظن هب هدامو هفلؤن امو كرقفو كمالكو كلئاسر نا يدنعام

 يل رطب سيلف لاح "" لك ىلعو هنم بيرقو كلذ لثم وا كلذ قوف
 نم ةبن "رع وا مال داكلا هوجو نم هجوب هيلع يلعتسيس كلذ ناو هنود هنا |

 دك نع نكسو دو رتف اذه دابع نبا عم الف . ةغالبلا بنا ص ظ

 ةحاداو غيب و نسح انمالكخ يش اي اذكه الو لاقو هب هقرو سس ١

 ةيزملا هل نارثلا ناكلو اره يكن نامل نأ ؟رفاو اظح ةلارطا

 نسح منا ىلع هللا هقلخ " ” ام نباو لمح ال يذلا فرشلاو لهجي ال يتا

 هيمجح ابخ دقو هلوقي هلك اذه ٠ فلكتو ىلطب دبعلا هقلخم امم ءاهمو

 هفاطعا يف عاش دق دددش باها عمادامر هران تراصو هجازم عجارتو
 دوملل © هييش همالكى أر ها ههحو ربراسا يف بد دق للاغ حر فو ظ

 هلقعو هطخو ةهىجح مدل دابع نا يف ف ءارعشلا ضعل لاقو . للملا لهاو 0

 زايكللا رفاك ةقيقحلا ينوه امباو :انكلا ناك“ لطب

 هلعل (5) نآرقلاب ًاببش هلعل (4) نم ق (*)  ى (؟) ناكو ق )١(
 قاتلا |

 (عم)
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 سيفون رخآ كلم هاسع ىتح ريما الا كلذ دعب رارلق لاق. كنارقا 91

 ] قاسكلاو ءارفلا تك امفو رانلاب اهقرحاف يتتك عمجو ةنس سما يف ظ

 أ بتك نم اهزيع لف مالكلاو هقفلا يف ةريثك لوصاو نارقلا فحاصمو
 || هقزت ةدشو هلهج طرفل لب تبثت ريغ نم اهبف رانلا حرطل سعاو لئاوالا ا
 | يبا نبا مالكو يدنوارلا نب ب هتنازخ يف رانلا حرط الهن ا

 | ديعس يبا سودقلا دبع نب غاصو همز نرلا رلأ ةلطران يف ءاجوعلا |

 || .هسفن قح ءاش نم نكلو كلذ ريغو سيلاطاطسرا بتكو يريصملا '

 ٍ سعنف ةليل هيدد نيب انك لاق نابز رملا نب دم ينأدحو نايح وبا لاق '

 أ| نم فالجالا ءالؤه ضعب نا قفتاف تاقاصلا ةروس أرقي ناسنا ذخاو
 | انباحصا اي لاقو هبتناف ةركشم ةطرض ط ريضو ًاضيا سعن رهنلا ءارو ام ل اها

 ” ءادالاهو .ةرداون نم اذهو :تالسوملاو لع انهتناو تافاضلاو لع اتم

 || وهو نيرضاملا ضعب نم ةطرض ىرخا ةليل تتلفنا لاق اضيا يتدحو
 | ةتلف ينعي هيف منا ايف اودخ نكي ىلا ةعبس ت ا ىلع لاقف لدملا يف

 ا ناهمرضا 1 نم :رم موق لاقو لاق . ةتلف تناك ركب يتا ةعس يف ل اق هال

 ا وخاف نار نارقلا تامولو تومي نا زال ًايواخ نارقلا ناكول دابع نءال ظ

 ظ ناك نارتلا تاءول لاق ناضءر يف موارتلا قصتانك اذان نائم
 ظ .حيرتسنو حيوارتلا ىل نا الب قدس يل ها ال لوغو انما توي نافل

 ظ نمو يدوبلا يرلاب رظان اذه نم بجاوه ام عمساو نايح وبا لاق ظ

 | اليلق *” هنتامو اليوط هيف يدوهلا ةنحارق أذارتلا زاححا يف تولاحلا |

 هسامو ق (7) لصالاب اذك )١(
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 يببلغف ةعاس دعب اهلا جاتحا يلعلو و لاقف كلعن علخا يلا دعصب

 نب يلع يل لاقو نايح وا لاق . ينعفصي نا دي.رب هارئا تلقو كوضلا

 روتسم فشكو ين رضا ارجع مايالا ضعب يف ينريمم بتاكلا نسما
 ناجرهملا دروو ىتطصم يف ةليح هجو ىلا دتها مو يرما يلع بهذو يلاح |

 لف تدشناف تمدقت نيتون تدغبلا الث سانلا راح يف هلع تلخدف ١

 يور .لع ةديصق نمل اني يتابا تمض تنكو يلا ولظا 0 ل

 يلع ركنملاك يلا رظنو هلسك نم به تيبلا هه'ص ال ىلا

 يان عرقا لدي الو ملت ال ضيفخ توصل تلقو يسأر تأطاطف ظ

 هللا دمحن تناو يتيفاق هب نزال كتيفاق نم اذه تقرس اماو لمت

 ردقلا اذه لع يتساشن كارت نوبكم ردلكببتو ني

 تيبلا اذه دعا ينب اي لاقو هتوصو هسأر مفرف دهشملا اذه يف ينعضفتو

 كنع انورس دقف كنديصق لوا ىلا عجرا اذه اب تنسحا لاقف هندعاف

 دصق ريغ ًالظ كلذ راصو ةلغشم ايندلاو رخآآ نأش ىلا انب ركفلا راطو
 تغلب الف اهفاوش يف ترففو امتررماو امتدعاف لاق . دمعت الو انم

 يرتعلا ”ناكو ةجاببدلا نسح هاف نفلا اذه مزلا تنسحا لاق اهرخآا

 نكت انعاط ىف كن لذياو ان نح : عقراو نا

 كردق يف ةدايزلاو '” كعبضب بذملاو كح ءاداب كل اصم ءارزو نم

 يئاصلا لاق : هماوق اذا نالف مبضب بذج لاقي (*) ناتبون هلعل )١(
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 || هب بائراف جرخو يرلاب تيبا فيك «ناسارخ نم جرخاجل دعب انا» لاقق
 | نم هادم غلبيو هاطخ عيشي ناب ءاسواؤا هل بحاص هافقف دابع نا

 | ىتخ ةلودلا نكر باب نع لجزلا غازاف هاري الو هب نطفب ال ثيح

 ظ | همون راطف كلذ دابع نبال ليقف هيلا تن افلا تقولا كلذ يف لخدو لصو

 ظ طو طيلس ناسلب هيف انك أم ىصحاو انيلع طبه ناطيش ما لاو

 ظ امرت ناككلذإف ناسا رم ةلودلا نكز انيع يسار 0 ناكو دي ربع
 | ؟ةزواجخو عجحلاب دابع نبا علو ىلع لدي امو 1 تالا دخلا ناك
 ْ و واكو: ساناثا يتدخ د امو ةلوق# طارخالاب هيف .دملا
 | ةغل هذه لاقو ثيدحلا اذه يف مو انيش نيسلا ١ لمج 32 نانا

 ىرج 'يث يف ناسارخ نم خجشل دابع نبا لاقو . ا ناكر اضلكو

 | ايرون كتغزوو امال كتحت و ًاعيطنت كتعطقل ء قش الول هلكاو

 فقو مث كنئازخ يف كتلخداو . اميز جت كتعزجو . 0 كتعذعو

 ظ "0 رى ةاتكلا يف رتن ةياكملا هذه ملصو لاق . ًاعيج لاق مث ةعاس |

 ف لكتشلا ةحالمو ظفنلا عامسو لشن ةرعاجم نوه ةاورا قف

 ظ سألا صو قنعلا يلو ديلا دمو يداهلاو خرتلاو متلاو :كردغلا

 | قا مو دابع نا انثدحو لاق . لصافملاو ءاضعالا لاعتساو فاتك لاو

 | هل تنذاف ييدصقتف يدادغب ناهصا ىلا انيلع درو باش الا ينعظف ام

 | وهو هل لاقق يجاح ىلا ترظنف قاط نت طر قو درس هلع نك

 ةداس نم ناكو يئثانلا ينثدح هلعل (”) ةزواجمو ق (؟) تالاجر ىق )١(
 !بنطظو هل. (4) > ةنس وتلا ريسالا ءيئانلا عرب : نانلا



 شذا  دابع نب ليعاما »©

 نع لسكأ الينا هقاوف ٠ الوؤسم ملكا ما ةلئسم ىلا ةجاح هّللاو يبام
 هنئوم يعيف ٌردلا هه نارك آل يلا هللاوف ًاررقم ملكنا ما تاي

 لوالا لاق مايكل يناو
 محلا يف ةسجملا نيل الو أعراف دج رق تاججاعلا يبتمج دقت

 مصو نم يتانق يف يداعالل امو مهعصو تيدباف اناولا تا

 نوما ىلع مانا الو ميضلا ىلع رقا الا يبهذم لاق كبهذم ام اذهاي هل لاق |

 لاق يبمكعب ىصغ لح و ىتمعل يلو نكي. مل نمل مح يطعا الو ْ

 اعماس نودطلا بكري ًامئاط ميضلا ينأ, يذلا اذ نمو نسح بهذم اذه ||
 برقتا ال يردص يف ةيوطم يتاح لاق اهرصنت يتلا كتلحن ام نكلو

 اهفلداجا الو كاشىلع ابضرعا الو قوسيف املع يدان الو سار لاا

 زجعي يذلا نيملاعلا بر مالكيف لوقا ام لاق نارقلا ىف لوقت اه لاق نمؤملا ||
 هتنكح ئاجعو هرس يفاخ نع اوثحو هبيغىلع عالطالا اودارا اذا قلخلا هنع |
 نقيتم لثم نع ًالضف نونظم لثم هل سيو هلثمهتلباقم.اولواح اذا سكاف |

 اولخع ناك نا لاقف قولخم ريغ ما قولخعا نكلو تقدص دابع نبا هل لاقق ||
 ىلعموقتو هللا نيد يف .رظانت اذهبا اذه اي لاقف كرضي اف كمصخ عزب امك
 يميلساو هلكحيم لمحو هب يناعا ينعش هللا مالك أ هللا ةدابع

 نبا هنع كسمافينرض“”لم كلذ نم هلل شاحو هريغمالكن اكناو هبءاشنمل |

 لجرلا ثكف دعب ناسارخ نم جرخ مل تنا لاق مث ظيغم وهو دابع
 انهه تب ليلا" ”رسكت دق اذه اي نياىلا دابعنبا هل لاقف ضمن مث ةعاس

 لسالاباذك (4) - ق (» بق © تق



 © دابع نبل يعامسا ف ؟

 . بيط هنأ الا عبطلا قمح وهو . ةناملا يف رامقلاب بلخ دق هنا ىلع لدب

 يورح ا مهم ؛مانباعصا ضعب ينثدح لاقق هملاط تفرع لهف يليلخلل تلق

 00 لل لب نب اكو بلا يرصلاف مازولا يلع

 ةرهزلاو ( ب ) ةلبنسلا يف سملاو ( طي ) هيف رمقلاو ( زك ) لما يف
 مبسو ( ن ) برقعلا يف خيرملاو ( دك) نازيملا يف يرتشملاو""( يب) اهبف
 نمثلاثلا يف سأرلاو (زب) يدملا يف بيغلا مبسو (دبإ) سوقلا يف ةداعسلا

 0 2 دراطع يلع ينخو لاق.( اي ) دسالا

 . رب رهش هام 00 '” تيشرت ةدعملا يذ نم ةليل ةرشع 0

 لاقو رزطصاب ًاموب انل لاقو ناقلاطب دلو هنا اندنع ناكل اق دلو نياو تلق
 تنكو نايح و.ا لاق . ""( ي ط ) ةلبنسلا يف دراطع ناكىيلخلا ريغ

 حتاوحو تامبم يف درو دق ةلودلا دنؤم عم أب دابع نءاو ا يراب

 ريش باب يف هراد يف هدنع تيبن انكو لدج سلجم سابع نبال دقعو
 يومنا هللا دبع وباو يقربلا ءازوملا وداو يضاقلا سابعلا ونا ري رضلا انعمو

 بحاص ًاببرغ ًاهجو هساحم يف ةليل ىأرف ءابرغلا نم ةعامجو ينارفعزلا |
 دنقرمس لها نم باشلا ناكو هدنع ام فرعدو هفرعي نا سحأف ةعقرم

 | كلف ملكتو سنأتساو طسبنا خا اي هل لاف يسياركلا دقاو يباب فرعي
 قاقد. 'لاقف فرقت 6 ريخلا الا ىرت نلو ءيرم برشو ءيطو فاج انم

 اذه عمس الف قمحلا ليبس نع غاز اذا مصخلا قدا لاق اذام قدن لاق

 الثاس ملكتا لاق ملكتو اده عد لاقف ة ةعل دس . "يجب هءال بجو © كا

 لصالاب اذك (*) رشع عباسلا مويلا وه (9) لصالاب اذك )1١(
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 اذه هللا نعل لاقف ب و مشو . 0 الو مزلي يذلا . ”حربالا

 ظ ىثم اذاو . جلحم ماق اذا يذلا . جخلالا مثالا جوعالا جوهالا

 اذها ينوثدح انءاصا اي للاب نايح وبا لاق . جفجتت ادع ناو . جرحد

 هيلع نوكلاهتتو هب نونجن مل كسامتم مالكما بتاكة غالب ما سيئر لقع
 هنم لذنا وه نم عفري يذلا دجلا الا كانه له هن لضفلا لهانوظيقتو

 سعاشلا مسلا انا تادمحلا ده تثدح دو . هنم عفرا وه نم مقونو

 ظ سعاشل ىندشلاف

 اقومومو !ةوتشم سانلا زيمو٠ ”:اهزاماندلا لرأس

 قوز رم هاقلت قر> لهاجو هبهاذم تيعا نطف لقاعف
 اًقوقحم توقلا قازتراب نكي ملف فرتغم رحلا جيلخ نم هناك

 اتدنو ني رحتلا لقافلا -ريطو .. ةرئاس بايالا #3
 فلكل ع ديزب لزهلاو دجلا دنع لقلاو مالحلا يف عيبسلاب هقلو 000

 دابع نبا غلب نب ىلا ال نع دالبلا هذه يف هاننأر نم لك

 ةو ع اهعقوع "لحن ةعجسس ىو هنا ول كلذ هب غلب لاق مجسلل هقشع يف

 | ةفلكو ليش مغ ىلا "' نم جاتحيو ةلودلا لبح اهب برطضيو كلا
 ظ جرش نا ' "هيلع فخم ناك ال.« لاوغا بوكوو روما مثجتو ةبعص

 ْ . اهتبقاع نم تفصوام عيمجت أبعي الو اهلمعتسلو ابننا لايت 1

 (| لوشب ناكو ىلب لاق همالك عم ديمعلا نبا ناك اما يليلختل تلقو لاق

 هحايصو . ةنامزلاو للشلا ىلع لدن هطخو. ةناجلاو ةعالخلا ىلع لدن هعمم

 هباع فخيال ناكمل ق (”) اهلجا طقس هلعل (5) لصالاب اذك )١(



 46 دابع نب ليعامسا ؟١

 | اذها . ريرقت اذها .ريرحن اذها . باتك اذها . باسح اذها لاقو

 | لو . يراد ف كتير يلا الول هاو ... ليضخم اذها.. ليضفت

 ظ .ايالا ةءاعر ينمزلبو ٠ ىبصلا ةمرح كلو . يرامو يليل كجم رخع

 ١ ىلع تبذاو: راقلاو طفتلاب كب تقرجاو : راموطلا: اذه كن تننطال

 0 هيلع هزوع لثما . فاغو دهاش ل ل لكم كتاضو ٠ بساسو تنتاك

 الا ةايل مانا ام هللاو ةباتكلاو "” ةباسملا تقلخ اناو . هندل ايف عمطيو

 ظ لا ك عا.قافآلا لخدو .قارعلا عافترا يسفن يف لصحاو

 . تعفر يذلا !ةنه ريع . كتسح تيدداو كح تيفخاو . كنسر

 : يسحر دق رع ذم كلنا ملعاو . تعنص ام دعبو لبق فرعاو

 . كتقدح ةءالصو كتخ ىلع لوعت الو . كتقدصو كءالص يف دزف

 يف هلهج معا تنك ينال هنايذه يف كاحإ الو همالك ينلاه ام هللاوف لاق

 تمّدقو ترخاو تدسفاو تبهذف بابلا اذه يف هصقنو ةءاسحلا

 ظ تنسحا لاقو يمجو يف كو هيف رظنف هيلا هنددر مث تدمعتو ترباكو

 | لوا يف كنع ”تلفاغت ول تبلط هنيعب اذهو تدرا اذكه كيلع هللا كراب

 || لاق .٠ تئش فيكهننم بجا ىرت اماذهف يناثلا يف تظقيت امل مالا
 ظ يرمالا ثيدح ىرج دقو لوقي هتعمس ًاضيا هتعاقر نمو نايحوا

 ظ نوفألا نوبألا نوعلملا كاذ هللا نمل لاقق ديعس ابا ىنكي ناكو ملكتتلا
 | نأسلو . متم مرسو . -- عم سارو . جطلفم فناو . لكم هجو ينءاج
 أ هللا ةنمل كيلع بزعا هل تاقف . حلصالا ةلكسم يف ينملكف . حبكم

 ظ حطلغم سارو حطسم فتا هلعل (*) ةباسعلل هلعل (1)
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 ناك هناف قّدصو باولب لم هقنعو قبنز نم اتبكر هينيع نا بسحا لاق

 يف جّوَملاو جّوعتلا ريثك لثفتلاو ككفتلا ديدش يّواتلاو يثثتلا في رظ
 بتاكلا يناقذاب رجلا ينثدحو لاق . ةنجاملا ةرجافلاو ةسموملا ةأرما لكش

 تكس ال هنا انخانص نيع ةنّس نم غلبب لاق هراد بتاكن اكو ركب ولا

 "نا هنا نظيو هل لمكب الو هب يني ال اهف هسفن ملاسي الو فرعي ال اع

 نا ملعي الو رتتساو ينخو كلذ زاج هّومو لاتحا ناو هصقتنل نطف تكس
 داك» لئاقلا قدصو لاخلا ةفرعع ءارغالا ىلا قيرط لايتحالا كلذ

 يل لاق لاق ةمدقملا هذه ىلع كادح يذلا امو تاق. «ينذخ لوقي بررملا

 تز,ثاو هيف ترصقو هترخا دقف كءاسح عفرا مايالا هذه ضع يف

 ىلع امو ندملاو اياعرلاو دنملاو ءايلوالا ةسايسو كلملا صاب للغشو يتوكس

 ناسللاب ةينادلاو ةيئانلا فارطالا ةفراشمو ةضيبلا ظفحو ةلودلا ءابعا نم

 نم يبلق ىلع امو ضفنلاو عبتتلا» ضبقلاو طسبلاو ريبدتلاو يأرلاو معلاو
 ىاسماو عمطم يردعل باب اذهو ةضماخلاو ةرهاظلا لاوءالا يف ركفلا

 بابباب ليصفتتب باسح لم ىلا هللا كافاع ردابف ملوم داسفلاب رغم هنع
 اذه هل تلق . يجرخو ىلخد صا هيلع لخد امو يراد صا هيف نيس

 رثك ( ناك د قلو هللاو يا لاقق .هيعارن اع كءاسح تاه هلوق سبسب هلك
 نايسملا: تررخو امال تدرتف ركب ها لاق. هترصتشا كسا 00

 هذخاف هيلا ''”هتلمحو هلها نيب فورعم وه يذلا مسرلاو هلصاو هتدعاق ىلع

 يلا هب فذفن ةلئسم وا صخ وا تبث ريغ نم هيف هينيع ماو يده نم
 تامحو ىق (9) قى )١(

 ه8
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 نم اذه ام هللاو لمعلا اهيلع يتلا ةداعلا ىلع انلكربربلا نم الو منزلا نم
 ىئانلآ انطلاخ دقو داوسلا لها نم كندد لها نم الو سرفلا كابا ةغل

 أ قاسفالل لوقب دابع نبا ناكو لاق . ابضغم ماقق طفلا اذه مهنم انممم امو
 الو طسبناو '”حرتقاو سنأتساو ملكت يخنا اي لعلا لها نم هيلعمدق اذا
 | ةيشافلاو مدخلاو مشحلا اذه كعورب الو ةعب رم فوج يف ينبسحاو 1

 | سلاجلا هذهو . قاورلاو قاطلا اهو ةبطصملاو ةبنرملا هذهو ةيشاحلاو

 ظ متنيلو كعور حجرفيلف ةبالولا ناطلس قوف علا ناطلس ناف سفانطلاو

 ' ابفألا الا اندنع دحم تسلف تدرا ام رصناو.تكشام لقو كلاب

 | ةساقملاو ةسناؤملاو ةبراقملاو ةبهاوملاو فارطالاو فاحنالاو فاعسالاو

 | اذه في يرحيو هريغ ينو اذه يف هب يذه ناكام ظفحن ناكن مو
 فراشزلا هذ. ناسنالا كلذ دسنع ام ىفوتسا دا قح لطي نادي
 ظ هقياضو هجاخ ةقثلا سهذم ىلع هرودح يف هعم لجرلا ' 08 ليحلاو
 | هيلع ريغتو هل رت عطاقلا ىمالاو ةلصافلا ةتكتلا ىلع هدب عضوو هقباسو

 ٠00١| كيل هيق هو ننملا ىلا تلكلا اذه دي لعن مالغاي لق م

 | نا جاتح . دنع دئاوم ةلاق اسعو طوس هايس هيبحنو ةريلظو هلخاك لغ

 | 1١ لح ءترغو يريصهيعا حاقو تلك طباع طفانم . دقلاب دشن
 | ماقيف . ًالطاب اصعلا هللا قلخ امو سيبوتلاب يسفن ىلع تدعو ينظ فلخا

 | سلجلا كلذ رضح مل نم نايعلاكربللا سيلو ةلاخلا هذه ىلع سئابلا كلذ
 10 ع دو ع تح

 ؤ هار اذا ديمعلا نب لضفلا وبا ناكو لاق ..اعيقر الجرو اعيفر ارظنم رب مل

 لاسو ق (”؟) جرفشناو هلعل (1)



 للا © دابع نب ليعامسا

 سيلا ١ طئافلاب .طقاملا ىلا سهذت نمان-طباشأ طقاشاب ب 0
 أ ديغ نب دمحلل اذه . كدنع نم ًاتناحعوه الو. كدي تا

 ظ هلواو يهاط نا أ

 نزح نمو م.نم كدعب تيفال اموتنكشيكيع لآ
 الو تنك فيك يردا تنك نأ تنك ١

 نك مل تيك يردانانتكا نا” تكل
5-9 

 هيبكنم فارطا يزنيو . هتقدح ظحجتو . هتبقر يولي وهو دشنب ناكو |
 يلع ابا اي لاق مث . ّنَسْلَأ نم نآطيبشلا ُهْطبخَي يذلا هناك ل يابو لياشتبو |
 كاف كتناع تحن ىطمت رياالا ريا ال ليوارس يف ريا ىلع لومتال |[

 ىلا رظن مث . كنامو كناخ حضفو . كناخو كناش كلذ ىلع تلوع نا |[

 لاقو لقلقتو ىوتلاف حبقالا هجولا ىلع هب مهن, ناك ههجو لقب دق مالغ |

 اذه كهجو ءانعلا اذه كسفن ىلع تلمح لو تنك ف يك ين. اي ينم ندا |
 ىلا عولطلا نيب سمثلا تاعتلل فرعي, الو . بوحشلل لذبتب ال نسحلا

 . ةلعلا كب حاز ٠ ةلكو ةلخ نيب .ةلد نوكبت نا نفع ىلا . بورغلا

 لاق .لابقتسالا تيدح رخآ اذه. ةلثلا كم قشنو .هلقلا كإ 0٠

 ؟” هب هيلطاخ رش يف ينومملا نازريفلا ةرامالاراداموب لخسد» 00
 نازريفلا لاقف شتم الو سين الو. شهم ال شخ شجم شح تنااكا
 نا كي.أر ناك نا لوقت ام يردا تنك نارانلا نم تئرت بحاصلا اهما
 تسل ءادف كل سفنلاو كل ضْرعلا ناف "هلع نا دعب تش ام لقف ينتشل

 )١( هل لاقف » طقس «
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 هيلع بلا نا دعب ”يرلا نم هجرخا نيح نيتبافكلا اذ نيمملا لهاجلاب
 | منع هددصن أنآ أمو رخال تحد وهو هيلا هيف ىلع ىقؤي. نأ داكو

 | طورشلا بتاك دم يبا ىلا رظن مث . (دعب اهف يناي هلعلو هصاصتقا نم

 | .٠ كئرضو - كّرع اناقوو . ل100 يلا قوما جيشلااهب لاق

 0001و. انيع رحلا تينثمو .ائلارضلا تمد . كرحو كلف اناناو

 00 ا تالا كنتو - سيلا كق سب

 | طقسلا . ناحوق كلنا الول . سيولاو حولاب انليافت كلذ لالخ يف تناو
 '”2 الا هيقنلا ناسارخ يبا نبال لاقو .. ناحرس لع ءاشملا كب
 | يراج . كناسناب ةوالا ىلع تررمتساو.كناسل نع انركَّذ تينلا خسيشلا
 | . كنادخا ىلع فطاع ريغ . كلنانتفاو . كنايتف ارهشم . كنايسن لع
 - ]| دقام يتاعر نم كيطعاو . هتعضا دق اعدق ىعرا يننا الول . كناوخاو

 000 اقاتفلخ . ثديخ اماو تيطااما . ثيدج كلو خل ناكل :.هتمتم

 | 1 ركسلل اك ار كبنقلظ تفورمملاب ارما كتكرتو . |[ يل

 ظ لوالا لاق دقو . لمالا بذكتو ”نظلا تيتو يغأرلا ليفت

 نينظ وهو بسيغلاب نعؤمو مصا كل هشتغت نم برالا

 ” 1 اققو تنا فيك يلعابا اي لاقق "' يثابداشلا ىلا رظن مث

 الرد لا
 هلو تنك نك فردا تتكانا تنكأل

 نكمل تك ىرذا تنك نا تكل

 يثاباشلا هلعل (”) كتيفلاف هلعل )١(



 الا «# دايع نب ليعامسا

 اهيا ”يذاباسيعلل لاقو . كتاابني "”هتعنب تنا ًاسرغمو .كتعارنب '"”هئاط
 ينم ”لسنتو كنع لاسا اناو . ينع ولسثو كقاتشا نا كرسا يضاقلا

 هلّقحا ال اماذهو . لساكتتف باوملاب كبلاطاو . لفاغتتف كيناكا ناو |[

 | ىتم . ناساس يب كلم ينم هلثم يف عمطب الو . ناسارخ بحاص نم |

 ع تانكنا نإ .:دمحل دلت اذه لع حنذ 00 لي دنم تيكا

 رارف كل نوكي ال مث . ةاردنا لذعلاب كيلع تاردباالاو كنا اا رد

 وبا علط 9 . لابخو لابو ىلع الا رابكيتسا ياكم كلن قس ال لا ظ

 2 تايس ' ىبع كنانسح تاع فررصلا اهما لاقق يراا

 تيلعاوا 0 تا الو ٍض ام يف ركفت فن لو . تانه الا

 دع ١ ناريملا ناري تلح دعسلا تلطلاو سهلا تققحو : دعولا ||

 0 ينم تعبش دق كلتا تطل تارا ظ

 .ييلكل يلوا يراهنكر امن هلا .يليذيف رثعي نم وا . يلثك ياو تابه

 '”ضئاع لج ناو ينم ضئاع لهو
 أبما هلل ناس هللا الا هلا ال . ملاع معسل امب تناو . ملاعلا اذه دحاو انا

 انيلع نامزلاو . لوزن سمتلا تداك مايا هاندكو يذلا قلا نبا فيرشلا

 كنينعت ةليل هللا قس . لوح انني لاخاو . لوقت تناو . لوقا ٠٠ ١"

 ةدنلا هرب ازكش ركشم ناو يلاولا ءوسي اركش ركشتم تناو كب 0

 نمي ) نيمملا لهاملا.كلذ. نم ًافوخ © نيمارو ىلا نرب» 00

 ةديلب (0) يدنع هلعل (4) يداناديعلل ق () هع.دق (؟) هتبطا هلعل )١(

 يرلا يحاون نم



 # دابع نب ليعامسا © <«

 ” لآ هعبَ» ليلو ليل هل راهن .هللا ءاش نا كنس لَو هيلا تيهتا ام ىلا

 | ني زكا م لملسو لوب رقد ؛ ليو هب لصتن روسو

 ١ ىهاطابا رصنا م * لولا مو هّللا انبسح ينارفعزلا هل لاقف .راّدلا مع

 | ياوكم 1 ما كوكشا يردا ام خييشلا اهما لاقق يننحلا

 | ىلع ظفاحتن و . ا ا فرح ياكم ل كناف كيم
 | سانلا تممذ يناف كيلا ياوكش اماو . فرظ ىلع قالتن لو . فلا

 | مهيلع تحدقو . كدو مهذب تضرعو . 0 كدعل

 ظ . قيوشتب كيلا اوقاتشاف . كدنع ام بئارغ مهبلع ترشنو . كددز

 | لمع اذكحهو . قيروتو . قيفنب كيلعاونت ءاو . قيرورتيب كوفصتساو

 | . قانعالا تي توتلاو ْآ باكرلا هل تأين اذا . بابحالا

 بمشلا داعا يذلا هلل دجلاف . قايتشالا ران مرودص يف "” تب رطضاو
 | لصم ادم . ةعماج ءاوهالاو . ةعداو بواقلاو . ًاظتنم لمثلاو : ًاّيذام

 | تفتلا مث. ديعبو بيرق لكدنع . ديبملا عم ةداسلا ةداع ىلع . ديزماب

 | اهبا بذك ل اقف ءابلعلا ءافرظ نم ناكو يفنملا ينوزقلا ناطقلا نبا ىلا

 أ دق كنال . ةظفحملا نود كيلع لّمتسثاو . ةظقيلا يف كلب محا خيشلا

 وعلا ٠ اير كذب عدنا امش ةظملاو ةناكملا ةءاغ ينم تكلم

 | فرظلل تدجو الو.ضضم ىلع الا.ًاقي رط كنود تكلس الو . ضرج
 أ تنا ًاعيطو . كتهازنب © هتلاس تنا ابد هللا قس ٌضويلاب الا: قوس

 هتدشأ هلعل (”) تمرطضا هلعل (5) تءان هلعل )١(



 11 0 ا ااا ١707 1 يرو دم 2-4-0

 0 ل ع ل اشاد

 الذنلا 46 دابع نب ليعامسا

 الصف اهب ىرثال تاطقتلب لئاقل ًالاقم كرتي مل لاق اذا |
 الزهالو ادج لوقلا يف ةيرا يذل عدد ملو سوفنلا يفام ىئشو ىنك |

00 
 الغو 5 أمد ايل 00 ل هن ريت نم اا 0

 ري ناسللا نب إو ىلا فقياو ةلاقم كيل
 رّصلا رظن هفاطعا يف رظنبو 2 ىحتا اذاناسللا لوقلاب قصي

 0 هنرسح رثكيو يلا هنافتلا ليطي ام ةلودلا دضع ردص تعدوا دقلو

 5 دفوا هلل دبجلاو هلكش هدعب ىرب الو هلم هلبق رب لام ينم ىأر دقلو

 فيك يضااقلا اهيا ّودعلا ءوس ام ميا سن ام“ ىلعهيلع

 فنيكو .نمرخ او ضرعلا فيكو“. ننردلاو سلحلا تيكو , ٠0٠0

 نايذملا اذه نم جرخ ال داكو .سرملاو سرفلا فيكو . "سعلاو سدلا

 يدب نبي ةرافلا لثم يناذمحلاو هئاواغو هلابخ ةدشو همادتحاو هجيبتل

 اذه اللقتو اللذت عزنب الا سفن هل دمصي ال ْوَقو لأضت دقو رونا
 امما لاّمف يأرلا باحصا سيئر ينارفعزلا ىلا رظن مث . هسفن يف هك ىلع

 كيلا هل اهو كواودع ينغلب دقلو كؤانع ينءاسو كواَس ينس خيشلا

 كنا يدنع ناك ام كؤاولغ كيلع درب ىتح شيعا ًالاوجراو كؤاليخ

 ديحوتلاو لدعلا لهال كءاودع ِق يهمنطو هيلع "7 تناقل ام ىلع مدقت

 ب ق (“”) ةقشم ريغب اياعلا ىلا تومس ناسح ناويد يفام باوصلا )١(

 تمدق ق (9)



 | اادطف ةيمم لك يف هل تبأر - ةهجو كل :ادن .نئابع نا اماذا |

 6 دابع نبل يعامسا © كن

 اوسخ أ لاقو بحاصلا كوضف حملا ءاوسايف ءارأ ملا قياواداد

 ينال نيريزولا قالخا باتك نمو . هقالطاب سما 3 * نوماك# لَو ايف

 يف ركذيف دابع نبا عم نايح يباربخ اما فلؤملا لأق ) يديحوتلا نايح
 ظ لف يزلا ىلا دابع نبا دصق ناك نايح ابا ناف ( هريغ اماو نايح يبا رابخا
 بطب مارغلا ىلع الوبحم نايح وبا ناكو هل اماذ هنع عجرف هنم قزرب

 الا ىبات دابع نبا لئاضف تناكو دابع نبا نم ضغلا يف دهنجاف ماركلا

 الآ ١ كلذ نف ًاحدم هل ةمدراصق هنراكم حاضياو حدملا ىلا هقوست نا

 كإذ نم رك ذا ام لواف لاق هبلثل يّدصتلا نم راذتعالا نم غرف نا دعب

 ناو هتنم ةدشو هشاج ةوقو هناسل ةحاصؤو همالك ةعس ىلع هب لدا ام

 لا اكرو هلوح فعضو هنري رم ثاكتناو "”هتعراق لع لدن ام هاون يف ناك

 2. ةرضح قراف نا دعب "و ةنس ناذمه نم عجر امل هدققع لالحتناو هلّمع

 دق ناكو ةواس اوعمتجاو اهل اهو يرلا نم سانلا هلبقتسا ةلودلا دضع

 | وبا يضاقلا هنم اند نملوافهتيؤر دنعهب هاقلي مالكوم دحاو لكل دعا

 يضاقلا اهيا هل لاقف ذإبادسا احلا ةيرق نم يفاذمملا نسملا
 | سلام كدعب يل تّرم ل ” كنلع 0 يتتقراف الو كيلا قوش

 ظ ينايش مهتولع دقو ابلها نيب ينتدبش ولو كيضرتو كيظحو كيضتقت

 | ١١ قا تلات نب ناسح لوق تدصنال يتاهربو يلدنجو: ينانلو
 ظ . وهو سابع

 ظ

 0 هلعل (؟) هتعاقر هلعل 4



 11 « دابع نب ليعامسا #

 هناف ناتل راد يف وا عراش ىلع ةبطصم يف املعم ناكل لقعلا ةيضقو
 هلادباو هثداعاو هرابكتساو هراقعتساو هقداشتو هقمفتن ناسنالا جرم

 هب مهحرف نوكيو نيلخملا نع مبرفنت الو نايبصلا سم لاكشا هذهو
 لوق اذه . ةساردلاو ةياورلاو ظفلاو لعتلا ىلع صرملاو ةمزالعلل ان

 قالخالا مراكم نم بتكلا ضعب يف تدجو امو هيف عاتمالا بحاص

 الف هنم حدقب ءي ركسلا با : نم ًايازش امو سدت هنا ب>اصلل

 امو هل لاف موعسم "ا هب رشن ال هصاوخ ضع هل لاق هبرش دارا

 زيهتسا ال لاق هكاطعا نم ىلع هيّرجي ناب لاق كلذ ةح ىلع دهاشلا
 زوجي ال ناويملاب ليثقْلا نا لاق ةجاجد ىلع هبرْخ لاق هلحتسا الو كلذ

 يراد لخدب الو ينع فرصنا مالغلل لاقو حدقلا يف ام بصن_ صو

 عطق ةبوقعلاو كشلاب نيقيلا عفدت ال لاقو هيلع هقزر رقاو اهدعل
 بحاصلا هل لاقف هفرعي ال لجر بحاصلا ىلا لخدو لاق . ةلادد قزرلا

 ظ لجرلا دشناف نموا
 قئالللا قالت ال نكلو اريثك ..ىكلاو ظفالا يف ءكيسالا 0
 فراطلس راهنلاب نحن هتاسالل لوقت ناكو . مساقلا ابا اي سلجا هل لاقف

 مددق دشنملا يكم ناكل اق يوحنا نسملا وبا ثدحو . ناوخا ليللابو
 لف هل زواجت بحاصلاو ةرص ريغ هيلا ءاساف بحاصلل ةمدخلاو ةبعصلا

 يف تناكو. برضلا راد يف سيخ هسبحب سحاصلا صا هنم كلذ رثك ٠
 برضلا راد ىلع فرشاو هراد حس ًاموب دعص بحا.صلا نا قفثاف هراوج || ا

 نامزلا ةاىم يف باوصلاو : اف يف )١(

 ةضلا



 # دابع نب ليعاهتلا 9 ْ 1

 باصحصا يف حو تاسموملا ياتو لياميو كنافتيو كلاعب
 || ةذباهجو قالخالا داقت لع رفاخ هنا ني اذه مم وشو دل

 ظ | اتاعس لو هيلع هليوحاو هن هيحاص ةقث اتنأ كتسفا دقو : لاوحالا

 | ابعو ًاقزنو الالد ( ناكم ةلش مرجال دودحن لضالا يف وهو ) هيف مصانلا

 | يفو دراولاو رداصال ع رابكلاو راغصلل ءاردزاو سانلا ىلع ةءاردداو

 روع بر ىتفلا نكلو ةمج ه.ونذو ةريثك هتاف ةلجا

 ريقشلا هرشزوتبانلا ثرآر .يناق  ىدشا ىتنلل يرد

 ريخو بسح هل ىسمانإو ميلع مموهاو متدعلاو
 ريغصلا هرهيو هتليلخ هبردزيو ”يدنلا هيصقنو

 ريطن هبحاص داؤف داك لالج هلو ىنغلا اذ قلتو
 رولغ :بر ىلا قكلو مج بذلاو هبذ ليلق

 )0 ار ويغ ناول هللاو تلف تالا هذه عم رومالا هل مإ فيكف لاق

 || دق هنال "" جايسلا اذه ىلع رومالا تناكل هماقم تهقا ءاهرو ةما وا

 مدخ نم دحال قفت ال باب اذهو لعفت مل ملو تاعف مل هل لاش نانما

 ا روماو ةءوات 8 يف يورخلا هبحاص مصن دقلو ديعس دحي الا كولملا

 ١ ْ 0 ا ردباتصا نم ةقثا يل لاقو'” يوب نيد وهو اذه اذه

 1 00 لا وارن او يجو نع هلك قح يد ” هلق ًاطخلاب هيف

 ةلبقيف ق () ةيديعولا بهذم ينعي (؟) قايسلا هلعل (1)



 1/5 أ دابع نب ليعامسا

 تاارقلا ين دهاج نا ىلعو تانايدلاو ءارالا يف تخيون نبا لعو ةيزاوملا

 . يدنكلا ىلعو قطنملا يف سيلاطاطسرا ىلعو ريسفتلا يف ريرج نبا ىلعو

 ىلعو ةهمدبلا يف ءانيعلا يبا ىلعو ةرابعلا يف نيريس نبا ىلعو ”وزملا يف
 ١ نوراه نب لهس ىلعو ناو.ْلا يف ظحاملا ىلعو طخلا يف دلاخ يبا نبا

 ١ ىسيع ىلعو سودرفلا يف "” نيز نبا ىلعو بطلا يفانحوب ىلعو رقفلا يف أ[
 , © لدبلا يف راها لعو ظفحلا يف يدقاولا ىلعو ةياورلا يف” سلك نا |

 ١ سواسولاو تارطملا يف يطقتسلا يرسلا لصو ةيضقتلا يف او 00
 ىمعملا جارذتسا يف يضو رعلا نسحلا يبا ىلعو رداونلا يف دزم ىلعو |

 يف حيطس ىلعو ريبدتلا يف نيتسابرلا يذ ىلعو دوما يف كمرب ينب ىلعو
 لو ىلوا هّللاو وه هاوعد يف نانس نب '”' دلاخ ةايحلا يبا ىلعو ةنابكلا ||

 ةلد يلا ةدلك نب ةلاضف يف يميقلا ريح نب سوا حنرش يبا ||

 سدو ىلإ دق "ناك لا كل نظي يذلا "ىبلالا

 ميقنيو هم احرف ريطيو متشببو ىولتي ههابشاو رذحلا اذه 0000
 يف وهو مرءاوفقت وا مقتل نا ابرصقو مش قنا ةرع ىنك الو لوشو

 ذخاب و دخ الاك درتو ةقر ملتبو هقدش يوليو كباحتو ىجاشتب كلذ

 كلاهيو بضغلا سوبل يف ىضربو ىضرلا ضرع يف بضغبو عنقملاك

 همسا ءايمكلا يف باتك هل بوسنملا دلاخ ديزي نبا هلعل (؟) قذحلا هلعل )١(

 دم نب نيسحلا هللا دبع ينال باتك مسا لدبلا (6) بعك نبا هلعل (* سودرفلا
 (576:1) سيما خيرات بحاص اهعمح نائس نب دلاخي ةقلعتملا تاياورلا (0) راجتلا

 تايسا ةينرما هذه نم )8:٠١( يناغالا يف تدرو (5)



 ه دابع نب ليعامسا "1/4
 ا

 يربكت نم عزفت الو كب رد ا

 نيلجرال نذاو رادلا نحس ىلا ا هرماو هيلا نيتيبلا عفدو كيلع

 ةمدخل "”تفقوو امهتئيفت ىلع رخآلا لخد اسناو اسلج الف الصو ىتح

 ناف ناتي, ينرضح دق انالوماي لاق مثارعش ضرب هنا يري ظلت ذخاو

 01 فاعخ لوق ال تي قرخا نايلا كنا هك لاق تدغلا تنذا

 ىلعو ينتلظ ينترسك ناو يتهدد يه انالوم اي لاق كرعشو كما ينفك ١
 حومل تنا لاق بح امب يناماعف الاو نيعراب اناك اف عمساف لاح لك

 دشلاف تاه

 ' اهنا” اال” البلا مان كحاملا اناا
 0 ىلا ىزعي ربجحمو مساق ب ض دلع

 ل مساقلا وبا يل لاق . يي تناو تنسحا دق هللا كلتاق لاق

 لهاجلا رس اكو ةلو ملا هلالف نب ما تلع ينال ًاظيف اقف ا

 هسفن يف هطلغ يذلاو . هضقب ثيدحلا مداحللا ينئدح مث ادب ضرشال

 الو ةئطختت طق هبجي مل هنا هنأرب دادبتسالاو هلضفب باجالا ىلع هلو

 هللو انالوم قدصو انديس باصأ لات نا ىلع أثن هنال ةنوست لبوق

 هيلع هسيقن ةءاون نا نو هلا اقام ناكدبع نا رم هلثم اننأر ام هّرد

 يلا مهما نم يناوغلا عيرص نم يلوصلا سابعلا نب ميهاربا نمو
 يبا ىلعو ضو رعلا يف ليلخلا ىلع انالوم كردتسا دق امه. رط كلس اذا

 ٠ ]الا لعو ءاضقلا ف تسوي ىلا لعد ةضالا يف هالبلا نب ورم

 ةزين ق (9) فقوو نعل (1)



 االا/ # دابع نب ليعامسا

 هحامتحاو . ناقرف تايآ أهبف هرققو ..نارق روس انالوه للاسر انآ
 هءردق عيمجج زربأو دحاو يف ملاعلا عمج نم نايح# ناهرب ايئانلا مف

 لك ىو هل مهم ”لك نع ىهليو بوذبو كلذ دنع نيليف « صن يف |

 قرولاو قرولا عم هلئاسر هيلا جر ناب نزاخلا ىلا مدقتتبو هيلع ةضلرف

 0 07 هي مل و نكملاو ا نذالا لهسو ٠

 لوقبو مهن ن ىسعأ ”يبااىلا هعفدي و ارمش لصفلاو ديلا“ ادا

 نم ثلاثلا نكو ءارعشلا ةلجج يف اهب ينحدما ةديصنلا هذه كنت دل

 ىلع خاش دق .ككحم يدادنب وهو ىسيع وبا كلذ لمفيف نيدشنلا

 هناسلب هفصوو هسفن يف هرعش هعامس دنع هللوقيف دشهو . كنحتو مئادحلا

 أفص دق ىسع ايا اي هز ديحم هلو كناف ىسيع ابا اي ذعا هر نم هحدمو

 لوالا زارطلا نم اذه سبل كيفاوق تيقن كيع نأ !تدازو كنهذ

 ءاكذلا ممل بهتو سانلا جر سلاح يضاملا لنيعلا يف انئادشنا نيح

 نع هفرصي ال مث . اداوج رمحملاو اقيتع ندوكلا لوحتو ةنطفلا مديزتو

 مرقم ءارعشلا نم ةعاجلا | ظيافيو . ةئينه ةيطعو ةينس ةزئاج الا هسا

 قود» الو انين الو امال ضر ال ىسيع ابا نا نول مهمال

 تبان نباو بتاكلا مساقلا وبا هل ليقف رادلا يف نم ًاموب لاق . ًاضورع
 لخدان ندم 0 ههدب نيب ناسنال لاقو نيجي لاطا

 معزاو امتدشنا اهداشنا يىل تعسر ناف نيتيب تلق دق لقو ةعاسل |هدعب

 ( ؟م هنا ) ياسا هل ةمتتلا نحاص درواندق اذه ىسع وباؤ خلق (11

 تداحو هلعل (5)

[ 



 6 دابع نبل يعامسا #8 "رك

 | ذخاو ايش بدا لك نم فتن دق ناسللا حيصف باوملا رضاح ظوفح لا

 | ةنحمم هتاتكو ةلزتعملا نيملكتم لا هن راطمو» يف لك نم

 لها ىلع بصعتلا دبدش وهو باتكلا ةرايعل ةءوشم هيرظانمو مههارطل

 قيسوملاو مجنتلاو بطلاو ةسدنهلاك امئازجا يف نيرظانلاو ةكرملا

 هتميدبو .لادب سيلو رعشلا لوقبو يفاوقلاو ضورعلاب مايقلا نسح وهو
 ةئم هند رف ىرعشلاو ءازوحلا هعلاطو ه ةراوشن هور اماو . ةرازغ

 ةقرلاو هلاتلا ىلا عب الو هيديزلا ةلاقمو ةفيشح يبا بهدع عسيشش و

 ْ هرادتقاو هتطالسو هنءاركل 4ع نومج مهلك سانلاو ةمجرلاو ةفارلاو

 ناسللا "يذب . باتعلا ليوط . باوثلا فيفط.باقعلا ديدش'” هتطسو

 ظ عيب رس سأرلا ةرارحن بوانم(ليلقلاريثكلا يلممي ينمي ) اليلق اريثك يطع

 ظ لها لع فقو هدسحو دوقح دوسح ةريطلا تى ”ةئمفلا دبعلا بضغلا

 ظ نوفاذف نوفرصتملاو باتكلا اما ةءافكلا لها ىلا راس هدقحو لضفلا

 قنو انت كلهاو ًاقاخ لتق دقو . هيوفج نوفا نومجتملا اماو . هتوطس

 . يغلا هبلخو ٠ يبصلا هعدخ اذه عمواوهز و اربجو اي امغبو هر هما

 مدقتي انالوم » لاقي ناب كلذو لبس هيلا ىتأملاو عساو هيلع . لخدلا نال

 ْ هيلا ضرألا تنح اه ةروكتمو ةموظنم هلثاسرو همالكن م اعيش داعا ناب

 | ةغالبلا ' "هب ملعتاو هب عصفاو همالك ديفتسال الا سيلفتو رصمو ةناغرف نم

 ش0 ناسنالا هسال دق نوكي يذلا 'يثلا نع عوجرلا ةئيفلا (؟)هشطبو هلعل )١(

 دئاز هلعل (*) هرشابو



 ا  دابع نب ليعامسا ©

 نكر نب ةلودلا ديول تك نا ىلا لاخلا هب تقرتف ةبصاخ لع لينلا
 ةلودلا ديؤمو يمليدلا '” ةلودلا نكر نب ةلودلا دضع يخا هيون نب ةلودلا

 إو مَدَق هيلا مد هدنع هل لصحو هتمدخ يف نسحاو ريما ذئنيح

 تام الف ةافكلا يفك ىحاصلاب هبقلف ةمابشو ةءافك ةلودلا دبرؤم هنم

 يحاونلا كاتو ناهمصاو يرلاب هدالب ةلودلا ديؤم يلوو'”"ةلودلا نكر هوبا

 ناك ام ىلع هارحاو ةرازولا علخ هيباريزو ديمعلا نب حتتفلا يبب ا

 ىلوتساو حاصلا ز وتساو هتمجرن يف هانركذ كلتق نا ىلا هيبا مايا يف

 ةلودلا دي وم تام نا ىلا كلذ ىلع لزب و هلاوما يف ةمكحو هروما لع
 ايغلاو ةلؤدلا دضغ هش نم بره دق ةلودلا دي. ؤم"وخا ةلودلا رذ' ناكو

 انباتك قيضي رابخا يف ريكمشو ني سوااقو وه ةيناماسلا ىلا ناسارخ

 هرصا ىلع تحاصلا رقاف دالبلا هكلمو هرضحاو هيلا بحاصلا ذفتف اهنع

 1 مايا يف ناك ام *ىث هيلع هسفن يف له هزات بحاصلا داراف

 ةراؤولاو. ةماللكا رم هامان ةلودلا ركن بره بجوا يذلا ةلودلا |

 ثرا نم انلام ةرازولا ثرا نم ةلودلا هذه يف كل ةلودلا رن هل لاقف |

 هسا ىلع لزب ملو هفعي ملو هقحب ظفتح نا انم دحاو لك ليس ةرانألا

 هنأرب ربدتب كلملاو هرما نع ردصت رومالاو سحاصلا تام نا ىلا هعم |

 لحاصلا لوق لما الوق بحاصلا لاقو الوق ةلودلا رفش لاق اذا ناكو

 عم قالخالا مراكم يف ناسح رابخا بحاصللو . ةلودلا رف لوق كرو

 ريثك بحاصلا ناكل اّتف '" عاتمالا بحاص هفصوو هيف تناك ةعاقر

 يديحوتلا نايح ابا ينعي (؟) نيدلا ق )١(



 ْ 6# دابع نب ليعامسا ف ا

 217 16 ةلودلا نك ل نيمالا تتكو لاق . ةباتكتلا ةغانص يف امدقم
 '00 ا شالا بفادن راما ناك :نيمالاو نآسارج ميباصل ًافسلا

 نيمالا ؟" ناكت لق ناو هتلجاعل لمعي ناك ديمعلاو هبر دنع ينلزلل ابلطو

 قاوس يف الاخ ديمعلا دلاو ناكو لبق ريدلا ناقلاط ىرق نم ةيرقب العم
 بيصنلاب اهنم نف لك نم هذخاو مواعلاب هترهش عم بحاصلاو تب ةطنحلا

 ةساسلا نسل قفوو ةحاصفلا نم هوا امو رهاظلا دئازلا لَمْ اَو رفاولا

 هدلوم .فصرلاو هنع رابخالا نع بفتكم .فصولا نع نغتسم ةحاجرلاو

 5 نب هيو. روصنم يلا ةلودلا ديؤمل رزوو 5 ةنس ةدعقلا يذ يف

 7 هني ةرشع قامت ةلودلا رت هبخاو هبوو نب نسملا لع:يبا ةلودلا

 نم * نيرشع مدار يف ظفاملا ميمذ وبا هركذ اهف بحاصلا تامو ادحاو
 ناكو نسملاب ىنكي دابع هوبا 2 م

 نم هريغو بابا نب لولا معا ممم ًاضيإ لضفلاو علا ل اها ن

 رصن نارقلا ماكحا يف رانك ةقنمو نييزارلاو نييناهفصالاو ا

 ناو دابع نب مساقلا وبا ريزولا هشبا هنع ىور هيف دوج لازتعالا هيف

 . ممم ةنس هنا اهيف تام يتلا ةنسلا يف دابع تامو يتابفصالا هب ودم

 ظتنملا باتك نم لوقنموبف ريزولا يبا دابعربخ نم هانركذ انك

 نسملا نيبو دابع نيبو يزوملا نب جرفلا يبا فينصت نم خيراتلا يف
 اذه ةروك ادم تاالسا هو تانك يضاقلا دامح ن نمجرلا دبع نبا

 ١ ليظفلا ايا مدخ ” باتكلاراخص نم ءرصا ءدن يف بحانملا ناكو

 زاكلا قا(  ق(9)--3()
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 فاذا 6# دابع نب  دامح نب ليعامسا

 ام مو ين * لفشلانو ميم نب ورح نإ مخ ةسجل الا لق ىلع

 برعلا هايم نم ءام.ميإ“زادَبَو نايمجا اههو ماشلاب عضوم مشو غبصلا

 لوصا نم سيل لعق نا تبثف لعفلاب ايمم انوكي نا لمتحبو عضوم ردع
 ةفرعملا 5 فرصن. لال جر هب تيم“ اذاق لعفلاب ضتخم امناو مهتاهنا

 ةركتلا يف فرصنرو مثلا تزوو 0

 *( 'ىرقملا يلقصلا رهاط وبا فلخ نب ليعامسا *

 فنصو رصم فوح نم يفوحلا ديعس نب ميهارنا نب يلع بحاص

 تااارقلا يف فنصو رابك تادلجم مست يف تاارقلا بارعا باتك"

 ه١ ةنس.دعب انف ناك نا ىراو نؤيملا باتكو ءاقت ١١0

 * ريزولا دابع نب سابعلا نب دابع نب ليعامسا »+
 يهو ناقلاطلا لها نم مساقلاونا ةافكلا يفك ىحاصلاب ىقلملا

 مسالا اذه انيلع عش ىرق ةدع يهو رماو نيوزق نبي ةنالو

 معلا لها نم ةعانج ابنم 0 هده ريغ ناقلاطلا ىمست ةدلب ناسا 0

 عاش يمتسرلا لاق دقو نوندحملا هبسن اذكه

 درع ةناركللا يعن هللا دبع ن 2 0

 5 ىمالسلا هيف لاقو

 ' اهرخ هللا دبعنإ س اع نب هَ ب ١
 هيك كانم ىلا ين . هرخاو ريا ركش

 ًاريخ اند ناكونيمالا' ىقليب دابغ" ”ناكنن ريزولا قالخلا يفنايخوتا لاق

 أ قأ 0 11:8 ةمئتيلا (5) :١55 رهدلا ةميتي (1)

0) 

| 



 6 يرهوجلا دامح نب ليعامسا ا

 5 ةرطظانلاو سيردتلاو بابسالاو فاقوالاو باعصالاو ةسردملا هل عيبلا

 رهظ ىلع تدجوو . ؛ه* ةنس ىلوالا ىدامج يف يفوت » مظنلاو رثنلاو ظ

 بوقعي نب نسحلا طخم ةلماك ةدحاو ةدلجم تناكو حاصلا تكا

 باتكلا اذه لع أرق :هيروص ام ب.دالا يوغللا يرو.اسينلا دمحا نبا ْ

 يشسفب ًاضرامم دئاوفلا رم هيشاوح نم هيلع اع هرخآ ىلا هلوا نم ظ

 مارصلا دوعبسم نب نيسحلا ديدسلا لضافلا هيقفلا هبحابص اهايا ًاححصم |
 | ميحرلا دبع روصنم يف ذاتسالا نع يل ةزاجا وهو هيف هل هللا كراب | ظ

 | يف دمحأ نب بوقعي نب نسحلا هبتكو فصنملا نع قدما كب

 ظ يرهوملا نا نم مد امل فلاخم هارب ام ادبف 4ا/١ ةنس مصالا هللا ربش

 :ماصصلاب موسوملا هباتك نمو . داضلا باب ىلا الا باتكلا نم ل
 | روحلا هلك ايام روحلا هيف يرجي يذلا اهب عشب ة ةركبلا سيلا |

 | عستملا بقنا كلذ امنوقلب مابطسو نوبقثيف ةبيشخ ىلا نودمعيف

 ا وهو ميت ين نم دن 31 تلأسو سائلا ةبيشكللا كلتل لاقيو

 ' اذه ام تلتف نمااغتلا ىلع ىعبصأ تعضوف ا ةرك و ىاع يقتسي

 | تاقف ةمجحم ءا ساخم لاقف لل ني االلا هدن فرعتا نا تدراز

 ىعاشلا لاق سلا

 ظ

 تلقو : مهب باب يف هءاتك نمو . نيلوالا انئابا يف اذهب انعمس ام لاقف

 مسا مهمالك. يف سلو لاق برعم لاقف وه ينرعأ يسرافلا ِِص ينال ظ

 ءاكلاو ءاجلأ 4 ”/١ ربصم عبط ) يرهوألا ملل

 ا همس سس



 ١ * يرهوجلا دامح نب ليعامسا

 ةلاض باتك يف يراوملا يلاعملا يلا نب دوم رك ذوب اتكلا فلؤم لاق

 اهركذ !يرهوملا ةصق ركذ نا دعب بيذهنلاو حاحصلا نم بيدالا

 باب ىلا هيلع سانلا ةءارقو يكشيبلل باتكلا هفينصت نم ءاوس يعشاجملا
 نب ديحسا مامالا تلأسو لاق مث هناريطو بابلا يعارصم ندشو دا
 لاقف باتكلا اذه يف عقاولا لاخلا نع يناديملا دم نب دما مامالا

 تي فاعلا بابا 1 ءىرق باتكلا اذه نا هانرك ذ ام. لثم |

 اذبلف هبب ذم + اأو هيب هل ردق و هداوس ىلع باتكلا رثكا سو

 نيتطقنب سايلا هماو رضم نم ةليبق وا سبق نيسلا باب يف لوش |
 مسا نونلاب سانلا بابلا اذه نم نونلا لصف يف لوقب مث اهتحن |

 مرج م مب هيأ عز نمو لاق مث . حيحص يناثلاو وبس لوالاف ناليع سيق

 00 باب ىلا باتكلا 0 لع ةدايز باتكلا نم ًاثيش يرهوملا ٍ

 باب ىلا هطخ هيلعو عامسلا ةطمسن انا ”تي.آرو لاق . هيلع بوذكم وبف

 ناتكلاو لآ: هتقيقحب لعا هللاو اندالب يف ةدوجوم نآلا يهو داضلا

 هيفو يروباسينلا سودبع نب دم نب ليعامسا دم يبا دنع هفلؤم طخ

 ةميط ينعي هباتك ءانثا يف يلاعثلا لاقو لاق نيمدقتتمما نيتيبلا رك ذو لو |

 ناعرخ ىلإ تامحو ةيرو اسي رانبد ةثاع تعبب ةخسنلا كلن نا رهدلا

 باتكلاهل فنصيذلا يّشيبلا اماو فاؤملا لاق . كلذ يف هللا دنع ممأاو

 دمج نب ميحرلا دبع وه لاقف قايسلا يف يسرافلا رفاغلا دبع هركذ دقف

 ظعاولا بيدالا مساقلا يبا نب روصنم وبا مامالا ذاتسالا يكشبيلا
 نب هللا دبع نب 5 املا ينمي هللا دبع يبا باعصا ناكرا نم يلوصالا



 ١ يرهويلا دامح نب ليعامسا «*

 بدالا ناوبدب ةؤمل تدجو مث ةريس نينس ةدملا هذه لبق أنأم ديعس

 ةؤسل ىلع تفقو مث مم ةنس يف اهتك دقو زيربتب يرهوملا طخ
 بوبا نب لداعلا نب مظعملا كلملا دنع قشمدب يرهوللا طخ حارحصلاب |

 ا دبع روصنم ونا هرك ذ دقو . م5 ةنس قليدق هز قم د بحاص

 ظ ءنيشر نم دشلاو مهدلا ةيف تر د

 الب نمانلا ليغ عسطت .....ىانثلا نم ذه يف ناكر .٠
 هنكحل ةلزملا يف زملا ٠ سانلا 'نم .سانلل دال

 هل دشناو

 ماهنلا ** للظ يف روءاسينب توح نطل يف نوي انا اهو
 مالظ يف مالظ يف مالظ نجد موبو (” داذفلاو يتيبف

 هل دّشْناو
 اغلا بهذتو مومحلا يننت اهنا اهوبراش ةمادملا معز "

 امن مهل امه رورسلا نا اوموتف موقع ت رس اوقدص
 م نذ مداع ترا مهلوقعو مهايدا ”متباس

 هرعش نمو

 000 نم دهزا انلكف نعزجي ال ةوعدلا بحاص|ي

 زرملا يف لعجم هزع نم سموق يف ربنعلاك ءاملاف
 دلل لل لع ىف تناو ةم ذلب  ءيكلتف

 )١( ةعوبطملا ةميتيلا يف ةعطقلا هذه درت مل () مالظلا ق (*)» كلظ ق ||



 1171771 اذ 0

 ديننا فصيل نو وا يا

 5« # يرهوجلا دامح نب ليعامسا #

 ةمخضملا داضلا باب ىلا هئم هعمسو يكشيبلا دمح نب ؟" ميحرلا دبع زوضتم

 دعصف روءأسيمب ما املا ىلا لقتناف ةسوسو يرهوملا ىرتعاو

 لمجاسف قبسا مل اعيش ايندلا يف تامع ينا سانلا اهما لاقو هحطس ىلا

 0 5 هيدنح 8 1 هيلا قبسا 0 رضا رخل

 نب 5 قاحسا 1 هلا ا ةيقنم ريجت ةدوسم باتكلا ١

 لماع ملماوم دع يف هيف طلنف هوم دعب يرهوملا ذيل قارولا طاص ّْ

 كلذ ند رعشلا لوق ديجن يرهوملا ناكو . اشحاف

 لوضفلا ريثك غامدلا ليلق اقرزا ارقشا ُْىف ثأي

 لوتبلا نبا ىلع دئه نب ديزي ائاد هقمح نم لضف

 مركألا يضاقلا لزنم يف 0 ةنس يف بحم تنكو 00
 ينابيشلا مهاربا نب فسوب نب ىلع نسما يبا مظعالا بحاصلاو ا

 نمو رمو هل تلق مث فياصتلا نسح نم :رم هل قفو امو يرهوللا سما انيراجتف |

 ندراولا امهنع تلائم ايفاش تحب تافووو هدلوم نع بتشحت ١ بلا 0

 كلذ نع كلبق ت تثحب دقق يل لاقق كلذ نع اربخم دجا مفروباسين نم

 كربخا الا يل لاقف هتثج مويلا كلذ دغ نم ناكالف هنعاربخرا مف

 نب ليعامسا تام يل لوقب الثاق مونلا يف انتحراب يف تيأر يا ةفيرظب ظ
 الو هب عطقب ال امم مانملا ناك ناو يرمعلو "م5 ةنس يف يرهوملا دام

 باو ىلع ابا هيخش نال هناوا ناك هيفو هنامز كش الب اذهف هيلع لمعب |

 نم رلا دبع هععأ (!/91:1) نادلبلا مح يف )١(



 6 يرهؤجلا دامح نب ليعامسا » 51

 «”' يناثملاو ميلاو ريزلاك بيل دنع قرولا لسارو
 راقلاو .نليلا نم شع_ .: مالا .اننلولغ مرتو

 يتاف هاوس ثقو لكف ابنا مويلا كتصرف

 . ةقرولا ضورع 100 غلاب كبح ضورعلا ف باتك بطئاطمتلا م نم هلو

 ظ وه تاتكلا اذهو .وملا يف ةمدقملا باتك. ةغللا يف حارصلا 2

 | ٠ هفيلأت دّوجو . هفينصت نسحا مهدامتعا هيلعو مويلا سانلا يدباب يذلا
 .ةملاس ةحن رق ىلع هعضو لدد همدقت نم ىلع هبديرت نم رئاو هلوانتم برقو

 | برقاو ةغللا بيذه نم عقواو ةربملا نم نسحا وهف . ةلاع سفنو

 | سودبع نب دم نب ليعامسا وبا خيشلا لوقب هيف ةغللا لمه نم الوانتم

 ظ يروباسينلا
 بدالا يف حاحصلا لبق فنص- ام“ نما ات

 ' لإ نم مريع يف قرف ام عمجيو ' ” هباوا لمش
 نوملاعلا ابعشو نوقق | هيلع اهذخا ةدع عضاوم يف هيف فيعصن عم اذه

 0 داو طلع هلا هعحر هناذ - طقق ىلا هل نمو : طق ءاسام نمو
 يناف هنع اورخاتو هومدقت نذلا ءالعلا رئاسك . باصاو ىبرملا اطخاو

 ونا وو دل نه عضل دج و .هيف هفلؤم ىلا مس اباتك رلعا ال

 1 )ا قيمتك ةرج# هامس يذلا هباتك ف ىذ بأى لاضفن ىلع نيحللا

 يبا ذاتسالل حاصصلا باتك فنص دق ي رعرملا نب كسول

 )١( ةميتيلا (4) ديس ةميتيلا () يناهلا ق : يزرخابلا (؟) بيبل دنع ق |
 هعاونأ
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 رضملا ىلع رفسلا رث ناكو لوصالا يف مالكلا ناسرف نم كلذ

 ملع أرقف قارعلا لخد قاس ىلع ةبرغلا نطوتساو قافآلا فوطيؤ
 دعب يناو يسرافلا يلع يبا هناوا نيع رونو هنأمز يعش ىلع ةيبرعلا

 رك ذ دقو ةيراعلا برعلا ةغللاب هفاشو زاجملا ضرا ىلا رفاسو يفاريسلا

 ةعسر دالب فوطو هفينصت نم حاصلا باتك ةمدقم يف كلذ وه

 امجار داع فاوطتلا نم هرطو ىضق الو بلطلا يف هسفن دهجاو رضمو
 نم وهو ىلع نب '" نيسملا يلع وبا هلزناف ناغمادلا قرطتو ناسارخ ىلا

 ىلا هحرس مث هنم عمسو هنع ذخاو هدنع ءالضفلا دارفاو باتكلا نايعا

 ةباتكو طخللا ميلعتو ثفيلأتلاو نيه رادسلا ىلع اهب اهقم لزب ملف روباسيب

 نيسملا وبا هرك ذو . ةليمج راث | نع هليبسل ىضم ىتح رئافدلاو لس ا

 هنارقا طرش نع اهيف رخاتب مل ةغللا حاحص بحاص وه لاف يزرخابلا

 لاق دمحا نن بوقعي بيدالا يندشلا هنامز ءانبا 0ك نع ردحنا الو

 7 هللا همحر يرهوجلا ذيل قارولا اص قاحسا ونا خيشلا يندشنا ْ

 نامزلا قئور ىرب امآأ يقامالب رمعلا مئاض اي

 ناقتشن .رمن ىلا جرخم يهالما اخااب انب ىف

 يناد نيتنملا ىنج ثيح اروع 0 انلعل

 نانملا روك يقام ابهيف روصقلاو انناك 1

 يناغالا امتاوصا نسحب كح نوصفلا قوف ريطلاو

 # قى : يزرخابلا (”»  ق : يززخابلا (؟) نسحلاةيبتلا 1 0١



 6 ريرضلا  نيسحلا نب ليعامسا # 911

 ارقي ذخا مث ينرما ثيح تسلج نا الا كلامنا ملام هتبيه نم هللا مع

 | اقتسام ينستسيو يد, نو سلاجوعو باتكلا كلذ يل

 ا[ ري قاف تتش 5+ تحن نآآلا نلحا لاق هنم غرف الف ةءارق ةايعأ نأ

 | نا بدالا نم سيلو كل ذلثاو كنم ديفتسا اناو هيف يذاتسا تنا لع

 1 د شلجو ياقم نم تمقق ذاتسالا يدب نيب الا ذبلتلا سلجم

 نم يرمعل اذهو الّوا ناك ثيحن سلاج اناو هيلع ًارقا تذخا مث هبصنم

 ةبنرملا ميظعلا لجرلا كلذ لثم نم اهس الو نسح بدالا نسح

 * يلع وبا يوحتلا ريرضلا ليعامسا اع
 000 لاننا لأس الجر نا رك ةامالا هسا نم فرعاال

 ةللسللا نب نيسمحلا نب جرفلا نب "دما نب يلع مساقلا يبا نع يوهتلا

 )) ىف ءاسؤزلا سئر ىز تيك م ماقلا ريزو ٠ ءاسؤرلا سيئرب بقلملا

 دابا ع اقرا سر لئبسو ةعصلا لها مالكب هيف ملكت لاق

 نيتعلا ضفنملا اذهالا ومتلا يف للقلا حوتفم ىرا ام لاقف

 ارق عق وا يرغوجلا داع نب ليعابباو
 ناكو بدال ناود بحاص يبارافلا قاحسا يلا تخا نبا

 | دالب نم هلصاو ًالعو ةنطفو ءاكذ نامزلا بيجاعا نم اذه يرهوملا
 ' اكلأه برص هطخو بدالاو ةغللا لع يف ماماوهو ' يارا نعلم
 ظ مهوهو ةلقم نب هللا دبع يبا طخ نيو هندي قرب داك ال ةدوملا يف

 ظ يلاعثلا باتك فلؤملا رصتخا (؟) نسحلا نب ىلع ريثالا نبا دنع همسا )١(

 ( 588.5 ) ةميتيلا يف
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 ابولسمو ابولغم راص دق هبح يف يل نمل اولوق
 ايوتكم " :نايعالاو هاوه. :.ىرا يم. بلتلا سنس ١

 أب ويعمو الواعد يعحسج | تريص هقشع يف ينو
 نو 6 1 5 .
 انوكسم دكا يف لمهم هوام 2

 نسملا رظنملاا 3. يف قماتلا نم' هتنعو ءالال .انيد# ندا

 يلا لع الا يتلقم نم هيلا تربع ينرظن ول تعنم يتربع لب
 نسللاب قطنلا دنع هللا هّدما امو ماستبالاب ةيق الول |

 نبي ل وهو اتطن هوف نبي مل» ررد هقش اقيقع تفرع املا

 نم ناكو وسم ىلا يزارلا رذكلا درو لاق هللا همحر نبدلا زيزع يندح | .

 الو همالك يف عجارب ال ثيح ةبيمللا ةماضضو ركذلا ظعو ردقلا ةلالج ظ

 هيلا تاخد فراعتم روهشم وه أم ىلع هماظعال همدد نيب دحا سفنش |

 يف ًافيطل اياتك يل فلست ا بحا امن: يل لاتق هيلع ةءارقلا "د ظ

 هل ثاقف هب ًااهاج نوكأ نا بحا الف هيف رظنال نييبلاطلا باسنا |
 كيش ديرا اناو ظنفلاب طبضنمال رهحشملا لاقف اروثنم ما ارهتشم هدير |
 هتيعم يذلا باتكلا هل *”تفنصو تبيضمو ةعاطلاو عملا تلقف هظفحا |

 ىلع سلجو هتحارط نع لزن هيلع فقو الف هب هتتجو هتلمحو يرضذتلاب |

 ةيتمدخو كلذ :تمظعاف :ةجارطلا هذه لع نجا يللا

 يناخادتف كل لوقا ثيحن سلجا لاقو ىلع قعزو ةجيزم ةرم ينرهثاف ظ

 فئنصو ق (54) تددرتو هلعل () نفسلا ق (؟)الهمم انماهأ مهنم ق )١(

 هدرا
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 ا ىلإ لآ ببن يف باطلا: ةينغ باتك . ادلب نيرشع نوكي كلذ

 يرخفلا باتك. فيطل :دلحم سسنلا يف زجوملا باتك . دلجم للاط
 | ةصالخ باتك فيطل داحم ةيبلاطلا ةددز باتك- ىزارلا رختلا هفنص
 000 هيتنلا ىف ثلثملا هباتك. :ةيوسوملا بانا ىف ةءوبتلا. ةرئملا

 || هبقع لصتا نم باتك . يقشمدلا مئانغلا يبا باتك ابنم بتك ةدع

 أ فراعملا باتكو . رجشم يتابفصالا يميقْلا مساقلا نب دم نسملا يبال

 | نب ايركز هيقفلل تاقبطلا باتك . يوسوملا يناجنزلا بلاط يبا ديسلل
 قفو باتك . ةصاخ ىفاشلا بسن باتك . يروءاسينلا رازبلا دمحا
 يف ولم يف هل ا هللا مادا ديسلا اذهو ٠ بسذلا يف دادعالا

 ظ ليق امهندجوف 514 ةنس

 راديف لضفلاو ةعاس يف ىهدلاو-.. 2 لجر يف سانلا تدجوف هترز دق

 مركو رشبلا نسحو قارعالا ةحاممو قالخالا نسح نم عبط دق
 ٠ || ريثك قلخ يف اقرفتم هارن الام ىلع ءابرثلا بحو هجولا ءايحو عبطلا

 ْ لزنم يف اهفالتخا ىلع مولعلا ءارقال ردصتتاب دلبلا اذهب درفن دقو موجتلاو

 يحض و ومتلا يف مللمتمو ةغال "ىراق نف مهضارغا بسح ىلع سلنلا هبات
 | عم وهو مولعلا نم كلذ ريغو لوصالا يف ثحابمو موجتلا يف رظانو ةغلل

 هسفنل هولع هللا مادا يىلدشلاو 4 هتمذلا كديفتسم

 موجنلاو ق )١(

 ع



 أ « ةباسنلا نيسحلا نب ليعامسا

 ةبحص هو؟ ةنس يف دادغل درو ها** ةنس ةرخالا ىدامج نم نيرشعلاو
 0 يبا نيددلا بختتم مامالا ىلع بدالا ا رقو ححن و 0

 درا ي ز رطملا يلع نب ديسلا دبع مراكملا يبا نب د متنا ين
 رفع مامالا ىلع هقفلا ًارقو رهاط ىضرلا يبا نيددلا دجم مامالا هيخاو

 يضاقو يننحلا يورهاملا نايطلا نيسملا نب دمحم نب دم نب دم نيدلا |[

 لاق يهيقفلا قاحسا نب ناملس نب دم حتتفلا يبا نيدلا بختنم ةاضقتلا |
 ثدحلا ًارقو هللا همحر هنم ةريس نسحا ورع ءاضقلا يلو هلا تلك انو |

 ركب يباو يناشاقلا فسوي نب دم نب ليعامسا نيدلا رفن مامالا ىلع |

 دوعسم نرب د نيددلا فرش مامالاو ينيسلا ينئاصلا رمع نب دمح
 جان مامالا نب ميحرلا دبع رفظملا يبا نيددلا رفن مامالاو يدوعسمملا

 نإ ةيضرلا قنعو يقافعسلا روعتس نال نب ميركلا دبع مالسالا ٍ
 ٠ | نكر يضاقلا ىلع روباسينبو بدؤملا يترزلا ركب يبا نب دمم 0

 ن هلل دبع دعس ينا نبدلا دجم مامالاو ينيعملا دم نب يلع نب ميهاربا

 يناقوتلا ليلجلا دم نإ دمجا نب هللا لضف نيدلا رون مامالاو رافصلا رم ظ
 نع ىدادع ” لع ىزابو يرعءشلا نما دبع نب ميحرلا دبعو ظ

 مريغو" كل 3 لعن باهولا دبع ىلعو هيلع دادغسو يطساولا عبرا ْ

 سدقلا "' ةريظح بادتك فيباصتلا نم هلو دزبو رشم ةارهو زاريشد

 رصتتخم وهو فرشلا ناتسب باتكو ٠ دعب اهف ددزب هلعلو ادلع نيسر#

 م يع ع م 2 ةريضج ق(0) ( م1:1) سبطلا منن باتك محارلو : ةيلس ق0



 # ةبانلا نيسحلا نب ليعاسا » سَ
 اياقلا. ماوقالا ىلع نوقفنيو هب ميركلا داج امب نولخيو

 ! ااراو تينللإ .اولكا مهنأك عبش الب مهداوب يف اوأشجت

 ٌ يمز راوخلا لوق نم هذخا

 أ' 2 اباقلاءاوقالا يف قفتب راصق انتفيلخ يسيكيف مهاردلا لق

 أ يناعميف ايرثلا طمس تاك مالطصالا ضق بناتك هفئاصت نمو لاق

 ظ في.نظ فالملا يف باتك . ةغللا يف باتك . ثيدعلل فئارغلا

 « دم نب دمحا نب نيسألا نب دم نب نيسحلا نب ليعامسا

 ا نيسملاز يلع ن.شورطالا دم رفعج يبلانب نيسحلا نب زيزعع نبا

 ا هذ لعن يابا د و قداصلا رفعج نب جابسدلا دم نب ىلع نبا

 | للاطونا هتينك» مهنع هللا يضر بلاط يبا نب يلع نبنيسحلا نب نيدباعلا

 ظ 000 طي دج ايإ ن نمل نا دج حل نا

 || يبا نب نيسحلا يبا نب شورطالا رفعج يبا نب لضفلا يبا نب رفعج يبا
 || يب نب قداصلا هللا دبع يبا نب ريع نان نيسللا ىا ني هلادع

 ”00 ٠ ظطبسلا هللا دنع ىأ نب نيدباملا نيز دم: ىلا نب رقابلا رفسج
 نيدلا زي زع ينيسملا ةءاسنلا يولعلا يزورملا نينمؤملا ريما كت

 دم نب دمحا ىلع وبا ف نم ورم ىلا هدادجا نم لقتنا نم لوا . تح |
 || ناكو جابيدلا دم نب ىلع ةنيدملا نم دادغب ىلا لقتنا ناكو زيزع نبا
 ىلا ورع اوماقا مث ق ىلا لقتنا نيسحلا هنباو صراحلاب فرع اذه ىلع

 يناثلا نينبالا ةليل هدلوم نا هءازج هللا نسحا ينريخاو . ناؤالا ادع

 ئ لصالا اذك ()



 "1 6# نيسألا نب  قاحسا نب ليعامسا

 ينربخاو لاق . يقرشلا فاجلا فسوبو روصنملا ةنيدم براوشلا 2 ا

 اهما لاقق ذيبنلا يف لوقت ام هل لاّمف قفوملا ىلع لخد ليعامسا نا ةقثلا ||
 لاقبقفوملا لاقف اذام هل لاقب هنم“يث هسأر يفو ناسنالا حصا اذا ريمالا ||
 رم يبا نع كح يبا تعم لاق نسحلا ثدحو .همساكو بف لاق روم وه ا
 دضتعملاري زو ناهلس نب هللا ديبع ىلع ليعامسا يضاقلا ضرعلاق يضاقلا ||

 ايا ان هللا ديبع هل لاق ننللا اذه نم ايش لاق ضركا عقو |

 اذه سلجي هنا كل لاق نم «لبس ناو زاجناو خكتاا نا» لوُش مكقاحسا

 كب ذكدقف رومالا نم ضرالا هجو ىلع ءيث هيلع رذعتب مث دحا سلجلا ||
 ا ترم ليعامسا اهجرخاف لاق دحاو عضوم يف ابلك كعاقر تاه ْ

 هدعلو مالكلا لبق هيف عقو ام غم تناكنف ابيف عقوف هيدي نيب ابحرطو ||
 لجو زغ هللا ىلا هتبغر تناكاف قدضا اث هللا هخبر ةعفر سلا |

 *© يقبيبلا يزاغلا ىلع نب نسملا نب ليعامسا
 لاقف جاشولا ٍباتك يف ىتهبلا هرك ةسمنالا سمث مساقلا وب

 ةكملا تامل ارئاج بادآلا نوئف ًاعماج ناك يقهبلا سمشلاب فرعي |

 ك1 ميقتسم هقفلا يف هقيرطو ورعب نطوتو ماقا باطلا لصفو ْ

 هموظنم نمو © ناملس ضقانملا نع هنافنصم | 1

 ايابسا باقلالا رم نوثيبب 2 مهتمالس تمادانترضح باثك |

 اك فنك تع

| ]| ! 
 اياونا باقلالا نم نوحتفيو  ةبولا عاطالا نمتوبصنيو |

 تاملس صقانملا نم هلعل )١(



 < يدزالا اقاسلر لعاننا > "ا
 سابعلا يبا ىلا هعفر هل داتسأب دعس قلاطخم ترق . ةعاخلا تتلكو

 ججرفخ هلزنم يف يضاقلا قاحسا نب ليغامسا دنع تنك لاق يداهم نبا
 000٠| اجب اوالغ ناكو ئرإلا نبا رف 'هدن ف يذي ور حالا ةالض دغر
 رهسملا ىلا ىشع وهو لاقق هيلا

 ريك ريبكلاب قلعي نيعلاو 2رزوبشم يننأو ءايللا الول
 20 ده وه انش زنم ناكلو ١ هلتحم ىلاداخزتم تامل

 | هناذايف لم مث ربكأ هللا ربك هللا لاه دا د ل نسم ىلا ىهتناو
 أ دازو ّسم اكةباكحلا هذه نايحونا ىكحو . يدبملا نب ميهاربال رعشلاو

 أ رظن ول هللاوف يتوعد لاق رعشلا لوقب ناذالا تحتنفا هل ليقق ابيف
 أ تلف لبق هل ليق هككم رييدن نع هلغشل هيلا ترظن ام ىلا نينمؤملا ريما
 ظ . بارحملا يف اناو يب تئبع تايبا من لاق هيف رخآ ًائيش

 يو اهنم تغرف ىتح دجلا
 ةقهانل: ةعا  ههيجوو  هقطتم  نةواجر ةظاملا

 هقئارط ىلع بيع رع اف لاكلاو فرظلا هاذه
 هقلاخ تامعس الا معش اف دابملا ةلق ترثكدق

 | تيقن قاحسا نب ليعامسا تايمامل : لاق كم نبال ةاضقلا باتك نمو
 ظ 0 دضعتملا ىلا عفرو سانلا ص ىتح ضاق رين ربشا ةثالث دادغب
 أ براوشلا يبا نب يلعو مزاح "اب ةأاضق 27 ةنالث ناملس خرب هللا ديبع

 نباو خركلا مزاح ابا لوف قاحمسا نب ليعامسا مت نب وهو فسوو

 يبأ ىف (0) ثلان ق )١(



 ١ 6 يقام بذهملا نب دعسا

 ننناجلا ءاضق»ليعامسا يلوي نأ لكوتلاهرماظ ىمشاخلا حالا | ٠ ٠
 رق هاف يدتنلا دبع ناكل نم دحا هلزمي مل ؟4: ةئس دادغبب نم يقرشل |

 لقق نا ىلا الغامسا لزعو طايسلاب هن رمضف عش قاحسا نب دامح هيخا ىلع

 نييناجلاب دادغب ءاضق ىلع لزب لف ءاضقلا ىلا هداعاف ىوتصملا لوو ىذا

 يبا نب نسملا ناك ةاضقلا يذاق نال ةاضقلا ءاضق داق ملو تام نا ىلا

 دربملا لاق لاق بيطحلا “”” ثدحو . اماسي ذئنيح نوكي ناكو براوشلا

 هرتس لع رد لام ههجو نم تيآر ليعامسا يضاقلا ةدلاو تيفوت امل

 هنادشنا مث هيلع تلسف ود ال ناكدقو هيزعي 03

 هبنبح ًاسفن لاق دل, ءاسف,!2نامزلا»يمير كاش

 هبيصملا يش ةبيصملا دنع ب اوقلا يف امب ىلع نكلو
 كلت هنع تلازو طسبنا مث هبنكو.ةاودب عدو هنمصتساو يجالك م هفنف
 يضماقلا ليعامسا يح يندشنلا دام نب ميهاربا لاق . عزملاو ةباكلا

 بأن ابللا بانل ىلا ىطخم يف نف تايلاع توملا ىه |

 فايحالا لع همادقال ت وللا. وخا قارفلا ليان 0

 ريزولا دعاص نب نودبع قاح"ا نب ليعامسا يضاقلا ىلا لخدو لاق ظ

[ 

 ظ الك هرضح نمو دوبشلا راكتا ىأرف هب بحرو هل ماقف اناس ا

 نعال 01 ل ىلاعت هللا لاق دقو مراكلا تلع دق ممل لاق جرخ ] ّ
 لجرا اذهو 'مكرايد ن جر لَو نيدلا يف مو 1 َنيِذلا | 1
 نيل .اذهو اتنيلخ نيبو اتييفس وهو نيالا 000 ا

 بامللا ق(؟”؟) ثيدحو ىف 0030



 :6 يدزالا قاحسا نب ليعامسا © "هرب

 امهف هلضفب نادهشن ناباتكلا ناذهو نارقلا يناعم يف باتكو . رطملا

 دربملا "وهو هناوايف ةغللاو وحلا يف ملعلا هيلا ىهتنا نمو هنامز دحاو هناو

 | تام هتععسو نيباتكلا نده فصي دهاجم ن ركبابا تبأرو

 | معلا: نم غلبو فيرصتلاب ينم ملعا ليعامسأ ي ىضاقلا لوم اهصحا ال

 | ١و ةنس يف هدلوم نال دانسالا ولع يف هرضع يف ًادحاو هب راصام

 ' ٠ ا رألو دعا نيتك ع لتحم ملام نسملا ثيدملا نم هنع انلا لمح

 أ رخسالا هيف هكراشدال الع قيبرف لك هنم سبتقيف هيلا نوريصي سانلا
 | هقفلاو تآارقلاو لارقلا لع نولمحت موق نمو ثيدحلا نولمحم موق نف
 |0031 نصو ءاضقلا ىف هدادن اماق  ةحرش لوظي امي كلذريغتلا
 | هركذ نع ينغت هثرهش 'يثف هريغ لع ستل ناك اف هيلع سمالا ةلوهسو

 أ دهتعا هنال للاب ًالغاشتم موصخلا نم هغارف دعب و هتاقوا رثكأ يف ناكو

 | انآ نم «ضارتكا ةنع لمحت ناكف نفسو. نب دم مع يبا ةناكم ل 5

 ا ولأ لاق ٠ م جيردملا عدوه ليقاو هيما لكم ىف رظنوناطلسلا
 | نيسمخو افي قاحسا نب ليعامسا ناك مصالا بوقعي نب دمح سابعلا

 01| اف هو نيظملا لاق ذ نيتتس الا اهنع لزعام ملا جل
 | ل هتافو نيح ىلا اهئادّا نيب ام ءاضقلل ليعامسا ةبالو نا كلذو عاست
 | نب راوس تام امل لكوتل ةفالخ يف يلو ام لواو ةنس نيس غلبت

 | رفعج ىأر نم رسب ةاضقلا يضاق ناكو هللا دبع نب راوس نب هللا دبع

 دربملا لاق ( 7٠١:7 ) يبهذلل ظافحللا تاقبط.يفو : « ريظن » طقس هلعل (1)
 ظ لا عا ليعامسا
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 *« مهرد نب دب ز نب دامح نب ليعامسا نب قاحسا نب ليعامسا |

 تام ةرصبلا لها نم مزاح نب رب رج لا ىلوم يدزالا قمسا ونا دعا

 يخونتلا لاق . ةءاخ تام ٠٠.١ ةئس هدلومو م7 ةئس سيطخلا هركذ اهف ظ

 ىلا جرخل هداوس سبل ليعامسا يضاقلا نا يناهمصالا جرفلاوبا ينادج.
 اق وهو :تاف رخآالا سبلب نا داراو هيفخ دحا سبلو كج عم اجلا |

 ن ددسمو يراصنالا هللا دبع نب د عمم ع دادخب يناج ىلع |

 ا ا نب ىسوه هنع ىور 0 يدلا نب 0 دهن ظ

 كلام نزذخب باقك اخو نارقلا ا 8 7
 نطوتساو يتايتضسلا بوبا باتكو يراصنالا ديغَس نب يي باتكو 9 ١

 بيطخللا لاق . هتافو نيح ىلا هدافت لزب لو امم ءاضقلا يلو ًاعدق دادب

 ةرصبلا هايشنن قاحسا نب ليعامسا دهاشلا رفعج نب دم نب ةلط لاق ظ

 بهذملا اذه يف مدقتو لّدعملا نب دما نع كلام بهذم ىلع هقفلا ذخاو |
 يف قارعلاب نكي ملام ةلضفو كلام بهذم نم رشنو هيف ًاملع راص ىتحا|

 هل حرشلاو كلام بهدم جاهحالا نع فتضو' تياقوالا ماد 1

 ىلا فاضناو هنوكلس ًاّيرطو هنوذتح الاثم سهذملااذه لهال راصام | ١

 بتكلا نم ًاريثك زواجتن ابيك نارقلا يف فنص هاف نارقلاب هلع كلذ |
 13 دحلا هقبسل / بناتك وهو نارقلا ماكحا 8 نايك هيف ةفنصملا 7

 ميظع ردقلا ليلج باتك وهو تاأرقلا يف باتكو . هلثم ىلا هباحصا |

 مس



 6 ليعامسا  يطساولا لهس نب ملسا 9 <«

 اناث هنع بابشلا مالظ ن كام ريظز بشلا حابصو

 ” 12 نم ةقودس اناطنو .. الآ ةايملا لا انيشمرام
 اناج بابملا نم تاعلطم ًاسو يك تار هسعم اهرداف

 | * نسحلاوبا زازرلا بيبح نب دايز نب ملسا نب لبس نب ملسا )ع
 | طساو لفسلا ةلحلا نيزازرلا ةلحم ىلا بوسنم يطساولا لشحن فؤرعملا
 | دمت وبا هم ال هّدجو ميلا مصب ماما ةّق وهو هرادو كانه هدهسمو

 | اهلها ءامسا طبصو طساو مرات شح عج . .نابهو لابو ةينق نب بهو

 أ ؟مهةنس يف تام ناقتالاو ظفحلا يف هيلع دي زم ال ناكو مماقبط بترو

 نام نب نا نيد رك عر هم ثنح ليبدو ا

 دل ةقويش رثكا ىف هكرشو ناقتالاو ظفملا يف هيهاضب ناكو لّدفللا

 اهلنأس يتلا تالاؤسلا يف ظفاملا_يناسلا هلك كلذ ركذ مب. ل لبق

 يزوملا ًاسيخ
 * هللا دبع ونا "” يريملا هللا دبع نب دمحا نب ليعمسا الع

 ظ 00 ل ا

 فيناصتلا 0 7 3 مك ل ا نينالثلا دعلا 0
 حب عمس ريك ذشلاو ظعولاو ثيدملاو تآأرقلاو نآرقلا مولع يف ةرووبشملا
 ظ يسخرسلا صضاز نع ىور دقو دادغب همم ععب ميلا يبا نم يراذلا

 )١( تادلبلا مجعم يفو : يزيحلا (؟١) يطويسال نيرسفملا تاقبط يف |

 ):١159( تاقبطلا يف باوصلاو : نم هل ىق (*) ريخلا



 "<هوه 6 يتامم بذهملا نب دعسا

 ًاضيإ هنمو ا

 ديبشلا رجا رحبت نملرجا "ديجو اظحل ةيبظلا بلاس اي 0|

 ”ديقفلا ديقف ظحللا مهساب رم لتق كفرط ىأر م
 تدب ود هلو |

 كارا .ةوع الماس '. "كارا ا 58

 هوني 2 جاتحم  كاوسلا ىلا كاشاح

 آضبا مرغش موب , اًدَج طاطخقإ ةرمغ ةقبط يف يتامم نباو ةدوملا ةءاغ
 انوه قوذن الا اناوه ذا انامن مارتلا نع اني 3300

 انانعا .. رتسف ادد ردم ناةفيخ بيبحلا نرجو

 © نعد انني هانردا دق. ٠  اناكق رول ها
 اناضرب ىرت ا انقرتفف قارش ةشحو نم انسلاو

 ان _ةكضض نم انفناط املك لولا ل ا

 انامرو هظنط ن ني امي قو ذ نم بح يف نوكي ريخ يأ

 انافجو هدودص ىدنال ل بقنم هانم نكن لوا نحن

 اناساو اش اهمالعاب ر هدلانسحادقحالملايفةهش
 سرفلا ةغل يف حدقلا وه ناكيتسالا ١ ١



 ١ © يتامم بذهملا نب دعسا 46

 درع الا طقدلاو لا رم اوفارا اف

 ' هيف ًاضيا لاقو
 > امم ضرالا هم ”تصضا دق. عجلتلا تير ال

 انه - تثركح داو: ابسلا** ىملا تتناو
 اف فوللا مظامت نم ترض +: تفع

 اا نها  ريسبفو ”يربص ىىب ناف ظ

 | هيف ًاضيا لاقو
 نرتققلاو داهولا ىطغ دق مثلا تارك ظ

 نإللا امسلا رطعع له بلح لها تلاس

 | ًاضيا هرعش نمو هطخ نم لقت

 هناممق يف نسحلا كبري مق هنايحو لب هجولا كاذ ةايحو
 هناتسح نم ٌوجرلاب زوفال هرغثب مارغلا ىلع نطبارال

 هناظلل نم "ىلع تافهرملب هبح يف يلذاوع ”ندهاجاو
 | ا هنا زرع نبل كاذلق - ."ارهوج دلقو بهذنمغيصدق

 ًاضيإ هلو ا

 | ادد سب الآ لو. تكسو نونمأل نا ىندهاس

 ثحبا كناكم نع يناو يبل نك اسك ناءايشالا بما نمو
 اوه فرظو اع هبا هيلا رك ذم فرط هلل لب نسعللو

 ابصق ق (؟) تعفصضأ ق )١(



 0 ه6 يقام بذهملا نب دعسا ©

7 , 
 ايكلام  نيزفلا تانغ ,نآل اللا بلح يف ضرالا هجو هللا ضي ام

 هيفاسلا لاقو ١

 يحاقالاك ًاطقاس حست ينيع 5 امل ظ

0 

 حابصلاك اضيبا ا ىلا ليل راصو

 حالملا روغن نم وا ايما بابح نموا

 هيف اضيا لاقو أ[

 متملا لصتاو لتقلا ماد با, نب فسو.نب يزاغنيدلا ثايغ فيس |[

 حرصلاو دوواد نب ناملس تامتف هنود جلثلاو تسدلا يف هيدهاشو

 هيف ًاضيا لاقو |
 اغارفنا دادزو بكن ادز ميصلا انيأر كل

 اشارفلا فلخ نم در .ظ ابقو انيسحو

 اشارفو انيمحاي انيلع جلثلا رك

 اشارف دربلاب مه سالا لسري.نا ىأرو
 اشارف ضرالا ةرب :ءيف روفاكلا ادغف ظ

 هيف سا لآقو |

 نيالا هتلخ 6 ينيع تأ ال ظ

02 

 انيعالل حاللا روغل نم هنتلخو



 © يتامت بذهملا نب دعسا 8# "0

 ادبا امهبكحن نم ض رالا يف ام نيربن ىكح
 ادري هظافلا يفو ااروت هلامفا ينف

 را يضاقلا بحاصلا هب ينثدح ام ابنم ةداح ةنسح رداون هل ناكو

 نم انجورخ ناكف بلح رهاظ ريس اموب انجرخو انبكر لاق
 ظ ّ لاقف بابلا كلذ نم اناخد مث هعيمج دإبلا روس انردو اهاونا

 | رذنملا نب ديدسلا ناكو . "ارب ارب نم لاق فيك "' نم كيلدت انرييست

 ضعب بوبا نب فسو. نيدلا حالص ناطلسلاب لصنا هيقف لجر وهو
 ذا كلذ نم هب تم 0 ةيسقل ل 0

 ا" ضانلا رودو واعراوشا يف اها ل ىلحي ءاملا 9 ئزاع رهاظلا

 | ةثامثال أ سل اقورأ كلذ لع ىدرو اباطسم يف رظنارذنلا قآىلا

 | نب دعسالاو يرصقلا نوميم ندلا سراف ريمالا هنع لأسف ربشلا يف مرد

 | هذه نسحب بجاف "”ةانق ىعمدختسم ويلا وه ًاعرسم هل لاقف رضاح يقام
 | لاقف رذنملا نبا هبشد ءيش يا 2 دعسالل ليقو . نيرضاحلا ةردانلا

 | كلام لاقف طقق ةروع ىلا هذ امنا هنأ اوَظو كلذ او دربتسافبزلا هبشد

 | 3[ عمسن روعأ علصا عرقا وه لاق فيكاولاقق هببثد فيك ينولأست ال
 | نصتساف ارسكتم عجريو داهتجاو ةدح ةئيدرلا لخادملا لخدب نذا

 ظ <00 ةنس بجر يف جلثلا يف هلوق كلذ نم رعش هلو . كلذ
 ابكحااس لضنا ىلا قيرطلا لع 2اطسبنم جلثلا تيأر امل تلق دق

 ظ لصالاب اذك () لصالاب اذك () تلق هلعل )١(



 «ه١ *6 ينام بذهملا نب دعسا 9

 هدنع ماقاو اهنم هيلخي ناكام فاطلاو رب ريغ ًارانبد نوثالث ربشا ةثالث
 ماقع بلح رهاظل نفدف تامو انركذ مك. ةنس ىلا ةلطعلا مدق ىلع

 بدأتلا دصق اهم دصقي ةريثك فيناصت هلو . يورحلا ركب يباربق برق

 ةدافا ةديفم نكت مل رباكالا ىلع ابضرعيو يرحل عئاقو ضرعم يفو
 نيقلت باتك كلذ نف هبارضاو يلاعثلا فيئاصتب ةهبش تناك امنا ةيلع

 *ارثلا تانك: ىشلا مع تاتك..رعشلا رس باتك”, هقفلا 20

 هضعب ذخال بهذلا لسالس هامسف يضاقلا ىلع هضرعو ركّذي *يثلاب
 جاجدلا ةرقرق باتك.فيرظ نبال لاعفالا بيذهن باتك.ضعب سعشد

 تانك لا نوعا ماكحا يف شوشافلا باتك . جاجحلا نبا ظافلا يف

 !ارامتعالا تالمو اراكتفالا ذالم تاك ماسي نبال ةريخذلا فئاطل

 . رئاخذلا رباخا باتك . بوبا نب فسو» نيدلا حالص ةريس باتك

 . هيلع مدق ال رهاظلا كلملل هلم راجلا ظفح يف راجتلا مزك باتك

 دنع دلخلا ثعاب باتك . ىهاوملا بهاذم باتك .ناملا نار باتل
 فدسلا رهاوز باتك . ظملاب ىضرلا لع ضمحلا باتك . دلولا ثداح
 باتك . جاتلا ةرد باتك . باتعلا صرق باتك . فدصلا رهاوجو

 صئاصخ باتتك . رصنلا مالعا باتك .''”لمتملا باتك . دقنلا روسيم

 ناوبد يف هكيرش حجاجملا ن نبدلا لع ناكو . تايمعملا يف ةفرعلا

 باتكلا هيف لمعف لمعلا يف نيلئاقملا نيب نوكي أم امهن» ناكو شيما
 اهنمراعشا ةدعب هاجحمو هركذ مدقتملا

 للكل هلعل (1)



 ه6 يتامم بذهملا نب دعسا © ؟ن+

 «نم تلأسو_سانلا نم تيدهتسا يفت تكّلمو تقلطا نا نكلو

 | لصاح هجو نم اماف هجولا اذه نم لصحا يلعلف ينوجريو ينفاخي
 | تيقبو تقلطاو ىلع لاملا مجنف دحاو مرد ينم هومتذخأ ام دعب يل سيلف
 | تدصقو ترتتساو تيفتخاف يلع لاملا موجم ضع "لح نا ىلا ةديدم

 ظ لماك م اعةدم اهم تقاو نييئارذاملا ةربقم يف يسفن تيفخاو ةفارقلا

 ظ اتسالا داي ىلع ماشلل ااديفاغ تمربق يلع مالا قاضو

 ظ | تال لالم ل ا نم ف

 | يببأ تناك كرابخا نأ طا كناكم نا 1 كفل
 | ينناو اذك موب ذنم ةفارقلاب نييئارذاملا روبق يف تنك كلناو اننا

 | راه تلو الل كناو عسب. كتبارف تملطاو كاننع تزتنبا
 1 لاح وأ لام كل قب 0 ل

 000١| السفن هم نانا لا خلي امن يدبع كبنذ نكي لو كتكر 05

 | نظن الف دالبلا يف حجم امنع 0 وا يا اوم

 | لاق هللا ةعد ريغ ىلا هذاف لع كل تم ةديكع ا ىم هتيرط كيلا

 ' 017 .بلح ىلا تلصو نا ىلا: اوهبم ثيقبف داعو دصاقلا ييكرتو

 ظ يف لزن بلح ىلا درو الل هلع هللا مادا مركآألا نيدلا لاج بحاصلا

 | موب لك يف هيلع ىرجاو همرك اف هربخ هللا همحر بودا نب نيدلا حالص نبا

 | لك يف هلآ لص ناكف راد ةرجا ىرخا ريناند ةنالعو | روع ازانذ



 ا 6 ينامم بذهملا نب دعسا

 | قام> لك اذه دجسسالا هلبإ هتلخ تام اف ايم لا هنم جرف ف" 0 ظ
 ةيحالصلا مايالا يف ةللآ ف يعأ 9 "طلع ةدم هيف ردصنو شيملا ظ

 هيف ردصنو را وو ناوبد لجاوهو لاملا ناو.د ةيزب زعلاو ظ

 هيلع قفثو يناسييلا "يلع نب ميحرلا دبع لضافلا يضاقلا ةبصصب "صتخاو

 هلضف ىلع هبنو هركذ نم عاشاو هرماب ماقف هبدل مركو هدنع يظحو |

 لداعلا كاملا كلم نا ىلا كلذ لع لذي ا ةدعال تنتسب
 ينصلا هتلودل ريدملاو هريزو ناكو ةءرسدملا رايدلا بوبا نب ركب وبا

 مايا ميدق لحذ دعسالا نيبو هنبب ناكو ركيش نب . يلع نب هللا دبع

 20000 نبا قح يف ةناها دعسالا نم تمعقوو هيلع هتسائر

 ةيلغ هتلكب لبقاو هيلا دمسالا رضشحارصم درو الف هن ا

 ةنس كلذ ىلع قبو اعدق همسأب تناك يتلا نيرواودلا عيمج هيلا ضوفو

 تالبوأتلا هضرتكاو تالا هلغ عضوو تامماؤملا هل لم مث ةلماك
 هجوو ةعبق ةبكت هبكنف هراذتعال ًافرط هراعا الو هراذعا ىلا تفتلي لو

 | ةءوماذ انينع ناك هن ال ”هجو هل نكي ملف أهم هبلاطو ةريغك الاودا هيلع

 ىلا هوكتشاو هوذاوهيلعاورثك او هوبلاطو هودصتق ذابحالا# 0030

 لاق يتايشلا_فسو نب ميهاربا ديؤملا يتدخل . هيف مهلك ركش نبا

 رهظ ىلع رم يراد باب ىلع ةبلاطملا يف تّصلع لوقن دعسالا تعمس

 يل ليق يل هجو ال يننأ اوأر الف ةرمص رشع ىدحا دحاو موب يف قيررطلا ظ

 يدنع هل هجو الف لاملا اما تاقف موجن يف كيلع لاملا اذه منو ليحن |

 باف هلعل (؟) محرلا دبع نب يلع ق (1)

 ظ
 ظ
| 

' 

 ةرشللا



 6 يتامم بذهملا نب دعسا © ؟

 أ| ضيبلا سهاوجلاو رجلا ريئاندلاو رخافلا ىهوملاو سيفنلا ردلا ”اهف نزيف |
 ' هللا ةبه نب مركلا يبا نب ديعس اندشنا . ليثقلا نسح نم يدنع اذهو .

 "002 ىلا ىف هسا نام نت ديمساواريطللا يدنا لاق يرضلا ١
 ا اهجو سانلا لما ناكو ملساو ًاينارصن ناكو لداعلا ريزو لاحتلا نملا يا ظ
 ظ لاحتلا نبا ينعا |

 هنرأب شرعلا بر تحس ليقع ىأ املا نذاشو ؤ

 000200 قى انيشلا نا ثتشا- ءدخ ىف للا تتارذم» |
 | نب ديعس وبا ريطحلا يتدشنا لاق روك دما مركلا يلا نب ديعس اندشناو ظ

 | ناكو "”بردلا لوا يف لاحنلا نبا نكسد ناكو ًاضيا لاحتلا نبا يف يتامت
 ا روبنز نباب فرعي نسملا يف هلثم يبص بردلا رخآ يف |
 ]| ”رينانزلاب مهطاسوا ةددشم - لد رق لك ىلا" يوم حا

 00000 قدا :هرعاو لزم نضلاو دبكال هولا
 '000 3 هلاود يف انا امو ناك هنا ريطتل ىرج ام بي نمو |

 ا ةنسح ةرحخخ تناكو رصع ناطلساا رصق نب شبل ناودن ةموسوع

 (| دق اولاقق ربللا ام مل لاقف انه اه نم قه اولقو موق هاج ةقفم ةخخرم |
 0 ناو ةرحملا هذه ماخر ذخأب بو نب ركب وبإ لداعلا كاملا م دق

 ا | تاغ لاف كلذ يف د هاو راكم رفع رخ ا ًامضوماذو

 ْ ءاعدلا يف اوغلاب اذا متعم اها اهدعب ناوي د يف سلجا يننظا امو ةوعد انيف

 || هلزنم لخد مث باييلا الا بارللا دعب امو هتاويد هللا برخ اولاق انيلع

 ا

 هلانفا قي( )رك ى ضرك ف 00 كنق 00



 5 / ه6 ينام بذهملانب دعسا

 قرم باتك ربظ ىلع تدجوو . هلبق ام مالسالا بجو مه بالو 1

 ىلع انس ريظخلاب فورعملا هوبابذبملا ناك: ابوتكم ينام نبافيناصت |!
 ايكريخ نراقلا نيب ملع ايلف ةينارصنلا نيد ىلع وهو تاعاطقالا ناوبد ||

 هىماو هاهم رايغ الب ”” يف فرصتن هناو ينارصن هنا رصعب هما ءدب يف ||
 وه ردابف ناوبدلا نع هفرصو رانزلا دشو ةباوذلا عفرو ىراصتلا رايغب ||
 هيف لاقف . هنع هفرص م ةدم هناويد ىلع هرقاف هدب لع اولساف هدالواو |[

 دما ند يف ةبغراري__طم لا خيشلا مسي /

 دمرس ناوددلا هل قس, هلام نا ”نظ لب

 دما دوملاف انج دش اه ع كنس آ

 ينامم نبا ط# تدجؤو لاق |[

 دمحا دوعلا نا رهدلام دق يف لثقلا عص ا

 ينمملا ةراعلاق ةيذعريفل اوممعي ناو رايغلا سبلب ىراصنلا هوكريش ما الو ||
 قطصملا ةنس انيف ظفحم هلدع نمو ندلا دسا اب ظ

 افقلا نفك وب يذلا اه. انطاسؤا تش اراب 0
 ىلا هزواجت الو هيف هرم دف مدحأ ناو نييوحتلا ثيدح هعم ىرحو ظ

 ةفرعمو رعشلا لوقو ةغالبلا نم هلجال وحلا دارب يذلا بدالا نم *يش |

 ءالؤه دعسالا لاقف ثيداحالا طبضو ةغللا ميحصتو راثالاو رابخالا |

 " هريغ اهذخأيف هيف نزي ام هدنع سيلو نيزاوملا لمعي يذلا لثم مهل | ٠

 هريغهلعل (9) ةلمع طقس هلعل(9) ١
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 | ايارصن ًاتاكناو رادقم كدنع امل نكي ل اهناو امل ًاراقتحا الا ابتكرت
 ]1 كوللا دنع ظعيو كركذ كلذب عيشبف ابقرحاو اهارتشا كباتك نم

 أ ناكو. ا ا نسحتساذ كردق

 أ باتك يف تاصلاو.ا ركذف ءارعشلا هةحاافم كك احدمم ًاعرك كلذ عم ينام

 أ نباب فورعملا عاشنلا دم نب ليعامسا رهاط ايا نا هل ةيرصملا ةلاسرلا

 ”00 دصم ةستكم نا هابر يام تام الف هيلا ًامطقنم ناكةسنكم
 ظ حيلملا يبا توم دمب يت أخ. دندن عبرااذاع“

 حيمتتلا الو لاجرلا نم يندلا ليادلاب ناك ام

 جيمملا ند اع ايردعت ا امنع  قراضتلا يك

 | ردب شويملا ريما ن لضفالا يلوالو ”هولتقوا هولاتغا عبلعلو لاق اذك

 | توع كواعر بهذ هل لاف احد ةسنكم نا هيلا لخد هسا دعب يلاججلا

 ا ) ااويبقملا اًماوأ هحيدم لبق ملوهمرحو انيلا كب ءاج يذلا اش مييلملا يبا

 ْ مايا رخاوا يف رصع نادم ناويد بتاك ناك هناف ريطخلاب بقلب ناآكو

 || هل اولجو باتكلا هدصتق ةدم بو يب ميا كواو ” نيبرسصملا

 || نيدلا دساوا بوبا نب فسوي نيردلا حالص هن مهف ناطلسلا دنع ًاثدح

 | عمل بذبملا فات ةبرصملا رايدلا ىلع يلوتسملا دموي وهو هوكريش
 أ دازو مبيلا نسحاو ميلبقف هد ىلع اولا ناطلسلا ىلع لخدو هدالوا

 || دعسالا دلاو ينعي () مهرذع بهذ هتوعو مط ةجح ناك لجرلا كلذ نا ىعاشلا || دارمم ذأ رهظالا (5) « يجراوا لمؤا اذ نم » نايعالا تايفو يف (1) |
 نيي.طافلا ينعي (5)

 ظ
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 | نلف هتمابسرل يلاحلا ردب لعابضرض رهاوطلاب تس |
 جرف هيلا تديعاف اعيش راند فلا نخابصقناال لاقت اه

 ا لاذ أهايا هاراف ريمسلا هده ينرا حبلملا وبا هل لاّقف رد راد نم أمم

 دجاف ذلاو اهرد راند نْملا :ن ه ابصقنا ال لاقف ايف كن 5ك ْ

 ونأ برش نا قشاف ل رانند فلا ش صبقو هديب

 ىتح رانلاو ىلقملا متاه اك“ تيبتشا دق هئامدنل لاقو ركسو ًاموي حلم |
 زكمسلا كلتب ءاجو رانلا ىلع هوكرتو مو ديدح ىلقع هءاخل انترضحي هيلقن |

 راد رصمب اقيب ل تح ائاور حوفتو لقتت تاعي ىقلا يف 0 ١
 تددازتو ةحنا رلا كنت مشف ًاسااجح ي لاما ردم ناكو ةحتارلا كلن اهتلخدو الا ||

 دق قبرح نم افوخ امشيتشو هنئازخ تف مثصاو ناذللا ىعدتساف ٍ

 اوشتفف اذه ام اورظنا ركحن و و لاقف ةلاس هتئازخ اودجرحا 00- ظ

 عئاصلا لعافلا ينارصنلا اده لاقو مظعتساف ريخلا ة هقيقح لع اوعقو ىتح :

 اذه لثم .لعش نا هنكما تح يتود.ايندلاب لبتساو يلاوما ل١

 اناو انا مظعتسا كحيو هل لاق بضغم وهو هيلا لخد الف ةادغلا ىلا كل

 مث تنا اهيرتشتف اهل اراتكتسا ابكرتافربنعلا نم ةكم# يرش رصم كلم

 اده تاعف ام. ةب رصمرائبد فلا ةعاس يف سهدنو ابيل ىتح كعنق ال |

 اذه تلمف ام هللاو هل لاقق تامفو كيلا يلاوما تدي» تلقث دقو آلا

 هذهو ايندلا فصن ناطلس مويلا كناف كل ةبحو كيلع ةريغالا| ٠

 مرتو كوالا ضمب ىلا ان تهذي نا تفخن كلم الاس 7 1

 ام كنا هلعاو مالا سكعا نا تدراف اهرتثن مو اهتيظعتسا كلاب



 * بذهملا نب  دوعس» نب دعسا © 1

 اندشنا يرصملا يتانمسلا دمحم نب دمحا نيسحلا ونا يتدشنلا يناعمساا لاق

 هسفنل يتعلا اد ميهاربا وبا

 0 د11 وماقك :انلاوتب .٠ .:ىامزا نذ راع ايف تنك دف
 | لع الم تاوتم - 7 يورد لهاو الخ تأأرو
 ”0 شيم ادق فرصتلا نعو .٠ ”|بلت: قوأر املا اورييتف

 ناططألاةروص *' ةريع إلا . -مهلثم را لف مهتداعو مهعد

 نانشالاو نوباصلاو نيطلاب . هلهاو نامزلا نم كددب لسغاو

 ظ * يتامم حيلملا يبا نب بذهملا نب دعسا ع

 قرص نمو ةلزاملا ءاريكسلا باتكلاو ةلملا .نايعالا ءاسؤرلا دحا

 ظ دقو عراسم دأقو رطاخو عراب بدا هلو ناويدلا ةسائر يلوو لاممالا يف

 ىدامجج يرشع نمان يف بلح ةئيدع تامو فرعو بدالا يف فنص

 ىراصن نم هلضاو ىلاعت هّللا ءاش نا هركّذن ام لع 0< ةنس ىلوالا

 | تايالولا اولوو اومدشتو اومدخو رصم اومدق رصم ديعصل, ةديلب طويسا

 ىلع يلوتسملاك وهو قيررع ةءاتكحلا يف تدب لها نم كلذ عم وهو

 | سيل نودوجحم ةفاللخاب نوعسملاو "دب, هدب لع نيل ةيرصملا رايدلا

 بحاصلا يئثدخ هلامعا نم ريثك يتامم ىلا ناكو ةبطخلاو ةكسلا ريغ مهل

 | فسو» نب يلع نسملا وبا مرك الا نيدلا لامج للملا ريزولا ريبكلا
 | راجت ضعب نا يننلب لاق بلح ةنبدمب هالع هللا سرح ىطفقلا ينابيشلا

 ظ ديجاو ابيف قوت دق ربنع نم ةعونصم كم“ هعمو رصم ىلا مدق دنملا

 دارجم هلعل (*) ايبا ق (؟) ينوم ىق )١(



 9 * يتعلا دوعسم نب دعسا#

 لها نم ناك : هبسأ ركذ دعب لاق هطخ نم تلقثو دعس ودا هركذو

 عاش نيمغنملا دالوا نم وهو قهببلا ةسردم نكس ناكو رواسي

 ىلا ناسارخ ديم ةبعص يف جرخو هنابش مايا لاعالا يف فرصن بتاك

 نع شال قل نيالا مايالا هب تمفتراو رباكالا بحصو رافسا

 رومالا نم حارتساو شيعلا نم ناكل عقد تبيلا مزلو باتو لمعلا

 هدنع رضح ناكو ةدمم ىقماف يعينملا عم الا ىف يف ' ءالمالا سلجم هل دقعو

 ديعس هللا دبع روصنم يبا نه اهب عمو هاد لخد .ةمشألاو نواب

 ععبو كلذ ريغو وصو رواسي عمو يفاوللا بتاكلا يدهم نا

 رفعج يأ طخم تأرقو لاق . ةعامج هنع انل ىورو يتتعلا رضنلا ابا هدج

 ةق ملاع خيش يب يتتعلا دوعسم نب دعسا : يتاذمهلا فاطم اف كل

 ركل عضوم يف هرك ذو ظفاملا نذؤملا اص وبا هيلع ينم نكن ا

 ونا انأينا يناعمسلا لاق . نيملاصلا نم ناكو دهزت ىتعلا دعسا : 0

 1 نب ىهاقلا دبع نع دوعسم نب دعسا نع يوارفلا تاكربلا ظ

 رف ةرصبلاب عماجلا دهسملا تاخد لاق لضاف خيش يدح يقل ظ

 1 كليا نت رتنا تاقو ةسلعا تم . اسف ريملاةفاسم مق ق0 ظ

 كنم ةركذت يل نوكتيب ام كلوقم نم ىندشلا تلقق لاا لا

 راع نع يناغشل مهللاو هلاح نع هرعش ريغت اولاق

 رارحالا ةلمل لق حدملاو رخاز يش هنه ءاحملا اما

 ءامالا ق )١(



 ه6 دوعسم نب يلع نب دعسأ © 5025

 هلبف يبرس تمجوا دقل لاقف ةرم عربوبلا ىسلاولع تم تن |
 ”ادللا قزبا نا يل نبا نمو.  ةميمجم قف آل يقازب تلق

 | نو "" هفحع اذا ةءردنكسا ةرانع هلمعتسا دق نوكي نا ينبني انا تلق

 ظ اضيا هيف اغلا لاقو .هيميواخب تردلاك
 هرجاف ءوس ةجوز هرهاعلا نبا عرابلل

 هرحاوم هؤفكح ه ا وحوز دق رحاؤم

 نزوز سيئر راون يلا نب يلع مساقلا ابا بطاخي اذه عرابلا لاقو
 ردق اهل :كلمللو ناه ربتلا اهدنع لع فك
 لآ ام دق. ةرينع .'اهتييات ل لالا امناك

 | 2١ *6 يتلا نسحلا نب دم نب يلع نب دوعسم نب دعسا ٠)
 ظ رك ذ اذك يتعلا رضنلا يبا ديفح وهو ناو زغ نب ةبتع دلو نم مههاربا ونا
 اذه بسن يف سدلو رابجلا دبع ندم وه رضنلاواو ليذملا يف يتاععتلا

 | لاق . هتب نبا نوكي ناالا هباوص ام يردا الو ىر " مرابملا دبع
 ظ 4٠4 ةنس هدلوم يتعلا دوعسم نب دعسا : يدلاو طخم تأأرق يناممسلا

 أ بات فنصم وه لاقو ةيمدلا حاشو يف قهبلا نسحلا واه رك

 أ ةيدومحلا تداولا كي 3ع ناك قالا جان باتكو جاتلا ةرد

 أ يد م1 ىلع مامالا يف لاقو كاملا ماظن مايا رخآ ىلا شاعو ةيقوكسلاو

 .العلاوا ءالضبلا ديس ان" ةايدالاو ءانلبلا - دحفا .ان ظ
 ءايشالا قئاقح هيلع لمي هبلق يف ًادراطع ناك نم اي ظ

 هسقع لل (؟)] تيقع بل (1)



 81١ _«ينزوزا يلع نب دمسا#

 هقيقع جاحم نم انك كبرشو هاك ةمادم نع يهجو تبوزف

 أضيا هلو
 هفامع وأ قر سدئس وا لام ءاوحلا يلو 3-3

 'همالق وا نونلا ةفطع وا طرق لالحلا لكش ناك

 ا
 ةميسملا مثلاو ؟1ةلالا ىلع . تقولك كول "ل لا

 ةمينغ هنم ملاص مويف ءوس نامز نامزلا ناك اذا

 ضيا هلو
 الالب يرحت هنابلا ناكا الا هللا ينتابحررك وا

 الالب هراخذ نع ىصمعاو ريخ لكب ينلا ىساو دقل

 الالب هل هلالا ىطعا امل . اداقتعا هضغلارحسلا نا ول

 عرابلل هءاتك يف يز رخابلا هدروأ اممو

 برقعلا بلق هنع ىلحت املا هغدص برقعب يلق ىبس رف
 برقعلا ىلق دنع كبلقنكل ال لاق يلق "' كيدلأ هتبجاف

 ةنالث ناسارخ يف عرابلاب نوبقلملا ءالضفلا لاق بتكلا ضع يف تأرق
 مهنودا وهو فرطلا فئارط باتك بحاص وهو يورملا عرابلا مدحا
 عرابلا ثلاثلاو مبطسوا وهو يجنشوبلا عرابلا يناثلاو ةبنرص لضفلا يف

 ينالا رفعج يبا يضاقلا ذيل ناكو لاق . مربشاو مهاضفا وهو ينزوزلا

 يناعملا هش لوش يذلا وهو

 كيدا ق © مالالا ق (؟) اوكشاف ف (1)

 م.(



 # ينزوزلا يلع نب دعسا «ظ؟ق؟

 ثيدحلا عم هنس ربك ىلع ناكو قافالا يف هرك ذ عاش دقو قارعلاو
 رفعج ابا يدووادلا دم نب نمجرلا دبع ابا عمس 0

 | روصنم واو يوارتلا تاكربلا مما هنع انل يور يناحملا قاححسا نب دمح

 ظ مساقلا ونا بددالا : لاقو ةيمدلا يف يز رخابلا هرك ذو اهريغو يماحتلا

 ظ دقو.ًاظح ةعاربلا نم رفاولاو.اقح عرابلا وه ينزوزلا عراب يلع نب دعسا

 | او دج ىمقأ ىلا لضفلا نم ىعتتاو.ه" دكومدجع بدآلا تكا
 دقو ن كلا ىلا !رج ملهو.باتكلا ةبحص هاياو ينتظنو.باد آلا ةبسن هيلا
 )01 دكا الو : نيشقلا كاذ بابشلا درب انملخو . تيشملا ” انيديرا

 | . ثيداحالا فارطاب اننيب انذخا دقو. رفسلا ٍيفهنم يظح . رضحلا يفاناو
 | ورا ]رو . قارعلا ىلا امم انرسن ىتح . ثيئملا ريسلا ةصنجاب اياطملا انشرو

 ظ ىلع هزيربتب مماعيقوت هدنعو . قادحالا ندر ةلزنع هئالضف نم

 | . نيدهاشلا نم كلذ لعاناو . ناهز "  تاصق بواسو ناوالا

 000 ايلعو اك اهم دقتعا لب . الخال اقد يتدابش نم مك ال
 8 ئمامثلا يبدشنا نانعلا لاق . هبل بزاعو . هباق مث هناف انك نمو

 ظ هسفنل عرابلا ان دشنا

 اهر نم ايقستسم ايفشتسم  هتابقتساف قوشعملا لبقا دق

 | هربا نع بانام هقبر نم يلو هد يف قيربالاو ناوثن
 | هم ١ رئاز يل هنا لعأ" تنكول

 | هروب يدته. '* يك هق رطب 2 ىجدلايف يلق" رج ىذا تنكلو
 يكل ىق (4) ريمح ق (*)بصق يزرخابلا (7) بيشملا انا تيدترا يزرخابلا )١(



 افك * يلع نب دعسا  ىحي نب قاحسا ©

 . ةقرو ةئام وحن ديلاوملا ينس ليوحن باتك ةرضحلاب تارصاوملا "” لمع |

 خضراتلا لج باتك |

 *( يتيلاوملا رضا نب دم نب دمحا نب بوهوم نب قاحسا ا
 هاله ةنس بجر ١١ يف تامؤ ليعامس ارخأ نفد سهاط ابأ ىنكي.

 دانأو نيصلبا نإ مساقلا ايأ عمس . هيخأب هنأ دنع برح باب نفدو |

 دوم نع ةئلاسو لاق يثرقلا يضاقلا هنم عم ليلقلاب ثدحو اهريغو

 هازل ةنس لوالا عبر يف لاقف أ

 *( يحايرلا ءاديبلا وبأ ةمصع نب دعسأ )ع

 هرم مايأ اهم ماقأو ةرجالا ناييصلا ملعب ناكو ةرصبلا لزن يبا معا

 عاش ني نك نبع كلان يبأ م أ جوز ملا هنع ذخوي ظ

 ء هرعش نمو
 قيطنم اهنصو ”لكو ”ينسلا وذ لاقام خيلبلا اهبف لاق

 قيدصلا لوقي م ةاليمج ل اق نا دعب مل ّودعلا كاذكو
 * ينزوزلا دمحأ نب لع نبدعسأ

 | تكلا لضافلا ىعاشلا بيدالا مساقلا وبا عرابلاب فورعملا
 . 5؟ةنس ىجضالا ديع موب قايسلا يف رفاغلا دبع هرك ذاوف تام لسرتملا |

 قارعلا دروو رواسي نكس نزوز لها نم عرابلا:مالسالا جات طخ تأرق |
 ناسارخ هرهد دحواو هرصع ىعاش ناكو هدروم اهؤالضف مركآو |

 هنا ىلع لدي امي ( 480:5 ) نادلبلا مجعم يف هركذ (؟) لع تسريفلا )١(
 م.٠ ةنس يفوثملا رذانم نبا رصاع |



 6 يحب نإ ريصن_نب قاحسا ف "1
 ريصن نب قاحسا اوناه لاقو دما نب ىلع جرف هداحتسا الو باوجلا

 شريملا يبا ىلع دمحا نب ىلع لخدو باجاف هذه نع بجا لاقف هب ءيِخ

 ناك ب تاك هل لاقف ربل ا شيا فرمعا يذلا اذه منذ لاف ةبوجالا ًارقف
 كقزر 5 لاقق هرضحاف هتاه لاقق ةعاسلا هترضحاو ”لتعاف رفعج يبا عم

 هل ابلعجا (ةنسلا يف ةئامعبرا ابلعجا )دمحا نب ىلعل لاقق راني دنوعب را لاقق
 قاحتا غلبف يترضح قرافن الر يصف نب قاحسال لاقو ربشلا يف ةئاهلرا

 هب لضفيو كلذب دوحن ناكف ربش لك يف رانيد فلا هقزر راص ىتح

 درإملا سابعلا يبا ىلا سفنا ةنالث ىلا دادغب ىلا لسرا دمتلو سانلا ىلع

 ةثالثث ةدحاو ةءفد هدنع سلجم ناك ق ارو ىلاو ىلع سابعلا يلا ىلاو

 دمحا يدب. ىلع كلذ ىرجو رانيد فلا مهم دحاو لكل راني د فالا

 رصعي يضاقلا لاخ رجاتلا ديلولا نب

 © بناعلا عرش رت يعزي قاع »
 ديج ناكل اقو ميدنلا قاحسا نب دم هرك ذ يتارصنلا نيسحلا وبا

 "”موهتلاب ةمات ةفرعم « هلو لامعلا ةرظانمو جارلخاو نيواودلا ىصاب ةفرعملا

 | 0 لوق ناكو فلؤملا لاق . ايحيوهو لاق ٠+" ةنس نابعش يف هدلومو

 ةقرو فلا يفريبكلا جارخلا تنلظك كلا نم هلو لاق . مالا ةنس يف

 يدأ يف ىذلا جارخلا كانك .لئانم ةتس هلغو نزح هاج

 باتك . " ةقرو ةئام وحن ريغص جارملا باتك . ةقرو انام سانلا

 ةعوبطملا تسربفلا ةخسن يف (*) وحتلاب ةفرعمو مدق ( 19) تسربفلا )١(

 لزانم لعج يذلا وه ريغصلا ريغصلاو ريكلا جارحلا يف نيباتك ركذ ءاح



 فرخ 6 ريصن نب ب رارم نب قاحسا 0

 دنع عنصت تنك شياو ورم ابا اي تلقف هنم برقا تنكو هساجم
 ناف اذه نعهلا بلاغ يبا نب '” دمحا كربخا نم لاق دامح نب ليعامسا
 هن اوملكتت ال اذه اوعد نومألا ينعي فرأع يب اذه

 *« بوقعي ولا يدادغبلا بناكسلا ريصن نب قاحا الع ظ
 ناكدبع نب هللا دبع نب دم دعي رصم ناوبدب لئاسرلا بتاك

 نب دم رفعج وا ناكو قالوز نبا لاق 707 ةنس تام قالوز نبا لاق

 نولوط نب دما مايا ذنم لئاسرلاو تابناكملا ىلع ناكدبع نب هللا دبع |[

 ريصن نب قاحح"ا بوقعي وا هيلع مدق نا ىلا ةدوجوم هتبوجاو هنابتاكمو
 فرصتت اذ امف ناكدبعن.ا هل لافف فرصتلاس ماو قارعلا نم يدادغبلا |[

 دق تك رفعج يبا يدب, نيب ناكو لسرتلاوة :وجالاو تابناكملايف لاقف |[

 رادلا نم ةيحان ىلا ىغمو اهذخاف اهنع بجاو هذه دخ هل لاقف تدرو أ[

 يتلا ةرجملا ىلا رفعج وبا ماقو مانو هسأر تحن هفخ عضو مث اهنع باجاف ظ

 حور اكان الف اهأرقو اهدخاف هيدا نيب بتكلاو هن زاتحاف هل ْ

 هيلع ىرجاو ةبتكلا تذخا نم هل لاقف هبتنأ ىتح ريصن نب قاحسا

 رفعج وبا يفو' نا ىلا رفعج يبا م لزب ملف ربش لك يف ًارانيد نيعب را

 فرصناف كلزنم مزلا قاحسال لاقف ينارذاملا دمحا نب يلع سماالاب درفناو |[

 هب ورا شيملا يبا ىلع لخدو دمحا"' نب ىلع اهنع باجاف ستك تدروف

 | تناك تاي ظاتلالا ماع امل هيلع ايضرمف نولولف ندا
 شيلا ونا دارا اق هيلا داعو دما نب يلع ىَشُف غو" جرح

 ْذ يدنع نم وأ :ينم هلعل (") قى (؟) رضنلا نبأ ديربي هلعل )١(



 *6 ينابشلا ورمع وبا رارم نب قاحسا ا

 دقلو فلؤملا لاق . معلاو عامبسلا يف ةديبع يبا لثم ةرصبلا لها يف 1

 ناك الجر قلخ هللا نا لوقا ال ينناف ورم ابا هب لّضف امف تلت فرتيا

 بيبح نب سنوب ثدحو . هنامز يف ةديبع يبا نم ًالعو ةءاور عسوأ

 بتكلا نم ءانما هيف رطق هبدد نيبو يتابيشلا ورمع يبا ىلع تلخد لاق

 قدص نم هنا لاقو لامك كلع اذه خيشلا اها هل تاقف ةريسن

 برعلا مالكب [ملاع المضاف ليس ورمع ونا ناك ب يطخللا لاقو . 0

 ةمسبع نا ىلا نعو ةعيرو رضم اره بانك رع ابتانلل اظفاح

 نيعستلا ىلع فانا ىتح ًاليوط رمت رمجو ًاعساو ًاعامس ثيدحلا نم عمسو

 هب رصق يذلاو بفورممرؤهشم ةياورلاو لملا لها نم ةصاخلا دنع وهو

 طخم تأرق . هل برشلاو ذيببلاب ًارتهتسم ناك هنا لعلا لها نم ةماعلا دنع

 دم ركب وبا ينثدح يرذنملل نام ظن باتك يف يرهزالا روصنم ين

 كوا يتدح لاق حيبص نب ديعس ينثدح لاق ” ىلا غنا نب دمحا نبا

 10١" ىلا نداح نب ليعابسا دنع سبخلا ةيشع تنك لاق.رضنلا. ينغب

 ينابيشلا ورعوبا اذهتلق خيشلا اذه نم يل لاقف ينابيشلا ورموبا ءاجو

 ”تفتلاف ةنس ١١١ نم وحن هيلع ىتا دق ناكو بيرغلاو ةبب رعلا بحاص

 ينغلب مذ لاق ةجاح كلا كب 00 مكسب هلل نع هلئاسا هيلا

 دعل وأ هلكت. نا لبق هقلخىتف لاق من لاق قولخم نارقلا نا لوقت كما

 يلوق اذه لدج خيش تنا لاقو هسأر عفر مث اليوط قرطاف هب ملكت ام

 ناكو ورم يبا ىلع ةمججا موب تودفف ديعس لاق نينمؤملا ريما لوقو
 ىلا هلل (© ءارعشلا ق.(١) ظ



 يربو «  ينايدلا ورمع وبا رام نب قاحسا
 "" تأيم يايا هتيطع ىدا هتينم هيطخم ءرلاو تلقف
 تازخدم ."تاضقا -' هنالك © هع نع داج ال يل داجام ناكف

 تاالابو لخم هتعانص نكلل ٠ هتعانص نم هبا حنو نعشلا ام

 ةانحصو طولخم '' هاثير هيف هقنأاع قوف لتش لخ ندو
 تاهم* نينيعلا .ظحلاج هلاك هتيشمو ورمم ابا تبر ولف

 ظ قاهم يا تاه
 تاك“ ملل باتك ندكلا نموا مدنلا قاحسا نب دم لاقو

 . ليلا باتك, ةمره ناب هقخ لئابقلا راعشا * باتك . رداونلا

 . ثيدملا نيرغ باتك. تانللا باتك. تنصلاب ضان
 يف يوغللا بيطلا وبا لاقو . خسن ثالث ىلع ريبكلا رداونلا باتك
 لخب ورمج ابا نال هل ةباور الف ملا باتكاماو نييومنلا يتارص باتك

 يفوك وه لاقق بيطخلا ركبوباهركذو . هيلع دحا هأرقب ف سانلا ىلع هن
 نب دمحاو ورمع هنبا هنع ىور يماشلا نيكر نع اهب ثدحو دادغل لزأ

 ورم يبا عم ناكو بلع لاق ٠ ةقن ناكو مالس نب مساقلا ديبع وناو ليل

 نكي لو ةديبع يبا عم ناكام فاعضا ةرشع عاملاو ملعلا نم يتاببشلا

 ْ ضعب فلؤملا دروا دقو : ( 0*7: ) هلئاسر يف رشلف هطبض اذك )١(

 ( ه٠: ) يربطلا رك ذ(؟)ينانقلل ةيوسنم ( 181:5 ) نادإبلا مجعم يف تايبالا
 وه ( ١180 : ؟) راطيبلا نبا لاقو : ءاثييرلا عطب نم عيزب نب رمح هب ايم ًانيب
 كمسلا راغص. نم ًاعيمج ةائحصلاو وه قارعلا. لها: هذختي مادآلا نم حرا
 باتكلا نا ىلع لدي, مهجنلاو :18 تسرهفلا (”) نوحطملا كمسلا وه ةانحصلاو

 ةعوبطملا ةذدنلا يف روكاذم ريغ



 1 6 يناثلا ورمع وبا رارم نب قاحسا ؟”"

 بتتك هلو عامسلا ريثك ثيدحلا يف ةقث رعشلاو ةغللاب ملعلا عساو دادغب

 | غلب دقو ٠١5 وام٠ .ه ةنس نومأملا مايا يف تام دايج ةغللا يف ةريثك

 ظ ةنس 1١4 هلو ورمع ودا ثان تكلا نبا لاقو . نينس رشعوةنس ةئام

 | لاذ ذا اناو بتكلا ينم راعتسا امير ناكو ثام نا ىلا هديب ستكي ناكو

 | واو ةيهاتملا وبا تام لماك نبا لاقو . هبتكّن م ستتكاو هنع ذخأ يص
 | .دادغبب ؟٠م ةنس دحاو موديف قاحسا دلاو ينغملا ميهارباو ينابيشلا ورمع

 | الع بامصاو هبتك هنع نووري نيب وننو نوثب هلو هوتسرد نبأ لاق

 | يضر لبنح نب دمحا ثيدحلا هنع حبلا مزال, نمم ناكو تاقث

 "1 لق يايشلا ورع ىلا نا ورمع نع '” ليئوللا ثدحو- هدع هلل

 اهنم لمت الكناكف ةليبق نينا ًاقين تناك ل ئابقلا رامشا يأ, عج
 | ةفوكلا دجسم يف هلمعجو هطخم افحص بتكس نلا ىلا اهجرخاو ةليبق
 ظ ”ىلعوي هناف ملسلا اولعت لوفي ناكو ارم نينار اتم بىتك ىتح

 هءاصصال امون لاق هنا ينابيشلا ورم يبا نع يورو ٠ كولملا طسن ءارقفلا

 | ٠١ لمؤلا اذه قطنلا, :لكوم البلا ناف هوس:ةينما دحا نينمتال
 )00001 لاح 1 لدؤلا تيل ١ رظنلا اةيملا مو ليؤلا تح“
 | لاق صاع ينب نونجم اذهو هرصب بهذف

 | ايدانلا تيا ين دانو مدا أصعلاب ضرالا طبخ ا ىمعا تنكولف

 ظ ينابيشلا ل مصو يمعف

 000 ايوب ام فمما حا ةن اناورم ارا تندد

 )١( يناغالا (”) 58 تسربفلا  : 15لا١5



 افلذلا # رام نب  رامع نب قاحمسا

 لتالتلا كلت ثارخ لع ار وبص' ١ :"اذجاب مجاوعلا اثم تمح "اف
 لئاضتملا عشاخلاب هب تلا ةبكتل سلو رطبي مل رس اذا

 نب دانجو صاصملا نبا ناكئرقملا اص نب هللا دنع نع دربملا ثتدحت

 الثمتم صاصملاا نبا لاقق روبقلا ا رك اذتف نيتعاق لصأو
 هرباقم تطخ فيك دنهربد ىلا يرظنافتوم امني ردت التنكناف

 ظ دانج لاقف
 هرداقم هتيحوا فتح ئاهر مهف هللا ىضق امناينغ قرت

 لاف ينارعا هيلع درف

 هرئاز سهدلا: ”لخدن الزذاتسمو اهلها قوفءابلها 0000
 رشد نب كلما دبع نب رشبل ىلوم ةب وارلا صاصملا نبا يلكلا نبا لاقو

 ناو ص نبا

 :*( يفوكلا يننابيشلا ورمت وبا را رص نب قاما

 نيئارو ميملا رسكب رارصو صوحالا ورع يباب فرعي ناك ير هزالا لاق

 ابدؤم ناك امتاو نابيش ين نم سلو ىلوم وهو نيتففخم نيتلمهم
 ن ديزي ىلا يديزيلا سن امكمبيلا بسسنف نابيش ين نم سان دالوال

 نا ركذ يبريجنلا قاحسا يبا يلاما يف تأرقو . هدلو بدا نيح روصنم

 هل ليق انناو نيتاهدلا رن يتابيشلاو رمح وا لاق يتاهسسالا تل.
 ن دير يف اوناك نيذلا ديشرلا نوراه دلو بدؤي ناكل ينابيشلا

 لها ةيوار ورمجوباو "”رفعج نب هللا دبع لاق.هيلا بسنف ينابيشلا ديم
 هيوتسرد نبا وه (*) جرخي ال هلعل (؟) دّقف هلعل )١(
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 : ه صاصيلا رامع نب  ةماسم نب قاحسا © : ةزغ

 ظ :نناطك نتكلا نم هلو مدنلا قاحسا 5 د قل بيطخلا باتكا|

 ملص رفح ب تاق نيفص دا

 ا

 مزح نب دم ظ

 © صاصملاا نباب فرعي رامع نب قاححسا

 صوحالا لاق ام هللاو تناريمالا اهما لاقف يدهملا ىلا دبعلا

 00 ىفاك اسوا اتسم الا. ةايثي .ًالئاس: انه كلم نف

 ةماس يضلا 6 هه تتءرهفلا قلل

 ظ ةيولالا رك لجلا ب تانك. ةدرلا ا عرتنلا ”باتك ١ ادتبملا ' ظ

 | لوا يف ىبوم نب ىسوع بحاص ناكو نما يلاوم نم بوقعي ابا ىنكي |
 | لاق ىسيع راد يف رعشلا هيلع نوءرب سانلا ناكف هعم لزب ملو ةلودلا

 || وه لاقيو نما يلاوم نم رامح نب قاحسا رفعج نب ىسيع لاق ينابزرملا
 )1 قلتخا دقو صضاصملا وه: هوا قاحساو قاحسا نب هللا دبع

 | هنع انذخا نم دحا صاصملا رامع نب قاحسا يئاسكلا لاقواضيإ هثالو

 | يف ملكت اذا ناكو لاق روصنملا مايا رخا يف تامو هب املاع ناكو رعشلا

 | وألا صاصملا نا رك ذ رفعج نب هللا دبع لاقو . سانلا تعص سلجم

 | هالو يف اوفاتخاف يبا دنع رك ذ لاق ملاس نب ديعس نب دما دنع ةبوارلا

 ظ ملسو علخ نأ دعب ىدوم نب ىسيع ىلا لخد دقو هار نم يندح يلا لاقف
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 فش * يراخبلا ةفيذح وبا رشب نب قاحسا

 هنورع يلأ نب ديعسو م 7 كاملا دبعو راس نب قاححسا نب دم

 يروثلا نايفسو سنا نب كلامو ناهلس نب ل |اةاقمو ديعس نب رب, وجو
 هنع ىور ةلطاب ثيداحا لمعلا لها ةعا نم قلخو نانس نب سرداو |

 ليعامسا ىوس ىلعا اهف نيبدادغبلا نم هنعورب لو نييناسارخلا نم ةعاج ْ

 نب نسا ىوزو هنع اهاورو هتافتصم هنم عم هتاغرالطالا و0 ظ

 ثدح ناكو دادغب همدقاف ةفذح يبا ىلا ثعب ديشرلا نا ناطقلا ه.ولع |[

 تراك بودا نب رايس نب دمحا لاقو . نايعر نباب فورعملا دحسملا يف |

 يف فنص ناكو يثرقلا رشب نب قاعسا ةقيدحوبا هل لا
 يؤريف ضرمتس ناكو لوصا امل تسيل ثيداحا هبيقوأا را

 نم لوش مهود نير خآ نع هولأس اذاف هلثم مهكردا نم اوسيل موق نع ||
 هنأ عم ةلفغ هنف تناكو مهقوف نم نع يورب وهو ءالؤه ”تكردا نبا ْ

 ناكو انبه انيلع مدق لوقب روصنم نب قاحسا تعمو ظفحم "نزب ناك |
 ديم لبق اونام نم نيعناتلا نم رابك لاجرو سواط نانع ثدح أ

 منج لاقو عّرفف لاق ليوطلا ديم نع تبتكهل تلفق لاق . ليوطلا ||
 يورث تنا هل انلققف لاق . ادم قلي مل يدج سلا نع ديمح يب نورخسأ ْ

 ملهي ال هناو هفعض انلعف لاق ةنساذك اذكب ديحح لبق كباب سا

 مدق يراخلا ةفيذح ابا نا ينغاب ديعس نب ةببتق ءاجر وبا لاقو . لوقب ام

 لاقق كلذ ةنيع ْنِب نايفسل ليقف سواط نا يتدح لوش لف
 اولاق نينس هدلوم لبق تام سواط نا اذاف هولاسف هدلوم نع هولس

 نم مدقت الكف لؤملا لاق . بذكلاب ير طقاس ثيردحلا كورتم وهو
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 | لجو نما هيه نم بلقلا» لغش يف ءارضحلا ىهز نم نييعلا
 | لو ادخ نم يف لبق نم تقرش ينعدرت نحرلا ةبيه نكت مولا

 | لجرلا ةروص نكلو مسج يروح  لثللا يف سمتلاك تفلخ ةيمدا

 | لقا ديل لك يلم نم درملاو ىددلا ديبص ناك ول
 ارينا وام ل نط ٠ لض قرت قار نم يكل
 | لزنلاو ومالا يف ذا يلثل اف ينبجحم لقعلاو ينبقرب هللا
 |0000 الط ه ىرولا نرد ...اهتايص يف ازع يت تناك
 | رصن وبا بيبش نب دما نب قاحسا بيطحلا يلع نب ركب وبا لاقو
 ا رصن نع امم ثدحو ؛.ه ةنس يف دادغب مدق قدصلاب فرعبو يراذلا

 )00 نكدح يدنقر عملا ليزج نحاض' ' ينانكلا 0 دمحا نبا
 | فلولا لاق اريخ هيلع ىنتتاو' بهذملا نب دمم نب ىلع نب نسحلا
 ' ) ةهوبيس ىلا لدلا بتك ام ايع وها يفتك لانا أو
 ظ مالك ىلع هنم تفقوو ةقرو ةثامسمح نم 1 نوكي طقف تاينبملا هيف

 ]| ريغ هلو ناكم ىصقا ىلا هضماوغ ىلع لّمشاو نآشلا اذه يف رحت نم
 ]| باتكو وكلا يف ريغصلا لخدملا باتكو بدالا يف فيناصتلا نم كلذ
 ا فيصتلا ثودح يف ةزمح ىلع درلا

 | 2 لاس نب هللا دبع نب دمحم نرشب نب قاحسا )»
 | بسنف ىراخم نطوتساو خلبب دلو مثاه ين ىلوم يراخيلا ةفيذح وبا
 نع ثدح ٠ ةنس ىراخ تام هريغو ادتبملا باتك ئحاص وهو أملا

 يناشكلا هلعلو « يناسكلا » انه ق )١(



 افك * دمحا نب قاحسا

 | لطبي هيف كششا الام يتفرعك ةخسنلا ىلع ةدوجوملا طوطلخاب يتفرعمو
 || ل هناو ديب زب فنص باتكلا اذه نوك نم يطفقلا يضاقلا انيلا بتكأم

 هقتنصم لغم
 * بيدش نب رصن نب بييش نب دمحا نب قاحسا ا“ ظ

 . ذلقا نب يحلا نبا

 نم يراغلا سددالا رصن وا رافصلا نامذ نب مضه نب لئاو نبا |

 ةيفلا اهقئاقد ةقرمللو 3 ةب رعلا ملع يف نامزلا دارفا دحا ناك ىراخم لها أ

 | هذه يف هاف ؛.ه ةنس دعب تامو اهب ىورو دادغب ىلا دروب اسقف لك ] ١

 نب ع اخلاو ورم مرات يف دعس وبا يناعمسلا هركذ دادغبب ثدح ةنسلا |

 نمو مالسالا جان لاق دادغب خسران يف بيطمللاو رواسب خيرات يف عيببا ْ

 زاححلاو قارعلا ىلا جرخ مث ناسارخ رافصلارصن وا درو تاقن هطخ |[

 ناكو ةغللا يف فيناصت هلو فو رعم اهم هربقو يفوت اهو فئاطلا نكسو |

 قاحسا نب ليعامسا نب ميهاربا رافصلا دهازلا دج وهو رعشلا نسح
 يتانكلا ليعامسا نب دما نب رصل معو ٠ ورع هانيقل يذلا دما نا

 .يدادغبلا يملا بهذملا نب دمح نب يلع نب نسملا ىلعوبا هنع ىؤرو

 500000 رافصلا يراخبلا سيدالا هيقفلا رصن وبا كاملا لاقو

 ظفح يف هنس ىف يراغب ” هخآز تنكامو أجاح انيلع مدق مدقت م

 نم هسفنل يىندشلاو ملعلا نم عاونا يف ثيدحلا للط دقو هقفلاو بدالا

 هسفنل يندشلا لآق مث هحرش لوطي. ام نيتملا 0

 هريظن وأ هلثم ت تيار هلعل (؟) لصالا ذك (1)

 قنا ©
 هنافخ نبةءؤر نب ةلس نب ' ديزب نب هبقع نب
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 ” لل لع يا لع هأرغلاف 7“ يناقزيرنلا يناغرفلا مهاربا نب دمج نا

 لوق ماما لاق . ميهاربا يبا ىلع ىلع وبا هأرقو ينيمازلا دعس نب يلع نبا

 هركسم ملو هلبق هنا دن رب يفاريسلا ديعس يبا يضاَقلا ىلع هتضرمع يرهوملا

 | نب نسحلا دمحم يبا لبق نم درلا اماف ةغللا حاحص نم هدنع راصف

 '” مرخا ىف يرهوملا طخم . اهيلع معا تالك نم هركنا ” يفاريسلا
 | دمج نب نحرلا دبع دعس وبا ىلع أرق ماما ةخسن نم ريخالا ثلثلا
 أ هبتكو هل هتحصتو هرخآ ىلا هلوا نم باتكلا اذه ريع ن دم نا

 | ينم هعم رخآ عضوم يف اضيا ةخسنلا ىلعو . يرهوملا دامح نب ليعامسا

 ظ اهأرق ًاقاروا الا هايا يتءارش هابل هلوا نم نسحلاو ىلع يدلو

 ظ امبفوبو هيف امل كراس ىلاعت هللاو (هعامس حصو لع هيكل

 | ٠ غو ةنس مرحلا ةرغ دمحا نب بوقعي اهوبا بتكو لامجالا اصل
 | امب هرخآآ ىلا هلوا نم ءاصقتساو ثح ةءارق نسملا يدلو ع هأرق مث

 | ىلعو . 4+ ةنس روبش يف تايالا حشو دئاوفلا نم هيشاوح ىلع
 | اضرعع هحمصو ىلغفلب ينم هعمس هيروص ام كلذ لبق اضيا ةخسنلا

 أ ةدمقلا يذ قة عفو دمحا نب بوقعي فسوب وبا هبحاص يتخسش

 | فلؤم لاق . هطخم تسود نب دم نب نمحرلا دبع ننكو 4٠ ة. ةنس

 | نيفو رعم نيروبشم نيروكُلملا ءالؤه نوكو هحوضو عم” اذبف باتكلا

 )١( هجو (5) رخآ يف هلعل (*) ام ىلعف طقس هلعل (*) يناقربزلا هلعل |
 نيبو مهني يع لو نيزيجلا ءامءا ىلإ تفتلي مل فلؤملا ناكف حضاوب سيل ناهربلا

 مهاربا ينأ



 فذ 6 يبارافلا ميهاربا نب قاحسا ف

 ْ مئاذلا همسا روبشملا بدالا ناود باتك ىحاص وه اذه ميهاربا وباو

 دحاولا دبع نب ميهاربا نب فسوي فرشالا يضاقلا انيلا تك ها

 امم لاق ماقاو كانه ىلا رفاس دق ناكو نمملا دالب نم يطفتتلا ينابيشلا
 بدالا ناوبد باتك فنصم يبارافلا قاحسا ميهاربا ابا نا هب مربخا

 نما ضرا ىلا باتنملا نامزلا هب حوطو بارتغالا هب ىارت نم ناك

 هنع ىوري نا لبق تامو.بدالا ناود هءاتك فنص امو دِسز نكسو

 لاق . كلذ نوذ ةينملا تلا هيلع هتءارق لع اومزع دق دس لما
 مك هن لعداكك عضو ورلعا هللاو ' 40٠ ةنسبراقتي امف هتافو تناكو

 وا واو هلوا يف ناكام وهو لاثملا ثلاثلا فعاضملا يناثلا ملاسلا لوالا

 فورح نم فرح هطسو يف ناكام وهو ةنالثلا تاوذ باتك م بارا ءاي
 ةلع فرح هرخآ ناك ام وهؤ ةميرالا تاوؤذ باتك 03030

 دروب لاعفاو ءامسا ةتسلا هذه نم باتك لكو ةزمهحلا باتك سداسلاو
 حرش باتك . بارمعالا نايب باتك هلو. هدعب لاعفالا مث الؤا ءامسالا

 رصن يبا خيشلا لع 77: تارت - .تدالا ناودد فاتك تبتاكلا بدا

 همر ميهاربا ىلع هنأرق لاق " ”يوسنلا يبارافلا يرهولا دامح نب ليعامسا
 مث ناهبصاب يناهبصالا مههاربا نب دم يرسلا يبا ىلع مث بارافب هلل
 تنكو م اهلا لاق . دادنبب يناريسلا ديعس يبا يضاقلا ىلع هتضرع
 فسود بوّمعِي يبا ىلع ءامسالا يا رقت غالبلا عضو ىلا هس تا

 رصن يلا ةافو دعب دلو فلاؤملا ناف للا طخب تأرق هلعل (9) 6٠" هلعل (1)
 يروباسنلا هلعل (”) ةنس يتئام نه وحب



 - #*"  ميهاربا نب قاحسا © 9

 كانو لم مات راموط يف ىتكي ابلجا وهو راموطلا لق اهنف

 ملك نيثلثلا لق مالقالا نمو هب كولملا ىلا نتكلا ع تناكو يه
 لق جدملا ملق جاييدلا مق تانامالا مق تاصاوملا لق دومعلا مق تالحسلا

 الق عرتخا لهس نب لضفلا نيتسائرلا وذ اشنا الف "' يجاشتلالق عصرملا
 لق كلذ نف مالقا ةدع ىلا عرفتبو يسأررلاب فرعيو مالقالا نسحاوهو

 لق فصنلا ريغص لق ثاثلا رق يبائرلا نم فصنلا مق ريبكلا يسائرلا

 مق تابتاكملا مق عاقرلا مق يئثولا ملق روثنملا لق ققحا مق كاثلا فيفخ

 ملعي ناك هناف اذه قاحسا اماف . ضايبلا مق سحرتلا ملق ةبللا رابغ

 يف اترك ذ ةلاسر هيلا ىلع ينالو . ةلقم نبا ذاتسا وهو هدالواو ردتقملا

 دلو ' ال نسا هاوي 1 نيسملا يباب ىنكيو ٠ يلع يبا رابخا

 )د قماولا ةنحم تانك. ملا باتك قاحسالو . ةءاتكلاب فرعا

 وبا هنباو هتقتيرط كلسيو هريظن نسمحلا ونا هوخاو . ةباتكلاو طخلا يف

 رعانا نب مساقلا دم وبا هنباو مهاربا نب قاحسا نب ليغاما مساقلا

 ٠00١ قاحسا "” نهقادبع سابملا ونا ًاضيا هدلو نمو قاحسا ننا

 ةءاتكلاب ةفرعملاو طخلا نسح ةباهن يف موقلا
 * ”" يبارافلا ميهاربا نب قاحسا لع

 ةغللا يف حاعصلا بات بحاص يصهولجا دامح نب ليعامسا لاخ

 )١( هنايبيف ظحالا مهركذ ىجاشتلا باحصا (؟) م اش تسرهفلا ) :88 ( :
 ينارافلا ق (5) قاحسا يبا نق (9) خاسنلا لق ةعوبطملا تسرهفلا هخسن يفو

 المخ دقو اقع ذم ىلا ةجرتلا نم .ناذوتخام 'ناممالاو بيش نب رصن
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 لوالا ءزملاف هم تفرعي لوا ءزج لكلو اءزح رع دحا وهو 0

 :فلخ الو هيف كلش ال قاحسا تلات نم وهةضخلا 00
 0 لاق ديز ابا نا يخلبلا ددز يفبا رابخا يف فلا باتك تارك

 مع عج يلصوملا نم بما ترارام لاقف قاحسال ينافالا باتك

 ةلاضاف ابدا قاحسا ناكو لاق." ممسالاب هدشنا مث باتك يفمجعلاو برعلا

 بعصم نب ميهاربا نب قاحسا ىلع لخد هنا يتنلب يش لك قاس

 لاقف ىهاط نب هللا دبعب هبترعي

 مانالا بيصا هب نكل هللا دبعب ريمالا اها بصت مل

 مالسالاو نيلسملا نيعا هيلع ءاكبلا عيقكيف

 : مههاربا هدلاوو را يريربلا مهاربا نب قاحسا لع

 نب دم لاق . ريزولا ىسيع نب نمجرلا دبع لاق اذك ميدنلاب فرعيو
 نب حابصلا نب هللا دبع نب ميهاربا نب قاحسا وه 5 ميدنلا نب.قاحسا

 لوحا هوبا مههاربا ناكو يدعسلا مث ندخل دوسالا ن/ دبوس نب رشل

 هلعجو هنيناوقو طلخا موسر ىلع ملكت نم لوا ناكو . اضيا ار رحم ناكو

 هريغ وا ميهاربا وه له يردا ال رّرحْلا لوحالاب فرس“ سير
 ىلا ناطلسلا نم ةذفانلا تكلا ر رحب ناكو ةكماربلا مئانص نم ناكو

 كلذ عمو خسولاو ""” ةفارطلا ةبام يف ناكو ريماوطلا يف فارطالا كولم

 لاقثلا مالقالا لوا لعج مالقالا بتر الف ءيش ىلع قيلي ال ًاحمس ناك

 متسربفلا (4) 4 تسرهقلا (") مما الب هرمثن هلعل (*) ةكرشلا تسرهفلا (1)
 ةقركلا تسرهفلا (©)

(8) 



 6 ىلصوملا ميهاربا نب قاحسا 8# 601

 || قاحسا نب دمحم لاقف ريبكلا يناغالا باتك اماو . ةمره نبا رابخا |[

 ظ | ينوكلا رييزلا نب ديبع نب دم نب يلع نسملا يبا طخم تأرق ميدنلا ظ
 أ نب قاحسا ه2 كلا يديزيلا دمحم نب لضف ينتدح يدسالا |

 | لاقف يناغالا باتك ينطعا دمحابا اي هل لاقف لجر هءا يلصوملا ميهاربا |

 | يذلاب ينمي يل فنص يذلا باتكلا وا هتفنص يذلا باتكلا باتك اما |

 ظ هل فنص يذلا بكلام 1 ادحاو ادخار ندنغملا رابخا ناك ةلئم ظ

 ظ ا ناهي لاق ؛ ىلا يحل يذا ريكلا 0 باتك | ظ

 0 اذه ء عرقا اا ىلع اساور | ظ

 ا هعضو يذلا قارولا فرعي هنا ةظحج ينربخاو لاق . صقتنو ديزي |

 قاحسال قّروب ناكو لب زلا“قاط يف هنوناحو ىلع نب يدنس يمس ناكو |

 | كنف .ةياكح تسربفلا (4) - ق 00 ءىجم تسرهفلا (؟) تق (1)
 ظفللاو [

 أ



 2 انفاس

 كاسل 0
 لواسرم تبيين وس د 0 رن ل

 لا انو يس رب ان توق نون راس تجسس ا

 00 6 ىيلصوملا ميهاربا نب قاحسا

 فقاو وه نم ل "يوت نطو 5 امارق دنع ثعبلا موو كرسن 'خ

 دماحو داو دامحو كيم دلولا نم قاحسال ناكل | يلوصلا ثدحو ا

 هوخا بايطو قاحسا الا ينذ نم ميهاربا دلو يف نكي لو لضفو ميهارباو ظ

 4 ناك نيم هسفنب وه ىلو يبا ف.اصتلا نم هلو قاف تامو ْ

 ناكاجل انك البلا 5 غراب 1 اهف ىنغ ىتلا هيناغا |[

 : لا يذ رابخا باتك يريملا نينح رابخا باتك درجت '”داج رابخا ظ

 رابخا باتك . 2" نييكملا نينغملا رابخا باتك . سيوط رابخا باتك |

 بانك ةشئاع ن نس دو أيخا ابك اول تا َن كبيعس 7

 هيف يورب با ذا 7 تاراشالاو 5 نا ار يناغالا ظ

 سهاوج باتك . ةرسيم نب دامو صانمملا ناو نعم نب سابعلا نع
 زاخا باتك .” عاقبالاو ننلا باتك. نفرلاو صقرلا بات و٠ مالكلا ظ

 ناك زاحملا نابق باتك ٠ ما أشه نب لع ىلا ةلاسرلا ناتك“ نيلخللا

 رابخا تان ردا :لاو رام د انك ةريكتلا رداونلا باتك .نايقلا :

 رابخا باتك. ليمج رابخا هناك“ صوحالا رابخا فانك ناسخ :

 ةيئرملا تايبا ددعو : هنم يناغالا (؟) هل ادبام اذا اهف يذلا رسب, يناغالا ١(

 تسرهفلا يف فرحب (ه)  ق ١5١)5( تسروفلا (") نورشعو ةعبس يناغالا يف ||
 ةمدانم باتك تسروفلا بحاص داز دق (7 هلابم ددعو عاقبالاو تسرهف (5)

 نباو دضم زابخا باتك ٠ رداونلا يف راتحالا باتك . نالها ضانو 00

 , رعشلا ليضفت باتك . ضيرغلا رابخا باتك . امهيناغاو حيرس



 “ يلسوملا ميهاربا نب قاحسا وف فهن

 | يف 8مه ةنس ناضمر ربش يف هنم تاق برذ هباصاف هدضل توع

 ا | بهذ لاوةنط قونو ةننق هس لكوتلا غلبف هللا ىلع لكوتملا ةفالخ

 ا | تب دمحأ هدعب 0 هتطزو 5-7 0

 ةمفس قا نب سنردا لوق 0 ةريثك
 ” ا اربق ثيغلا نم ؛ 9 لباود لصوملا نب اي هللا قس
 ميرك كيلع يب هنيبم هيا ركلا تشحوافتبهذ

 | د قارب اتشتنك لو... ين قاسسا دن وكما هولا
 ظ قاحسا يرن ريب ز نب بغصم لاقو

 || فكاو مث“ لبسم اهنم لهو "فراوذلا نويعلا يكب نمل يردتا
 | فطالي قيدص وا ملعل ديفم ا ”؟ىرم أدقفل
 0001 هيلع تعدم هقذ - ” اهتاز اها.” ىلا قاحسا زهحم
 | ”””فلاكن يملا عماد ألا ”سانلا نم ةلقع وم يلولا شعنلا لخأس
 | فئامصلا باسحلا موب ترشن اذا ةفيحص كبد ىعي يف تيقلف

 أ أ نا وسغ الف مهتعرو ١4٠ تسربفلا يف (#»  ىق (*9  يناغالا )١(
 | يناغالا (1) فكاو مث فكأو يناغالا (0) ميقم ق (4) ميج كيلع يب

 | ريقلا ىلا يناغالا (0) يجزملا يناغالا (4) ًايداغ يناغالا (7) ءىرمال من

 تنهال ىتاغالا )1١(



 رح *6 يلصوملا ميهاربا نب قاحسا

 احابصو ايعصم أئيصعف حابصو بعصم انام دق

 احارتساو امهم انحرتساف “الم مئتالذع " امالذع
 رمخ نع هانيهم اننا ركذ امنا اري الا لاق اف لمف دق ناكنا هل تافق. |
 لاق اذه نم دشاب رعش يف كساب داخل دظوارتتسل ل :

- 

 مالظ لك باجنا ىتح ليللا نم انهوم ةيورلا سأكلا اهب انردا
 ماشه نب دجا يكحن ىلا نم انناكى تح سمشلا والا

 قاحسا رعش نمو . لعف دق هّللاو يا تلق همارظل ّضاعلا لعف دقوا لاق ||

 هنئس ولع دنع

 برثشلاو ةمادملاو يناوغلا لصوو بكرلا عم صالقللا ريس ىلع مالس“ ٠

 باقلا ةوبشوا نينيعلا رظن ىوس  ةيقب هنم قبب مل ىرصأ مالس |
 بدعلا 0 كنك دفل ىلا لهم نعتشج نأ يردا

 معانلا ةنابلا نيطخل نسما هال يدرب نيب ودغا يلايل

 00 0 ,ناك لاق ينيهاشلا ميهاربا نع يلوصلا ركب ونا" ثدحو |

 | همانم يف قا هنا لع ةتبومص نم ىار انمل جتوقلاب هيتس ال نا هللا |[

 نكحلو جتاوقللاب توم تسلو كتوعد تديجا دق هل لوق الئاق ناك ظ

 يتاغالا يحاص رك ذو : امالم مآ الذعام ًالذع يتاغالا 92 قف ١١

 زثعن مل تايبالا هذه (0) باحما ق (5) يشغت يناغالا () هذه ريغ نيتياور
 ١١5 : ه يناغالا (5) يناغالا يف اهيلع



 #« يلصوملا ميهاربا نب قاحسا 3

 | هللا ءاش نا اهتكرت اههركت تنك ناو هب ملعا ©" هللا ام نوكي من ابيف
 اا ليطا وم نيل ناو - - ليلق .ءاوثلا نا. ىرا دق الا

 | ”ليحر هنم ناح دق رفس يذك 2 ةبقح شيلا يف“ تيلم ناو ينو

 ”ليببس ةايملا يف ماشه نبا ىلا ةرص نيملا“”رظنت نا ىلا يل لهن
 ”ليلغو ةجاح هنم سفنلا يفو ةرسحم ايانملا قلا نا تفخ دقف

 | كِينأت ناو اهلعت نا يحن يلاح نع لأسن مل ناو كلنا ملعا يناف دعب اماو

 اناف دعبو بلقلا ضيرم ندبلا ملاس كيلا تبتكح موب اناف ةمالس ينع
 مهبسنو موقلا ةيمست هيف حيلم في رظ باتك ةعنص يف كادف تاعج

 مهني داحا ب ممانغ نم هيف اوفلتخا امو مهتنمزاو مهمابساو ممدالبو

 ناف جذوعاب كيلا تثعل, دقو (” ةفوكلاو زاجملا ' نايق ثيداحاو
 ناكناو همامتا مشجتن مل ىدرد هلا ند لك هللا عق لئاقلا لاق ناك
 ريل نيرورسم هانممتاف انتلعا 2 هنيع داوملا نا يبرعلا لاق اك

 افلا مبلها رئاسو ماشه 2 مهجخأو لع لا ئىاكسا ناو :هئف كر

 امم مايمف ” انيلآ عمتي مل صا يف ةشحوو ةوب مهل تمقو منادي دش

 دهسا ىل لاق لاق يري لا بمصم نع ينذملا بونا ونا ثدخ .ًاريثك

 ناؤش اهناو " يرقنملا ناقاخ نب حابصو تنا يحتست اما ماشه نبا
 ارت هزمغ ىف قابحا 45 يرض نا بدالاو ملعلاو ةءورملا خئاشم نم

 رظنا ق © تنكم يناغالا ق (؟) توقاي ةياور نم ةلالجا م طقس )١(
 ريغ اعمل الا انبلا يناغالا () ةلجلا هذه ةبقب فلؤملا كرت (6) نابّتف ق (5)
 مرك ذب بشي نا يناغالا (8)  يناغالا (7) ةحورشم



 «1 ب « يلصوملا ميهاربا نب قاحسا

 1 لاقف هرضحاف انالف يبرضحا هل مداخل لاق ىنعملا فرعو همهفالف

 ةعاسلا اهرضحا لاقف مرد فلا ةئام نام لاق عايضلا لام نم كلبق ظ
 مث لاملا اولها لاقف | و رضحاف اكولمم نينامي ينكج لاقف ةردد نينا ءىخ

 ""” اعيش هيطعن دحا ىلا جاتحت "”الىتح كيلاملاو لاملا ”رذ دمحم ابا اي لاق

 نمسك ةرضصبلا ىلإ ىذا ان قاحسا نإ مهنملا يحي نب يع" ثدي

 تانك .كالوم رصن وبا يلا ثعب كادف تان دئاتلا ماشه نب يلع ىلا |

 نم فرعا 0 الولف ير ش ةنع رصش و يردق نع عفنرب. يلا كتل

 انعدم هللا ةعطااب كلو انا هيف يب طلغ لوسرا "ذا دال هساعم

 انمواق تدسفا اهرش نم ةمالسلا انوجرو اهانضنباو ايندلا ارسل اذا سا
 نم هنر ُد أمو دال 20 ّثنآ الو ندب ر ل الف انسفا تقلعو

 تاقل هيلع تفلح كلنا الولف يلا كقوش

 قاتشملاب سيلو سحلا ىوكش  هقوش انيلا اثبع اكش نم اي
 قارف ةعاس ًاسفن تبطام  .يتديرت لااا

 تلقو هريغو نمشلا يف تاتملا نم تهرك ام كادف تلي 00٠0

 محاورا مسناو لامثلا لبقتساو دبرملا روظ ىلا اهب جرخا لازا ال ايبا

 ايش مهنم دحال يطعت نا جاتحت يناغالا (")  ى (؟) ذخ يناغالا )١(
 ا هتركذ اماماف اذه لحتست ءرش يابف يناغالا (ه) ١٠١ : ١58 يناغالا (4)
 تاعج دق َّق )3



 < سرنا سارا ناناسا ج 1
 ابارعالا شكو ربع يف هي

 اهيداو مسا نع ةيدوا مسابو  اهلبجأ نع لابجاب ” ينكآل ينا

 |0000 يل بصر ىرعا ةياع نيالا ايصق دع
 | امونا رادلا يف ىوت قارف الو اهرجاها نا يدو ني 7

 ابيضناو ينيضنن قوشلا حراو تدعب اذا اهنم يلو صواقللو
 أ اناو ةمتعلا لص ىتح برش وهو هيلع تدعاف هذعا ةاوبحتسا لاق

 0 اع لبقاف هايإ هيا

 كتلص نم "يدا ًاقيش "تيا اه حامسلا كادوح ا

 ةتستكا ةردق يل - نود الإ عش قبا إ

 كتنس يف هيبتجت ام ةعاسلا يفو تابهلاب مويلا يف فلتت
 كتبهىلعيزجييبر ناال ول قفنت نبا نم يردا تسلف 6.( 3 06 '

 | فرو تلسف تاخدف هيلا ترصف يلا ثعب مدارلا ميلا ناك الث

 | تبرشف رخآو رخاب يل مصاف هتيقسف الطر هوقسا لاق مث يلا هرصب
 | هتعبنا مث هايا هتينغف « اهلبج "نع لابجاب ىنك آل يف ه يننغ لاق منال

 هتدعاف توصلا دعا يل لاقف توندف ندا يل لاقف ابتلق يتلا تايمالا

 اليل تسلخل يناغالا (4) ةرضحلاب هل يناغالا () ريغا ق (؟) ينكا ق(١)

 كتاص يناغالا (0) تاقف ضاطرقلاو ةاودلا تلوانسو

 كي زارت اذا 1 1 1 ا



 ؟11/ ه6 يلصوملا ميهاربا نب قاحسا

 تنجا ام ىلع قاثجا "جحا ينتأ ريغ ةعول سا
 هسفنل يتدشنا داعو ةرصبلا ىلا يأ جرخ امل قاحسا نب دامح "” ثدحو

 نفسلاب 'يج دق ْنأب اودانت ىتح نزح نمنيبلايفام فرعا تنكام
 نزحلاو مهلا ليتق يلا تنّا انتقرفل هرك ىلع انقرتفا امل

 نبت و كلاقام شاملا لسحما اهملغي عمدلاو ينعدوت تمآث

 نصخلاب منرلا ميس لي م ينفشوتو ينيتضت ىلع تلام |

 نكن مل كايا يتفرعم تيل اب ةيكأب يهو تلاق مث تضرعاو |
 اهتبتكو اهتلق ًاتايبا هتدشناف ىعمصالا ىلع تلخد لاق قاحسا "” ثدحو |
 يهو تاسالا « ليدس ينيع مان نا ىلا له » يو بارعالا ضعن ىلا ظ

 / لاقق اهليلونب اهنا هل تلقق اهددربو اهب بج لم "لاق ”' ةمدقتم |

 كيف دسحلا رثا نا مرج الو تلفق نبي ابيف ” ديلوتلار[ نا مرجآل |
 ىلإ

 نبا نام هّرببو ينارعالا نبا ىلع موقب قاحسا 2 ناكو . ىهاظ ظ

 ْ مات يبا لوقب قحا هللاو قاحسا لوا يبارعالا ظ

 هيدا نمو هلام نمذخأت كلم ىلا انحابشاب# يري |
 دقو هاط نب ةلط "يلا ثعب لاق قاحسا ” ثدحو . هيف ليق دق نم |

 ىتتَع لاقخ ههجو يف ةءىرض ةتاضا دقو ”ةارشلا ةيقو 0 00

 ظ ١ هص (5) /ه:6ه يناغالا (*) ١٠٠١ : ه يناغالا (5) مجمحأ يتاغالا )١(

 يتاغالا (97 هذه ريغ ةرابعلاو : هه : هيناغالا (1) ديلولا ق : يتاغالا (6)

 ظ (ه١ ص ) مامن ينا .ناويد يف ام ةقباطم ثوقاي ةياورو : انسابشأ لاا
 ةارسشلل يناغالا )١( م*:ه يناغالا (4)

0 



 ؤ

 « يلصوملا ميهارب | نإ قاحسا ف اهلا

 مث تايبالا هذه امل تلقف ةيراج تقشمت لاقق هلاكب نع “" لئسف

 اذه تينغ اذاف ينيع تلتعاو تربك ىتح ” اه افوغشم تنكو اهتكلم |
 . هيف تنك يذلا يرهد ىلع ىبا اناو ةمدقتملا همايا تركذ توصلا |

 ينقل تارعإلا شنب ىدقفاو قلطسا "كلغ |

 تذغ نيح تيه اذامنصنلا لع ةودغ ةماجلا هللا لتاق لا
 تنجا عواض تناك "”امدجولانم تف يمجعا توصب كنت ظ

 ” تاو امد ينيع ترطق ًامد ةبابص نم'ئرمأن يع ترطق ولف ظ
6 

 ع ةماجلا يده ىرا تلقو امموصل ترو قىتح حك ا

 000 عر م6 . : 0
 | تلون دق يتلا يناه ىلا قوشب ىتتلتق نمد ول تارفز يلو |
 تاظا دق دغ يف ىرخاب يل نش ةياالل ة77 مويلا ةرفز يده تاقاذا|

 00 اناقل يبه تلج ان ١ ىلا لع ىلعا قوما ركتسإق

 ٠ اهليبارتلا فاسنم نيملائئذق... اهلأس ىف اول .ىتح .تاخم دقت

 تا ام تيطعا سفن لك ىرا يتتيلف يحاص اي الحرا تاقف

 0] لبيآلا رخآآ هتلركذ اذا دحاو ما ام هقاب امل تفلح

 تذظ كن ثيح نم ىونلا فورص اهم 6 ةيبارعا دحو الو

 0 1 ليللا رتل ءامح دربو هيلو بيدعلا ءام تك اذا ْ

 وذ يناغالا (5) 157 :م يناغالا (*»  ىق (؟) ٠١5 : ه يناغالا )١(

 يناغالا 07 ىدان يناغالاو : يتاث يتلا ق (1) تملاو يناغالا (0) يذلا يا
 0٠ ٠7 عيلوسلا لملو :تنرآ تخ نطي نم ىملعا نطو ىلاعألا (8) داضبلا

 « تنرا تبخ نطب نم ىصخلا



 1 * يلسوملا ميهاربا نب قاحسا

 تقاسم فاعلا هنججا .ينأ ىلع ليم يدعو |

 فالا نيب نم برتغم دجو وا اهدحاو توملاباصا ىلكت دجؤو ا |
 ظ اهتبجاف لاق ||
 افاخ ام بلقلا تقذا دق امل لقو ٠ "2 "تنمظ ذاءاسهز ىلعمالسلا أرقا |[

 اناكوتو احس هعمادم يرذي ًايتكم تفلخ نمل ”تيوا اما |
 افالا تقراف دقو كيلع يدجو - .” هب تعش فلا ىلع تدجو اف ْ

 هسفنل قاخسا ىندشنا لاق يعازللا هللا دبع نب دمج" ثار |
 لحل ىج نم اندنعقحا ناك هب او ناشواملا مون هللا قس ]

 لضفلاب ضغالو رصنيباباجح لبن ملو اضغووللا انينتجا ةادغ ||
 لبخلا نم ذيدش رش انب فاظا اننأك انجر .متتفاتنات انيا ١
 ملول لاقف ناشواملا موب ثيدح ام هل تلقق لعفف اهينبتكب نا هتلأسف ||
 نءا ناكو لاق . ينربخم ملو كيني الامع تلأس اماتدايالا ك٠

 هلعو هظفحو هيدا ركذبو هيلع ينثيو هظرقبو قاحسا فصي. يباسعالا | .

 هلوق نسحتسي و هقدصو ظ

 ليوط دبع مونلاب يدبع نا ليبس ينيع مانت نا ىلا له ]|
 ليسن هيلع ًادجو موي لك ينيعف يمسا ال نم ينع باغ |

 لياقلا 2 نمت سنو قدح رثكب كتم لقا 17

 ءاكب رحا ىو هانيع ضيفت تايبالا هذه ىنغ اذا قاحسا ناكو

 )١( يتاغالا (5) هقرافا يتاغالا (") تدير يتاغالا (*) تطح“ يناغالا 6:1١/

 ) )5يناغالا يف ام ىلع دين تييبلا



 .# يلصوملا ميهاربا نب قاحسا 51

 || اناك م كاضر ينع دمي ملامو - انابضغ ”تمدام حارلا يلع مارح
 | اناسحا ةءاسالا دنع يندوعت 2كلزتملو تاسادق يناف نسحاف

 ضرع امنا كح و لاقو كحضو امهأرقف ًاعيمج ني رعشلاب لضفلا قاف لاق |
 تش ناف تعم دق اب يبدعو دق لاقف ةءوسلاب « كيضرب مالغ » هلو ظ

 | يضرف هيلا ترصف هلوسر يناثلا لسرب نادرماف معا تناف هينمرحتنا ا
 أ اج نب رفسبل ع تع لق“ ” قانتسا ثدحو .نوعلتيفوو ينع |

 ظ دفان كمداخ ينبجف ريغك كتمت نا ناهس الو كارا ال يا |

 ا مايا دعب هيلا تبتكف هكنف ينع ء كبجح اذا لاقق |
 "0 كشل كلاريوس لا . هوس لك نم كءادخ تلبح
 ادالسجا - اهلا لسا 1 سل مالسلا نيبو ين» نولوحي

 '” 0 امليق الا كاذ هداز. ا دفاع يف كرما :تدهاؤ |

 ا هللا ودع اي اهنلعف هل لاقو هيلع تايسالا ًارقو اذفان اعدو ينرضحاف ““' لاق ظ

 | 1 و دي مم ظ

 نا ام ( 1١5 : ه ) يتاغالا (”) ٠:6 يناغالا (؟) ماد ىق: يتاغالا )١( ا

 يتاغالا (7 اهتريشع يناغالا (5) ه١ : ٠ يتاغالا (ه) هذه ريغيتاغالا ةرامع (5)

 لمحن



 3” * يلسوملا ميهاربا نب قاحسا

 نا لام نبا ىلا هل تلقق السم ًامؤب ” ناجد نا ريبزلا ينءاج لاف

 نأ فرعت تنال تلق حبطصنل هيلا ركبأ نا ين ما عبب رلا نب لضفلا ظ

 ١ ل تلف مث برش يدنع اخ هريغ قوبغ لضالا 07
 برطنو اموب نيهاللا عم هلو برشت كحيو ماوعلا ابااي ما |
 كضنب لضنلا كري رت لني ١ در ناب "دق مويلا تبر ام اذا ||

 هرخأت ببس نع هلأسف لضفلا ىلا راص مث انموب انر رسو يدنع ماقاف لاق |[

 صاو ينع هبجو لّوحو "يلع بتعف رعشلا هدشناو ثيدحلا هند هنع |[

 هيلا ةمقر يل لصوب الو هيلع يل نذأتس الو يتلخدب النا, باس ١٠٠١

 ؟" لضفلا ىلا اهب تبتكو تلقق |[
 لضفلا ىلا حاورلا يبابغاو يماقم اوأر دقو نوتماش سانا لو |

 لبحلا مرصنم مويلا هنم حبصاف ةرم لضفلاب صخ اذه ناك د

 لذعلاو ةمالملاب يسفن تعطقل هتلع ىذ كاذ يف يل ناك ولو |

 ةشاو هينذ نم بجا لاق اهأرق لف هيلع تايبالا تنصر لس سلس
 ا”يطصت هما ىراال يسفن يف تاقف لعفلا كلذب ابنذهسفن نم ىريالهنا

 نوعل تلقف نوع هبجاح الا

 نوك ناك اذا ةدغ يل تنا > نوع كغم للرد

 |( 2 نوذرب وا كيضري مالغ لضفلا يضر نا هّللاو يدنع كل

 ١ تاقف هيلع كل هضرعال ًارعش لقو ةعقر بتكا لاقف
 اءاشنا بيس نكلوه9 : ه يناغالا يف تايبالا 2# قى () نامح ق )١(

 ١ حصل ىق (4) توقاي هاكح ام فئاخي
 ك0 _



 6 ىلصوملا ميعاربا نب قاحسا اهقن

 قاحسا نع قاحسا نب "” دا ثدحو .مرد فلا ةئاع كل ترما دقو

 ١" لخذا نا رما عضوم ىلا نكا رين قلب قئاولا راد امو تلغ د لاق

 طق هنم نسحا عمسا مل ًاعرتو تي نم دوع توص ةريسق ايلاع ناك ٠

 تعمم ”يش يا يل لامتف قثاولا اذاو تلخدف حاصو ةنسأر مداخ علطاف

 عما تسبق حل كولمت لكو يل مزال الماك ق الطلا حلق

 لئاوالاهحدم معو ب فل ننال وه ام لاقو كحضف ايس ]نت ةلثف
 يف رثكو ممدعب نوعباتلاو ملسو هيلع هلل ىلبص هقأ ل لوسر باىصا هأهنشاو

 هممت نا بحنأ ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر رجاهمو ل |جو نع هللا مرح

 مالغ اب لاقو هنأر ليمجو نينمؤملا ريما باطخي يفرش يذلاو يا تاق

 رعش يف ىنغو برضو يل لطرا مفدف الطر قاحسا طعاو دوعلا تاه

 هيف ةعنص نحب ةيهاتعلا يىبال

 لمثلا فجرحلاو ابصلا اهلعينست ”.١ مهتّعدمب نم مهر وبق "صم
 لدهنم عاقلاب بشخ مهنأك مههوجو نع اماوه نوعفدب ال
 3 عع نا يمشنا لاقو ينسلجاف هل توعدو تق مث لطرلا تب رشف

 ىلا لما لاقو همدخ ضعبب حاصو ةشلاثو ةيناث هيناتفف هللاو يا تلق

 تاوصا ةنالث تعمم دق قاحسا اب لاق مهرد فلا ةئامالث ةعاسلا قاحسا

 كلها ىلا فرصتاف مرد فلا اعدل تنكاو لاطرا ظل تطرق

 ميهاربا نب قاحسا ”ثدحو . لاملب تفرصناف كععم اوّرسبل ارو رسم

 مه نع يناغألا (:) تححأ ى () هتلضف يناغالا (7) 15” :  يتاغالا )١(

 7م. : ه يناغالا (5)



 51١" 6 يلصوملا ميهاربا نب قاحسا

 فرط يفرحلاو فرط يف راف اهيناوج يف رحبو رب تفح "'
 فنا ةضور اير اهنم كيني ةيلاع نم مسن لازب امو

 تلقف هتحدم مث

 فرسلا نم يوح ام لذد ىرب الو د هلام ينش دوملا بسح ال

 ينانكو دمح ابا اير هللاو تنسحا لاقو انرزضاتعا ابي تبعت

 اهف لوب يتلا ةيملاصلا ىلا هعم ترفختلو مرد فلا ةباع يل رماو ذئموي

 ىذاولك فارطا نم ةيحلاصلاف

 تاقف دادغنو نايبصلا 50

 ادعادغ”اهمتددزااماذانيكف ةببرق يهو دادغب لع ىبلا

 ادب اهل قارف نم اندجو م لت نعدادنب ترا

 ادجو اب” م تداكوا قوشلا نم تمطقت يسفن دادغب تركذ اذا

 نيا "اا تحمل اعادو احل عطتسال تحر نا انزح نك

 نينمؤملا ريما اي هللاو ال تلّقف دادغب ىلا تقتشا يلصوم اي. يل لاقف

 هتدشناف ناتي ينرضح دقو نايبصلا لجا نم نكلو

 '”رازملا برق مهم كقاشو راغص ةيبيصا ىلا تننح

 رايدلا نم رايدلا تند اذا: .ًاموي.قوشلا نوكيا ١
 انيلا نم ان اريد كاايغ عم متاف دادغب ىلا رص قاحسا ' "اي يل لاقف ظ

 اينع ف : يناغالا 6 امهسب وهف رو ري فح دق نادفبلا ميم )050(

 انا اي ق (5) رايذلا ق (6) ابك اسل وااهنك اس يناغالا (6) تومن يناغالا ١١



 سس

 * يلصوملا ميهاربا نإ قاحسا اهل

 هندشناف تاه لاق اهابا كيدشنا

 ربك نمو مكس ند جاعا | امو هتفيلخ نع يدعد هللا ىلاوكشا
 | رفسلا ىلع ىوقا الو هيلا مو هب تممح نا اليحر عيطتسا ال

 | يرصن يمايالاو ىهدلا ثدحا ام ينعنع 5 هيلا ليحرلا يونا

 | فعضربك امل قاحسا نال يرصن, يف مايالاو حدا تدع اناو#

 | هيدشناف يل نذاف اهم هتحدم ةديصق داشنا قي انما 7 رضا مث هرصنإ

 | يدالواو يلها ىلا انينح يبلق انه كلا ب ترام

 أ داو لضف نع سفنلا تباطو مهني ل افحا ملو تمزتعا مث

 | ١7 ىداذمتو ينصو اهم طاحا امل مكمعلاو ميدإي تك 2 ولف

 لاقول ينربخا ربخلا اذه. ربخا دقو ىح نب يلعل مههاربا نب دمحا لاقف

 ةمامد نم مضت قاعسا ناك سيلا اداتحو الضف يترضحا ةفيلللا

 | فهلا ىلا هعم تردخحتاو قاحسا © لاق . اههدهاش فاجتو امهتقلخ
 | ١ هذزأف اهتاه لاق ةديصق نجتلا ىف تلق دق نيتمأولا يما ايدل تلقت

 | دل مث يدسلاةراخيُش ظفر انبتال سيلا كازا"
 يلوق ىلا اهبف تيهمنا ىتح
 00 منا نم ىدغا الو ءاوه ئصا لبج الو لبس يف سانلا لزني ل

 | يف درت مل ةلمججا هذه (©) مقس ( 1٠١:0 ) ةياور يفو : مه يناغالا (1)
 | يباغالا (5) نيتبب يتاغالا ةياور تداز (5) ىوه يتاغالا (*) يناغالا نم عبط ام

 ( 75:5 ) نادلبلا مجعم يف ةديصقلا هذط توقاي ةياور (5) ا5زل : لو هخ : ه

 اءرغ ند لكأ



 ؟5 * يلصوملا ميهاربا نب قاحسا

 لاط دقو ىأر نم رسب هدنع هتلق رعش يف قئاولا تينغ لاق قاحسا |

 وهو يليها ىلا تقتشاو يئاقم | ظ

 سافنالا ةفيعص يهو جس يف تدب اذا بونجلا حد ادهاعا

 سايسلاو: ثاحنمللا نم ًاقيع تمحو .ئدنلا درب تلمح دل

 نكي مل ًالايث 0 0 تاج ول "” قايضسا اب لاقو "هسا ١
 تاقف سفاالل بيطاو ةماخو ”لقاو داسجالل محصاو ىذغاو قرا |

 وهو دعب اهف ريسفتلا نكلو نينمؤملا ريما هلق ام يلع بهذ ام

 سايلاو هلوهذ دعب بصلل ىوملاو ةءابصلل جيم اذام
 "* بونهلل ال دادخب ميسنل بونملا هب ءيج ام تبطتسا اهئاف قئاولا لاقف

 هدب تلبقف تشو نينمؤملا ريما اي لجا تاقف ابيلا ال تقتشا تقتشأ منلاو
 0 ف ضان ا ديشاز ”نتعاف مايا ةثالمث دعب كل تنذا دق لاقو كرضف

 ءافلللا نم دحا ينلصو ام لاق قاحسا '' ثدحو . مهرد فلاةئامب | ٠

 هتبتغ دقلو هماركأ ينمركي دحا ناك الو قئاولا هب ينلصو ام لثع | ٠

 م ىييلل ىدبم ابم ادالب ىرت نا كدنايح تلاط نا كلعل ا

 مهرد فلا ةئامئالثب يناصو مث هريغ ىلع برش ال "” ةعمج ينم هداعتساف |
 ”” امأ قاحمسا اي كحب و يل لاق هيلع تمدق الف هيلا ىنمدقتسا دلو

 يترما نا اناا كلذ يف تلق دقو يديس اي هللاو ىلب تلق يلا تقتلا |

 ا لها مسن نم يناغالا (") دمحم ابا اي يناغالا (5) هيلع برسثف يناغالا | ٠١
 ةليل يناغالا (7) يللايلل ق (5) 151/ : م يناغالا (08)  ى (5) بونجلا ال دادغب |

 امق ملا

 دهل



 ه6 يلصوملا ميهاربا نب قاحسا ١"

 ريعلا كالواام تلقق ادن زم ىوا مهرد فلا ةثئاع كل تما دقو

 ىلا ىجوحا ام تلتف ادد زم ىرتا فلا اًنام اهناف لاق كاذب نينمؤملا

 دا كالوا ام تاق ادد م ىرتا بشلا ةامالع "" اهناخ لاق كاح

 "5 اكييَعو . انه ىلع ديزن ام هجولا قيفص اي لاقف كاذب نينمؤملا

 | تجرخ ذا دمع يلو وهو قئاولا يدب نيب ًاسلاج تنك لاق قاحسا
 || ةدع "' اهمدق, ينيع هنأر نم نسحا ناب طوخ اهّنأكر صقلا نم ةفيصو
 ظ شهد رظن اهلا ترظنف كلذ وحنو ليدانملاو باذملا نمدباب فئادو

 ظ دق دم ابا اي كل ام يل لاق ابيلا يرظن حاملا ناشف 7 ىقمرا فو

 ظ هذه هقاوعتلل تدر“ لاقخ :تتلط كيف يملا :تنابو ك.ءالك عطقتنا

 | يف ًاثيش يندشلا لاقو كمضف مولم ريغ تاقف كبلق تباصاف ةفيصولا

 ظ رارملا لوق هتدشلاف ىنعملا اذه

 | مثار ١" كنا ىم تلاخام:ةئاب :.. قايد هللا كرم ايلا. :ىكتا
 حالم ولا ترحل رتسلا قو... :ةنيشه < تلظ ام :ةناو

 | ” متاوطلا هتخوط ذا دسا اخا ةيمر نيمراف ”نكامرا نريخم
 | خشار نامرب لفط امل ةابم . امأك حاشولا سالسم نسبلف

 | ”ديبرا امكءاج ناف ال هيف منصاف تفرظو يتايحو تنسحا قئاولا لاقف
(4) ) 

 ثادحو . ةنراخلاب تقرصنا#هايا هنو انْ هيف تمنضف كل ةفيصولاف

 ١( ه يناغالا (؟). -ق : ٠١4 )*( وهو يتاغالا (4) مدت طق يناغالا |

 دير م يناغالا (/) حراوطلا هتحرط يناغالا (5) وه يناغالا (0) ينقمري |

 ه يناغالا (8) انيرطاو :١١



 « 6 يلسوملا ميهاربا نب قاحسا

 ا لاقف من تلق ينمت قاحسا لاق مرج رينل هتحرطاو هنوفج يذلا كدبعل |

 ندا لاق هيلع تلخد الف هيلا ترصف هلوسر ينءاؤ ةعاسلا ينرضحي |

 رهظاو هيديب ىتنضتحاف هيلع تيبك اف يلا اهدا هدب مفرف هنم توندف |

 4 لاقو 0 قيدصل سااؤم قيدص رهظاول ام يناركأو يرب نم

 امو. نومأملا تين قابحا

 وا قاعاوم تاس كلاب برشلا نم يصفمو يمظعل ىورا ىوهملا ركسو 1

 بابشلاو غارفلا نسحاو كلذ نم بيطاب كربخا الا نومأملا يل لاق ||
 ضعد ًاموب هترضح اناو مصتعملا ركذ لاق قاحسا ” ثدحو . ةدجلاو |

 لاقف تقولا اذه يف عنصي ام لوقت ىتح اولاعت لاقف هنع باغ دقو هباعا

 عنصي ام مسهفا ينكلو ال تلف بينلا لسنا لاق بيصاف لوقا اذا تلق
 كنكح كل لاق تيصا ناو تلق بصت مل ناف لاق هتفرعم ىلع ردقاو ||

 سفتش تلق لقف لاق بجو تلق بجو لاق يمد كل تلق بصت مل ناو ّْ

 77 ناك نلف ايف تنملكت يتلا ةعاسلا طفت تلق اتم ناك ناو" ل

 مكتحاف لاق ميلاف تلق تفصنا دق لاق يتق دقف اهيفوا اهلبق تام ا
 كل ياضر ناف لاق نينمؤملا ريما اب كاضر الا يمكح ام تلق "” تئشام |

 | ١١ا/ : ه يناغالا 0 ١١١ : ه يناغالا (*) هربلل هّقيدصل يناغالا ( 1 ١)

 ق 07  ق (7 تلق ى (5) ينغي يناغالا (5) درنلاب بعلي يناغالا (5) ||
 ق1[



 # لسوملا ميهاربا نب قاحسا وف <«
 | دلولاو لهالاب سفن كسفن تدف ريمالا مئاقلا انا

 اا لك قوف دوملا نمادب 9 مهيلو ذا سال تمس
 | .شارف ةثام ابلمح انراد ىلا ”” تلخدا دق اهني رف مجرد فلا فلاي هلصاف |

 | نماقرح عفش مل هش نبرشعهمودق دعب نومأملاماقالاق قاحسا ”ثدحو |
 ظ عامسلا ىلع بظاو م مث ديشرلا نب ىسيعوباهترضح ىنغ ”نملوا ناك مثيناغالا | ]

 | رهظ 9 م ميرا كلل م اقاف ديشرلاب هما لوا ىف ًابشتم ا

 ٍ هنرضحل تجرأ ينع لاب عامسلا بحا نيح ناكو نينغملاو 5
 ْ لاقف ةفالخلا ىلع هش لجر ٍِّف نينمؤملا ريما لو ام يلع نعاطلا لاقو

 3 ينافجو يركذ ب ع نعم زا را
! 
 ا

 ْ كل حتقنا كلأس اذاف اذه نمل كلأسن نا ميا

 || ينل هيلع تيقلاو ءادتالا نم كيلع لزسا باول نات ديرما

 00000 رخل قرط كلللامآ  ءهدراوم تتعدت ءابلا ةحسان |

 ئ دورام ءاملا قيرط نع الع هل *” مايح ال يتح ماح مثالا

 أ| نا نومأملا ادع اف هترما يذلا رعشلا هاّتغ سلج لا هب واعن رقتسا الف لاق |
 ” ليس ان تلق رمشلا اذه نمل: هيولع اي. كليو لاق _ىتجءاننلا معس |

 ىلا يناغالا (6) 1١1 : ه يناغالا (#) تلصو ينااغالا (؟).هتيلوا ق | ١٠١(
 ماوح يناغالا (ة)ءامدنلا |



 5و * يلسوملا ميهاربا نب قاحسا

 ليلق يل ةزريطت :بق مي" يلام. اسكت نرسل ل

 ليج نينمؤملا ريمأ يرو ىننلا مرحا وا رقفلا فاخا نيكو
 امس انينأت تايبا ود هلل لاق مث هللا ءاش نا "” كيفك ل ديشرلا لاقف لاق

 مرد فلا نيسمخم هل ماو اهلوضف لقاو اهلوصف نسحاو اهيوصأ دشأ ام

 مالعف هنم نسحا يرعشل نينمؤملا ريمأ ا هللاو كفصو قاحسا هل لاقف ||

 لاق مرد فلا ةثام لوقلا اذهل اهواعجا لاقو ديشرلا كصضف ةرئاللا ذخا
 ثدحو . ينم ماردلا ديص) قذحا قاحسا نا ذئموب تلعف ىبصالا | 2)

 نوثدختي تلق- سانلا ثدحت .«ىش ؟” يئاب امون ديشرلا يل لان لاق نأ ١
 حاصو بضنف ةرازولا عيب رلا نب لضفلا يلوتو ةكماربلا لع ضبفت كلنا |

 لّوا ناكف انب امد مايا دعب ناك الف تكسماف كاذو تنا امو لاقو |

 قدصلا كدنع: ٌديضفأ 1 كاشفا ىلا

 قحلا عفن مل ذآ لطابلاب .عفتلا انبلط

 قفرلاو ٌربصلا هاوه يف ابص مّدق ولف
0 

 قزر .ىوحلا نكلو - سانلا ىلع تمزدقل ظ

 ترص دق قاحسا **” ايب يل لاقو ديشرلا كدكضف لاق ةيهاتملا ينال رعشلاو |

 قئاولا ىلا اهادها ناك يتلا قاحسا ةءراج تاوبش '"” تئدحو .ادوقح |
 4 - ا
 هرعش يف © هعنص يذلا * هنل قاحسا ىنغ امل نيمالا ادم نا |

 يا ىق (54) :١١ ه يناغالا (”» فخم ال يناغالا (*) يلاحو ق )١(
 هن يف ق (8) و9 : ه يناغالا (7) قاحم#ا ابا اي ق (3)كاندددص ق(ه) |



 6 يلصوملا ميهاربا نب قاحسا م 5

 ظ اطلب ةالابمو ةفرعم ةلقو بداو يأر ءوس اده نا كحبو لعت سيلا

 | ميركلا كلوسر قحو ميظعلا هللاو هل لاق مث حيبقلا درلاو بيذكتلاو

 ءامسلا نم رح هيلع طقس وا ء ءوس هباصا نذل أ نم نم قب أنأف ةذلاو

 هّللاو هب كناتقال ةءاخ تاموا فّمس هيلع طقس وأ هّباد نم طقس وأ

 داك دقو جرفخ جرخاف نآلا م” هل ضرعن الف ملعا تناو هّللاو هللاو

 لعش هنع تضرعأف هدنع ميهارباو هيلع تاخد كلذ دعل ناكالف توع

 ىلا 7 هل لاق مث كصخو ىرخا ميهاربا ىلاو ةرم يلا رظنب ديشرلا

 هلع ردت إل اذه ناو ةنع ذخالاو هلا كليمو قاحسال كبح ملعال

 هيلا نسحا نكلو هوركحمب نوكي ال ىضرلاو ىضرب نا الا ديرت امك

 دس هتبقأع هاومام نلاَغ 3 كلذ تلمق اذاف هلو 3 همرك أو

 | ىبمصالا نع تندح لاق دّربملا ”ثدحو . اًننس ملصاو هيلا تمققف هنيلبأو

 ' فلا سقت هتأرف ديشراا لع امو ميهاربا نب قاعساو انا تلخد لاق

 ظ قاحجا هدثلاف

 أ ليبس هيلا أم يش كلدف يرهقا امل تلق لغتلاب ةرماو

 |ليلخ تاملا ىتح هل اليخم ىراالو ماركلا نالخ سانلا ىرا

 | ليخم لاقي نا يف تمرك اف هلهاب يرزي لخلا تيأر يناو

 "00077 قوكي نا امس لآل اذإ ٠ ٠ هتلع دق قتلا قالخا نيخ نمو

 )١( معا تناو هل ضرعت الف يناغالا (5؟) يدهملا يناغالا )( ق 

 ) )5لاش ىق (0) الال : ه يناغالا



 فلا 6# يلصوملا ميهاربا نب قاحسا

 هتينز هللاو دق كمئاقو فرعا ال '” ينارتا قاحسا اي كحيبو يل لاقو

 مهارا يا كب رض ول كن يثّدَح كحبو دعت ال كحبو تاعفد

 هنالُغ ضا ول هارتا لهاج اي خا وهو هب رضاف هنم كل ”صتقا تنكأأ

 نينمؤملا ريما اب ينتلتق هللاو دق تاقف كب هلتقا تنك كولتقف كولتقي نا

 حاصف نآلا هغلب دق هنا يف كشا امو يناتقيل هغلب نئاو مالكلا اذه

 تاقف فرسهناف ّق يل لاقو '"” ةغاسلا ميهارباب "يلع لاقو مداخلا رو رسم

 يزرع اخ يورسا 7 ذلثأم يلو يع يل ذك مفكو مدا نم نأ

 يداخ “ تست هل لاقو هلهح هلو هخعو هيلع لمص تش و

 عنصلو يلع مدقتو يدا 8 ينا ة ةعينلصو يبداخ ناو ' 02 يتعينصو

 ءانغللو كل ام تناو هلاثماو اذه ىلع مدقت هاه هاه يرضحو دا

 قلبا نظل ىتح هايا كحراطو '' هنلل ذخا نمو« وه ام كيردب امو

 كنا "نظن مث هتعانص وهو "هب يذغ يذلا قاحسا غلبم ”” هنم غلبت
 كلذل تدشن الف كيلع ةجملا ةماقا ىلا كوعددو ه.ردن ال امف هئطخ

 ءوسو لقعلا فعضو طوقسلا ىلع لدب امم اذه سلا همتثل مصتعتو

 "" هنكحت لو هايا كراهظا مث "” كببشب ال ايف كلوخد نم بدالا

 | ثالث هتينز هللاو دق كدارمو كلوق مهفا مل ينارثا ينافالا ااا ق 0(
 يناغالا (9) كليو تهذ نياو كماوقاو كنئاقو فرغاآال نإ 1 0
 نباو ىميدن نباو ىناغالا (4) ينوربخا ًاعيطم يلو يناغالا (”) لاقو رضحاف

  ينافالا (8) مهوتي يناغالا 0740  ق () يدلجمب ”فختستو يناالا (ه)
 مث كفرشو كنءورم ىلع كنذل ةباغو يناغالا ٠١( ) وهو هماعو يتاغالا (5)

 ديشرلا مالك توقاي رصتخا )١١(



 6# يلصوملا ميهاربا نب قاحسا 8 م.

 ©" ةينازلا نبا اي يل تلق امةينازلا نبا اي كل لوقا تنك دل كلذ الولو
 أ هتعانص ت ترك ذل كالولو لعالا كلاخ ىلا ف فرصم» كمذ يف يلوق نكلو

 ظ ا لوكد م ميهاربا نا تلعو 9 راطي ناكو قاحسا لاق هبهذمو

 | 0 كاين ةحامردس وم“ لادسديتل ناو ديشرلا

 | © مكي داعتو كلذب ينددهت لازت الف كيلا ريصت ةفالللا نا "نظن تنا

 000 اابطت تنتاو ضآلا لع ةداولو ةل ادب مام ءالوا باس ىداعت

 | نع ىلاعت هللا ايرغ آل ضرار 7 اين ممايلواب فختسلو مهعو

 | مارخ هللاب ذايعلاو كيلا تراص ناو امود كلتش ناو هدلوو ديشرلا 3
 | ذئنيح """ عنصاف كيبواملا نم سبطا توم او دئموت <« شيعلا ع

 | ريما اي لاقو هيدي نيب سلخ مهاربا بنو ديشرلا جرخ الف كل ادبام

 | لوقت ام لاقو ديشرلا بضفف يب فذتساو يما ركذو ينعش نينمؤملا

 | 0 دو رورسم ىلع لبقاف رضح نم لس رمال لك اتاو

 | نا ىلا ّدبرب همهجوو هناربخي المخ ةصقلا نع املأسف " مداخلا
 | هلام ميهاربال لاقو هنول عجرو هنع يرسف ةمالللا ك5 للاخ

 | كسسماو كعصوم ىلا عجرا كباوج ىلع ردقب ال هنا كفّرعف هتمتش ينذ
 | جرخو حربا ال نا سما سانلا فرصناو سلجملا ' ” ىضقنا الف اذه نع

 ىلع لبقاف يسفن ينتتمهو يفظ ءاسف يريغ قبب مل تح رضح نم "لك

 مث يناغالا (5) لا كل لوقا نا نسحا ال تنك ينا ىرت وا يتاغالا )١(

 يناغالا(6) مث ىق (0) هنوربخف يناغالا (4) لأسي فوس يناغالا (**) تماعو "تكس
 فرصنا ق )٠١(  يناغالا (4)  ق : يناغالا (6) قى (0 ايفشت



 تليين اي يدع ا فرو نع سس نا لاي و

 0000-0 ا اذ ا >7 ز ز 2 ز 7 ز7 7 7 7

 ١ * يلسوملا ميهاربا نب قاحسا

 هيلا ابسقنم هنعاذخاي نتتوهنابلو هيراوج ل ىتح دال 0
 اهزيمو هَئارطو ءانغلا سانجا حمص يذلا وهو هريغ نع الضف هل ًابصعتم

 ايم ًاعدق نكي ملو هدعب دحا هب قلعت الو هلبق دحا هيلع ردقتي لازييمت

 ىتح الكا ليعلا لك يدم نب ميهاربا ناكو . سنجلا اذه ىلع

 | قاحس ا عدب نيك هن افاكم بالطبرو راهاوإ هن راديف قايانيا لا

 ةدغع هم فلو هنآ * يف لكتل نا اههتلا قاسم ناك هتيمرانمو هت

 مهفو هتصاخو هئامدن دذعو ديبكا دنع امو تدك احا لاق دهاشم

 7 قاحسا '' اي ديشرلا يل لاّمف يدبملا نب ميهاربا
 تيششا امو نوشتنملا حارو 2ىرخا تيقسو ةمادم تبرش

 الو قاحسا اي تبصا ام لاقف يدبملا نب ميهاربا يلع لبقاف هتينغف

 مل ناف هنغف تش ناو هفرعن الو هنسحن امم اذه سيل هل تلقف تنسحا

 مث لالح يمدف كئاهنلا ىلا كئادتبا ذنم هيف ءىطخم كنا "* ك
 يشو يبا ةعانصو يتعانص هذه نينمؤلا ريما اب تاقف ديشرلا ىلع تابقا

 (" اهانعزان اذاف كطاس انتأطواو ” كيلا انتمدختساو كنم انّتب رق ينلا
 كيلع مول الو ورغ ال لاقق بذلاو حاضيالا ن تال دج ل ىلع الب دحا

 لع يرام قاعشإ ١ كلذ لاقو ميهارب ١ يلع لبقاف لول ديكر ماقو

 هل تلقف هعم يسفن كلما ملام '” ينلخادف ةينازلا نبا اي تام

 0 ةفيلخلا وخاون ةفيلطلا نبا تناو كتباا لع ردقا الو يلا

[ 
 كدجا (50:6) يناغالا (4) قاحسا ابا ق (*) هتكسب ىف (؟) هيفاكم ق (1)

 نا ىق (8) ىنلجادتف ق (0/ اهب يتاغالا (6) كل يناغالا (ه) |

 دي
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 ' 013 يوطلا لاغ يلع نلآلا رصكا دق داو نق ىلا تننأو

 | نم يوطعلا ناكو لاق كيلع اذه يف هباوج لاقو منك أ نب يح يل
 | ليق اذا ينربخا دم ابا اي تلق قاحسا ىلا "تتلاف مالكلاو لدملا لها

 | ةديبع واو يعمصالا ما قاحسا نولوشا ةغللاو رعشلاب سانلا ملعا نم

 || نولوشا وحاب سانلا معا نم لبق ناف لاق ةديبع وباو يعمصالا لب لاقف

 | ملعا نم ليق ناف لاق هبوبيسو ليللخا لب لاق هبوبيسو ليلخلا ما قاحسا

 | لاق يلكلا نبا لب لاق يلكلا نبا ما قاحسا نولوقبا باسنالاب سانلا

 ا | ماظنلاو ليذحلا وبا ما قاحسا نولوقنا مالكلاب سانلا لعا نم ليق ناف
 || نولوشا هقفلاب سانلا لعا نم ليق ناف لاق ماظنلاو ليذحلا وبا لب لاق

 أ لاق فسوب واو ةفينح 6 لب لاقق فسو وا قاحسا
 ا ينيدملا 0 | قاحسا نولوقا ثيردحلاب سانلا ملعا نم ليق ناف

 | ليق اذاف' السب عر رخفلا نا لب# لاق نيعم نب ىحنو

 | لاق قاحسا نم لسءا نالف لئاق لوقي نا زوجي ءاننلاب سانلا لعا نم
 1 تناو هيف كل ريظن ال هبال هيلا تدسن ام ىلا َت تسل انهاه نف تاق ال

 دقل مك 1 نب يح يل لاقف . فرصناو ماقو كلحضف ءارظن كل هريغ يف

 ! نم ىلع داز وا لئام امير هنال قاحسال ليلق ظ أاهفو ةحللا تيفو

 || ثيدحلا ىور دق قاحسا ناكو . هريظن نامزلا ين لقيل هناو هيلع هتلضف

 1 | نكد عري ةنديع ناو ميسو ريرضلا ةيواعم ونا مهم ةعاجج نع

 از سانلا دشاو رخانو مدقت دقت نمم هب هللا قلخ قذحا ءانثلل هنيعارك ١

 لصالا نم طقس )١(



 ظ
 15 6# يلصوملا ميهاربا نب قاحسا

 فخام تاج لاَتف كبتك نم ًايغ تلح له هل تلقق ا يلصوملا
 اذه ناك اذا تلقو ترجف انودنصا حم ةساع 0

 بجحعي يعمصالا ناكو . كلذ فاعضا لاقف لش ام ه نوكي كف ؟نعا

 قاما وف ١
 مزاخ نباو مزاخ يمهنض عفادو يبصنمو يلصا رارحالا تناكاذا ظ
 مئاق "ريغ ادعاق ايرثلا يا - تلوانتو اش فناب تسطع |[
 تافيسا لآس لآ ريل يحب نب يلع ينثدح ةمادق ناش ظ

 ع ال ةاورلاو بدالاو م ملا لها عم هيلا هاوخد نوكين نومألملا يلصوملا ظ

 نأ ةادم :كلذا دس 1 مث كلذ ىلا هباجاف هانغ ءانغلا دارا اذاف نينغملا |
 د يف هديو لخد. ناكف كلذ يف هل نذاف ءابقفلا عم هلوخد نر ]

 دقو قاحسا اياذه لكخلو لانو < نومأملا يد نيب ساجب ىتح ةاضقلا |

 يتابزرملا ثدحو . اهم هل رماو مجرد فلا ةباع ةلئسملا هذه كنم تيرتشا

 هل سلجم يف مكأ نب يحب دنع تنك لاق سعاشلا ةيطع نب دمحم نع ْ

 ىتح مالكلا لها رظانب لمع قاحسا هرضحو معلا لها هيف هيلا عمتجم
 ةغللاو رعشلا قرع م خخ نسحاف هقفلا يف ملكت مث مهنم فصتلا ْ

 "يش يفا يناقلا هللا نعا لاقو مك نب ىبح ىلع لبقاف رضح نم قافف ظ

 ابلها مايق مولعلا رئاسن موقا يلب اف لاق هللاو ال لاق ريصقتت هيف ترظان امم ||

 تشي ال ةياورلا نم ًاءزج توقاي كرت (0 5: ه يناغالا (5) مثةق )١(
 مويداوسلا سيل يف هل ندا نا نومأملا قاحسا لأسف » وهو هب آلا نعنألا
 « ا لاقو نومأملا كححذف لاق ةروصقملا يف هعم ةالصلاو ةعملا
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 أ باتكلالاط هءاعيتسا اندرا ول رعشلاو بدالا نم هناكمو معلا نم هعضومو

 ا راثالا عبتتو رابخالا ىلع فقو نمو راع نت انج نعام

 1 ناك ناو هب فصوب ام ىنداو همولع رغصا نايف ءايلا. "انا و هوا لع

 ريظن اذه يف هل نكي. لو ءارظن همولع رئانم يف هل ناك يال هيلع للاغلا

 ا ناك هنا ىلع ةعانصلا ع ماما وبف يتب نم قبسو ىضم نم هيف قل

 ْ ينم دارا ا ىذا ينا تددو لوو هن كدلاو ءانغلل سانلا هركأ

 عراقم رشع يتذملا لصوملا قاحسا لئاق لاق اكو ينغا نا ينبدنب نم
 ”007 .ادلاةبسقلاو ءانثلا نم ىعأو (اذه نمرتكا قطاآل)
 || ءانقلا نم هب رهشو سانلا ةنسلا ىلع قابل يي ام الول لوق» نومأملا

 آ1 17 قدصاو فاو ”قحاو هن ىلوا ' "" هياف ينرضح ءاضقلا هتيلول مدنع

 || ىلا سلغا يرهد نيآناكز تق لاع + ةاضقلا ءالذم نم كانو

 70 اورج هيلع ًارتاف ناكل ىلا ديصا مث ثيددلا هنم عمتاف ميشه
 | ينبراضيف لزلز روصنم يفا 3 انج هيلع ارقاف ءارفلا يناو نارقلا

 ١ اقوم أمم دَخ آَق ةديد حط تاع قا 7 ةيالث نا نخل |

 ىلا ريصا مث هركاذاف ةديبع ابا ياو هدشاناف يعمصالا يآ مث نيتوص

 ]| ءاشعلا ناك اذاو هعم ىدغتاو تذخا امو تيل نمو تعنص ام هلعاف يا

 ظ قاحسا تيقلف ” ديشرلا عما تجرخ يممصالا لاقو . ديشرلا ىلاتحر |
 ظ
 )١( ميهاربأ نب قاحسأ فدو نم ( 09 :© ) يتاغالا ينام توقاي.رضتخا | ظ

 ( 2مسا طقس (©) ةنالاث وا نيفرط يناغالا )6-6622 يناغالا 0 هآباق ف 1

 يناغالا يف درت مل ةياكحلا هذهو هيلا جوزخْلا لحما ٠



 /١4 46 يلسوملا ميهاربا نب قاحسا ْ

 اننا .دغ هلا هه نيدلا حالص ناطلسلا ناكو . ةنكاذس

 نيدلا حالصوخا لداعلاك ملا هارجاو هملاصم يف ابفرصن وبف رصم ًاعايض ||
 يندشلاو . هقحهل فرعيو همرتحن لداعلا نب لماكلا كلملا ناكو كلذ لع |

 . هدروأ ام تقولا اذه يف هنم ينرضحم مل هلها رعشو هرعش نم اعيش

 وهو ةنم ةماك هلا كد أه ةدب را باتك يف دامعلا هل رك ذو ظ

 بهاذملا كاضر الول يتزجعيل . نكي. ملو كاضر يفيحورب تحمس ١

 بئاونلا يدل تأج دقو ىلع اهلك متاظعلا. كار تناهو |

 بذاوكلا نونظلا كنم هب ينتمر 0 ينالو نع يناوث ناكف |
 براشمو يتجرخا اذا راسم ليلا لزنمنعضرالا )لف الا ١

 بزامل كلنع .يازلا ناف ىرسقو 2 يجاهاب ىنعاط وجبرت 03
 هبتك ام هنا رك ذو هدلاو دنع صاح وهو لاق) هسفنل ايلا دنا .
 ( هدلاو ىلا |

 برغم ءانعلل يمسمو ميد قّرشم ءالولاب يلقو ملحر
 تاذبمم داعيا "نقش اًدهو  يم يملا ديعس اذهف
 برعتو 3 قوش نع مجرتت يعمادم بحس ًاقوش عدا امو

 برم هنمام هللا ءاضق نكلو مكنعرخاتلا ت ,رتخا'! [هاللاو و

 ١+ ةنس رفص يناث يف فهى نب ندلا دضع ريمالا تامو

 * لصوملا مهاربا نب قاحسا ا
 ناوفص ابا هانكهب لوب نا دارا اذا ديشرلا ناكو دمع وبا هتينك

 دق )١(



 سصهدلا اون كيلاوكشب ةقث يخا نم باتك اذه

 رضلاو عفنلا ناوا اذه نسح نم تدّوع اب نئماف

 ةتس وهو عدوم كدنع وه ام ىوس يترضح مل هنا رصن هيلا بتكف
 ناكارصت نا رك دو . رذعاو كحلاصم ضع يف اهفزصاف راثيد فالآ
 كلملا ديدس هيف لاقف كلملا دددس هدلاوب ارب

 اولفنو ءالعلا ضرف اوضق لاجر هب تيزج امريخ ارصن هللا ىزج
 لجملا مالا ويف ثداح هب ىمر ناو فوطعلا ّربلا دلولاوه

 ولو نا ناسحالاو دجلا نم مهلحم لاجر رصن اي كيّدش
 لزازمت وا مادقالا ةب رقت يذلا فقوللاب تيلوا اب يناس

 لعفت تنك أم هللا دنع ركشاو ًاعصان ضبا رشملا موب كلقلاو

 ريمالا مهنمو .رزيشل 44١ ةنس ةرخالا ىدامجج يف ىلع نب رصن يفوتو

 نب دلقم نب يلع نب دشرم نب ةماسا نب فهرم سراوفلاوبا نيدلا دضع
 ا” ةنح لوألا يدامجج يف هتقراف باتكلا فلكم لاق . دقنم نب رصن

 ةعامج مركلا مث اش قلل عساو في رظ خش وهو ام. هتيفتلو يح ةرسهاقلاب

 نم هدنع نا ينثدحو 0 ىرتشاو هراد ترضحو 6

 دلجع فال ةعيرا اهم عاب هنا يل ركذ هنا الا هرادقم أعل ال ام ىتكلا

 ه١٠:ةنس تدلو لاقق هدلوم نع هتلأسو . ايف راب رغانا كت ىف

 رد ال دعقا دق ناكو ةنس نيعسنو نيتنثا اذه انتقو ىلا هرمع نوكف

 ”طللا ًارقب رصبلاو ةنطفلاو نهذلاو لقملا حيحص هنا الا ةكرللا ىلع

 نم ينعنع كلذ ناكو لقت هيف هعمم نا الا نابشلا ةءارقك.قيقدلا



 ١ » دشرم نب ةماسا

 ةليل رصانلا كلملا دنع انرضح انك دامعلا لاق ةماسا ةلودلا دد ب 7 2

 نيتي ةمانا ريمالا داثلا ىفتقا ثيدح ىر>-و دئاوفلا ةلاث اندشلو

 ن  دمحا نسحلا ىبال اهو ضيالا طشملاو دوسالا طشملا ىف مهضعبل

 6 نمز ف 0 هيي درع

 جامل هك ا راض ملف لب. اللا

 لاقو هسكعو رصن يم ىنعملا اذه ذخا دقو ريمالا لاق مث
 يبابشو َّى 1 الا نم ضايبلا لمعتسا تنك

 يباصتلاب ىصلا نع اًولس ييشلا ةلاح ىف داوتنلا باذخ
 ف اهارف هندلاو نع ةخ جرخلا لق رسدل يس ناك ةماسا ريمالا يل لاقو

 يو هظفح لع تايبالاو هتاف هدشلا : هناك موتا

 0 ريالا ل ةحلانب نب دلو تا

 نئف يف ءاقرو ت>دص انور سلط م مايالا دب كلن الف

 اع 5 ناكو كلما كد كلاس هدلاو كعب رزيش ةعلق تا اذه رسدن ناكو

 ع لاق هدلاو ة رم ةماسا نب فهرم ريمالا ينادح . ةيحرا اذ

 ؟" هتلان ةبكن يف رصن ريءالا ىلا يرعملا عداو ملسم وبا يضاقلا

 رذتلا فراطب دالتلا عفش ١ نمو نيم 0

 )١( هيك ان ق 85



 « دشع ن ةماسا ف سل
 ىوه تدزا اناولس تباطنولو

 اب مودم ىف

 املهمسلع .شقذ :ةايو ةتيما 5
 تلاوةرت قترطاخ ناىنلاو
 3 0 8 28 20 امل

 95 وا ”يأب

 هل لاق ظعللاب هفرط ىمر اذا

 ا :

 لحولا ةضم ابوسر ددزب دقو
 ' للطلاك تملا دايز ىغ ”"تملاق

 لما هفرط نم لمث ينتنكل
 | لبق نم قاوشالا ةيداعب يلام
 | لمالاوسأيلل ىونلا مطتقذ قع
 | لك مل دجولا ف ترطاخ ناو اهنم

 | اقملا مهسأ اهش عورد لمت

 1١" ىف قاشملا ري "يلا رظناو
 ظ ىلع فيسو توراه نع هنفج يف

 | للشلاب هللا كامر ال ”دعأ يلق

 لعن' يع نم ما ىرو اب ا تكتف يذلا يمارلا اذمورلا ينب نما

 دقف سيملانارحم ةعورت فخنا
 00 هي رو رب

 | يتدشناو ه.٠ ةنسيف كبلعل ىلع ل هلا زك شو ماسلا لو دفع رد رسال ١

 تلطي نيدلا زع هبا لا هتك آم هرعش نم
 | انعر هنم

 مدع لوا 1 ملف خاب
 ةركاذ ارم ىتس كد

 هناش نم روألاو م

 نع داع + تلّمش نق

 اروطسم ىهدلا تاعتص يف

 ! 5 دم سانلا نيب لاز ام

 اروتوم راص اربو لأن نا
 اك ةكئادغا رود

 نب رصن نب دلقم نب يلع نبرصن فهرملا وبا ةلودلا نع ريمالا مهنمو



 دي

 5 0 اا 3

 را رت نك ديل ا ب كد ل <ىغللا

 و ل ا تو م و و و ندي م

 عوفر نع

 ١5 *# دشرم نب ةماسا #

 هسفنل اندشتاو لاق |

 توقاملا» .تاتحولاو درولب اهعامش زارا سيىء

 0 ف ترقالل اناتق ابسأك سا عم تءاج ظ
 هساعب هل قيدص يف هسفنل اندشناو لاق |

 نيلاو نينلا نيع كرمعل اذه يندعس كنم يظحو يادوب وهدا |

 نمزلا ىلع هاقبا موللاب تعجر ةعالب 38 ينتيخو» ناو

 نسحلا كير نع يب نظلابت ريغ لهف كيلع فوقوم ينظ نسحو
 ناطلس رك أسعلا يبا نب ليعامءا لضفلاو:ا نيدلا فرش ريمالا مهنمو

 رزيش ريما دش نب ةماسا ةلودلا ددؤم 7 هونا ناك دقنم نب ىلع نبا

 | ا تابو قمتي رش مهنم تذخا امل نكس الضاف باش ناكو
 هرعش نم تدعو دامعلا لاق ه١ ةئس

 لماتملا .رظان نيحم ةرطس“ هتدخم لات ب
 لصوملا لها يأر الا يآ ال . هتدجوف هحارتسا ىف
 اراعشأ هل ىتدشناو هيلع ىتاو ةماسا نن تعرضا ريقألا ها نا ا

 اهو روبنزلاو لمتلا ىف ناتيب اهنم

 ماوقالا اههاذال اهافنف سلجم يف امنرت نئدّرنمو

 1 كاذف اذ ديت اذه ةهنكم دوج امب دوج اذه

 هل ًاضيا يندشناو .روبزلا نم عسللا هسكعو لما ٠ لتبعلا ل ينعل

 لذعلاو موللا س 5 يدزت الف لم ىلع الع ىوحلا س / م ظ
 لبجلا ىوقت ده البجتسسالول 2 قّرح هنأ نم يف سيبحلا ىاث |

4 



 © دشرم نب ةماسا 3_1

 ]| "بتاك لك تشعرا طخ رطساو ملاع لك تزجعا ناعم غو
 | بلاط دراو دفول علرو علاطل ”دقاو درو عببر

 | بجاح سوق ىلع رفش ىلعلا ىف امل 0 سجاح سوق نعرحسلاب تمر دوخو

 ظ "”براش يح ىلع تطغ الودوجو امل تبطق امل تبطق ولف

 | نب ذقتم نب دم نب ذقنم نب رصن نب ثيغم نب كلام نب ديج مهنمو
 ظ ا لاو هنن ةلودلا نيكعب بقلم مئانغلا وبا مش *اه نب رصن

 أ ” 0 ادنايكسف قشمد ىلا لقناو اهم أشنو هو ةتس ةزخالا

 ا | ةعامش هيفو ديج رعش هلو نارقلا ظفحت ناكو ركسعلا يف ىتتكأو

 ظ هرعش نمو لحن ه4 ةنس نابعش فصن يف تامو فافعو

 ا ضرالا يف انك الو ةلزنم دانرتلل قلع دعن أم

 | نارقا ىهدلا فورصل مهلكو هزتنم فرطلا لاح الكف

 ناو>ا دولاب مهولب اذآ مهبسنب ينع اودع ناو مثو

 ىح هيخا يف لاقو

 ظ بودب هنم ناقلا داك ل هدقفب تدجو ثدح يي ماشلاب

 0” 0 هاهنلا ءام نمو ىشحت ا قعاوص بيلا سأبلا نم هيف
 | بيبح وهو مونلا ىتح ترحمو 2 هدعب يربص نسح ىتح تقراف

 هسفنل اندشذاو هللا ةبه نن نسملا نب ىلع ظفاحلا لاق

 || عئاقولل تدرج يضاوملا ضيبو اعراوش حامرلا مخكضم

 [| عماسملا يف هفاصوا نم نسحاب ةجهب نيعلا يف : قرم 0
 ظ لصال»اذك )١(



 م دشرم نب ةماسا

 ايداهلا الا ملظلا يت ”مولظأ ٍإ

 اهينذ كايف بنذلاو انرمم تكش
 املاطو يف نيشاولا تعواطو |
 العلا ىلا لامجلا هيث ام لامو |
 اهدوهع نم تعدوتس أ ميسان الو ٍ

 باتيلا ىفاهنمو
 يترساو "ين ىري يخا تلقو |
 هلمف هقلكا ملام مزجو ْ
 هنوجر امم فكل رفص ؛تحصاف ]

 يتدعص ىهدلا ىنح نا املكلاف |
 ةوسق كر راص سس سا

 هتديع اخ تلج اس 0
 يخاف تائداحلا كتعزعز الف

١١ 

 ايهانت الا نارحهلاو دصلا يفو

 ايكأش ءاج ملاظ نم بع ايف
 ايشاوو اهاوه يف الودع ”تيصع

 ايلاق ىهدلا امل ىبما نا تاهمهو

 انننانو- ةوقحن تعا نه او

 ايمامذو يلثدهع مهف ظنحو

 اثار نم ةددعأ دش يسفنل

 ايئاجر ليبس ىطغ دق سأيلا ىرا
 اينضام ناك ًامراص ينم مّلْثو

 ايساننو ةوفج مهنم كرقو
 ايدادو نوؤشلا يذه تريغ الو
 | ايلامش ماناالاو ينيع كاوا

 | نب يحن لضفلا وبا بيطخلا ابمظن ةلك ىتكلا ضعب يف تأرقو لاق
 | نم دش نب ىلع نيعلا نم هتلصو ةلاسر باوج يف :صخلا عزا

 ينو ززيش
 فانلا ع هاناو دشرم ىوح

0 
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 مهاب تلعام دحم فاوذ

 ابضور داج ةضور يلع نم تنا

 صاش لك تبقا تايباب

 | بئارملا ىلعا ءايلعلا نم اوأحو
 | بئاوذلاو ىرذلا يف اضيا معلا نم
 أ ىئاعسلا دوك ال لضف ناعم
 بطاخ لك تبجا رثث تاياو



 ه# دشرح نب ةماسا ١

 عورف نم ميمعلا لضفلاو ميدقلا تبيلا هل هك ذ مدقملا لوو هانا

 هطخم انمعم تبر هخم رات يف يتاعمسلا لاق . كالفالا يعرافلا كالمالا

 نيئارلا نا ”نظا الو تيأر ام يروصلا قاطلا لع سهذلا ءامب هبتك
 ظ هطهر لعهريبدت نسحب مدقتو هطخ نسح هلئاضف ىلا عجج دقف هلثم اوأر ظ

 أ 5٠ ةنس هدلوم ناكو داوجا ءامرك داما ءابجت دالوا هلو رمتو نساو

 | ديع 0 ءركذو ينامعملا ةماسا هدلو هاكح ايف ت٠0 ةنس رزشد تانو
 ظ 1 ًايقم تنك لاقو يرصاعلا سار هداعرلا|

 ا لاق مهفلس ىلع حرتو مهفلخ ىلع قاع مفرش ًايماس ممدفرب ًايظاح ا

 | يحودمم وهو ناطلس ركاسعلاو:ا هوخا رزيش ةعلقب ذئنيح ريمالا ناكو |
 | لاقو ينمركيو ينقي دشرم ريمالاو ناسحالاو ماركألا ينابح يذلا ظ
 0 نانا يف |

 سارف وباريمالا تام اش سارف وبا ريمالا شأع امو

 | قاد نب ارت ما وع رخالا صا ةونأاو سارف وأ يرفاعلا ةينك |

 | هدلو يتدشنا همم رات يف يتامعسلا رك ذو .. نيتيبلاب مجحتي يرماعلا ناكو |

 أ هظفح نم ذقنم نب دلقم ن لن دعرم ن دحن لاةيع أ |

 | لا ةينم دنع لسمو هيا لس ينلا بو دب اهف يتلا ةبقلا د |

 | يندشنا لاق ليما ىلع هنالكو وهو بتك | متاق اناو لاق ندرالا يحاونب |

 رزيشد هسفنل يلع نب دشرم يدلاو

 يذوق
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 رجحلا نع نيبلا كانغا دقق  ءافوب انورهاظو
 28 هلو

 دوواد جس نم اال ةينملا نم اجسن دق نيعرد يف ةّينملا ىقلا
 | دوملانم رحب يف سأبلانم ارا 2 ينرّوص ءايشالا روض يذلا نا

 | نم كلما ديدسلو . برنلا كلم نمؤرملا دبمل نايوري ناتبيلا ناذهو |
 ١ ةمأسا عومج |
 برقالا دبرولا نم يلا ىندا يلتاق وه نم بحو َولسلا فيك |[

 | ىنذملا لذ يف ربظيف هنع  ةولس يف تركف 00١
 ٌْ اضيا هلو

 دبع يبايو ويش رظن تركب

 ديدج يف اعيلخ اي ءزهب يل تلاق مث
 ظ دودصلل الا اصمت اف ىتظلاغتال

 | ةماسا ةلودلا دهم ريمالا اهعيج عطقلاو تاالا هذه تدشنا دامعلا لاق
 ظ اهوا نذللا نيتببلا ىوس هدحل نوكي نا ركتاف« هل 0

 ىوتلا نا رجهملاب اولجمن ال

 يلع نسملا يبا كلملا لالج يضداقلا ىلا اهب بتك ناكو هدم يندشناو
 سلبارط بحاص ةرامج نبا

 ينفظيف تيقال ام ةبابصلا نم مكماقم يف مثيقل ول انبابحا
 نفسلاب قشنب يعمدانم ٌربلك امس مكسافنا نم رحب حبصال

 دلاو دقتم نب رصن نب دلّقم نب ىلع نب دش,م ةمالس وبا ريمالا مهتمو

6 0 

 ل ١



 ه6 دشرم نب ةماسا 9 ال

 ايلغ هنا الا برملا تلطو ىناف هتيصاع دقق قارفلا اما
 ا) ودم دج لك انعادو ردق نع 0 نيا الا

 | 1 لابتماب يرمانلا برلا دبع يتدشناو لآق كب
 أ داقم ن ىلع نسحلا يبا ريمالا هببال دشرم ةمالس واريمالا يندشنا
 برغاو ىنعملا اذه يف عدبا دقو هبرض هل مالغ يف

 ظ :

 يقنع ىلا ًاظيغ امهلغ تنك نم نكمت ول يبلقو هيلع وطسا
 قنملا ةزعنم ىوملالذ ناو اقنح هتنباع اذا ريعتساو

 ظ ًاضيا هل يندشناو لاق
 ظ فاعر دودخلا ىلع فونالاطرش نم سلو كيتنجو عيبا اذام

 | فافش هوج كميدا ما كل- تضرعت نيح كتحرج انظاحلا
 ظ عومج يف هل تثارقو

 | يرتحو يتآلزو يلف ءوس عم "فلس يتلا كيدي حك د اذا
 |0011 لع لويع كلب ىلع يع مت ينفث لدتا اك
 ظ ًاضبأ هلو

 | يضارلبت سل يناف لزع“ لوخنم  هتبآلو يف لذب ىضري ناك نم
 | يضاقلاعذوميفالو بيلصلات حت ممل تلقق ًانآيحا كوتف اولاق
 ابا هلو

 رجحلا ةنم مكنع لمحت ىونلا نا رجملاب ولعت ال
 اوامجم ق () قوت هلمل (4) تلفس.ق )١(
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 ترقلا : ذل ايما لع انيش  انتيلف "تشل لويبلا ايقمل

 هل دشناو

 اناوشإلا ىدن تنك لم دع ا كّدص مالع يرعش تبل

 امان .هفرص لاو اف ىنيسحيلا لل ًاقيس نامزلا راجال

 اقازتلا 'دودصلاب تت دق 2 اذهلف هردُش لس

 ئ :هل دشناو

 عمتجم تشعام مي يضن مهن انقّرفف يهد ادع نا يلا ين

 مد نإ هتيرحو يع فسا نم سفنلا يف ”يذلا نول له
 عمطلاو سأيلا تامو ينيع نوفج تلاحم دقل ىتح يجمد ا

 عرض لطاع نامز ملائما اررد هديج نع ىراسهد نو
 نم ناكو ذقنم نب داقم نب ىلع نسملا وبا كلل دددس هدج مهنمو

 ساسا مكحا .ةعاطلا روفوم .ةعامبا دج وه لاق.هينب ىلع مدقب نا هطرش

 ةزمح ىلعي وبا لاق .اهداسو ماشلاو ركب رايد ءارصا لضفو . اهداشو هدحم

 ن داقملا نب ىلع نسملا وباريمالا كلم بجر يف 4074 ةنس يف دسا نبا

 هيف هبغراو هل هلذب لاع هيف ناك يذلا فقسالا نم رزيش نصح دقن

 نا ىلا هنع ةعفاصملاو هنيصحنو هترامت يف عرشو هدب, يف لصح نا ىلا

 ديدس ريمالاو : هنع"” ةعفادملاو هتءامح يف هسفن تيوقو هيف هلاح تنكمب

 يتلا هنديصق شويح نبا هحدتما يذلاو ءارعشلا لو حودمن وه كلما

 ( بلحن وهو سلبارط نم هيلا اهمتكو ) امنوا ||
 هنود ةارامملاو ةزمح ىلعي ىلا باتك يف (؟) ام ق (1)

 ظ

 ظ
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 لإ
 م او ناسحالاو دوما ندعم يب تدصقذا  سبعلاو ىونلا نركشال

 مقسلا نم تءاج ةحص ىأر نف ينطو نمترس ذا ينطو يفترسف

 مدقلا يف هيف اراج كل نك ملذا ًافسا ىضم رمح ىلع تمدن دقو
 ملظلا نم جاد يف ببشلا تحال ام دبا العلا سو رحم تلز الو لساف
 نسملا يلا ةلودلا زع يخا طخ نم تاقتو دشرم نب ةماسا هوخا لاقو

 ربش يف ةزغ لع هللا هجر دبشتسا ناكو هرعش نم دش نب ىلع
 هرعش نم لمكي نا لبق هللا مهنعل حترفلا برح يف ه4ه ةنس ناضمر
 هباخصا لع حمرفلا ىلعتساو ةْزنغ باب ىلع هينا رطنقت ناكو

 . ا ضريح يف هلوق اهنم اراعشا هل دشناو ةكرعملا يف تو لّقف هنع اوفشكتاف

 همامح نحمس ءرملا مأقس نأ .قدصت يبملالا نظو تننظ

 هماقم لوط سفنلا لمت باذع هلاف ميرص توم نكي مل ناف

 "”هماسح برغ توملا هيف برجي ىذالاةضبق يف نوهسملا ثبلي كو
 زاحمحلا ىلا دادغل نع هليحر دنع هلوق هل دشناو

 قبررحو ةعول امم لقلا يفو امل ًاهراكال دادغب نع تلحرت

 قب نامزلو شع يبل اذا .٠ اهميرب تت ملال اتق
 قيفش "يلع ناح مهكو ققاشممهفسيلقدصناوخاب

 اضيا هل دشناو

 2 درابلا نم يلق ىلا بحا ةرظن كنم ىونلا ينراعا الو

 همامح ق (*) هترطَص ق (”) شعلاو ق )١(



 اع 0 سا تل رع ا و وو و ل مل ند نورا ل تا و

 عب أ

 ١و © دش رع نب ةماسا ف

 ا

 5 بيبح بردب 2 ٍ ابارد تمءعم دشرع نب ىلع ريمالا لاق

 نزح اذو مج اذ مصاف لثم هب قارفلا يدبا تبعل اراطا
 نطولا نع ادوفصم هبحالا نع ًابرتغمناطوالاحزان ىمألا يناد

 نكس .الو راد الو ميمح الو هبا سف راج الو مين الب

 ينسرخميو يئاشحا لقلي م  يلوكنع محلا لازختقطن نكل
 ندبلا دهاش هنع ثب ىوملا ىنخا نمو حارتسا ىوكشلابحاب نمل كو
 يقرؤي دجو نم يلقب ام عم ةمهفأ تسل حونب ينيع تقرا

 نفسلاب ”قشنت مل هنم تمترا اذا هبراوغ عمد يلو تيكب امو
 هل قيدصيىلا بتكو لآ

 يرطاخ يف ارطاخ كسار الا الغاشتم . ثادحتم عم تاب

 يرظان دوساب وا يلق .داوس + ًايشام كضرا ترزا تعطتس أولو

 لصوملاب وهو ةماسا ةلودلا ديؤم هيخا ىلا بتكو

 هنيمي نم هدجو ىدباو نخل . ةفلا ركذت نوزحل لش |

 هنوصغ لاصولا ضور ىلع "فرت 2 ةريج نحن ذا مثراب ىضم ًاشيعو
 هميرق يلوت ذا ىلوتف هب مكتيرق رو رسلا ناك لزتم ىدل

 هنوفج ينيع عمد نع تيضرا هلو يعمد ضيف نم تبشعا واف

 نم دادغسب بح برد 649 ئذيمدلا ءركذ 00 )03(

 ىلعم ربع

 فنا
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 مقتلا هلاتغت الو يداعالا ىثخ ل لعومسلل راع :كراخ ”نأو#

 مرملاو لافطالا ىنج ال5 لع  اجرتك ال ١ 3: اننتع ايهاذ

 ! انو
 | مستش بملا ردقب نا تيف يتدمباو ماندا كيأر نكل
 0 رب ماَسرا اذا حر الو هب تيضر ذا يداعب “تطخ الو

 | مدن اه يبو تنثنا مث يدي ”كنمسمثلا لابحب تقلعت
 | مرطضت هنم ران متاوملا ينف ينّساو يناسأ كقارف نكل »

 0 من هسؤب نم ينلات لك يدب عولط سهدلافيلت شع افلساف

 أاضلأ هرعش نمو
 روبص سستم لق نقرط اذا بوطكلاا َقلإ

 رورسلا .نمز ىضتا 17 ومحلا نمز يضقنيسف

 ريصقلا رمعلا ىد» يف ل 5ع ماود لاخلا نش

 نب دشرم نب ىلع نسحلا وبا هوخا مهنمو . ه١ لأ دعب قوو

 دقو ه١ )ا دعل اجاح دادخل درو دقنم يه ديس دقنم نب دلقم نا

 هل دشناو هخ رات يف يناعمسلا هركذ

 رتب عملا نادال انف مكتقرف مون يعمدو يربص تعدو

 أ رذا امو ينام حوايف بلق © البت ددعف يردص نم يلق لضو

 | اال تنم يلقي زان ءافللا ايغتبم ربصلا ترخذ تلع ولو

 اتدب رشع ةسامب دامعلا هدروأ امم توقاب كرب دق (5) ف يف فرحت 3 هر 1-1 0 2 د لأ.



 7# انفو 5 .

 تلا كلا هديا نادنيبتح 2 ”فينسن ةثةسوندسلب ديدي »لا ىددو د لست يلا كاان صرنا ا: فضول صرح

 هل دشرم نب ةماسا ف

 اولظ مهلدع انوجر الف اوُلو

 مهيرب ام يركشب ًاموب سمام
 و -

 تضلطا دلو ادبع مه يل الو

 امو بجحماؤام ىلا

 نمو يتلقم نم ىركلا لا مه ]

 ةلد مهب يفبا الو ينال ]

 هّص ءادببلا عطقت كار

 ةكل أم نبدلا نيعم يريما مَ

 هتلود لضف نم اب ةيضقلا يف له |
 تدبش |م دعب يتح بجاو عيضن

 هلئؤت دجم ىلا تضهم اذا ]
 ةبئان مايالا نم كترمع ناو

 نمو هوب رق هنع تلم نم لكو

 ذا ةيالا سفنلاو ةيجلا نا« ||
 ةظفاخم وا .ةايح تشلا اله

 .ةدمنم ديحلا فويس ال

 ااذخلا

 اولع امب':انيف :اوكح مهتيلف

 مدق مهءاسأم ىلا يب تعس الو

 علا يرد يف“ مهمئادو ىلع
 ظ مص مهناذآ يف يركذو ىذق
 مه تاقل امندلاةنيز 0 واتنل

 اومرتجا وا اوراج ىبملا لح يلق

 اولظ ما كلا ىف | اوفصلا" "مهم دج

 ممحلا كرت اع ورح نيسلاو

 ما هأدو نكل رادلا حزان نم

 لع ىرولا نيب هبريس لدعو

 مدلخاو .ضالخالاو ةعبعلا هب
 اومدع ةيديش اذاو اودي ءام

 مجيلاو برعلا هتركنا ام لعف نم
 مد يرهعلا نائس وري لو .

 مع الو بيش ذراعي ال
 كوماض ق 629 ] مم دامعلا (*) نم كاوه دامعلا (؟) مهيادو ق + داسلا )0(

 ةديركلا نم عبط امف دري مل تيبلا نا ىلع لدي ميجتلا



 6# دشرم نب ةماسا ا

 || . يلاعثلل رهدلا ةهتب ليذ باتك . هيبال هفلا بابشلاو بيشلا باتك

 ' يالا ني نمو . هتأر هلها رابخا يف باتك . همايإ خيرات باتك

 ظ ذقنم نب ةماسا نيدلا ديدوم لجالا

 ]| هيوكر .نع هراطخا مههني لو  ىرولاكلها دق رعلاكانل قيدص
 | هيونذو هيوح نم ةيدكا اهرخو اريص ةككض هنأ دوم

 أ اضلا هنمو

 برحو مس نبب ىهدلا عطقا هنم سانا ءاحرلا نيب تنك

 | بجو هب يلذ قلبو ب اتعا مركأب هبتع يقتل
 ٠ |١ يلق هنع الس امل اواس ت هر ول . ىلإ كوابل اذف

 )"00 طير ىوس ند لامللاو الو. بونألا ىل ىمت
 اضلا هنمو

 اءادوما ىلع مودي ادحا .2ىرت له كنيمنر ظنا
 هع كنان اذاىدع»- - انضلا ءالخا . ىرتل

 ٍ أضيا هنمو

 براهتلا ريذن مهنم ينرذحو مها ىتح ناوخالا ينركت
 بقارملا ىلعا قوف رانب تمفر مهدنع يس تعدوا اذا ينأك

 (| يفوصلا ينب مايا يف رصم ىلا ةجورخ دعب قشمد ىلا اهبتكو دامعلا لاق
 ١ ىلإ مهلا ريثد

 | لا ريمي زدنا ريمالا ىلا :ايتك قولا ىي كامز يف كسلا-(1)
 هيلا يقوصلا ىنب مايا يف اق :< يفوبلا



 اما 6# دشرع نب ةماسا

 دوعلا سباب يار ياد“ ينجي دنا دّوعت ٍناج ينزه نا ترصف |
 ظ د اضيا لاقو |

 ادا باوثا رانا اهسسك" دوس تريرخ فروا
 داوبسلاب ”ءانشتعا“ ظملف انيلع .تسفتوا اذا سا 0

 داوسلا ىف الا روتلا سيلو -ةلاج اهونسكي نييلا شان

 ةابنلات قاتنما ريشلاداوس + ىويودي 1 "ل رونو

 دادملا يثو يف لسلا لكو الع ديف نيل ططلا سرطر
 ْنِدْلا حالص حدم يف هلو ْ

 بهايفلاب هشويج مقن هام هرابن هاصعولف تفرع نموه |

 لزهلا ىف هلو |

 طاولو ان يف كنت ىتح هقسف يف هراذع عيلملا علخ ]

 طايخلا ةربا كنك اذنه " هلو اذ ركش ضيل قا يني

 . حالص رصانلا كلملا دنع ًابولطم هل زيتا نا ينلأس دق ناكو دامعلا لاق |

 ينثمحس», يل بتكف نبدلا ظ

 ناجعسلا لي هبهاوم داوج انالوم نيدلا دامح ْ

 ياهبشا درا هتعات ولو ينامالا همراكم يف كح ا

 "تناول ذع اف دهقكرصف  :.ءاقق يلغشاضق يف كرذعو [

 ءاضقلا 8 اهم ناسح فيناصت ذقنم نب ةماسا ةلودلا ديؤلو

 توقايهلاق ةرورض ءاتلاةماسا طقساف ركب رايد ىصقا يف نصح مسا تريترخ )١(

 باذجلا هلعل (*) رعشلا نادلبلا موسم يف (*) ( :4١77 نادلبلا محم يف
0 



 « دشرغ نب ةماسا #8 ل

 ا اهيمري مجلا دهب مث الاثم  اهعمجم مترطشلا بعالىلارظنا
 اهفامو اهالخ تام اذا تح اهعمجتو ايندلل حدك ءرملاك

 هللا همحر دوم نيدلا رو يف هل ضرغ يف هسفنل يندشناو
 شئكنم تاريخا ىلع لكف هل اودهز دق سانلاو دهاز انناطلس

 شطعلاو عوملا اهيفو يصاعملا نم 26" ةيلاخ موصلا رهش لشقم همايا
 هسفنل يندشناو لاق

 اقرفتن نا لبق يللايللا فورص انلصوب متقبس اله اناس

 اتسم ثداوحلل انيلا سيلو 2نكمم لصولاو رجهلاب ماغاشت
 00 اروع نمر الامأ ١ انامز فورم جتاذعن 1ك
 اضيا لاقو

 |” هيو ءايملا ضرحغلا ح .اعتع هنكلع اذا يق
 اّبرح راصل هيف اقرقرتم اهؤام الولف الخ تيبلتو
 أّبرط ّولسلا وحن يدتها "نا يّلْضاف اعرطت نع 5والو

 | ١ دهم قلل نكس ةاورب - يقوبصف هذ ءابرج يلي
 دب ىلع اناتك" انيك نفح ىلا فهرم سراوفلا ونا هنبا هيلا بتكو

 هباوج ةماسا بتكقربلا نم ضرفلا غواب نم تقولا نكمي لف حنتسم
 دولا نع ينك هضبق نم دشا 2 ينمز نم.تبقالام سراوفلا ابا ظ

 يدوجوم حاتجاف هب يدوجو هنع ا” يل فناجي روزيع يحامس ىأر

 دامعلا باتك نم تيبلا اذه ظن () ال ق (9) ةرهاط دامعلا )١(
 ىدوجوم حاتجا كاذل يدوجو هنع يب فتاجم هلعل (5)



 ١/5 © دشرم نب ةماسا

 حمرلا زواعتل همارطضا دنع هبارطضاب هناقفخو بهللاب ؟” نجاولا فقل

 لايللا يف لقتعم وهو هءابش مأيا هلوق ماسلا يندشلاو .هيلع تيررا دقف

 باسم اندوب وهو "ملف باتنملا كلايخ ءافولا رك

 باتعالا هل يدنع بتعتم رئاز سيبح نمكؤادف يسفن

 بابسالا عطقتت نا لبقنم ةبيرق رايدلاو كدهمك يدو
 بابغالا هديزب سيلو هنم 2صقان ةرايزلا لوط الف تن
 باتع عاف ترستقا اذا» ًامئاط كري لعدال

 ا ”يكرعملا ءالعلا يبا لوق انركاذنو لاق

 يرظننم كنم اليخ مث تيفلا همفار مهلا قوف لحر طحول
 ةفاسملا دعل يف "يرعملا لوق اذه نم غلباو
 لواطتملا ىدملا دما نم تعرملا "ىلا قضا 5 تنك

 لحارع 3 اود حبصيف يرس هناف ءافملا ىف كفيط ترذعو

 يندشناو
 ينؤس مل يب اهاف ياو . يلايللا نم تقلا

 فج هيلع مع نمةوفحجو ...٠ يلق هاوثم نم ىلا
 قشمد» بوبا نب فسو» نبدلا حالص رصانلا كاملا دنع انعمت>او لاق

 امهنلق نيذللا نيتيبلا كدشنأ الا ةماسا ريمالا لاقف حنرطشلاب بعلي ناكو

 هسفنل يندشناف تاه تلقف حرطشلا يف |

 © تلأسو ( 6١ال : )١ دنزلا طقس يف (*) دجاولا دامعلاو دحاولا ق )١(
 اهنود ق : دامعلا (” ىضفلا ىلا قيقعلا نيب



 ه6 دشرم نب ةماسا 03

 اضيإ هلوقو

 | كاب دكم بيتك يلقو قلاط لذج كحاض يهجوف يرهد تققان
 ١ ء1دلا 0 ةلذ يواستالتتكماول ..اهتنلو. ىنوكسملا يف بلقلا ةجارو
 ظ اننا هلؤقو

 | لعنلا يصخأب تلز وا يبانع ىل واّيحاجج نم صد ضغ نثل

 | لهجلا اهزربا ردصلا يفةنحا كو ةلاهج تامثلاب موق يهاظن
 | لقصلا هفهرا مث يداعالا عارق هدح للف فيسلا الا انأ لهو

 ظ امال

 00 ا ارسل تلا - . ةريمم ءانلا لع ند ال
 | هيلع توعد دق كلن لق ١ عسل رم لوطا توعد اذاو

 أ ههدشنو بلقلا ناقفخ فصو يف يبرغملا ريزولل ًاتب اندشانتو دامعلا لاق
 ظ وهو حايرلا هقرتخم يذلا ءاوللا لظب

 | قرتخم ميرلا هيلع ءاوللا لظ راكدا "نع اذا يلق. نك
 | تغلابو “"' قفاملا ىلقلا تهبش دقف ةماسا ةلودلا دب وم ريمالا يل لاقف

 ] يو تايبا نم يلوق يف هيلع 'تييراو ههيبشت يف
 فلا قاينلأو .هماملا 00 كنودو ءاغللا فك انبابحا

 حورجم اهنانا انأكف مكقارق ايد نع "ميكب

 |  حيرلا هترواعت مارضلا بحل مركذ رطخم نيح يبلق "نأكو
 | داع تناؤ للقلا ناقفخ ههيشت دصقف يبرغلا ناف تفادص هل تاق

 ضرع دامعلا (”) قلاخلا ق (5) ةذل ق )١(



 اال 3 دش م نب ةماسأ 0

 تاوقلا هلو يل. ضامانلا تناك قصت تا
 عاشلا لوق نم ملا اذ ذا ١

 هل نا ريغ. يك هتعادلاب

 هتلش هرعش نم ا يذلا 0 داهلا لاق ْ

 قشمد لل ثدرو ظ

 سلا ظ

 توذ دق ةراضنلا كلن ىأر نكل

 يحاص ةباوغلا دعب ىهنلا ىأرو

 هناف بيشملا لظ ام هبأو
 هرمح ىهات“ امل سلال !١

 سوبحم يف ًاضنا هرعش نو

 امتنا. قطاونلا ريطلاو كوسح

 مهن عدوم تناو كوبيمتو
 للعلا يوذل ةناهم“ راد سيملاام

 ةعمشلا يف هلوق هنمو

 ممثلا ربص نسح ىلا رظنا

 -ق (0) 1

 ا رظي
 "الذ عحاْص هارت ميركلا اذك

 روجام ريغ ناو ضيررملا رجا

 ف 1 را نم .

 ائاش يّدخ تكرتو هيض

 [نضأي :ةيشلا ءامانغ ال

 ابحاص يريغ غبرب نانعلا ىتتف
 ابغار ىنع هاسع تلقف لما

 ائاوذ عاملا يدا هل ترشن

 دادنالا ىلع امزمل تسح

 دامنالا يف باهت فويسلا اذكو
 داسالل ليغلك هنكل

5 0 2 . 

 رعتسن رانلا هيفو ارو» نيئار

 رطفنم ملا ليخدد هبلقو

0) 0 

 أ



  دشرم نب ةماسا © اا“

 نم يناثلا تييلا ىنعم ذخا هنكلو فيطل ىنعمو سيفن مالك اذه انا تلق

 ظ يبورلا نبا لوق |!
 الل الملا هّتضا رم ىلا ايداهس ألاف بشل جارس قك
 ا ا! ١١ ىسنعت تيعلا ءاضا الف. ىزي الف رب ليللا ارك ناكتف
 0 ل : نيارف ىلإ لق نم تالا ترلا يوم ذخاو

 رورسلا هب مت ام ريملا روهدلا هب تلاطام ريملا ام

 ار نم اهسحا يتلا يع. : يرما ةاطو . يزع مايا
 | ادع رورسلا مايا 9 تدرع 5+ لل دعامم تاعول
 ظ نم يندشلاو 0 صضاظ ادهو ىنعملا يف يف غلبا ةباسا لوق نكلو

 ' هرعش م

 باقتت بواقلاو متولس "برا ماوه يف يل قبب !
 سعششن هنع قرطلا يل تناك قو ولسلا لس يل ميو ٠
 بجي مردغ نم يلقو لاق - 5 نم يعمد مالا أ

 برا ينتقتعا دف 0 قدست 1: 3 اذه ناك نا

 اوبسح فاعص ز) 9 نم وهام نون عد | 0 مان دلع |١ كو |

 ام هلوقو

 املا (قنءانب نتا هل كلان يفد أ

 باجحلا هضّرما نا ىب ايو ىوها نم تضرما

 )١( رصم عبط ) سارف يبا ناوبد يف ٠ ٠.١9 ( ةملكلا (؟) تددعا 0

 00 2 او



 ١و  دشرم نب ةماسا ©

 مبقشرو هلغأ نم :رزيش تذخا ىح."" مارتحالاب ًاصوصخ 000
 ارثؤم .هدلو يف اهم اهتم افيك نصح ىلا ناثدحلا هامرو هلبط نامزلا فرص |

 نيدلا حالص رم ءانلا كالملا ةنطلس ىلا قشمد هللا داعا يس. هرب لال ١

 همظن ةعاشابا اياكم هز 1 افوغشم لزب و ه١٠/٠ ةنس بولا نبفسو ||

 هعدنو . هسيلج ةلودلا ديدوم ريمالا دلو فهرم دضعلا ريمالاو .هرثلو |

 دنع رصمت اذه دضملا انا تيار دقو:باتكلا اذه لوم لآ" ١ د
 لاق ( هدلاو رعشو هرعش نم ائيش يندشناو 5 ىتنس يف اهم 9 ظ

 3 نيناهلا زواج دق خيش 0 ةلودلا د فعل قشمد نما ةاعدتساف

 ىلع ميشاو . هايتل ىنمتا تنكو ناهبصاب هرعش نم يرماعلا يندشناو لاق |

 هدلوم نع هتلأسو قشمدب ب؟7أ 0 ردص 8 هتيقل قى . هأيح دعبلا ْ

 هسفنل يىلدشلاو 488 ةئس ةرخآلا يداجخ د 2 م7 يف تدلو لاقف ظ

 هسرّص علق يف هل اراس نبذللا نيتيبلا

 دهم ىعس ىعسو ىجفنل قشل ١ هتبح ىهدلا لما ال بحاصو

 دبالا ةقرف انقرتفا يرظانت ادب نيش انبحاصت ذم هقلا

 هرعش 28 نم هسفنل يندشلاو

 يدم هك دوق تن ملا وخاو ىصلا نع نوعلرالا اولاق ْ

 دصقالا ىز رطلا ىلع ىيشلا حبص هلدف بابشلا ليل يفراغ 0
 يدلوم ةعاس كلتف مومحلا نمز اهنصقن مث ينس تددع اذاو

 عروب رد داتسالل ةماسا ة ةمحرت ل اذ ف 6 ماركألاب غرو رد دنع )١(

 موحي ( ٠١5 ص امه زيراب )

 ا



 ه دشرمح نب ةماسا 4/١

 رك ذ اذكه ناطق نب برع نب بجشل نب ابس نب ريمح نب كلام
 ةماسا ابا نكي و ىلكلا نبا دع ريس فالتخا هيفو هبسن وه

 ءاهأ ةعامج دمتم تا ندلا دجم ةلودلا دي وم ىقليو رفظملا اباو

 | نم دحاو لكل ركذا اناو مهرهشاو مهرعشا ةماسا خل هاريغ
 (| هللا دبع وبا نبدلا دامس هركذ . مهقرفا الو قيلي ام '" هتجرتو هلها

 ةدد رفو رصقلا ةديرخ بانك ف ينابغصالا دماح نب دم نب دمح

 رزيش يلام ءالوه ذقنم ونب لاز ام لاقف ًاريثك هيلع ىتثاو رصعلا

 ]| "" اهتعان نيمنتمم اهتاصحم نيىصتعم ةامح نم بيرق نصح يهو

 | تبهذاو امصح تبرقت نيسمحو فين ةنس يف ةلزازلا تءاج ىتح
 (| اوبعشتف اهءانب داعاو مهللع يكنز نب دوم نبدلا رون اكلم انتم

 | 4مم ةنس دلو هنا ةماسا ىل رك ديكام نبا لاق .ابس يدا اق

 || ه4 ةنس ناضمر يرشع ثلا يف ةماسا تامو ه٠ ةنس قشمد مدقو

 | حولي همظنو هرثث ةوق يف همساك ةماساو دامعلا لاق." نويساق لبجم نفذو

 || .ةسلاجلا ولح.ةرابعلا ةرامتهضي رق تد سسؤي.و.ةرامالا ةراما همالكنم

 | .ةهابنلا ءامس يف مجتأ' يلاع .ةهاكفلا ءاع ىدنلا يدن .ةلجاسملا يلاح

 قشمد . ةطوفلا قشع هنكسا . فيناصتلا عوبطم . فيراصتلا لدتعم

 اهب يتبف رصم ىلا لقتناف .ىيركلاب رادلا وبنت مهب تبن مث . ةطوبغملا

 نكسو . ماشلا ىلا داعف كب زر نبا مايا ىلا .ميظعتلاب هيلا راش ا روم

 نويساك ق (*) غروينرد دنع ةفرحم ةملكلا (؟) هتمح رت نم هلعل )١(



 فلا * دشرم نب  نايفس نب ةماسا

 ىركذ يل ددجم نا الا يأنلا يبا

 ينتا تلخ اهم هللا كاعر تلاقو |

 ةعاس ةقالعلا طرف ىرت تناكو

 انل اف قارفلا كلشو نم عزجتو ْ

 حدملا يف اهنم '

 هركذ لم فورعملا ىرا.ربزو 1ْ

 هدوح 4 2 تعلقا اف :

 فئافذو دارضاحأمو» ّصتخا امو

 ةهجو لك نم نوجارلا هما دقو [|

 مهرايد ٍِق مهو مهيطعل ناك دقو

 ءداياف ىدعلا لام هلام 5 ْ

 ارهيخ ترضق ناو انغ ايف

 اربصلاربظن نا بابحالا ةقرف ىلع

 : رع هفو رعم نمانلا سس لسراف

 ايطق تاطخا الو أشر تراطف الو

 ىرتا نم نود ةقاف اذ الو دفرب

 ارثع ةدحاو ماجر# ىبراف

 ارشبلاو دفرلا عيجي نا ىوه نكلو

 ارث مهنم الو ال هنم قب لف

 *6 داقم نب يلع نب دشرم نب ةماسا )ع

 نب مثاه نب رصن نب دقنم نب دمح نب دقنم نب رصن نبا

0 
 2 2 2 0-0-0 2 ١

 نب ثرأملا نب رمع نب لوحكم نب ” بيغر نب دايز نب
 ةرذع نب ركب نب ةنانك نب فوع نب كلام يبا نب كلام نب صاع |

 يف غروستو> ذاتسالا هرشن يذلا ) يناهفصالا نيدلا دامع باتك يف (1)
 ١١١ ص ( ةحلا ةقرشلا تاغللا ةسردم تاعوبطم نم ” ةلسلسلا نم 10

 ةعاضق 6 نسحلا نب دايعلا ع« بيعد دامعلا 2 رارمس



 ه# نابفس نب ةماسا  ءاثخا هي اا

 ركذت نا هباوجن وه ام كل ليقف اذه نم ءيبث نع تلئس اذاف كلذ

 ثادحالل مساالو سانجالل نوكي هنمفنصو نامإلا عم يضقنملاث دحلا

 نع تلئس اذاف لجرفسو 27 رقص كالوقك وهو ادع نركب دك هيف

 اذك همسجو اذك هنول يذلا وه لوقتف *يشلا ةفص نعربخم نا هاون كلذ

 اذهف رمتو ةرمتوحم كلذو نيسنملا معدل مز 0
 وهامتا ادهن ةرامتا رغ لذتلا رمتا لوقت مث مث لجرةسو ةلجرفس باب ن

 نميذلا مسجلا وه لوقت نا هباوجن رقلا ام تلئس اذاف ثدحلا نع 3
 ناهءاوجن رامتالا ام تلثس اذاو اذك هلخاد ينو اذك هدق نمو اذك هتفص

 لاح ىلا اذك لاح نم ريغتيف رسبلا ىلع هيف امو هدرب و هرحبنامزلا "رم

 اذكو عقت يتلا ثادحالا نع *ىنت امناو سبدلا هيف ريصيف نيلي مث 0

 عوضوملا وه باوملاف ملكلا ام كل ليق اذاف رمتو ةرمت باب يف ملكو ةلك
 ناف فرحو لمفو مسا هنومسي يذلا وهو هولمعتسا سانلا نيب فراعتملا

 الكهنوعس يذلا اذه ءارجا وه لوقت نا كلذ باوجن مالكلا اف ليق

 عوضوم ملكلاو ثدح مالكلاف ثدح وهف مملا نم باوصلاب هجارخاو

 نيرعا ملكلا عج دقف لبو لهو برضو دد زك لمعتسي يذلا مالكلا
 دحاو مال وه امنا كلذك سيل مالكلاو

 « يومنا ييزجسسلا نايفس نب ةماسا )ل
 باتك يف قهبلا نسملاوبا هركذ اهئارعشو ناتسمم ةاحن نم

 ا هل دشناو حاشولا

 ”رمي هنا هلعل (1)



 ظ

 مارح نيملاعلا مالك هيلع امك ىتح سفنلا مومه ريثك

 مالك سيلو يني امب حوبب هعمد لبسا كانضا ام ليق اذا

 هينرب لاف هداعل ١ هوخأ مساقلا 0 شاعو

 ليمجا ربصلاب سفنلا رعف ليلملا ثدحلاب هدلاكامر
 ليهم ىرتتس# ضرالا قطب وأن كوخاو ةولس ا

 لياحلا بطمللا نم ةلضعل يااوبلاكبتلف كيخا لثمؤ
 ليق باوصو ظن نسحب 2هياج ىعري كلملا ريزو

 « ءاثخا »

 ركب وبا هركذ ام الا ارك د هل دججا ملو همسا فرعا الو بقلوه

 نيب قرفلا ىف هبوبيس باتك تكن يف هباتك نم بابلا ىف نامبإمل
 نم اياز نم دبحأ .ناكو." اتحاب بتثملا يل لاو لاح مالكلاو ملكلا

 ئانوموم ناكو ينزاملا ناد يبا كك ةءارقلا مهي تمت تا

 ةلع هتكردا مث نامثع يبا ىلع ناتكلا قارذتساهل [لسم ةياربلاوم ظن لاا

 كلذ مور ابلعتسابعلا ابا انا تي ارو هيكاح انا ”ىلوالا لاطلا س1

 ثدحلا نيك هيب مسق ةنالث أ ًاماسقا ميس هب ظفأ ام لك نا وهو

 الو ثادخالا اهيف عت يتلا ةنمزالاو ةنكمالا ءامسالو نيثدحملا ءامسالو

 هبشا امو مالكلاو ذخالاو لتقلاو برضلا وحن كلذو هيف سنجلل مسا

 ا دقو انا ل بقل ناكو توقاي مهو هلعل 3 مساقلا وبا ق )١(

 معلا صاتعم نع ثحابلا همقلو لهس 0 دهم همسأ احر تسرهفلا بحاص

 « امالك » هانعم ام طقس (*)

 : امه هم ص



 ١/٠ © حببص نب فسوب نب دمحا ##

 مالسلاو كايا انمالعا كيلع انتو

 انوبغم تنك تفلخم ناف هب نويعلا جهت نم يدنع
 هيف ترج موب اذه اهعم بتكو ةيده ديع موب يف وعما لا ىدهاو

 تلقو قدنع ريثك نم الملق تيدها دقو ةداسلا ىلا ديسعلا ءادهأب ةداعلا |

 ؟!ادجدلاو ناجنالا هلا ا: يلا ديس قائدا
 هو اذلو اذه 0 هلام هل ىدها امكاو

 فيطللا هرعش نمو

 مس انزاصناو برح اننسلاف رظاوب نويعلاو انيقتلا ام اذا
 مولا غلسال ثيح ارس علطت ةدومانم يلا“ تاتا حرو |

 هيلا ليع ناكو بتاكلا داح نإ ديمس نب دم يف لئاقاوهو 09 |

 ديح يا نيملاعلا نسحا ديف نب دم .ينع كنتم

 ةودصلاقهتسمل "الكنب هببلا .مرج ريثل يع دص 2 |)

 يف طتخا دق هضراع ىلا رظنف هيدد نيب بتكي ديعس نب دم ناكو لاق |
 ظ انين ينط

 !اءاوو ضع ني هلا كام - ٠ < 1دلافلا ةتيراع تببلا

 اداوس اههرارمحا تريصف هيتنجو دروب ىلع ترغا

 ظ يديساي يف كرجا هللا مظع ًاببجم بتكف ديعس نب دمج ىلا ام ىبرو

 ظ فسوب نب دمحا رعش نمو . ينم ضوعلا كل نسحاو
 )١( يناغالا (#) قارتسا هلعل (؟) دجولا ناكمالا ق ) ٠١ ىنح ( هم:



 ١4 * حيبص نب فسوي نب دمحا ©

 انا نوك ١ ناو كمارك | امد صق امنا رايد فلا ف الا ةتسانمد ظ

 نم ةباغلا يف "يد هنم رضحاف ربنع رضحب ا روزي انمستقا دق تنناو ظ

 رخو رمجلا يف ةعطق حرطت نارماو ليقاثم ةثالث ةمطق لك يف ةدوجلا |

 ةعطقب كلذ هب لعفو اهروخب ذفني تح“ 'هقيز يف هسأر لخدبوو دمجا اهب |
 هغامد قرت>ا دقو هلزنم ىلا فرصناو حصنيو ثيغتسي وهو ةئلاثو ةيناث |

 نم اهل ميسن امل لاَ ةبراج هل تناكو 7١4 ليقو ؟0١ ةنس تامو لتعاو |

 هيرب تلاقف ريطخ ناكم هبلق ظ

 بويه وهو رادقملا هءاح 1 هليق 0 هبأه أتيم<« نا ولو

 بيصن هيف ضرالل نكي. ماذا ىدرلا "”هباص هلبق ايح نا ولو
 همو اضناتلاء ا

 اونام مهنا '"اوته كيلع يبام مهلك سانلاب ول كؤادف يسفن

 تانومنازحالاو مهلا نم يلو ةدحاو رهدلايف ةنومىروللو |

 هل قيدنص ىلا هب تك سول نب دما نمو |

 بولقلا ىف حدب دهملا لوطو .انم دمسلا هاللب
 بييزق نم ينيع بصخ كناك . يلق نيب تنأن لآ

 ببيحلا برق هليعل رمش | سابح ىلا حاورلا يف كل لهف

 دق نوفل نومأملا ىدب نيب لجر © فسو. نب دمحا لاق ظ

 ىلا بتكو ..هن يتاقلي ام كينيع نم لق. هتبأر نينمؤملا ريمأ أي هلا |

 ةذبع انا نم : ىيدهملا نب مههاربإ جدازإ دقو يلبصوملا مهاربا نب قاححسا ظ

 هعم ىق (؟) اونَط هلعل (”) هباه هلعل (؟) هر ىق )١(

 فقل



 *« حيببص نإ فدوي نإ دحا »© اد

 | . المخ مداخلا رساب هجوو ىضرلاب لوسرلا نكق ةلاسرلا تمهف دق لاق

 | همدقو هجرخ وهو فسوب نب دمحا ةيحان يف كلملا دبع نب ىسوم ناكو

 ىبوم يتئدح دلخع نب نسملا ” لاق ظ
 | دحا يل بهو لاق كمملا دبع نب

 ا ( هقشعت, كلملا دبع نب ىسوع ثبعي ناك ةنباب بري ناكو ) فسوت نبا
 | بكف ىمدإلا مهلا نب دم هيف هبناع ناكو تام يف مرد فلا فلا

 ظ فسوب_ نب دمجا هيلا
 . مولا نم ءالخالا مول فمي اا يلدا

 موكلم هوه 5  ةرع هن رشم هتسا نا

 هباجاف هتيحان يف ناكو لبخلا ىلا دم مدقتنف

 مومدع كاد يف ةعرسلو: -  ةح قع كايحالب تنل

 00 ملحم ةنطم“ ابلاك__ ةنطم ةتشا "يق امال

 أ نب ىهاط نب ىلع نب دمح ينثدح تاوفحلا تاتكتيف ةبضلا نئزغرت

 | "قة ةطّمسلا دعن ةطقسلا طقس فسوب نب دمحا ناك لاق نيسحلا [

 نب يلع ىح هنا كلذو هياطقس ضعل يف هش
 | دا روستم يأ نب ىحم

 | ةراجا جارخاب ىصا رضنت“ اذاف ربنعلاو دوعلا هل حرط رخت اذا ناكنومأللا

 || فسوب نب دما رضحو هل ًاماركأ هلاسلج نم لجرلا تحن اهعضوو
 لاقف فسو» نب دمحا تح ةرجلا ”عضوت مث ةنداع ىلع نو..ألا رختو امون

 || ادحاو الجر لصن نحنو اذنه لاش انلا نومأملا لاقف دودرملا اذ أوتاه

 ظ

 أ| تفلبف ق (0) ىلع هلعل (؟) (114:7) يناغالا يف ةياكحلا هذه تدرو (1)
 ظ عضوب سما هلعل (5)



 ١ «# حيبص نإ فسوي نب دمحا

 هلا دبع عم تنكو كريغ يد ثح ةفوكلا ف تنك اها كنا ةيماش

 نحو تاتكلا تاودا نمو ليمج بدا ةيماشلا ىودلاو يعمو يل ىلع نبا |

 هب صا ٍباتكلا نم تغرف الف يلع وهو تبتكو اهجرخاف لاا 7 قحا ]|

 فسوي اب كقزر يل لاق مث يلا ناونعلا لكو هعد لاقو حلصاو برناف ||

 مارد ةرشع نينمؤملا نسبا كلجاو د لاقف مارد ةرشع تاقف انءاوبد يف ظ

 ءاقثو كتعالم لع كل ةءوثمو لعنيرمللا دعب كتمرآس طيار سلا
 هما حنت ولو كلتح رخال ةئافتخاب تيفتخا ولكنا هيشاو كتل ظ

 .ةيالتاب ارورسم تجرخو هل توءدف كئاضعا نبب تلبااز مك لفلا 0

 فسو نب دأب ينتعت تناكو ةشوم اهعسا هن راج نوماس 2

 رومالا ضعب يف نومأملا ىلع تلداف اهجئاوح موب فسوب نب دمحا ناكو ||
 مداخ ةرصن ترضحتساف هعم اهلمحن لو ةيسامشلا ىلا راصو اهيلع ركناف أ

 حالصال فطاتلا هتلأسو اهربخت هالوم ىلا ةلاسر هتلمحو فسوب نب دمحا

 نذأتساف ةيسامثلا دصقو هتاودب اعد كلذ مداللا هفرع الف ن ومالا 0

 ةلاسرلا ةمدان قي يل ندتاف لوسرانا لاق هيلا لصو الق نومألا ٠ ٠

 تايسالا هذه هدشناف ||

 اهزاين ( هاج حبصا مويلاف امرتكم ”ةرك كبنع 0

 ابقمو انعاظ انوأر ' امل اوثه ال مطؤس يداعالا لأ
٠.6 

 امولظم دان كر واتم ا نا كلةداعف تاما قبه

 يناغالا (*) (ها/:١٠٠) ينناغالا يف درو ةياكحلاهذه لثم (*»  ق(١١ |
 أ ةيص( ه:6) |
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 ؟"”لئاسو هنع لاملالضفرصمل  هردش ميركل ىده ناك ولو

 هلداعيام انعسو يف نكي ملذاو هزمت نم ىلا يدهن اننكلو

 ظ حيبص نب فسوب ىلع يل اع نب هللا دبما ىتكي ناك لاق يرايشمملا نك ذو

 | نب فسوي نب مساقلا ر كف ةنوكملا دارس يك اسم لج ينب ىلوم
 | قاعلس دم ملت م ا

 ا 0 تاتو راسا مخ لاق“ رو قو و او ةرصبلاب

 ةرشع موي. لك يف يل ىرجاو رفمج يبا ناويد يف ترصف باتكلا
 | .:رم دحا رضحي لو هباب تق لبق ناويدل ىلا انوي كد ركبف لاق مارد

 (| مف بابلا ىلا ءاج دق رفعج يبال مداخب انا ذا هيلع سلال يناو باتكلا

 | توملا تيشخو يدد يف طقساف نينمؤملا ريءا بجا يل لاقف يريغ رب
 أ نمم تسل ينال تلق فيكو لاقق ينذر ل نينمؤملا ريما .نا هل تاق

 || اذا ىتح يناخداو ينذخاف هل اد 0 فارصنالاب مهف هبدب نيب بتكي

 || لخدا يل لاقف جرخ نا ثبلي. لو لخدو يب ل كورلا نودتمك

 || نينمؤملا ريما ىلع لس عيبا 0 ناوبالا تاي ترض الق تاخدف

 ظ عسب رب يلا ىر 3 سولملاب ينرماو ينانداف كامف دان ةضر تحل

 | عججاو روطسلا نيب ”جرفو فورملا نيب براقو تك !يل لاقو ساطرق
 .:1نع تققوتق ةيماش ةاود يعم تناكو ساطرقلايف فرست الو كطخ

 ناويد يف سمالاب انا كسفن يف لوقت تناو فسوب اي يل لاقف اهجارخا

 | ةاود ةعاسلا جرخاو ىلع نب هلا دبع عم مث ةيما ينبل'بتكا ةفوكلا

 جرو هلعل وف روصنملا 3 فل هلئان و هلعل )0(



 ١ ؛# حببد نب فسوي نب دمحا ©

 سعاشلا لاق :

 ناوملا فرط هب قاصلاك ركل ًادرط يرت نإ كناف
 فرو نب دال قددص شك لاق اط ىلا نيد 002000
 دق يثاوحلا قيقر يحاونلا فيررذ انموب هيلا نجد موب يف بناكلا ٍ

 ماظنو . رورسسلا بطق تناو تنحجراو تنحو تقريو هؤامس تدعر أ

 هنخاب ءرملا ناف . لذنف انع درفنم الو . لقنف كنم اندرفت الف . رومالا 0

 لجرلا ىلا ف-دو» نب دما راصف لاق . ريدج هتدعاسعو ريثك ١

 فسوب نب دمحا لاقف ءامسلا تهغت مث ا" اودارا نم مرضحو أ[

 لطب انين ايس نا بسحاو 2بونج هفلؤي اهغ ىرا ]

 لطرب يلل وعدو هبرشتف لطرب وعدت نا يأرلا"”نيمف
 لقمع ريغل هلم ُ

 لفش لك ةمادملاب ردا. ل نا ملا موي ميغلا مويف

 لهأب امل ةةارا ال. ىناف.0 اهلع اهمترحع هركلذ

 يف ةيده فسوي نب دمحا ىدهاو . رورشملا نعللا ثمثع هيف ىتنف لاق |
 أبعم بيكو نويزلا ىلا زورون موي. |

 هلئاضف تاجو ىلوملا ظع ناو هلعاف دب الوهف قح دبعلا ىلع

 هلباق وهف ىنغاذ هنع ناكناو هلام هللا ىلا يدهن ائرت مل

 2( 97 م هاه ٠ 5 8 ل

 لوفرتعيف أعيمج أنامادي ةيمهسو

 ثعثع يتاغالا (؟) هيورهم نبا نع ( 8* : ١٠ ) يناغالا يف ةياكحلا )١(
 يناغالا (0) ( وعدن 78 : ٠١ اهباورو ) ينأت يناغالا (5) نيعي .ق (*) دوسالا |[

 نوفرصنيف



 ١ © حيبص نب فسوب نب دمحا *

 دم ثدحو . همدقو فسو نب دمحا لصوو هذفناو كلذ ىهاط يضرف

 ءاثنناب نومألا سما ورع وهو هيلا عواخل نار لع السنا سودعا نا

 م بك ةدع تبتكف سانلا لع ارقيل نيسللا نب سهاط نع تاتك"
 باتكلا اذه فسو. نب دا ىتكف لبس نب لضفلاو .نومأملا اهضري

 دمحال لاق مث اهيف هرظن عجر نيتسائرلا يذ ىلع هيلا حمرعالق

 لبقاو ساطرقلاو و لقلا ذخاو هنامرهش اعدو كانفصنا ام فسو نا

 ]او شوقلا - "نم اهف هل ديو لزاتملا نم .هل غرش اب بنكي |
 هل لاقو فسو» نب دما ىلا ةعقرلا حر ان مت كلذ رخو عاركلاو ةوماكلاو

 كيد نيب باتكلا عيج دعقيلو ناوبدلا يف دعقاف دغ يف ناك اذا

 لاق لاق ليعامسا نب ميهاربا ىلا هعفر اف ثدحو . قاف آلا لا كو
 يعاد فسوب نب دما هيلا ىتكف تيفال باب تالصلل بالطلا رثك

 كلئان نوجرب كلاس دوفولا اعج كاودج يدانمو نينمؤملا عل ان كادت

 مهم فحجا دقو ةمدخم لدن نم مهسمو ةمرحن تعب نم مهش دوبعملا

 هبيسل مهشعنب فكرا نينمؤملا ريم ىاو نلف مايالا مهملع تلاطو ماقملا

 قومأللا عقوف ىلاعت هللا ءاش نا لعف هلؤطن مهنظ نسح ققحيو 16

 كلذلو ممل نطاومو تاجاحلا يبلاطل ناغم كولملا باوباو عبتم

 سعاشلا لاق

 ا نلا لزاتم ىثكو سلا طفت ثيح ريللا طقس

 ردق لجر لكى لا لصيل مهنا كحاو مهنم انبابب نم :امنا تعكف

 دقق باوثلا ريخأتو باجملا لوطب مدنع انفورعم ردكت الو هقاقحتسا



 ا

 1 © حبيص نب فسوب نب دمحا

 له ىهاط نبا لاق دئاوملا تعفر انف نيصلا دراثمو ةضفلاو هذلا

 دئاوملا مهل تبصن دق بابلاب نم عيج اذاف اورظنف بابلان حن لك

 هانك ةءاورلا هذه يف اذك ) نسملا ابأ اي كيموي, نيب ناتش لاقف اولك اف

 يلوصلا ثدحنو . ققءورم هذهو ىتوق كاذ ريمالا ايسالاقف( 0
 ما نك امل عولخملا نا فسوب. نب دمجا هب عقترا ام لوا نم 3 لاق

 رضحا :ديرا سهاط لاف اولاطاف نويأملا :ىلا اوبتكي نا باتل ىلا
 ديلخ كل كلذل هرمضحاف فسوب نب دمحا هل فصوف اذه نم

 2 قرف دقق ةمعلاو سسنلا يف نينمؤملا ريما ميسق ناك ناو عولخملا ناف

 هجورخو نيدلا ةمصع هتقرافل ةمرملاو ةبالولا يف هنيبو هنيب باتكلا

 حوت ب هنبا يف مالسلا هيلع حونل لجو نع هللا لاق نيلسملا عامجا نع
 هللا ةيصعم يف دحال ةلص الو حل اص ُريَغ لمع ُهِّإ كلهأ نب سل هلا
 هللا لتق دقو نينمؤملا ريما ىلا تدتكو هللا تاذ يف تناكام 101
 اهتايك اب: ضرالاف :هدعو هل ياو. هرضا .نيتماللا ريمال 0 عولخملا

 أسدلاب نينمؤملا ديم ىلا ثهحو دقو هتنشل ئث عباو هتعاطل داهم الس

 در ىت> هدقع خكتتو هدهع قا نم هل ديالو هقحب نينمؤملاا ريهال

 هناكرب و هللا ةمحرو نينمؤملا رم ىلع مالسلاو ةعب رشلا هي ماقاو ةفلالا

 ( 418 ص ١141/١ نديل عبط ) ممالا براجن يف ةلاسرلا هذه تعبط دق (1)
 تلاع براجلا ةءاورو : ( 5 ص ١1١54 رصم عبط ) راكفالا حاتفم يفو

 ةريثك عضاوم يف توقاي ةباور



 6 حيبص نب فسوي نب دمحا 1

 اكازع لال اوذ هللا نحنا ٠ اكادف اراع نحنو قت ِتنا
 اكاغس تملا ريداقمب انألا هد يطخ لج دقلف

 اكاخا يملا دبع سطو اهانأ تك  نولملل ع

 اكاذب. ىلواو اغببلا نم ت وملل ملصا ديلا دبع ناك

 1 اكاذ ة ةيؤرو هده ايدقف اعيج تاتييصملا امش

 ظ ل باتك يف ىناكلا 0 نب ب هللا دبع مساقلا وبا ثدح

 ظ لاق ناسارخ ىلا دادغب نم ىهاط نب هللا دبع جرخ انو لاق ةحلاملا
 | فسوب نب دماب كيلعف مالسلا ةنيدم ادحا ترشاع نا دم هن.ال

 | ىلع هببا عيدوت نم فرصنا نيح دمج رع اف ةءورص هل ناف فناكلا
 ظ 0118 نط هدنع لاطاف هراد يف قليوب نبدا لع مث ىع يف

 | ةريس اناولا تمدقو ةيق ةفغراو اقيط ترضحاف انبدغ ةيراج اي لاقف

 | 0031و رخاف اجو يف ةءرشالا نم عاوناب كلذ. بقعاو ةوالحو
 أ هدبع فرش نا ريمالا ىأر.نا هل لاق مث ءاش اها نمريمالا لوا لاقو

 | داراو هل هينا فصو نم بتم وهو ضهف كلذب منا دغ يف هئيجلو

 مهفرع الا هباحصا نم اروك ذم الجر الو اليلج دنا كتي رف هتعضف
 راد اودصق اوما الف هعم ّودغلاب ميصاو فسوب نب دمحا ةوعد يف هنا

 الملا نم دم ىارف تدوم رهظظاو هتبها ذخا دقو فسو» نب دنغا

 ةدنام ةنامتالث بصنو هشهدا ام فئاصولاو نالملاو روتسلاو شرفلاو

 فاحص يف نول ةئامثالث ةدئام لك ىلا لقتو ةفيصو ةئانثالثل تح دقو

 ايمام نب نولظلا فشك يف )١(.



 وعفا هع زا ولا ممل نعن ننس نسخ

 15١ # حيبص نب فسوي نب دمحا

 رعشلا نوبلطي بدا لها ًاعيج اهدالواو نيسدا نيرعاش مساقلا هوخاو ظ
 هنبا هنع ىكحو بتاكلا يح نب ديجلا دبعو نومأملا نع يح ةغالبلاو |
 يلوصلا لاق . اهريغو شفخالا ناملس نب ىلعو فسو» نب دمحا نب د |
 | نيف لبس نء نسا نومأملا رواش لوخالا كلا تاتا ديا 0
 نب تباث دابع يبابو فسوب نب دجاب هيلع راشاف هماقم موقبو هل بتكي |

 هنذل افجو ةمدخلا ىلع دمحاربص نا نسملا لاقف امهدحا يل رتخا هل لاقف |
 الع رثكأو ةغالب امهمسحاو ةءاتكلا يف قرعا هنال هيلا امهبحا وهف اليل

 باغ اذا دابع ونا هفلختو عقوبو ب نتكلا ضرع ناكو نومالا ب321

 دلاخ يبا نب دما مايا اهيلع ناك يتلا لاخلا نع اعفرتم قؤنألل واد نع ش٠

 ةدعسم نء ورم ىلا ةينكالاو عيقوتلاو متاحا ناودو لئاسرلا ناويد ناكو

 .ريزولا فسوي نب دمحا فلالا ةنالثلا ءالؤه لعرود» نوم أملا صا ناك

 نب مساقلا ضغبا تنك لاق يلفونلا ثراحلا يب نع يلوصلا تدع

 ناسل' لع تلق نسما هوخا تاء انف هنم ينلاث هو ركمل هللا دبع

 مانش نبا
 'يئاجلاب ىهدلا كلباق ىجرملا مساقلا ينال لق
 "تماعلاو نيشلا وذ شاعو ٠ . ارز ناكو نبا كلل 000

 ”فئاصلا نم ولخم سلف -اذه: توك اذه هال
 تاتكلا نم هباوخا ضعيبل كيلا فسوب. نب دمحأ لوق نم هذخا امتاو ظ

 ْ : : ١

 هيلا بتكف فعضي خا هل ناكو اغبب هل تنام دقو 8

 رف

 | هيضرب امو هتمدخو نينمؤملا ريما قالخاب سانلا ع امه لاقو يزارلا يحب ظ



 *« فسوي نب دمحا 1١غ

 ]| نوراه ةريس باتك ."' لامح شيلا يبا ىلا هباريس باتك . نولوط
 اذ . .ةافاكملا باتك -. نولوط يب نالغ رابخاو  نشيحلا يلا نبا
 ' 11 قطنلا رمت باتك . ءاطالا راخا باتك .. ىقملا نسح

 (| رابخا باتك . ةرْقلا باتك . هتجرت باتك . ىسيع نب يلع ريزولل
 ا هرك ذو . بطلا باتك . يدبملا نب ميهاربا رابخا باتك . .قيححلا

 || ةباغ يف هللا همر رفعج وا ناك لاقف ميهاربا نب نسما " قالور نا

 ! يطسحم نيمجملاو باسحلاو ءاحصفلا باتكلا هوجو دحا نانتفالا

 . ةازجا هرعش نم جرخ دق رعشلا نسح ةسلاجملا نسح ”يسديلقوا
 رصم جارخ لماع يخركلا رفظملا نب يلع نسملا يبا ىلع اموب لخد

 ا ةبمدبلا ىلع لاقف رفعج ابا اي كلاح فيك هل لاقق هيلع امَلسم
 '000 ل1 ىلا يربط لع يلا - . ل. تلاسنزا لاح ءوسنم كيفك

 ظ « بتاكلا حبص نب مساقلا نب فسوي نب دما
 || لئاسرلا ناودد ىلوتب ناك ةفوكلا لها نم رفعج وبا '”' يطفتلا

 ْ عذب 5 لحب ينب نم هنأ يعدب فسوب نب مساقلا هوخأ ناكو نونال :

 | رزو ةفوكلا داوس مهطزانمو لت ينبل ىلوم ناك يتابزرملا لاق كلذ دنمحا
 امو ربش يف يلوصلا لوق ينبتام دلاخ يبا نب دما دمن نومآلل دنحا

 | ناكو مداقلا أبا ىنكي فسأوب هونا ناكو ٠١4 ةنس هريغ لاقو 70 ةنس

 00 اب بل لش و زويا عازل ترق دبل حلا
 ب رغملا بحاص هك تاتكلا اذهو 4 هيورامح شا يبا هنبأ ةريس هلعل )١(

 ينوكلا هلعل (") قالوز نبا هلعل (5) ( 4 تسيوكناط عبط ) برغملا يلحيف



 (  ١68 ةيادلا نبا ) فسوي نب دمحا

 | ظ يفوذ”ىتلا ةعاسلا ىف نولوط نب دمحا ثعلو ميهاربا نب فسوي نب دما ١ 04 000

 نيردقم هبتكب اوبلاطو رادلا اومجهف مدخم ميهاربا نإ فسوي يدلاو ابيف |[

 يلع اوضبقو نيقودنمم اولمف دادغبب نمم دحا نم اباتك اهيف اودي نا |

 | لجر هدب نيب و سلاج وهو هيلا انلخداو هراد ىلا انب اوراصو يا لعو ظ

 | هدب مداخ لخداو نيقودنصلا دحا حتتفي صاف نييبلاطلا فارشا نم |[

 ظ هىعصتو هدب رتفدلا ذخاف ممريغو فارشالا ىلع هنايارج رتفد ىلع هدب عقوف ٠

 ظ عمسا اناو هل لاقف ةبارملا يف يلاطلا مسا دجوف جارتتسالا ديج ناكو ]

 ظ تاخد ريمالا اهبا اي معن هل ل لف عالا نب فسويل ةءارج كيلع تناك |[

 | قبا ةوسا  زامد نثام ةنس لك يف يلع ىرجاف قلم 5 هذه

| 
 اهعم هتيفعتساف ريمالا لوط ياد تالتما مث |هريغو قيقعلاو طقرالا
١ 

 وبا لاف 8 هيفلخم يفايدلاو 5 افاكُم نسا دكو ان سل يولعلا كلذ

 | متو هيلع هلا ىل اص هللا لوسر يل اببس تععطق نا هللا كتدشن يل لاقف ظ
 ٠ْ

 ظ

 بطلاو بدالا ىف ةريثك مولع هل نمهو مههفور عمو رصم لها 5 ظ

 ظ

ْ 

 | لاق من م مهارا نب فسوب. هللا م نولوط نب دما لاقف يلاطلا عم دنو

 : را ةان ف اقرا يلع أ دف كلم ىلا وقرصا

 ظ نب ميهاربا بتاك بوقعي وبا هوبا ناكو كلذ ريغو باسملاو ةماحلاو ٠ْ

 يف فسوب نب دمحأ تام سطلا رابخا يف اباتك فلا هعيضرو يدهملا

 نب دمحأ هريس فساصتلا نم . هلو ماء .٠ ةنس ايطار مخل و فس ةئيم ا

 )١( احق بدرا ةءامو » فسوي ةمجرت يف يدفصلا داز (5) يذلا ق «



 ه6 ( ةيادلا نإا ) فسوي نب دمحا * ١ هم

 هرتس داكف هصالخ نم سي ْؤِب هراد يف لجرلا لاقتعا ناكو هراد ضعب
 ]| ةنوئوم لمحت رتسلا ءاننا نم ةعامج هل ناكو هيلع هلمش فولخ كتبه نا

 || راد ىلا اويكرو الجر نيئالث ءاهز اوناكو اوعمتجاف هريغ ىل عطقتنسال ةيعم
 | نذأف هيلع اونذأتساو ليلا باب فرعي هل باب اوفقوف نولوط نب دمحا

 ظ العا نم ةعاجو يملا دبع نب هللادبع نب دمج هدنعو هيلا اولخدف محلل ظ

 | نم ريمالا هللا دبا انل قفتا دق اولاق ناب همالك اوءدتباف رصم يروتسم |

 ” 017 نب رضاملاو ىلا دبع نبا ىلا اوراشاو) ةعاملا هذه نوضح |
 | لإ يف ريمالا ىلا بغرت نحنو ©" هلا اش ىلا .ةميرذ نوكي نا انوجر ام |

 | تضرع دق اولاقق مهنع ملأسف انلزاتمو انما ىلع فقيل انع املأ |

 || مهلأسو سولجلاب ذوو نب دما عجل اهم عمل ممرثكأ ىلع ةلادعلا |
 أ| يف هاري ام ةفلاخم ريمالا لاست نا انل سيل اولاقتف هل اودصق ام هش رعت |

 ا انمدش نا ال1 وكف تاوملا ىلا ىدغا هنال ميهاربا نب فسوب ظ

 ا هغلس نا كلذ ريغ رثا ناو انلتق نا هلتق رثآ نا هيف هيلع مزتعا ام ىلا ظ

 ْ انركقا ام ةنس نوثالث انل اولاَعف كلذ لو ممل لاقق هنم لحو ةعس يفوهف |

 ْ | ريعأ اي ههاو نجنو هريغ باب انفقو الو هيلا اصح يث عايشا يف

 | ءاكبلاب اوجعو هب عقو هوركم *يش نم ةمالسلا نمو هدعب ءاقبلا "" ضحمترن |
 هنأسحا را مكيلع هللا كراب نولوط نب دمحا لاّمف هدد نيب |

 ْ اودخ ل 3 رضحاف مهاربإ ن فسول اورضحا لاق مث هماعنا مني زاجو |

 رفعجولا لاق . هلزنم ىلا فرصناو هعم اوجرخ اوفرضناو ميحاص ديب |

 نم طقس هلعل (؟) هلمان وأ هلانن هلعل )١(



 ١ ها/ هي ( ةيادلا نب ١ فسوي نب دمحا ©

 ا يف يفوت مشاه ينب ىلوم حضاو نب قحسا نب دمحا نا لاق“ «م٠ ةنس

 ءامسا باتك . ريبك خيراتلا باتك اهم ةريثك فيناصت هلو 8م ةنس |
 ةلك اشم باتك . ريغص ةفلاسلا مالا رابخا يف باتكو . دام نادإبلا ||

 | مبان ىلا |
 * معارا نإ فسوي بوي يبان 3

 فورعملا نا نظاو يدهملا نبا ةباد دلو هونا ناك ةيادلا ناب فرعي

 هوبا ناكو لعا هللاو سنون ينارابخا يوارا فسوب وه ةبادلا ناب |

 الو رصص# باتكلا ةانج نم ناكو نسحلا ابا ىنكي ميهاربا نإ فسوب |
 ةيبصعو ةمان ةءورص هل ناكو دادغل نع اهلا هلاقتنا ناك كنك وذا ١

 مهاربا نب فسوب ظفاحلا يرك اسما مساقلاوبا لاق: . ةروبشم |

 مدق يدهملا نب مهاربا ةمدخ يف ناك ايدادغب هنظاو ىتاكلا نسحلاوا |

 بييطلا يتشمدلا 5 نب ىسيع نع ىكحو 7١0 ةنس قشمد |
 نب له يا .نب :لعاتباو يدهلا نب ميهاربا ما ةلكشو يروطسنلا ||

 تبتاكلا ديشر نب دحماو يدهملا نب ميهاربإ قححسا يباو تخون

 محلا نب بواو بيبطلا عوشيت نب ليئربجو شربالا مالس يلوم |
 ْ هنبا هنع ىور . ينارشلا نوراه نب دمحاو يورسكلاب فورعملا يرعبلا |[

 تاورملا يوذ نم ناكو سونيلاج نب دمحا نب ناوضرو دمحا رفعجوبا

 رفعج يبا نع يننلب و ظفاملا لاق . نيببطتملا رابخا هيف ًاباتك فنصو ظ
 يف يدلاو ميهاربا نب فسوي نولوط نب دما سبح لاق فسوب نب دما

 -ق )١(



 هنونف ةاورلا لك نم بلقا ًابلاط ملعلل تحر نا ىلع مولي

 ه بوقعي نب ديزي نب دا ١

 | هتويع ديفتسا امم ظفنحاو هبوعو مالكلا راكبأ راتخاو

 | هنونظ ميمذلا لهجلاب نسحيو ىننلا بلج ال رعلا نا معزيو
 ا” 1 سانا لك هيفا . يم ىلاغا .ىعد» يئالاف

 ظ ظ 1 رع ربا قابلا دك نربي نيل

 ظ ايم رصم حتفب هأئهو قفوملا ابق حدم ةديصق هل ةءوار ىعاش سدا

 00| ديلا هلال ايفو“ رفظلاو رثطنلا كاته ريمالل لق

 | رضتنم رزفلا موي كرفت قوفام 15 نامزلا يف حتف كلحتف قوف ام
 * رفعج وبا فسوب نب بوقعي نب دمحا

 ظ نوما هرك ذ اهف تام يناهضالا هيوزريب فورعملا يوملا

 يا ا ذعا هوطق مالغل فرعي ناكف عيطلا م 1 يف 804 ةنس

 اهريغو يد زيلا سابعلا نب دمحو بابحلا نب لضفلا ةفيلخ

 الا ل بي حو
 | روباسين ليز وه لاف 5 املا هركذ يومتلا ركب وبا بيدالا

 روهأسينب تام هنارقاو يناب.صالا هدنم نب ىحب نب دم ناهيصاب عمو

 أ هيلا دتساو كاملا هنع بتكو ةئامئالثلاو نيمرالا ل لبق

 نوئيدح هباتك يف
 * رفعج نب قححسا بوقعي يبا نب دمحا ل

 دمج رولا هرك ذ يبسابعلا يرابخالا حْضاو نب بهو نبا

 هآدتا هل خيرات يف خرؤلا يدنكلا يرضلا بوتس نب كسوف



 ١وه *# ىحب نب دمحا 8

 مغرتو ىذقت ىدعلا هب ل ازال شيع وفص يف

 مملم ريغل انضوم-ر ومالا لك يف اكلذا
 ماكو اهف ايييايدذد اهلا تركوذت نا كب

 *6 رجاهم نب ناهلس نب ريزولا نب يح نب دمحا )+
 | بلك نب ؟ هللا دعألا ىنكي يقوسلا موثلكن ب ةبسيق لوم

 املاع نا بهو نبا ءاسلح ع نع اين ناكو بهو نبا هللا دبعو

 هدلوم ناك لاش فاجلالاو سانلا ماياو رابخالاو تدالاو ريشلا

 ناك جارك رصمب جارألا بحاص ربدملا نبا سبح يف يفوتو 17١ ةنس

 ه٠ ةنس لاوش نم تالخ ةليل نيرشعو نيتمال دحالا مون نفدو هيلع
 هلك كلذ رصم غران يف سفوب نبا ”'رك د رصم لاا ١

 *( يناطلا يدسلا نب لهس نب يحن نب دمحا ا
 نبا هركذ شورطالا يوحنلا 'ئرقملا دهاشلا يجبنملا نسملاوبا

 ىور 4٠6 ةنس تام عماملا يف اليكو ناكو اة م يف رئاسي

 يجبنملا بيدالا سراف نب دمحا سابعلا ياو ناو سم نب هلل دبع نأ نع

 يبا رابخا نم ظفح ناكو و ممريغو 'ىرقلا هللا دبع نب ١ فيظن نما يباو

 نبا يندشلا را نبا لاق ةقث ناكو وسلا ه.ولاخ نب هللا دبع |

 يندشنا يجبملا لهس نب ىح نب دمحا نع يناتكلا نبا نع نافل ||
 هسفنل ابطابط نبا يندشلا سيدالا سراف نب دمحا سابعلا وبا

 ظ هنب زحينم لابلا سكك يحضيو  هنينا يني ىلقلا ضيرم دوسح
 ظ هركذ ىف (*) ناكو هلعل (5) يبلكلا نبا عمس هلعل (1)



 ١5 © نب دمحا يحى 

 ءاربلا نب نسحلا وبا اندازو لاق

 000ج ام كنم يم سفلايفو . ةدغاج :تربصت دق يلا كرغا

 اموفخ لاطو تبهام حرلابو اهدمل روخصلاب يب ام ناكولف |

 انتي عمج ا لل مف ٠: ا 83 تنك كنم ًاموجح وكشاف |

 الا هريغل هدشنا ما بلعثل رعشلا اذها يردا الو باتكلا يف ناكاذك |

 ىرت م" ىحب نب دمحال باتكلا اذه يف نا

 ظ * روصنم يب نب ىحب نب يلع نب ىحب نب دما
 أ اذه نسحلا وبا ناكو مهماوبا يف هءابا ا دق نسملاوبا متل

 نيدلا مولعو مالكلا لع يف ةنامو ءاسؤر دحا [ملاع ًالضاف 0 ءاش سدا |

 هو هس ناعبسو فس نع ماما ةنس يف تام بادالا ف نانتفالاو ْ

 أ لاق . مجملا يف يتابز رملا هلك كلذ رك ذ هايا هتمدانم يف يضارلا عم رابخا

 ةنس يف هدلومو هتافو تناك ةجمحلا يذ يفو تبان ١+" ظ | اي ناك

 هلو . اذه '” هنا همتاف نيمرضخملا ءارعشلا رابخا يف ًاباتك فنصض دق هونا |

 أ ىلع هقفلا يف عاججالا باتك مهبسنو هلها رابخا باتكب تكلا نم
 هنأر ىري ناكو يربطلا رن رج نبا سهذم ٠ أ يهذم ىلا لخدملا باتك

 لئاقلا وه اذه نسحلا ولاو . تاقوالا باتك . هبهذم ةرصنو يربطلا

 ينابزرملا هاور امف

 ماون لضفلا يف هلامآد رف حار دق اديس اي
 5 ع

 ملسنو ًانيكمن كاد[ - ةدم“ لوطا هذ
2 

 باتكلا اذه ( #١4 ) تسربفلا بحاص فصو )١(



 ١ * بلع ىحي نب دما

 فيطل نارقلا بررغ باتك . طسوالا باتك رابخالا نم ظافلالا

 ا" سملا ةئبا مالكر يسفت باتك.وحنلا لح باتك . لئاسملا باتك

 5 دوواد نب نسحلا فيخصت حييصفلا نا 0 حيصفلا ب باك

 الما "”لام او تاسلاجم سايعلا يبالو لاق . ةمجرت هل اذهو ىلعث هاعداو

 8 رابخالاو ةغللاو وحنلا نم ةعطق يلع ىرع هسلاحم يف هداعتسا لع

 نييوواود نم ةعطق سابعلا ونا لمجو . ةعاجج هنع اهاور رعشلاو نارنلا

 ىنعم نع بلعث لئسو . مريغو نيتفبانلاو ىثعالاك اهب رغ رسفو برعلا
 دشناو هلصا نم كلذ عطقا هانعم لاقق الصا كلك ال مملوق
 الخ يبغر نع دادزب نمو هيلا ١ يفر لخأا عطقب ال نم يلهأب

 الحذ نفطضم سانلا لكف يلع اورثك اف هيف سانلف لأ دق ل

 الام هب تانيانومر بلا ىلع 1 ىوهطلا وهص هحينماو

 الصا ه. تبهذ دق ىتح لدلابو 2 ىنلاب يدو نيداتعت تلز امو

 كيما اندشلا يراسالا مساقلا نب دمت نب ركب يف يلاثا اي تال

 يوحنلا ىحن نب دمجال

 امتوق تنا يتلا سفنلا ثبات ىف . اهترجم م * يلاتر تنك اذا

 اموح ديبلا ةموعد ىدل شعب خو ءاملا يف بضلا ءاقب قبتس

 سكلا سورعلا جاث بحاص لاق : ةعوبطملا تسرهفلا ةخسن يف فرحم )١(

 ةحاصفلاب ةفورعم تناكو لاثمالا اهنع تءاح ىتلا ةيدايالا سحملا تنب دنه ونأ

 باتكو . لاثمالا بات؟ تسرهفلا يف ةروك ذملا تكلا نم فلولا 9 200
 ب تسرهفلا (") . يناودلاو نا

)19( 



 ٠6 باعث ىحي نب دما ف «*

 لطم ريغ لمعلا طسيل تنأو انقلاو فيسلاو دوملا مويل !ذهف |

 | لومم ريحا هللا دمي كنال لّومم لك نابلا ابا كيلع |
 قانتو ارش هتحتواو هتآلتنا دنب وحتلا دودخ تككف 2 000 ْ

 لبذيو ديبث نم قبا ىهدلا ىلع يتلا كتسمن لظ يف نكأس يف |
 ا 000 اع الزم هلم تعصخلو < اشعات ملعلاب ناوخالل تحصاف ؟

 ْ هنري انباخصا ضعب لاقو لاق . مدقت امك باعث ةافو يخيراتلا رك ذو
 (| برعلاو ميلا ىنا دمحا تامو بدالا ةلود تناف ىحن نبا تام

 (| بتكلاو سانلا يف هركذ تعيرف ةدقتفم سابعلا وبا ىلوت ناف
 ]| لاق . ىلاعت هللا ءاش نا هدب يف هركذن هب هانر رعش بلعث يف يخراتللو

 أ ةنالمث انل ةفروكحلا لها لوقت لاق للعلا نيصحلا وبا ينتدحو يخيراتلا

 نسحلا نب د#و فسوب واو ةفينح وبا ملثم سانلا ري ل قسن يف ءابقف

 || ايركر واو يئاسكلا ةزج نب يلع نسحلا وا مو كلذك نييوحت ةثالث انو
 | نم هانلقت ام رخآ باعث يحن نب دمحا سابعلا وناو ءارفلا دايز نب يحن

 تيسربفلا تانكي ءدنلا قاضتنا نب دم هرك ذو . نس رانا تانك
 | باتك . ادودح د نيضملا 007 هل لاقو

 ' د وعتلا يف رصنخع باتك-. نارقلا ناعم باتك . نايوحنلا فالتخا

 | باتك .ويخدتلا باتك : ريشلا يناعم بانك تاارقلا باتك - يتتوملا
 000 ين الامو ىرعام تانك. فرغت ال انه فرفع ام

 جارذتسا باتك. "* ءاجملا باتك . ءادتبالاو فقولا باتك < ذاوشلا

 ءاجيطا ق )١(



 كايضن ني نا ل ا و يع ل

 6١ *« باع ىحب نب دمحا ظ

 | عيمج نأ دارأ ىرخأ ةرم لاَقق لمحت هب باطملاو لئكي هب مالكلا |
 باعث سابعلاوبا دشنا لاق بيطخلا دشناو . هيلا ةرقتفم مولعلا

 انيس لمآ ال تنكو انينامت يرتع نم تنل
 انريالث يرمج ىنداز اذا هل اركشو هلل دل

 انيمآ -ناما :هنائعرم . ىلا اعول هللا

 لاقف نييوحلا' رابخأ يف يخيراتلا كلملا دبع نب د باتك نم تاقثو |

 فوراذ يومتلا ينابيشلا باعت 0 ددز نب يحب نب دمحا سابعلا وا |

 ااسل مهقدصا نيب رضبلاو نييفوكلا نم نويوفللا ىلع” ”رياعملاو نيبوحنلا
 9 الح مهعسوأو الع مهحصأو اردق مهعفرأو ارك ذ مدعباو 10 مهمظعأو !ٍ

 ةلس نب لضفملا ينثدح . ايندلاو نيدلا نم اظح مرفواو اظفح مهنقنأو ّْ

 فلتخاو يوحنلا بلع يح نب دما سابعلاوبا سأر لاق مصاع نبا أ
 ملكت دقو لوش يب رحلا ميهاربا تمعسو لاق . ٠7ه ةنس يف هيلا سانلا أ

 ىح نب دمحا هكاام يسفنلو كل تهرك دقو ىجسملاو مسالا يف سانلا ظ

 رقصلا ونا ناكحو لاق . ىح نب دمحا يضر ام يسفناو لل تيضرو

 قوما هللا نيدل رصانلل ًابلعث سابعلا ابا ركَذ دقينابيشلا لبلب نب ليعامسا |
 معلا لهأ نم كلذ عقوم نسخ اباطاس اينس ًاقزر هل جرخأو هللاب |
 اهركذ تايبا يف سابعلا يباو رّمصلا يبال مهئاق لاقو . بدالاو |

 لضفو ىرولا يف ران ينيلح امل اهلزال نابيش ىلبجايف |

 مهعفراو ًاماع مهحنوا ءابلالا ةهزأ يف () رّدغملا هلعل (؟) لصال اذك 1 )١١(



 بلع ىحب نب دحا © +١6

 نا ىلا هنف اهكرشا تنك هفرعأ انوع لع نم *يش يف ارظانتف لاق

 ' الكت اعنا تلقف ينلأسف سلجملا ام فرعا لق هيلا تدع مث مهفا ملفاققد

 ا | فرعيام يديسأي هلاو الو الاق ام فرعا مل اقتد من احتكرشف فرعا اف

 ]| تنسحايخا اب يل لاقق لجرلا كلذ تسلو اههنم معا وه نمالا اعملعأ

 أ ركب أبا تلأس دهازلا رمعوبا يل لاقو .كلذب هفارتعا ينمي نسحأ اذه هللاو

 ' ةيسلوتأام لاق دربما ما بلت معا نيلجر || يأ تلقق جارسلا نبا |

 ]| يبا سلجم يف تنك لاق ًاضيأ رم : ثدحو . اعنيب اعلا نيلجر
 || كل امتلعول ةيرهاظلا نم بيضخ خيش هل لاقف رشف يلعث سابعلا

 ' دساعم كاذ ًالوا لاقق ماذأ ىلع تربصل سانلا ةدافا يف رجالا نم

 | بورغ نمل لافي ل ملظلا هب جنم للك نابضقلاب نم
 بيضقكارالا نصغوا ورضلا نم هيوم واج دهشلا مطك اياضر

 | ””بونج درب تلعشتساالو جال 2 ةوضن تقسام نهالول كئالوا |
 ا لالا : بلت س ابنلا ىبا “دنع تدككلاق دهاع نب ركب وا ثدحو

 : *او اوزامق نارقلاب نارقلا باحصا لغتشا ركب أبأ ا

 أ "هر د اوزافق ثيدحلاب ثيدحلا تاصصا لغتشاو اوزاقق

 ا اي ارق هددتع قم تفرضلاف ةّرَخ الا ىف يلاع نوكيام يرعش تنل
 ]| ينع سابلا ابا "ىرتا يل لاقق مانا يف سو هيلع هللا لص ينل ةليللا
 ” نأ دارأ يرايذورلا لاق - :ليطتسلا معلا بحاص كلبا هل لقو مالسلا

 نع ق (*) ًادرب تلعستسا الو هلعل (؟) لصالاب اذك )١(



 ١4 6 بلعث ىحب نب دمحا

 ظ هنا فاحب وا اكرع هينذا اوديجا موقاي لاقو ابظع اظيغ سابعلا وبا ظاتغاف |
 يردزلا دمحا نب نمحرلا دبع دمح وبا لاق . انلعفف يتقلح رضحم مجربال

 !آ هريشتسا :تنكو ةديكو ةدوم بلع سابعلا يلا كتيبو يهب تناك

 ناريملاب ّيذاتل ةلحم ىلا ةلحم نم لاقتنالا يف هرواشا امون هتثذ- ىرومأ يف
 نم ريخن فرت نم ىذا لغ كريس 'لوقتابرملا 00

 باعث سابعلا ونا يتدشنا دهازلا رمع ونا لاق . فرعت ال ام ثادحتسا

 ماردلا دنع هدو برغل ايدطص وأ نا تئش ام اذا

 مراك الا قالخا 0 فرعتو .. . تانه ودب اهناللط 4

 سانلاو ةريثك تارفانم بللعثو دربملا نيب ناك لاق بيطخلا ثدحو

 باعت ىلا لجر ءاجو لاق هبحاص ىلع اعنم دحاو لك ليفت يف نوفا ]

 هدشناف اذامب لاقف دربملا كاحه دق سابعلا ابأ اي هل لاقف

 بملا ىلا بملا ىكتشمو 2 بذهعلا مستبملا مقا

 نلقلا .ىمع الا هداز ام برلا نع وجينا دب ١

 ءالعلا نب ورمي وا هدشنا نم يبدشنا لاقف

 اضّرعلاو سفنلا هنع تنصف عمسم يدع“ ينشر

 أضع نا بلكلا ضعي اذ نم هب يراقتحال هبجأ مو

 سهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع نب دمح سابعلا وبا لاق لاق ًاضيا ثدحو
 ونا هرضحو ىهاط نب هللا دبع نب دم يبخا سلجم ترضح يبا يل لاق

 | ا دربملاو ىلع سابعلا

 ينعاشي ىف )١(
 دفا نيك يحب نسا نييك ا نوع و سرس

 وم يي بييوس )20001



 ١10  94باعت ىحي نب دحا *

 قايتشا ليلغ انقاك كو س انلا رَّذح اهاوه اًرسا ؟

 اداب اهلا الفا هي يق ةقلاف : قلرقلا نطاق
 قالتلا ناك قارفلا ةادغو فتحمقارفلا لعوعدا فيك

 تايبالاو باوملا هيلع تدعاف هنع ينلاس ىاعث ىلا تدع الف لاق

 قراغب دق ناسنالا نا تبيلا ىنعم اما ايش منص ام هبومت دشأ ام لاقف

 | فرصتلا نع ًاينغتسم هبوبحم يلا دوعيف هرفس يف مخي نأ اجر هب وبح
 يتاثلا تيبلا يف لوقي هارت الا هعم هعامجا لوطيف

 عادولا حرب ىلع فوقومل الا تابوالا ةحرف تسلو
 مامتوبا دخا هنم لب رخ الا لوق ريظن اذهو

 دمجتا عومدلا يانيع بكسلو و رق ع رادلا دعن بلطاو

 | الا مومف سلو هباحصا ىلع امون جرخ ايلعث نا ىكحو .هنيعب كاذ وه اذه

 ظ ًالثقتم دشناف خيش وا لهك

 ظ مئامصلا كارلا للا نيعالا ف - - تجربأو رويثلا تّوس اعرالا
 ظ سيباجملا لوبكلا يامادن ناو يدزن .رويتلا نا. ان دف

 ٠) دك لات هلاما يف ةظحج ثدحو . اًدِ حيام هللاو اذه انا تلق

 | مالك يف اهفرعأ ال لاق ةدمحبلا ام يديس اي لجر هل لاقق بلع سلجم يف

 لوش ثيح

 "” نيملب يتدج عبا يرصقا يتلذاعا

 نئملاب هلعل )١(
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 ١479 2 « لس ىعندعاو

 اضيا هدنع مو ايش: رمي. ال هاف هيوببس يمي كبتابص امار ١
 تاَقف تش لدبلا هنومس. يذلا وهو امجرتم موب لعج نكلو لعف

 تاقف زئاج لاقف لجزا من موقي تاقف مذ لاقف ةلئسم نع كلئساف هل

 العف لمفلا يلوي ال هناف يئاسكلا بهذم ىلع اما عيملا دنع أطخ هذه
 مدقتت ال ةلصلاو لجرال ةلص هدنع موي '” ناف ءارفلا بهذم ىلع اماف

 انا لاقف اهملع اهعدقتت زوج الو اهمدقتت يتلا ةلمعلل نيسو حاضيا ةمجرتلاو

 قو سلا لا ا ا لو زري ل :

 راعشالاو رابخالاو سانلا مايا هتحنأفف هل تدصق امف ذهن ةيبرعلل كرات
 لاق شفخالا نابلس نب يلع انربخا لاق ثدحو . رحب حبس هب تمتفف

 ىلا لاقف سلهملا ءاضقتا لبق مايقلا تعرشاف باعث ةرشحم انو تنك
 لاقف ةجاح يل تلق دربملا ىنمي يدلللا سلجم نع ربصت كارا ام نبأ
 مامت يبا لوق ىنمم ام هل لققف هن اذ مامت يبا ىلع يرتعلا مدقي هارا يل

 مدس
 عامجا ةيعاد ناك "”لظا قارتقا © بيلا ةفلآا 0

 ىنعم لاقف هنغ هتلأس دربملا سابلا بأ ىلا ترصالف نسل 0
 ىلع ًامِزع ال ةلالذا نارجاهنيو نامراصتب دق نيّمشاعلا نيالا نا اذه
 فوخ انقالتئو دولا ىلا اعجارت قارفلاباسحاو ليحرلا :ناح اذا امل

 0 دئيح قارغلا نوكحيف هدعل ءاقتلالاب دبعلا لوطي ناو قارفلا

 رخآالا لاق ام عامتجالل

 قانعلاو اكبلاب نيريجتسم  قارفلا موب قارفلاب امم
 )١( مام يبا ناويد 2 (8) هاف ق 1

 ري يللا سليب



 ١6 © باعث ىحب نب دما 6

 ىلع بوند .. تمناتت نيج ماثالا نع انونلل اثارهر:  |

 انابو يف نذايق ىضمام رفغي هللا نا تيلايف 5

 هلها ضعب ءازع ىلعتل ناك يرهزا دمج ىبا لاق لاف بطلا ثدحو

 كب ام دم ابأ اي يل لاقق ًارذتعم هتدصق منيع فخ هنال هنع ترخأتف
 | بستح ال ودعلاو بساحم ال قيدصلا ناف ا فلكت ىلا ةجاح

 | انثدح يوذللا يمسعلا هللا ديبع نب يلع نسحلا يبا طخ تدجو .هل

 يغارملا رفعج نب دم جتفلا ونا انثدح لاق يتونلا نسحلا نب دمح وبا

 يا دنع "" تنك لاق يومنلا طايخلا نب ركب وبا انثدح لاق يمت

 ل لاقف هين ءاس دقو لحر هلأسف مايالا ضعب يف للعث سابعلا ١1)

 لجرلا داعاف لولا لصا حوصلا هل لاقق صوصلا ام هللا كزعا سابعلا

 هلاؤس داعاف ةحاس عمج حوسلا بلع لاقف مهف ام خيشلا ناب هلعل هلاؤس

 ينذا متلاف ينم حا هل لاتخ لاق لجرلا نع مهف ام هنا بلعت لعف ةئلان

 تر لوقت برعلا مذ لاق هلاؤس باعث مهف الف كلذ لعفف لقو كاف

 وبا يجاجإلا ثدح . ةمب رك ةقان ىلع ةلدن الحر يا نصوصا اخ اسرم

 لاق بلع ىح نب دمجا ابربخا لاق شفخالا ناملس نب يلع نع مساقلا

 نع كلئسا يل لاقف هتع ذخ آل هلأ ترضف ةنس دادغل يشايرلا مدق

 عيمجا دنع ةرئاج يه مذ تاقق موق لجرلا من زيت لاق من تلقق سم

 ةدنع من نال موقب لحجر جا رعضيف اسكلا اما

 ةلص موقيو منب لجرلا عفريف مس | هدنع مل نال رع ال ءارفلاو لعف

 ) )1تفك ق



 ١ ؟ه بلع ىحي نب دمحا 9

 ةرشع يواس ناك ام موقف قارولا ناريخ رضضحاف كنتوفث الف ةليلج

 ونا لاقو . ام مساقلا اهذخاف رانيد ةئامأث نم لقا تغلبف ةثالثريناند

 ىعتناو نيؤمتنلا-نئايع باتك يف يوذللا يلع نب دحاولا دبع بيطلا

 بوقعو نينيما نيت اناكو باعو تيكتملا تامل || نييفوكلا مع

 ناكو وعلا, ابهاعا فلعث نآكو 5 نيلحرلا نسحاو 0 مدقاو نسا

 نع نأتن هيعتلا نادكع اب تنك ساعث لاق . هيف فعضيإ بوقعي
 طرف صن ال يل لاقف لاق ةدحلا دىدش ساعث فاكو نوكصف يل

 نيمصتلا باتك يف يركسملا ن دما ثدخو .ًاميفتبتالا ف1
 ىلع ىلب رطقلا ارق لاق يبا ينثدح لاق يرابنالا نب ركب ولا انربخاو لاق

 : ىقعالا نين نلت احلا ١
 سب ءاهسلا بابسا تيقدو ... ةماق“ نينا تحف ت1 ذل

 وه امنا ةماق نينامت طق 1 تار له كتي برخ سايعلا وا لاقف

 ن دما ىرا نا ىخا تنك نامت لاق لاق نيططلا ثا 0

 يندشلاف ةيبرعلاو وهلا ف تاق رظن 000 هيلع تاخد الث لبنخ

 ا يب ضعبل وهو هللا دبع وا

 بيقر لع 0 نكلو تولخ لقت الف امو ىهدلا تولخ ام اذا

 مح هيلع علل نا البا ىو ام لفني هللا نيس الو |
30 

 ظ
ٍ 

 ظ

 نيعبس ق )١(

 فيل

 ظ ركب يبا ىلا هبتك, مفد يف هيلا مدقتو هذيمالت نايعا دحا يفوكلا

 نيتك هذه هللا دنع ن مساّقلل جاجرلا لاقق يلب رطقلا قا#سا نب دما

 ظ



 ١  9باعث ىحيب نب دمحا 6

 |؟لبق اقطم يعما نتكأل اذييقم تما انضم قلل يرعل 1 ]

 ا نب دم يندعقا ىلعث لاق لاق يدب زلا نسملا نب دم ركب ووا ثدحو

 ا ةفظوانل ماقاو هراد ىف اراد يل درفاو سهاط هنبا عم ىهاط نب هللا ذيع

 ا ءادنلا دارا اذا فرصنا مث راهلا نم تاعاس عبرا ىلا هعم دعقا تنكف

 نم "دعب ناك ام فعضاو ةقورالاو وهلا انسكف هجوف هنبا ىلا كلذ ىنف |
 مداخل لاقف هيلا كلذ ىنن تفرعتا قارضتالا تقو رشح الغ ناولالا |

 ئ )ل2 مابللا تنو يحب نب دج ا ف نفازيضنا "يلا ىف هقانن لكوما

 ] هنا "يلا ىت ىت م هفيعضتس ان صاف عضوملا بطتس مو رضح ام لّقتسي |

 | نم بيطا كمامظ وا انتم نم دربا كتما كسفن نع هل لقق فرصنا

 || الف انيلع ةنجم ءادغلا تقو كتيب ىلا كفارصنا ينع هل لوقتو انماعط

 || ناكو ةنس ةرشع ثالث لالا هذه ىلع تنكق تقا كلذ مداللا ينفرع

 | نم ةفيظوو راكشملا زيللا نم فئاظو عبس مويلا يف كلذ عم يل مي
 | ربشلا يف يل ىرجاو سأر ةفواعو محلا نم لاطرا ةعبسو ديلا زيملا

 ظ بتكف مدل لاو قيقدلا يف سمالا مظعو ةنتفلا ةنس تءاج دقتلو مرد فلا
 ]| راضحا هلأسيو ةنوملا ظع نم هيفوه ام هفارعل محطملا ىلع هناك هيلا

 ” هال ىلع 0 ا ا فانخم دب الام لع .رصتقيف ةدبرملا

 [| عقوو نيرخا أموق هطخم |بيف داز دق ادم تأ ارذ ناسنا ةنامسو فالا

 || زبلا ينممطا يل لاق نم اهسالو هتدّوع ام دحا نع عطقا تسل اهيلع
 آ | + انثع اماف ةنرملا هذه ليت ربساو يارا اعز يالا >اف

 أ دم نب ىلع ىلا ىصواف ةليلج ًابتك ف لخو يديب زلا لاق . اعيمج انتم امأو
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 وبا داراو لاق عّرزملا نبا تومب نع يميكملاا هللا دبع ىلا نع ثدحو
 أيا انا هغلبف ةرصبلا ىلا 02 ينانىلا لك نا لاعثث سابعلا |[

 كا هباع ق نرخ ' درا ره ةعاج ضار هك رشتنا متاح ْ

 جرت لق اب يمال لاق هذه م ال يا هللا كحلصا هل لاقف مهنم مالغ

 ىحن نب دمحا سايعلا يبا دنع 00 يلوصلا ثدحو . هيلا سايعلا وا

 لاق دوهسل اهردصم لاق ردصملا ام فورعملا اذه روسملا لجر هل لاف

 نالوطي اذه لاقو كيضو دجحسم لاقي ال لاققف اذ نم زوح الام ينفرعف

 لثمو وجال هريهغ نا ىلع لديل رئالا فصوب امناو زوجي الام انفصو ||
 نم ًائيشو جو رفلا لك هل لاق م ءاود نادال فصو هيوسأم نا كلذ

 يرام الو ينلك أت ال لاقف لك 10ل يذلاب ينربخت نا ديررا لاقو ةهكافلا |
 - : را رثكك اذه ناق يلااركو سيطارقلا نم ًاريثكممجاو ينالغ الو

 نم عمسا مل بلع سابعلا وبا لاق لاق يلوصلا نع ثدحو . كإ هتفصو

 أم عيمج مهنع ينتاف ام كلذ تدرا ولو هنم تنكمتو هترار دق مهلك ةعاج

 رضنلاو ةوأ وباو يلصوملا راح او مالس نب مساقلا ديبع ونا مهنم بلطا

 : باتكلا يف اناو 1 11 0 توم كال يناو ديدح نا

 ناك اذاف ابسفنب ةاق ةلع مرهلا 5-5 59 سابعلا وبا لاقو لاق ثدحو

 قفل 26 1 ُ 5
 رصقن نها دم نع يوطخو لوب, ةليلو ع لك يف يرصن ىرا

 ريغتب ال صهدلاو هنريغي < ةجحح نيعسل مايالا بحصل نمو

 رميصش هادم نع هلعل )١(

 أ



 ١ باعث يحب نب دمحا ف «*

 اذه يف سابعلا ابا اي ا ءيثلا يف كلشي" يبا سعالا |

 ظ بتك اذا هتنأر الو ةغالبلاب ًاقوصوم كلذ عم نكي ملو هظفح ةرازغب ةقث
 اذاف ةماعلا م نع جرخ ناطلسلا باعصا نم هناوخا ضعب ىلا رانك | ٍْ

 أ | ينال نم تبر يئاسكلاو ءارفلا بهذمو بيرذلاو رعشلا يف هتذخا
 مج نيا ديزي نب دمحو وه اكو هيلع نمطلا ليت الو دحا هب

 نيثدحلا ضعب لاق ام اناكوا بدالا خيرات اهب ” ]

 بلعث وا دربملاب ذعو نلبجم ال للعلا بلاط ابا
 رحبالا لملاك كت الف فقوولا لع نيذه دنع دج ”

 برغلاوقرشلا يف نيذمب ةبورقم قئالخلا مولع 2 |
 | لب رطقلا دعس نب نيسملا نب هللا دبع نا يلوصلا يتربخا ينابزرملا لاق

 انثدح لاق يناكلا دجا نب دمم ثدحو . هسفنل تايبالا هذه هدشنا
 ٠ تاقف دلولا نم نا <: يازعالا نبا ينلأس لاق يوعلا يح نب دحا

 هندشلاو ةئبا

 مظلا سدنحيلايللا يفسجا مل مّدعلا نم عزجا مل ةمسا الول
 مرملا ىلع لاذب مركأ توللاو اقفشاهدوم ىوهاو يتايح ىومت

 : ىنعملا يف يبا رمعالا نبا يتدشناف

 يردت اهنا ول ليللا لبق توملا اهلا هر خيش رمس ىومت ةميمج
 1 ربقلا نم دوا ىجرب نتخ الو: كنس ساثلا 2 اهيلع فاخن

 أ]| تابفو يف (؟) ( 575 : ١ ) نايعالا تايفو ىف ٍباوصلاو : َنيلِعَو )01(

 ٍ صزالا يبأ نب يل هنأ نايعالا



 ١.١ # بلعث ىحي نب دا

 قدصو ملعلاو ظفملا نم ىلعث يحب نب دمحا سابعلا وبا ناك خيران يف

 بهذم ىلع وحنا ةفرعمو ميدقلا رعشلا ةياورو بيرغلاب ةفرعملاو ةجاللا
 ًاسودقاسكلاو ءارقلا تك سردي ناكو دخلا هيلع سل اه 0

 اباطم الو سايقتال ًاجرذتسم الو " نييرصبلا بهذم يف رصتم ناكو [
 ةقيقملاو ةجحلا نع لثس اذاف يئاسكلا لاقو ءارفلا لاق لوقي ناكو هل

 هنتخ يومنا رفعج نب دما يلعوبا ناكو رظنلا يف ” ىرعي مل كلذ يف |
 هءاصصا ىطختيف هراد باب ىلع سلاج وهو هلزنم نم جرخم هتنبا جوز |
 هن ونيس باتك ربما سابعلا يلا ىلع 1 هتربحمو هرتفد هعمو يضعو أ

 اذه ىلا يضمت سانلا كار اذا هل لوقو كلذ ىلع يح نب دما هبتاعبف ||

 ناكو لاق . هلوق ىلا تفتل, نكي لو اذام نولوقي, هنيلع ًارقت لجزا |

 قاححسا تعمسف ةفرعملا نسح ناكو ير ون.دلاب فرعي ىلع وبا اذه هنتخ

 دمحا نم هيوبيس باتكب معا ديالي ن دححراص فيك هلل ٍ

 ءارق ىحب نب دمجاو ءاعلا لع هأرق ديزني دحم ناللت : |4 ٠

 ناكو هتئادح مايا ذنم ءالعلا دنع ًامدقتم بلعث لزي لو لاق .هسفن ىلع
 لاق هيصوو هيحاص ناكو يخا ينثدح هسفن ىلع اناقم ةقفنلا قيص

 سمو ةفغرأ ةثالث هيف قبط هبدب نيبو محا دقو موب هيلا تاخد

 ولو تمهتحا دق سابعلا ابا اي هل تلقف لك أب وهو لخو لو تاضي
 كتسمعسو :لاق .: ئقم هلام لاسلل هلثسو لياوتلا نمثو ملل لطر كل ذخأ

 نب هللا دبع ابا ىرا تنك لوقيرّودملا يباب فورعملا قاحسا نب دححا
 دمحا ق (*) قرغي, هلعل (*) نييفوكلا هلعل )١(



 * باعث ىحي ني دحا 5+

 اكمام لع مكسفنا سهدلل اونطوو نامزلا لس امل اوكب اف *

 | بيغش هنوجرت 2 نمو د | 2 هنوجرت ال ثيح دربملا بهذ *

 ظ 00107 ليط نع دوبملا برش: - ام ساكبف بلعت نم اودوزف

 | بلع عجم هيلعو هريس محتاكف هظافلا اوبلحتساو *
 للي امم ىافتالا تناك نا. . .هساضأ اوبتكت نا“ يل ىراذ

 ( بهذنو نيهديلو هدعب نم فلم“ ىضم نم .نقحلبلف ه

 | نييوهتلا فارم ىعسملا هباتك يف يوغللا دحاولا دبع بيطلا وبا لاقو
 يف مصاع نب ةلس ىلعو ةغللا يف يبا سعالا نا ىلع دمتعن, ىلعت' ناك لاق

 يبا بتك مرثالا نعو دنز ىلا بتك ةدجن نبا نع يوريو وحلا

 هيبآ بنتك ورمع يبا نب ورمع نعو يهمصالا بتكر صن يبا نعو ةديبع

 '0 اة مخ لع ناكو لاقو هتمن نع هتريظن ىنثسي ًانقتم ةقث اكو
 نبا تاك ةءاردلا نسحو ةباورلا راثكاو قدصلاو ليفان ارورشم

 ةق اذه يف سابعلا ابا اي كدنع ام هل لوقي. يت يف كش اذا يبارعالا

 ا لاق 8 ةنس يف ةِيرعلاو ةغللا للطو ٠٠١ ةنس دلو هظفح ةرازغب

 ' ١ تشو ةلش ةرشع يناع ينسو ءارقلا دودح يف رظنلاب تأدتاو

 ابعضوم ظفحاو ابظفحا اناو الا ءارفلل ةلئسم ىلع قب امو ةنس نبرشعو

 | دقو الا تقولا اذه يف # نا تك نت يد قب 1و نلتكللا نب

 | ىلب رطقلا دعس نب نيسح نب هللا دبع لاق ينابزرملا ثدحو . هتظفح

 مكيصوا ةهزنلا يف (؟) بيرق ةهزنلا ىف )١(
 ءابلالا ةهزن يف دري. تدبلا نأ ىلع لدبي منا 5



 راما # باعث ىحب نب دمحا

 هلتغ لع تاغ دق لجر تلم سابملا اراد ءازاي تاكل

 موي ئارف سانلا ىلا ”نظنب هنم باب بابلالع نلف جرش اا 00
 سابعلا ابا اي هل لاقف . دوسا ازيخ هراد ىلا لخسدا دقو سابعلا ىلإ مالغ

 اذه هل لاف مؤشأاو قيصلا اذه ىقعم و ىراوح ريخ كلل يرتشن اللا

 نم 8. تحت 0 كووضف سال ىلا 0 0 ةحاملا ٠ نم تلا

 5 الوق لاق دق لاقو يلا تفتلاف اقداص 8 دحا ر لبق

 لدلا ةدماح مهد انباوخاو بعص انام ظ

 لختأ الا كرصع يف قبر ملو سانلا ىضم دقو :
 لضف نم فارسالل هيفام انناوقآ ”ةفملط ال

 لذعلا نع عملا شرطاو اكلملع كنك ”مضف

 سراف نب دمحأ لاق ف بطوخ أم بقعب رعشلا اذه هداغنا نم ”ترعتف

 لخدب ناك همالك يف بارععالا فلك ال ىلع سابعلا نا ناك يوغللا
 يضاقلا لماك نبا لاق .فلالا حتب اودعقا اودعقا لوقيف هل موقنف سلجما

 دربملا تام امل هسفنل فالعلا نب ركب وبا يتدشنلا

 نمحليلو هانا تنشأ دربملا نهد
00( 5 3 

 باعت درمملا 0 :

 ©« ضاق 0 0
 9 برس أمتي يقابو ابرخ هفصن حمبضا' بادالا نم ثلا

 )١( ةهزنلا (5) نيهذيلو ءابلالا ةهز' يف (") دئاز فرحا .(*) رظتني ق :

 برس هنم :فصنلا يقابو ةهزنلا يف (0) باد الل نيثيب ل



 * بلعت ىحي نب دمحا © اقزاذ

 نسوا لوق:يف هللا كزعا لومتام

 بردم رودخلا ضيب ىلا عيفش هنا بيشلا“ ”اباصو نم اهزعو

 نرتتسيال نرصف ه» نسنا ءاسنلانا دب رب قطمتو لهتو ثكمت دعب لاقق

 أ نع هتلأس سلجملا صغ الف ىحب نب. د جا سابعلا يبا ىل انرص مث هنم
 | مل ناو 9 باشلل « هنا » يف ءاملا نا يباسعالا نا انل لاق لاقق تبلا

 | نم انبحاص نبا تلقف مساقلاو نسحلا ىلا "تننلاو ملع هنالركذ هل. ر 2
 ظ هرك ذ قبو د و. هفلخ يتزاملا تام امل ةزمخ لاقو . محام

 | ضع يف يرايثالا نا ةرك د نأ ىلإ هم دا ضنك ال ضانو دادي

 | ىح نب دا م1110 قا ةييلاص نا عفر واوتم و لإ ةازاو ةلافتتمم

 | تعمس لاقف نيبرصبلا ىلع نييفوكلا ةيبصملا يف هتداع ىلع ابراج بلمث

 | زكناف هر ظانال ينزاملا ىلا _يضملا لع فتسرع لوخ اخ نب نانفلا

 ظ ًادغ لاقيف يرصب ىلا يضع نا حلصي ام كلثم اولاقو انباحصا يلع كلذ

 نم غد نايرابنالا نبا داراف مهيلع فالللا تهركف هذيلت هنأ

 | ًاضيا ليلخلاب رصق ىتح ينزاملابريصقتلا كلذ ىلع رصتقي لو هنم عضوف
 | ًاباتك لمع يساؤرلا رفعج ابا نا هل يس يع ن دعا يلج نذوب

 / 00 ديلا «. هعووف هريتتسي هيلا ليلا ثعبق لصيقلا ءامسوزضتلا يف
 باتك يف دجوي ام يساؤرلا باتك نم ومتلا رعت ليلملا نا ىلع ليلدلاو
 | لوقي ال هلا ل عمش قم اذهو يفوكلا لاق لوقي ذا هركذ نم هيوبيس

 مالسلا دبع طخم صهزالا يلا نبا باتك يف تأرق نضع ذل

 ال ق (*) بابشلا هلعل (9) هلصو هلعل )١(



 /١1 © بلعت ىحب نب دمحا 98

 لوق ركتب ادحا نظا امو اذه زوحت ال ل يردا ال هيلاريقلا هللا دبع

 الو ورمع يدبع نيمالغلا الو ديز دل نيسرعلا تبنأو لئاقلا

 اناضم نوكيف ورم يفيرط نيدبزلاب تررم هلثمو ديز يتعارد نييوثلا

 امل سابعلا وبا لاق . لمأتم نيتل هاظ اذهو ديزل ةص 0

 00 د ناك ىو غيم رع لا رخو وحلا يتاراجو يتزاملا يتدهاش

 نب دمح يل لاق سابعلا ونا لاق . مالسلا كئرقب "" كيخا يلا هجوبو
 هل تاق زيمالا ةمدقتا كمذت' ىح هللا دبغ نب ا

 لاق .ءالعلا ينمّدقتل هتلعت اماو ءارمالا ينمّدقتل معلا ملعتا مل ينا خيش
(2 

/ 

 هنا ص اذاف ةدحأو مثرد فلا تكي هللا دبع نب دع 5 نب دمحا

 مهبلع ظلغيو كلذ نورك هبأتك ناكف ةدحاو هطصا دحاو مرد فلا

 باتك ءارفلا لمع مل يردتا ًاموب لاقف *يثد هيف هنوثدتس الف هنوبامو
 لمع ناكدق هنا هل تلق يدج سهاط ماي ينل هللا دبعل لاق التاق ييهبلا

 مرد فلا لثم تلق هيفامو لاق ثنؤملاو ركذملا باتك اهنم مكمل
 ىلا ثعب سابعلا ونا لاقو . علقاو هيشو هيليغ متم ةدحاو زوحن 3 دحاو

 | لاق فيس الب هتب رض دربملا طخ اهمف ةعقر ريزولا يل تخا نب هللا دبع

 أطخ اذه سابعلا وبا لاق اذهب تعمس ام هّللاو ال هيلا تهجوف اذه زوجا

 ةادا عقت امو ةاذا اهنال هريغ الو ضفاخ اهيلع عقب ال ةئربتلا نال "” ةئب
 هللا ديبع ينبا نسلاو مساقلا عم دربملا ىلا ترص يزوهتلا لاق . ةادا ىلع
 تاقف رعشلا نم ىف نع هلس مماقلا يل لاقف بهو نب ناملس نبا

 نيب هلعل (*) يب ق : تاضورلا (؟5) كوخا هلعل )١(

 ةقفإ



 6# باعث ىحي نب دمحا 31

 ©كدصقا امنا ةيبرعلايف اذه يل لوقتا تاقق”لزاب وا لزاب لوقت فيك

 | ىلع ضفحلاو ”” فانئتسالا ىلع مفرلا لزابو َلزاب ىوري "” اذه رينل
 1 تلخدو سابلا ونا لاق . كسماو ايحتساف لاخلا ىلع بصنلاو عابسالا

 ظ هنأتكو هبابسا نم ةعامجو دربملا هدنع اذاف ىهاط نب هلل دبع نب دم ىلع

 أ لوقت ام هللا دبع نب دم يل لاق تدعق الف هل هفصو ىسيع نب دم ناكو

 ظ سيقلا ىرصا لوق يف
 ا ركلا ميسعاس ىلع يكلأ 15 .اناظخ :ناتنتم امل

 | ؟زنتكم الص ناكاذا اظخم اظخ مل لاقت هناف تيبلا بيرغ اما تلق لاق

 || اذا ملا دعاس ةبالص يف يا رذلا هيدعاس ىلع سك هلوقو اسرف فصوو
 | هيف امو هلامثو بلصلا نيع نع نم ةدتملا ةقبرطلا نتملاو هدد ىلع دهتعا

 | مكرألا لجا نم فلالا داعا ءاتلا تكرحت الف اتظنخ هنا ةيرغلا نم

 ا ريمالا هللا نعا دم هل لاقف ديزب نب دم ىلع ههجوب لبقاف لاق ةحتمتناو

 | دحا اذه لاق ام تاقف لاق ام ىلا اناظخ فاضا ةفاضالا اناظخ دارا امنا

 ا دا تادع نب دمحل تلقف هلوق هيوبيس ىلب ديزي نب دمح لاق

 | هللا دبع نب دمحم ىلع تابقا مث رضعلف هباتكاذهو هبوبيس اذه لاق ام

 | ورع يفب.رط نيددبرزلاب تر ص لاقبأ هب وبيس باتك ىلا انتجاح ام تلقو

 | اذه لاقب ام هللاو ال هعبط ةحصل دم لاقف هريغ ىلا ءيثلا تعن فاضيف
 | ١ ١ سلبا طبنو تقو ايش لش لو كسملف ديزي نب دحت ىلا رظنو

 ظ لاق ق : تاضورلا (*) ه5 تانلا تاضور يف باوصلاو : ادصقا ق )0(

 قفانشالا ق :.تاضورلا (”) ىورب



 ا ه# باعت ىحب نب دمحا 9

 هذهو نومأملا اذه يل لاقو ينمفر نومأملا م الف هدد ىلع ينامح دق يبأ
 بتك تظفحو ةيبرعلا تقذحو ةباغلا هذه ىلا كلذ تظفف عبرا ةنس

 ومتلاب ىنعا تنكو ةنس ؟ يلو اهْنم فرح ينع ذشد مل ىتح اهلك ءارفلا
 بيرغلاو يناعملاو رعشلا ىلع تيبكا هتنقتا الف هريغب يتبانع نمرثكآ

 رابع دقو انو رك داو ةيس ةردع دف قارعألا ن هللا دبع ابا تمزأو

 ةيلاعلا وناو يردسلا مهم ةعامججو هدنع أناو ميلس نب ديعس نب دمحا ىلا |

 هنع ةلكسملاو هيناعم نع ثحللا يف اوذخاو خخامشلا رعش او اذ ماقاف |[

 هرعش عم ىلع انا ىتح مسي ينارعالا ناو فقوتأ الو تيحأ تلي ظ

 هوسام نبال تلق سابعلاوبا لاق . ينم هبححم ديعس نب دما ىلا تفتلاف

 دعب ناسنال ًايبت نا يل لاقق مالا يف لوقت ام هيلا اهتوكش ةلع يف |

 « يذلا » سابعلاوبا لاق . لعفيلف مامح يق نوكحي نا ةنس نيعبرا | .

 مان مسا ىلا الا بسنقت ال برعلاو ةلصب الا مني ال هنال هيلا بس الإ '

 سابعلا وبا لاق ريغتت الثل اهلا سسذ. ال ةءاكملاو ةءاكح هدعب امو يذلاو | '
 تمدق الف « يوذللا » لاقق سراب ئاغ اناو اهنع مداق نبا لثسو ظ ْ
 مث انيذاج انمقتجا الف هتئلبف ةلملا هذهب تيناو هيلا بس ال تلقف تلئسو || '

 ا عمسال ينثايرلا ىلا ريصا تنك سابعلا وبا لاقو . يلوق ىلا عجر ا ١

 هيلع *ىرق دقو ًاموب يل لاقف ململا يتن ناكو | '
 ينس ثيدح نيماع لزاب يم ناوعلا برملا مقنث ام 0

 يأ يندلو اذه لثل

 هنم هلعل )١(



 #« بلعت ىحب ني دا 8 م

 نم ةوه يف ةسار لع طقف مداخلا ةباد هتمدصف راما توص

 ا ىلا هانلمك مايقلا ىلع ردسقي مق اهبرت ذخأ دق قبرطلا ظ

 دمحا نع يتايز را ثدحو . هللا همر هنافو ببس ناكو هيا سا

 يتلا مولعلل لغفحلاب هرصع لها سابعلا ونا لضف امنا لاق يضورغلا دم نبا ظ

 بتكف اًدج ستكلا ريثكي ركسلا ديعسو:ا ناكدقو رودصلا اهنعقيضي

 | قرافم ريغ ناك ديعس ابا نال نيفرطلا يف اناكف دحا هبتكي لام هديب ظ

 | ىلع ةلاكتا ًاباتك هديب سعال سايعلا ناو لاجرلا ةاقالم دنع باتكلل |
 ظ مالس نب دن( بلع ينعب) ععم بيطخلا لاق . . هئهذ ءافصل و هنت ظ

 ظ | رذنملا نب ميهارباو مرثالا ةريخملا نب يلعو يف ينارعالا دايز نب دمحسو يجحجا

 | راكب نب ريبزلاو يريراوقلا رمع نب هللا ديبعو مصاع ن . ةلسو ينارحلا

 ظ أ ناملس نب ىلعو يديزبلا سابعلا نب دمحم هنع ىورو اريثك اًنلخو ظ
 ' داو يرابالا ن ركب واو للا نر دمع نب ميهارباو شفخالا

 ظ قلخو يضاقلا لماك نب دمحاو مسقم نإ نسحلا واو قاخو دهازلا رمع
 اا تأو لا يب راو تم لوق نا نك
 ظ لاق ةلقم نب ىلع نب نسحلا طخ نم تاقتن لاق يلع نب نسحلا ملاس يبا

 ةنس يف ةغللاو رعشلاو ةب رعلا يف رظنلا تأدتبا ىحت نب دمحا سابعلاوبا

 وأ لاق نومأملا ةفالخ نم ةباثلا ةنسلا يف 7٠ + ةنس يدلومو ةريشع تس

 نم جرخ دقو4١٠ هنس يف ناسارخ نم مدق م نومألملا تاع سايلاا |

 ناكو لاق ىلصملا ف دلع سانلاو ةفاصرلا رصق دن ري وهو دنادملا “يباب ]|

 باب (65) تانلا تانور يف (7) هيوطشو ق )١(



 0و 6# بلع يحب نب دمحا »©

 *« تلم ننابلا ا را نا ل
 ةقثلاو ةغللاو وحنأا يف .نييفوكلا ماما يوغالا يومتلا مالوم ينابيشلا

 ثالشل تامو ٠٠١ ةنس هاشم نع يتابزرملا هركذ اهف دلو ةنايدلاو

 ن قتكملا ةفالخ يف ٠4١ ةنس ىلوالا يدا.مج نم :تيقد ةليل ةرشع ض

 5 ةشيلخ رشعادحلأ ىأر ناكو ارهشاوأ هس ةيذ غلب دقو دضتعملا |

 رباقم ىف نفدو هتوم لبق هعمس لقث. دق ناكو ينتكملا مرخاو .نومألا ||
 فورعم كانه هربقو كلذ دعب تينبو هل "تيررتشا ةرجح يف ماشلا باب ]

 راند يفلاو مثرد فلا نيرشعو ادحا فلخ ناكو هنذدا ىلع هلام درو

 دمحا يلا لبق هل عاضو راند ذل قي انف ماشلا بابن نيك اكدو

 (| نيسملا نب هللا دبع كلذ ركذ اهب هل رب ناكو رانيد فلا ينريصلا
 صعاط نب دمع سابعلا يبا: نع يئايزرملا ثدح . هخماراتايف طرا
 هللا دبع نب دمح نب رهاط هأبا بدؤي باع سايعلا ولا ناكو يرهاطلا

 دق ةعج مول 6 ناك هنا باعث سابعلا يبا ةافو سبس ناك لاق رهاط نا ]

 ىلا هباحصا نم ةعامجج عبط ناكو رصعلا ةالص دعب عماجلا نم فرصنا
 هامسا دق برد ىلا انرص نا ىلا ةيشعلا كلن يف هانعبتف مثدحا انا هلزيم

 نم ريس يقارداملا دمحا نب مههاربال انبا نا قفناو ماشلا باب ةيحانب

 كلن: يف ناكو برطضضاو قلق دق ةباد ىلع هل مداخ هفلخو ةباد ىلع انثارو |

 "” رفاوح توب انعم ايلف هاوس امع هلغش دقو هيف رظن. رتفد هديب ةيشعلا
 هتعصل سابعلا ابا عش مو قي رطلا ةداج نع "” رخأت انفلخ

 انرخخات هلمل 00 رفاح ق(11



 # يرذالبلا ىحب نب دما ةرذز

 ىلع ًابيع:نا تلقو يندد لقتو قزر رخآت توكشف ملاظلل سلاج وهو

 ضعب. يل عقوف ينع هفرط ضغو همايا يف يلثم ةجاح هّللا هزنعا ريزولا
 | ءاطبتسالا لع" ىوكتشلا' نم كل عناملا كؤايح نبا لاقو تدرا ام

 ظ هيلا تبتكو تفرصناو ىوكشلا رم ره ىولإلا سرغ تلققف
 00 اج تودعلا كلحلا 107 اك يف ىنترملا ريزولا يناخ

 | ههتكأ هيف تنك عدم يل نمو ٠ ةمال ينترهاج دنقل لاقو
 و 4 نءدلا يذ ءرملا ءايح تلقف

 امنوا نا هل كلل ل ا لبلب نا

 لاقف لعفب لف هذعوف

 لولم ىيئالاو يقاخا لمو هدوب ينع ليعامسا 2
 0000 د اتممو هلآ .ايغار رثملا اياىثتل ام اتناق

 لرش كوركنا نا يذلا "اه مهنم تسلا نابيشتلع دقو

 ليف نيذلا كاوعد تبثل ىثشرلاب تبث ىوعدلا تناكولو
 ليلد هيلع ام رماب اوءاجو اون ذكقف الاقم اولاق مهنكلو

 صهاط يبا نب هللا ديبع هدروا اهف هلو

 كباب جا يشيأرو ًايهاز كتر ال
 كياجح نع يبض تبححو ... .تيطم سأر -: تنادع

 يذلا اذ اه هلعل (5*» قى )١(



 نه * يرذالبلا ىحي نب دمحا و

 درو كل" اهقوقح رادوت ولا ندعم يف ءاقبلا يجرتال

 دل شرالا نم هلع يمال 2 ظح ياما ضرالا يف كلم "يا

 ايست اهف سافنالا هيلع” ام ايا. هرادل قرصا ىو
 ءارعشلا مجم يف يبابزرما هاور يذلا يرذالبلا رعش نمو

 بيداب ىوحلا ةيداع فكيف هب لمعي و يدا ىرح

 بيعم ريغ نوكيف حماص نم الماع رعت امب نوكي ىتح
 بيصم ريغ لامعا هلامشت بئاص ةباصا يدحب القلو

 بتتك هل ةبوار ًاسدا ناك ي رذالبلا نا يننلب و هءاتك يف ركأسع نبا لاق
 سوسوو دقتعملا مأيإ يف تامو لك تملا بلاني حتادمب نوماملا حدمو دايج

 مالك نم ركاسع نبا هركذ يذلا اذه فاؤملا لاق .:هرم رخآ يف

 نم هلو ميدنلا قاحسا نب د لاقو . هنيعب ءارعشلا مجعم يف يتابزرملا

 0 ريبكلا نادلبلا باتك ..:ريغصلا نادلبلا بات 1

 باتك." روبشملا فورمملا هءاتك وهو فارشالا بسن لف 0|

 . يبرعلا ىلا يسرافلا نم ةلقنلا دحا ناكو لاق رعشد همجرت ريشدرا دهع

 نب دما ينثدح ءارزولا باتك يف يلوصلا ثدحو . "” حوتفلا باتك

 | نيبو يني تناك يرذالبلا ىحب نب دمحا يل لاق لاق يناقلاطلا دمح

 هفلكا تنك امو لكوتملا مايا ذنم ةمرح ناقاش نب يحبن 00
 هيلا تلخدف ةقاضا هللا ىلع دمتعملا مايا يف ينتلانف هنع يئانغتسال ةجاح

 باتك همسا تسرهفلا يف (5) ام هلعل (*) مايا ق (؟) اهقوقخا هلعل )١(

 تسرهفلا بحاص هركذي ملاذه (0) باسنالاو رابخالا



 ه يرذالبلا ىحي نب دما ١و.

 تاقف ينع لغاشتف ةجاح اهيف يل ةعقر هيلع تضرعف دازريش نبا
 | رضح سانلاو نودبع ىتفلا لصو هطارضب ًاهاس بهو مدقت
 0000 اارخأ شانك انوطب  -هقو كاذ ده نم ىرا ياو

 | ذخاف " يتجاح ضقي ل نم نطب تلقق نم نطب نسما ابا اي لاقت
 ظ رزو ادعاص وحبا ع نب دحلا لاقو . تدرا اع اهيف عقوو "' ةعقرلا

 ظ لّبعملا

 ظ بل ريغب رومالا تسس دقو ار ضو تاولم دك دعاتا

 ا039 يع وذ دجلا مك  دفغغو تناو لاجرلا تيماسو

 بهو نب نابلس نم بذكاو 2ليلد نم مراكملا نع لضا
 '000 دالوا قلاتم درت 'يران كلا تربخ دقو
 )0016 نا ليلذ وبق قلد لاو فورمق بهو نت نايلسأمآ تلق
 | لكوتلل لكوت مث يكرتلا اغبل بتكي ناك باتكلا هوجو دحا يتارصنلا

 | لاق هدانساب قشمد خرا يف يفاشلا مساقلا وبا ثدحو . ةصاخ ىلع

 | قبب ام رعشلا نم لق قارولا دوم يل لاق يرذالبلا رباج نب دمحا لاق
 ظ تاقق همنا كنع لوزيو هركذ

 ةيمتسلا مزاللاف ةاجل 2 يعساو تومللسفناي يتدعتسا

 0 دولا ننال درغ "حملا نيل ه2[ تك كف
 57 يراوملاو نثدرت ف وسام ةريعتسم تلا اما

 20 رانا نيبو ب قال تداوطر يثق نا
 ةعقر ق (”) هتحاح هلعل (1)



 ١ * يرذالبلا ىحي نب دمحا

 اذه يف لكوتملا لاقق لاق أطخ هيف تاقف هل دسح يناخدف يرذالبلا لاق |
 تف هللا ديبعاي لاق من تلق لاق أطخ ميهاربا "يلع هأرق يذلا بانكلا |

 لبقاف لاق ًأطخ ىلع هيف تفقو ام نينمؤملا ريما اي هللاو ال لاق كلذ ىلع.

 أ لاف اعيش هيف رب مف هربدتي باتكحلا ىلع سابعلا نب ميهاربا
 نم:ًافوخ باتكلا ثريدنو سائلا هنم ىرس الآل 03033

 ا ىحن نب دمحا هيلع فقو اعيش تلا ١00

 يذلا اطِلْلا اذه وهام انل لق لكوتملا لاقف لاق أطخلا عضوم انفرعيلف |

 نب يلع الا هفرعي ال ءيش وه تلقف لاق باتكلا اذه يف هيلع تفتو |
 ماياو يلايللاب يمورلا ربمشلا خّرا هنا كلذو ىسوم نب دمتو مجنملا يح ظ

 برا” ىلا للإبل خرب, امناو ييلايللاب خرؤت ال يهف اهبلايل لبق مورلا ظ
 اذه نينا وما ميهاربا لاقف ةّلهالا ببس اهمايا لبق اهملايل نال ظ

 يرايشهللا لاق . هخم ران ريغف لاق يعدي, ام هيف يعذا الو هب يل لع ال ام ظ

 هبحش هبأب ىلا راص دقو ىحن نب هللا بيبع يف يرذالبلا يحي نب دما لاقو ظ

 باعو نامزلا + كيل راج . ةلذم باجل كراس 0
 باوج لاقملا دنع بذاك وا قداص لوق لكلو مهتبجاف

 باغر لع نام هل .تسما محال باججلا رفضا را

 بام هتم فرعلا نودو ةعض هبا ميلا ءرملا عفرب يق 0

 وا ىتثدح لاق بناكلا ءالعلا يبا نب ا ىتثدح لاق يرايشهملا ثدحو ظ

 اص نب دما ىلا تاخد لاق يرذالبلا رباح نب ىحب نب. دما ٠ ندا ظ

 ظ دئاز هلعل (9) رأ هلل 6١

0050 

1 
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١ 
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 ه# يرذالبلا ىحب نب دما ١8

 0 رقتالللا برع يذلا نا لعبد. يرايشهجلا هزكذ ام نا الا دوواد |
 هللاو ادوجوم ذئنيح نكي هنبا نب ١ لعلو دوواد نب رباج لاق هنال هدج |
 ْ ائقتم ةءاسن ةيوار ارعاش الضاف الاعب اج نب ىح نب دا ناكو . معا |

 | بهو لوانتو ضارعالا ذخا ناسللا ّيذب ءاجملا ريثك كلذ عم ناكو |

 ةرضح ةطرضلا تناكو هيف هلوق نف هقزف طرض امل بهو نب ناولس نبا |

 ناله نب نع نب هلادجعا

 )0 اهلح اف قرت - ةدعر تيبح ةطرخالا »|
 هدعب دعاص وخا ليصو ًاقاس أمم بهو 8 مدق

 هدبفلا ملي نم لك ذك اير 8 كنت ذهل

 بيبش نب ةيفاعوجهم رباج نب ىح نب دمحا لاقو |
 الدم ص قا اه نم ظ

 ظ ما اسفا هسيلجيرددب سيل ظ

 نسحلا وبا ينثدح لاق همع نع هيلاما يف منلا نب نوراه نب يلع ثدحو

 || يلوصلا سابملا نب ميهاربا لكوتملا ىعأ امل لاق يرذالبلا حي نب دمجا |

 نم“ سم يف ع ىتح جارلا ريخأت نم هب سما ناك اهبف بتكي نا
 | فورعملا هباتك كلذ يف بتك هيف جارللا حاتفتسا عقبو ناربزح |

 هفرعف ركل لع ىحم نب هللا دنع ا

 | لخدف هل نذالاب ىماف هعم باتكلا هراضخاو سابعلا نب ميهاربا روضح
 | رضج نم لكو ىح نب هللا ديبع هنسحتساو هأرتف باتكلا ةءارقب هرماو

 سماحلا هلعل (؟) تمدقف تسروفلا يف )١(



 ١ 6 يرذالبلا مثيلا نب دما ْ

 لبس نب لضفلاو عيبرلا نب لضفلاو ىحن نب لضفلا ديرب
 لبق نم ةثالثلا يدوا م يدوتس ًالاظ سانلايف تحصا”دق كاف

 *« يرذالبلا دوواد نب رباج نب ىحن نب دمحا ف

 ءامدن يف يلوصلا هرك ذ دادي لها نم ركب ونا ليقو نسملا وبا

 فنا دعبا امو اهرخاوأ يف هللا ىلع دتعملا مايا يف تام هللا ىلع لكوتملا

 بحاص بيصخلا مدخم رباج هدج ناكو دضتنملا مايا لوا كردا نوك !

 ماشه قشمدب عمس لاقف قشمد خسران قف كاس نبأ هرك ذو رجا ْ

 ىئنصم نب دمحم صمخو ديعس نب رمع " صفحااباو رامج نبا
 يكاطنالا درم نب دمحاو مبس نب نمحرلا دبع نب دم ةيكاطنابو

 هللا دبعو ينيدملا نب يلعو دامح نب ىلعالا دبعو ملسم نياق قاتلا

 نب نامعو مالس نب مساقلا 0 اباو يري زلا ابعصمو ص خاص نبا

 يدقاولا بناك دعس نب دمحشو ينئادملا دم نب ىلع نسملا اباو ةبيش يلا

 رامع نب هللا دبع نب دمحاو ميدنلا نب بحب هنع ىورو لاق ةعاجج ركذو |[
 مدنلا قاححاا نب دم لاق. ينزرالا ةراقرق معن نب بوقعي فسو واو |

 ةبوار صاغ ناكو بع بحاص بيصخل بتكي رباج هدج ناك |

 هتسوسو سس ناكو هيف تامؤ " ناتسرامملاب دشف ةمايا رآ سون ١

 يف يرايشوجلا لاقو . هقحلام هت ةفرعم ريغ ىلع رذالبلا رمث برش هلا ا
 اذكه رصع سبصخلل ىتكي ناكيرذالبلا دوواد نب رباج ءارزولا باتك |

 نبا رباج وا ىحم نب دخحا رذالبلا برش اهيا يردأ ١>

 ناتسراببلا يف )1١( تسرهفلا يف 2 رمح نبق 00-0



 « مثيلا للا ةبه نب دححا ل

 اهنم بويا نب فسو: رصانلا كاملا ىلا اهبتك ةديصق هلو
 منم وا لضفق مانالا نيب ىللا اوداش يىلالا ةرساكالا نإ
 أ مهنم مدقت ام ..يسونت ىتح .مهلابف تنس دق كنا نوكتد
 | اومهضي ملام تمهفو هضعب نع اومحام كلاملا "حرش يف تننسو
 ظ ضيا هلو |
 | افزت دق لوقلا رحنو يناعملا كبف تدفن دقو يجارلا كل لوب اذام |

 انكم رهدلا هيلع لظب عمم نتران كما الا ة هان

 | ١ ياشلا ءاطع نب دم نب سارف نب مأيملا نب دما »ع ظ
 ا ليلع نب نسملا هنع ىور نيرثكملا ةاورلا دحا وه يقابزرملا لاق ظ

 ا ًارثكم ارعاش سارف نب مثيلا هوبا ناكو تلق عِكو ركب وباو يزتملا |
 | نب ماشه ةلود كردا دقو سابعلا ينب ةعيش نم سارف هدج ناكو |

 أ | ممل ىلا هعفر دانسأب ىتاب زرملا ثدخ رايخا ةلودلا لوا يف هلو كلملا دبع |

 ةمامت نب رامع تدشنا لاق سارف نبا |

 000 حا دذا ريس "سه ةمدان راك يذال. ١
 | مالغ الو بيج ةمآ الف ياعط ينرضحن نيحوعداو

 || يف سارف نب مثيلا لاق لاق دربملا نع سابعلا نب دمع نع ثدحو |
 ا مصتتعملا ريزو ناورم نب لضفملا ظ

 لضفلاو لضفلاو لضفلاناككلبقف  ربتعاف ناورم نب لضف اي تريجت
 || لتقلاو تّتشملا توملا مدا مهليبسلل اوضم- كالما ةنالث

 أ عرش هلعل )١(



 ١ « لا ةبه نبا رايزابلا رصا نجا »

 ميظع هيف الاف ايضاقادغ هل ٠ نم عيقوت در ضاق مالو

 مر كر اخفلا يف هام 2 دام ةسم يدنع ذختمو

 6 يوزذلا روصنم نب ءالعلا نب هللا ةبه نب دمحا
 تام دهازلا نب ردصلاب فورعملا يوحنلا سدالا سابعلا وا

 نضاصتخا هل ناكو نيناعلا لع نس دقو ه1 بجر 1٠ يف ِْ

 تزايضو اجل هدم 1 لص هقراش ال باشا نب دم لا املا ظ

 رتشالا ن لضفلا يبا ىلع هلبق ارق ناكو ةغللاو ةبرعلا يف ةطساب دد هل |

 باهولا دبع نم ععتو ةهاكفلا نسح حورلا فيفخ ًاعوبطم انك نا

 يندشنا لاق ىييددلا هللا دبع وبا انابنا ٠ اهريغو ينادناملا نباو يطاعالا |[

 ونا ريمالا يندشنا لاق ًاظفل برددالا هللا ةبه نب دمحا سابعلا وبا ْ

 هسفنل يفيصلا دم نب دعس سراوفلا |[

 نطاعوهو هتبي يفاة سان ئشغاو * يتروز يبهلاو سصالا 0٠
 لخاب درلاب ليقلا مالا دنعو ثمشال مالسلاب - يناو أ[

 لجاستو مهدنع اهب ضراعت ةيجس نكلو ربك نم كاذ امو |

 ةحرقلاو داقولا رطاخلا وذ ةيماظنلا ءابقف نم وه لافقف داملا هكذا ٍ

 تاعظا هيمحخ قا انخيش ىلع ارق وحنلاو ةيبرعلا يف دب هلو داقتنالاو ا ١

 هسفنل يندشناو | ٠
 هرارزا يف ردبلا ءوض كءربو هراذع طخ كيبسي فبفهمو

 هراعبلا يف انج سلا تيا حم لومثلا هلئامث '"” ثدح 1
 تكاساولمل 0| 1



 ه6 رايزابلا رصن نب دمحا ١

 نم ةدم ةيبأرفلا ناوددو 7 عبنملا مامزو برغما مامزو ربلا مامزو ظ

 ظ مركم ناب رايزابلا رصن نب دمحا ريزولا ىلا عفشتسا مث 0 يلعب رارقلا

 | ضوعو برغلا مامزو ربلا مامزو قرشملا ناوند هداقف ةلودلا رصان بتاك

 | ناودو ربلا ناوي د هنع هفرص ام ناكم نسحلا يلا يا نبميهاربا رصن أنا

 ظ يبا نب مهاربا طخ نم اذه تاق لصالا اغب نب ىسوم ةنرو عايض

 تناك خسراتلا ةخسنلا ناف ةصقلا هذه ىحاص ىسع نب يلع 00

 يبا ”" تخا نبا ناك رايزابلا رصن نب دما نا لاله 11 دج ْ

 ظ سعاش يرفصلا سابعلا وبا ناكو يراوملا نن دمحم نب يلع مساقلا

 | بلح لها نم لجر نيبو هنيب تناك 0614 جدل ةلودلا فيس

 *" هسيح نم رايزابلا نبا ىلا بتكف
 مودي داك اذهالو اذ الف ميعنو ةرم سوب ىهدلا اذك

 مولم مانالا ىف دمع لكو ةلاح لك ىلع دو ربصلا وذو

 ابيف لوقت
 موصخ هيلا ًاموب ثمصتخا اذا هسبحم ضاق ” ىارطلا ىضرتا

 ميل تلع ام نامز ىلثمل هلثم سبح هيف انامز ناو

 ميس نيمالاوحن نم به اذا ةبابص ريطتس يداؤف داكي
 موجن ميهبلا بطلا ىجد يف املا ةلاقع يرصان رصن نباتن أله

 ريزولا يطيرارقلا ىلا عفشتسا مث نامزلا نم ةدم هلعل (5) عيبملا هلعل )١(
 حصا توقاي ةياور نأ رهظيو : هيخا نبا ( "8 ص ) عوبطملا لاله خيرات يف (*)
 لصالاب اذك (6) هسلحم ق (5)



 1 «رايزابلا رصن نب دا ف

 نم هلهأو هبلق: لع فضخو همدخو دضتللاب لبعلاو اساس 0
 عاونا نم ل دضتعملا هيلا درف "”' حراوملا ب بعل ىطاعتت, ناكو ناسارخ |

 كلا نم هلو ةلودلا فيس ةايح ِق باح ىلع وبا تامو هحراوج | ظ

 لاك يد قاس نيد كي رن يل

 ةنس يف ماشلاب رايزابلا نب رصن نب دمحأ يلع وأ ت

 باتا نجح أص شاتف نب هللا نبع نب ةسيلط نتن ل 6

 رضحم ناكملاق هثامدي نم ناك دقو ةلودلا فيس ةرضح 5-5 ةأضقلا ٠

 دادغبب ماقا روباسين لها نم الجر دك سلا سل ل ل ظ
 ةبيطلا, اروبشم ناكو ىضاراا مايا ىلا اهدعبو ردتتقملا مايا نم

 يف ركحلا رلقو زتسلاو ةفعلا عم ةرشاحل نسحو حورلا ةفخو 0

 ضصنبلا تك قل مقل ل ةلودلا فيس ةرضح ًامون هل ليقف ماشلاب 0 ةدع

 نس نادر ىف ! يدق م قافتخا وه اماو ىقل اذه ام لاقف |

 يبا نم انققتشا وا لمبلا انلقل ( رايزابلا نبا ىلا ًامواو) اذه لثم لعينا ١

 لو هنم ةلودلا فيس كحضف سلا اناقل( ةلودلا فيسولا ًامواو: نسل

 دنع رايزابلا نبا ردق مظع ىلع ةءاكملا هده تلل تللدتسا دقو هيلع ركش |

 نب ىسع نب نمجرلا دبع ىلع وبا لاق . همساب همسا نرق ذا ةلودلا فيس |

 ريبدن' هلا در دقو دادغب ىلا ةلودلا رصان درو امل هخضرات يف ة حارملا ْ

 ىلعي رارقلا دمع ني دنا قاحسا وها ريزولا داق اسال ةرصاو كاسلا |”
 قرشملا ناود لصا ىسع نب لع نسملا يبا نب ميهاربا يخا نبا

 ناسالا باتك تسرهفلا بحاص داز (؟) حٌٌتاوحلا ق )١181( تسربفلا )١(



 « رمن نب -يروجرهلادحا# 07

 يداغاو ”قداصا نظي ايف هميرحن ىلع يدب ةحمساي
 يداشر نيرت ال ام ىرا ناوا ةليخم ريغ كاتلا نا ةلاغاع

 رع وجم هلو

 تيوصتت اهريبد اهدعسي الو طارضلا ةوبشنم توم

 0000 هم لسع _ ةياع بكاعلا انك
 ظ اضيا هلو

 00١ ال ام .ءاضعالاب تكتمل تيم هاشلاب ثرو تاكوا

 | كبشم ميلا فطن نم سانلا يف هنا ربخم هلام لق

 | لب ةنسح ةيعتسم تناك هلاح ناف رّمف نع هتارذقو هو نكي لو اولاق

 ' الا . هنا ةرثكو هناسل نوقت شانلا ناكو هيف ةئيس ةداعل تناك

 | يدوجلا لبس نب روصنم جرقلا ابا يروجرهلا دمحا وبا حدمو رصن
 | هوبلاطف يثاوملا هب فتلاو ةنيه ةرضاح ةلص هاطعاف ةرصبلا لماع

 أ ذاتسالا ىلا هذه مست لاقو هيلا نيلخادلا ضعل ىلا ابعفدو ةعقر تكف

 اهيف ناكو
 ايصال ناك ةزاج . . ىحقم نع ذاتسالا يراجا

 هباب لع ًام» يتذيبج ىوساهنم يظح نكي لو
 راصو هنع يثاوللا فرص نم لاخلا يف جرخ ةمقرلا هيلا تلصو الف

 هلزيم لخد ىتح هعم

 «٠ يلع وبا رايزابلا نيسملا نب رصن نب دمحا *
 د نب رصن هوا ناكو نادم نب ةلودلا فيسل ًاميدن ناك



 ١١ :# يروجرملا دمحا

 يفو' الف هريبعت يف ينبقار دقو ريزو نم يربدع نم لاق امباو وجهللاب

 ةيوسنم ةمطقلا اهف  دجوف هتادوسم سايملا با لال 00
 يبا يف هرعش نمو ٠ هيف هسدح ةحص ىنفرعو اهملع ينفقوو ابجرخاف هيلا

 لقيصلا نءا ءافولا

 ردغلا يلا نم هيبلاطل اصعلا لثم لاملا جرتتسا ام

 رؤصلا نم ءاملا هموقل اهم ىسوم جرخا دق سبلا

 ضيا هلو
 بح انرصا نا انموق اي 2 برطلاهنشو " ىبا |

 بطخح اهاهنلال اهناك 2ترفز ابسم.ءاملا اًوأ رآن

 هناحمم يرغا دق ناكو ناسع يباب فرعي ةلبالا لها نم ابيبط وحجم هلو

 قاش يف ممداعا قىح نام يوذ داسك ىو اد اييبط اي

 قازرا نه تعطق دق ف ب ف مهقزر تلصو دق نكت نا

 قارألا عادو يعدو ناقاز رالل كنببج يف هللا عقو

 أضيا هيف هلو

 ىوملا يحب وبف  ىسيع تضقاب تنا ناسغ نبا اي
 تون ةضسد لأ ىاآ ليس ..انلا مدقب هنا بىلقلا دبشي ا

 اوا ةديصقب ةرصبلاب وهو هحدع 'ىباصلا قاحسا يبا يفلاقو | '

 دابكألا تتفتو ىوقلا فمض داّرملا.يف كيلع نيهذيال 0
 يداز كبحو ىسافنا كاركذ . .امناف كاوس هال

 دق (4) صدع يف ١

)16( 

[ 



 * يروجرولا دمحا 1

 ظ *( يضورعلا ىعاشلا دمحا وبا يروجرهملا دمحا اع

 ا يبا ىرجم يرجي قذاح فراع هب وهو فياصن ضورعلا يف هل

 ا ا” رعاش -ب عم وهو هيف اهريغو ينارمعلاو يضورعلا نسحلا

 | نب دمت نب يلع ' "يللا وبا ىثدع ةرصبلا لها نم وهو ةقبطلا

 أ يبا ةلج يف اناو مود ةنس يف ةرصبلاب هه تممتجا لاق تاكلا رصن

 ا جرخو ةلودلا ءابع ”ناع نا ىلا اهنع انرفاسو سيجرسام نب نفل

 | ىلع نب دم جرفلا وا دلقت نا ىلا هتبحاصم يف ماقاو ًاعم يروجرهنلا

 1 يذ يف اهمدرو م اهلا هعم . داعف 40” ةنس رخاوا يف ةرصبلا نزاكلا

 || ءاهب نب ةلودلا لالج مظعالا هاشنهاش ةمدخم الصتم ٠س ةنس ةدعقلا
 1 نم 1 ةهرط هلم روبشل كلذ لبق يروجرهلا تام دقو ةلودلا

 أ ٠١ دق اضيع ناكو تام نأ ىلإ هاا كح ددع همسج يف لبقلا روبظ

 ظ | داحلالابك |سهاظتم بهذملا "ىس ةاججلا خسو ةسبللا فيخس ةمدالا ديدش

 ] أ ةقسلفلا ِق لنا يرغ ناك بقعا الو ظن بوري و هل متاكم ريغ

 | ناكو هرعش نم رثكا اه . هلعو ةيب رعلا مولع يف اطسوتمو لئاوالا مولعو

 | ىدب ليخل _ عام ري هيلا نسحب نم ركشلا ليلق ام سانلل ةءالث

 ئ هتمو»ءريش نم ةريثك ءايشا قدشتاو هلا

 حا ينيك قلمي ١-:شكر نم رداع نع
 يف اعطقتم تلصح  هيلآ تعطقلا امل

 دوصقللا اناو هنم سيلدب اذه لاقف سيجرسام نب سابعلا ونا كلذ معسف

 جزع, ىف (*) ةلودلا ءاهب عم ناجرا ىلا هلغل (؟) ىلع نع )١(



 ١.5  دهاجم نب ىموم نب دمحا

 ىفلا كلذ ىلا ىهذا ًارقث اذكوا لاق ميحرلا ن نعزل هللا مد ئ
 ا كريو كلذ نم تام ع ًارقا مث : كدر

 اوكي: يبا نع يننلب يحونتلا لاقو . ةءارقلا يفيتعاسي 2 لبق |
 ضيغلو لمت هتحالمل ضغبتب حيلم ةعلرا سانلا لاق هنا دهاجم نبا [

 هنال رذعيف ضغبت ضيفلو هل ءاود ال يذلا ءادلاو ىلا كاذف حلت

 ] دهاجم ناك نا رشل نبا خيرات نمو . ةبيطلا ةايلا كلتف حلمت حيلمو هعبط |[

 دش ام 7 ٠

 ءاضقلا الا هلحم سلف  ةرماكيلع ءاضقتلا فس اذا

 ناتسب يف ىلعلا لها نم ةعامجو رضح هنا دهاجم نب نع رك ذو لا

 .دجسملا يف ملاذقلاكناتسبلا ىف لقاعتلا مبضعن هظحال دقو لاقو بعادو
 دنع تنك لاق دهاجم نب رك يأ ررص يمشاهلا ىلاط يبا نع ىورو أ[

 لاق"اناها نم انهاه نم جرخا يل لاقت ةافولا هتريضح كو هات 0
 لبقتساف !ادبه هنع تفقوف اضنا تنا دعاشو يل لاق م كلذ تاعفف |

 . نا ىلا دهاشتب لزب ملف هتوص تنفخ مث نآر هلا نم تايا ولس لبفاو 0

 | اياتكمءاعصا ضمد هلاشف ناطلسلا دنع ضيع سع هاج هل ناكو لاق . قط ]

 الف هيلع فق و مح و اباتك هيلا ىتكف هل ةحاح يردي ن لع لا ظ

 (/اف دوام هل بو هيئاوج ىعق باتكللا هيلا لد 1 راع

 هللا مسي هيفو هجرخاف لاق كءاتك يف ام يردن هل لاق فرصن نا دارا ||

 ظ ىلصو مالسلاو ينع هللا باتك لماح كيلا يباتك لماح ميحرلا نزلا

 نيعمجا هلو دم انديس ىلع هللا



 4 دهاجم نإ ىموم نب دحا »# 18

 ريثك لبنلاو ملا نم هنع رهتشاو لضفلا نم هب فرع ام عم دهاجت نبا

 | باتك . ريبكلا تاارقلا باتك ىتكلا نم هلو قالا يط ةبعادملا

 .ورمع يبا ةءارق باتك.تا اهلا ندا الأ باتك ريتصلا تاارقلا

 باتك عفان آو باك .مصاع ةءارق تادك" . ريك ا ةنارق تاتك 1

 باتك . ماع نا ةءارق باتك . يفاسكلا ةءارق باتك . ةزمح ةءارق

 7١ ”اادارفلا تاتك قبلا نابك 0 ملسو هيلع هللا ىلبص يبنلا ةءارق ظ

 طخ نم تاقت . هنع هللا يضر للاط ىلا نب ىلع ةءارق باتك  ةعبسلا

 ابا مامالا تعمس هدنم نب ىحن خيراتل 0 قانا بن ىل

 70 للاروضتم ندحا تيبس لوقي عرش كدق * نهللا دبعرفل رفظلا |

 نب لهس بحاص وهو لوقب يفوصلا يرصبلا ماس نب نسما ابا تممس
 بز تبر لوقب *ىرقملا دهاجم نب ركب ابا تعمم لاق يرتسنلا هللا دبع

 نباي لاقف تممتغاف نيعضوم يف تن نيت هيلع تمتفن مانملا يف ةزعلا
 يبا ةجرت يف مزراوخ خيران يف تأرق . يل لاككلا يل لامكلا دهاجم

 ركب يباىلا فلتخا تنك لاق ” يجيد دنا يدمج نب , فرع نب دعنا دعس

 | ًارقا نا تيهتشاف يمقفل ينمركي ناكف يدادغبلا *ئرقملا دهاجم نبا

 ًارقا نا ددرا ينا هل تاقف هيلع ةءارقلاب سانلا عولو ن هتارامل هلع

 ]| لاق ة 00 ل ما

 ظ تلقو ةماعلا مسر ىلع ةءار نا ب تال |

 ةخنلا 2 اهؤامسأ در ' مل يبنلا ةءارق نآتك دعب ةدرق فلا سك 3)

 ىجيدخلا عدخ نب هلعل (؟١ تسرهفلا نم ةعوبطملا



 /١ « دهاجم نب ىسوم ني دما

 نايا ضلع تل دهاجم نب ركب ينا [ .

 مث ةيبب عتاتسا 0 * ديلا ةءارقب متفتساو ةادغلا ةالص دهاجم نبا ظ
 02 ًابيمع كنم مويل ىلا تيار خيشلا اهما تلف ةءارقلاب أدتبا مث تكس

 نامل ل نا هللا كتدهشا لاقف مل تلقف ناكملا تدهش يل

 ةريبكت تربك نا الا وه ام ينب اب يل لاق مث ىرثلا قابطا تحن ىراوا
 ىلاعت ةزعلا بر نيبو ينيب ام تفشكنا دق بجملاب يناك ىتح مارحالا ||

 نيب ام هءاتك يف هلل دمح لك عمم عمجتساف دجلا ةءارقب تمتفتسا شرس ارس ٠ْ

 زيزولا ىسنع نب لع نب ىسيع ثدحو . ”ىدتبا ةلدجلا ياب ردا لف ينيع ]

 دق اوناك موق هدنع لاطاو ادناع هتعح دقو دهاحم نب ركب ونا يندشنا لاق [

 | رضح نم فرصف اذام مث ةدايع مس الا ابا اي يل لاقف هتدايعل اورضح

 نب يلع نع يىبدشنا 3 * هيلا عوجرلاب يلصاف مهعم فارصنالاب تمم مث

 يرعلا مهجلا
 نيمو ولا موب ةدافلا نإ هدئان حاس رم نرهض ال 1

 . ”نيبلح نيب قاوف ردش دعقاو هل هلالا عداوهلاح نع ُهلَس لب

 نيليلكل احالبص كاذ ثراكو - هيدوم تماداخا ا 3 ظ

 يرهزلا لضفلا أبا تمم لاق "ىرقملا فلخ نب دم نب نيسحلا ثدحو 0

 ىرت ينب اي لاقف دهام نبركب وبا هيف تام يتلا ةليللا ىف يببا هبتنا لوشن | 1

 ةليالا تام دق لوقت الئاق ”ناكيفانم ىف تبأر دق يناف ةليللا تام نس |
 رخآآ تام دق دهام نبا اذا انما الف ةنس نيس ذنم هللا يحو موقم |
 ناك لاقف هباتك يف قاحسا نب دم هرك ذو.بيطملا خيران نم هانلقت ام |
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 * ىسوم نإ  فرطم نب دمحا © 5301

 ظفاملا يروسصلا هللا دبعوبا هلك كلذ لاق ةقرو فلا نود نوكي ةدرجم
 أ هنع هتاور يف هل نذاو هتيقب هلوانو هرعش نم ةعطق هدشنا هنا حو

 اهلوا هسفنل اهندشنا ةعطق نم هل ظفحا امو لاق هءافنصم رئاس ةباورو

 ينينأب دمال يل هللا ىضقامو ينيفكي مايالا ةبقاعب يلع
 ايف لوق

 | نيناوقلا وسوكعم نوموري ايف اوقلخ ”” ذم سانلا ناب فالخ الو
 | نيزاوللب ابيف قفتي لاملاو ةفزاع ايندلا يف رمعلا قفني ذا

 « طانحلا رامع يبا نب ىسوم نب دمحا ع

 | يبايرفلا تنب نبا هركذ ايف تام مالس نب مساقلا ديبع يبا بحاص
 مما ةنس ىف

 ظ *« دهاجم نب سابعلا نب ىسوم نب دمحا ع
 ظ مهنم مدقملاو هتقو يف ءارقلا خيش ناك بيطخلا لاق ركب ودا 'ىرقملا

 | يف نفدو م”؟ ةنس نابعش يف بيطحلاا هرك ذ اهف تام هرصع لها ىلع

 ظ 4١ه ةنس رخالا عيبر يف هدلومو يقرشلا بالا نم ناتسبلا باب ةربقم
 | مبجلا نب دممجو ييرخلا بوبا نب هللا دبع نع ثدحو بيطحلا لاق
 ركب واو يناعملا ركب واو ينطقرادلا هنع ثدحو اههريغ قلخو يرعتلا

 .:ركس انومام ةقث ناكو مريغو نيهاش نب صفح وباو ناذاش نبا

 لاق لاق بيطخللا ركبونا ثدح . يسركلا ةعبرص وح يب رغلا نتاملاب

 نم هللا باتكب معا اذه انرصع نم يتب ام ,م ةنس يف يوحتلا بلع

 دق ف : تانلا تاضور )١(



 ظ

 # فرطم نب  ناورم نب دمحا

 ةسفنم رس اهتف قالا
 ةيرش ةينلا نم هتقيس ىلإ
 ةنيهر هاد تبسك اع ادغف

 ىرثلا تحن نم لاق قطن ناكول

 اى

 |ىاتسا عتتسار هلامو

 اعاضر كاذ ةققأ ايد هتمو

 أاعافد هأ ىع 01 عيطتسي ال

 لئاقلا وهو لكوتملا مايأ يف ناك للاب ملاع ةلمرلا لها نم
 هلأست .نيح ثينف ثيلو كلا

 ماعلاو ىسوب انبي كفن اف هف ناعومج نادم ناآلاع
 مارضاو ماهراو . رانو اعمهق تارا عمتجم نزماك ءأم

 د ينضءاقللا قاححا ار فارطم نب دمحأ 3

 فيرل ان هلو م احلا مايا يف ةيرصملا ةلودلا يف ناك يرصملا حتفلا وبا

 يف ةلاسرو . ةغللا يف ريبك باتك . مئاونلا باتك اهنم بدالا يف

 الا زب دمحم نسحلا يبا فيرشلا ىلااس تتق 000 ظ

 سيش لمأع ينيسحلا |

0 

 د يتالقسعلا حتتفلا وا فارطظم نب دمحأ 2#

 فين 8 هدلوهو 0-2 ةنس يف تامو طايمدم ءارلا 0 56

 ةغللا "”يفو بدالا 6 ةفئصم د 2ث سكش الْصاف اسدا ناكو مسبءو ْ
١ 3 2 5 (0 ٠ 

 ] اهريغو ق (5) يف ىف (”) ناداحلا هلعل (*) هنم ق )١(



 ه يطصاولا دم نب دما الل

 0 تك نب ىلاغ يلا ع نع وحتلا دخا طساوب بقع هلو

 ظ نييرينانتلا ةعرشع اناحط ناكو نيلدعملا دوبشلا نم ناكو و معلا ل هال

 | ينثدح لاق يثييدلاجاجملا نب دعس نب دمح هللا دبعوبا ينثدح . طساوب

 | ىلا مدق لاق قتلا نب نب ءالعلا يلا فيرشلا نع ىلاغ نب باهولا دبع

 ديت دابلا نم ةعطق اوبهنف مجاعالا ركسع ماوعالا ضعب يف طساو
 | هعم تلخدف فيررششلا لاق هرادم اولزنو راتخم نب يلع يبا خيشلا ناكد

 ظ 8 كلذل رب مف هنم اودخا ام ضعب هيلع اودرب نأ مهفطعتسن مهلا

 ظ لوب وهو انجرخو

 قياوسلا ىرجيو انيلاوع رجع قرابو بيذعلا نيبام ترك دن
 | يديساي هل تلقف تبيلا اذه يف فرظلا يف لماعلا ام لاقق"يلا تفنلا من
 | اذا يتديف امو ينب اي لاّمف هيف رظنلاو وحتلا نع هيف تنا ام كلغشا ام

 ا 1 لق ىلسلا دم نب دحا صهاط وبا ظفاملا ثبدحو .. تنرح
 | هيلدافاو هسفنل طساوب لدعلا راتتع نب دخت نب دما يلع وبا خيشلا

 هلهج عضاوتلا رتس عضاوتم لهاج 5

 هلها بحاصن الو تت دمح ام ريكتلا عدف

 هلمف حبش اللا يىتفلل بيع ربكلاف
 هل دشناو

 اعادخو اهل اركم ينوضتف ةرسم رادب ايندلا هذه ام /



 ١١ ««يآلا ل ندع 3#

 ريغيو ديدحلا وه سابلا ديدشلا نال ٌةارملاهنا ىلع ةحافلا هدهم تللدتساف

 انالوم ىتدشتا . يرطاخ ةدح نسحتساف كلذ هل تلقف سفنلا اهلاقص
 للعم رك الا يضاقلا نبا فسوب جاجحلا وبا نيدلا لام مامالا يضاقلا

 وبا يندشنا لاق جاجحلا يبا نب رابجلا دبع نب ليعامسا سهاطلا يبأ نيدلا
 هدب هطخ نم انا هتيتكو يل احدتمم يب الا دمت نب دما سابعلا |

 ادتحمو رازملا ف اين زاتماو اددوس لضافالا قاف نم ريخاب

 ادتجب الضفو يده هب ”الضف

 ادس تناكاب..ىدس فراوعو فرامع نت ملال ١١١

 ادمحاف ميركلا مبانج "قاو. ادحادركذ سا ل

 ادنلا ركاب ضورلا رهزكاط ...يقاموا نم عمال ىلا يدب
 ادروم اهنم عاينالا ماستلا اهتزرك .ءابلكا لا ش

 ادب نأ ليما ينفعاضملاىزمي امنا مكتمو مكل هيف لضفلاو

 ادعصتم هرشل هنم دوعيف ابقفا بيص رهزلا قس رهزلاك

 هتامب مانكلا ىلع كيلا ١
 ادبعتساو اهب دكلمت اكشن  ةمض رطل ئدسأ 9 030

 ادحتساو هئارظن ىلع ًافرش هلضف ىاست ذا لضفلا يعد

 « يلمساولا راتخم نب رفعج نب دم ني دمحا ©
 نب رفعج نب دم نب دم حتفلا يبا يخا نبا لدعلا يول يلع وا ١

 ه٠. ةنس ذعب تام ىلاعت ءاش نا دعب ايف هركذ نأ, يذلا يوحلا را"

0 2 

 ] يفو ق )١(
0350 



 *« يبآلا دهم نب دجحا ف 115

 4و سايعلا وبا ىب الا دم نب دمحا

 يباب عمتجاو ار جان نيبلا ىلا رفاسو ةقرب ةيحان نم ةبا لها نم ناك
 | يديعسلا عم هتصقب نيدلا لاجلضفملا ىلو للا ينثدحو دعب يديعسلار 9

 يضاقلانيب وهني ىرؤل اهم ماقاو ةيردنكسالا مدق دق من هن أعم“ هنأ هئع

 7 ا ولغ ىلا هنجوخا دلل ما نب نيرا دبع ندلا فزت
 (| ةرهاقلاب ماقاف دكشي لف ركش تدلا قم نتساصلا للا هاو ةرخاثلا
 | واهبف نا 0 نم هاوكش ناكو تاع نا ىلا

 ٍ را يف كلذ دعب تامو هد“ ةنس يف ىف ةمهاقلا ىلا همودق ناكو كلذ م

 1 ةروثنم لئاس» ٍيهو هطخم همأر وهلا ف اناتك تليطو هني ةنس

 يبا بحاصلا ىلا تاخد لاق نيدلا لاج لضفلا ئضاقلا لوملا يئادح

 الثتم يدشناف هساج ىلا تساؤل هساحم يف وهو رشل

 ا” را ليفتلا للا لع ريصاف ١ توصم ىلا وككت ال كنا
 | برملا لاثما نم لثمو ينالكلا دايز وبا لاق . هكشب مل هنا ىلا ةراشا
 عيضرلا اهيبص ىبب اذا ةأرأا لوقت نا ن.ىصتلاو نوكم ىلا وكمت ال كنا

 هضتخف هنايف ىصلا اذه تدك اهجوزل وا امايبص ضعبلهنع ةلوغشم يهو

 ىباق نوما محشلا ساجم ىلا تاخد لاق يب'ادحو لاق تكس ىتح هديب

 ني رسدملا مأيا يف ءاشنالا بتناك لالللا نباب فورعهملا فسوب جاجملا

 يف نولوشأام هنرمذح ن نأ لاقف امرا يف ىمعم لمع دق قفوملا ناكو

 )0 الك نك ذو: ساقنالا "”ككنعض ةريش_. سابلا ديالظبلا ىث يلوق

 فيعضلا ق () هنضحف هلعل (90) 2

 يف

 || اف



 ١ *« ينكيسخالا دمحم نب دحا وف

 كلذ امل رق نيمفادم ريو سم يبردا دمت بقانملاوذ هوخاو وه ناكو |
 اببدا !سعاش اذه لئاضفلا وذ ناكو انام نا ىلا اهانكسو وص امدق مهلك |
 .يف باتك اهنم فيناصت هلو نيطالسلا ناودد يف السسرتم ايناك افنسف ||

 حرش في دئاوز باتك . اذك كيلع بذك مهلوق يف باتك . خراتلا |

 ءالعلا يبال تدشنا هطخم هرعش ناود يف تارق.كلذريغو كرز 1

 ةللضم دوهلاو تراح سوحمو 2 تدتها ام ىراصنلاوةفينمللا تفه أ

 هل لقغال نيد رخآو نيد. الب لقعوذ ضرالا ن1

 هل ابيحم تلقف

 اعيغفو اهدشر فخم ) هكراتو هذخا نبلا

 اهيا تنا ءوس مشب 2 لقف تلق ضرالا لها نالجر
 ليوطلا عابلا هل اعراب الضاف اببدا ناكل اقف هتنحشم يف يناممسلا هركذ |

 ةعامج ىلع دورو هلورثنلاو 1 |! يف ةطسابلا ديلاو ةغللاو وحلا ةفرعم يف | '
 ناكو .ءاربكيلاو لوحفلا عم تارفانمو تارعاشمو ءالضفلا ءامدق نم | '

 ابا "” ئكيسخاب ممم هل اوذلتو هيلع بدالا اوأرق ناسارخ ءالضف رثكأ | ١

 هنم تعم نامل رفظملا ابا يدج ورعبو يفوصلا دم نب دوممساقلا |
 ِي 0 دما نب ليلللا دعس يبا يضاقلل ظعاوملاو بادالاباتك

 تناك .فنصملا نع يناوركلا ديبع يبا نع يفريصلا دوم نعهتباورب | '
 لايل عبرال نينثالا ةليل "” ةءاخ ورع يفوتو + ةنس دودح يفهتدالو | ١

 ء٠م ةنس ةرخ الا ىدامج نم نيش

 ةاحعق (97) دق



  ينكسخالا  يناديملا دمم نب دمحا 8 : اا

 ًاضيأأ هلو
 - اةدمءانش اهقر تشر يف ٠ - يالا يف داز اهامل ةفش
 مالقالا سؤرا كطقكت وص انو ىجدلا مج انمضدق

 ظ املا نيذللا نيتيبلا ركذ مث

 يضراع ليل يف بيشلا حصص سفن:

 هلو لاق مث ًافن | اهرك ذ ىم دقو

 "يوجعا ةيا ةبوجتعا هبذك يف حصا ابذاكاي

 0021 نسم ةدجأو . ةظفل يف قطن. اقطابو

 "يولسا كذخااوأراملا مهيوقرد سانلا كببش

 بوقرع غلبب ال بوقرع بذاك هنا الك تلقف

 افعل هدلو رك ذ 3 رفاغلا دبع هناور يف مدت ام هنافو 2ع

 هباب يف هانركذ
 * باطما وبا ىحلصلا دم نب دمحا ع

 "افرك ذ رع طخلا نسح ايناك الضاف ابدا نأك

 اهو نيتيبلا نيذه هل درواو ليذملا يف

 ن الم كيف يلق ىلقلا غرافو ةرهاس كليف ينيع نيعلا دقاراي

 نانسو كنم نفج نفجلا رهساو 2ينيذع رغثلا بذع كنم ىرا ين

 « وب. ذخ نب دمحا نب مساقلا نب دم نب دمحا ع

 ن٠ نماثلا دحالا ةليل تام لئاضفلا يذب بقلملا داشر وبا يثكيسخالا

 ءاتلاو ءاثلاب لا ةناغرف نم ةئيدم ثكيسخاو ه؟4 ةنس ىلوالا ىدامج



 ١١ 9 6 يناديملا دمحم نب دمحا

 كلن يتاديملا ناكل ةروص لضفلاو ةءابشلاو ءاكذلل ناكول نولوشب هباحا |

 أرق 3 قاكد ماوعد قدص ملع هربا قتقاو همالك لمان ن نمو ةروصلا .

 تباعا رو لبعامسا نبرف ةانلا دبع لاقد مدس امام
 يراذعب يقتكي مانع تلق يضراعل يل يف بيشلا حمص سفن :

 رابخ رغب عبص ىري لط“ الا ٠ ينباماف هتيتاه رق
 انذاتسا مامالا لاقف ةيمدلا حاشو باتيك ىف قيبببا نسا وبا ا ْ

 ءابدالا ردص يناديملا دمحا نب دمح نب دمحا لضفلا ونا لضافالا ردص أ[

 اي ينفو . هداز دفن مايا يف لضفلا بحاص دق ءالضفلا ةودقو

 اديه نكد . فيحو لظ ر رزقا ف فزاتساو مضملا ر ملا 2 نم لع ا

 هسفنل هللا همحر ىبدشلا امو هدب سبا نم لك ايم امالا1

 الحارم يطملا راس اذا فيكف ةبيرق رايدلاو مهلا تننح ا

 الئالد مهف نارجمال ناعا مهني ناكال نيبلا لبق تنك دقو 6

 الئام ةنارزيملا طوك سيب مان ديما قرا فوج تحنوا |
 الطاب يملا يفلاطبالا مد قيرت ةلقم نك نيد فيسلا انيلعوضمبو | ٠
 الباب - ةفالس_ .هينيعو هش. (ايعاك اطيل ظل انركسو ' |

 هتدام ق (*) تبهذ اهانم. ةلكت طقس (؟) ايا (97:1) نايعالا تايفو يف ١١ )١(

 . ديعس هئباو يتبسبلا "ىرقملا ىلع نب دما رفعج وبا مامالا هب جرختو هيلع ||

 ظ موو . اهفورصب م ارالا اهمريغ ام دعب مولعلا دات موقف . هتبها تلطبو ٍْ

 ْ هدهع 58 اضاف 0 هلا قلخي لو 0 اهطوطخ ص لضافالا لمانا ْ

 ا ايو فيصضصو ءامغب هرادو هنأب نيب هلو . فيض هبادا 1 يف وهو الإ ا



 ه6 ينادمملا دم نب دا © 8/٠١

 باتك فيناصتلا نم هلو يروءاسينلا دمحا نب بوققع ىلعو يدحاولا

 جذومتالا 0 يماسالا يف يماسلا باتك . غلاب ديج لاثمالا عماج
 أ ةهزن باتك . يناديملا وهلا باتك .يداشلل يداملا باتك . وهلا يف

 يضارلا ةينم باتك- تايلضفملا حرش باتك- فرصلا لع يف فرطلا
 ظ نب دعسا لوب ياسالا ين ياسلا باتكح يفو . يضاقلا لئاسر يف

 ظ - ناييرا دع
 ظ ماسلا نم زنك لب ردلا نم جرد يابا هامس يذلا د اذه

 000 نم سانلا رطاوخ ادبا هنف يف هلثم 0

 ظ ماسل مزعلا يضام عورا لكل ةلصفم توقاي دئالق هيف
 | ياسلا هفينصت نم" نيكامسلاقوف مس مامالا يالوم دمحا بعكف
 ظ عماجلا باتك نيم امل يتاديملا نا. ىصحا ال نمت ةيضوانملا يف تمعسو

 ظ هقيلصت هدوج ىلب اع د يرشخعزلا مساقلا وبا هيلع فقو لاثمالا يف *

 ظ ةيسرافلاب هانعمو بع 7 ينازل ةظفا قدازو مقلا دشأو

 ظ فيساصن  ضعب دخا كلذ ىلع قاديلا نوال ؟ ” عش فرع ال يذلا
60 00 | 

 ظ . هتحوز 34 عام اي مرعب

 | باتك نم ةرم ريغ تععسو لاقف يناديملا ركذ دقو بيذهلاو حالا

 )١( تاضور يفو : ةنيس ق (”) نيك اسملا ق (؟) ينييملا هلعلو لصالا, !ذك |

 انون هتبسن مم رصق تاوصلا 6) اخ فرغت الياوصلا 4) ميملا لبق انون تانجلا ْ

 يرتشم باوصلا 25) نيشلاو :ءاملا نيفرللا سرت ريغو



 /١٠١  يناديملا  يلزنلا دمحم نب دمحا ف

 ًاضيإ هرعش نمو
 ظاحلالا اننيب كلذب تدبش دحاو ةلاحم ال كبلقو يلق

 ظاغي كاذ لخك ةوسللا نا انلصوب دوسملا ظفنلف لاعتف

 «( متنلا وبا يلزنلا نوراه نب دمحم نب دمجا لع

 يبا تارقا نموهو يب رلا ىسيع نب ىلع نسحلا ينا نع ذخا يوعلا

 0 جارسلا نب ىلع
 * هللا دبع ونا يناذمحلا يدومعلا دم نب دمحا اع

 نب نمجرلا دبع نع ىور لاقق رادرهش نب هبوريش هركذ يوغللا
 يارا بيعش يبا بحاص يرب حلا دمحم نيسحلا ياو بالملا نادمح

 هريغو مامالا هللا دبع ودا هنع ىور اهريغو

 *( ملعملا رادربش نب دمحا نب دم نب دما +

 عامسلا ريثك عصف بدالا يف اعراب ًالضاف ًاببدا ناكيناهبصالا
 هدم نب ىحن لاق 445 ةنس لاّوش يف تام لوصا بحاص طخللا نسح ظ

 ةيلاضاف الحر ناك هنا هذ نوزاه نب لاغوا مهم تاقتثيلا نم تعلتا

 ليق م؟تاولصلا ليصبال ناك هنا الا

 ظ ظ *( يناديملا مهاربا نب دمحا نب دم نب دمحا لع

 اهكس ناكر واس "لاحم نم ةلحم ناديملاو يروهاسينلا لضفلا وبا

 يونل يوحن ملاء لضاف بيدا وهو رفاغلا دبع كلذ رك ذ اهبلا بسنف

 ناضمر يف قايسلا يف يسرافلا ليعامسا نب رفاغلا دبع هرك ذ اهف تام

 ظ دما نب ىلع نسحلا لى ايلا ب نورد ل«.



 ١٠١7 © يلدنالا يدهم نب نب دما #

 اهظعول روبظلا رظتنا نال هلظو مالظلا يف رظنا تنعظو

 |0000 اظل .نرهاطال . - لثأق يتحمل” يرفظو يره
 ابظفو بولقلا ظلغ ىدل رفظ ةريهظ سمشكو ا ظاوش يغفل

 * يلدتإل هين ده ند ندعا ل
 »الت نب سمعني كاملا دبع نب دما يلوم ؤه لاقو يديجلا هزكذ

 بدا تيب لها نم ةباتكلا غيلب رعشلا حيلم بتاكلا صفح وبا ديبش

 قبس نم لوا وهو امه ةرخافملاو لقلاو فيسلا يف ةلاسر هل ةسائرو
 ريغ ةناعب راو نيعب رالا دعب ةبرملاب هتنأر دقو سلدنالاب كلذ يف لوقلا ىلا

 ا آيت ىف ليصحتلا بانك اهم .نارقلا مع يف ب اك هلو! هيج

 درب نب دمحا هدج ناكو كلذ ديغ هلو . أضيا هريسفت يف ليصفتلا باتك

 .ريزولا ينعا مه ةنم تاما انبات ةماعلا مايالا يف ادب

 اذه دمحم نب دمحا رعش نمو

 "الا لضللا هراوو نع هيداك  اسلثم راهلا قش دف لمأت

 دحر ز نم ةطورأ عرذا ىلع ل 4 مه لمأنا َْق نيف نهادم

 انبااريش نو

 ر, اهني يرطا يدع .كينالا ىاحالل
 رو دع اع كالو لح 3م نس تك
 رمقلا لع ءامبلا بوتز ركن ال ينباجاف

 نع فئصملا اهل هدج ةافوو هبتك ءامما (*) يرفظف ق: يدبمخلا )١(

 يديم ريغ



 ع *« يدهم_يئاوتسالا دمحم نب دمحا ف

 سيك حش اذه 2 لاقق "7 ىمصاف قدصو ظفحو_نشلا ؟” عع نأ
 نوكذلل عيبر تاتك هلو ٠ باذك حش اولاق مبو اذاو

 6 هيولد نب دوم نب دمحا نب دم نب دمحا

 فرعي, لاقو م4 ةنس يف بيطخلا هركذ اهف تام يئاوتسالا دماح وبا

 مىسف دادغب مدق روباسيب ىرق نم ةبرق املا بسن يتلا ىوتساو يولدلاب

 لبق نم اربكعب ءاضقلا يلوو هنافو نيح ىلا اهنطوتساو ينطقرادلا نم

 بهذم هقفلا يف لحتتب ناكو يتالقابلا بيطلا نب ركحب يبا يضااقلا

 بدالا ةفرعم يف ظح هلو يرعشالا بهذم لوصالا يفو ىفاشلا

 املو اقودص ناكو هنع بتلكو نيلمملا لاق .ريسل 'يثل ثدحو ةسرلاو

 اريثكو الضاف ابدا يولدلا ناك فلؤملا لاق . ةيزينوشلاب نفد تام
 ربتعم طبضلا ديج لقنلا حيحص ناكو هطخي بدالا نت دعا

 للاغلا يف 1

 :*« ميهاربا نب يدهم نب رام نب دم نب دجا اع

 ةيدهملا نم ةلصا لاقف يديجلا هركذ 'ىرقملا مساقلا وبا لا

 وا ةناعبراو نيثالشا دودح يف سلدنالا لخدو ناوريقلا دالب نم

 ْ ملعلا لها ضعب يل هركذ امدقتم بدالاو تاارقلاب املاع ناتو اه

 نارقلا كنا اذه يف هل يندشناو هيلع ىنثاو تاارثلا

 ابظيغ "” مظكتل اهظقوا تللظف  ابظح نم انلظ ةيظع © تناذ

 يدهملا ق : يديملا (5) اولق هلعل (*) ىصاف ق (؟) حصا هلعل )١(
 مظاكيل يديمملا : مظاكل ىق (3) تننظ ىق : يديملا (©)

2) 



 ٠١ يلعثلا  يقوزرملا دم نب دحا ف 6

 || هللا دبع وبا فاكسالاو ةدشام نب روصنموبا جالملاو يتوزرلاوه

 طخ عومجم ا يف تدجوو . ةغللا يف فيئاصتلا يحاص يرلاب سيطخلا

 | بحاص يتوزرملا قويا يضيويالا طخ نمتلك ملا ءالضف ضعب
 ظ | نباك هفيئاصت يف عصاقتس وهو ىلع يبا ىلع أرق نييلذهلاو ةساملا حرش

 أ الف هل ماق اف بحاصلا هيلا لخدو ناببصاب هبوب ينب دالوا للعم ناكو ينج

 ظ هافج ىحاصلا ىلا ةرازولا تضفا

 | * يلعتلا قاححسا وبا ميهاربا نب دم نب دحجا الع

 ا |0000 تنس ىلتا يدر ومعلا باكلا ياسر فما

 : 1 ظفاملا ديعس نب ينغلا دبع هرك ذ امف تام

 ظ را ناس وبا لاَتق 40 ةنس مرح يف ةلوكام نبال لاكالا باتك
 لافق قايسلا يف رفاغلا دبع ةركذو هتافو رك ذو يناسارخ ليلج رسفللا
 ظ بيدالا ظعاولا زسفملا "ىرقملا يبلعثلا قاحسا وبا ميهاربا نب دم نب دما

 | دئارفلا عاونا يواحلا ريسفتلا نم ةليلجلا فيناصتلا بحاص ظفاحلا ةقتثلا

 تاارقلاو بارعالا هوجوو قاتلا بابرا تالكو تاراشالاو يناعملا نم

 هرقل هذ ىلا جاتحمال امم كلذ ريغو صصقلاو سئارعلا باتك مث

 ركب يباو ةعزخ نب ىهاط يبا نع ثدح هب قونوم لقنلا حيحص وهو

 يدلخملاو يزارطلا نب ركب يناو 'ىناه نب ركب يباو *ىرقملا نارهم نبا
 خويشلا نثق تربل ربك وعو مهتقبطو يورلا نب دم يباو فافللاو

 ىتتاو هنع هذخاو ريسفتلا يدحاولا هنم عمسو لاق مدقت هتافو ركذو
 ةلذن ةسائر ثيدحلاب ةسائرلا لاق مصاع ىلا هعفر دانساب هنع ثدحو هيلع



 ١٠١ *© قوزراا_يليهسلا دم نب دمحا

 بهذلا نم نسج هل دف ردش لل روبعلل ىوهاف الر كلم

 كرتو اهنطونو دادشل ىلا 504 ةنس يف مزراوخ نم ىليهسلا جرخ |[

 دادغل مدق الو هرش نم فاخ نومام سابعلا يبا هاش مزر اوخ ةرازو ||

 هاَلتو دكمود قارعلا يلاو وهو فلخ نب دم ىلاغ وبا كلملا رف همركا |
 بررغل قل ىتح ًاضنا اراه دادغل نم جرخ كاملا رك تام ايف ليججعاب ظ

 تبرركت ايلعلا دالبلا بحاص .سررغ ناكو هلام ىلع افوخ نّمم نبأ |

 رانيد فلا نيرشع فلخو تام نا ىلا هدنع ماقاف ابقصال امو ليجدو ||

 هتنرو ىلا باغ املس ْ

 :« يتوزرملا نسما نب دمح نب دمحا ع
 نسحو ةنطفلاو ءاكذلا يف ةناغ ناك ناببصا لها نم لعوبا

 يفاهللع دب زمال هفيئاصتو رايتخالا نحو جبسملا ةنااو
 ةنس ةجحلا يذ يف هدنم نبا ئحم ايركز وباهركذ ايف تامةدومطلا)

 هطخ تدجو . همم“ يف هجرخاو لاقبلا ديعس ا"'هنع ستكو لاف 1 1

 غ؛/ةنس نابعش يف هيلع "” أرق دقو هفينصت نم ةساجلا حرش باتك سا
 ناك نا دعب هل ذلتتو يسرافلا ىلع يلا ىلع هءوبيس باتك ارندقالا | ْ 0

 .باتك  ادج هيف داجا ةساجلا حرش باتك ب تكلا نم هلو. هسفنب اسار |
 . ليذه راعشا حرش نات مص حرش باتك . تايلضفملا حرش ظ 1

 بحاصلا لاق .ومتلا حرش باتكز جوملا حرش باتك . ةنمزالا باتك 1

 كلاحلاف فاكساو جالحو كاح ةثالث نآهمصا نم ملعلاب زاف دابع نبا !

 ءءدق هلعلاق (؟) دنع تنكو ق (1)



 ١٠٠١ © يليبهسلا دم نب دمحا «#

 ينزراوللا ليهسلا نيسملا وبا دم نب دمحا لع «

 ىأأر نم رسب تام هنامزراوخ خيرات يف يالسالا دمت نب دوم لاق
 ةسائر تدب هتيبو مز راوخ ةلجا نم وهو لاق هرك ذب ام ىلع 418 ةنس يف

 70و 5 نبااريزو وهو يلاعثلا لاق ةءو صو مركو ةرازوو

 رباك نع اراك ةراؤولا ترو ٠ "لالا داتسأآلا ةلوصوم

 مولعلا يف برضيو ةرازولا تاوداو ةسائرلا تالا نم عمجي ناكو لاق

 ظوظحلاب ميشلا نسحو مركلا نم ذخايو ةرافلا ماهسلاب باد الاو

 هصايو تاهسبشتلاو فاصوالا يف ةيليهسلا ةضورلا باتك هلو ةرفاولا

 ا اههذملا يف " ىوسملا ثراملا نب نسا فص هسائلاو ”'

 نف رعش هلو . يننملاو ينفاشلا بهذم نيبهذملا هيف ركذي يليهسلا |(
 هاتعم للا قفا كلذ

 لحرتلا قاتع نم انيلع زعا ابهملاف افرص ءاببصلا انقس الا
 لقتتلا دنع مطلا لوز الث 7 ابمطل اح لقتلا يلقال يناو

 مولا يف هلو

 راثلا ناخد نم رباطت ررش هناك الظلا يف ملت *”ببشلاف

 راطعلا ةبالصص قوف زوفكلا قدانب ءامسلا قوف اهناكف
 ءاملا ىلع رمتلا عاعش يف اهنم راعشا مهلا يف هلو

 برط يفو ومل يف طشلاب نحنو  اعلطم ءاملا قوف ردبلا امناك

 همعطل ى (*) برح هبا مما نونظلا فشك يفو يللويخلا ق (*) -ق )١(
 بيعلا ق ق(4)



 سس ناسا لامة تو طم نين 5

 ٠٠١١ ه يرخصلا دمحم نب دمحا #*

 ييهسلا نيسملا 2 6 ةديصق نمو ظ

 اهنادع .نوتلغ ةيذكم . نكل ؛ .: اهلدع عيمج ةقدصم سفن

 امتاوقا نم شحوال تعصأ نا اهئاماه ىلع تنكح هناه ظ
 اهنالو ريخ دنع ةرازولا يلو نم ريخاي دمحم نب دمحا اي .

 امالفغ متغاف كدحم تاصرع نع تالفنلا يفمايالا تمادام

 ةديصق نم هلو

 داوج امل .ةاؤقلاب .يتاف . دانس يداعساب تال لإ
 دافن هل سيل نيعلا عمدق  اهاوهيفيرابطصا دقتناو

 داقتا .ىلق يف رانلا كلت .ازانو "اتوب © ١

 داؤفلا درب ام حلثلاب لف يقارتحا ناك اهرأأ نم بهف

 دارؤسم هيلعاف يجعسا يملاءملا ىلط يف ندهمجال

 دايتجالا الا < لع: :ننيلق“ . الاو كلما تكرذل ا ٠

 رودصلا ضعل يف هلو

 هورملا لضف ىدنلاىلاتزجو 2ءوبالا فرش ىلعلا ىلإ تعمج

 'لوخالاو ةنقادصلا لاح ىلا - يرهتق تسضرفاتدلا

 هوبتلاب .فّرشف ارا ئاو ىسوع الآ يتب ا
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 ةديصق نم هلو

 : عنص م كبش دعل يرصد يالوم 5 ترمعت |

 علطملا لوه تبارف هفرصب ىلع ىنخا

 هتنحوب قف )١(
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0 

 ًُء ىاده ود ص د

 هب نص نمو ههاج يف يم نكلو . ةوملا يلوا ةبصعل اب ونت يتلا
| 

 هاشمز راوخ سابعلا ابأ حدع هراعشا نمو . مول هب للا ذا . مولم ظ
 ءانسلاو انسلا يف ردبلا هبشا

 يل ادفنم اهدعن سيشلا ىناو

 اعلا كلملا ىدنلاب ءاش اذاو

 اواو” ايس ةتمنيشلا لدا

 ءاحملا يف ًاضِلا هرعش مو
 ءاح ماللاو لئاضفلا اذا

 نيس ءابلاو سانلا بجا ايو

 ءاوملاو ىوملا ةقر ىوحو

 ءالبلاو ىلبلاب ىهدلا دب نع
 ءالعلاو ىلعلاو دجملا يف لد

 ءارثلاو ئرثلا نم ايرثلا ف

 ارق ميللاو مراكملا اذابو

 ءأق داصلاو ةنامصلا اذابو

 ءاظ نيعلاو سانلا عا ايو لاذءاتلاو سائلا تكا ايو

 ءاخ هولتبو ينسسلا تناف  ءار لادلاو لكلا ىلع دوج

 ءاغبلا باعن ناك لبق نمو ءاغبلا ءادل ابيع ترص دقل

 درولا ءام يدهس هلو

 هاهو هفطلبو هفرظلو هفرعن 'يرطلا درولا يح نماي
 هنام نم ةروراق يل تيدها ةبجحم كنم لاضفالاو تْئش نا

 يتسبلا متنلا ينأ يف ةديصق نم هلو

 ا لخادم ناك“ نع“ هي بنا لضا# جارك بف

 هبانب نامزلا فرص ينضعذا هفرصو نامزلا بون يف تنكدق

 هبانج برك ىلا تيسن دق ذا يناج ثداوملا تبناج مويلاف
 ًابيس بيشلا بلقي هنا ديري : ايش ق (1)
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 الو . مهلجج نم يش دعا اناو . ضابقنالا بغ مرودص تحرشناو

 ينتعنم ةلع ينترمع دقو يباتك : هلو . مهنلبق نع دهعلا لوط عم فرحنا

 . اماوناو ابهوجو يف ملكلا عابشاو . اهءاعيتساو يناعملا قارغتسا نم

 ةلملا هذه فرعا امو .ثرضتقا ةريسيلا ذبنلا لظو . ترصنو 00

 ةجراخ هناك؟ ةمعنلا تناك ناو ٠ هقايتشا يعاودو . هقارف يداوع نم الا

 ناو . اروبظ نالا تدادزا اهنا . سانلا عيمج نم ةيفاخريغ . سايفلا نع
 ققحم الو.لاوزلا دعب الا فرعيال ةمعنلا ردقو . 1 اهردق نكي |

 . اهدجو اهركشن اهراوج نسحتل . اهدْؤمل هللا انلها . لاقتنالا عم الا

 . بحاص ريخ هنا . ًالقثنمو ًامققمو ٠ الح صو الاخ ةمالسلا هباو

 هنافص نم هن يبالح |مف مشلا باتك لصو : هلو . ئاغ لك

 تدجو . ةيرراع اهنم يىتراعا ناك دقو . لاخ اهنم اناو . لاح اهم وه يتلا

 .هاوه:للقب يلدبشو».:ةاضر تيس يلارظن هنكل - 0 ٠

 . ىوحلا بلقب ندبشد الو . حنج امر امرظنف . ىضرلا نيعب نرظنم الف
 درو عا يلاثما نم خيشلا بانج درو نم ل هلو . حرج ةداهش اهناف

 تدنراف دب هيلا تدتما ام ذا ٠ حرشنم ردصن ردص 2 حيسقنم لمأب

 نم خسف, نا هلجا اناو . الطاب داعف ءاجر هءاقلت هجوت الو . ًالطأع

 مهيلع يناضشب ل نإ نظا لب . يفالو ةعيرش محشو . يناجر ةعيرذ مهيب

 ينافكف. هلام يف يعم سبيل مث . بجاولا يف مهنع ينصقتني مل . تنارملا يف
 . ةّورملا ةفلكن م تقولا اذه يف هفلكت ام هافك لب .هلابضفا نم ينلعت ام

 هنأ ق )١(

1 



 # يرحصلا دمح نب دمحا 58

 نسحا كلذ عقوف تاساكلا هيف ترثاو بارشلا هنم دخا دقو ةدملاريصق

 .دابع رعش ناو د باتكةنودم لئاسر باتك هلو هبا نم دعو“ عقوم

 ئ همالك روثنم نف
 فاخي نا نم . ةجحم مركلا يف نييأو . ةجمل قدما حشلا

 صا يف هلعف يذلا ام يرعش تيلف. هناسحا باح رطع الو . هنامم قرب

 نماثلا ربشلا لبتسا دقو . هلجا باتكلا غلب لهو . هلما هيلع رصاقلا هيلو

 باغا همرك ع بط : هر الاله هدعاومقفال ىدد الو . الذلبلا

 "0 رتل[ اول زينا نم عطقا هلضف ماسحو . له ىلا جاتح نم

 هدي نصف ءدرا كوش لع هؤابلوا رم نا .. دعلا همرك نم ىضرا ال ينا

 الو .لجملا عانق يتجاح نع مفري نا. ضرالا لها هب قاف يذلا . ضحلا

 ' د11 نع هنوضر ناوجرا مسقاةهو.ل اجالا لولح لبق اهم لما ربت

 ىلا هدوعل مشلا ؟ىبه 1 يرد ال . زخآ .ثكحلل هضرعد ال هنا رظا ديعو

 يلاعملا ةمالس اهنمالس يتلا هسفن يف املاس . هزع رقتسمو . هزل ص

 داع دقف هب ةرضملا ؟ىنها ما . مئانغلا سفناو عاتملا مسجا يهو . مراكملاو

 هللا تن كلملا ء ها ما ٠ اهؤامو اهنسح هعوجرب عجرو ٠ اهؤام اهلا

 هيما نع لازو . هقنور هيلا با دقف . هنامز هنم هناكك رضن ام. هناكرا

 ٠0 ةوعو .قروأو رضخا مث هدوع يوذ ناك دّمف لضفلا *ىنها ما . هقنر

 © باتكلا ءاثنا ةفاكو مدخلاو ءايلوالا ةعاج "نها" 6 قرشاو رانا مث

 . ضافخلالا دعن مثرظاون تعفراو . اوشانراو اوشعتاو . اوشاع دقف

 ءاشنالا باتك هلعل (4) ما هلعل (2)  ق(؟) هعقوم ق )١(



 انس ون ل طة ا ا ا ول 5
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 5 *« يرخصلا دمحم ني دحا ف

 ىف طرخماو ”اهرغس نم فوثغاو اهرون .نم سنقاف دابع نب لما |
 هربخ باطو هزئا"” نسحاف اهرامث نم دوزتو ا لضفلا ل ها نايعا كلس

 لاعلا هوحوو باتكلا ةلحا ىف هناطلس ةرضح ماقاو هناطوا ىلا عجرو

 لجاو هباتك لضفاو هنامدن برقاو ريمالا ءاسلج صخا نم ن آلا وهو
 أمو هدوج بئاحم هنع عشقتب الو هسنا سلاجم هنم واخ داك الو هنارعش

 ىف اهنلعيو ينيو امل لمكيوو ةعيدبلا يناعملا ىف راعشالا هيلع حرتقي امرثكا

 ةليل يلاعلا ساجلا كلذب يدهعو هيلع اهضرعيو هىدب نيب ةعاسلاو تقولا

 زاجاو نامزلا عيدب يناذمحلا لضفلا يلا رك ذ هيف ىرج دقو يلايللا نم

 ناك هناو تاحارتقالاب هنأساو هن اسأ ةعرس وتالاجرالا يفهصئاصخو '"”هقئاطل

 رطسلا ىلا اًرج مله مث رطس رخآي *ىدتنيو هيلع حرتقملا باتكلا بتكي
 بدتاف هنسحاو يش حلماك يناعملاو ظافلالا ىفوتسم هجر ىتح لوالا

 هل مسار ف ةبعصلا ةببرغلا هذبم لالقتسالا نمو ةردانلا هذهل ير ئصلا

 باتكلا فلؤم ىنعم يف تكل نإ يليهسلا نيسحلا ينا: مشل ١ نابل لك

 رابخا نا هْيق ركّذب يلاوما روصنم نب دحم ديعس يبا ادم ا) 1١١

 هندهاشم ىلا انقوشن م 7 انسان" لزن مل هتافيلات عيدب و هبدا نساحم يف نالف

 ءاشنا هرخآ يف عقب يذلا رطسلا الوا بتكو ساطرقلاو ملا ذخاف لصفلا

 نمو هردص ىلا هزت نم عفتريو باتكلا يف ًامدق يضع لزب ل م ىلاعت هللا :

 ةدوج مف 7 هيلع حرتقملا ىنعملا 2 تح هلئاوأب هرخاوا لصيو هولع ىلا ةلقع

 ةغباطلا ق () نسخ هلعل (7) اهرحب هلعل )١(

2) 



 6 يرخصلا_هيوكسم دم نب دحا © 33

 ” ايلا ةقلا ةلق . ننعو لح هللا نيبو يني ام كلذ لواو اهزيع ىتح ا

 تاقوا يف تمصلا .كلذ ريخل ال ليج هنال ليما ةبحم . لاسرتسالا كرتب
 أ لصحم يتلا لاملا ظفح .لقعلا هيف راشتسي ىتح مالكلل سفنلا تاكرح |

 لك ىلع مادقالا . لاسرتسالاب دسفي. الو ملم ريصب حش يخف

 نود مهملا يف لمعتسإ رمعلا وه يذلا نامزلا ىلع قافشالا .اياوص 0

 كرت . يناوتلا كرتو ينبط ام لمعل رقفلاو توملا قم.فوللا كل: هرتغ

 || لاعفتالا كرتو مهلباقم لغتش الثل دسحلاو رشلا لها لاوقال تارتك الا

 آو ةلجج ناوملاو ةماركلاو رقثلاو ىتلا لابحا ند ل |
 | ينطلا لقيل بضخلا دنع ىضرلاو رو رسلا تقو محلاو ةحصلا تقو ضرملا

 عنيمج فرصو لجو نع هللاب ةقثلاو ءاجرلا نسحو لمالا ةوق . يهبلاو

 ظ هيلا لابلا
 * لضفلاو.ا يرغصلا دمحم نب دمحا ا |

 (| خيرات يف نالسرا نب دومت دم وا ركذ اذكه 4. ةنس رخاوا يف لتق

 تتاكو صهام ملاعو لماك بيدا مزراوخ رخافم دحا وه لاقو مزراوخ

 يزاجح فراذ هل هباتك يف يبلاعثلا روصنم وبا لاق . رحاس ىعاشو عراب
 هلو ةرهاظتم نساحمبو ةرهاظ ةءورصو ةلبس ةلزِح ةغالب و يتارع طخو

 تاقثالا يفرطب ذخايو عادباو '” عارسالا نيب هيف عمجم ريثكرعش
 هعبط ةمالسو هرطاخ ةعرسل لاجرلا درف لاجنرالا ينوه 9 ناسحالاو

 بحاصلا ةرضح ملا هابش ناوفنع ىف ناكو هدب ىف يفاؤقلا ةنعا لوصحو

 عارتخا هلعل ( )١



 ةاشتحا كيش نظئيسلا كاع

 م آذآ از 7 7 ز ز ة :ههفنش نينوي سنستب 1 7 ١ 1 : 7 4 :

 هه ن هيوكسم دمحم نب دما

 0 امد نال هول عنك التل

 داراو هبتكل انزاخ هذختا ديمعلا نبا ناف نب ريزولا باتك يف نايح ونا لاق. |

 ةمزاللا تامبملاو ةدوصقملا مئانصلا ا لو هب هنبا حدشب نا اضيا |

 نمجرلا هللا مس ٠) ههاجن ىهاظتلاو هلظل ةزازعلا ضعبل كلذ لمتح ناكو ١

 دم نب دمحا هيلع دهأع ام اذه : هيو يلع يبا ةيصو ةسسل ( محرا

 ىلا ةوغدي ال همون توق هدنع همس يف يفاعم هن رس يف نما دئمو وهو ١

 الو .قواخم ةاارس اه. دب رب الو ندي.الو سفن ةرورض ةدس ل ٠

 دقفتبو هسفن دهاجم نا ىلع هدهاع مهنم ةرضم مفد الو ةعفتم بالجتسا |
 هناذب برام ىف دصتش نزا هتفع ةمالعو محو عجل و فعيف هما 1

 هتعاجمم ةمالعو هنءو سم كتبوا همس رضي ام لع هرشلا هلمح“”هل ى
 يف بضغ الو ةحبق ةوبش هررقت ال ىح ةعمذلا هسفن يعاود براحت نا

 ردق هتوغي ال ىتح هتاداقتغا يف رصبتسي نا هتكح ةمالعو 0
 اهدمو هيسفل دالوا مي ةللابملا فراعملاو مولعلا نم يش هتقاط

 كسمت نا ىلعو ةلادعلا يه يتلا امترمث ةدهاجلا هذه نم هل لصحنو

 5 رشع ةسمخ يو اهبجوع لمعلاو اهب مايقلا يف دهجو ةرك ذنلا هدب ْ

 لاوقالا يف بذكلا لع قدصلاو تاداقتتعالا يف لطابلا لع قحلا راثبا |
 نيب مثادلا برملا لجال مثادلا داهملا ةرثكو . لاعفالا يف رشلا ىلعريلخاو |

 ديءاوملا ظفحو . اهفئاظو موزلو ةعبرشلاب كسقلاو . هسفن نيبو ءرملا |

 ل ق (؟) هدنع هلعل )١(
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 ا تبئلأب بصعت دق راف دقأت ىلع روزلا

 ا 1 ساو رادتعالا نم موقب دم ابا شلا لعلو

 مسلاو وه لضفلا

 منزل
 دع وأ

 77 لع ىأ نم باوملا ءابذ

 رضي ءاج امب يثاولا عفن امل ىعسي ىتا يثاولا اذاو

 رعسلا هنا تلق ول يذلا عرابلا بيدالا لضافلا خسشلا باطخ تمهف ظ
 ]| اموا يتلا تاغالبلا اماف هقح هفوا و هظح هتصقتنل لالزلا بذعلاو لالحلا

 ةقيرطلا هذه نع ىنبهذا امو اف تنذا الو امل تنذا ام هللاوف اهلا
 | 00و ءانمالا نع ىمسو ءادعقلا نع هناسل هلا هز' دقو اهنع ىدعباو
 700 امال اهنع باوملا تفلكت دقق تايالا اماو ةلاج امهم ودملا

 أ .هقح ءاضق يف دوههلا غلبال نكلو |

 ' اللا بورط هن ىلا بدالا ف اعزب
 17 11 ضايفلا كر ىف .-. قرتتسم رعلا نا تلقوا

 ىلا كوتماإلا ل 4 يع تاو ذل

 بتعا ١ مذا و هق يتدتعاو :رعشلا يتتدمحا

 بند مو هوحت فيكف هلامف بنذ وح ردعلاو

 بشثلا قلطت لئاسرلا حراش لاق (5) دسفي نا لئاسرلاو : ذش دقل ق )١(

 : بيثلا مسا اهرضي ال ايازملا نم اهيف ام ىلع رّما نا ديري ءاملا اهطلاخ اذا را ىلع

 هنا انم انظ هاندز ناوذعلا اذه () ةرْخا ٍلعت ال ناوعلا لثماب ضرعي هنا يدنعو



 ةهاكف هلثم مظن رئافلا رثنلا |

 ل ا اي ل ا يسيل ل ا ا ا

 . هيلا يفر ا ةنوصي ال نم ةشلح ناصلو .: سكخ اذا ديعو . رد اذا ْ

 د : ا 0 7 0
 دقف غلبا نم يناملا سيلا عمسا نم متاشلا سيلا هل يكح ام تلق ينبهف

 . زفتسل ال اسفن ذاتسالا نم اوفداص نيح مهما موقلا ءالؤه ديك نم غلب |

 هولاق امم ىلع درو ” مهران هب اوشرح امي هثيدح هيلا اوسد .زبم ال البحو '

 تلقا تثلاق

 رس ةيا لك يف امل يتافذ اهموقو يبوق نيب برح كي. ناف |
 | دالوأ يف ناو . ةرج ينم ءادعالا ديك يف نا لضافلا خيشلا ملعيلف ْ

 ا ويشن ران غاراصق . ة ةرثك ايس

 تطظس .' ليقتسا ناهركاو .ليقاميرارتارنسلا نإ ا ٠١

 مل لما هنكل . اناديم ةلاقتسالا يف تلخدو . اناورذاش راذتعالا يف

 اذه لصوب نا الا دم ونا خيشلا ىلا دقو هرخا كارادنأ 01 عنضا
 اع ةكم 0

 برشا مل درابا برشا نا يل ضرت ملو تدع نا يالوم

 برقعلا ةمح ينكحب دصو 22يرظان لعتلا»و يدخ طتما

 لح نع قربا الو "هيف بذاك نع قطا 3
 باصلارطملا “دمي وصصلاط ييرتفملا ردكلا كس دلال

 ىطلا رفا دنع كرعلاف يديس نم ةظلغلا نتجا نا

 تقع لكئاسر (5) كف لئاسر (0) هلل اهف لئاسو (4) - قة: للا



 ه6 هيوكسم دمحم نب دا هب

 الهم هل يلوقت نا هيلهمت الق دنع يب ىثو شاو نازعايو
 ؟”ةبسالوأبس رقالح زحزت انلقل .اندنغ ةزعب شاو ىثو ولا

 قملا اهرعي مل ثيداحاب هتفاو بلك ةضيق نا محلا ءاقب هللا لاطا يننلب
 . هنذا "” باح ىلع امل نذا خجشلا ناو . هروهظ قدصلا الو . هرون

 ؟" ىلب .املوقعم زيهتساو . اموقا نا هللا ذاعمو . هنظ ءانف امل مسفو

 ثيددحو ”.هفنا ' بذحي الو”. هفتك عزنيال باتع هنببو ينيب ناكدق

 ةديرعو . اهريعمو ةفشلا ”هفرعت الو . اهريعضو سفنلا "” ىلا ىدعتيال

 " ابفشكب ةشحوو لالدالاو لالدلا زوات ال لضفلا لها ةدنرمك

 .اًرما راص ىتح سمالا اذه ىبر نم ناسف .ةانسج“' ”ءانغك .ةظلل باتع

 زيح يف ينلعج نم نا لب .ًارذع بجوأو . رح وأو . ارش طباتو
 || ٠ هيلع ينجلاو . هيلا ةانسلا ناو هتعايم نمتساو : هواي ميشا كلا

 ةددخلا نم يرو - ثيلب !مءادعالا نم يلب نم نعل 7و, قوهتسمللاو

 نم هيلع عجاو . تفقو ثيح ةدحولاو دجولا نم فقوو . تيمر امب

 0000 فام © امولح يسحاو  اهولظم زدتعا :تقطوأج  هزاكتلا
 سبل نمم . دلبلا اذه. . ددعلا دالواو '' .ددملا ءاننا ددع خجشلا لع ولو

 بيرغ ةرشعب نضل ةءاكن وا ةءاعس وا ةءاكح وا ةءاكش يف الا ةمح هل

 هفتك لزتي لئاسر (5) لب لئاسر (#) لاحم لئاسر (؟) الها لئاسر )١(
 ادرس لئاتسر (4) ب7 لكاشر :(00/) ب لئاسر (5) فدخم نئاشو (6)

 رذعلا بنح لئاسو )١15( .باتك لئاسر )6١( ايفقكي ال لئاسر (ة)

 لئاسرلا يف (16)  لئاسر )١5( مراكملا ق : لئاسر )١( رسائل  )١(
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 هل 1 حو ناو داع اج وز 7 4 7

 4١ - *( بوكس دحم نبدحا»

 ينظحلب توملاو يره يل باطف
 يل بصعن مصخ يل سر ناف
 أهنمو
 يرمم ىدم ىصقا ىلإ تغلب دقو

 ينمز لع ظيغ نما
 اهنمو
 هعمجا ىهدلا شيع تينمت ناو

 اوم نيذلا موقلار يس ىلا رظناف

 نات لضفلا يف يف مهواش دج

 همظع نعل 9 جاتك اذه

 : ١ مل تنا ايأولو بررملا ظل

 يب نسحأ ىهدلا يلا ءاسا ناو

 بوتلاب ثفاتحاو ىرغ لد
 فلا ةودح ق افنان تدعو

 بقحلا نم ىلو ف نياعن ناو

 بتكلا نطاب نم مهتباتك ظحلاو

 تيينلا ىف لاومتالا تيرا ناو

 فنذلا ىلع يفاملا رعشلاك كاذو

 ةفرعم لئاوالا مولع افراح أكو ملساو ًايسوحم هيوكسم أك 000

 فتصو . شعالا زوملا ناتك .ربك الا زوفلا باتك كلذ ف هلو ةديح

 . متو ةنس لاوناقوطلا دعب نم م هوادتا خسراتلا يف مالا براجن ٠ تاعك

 هلا ا اراعشاو ارابخأ نمت عوج وهو دد رفلا نفا باتك هلو |

 . ةراتخم راعشا يفوتسملا باتكو . تاداعلا سيرت باتكو . بر. ١

 هشر 5 هداجا ريسلا فاتك درخ ناذواح باتك“. عماجلا تانك

 ةكيللاو 0 ةباالاو رثالاب هجزم هاند روما سدس

 هنع هغلب "يش نم ردتعب هبوكسم يلع يبا ىلا يناذمحلا ميدبللو . رعشلاو

 1 أمهنيب تناك ةدوم دعب

 5 ها/ ص ةيئوريبلا يناذمطا لئاسر يف (؟) يآلاو راث آلاب هلعل )١(



 # هيوكسم دم نب دحا 9 9

 آ 0016 ناطللا ةددخ يف ةيلقو تدب: دكو هتامز قاقناو ءايبكلاب |
 | دوما حدم نم هلل ذومن ةقرللاو ةرسكلاو طاريفقلاو قئادلاي للا |

 | لاق .لمعلاب هتقرافمو لوقلاب م ركل دعو لشاب مشلا راثباو ناسللاب

 | ةغالبلاو بدالاو لضفلا نم ايلعلا ةورذلا يف“””ناكيلاعتلا””روصتم وبا

 لوقي هيفو هن ًاصتخم ديمعلا نباب الصتم هبابش ناعير يف ناكو رعشلاو
 اهلزانم يف تسيل سملاةليضف هلزنترصقلا نسح كنبجب. ال
 ' ايام يف ائيغ كلذ داز ام... ةناماهجار ايف سمشلات هدو ول
 أ ةلودلا ءاهي صاصتخاالاو هبوب يىنب ةمدخ يف ة|يلج لاوحا هب تاقنل من

 | هنود هسفن ري لو بحاصلا ةمدخ نع مفرتف هرادقم عفتراو هنأش مظعو |
 رفن نيبو هنيب عزانتم وه ام لاق ىتح ىهدلا بئاون نم لخم مو
 ءالضتلا نم
 | ناللخلاو ناوخالا ءافجو نامزلا تاثداحنم يريذع نم |

 | ناجربملاو ىخالا قافتاب هأتهو اهنف نئفت كلملا ديم يف ةديصق هلو لاق |
 ظ ربسلا لقرا:ىلا هعولو مرملا رلا ونس ؟' تشو عع يق
 ظ برعلاو سرةلاديع كيديعب دعسا بدالاو كالا ديمع ديمعلل لق

 | بنملا ةشإب ًايشع ريشي اذو ىمض ماغنلا نا برش ريثن اذه
 '3 1 ريللا ريشل اهاطد ٌرظ -ةملاص لك يف تريخ قئالخ
 | 29 نمرمملا لع ”تدروو أدعل 1 1تل تاغ خرش تدعا

 )١( اكش ق (4)  ىق (*» ةميتيلا ةم نم كلاثلا مسقلا يف هنظا (؟) ديبحت هلعل |
 درو هلعل (ه)



 /4 « هيوكسم دمم نب دما

 | رغد عاتمالا باتتك يف نايح وبا لاق 400 ةنس رفص عسا يف
 نو يفغو ءاينغا نيب ريقفق هبوكسم اماو لاق مث هنامز يملكتم نم ةقئاط

 يجوغاسيال حرشلا و فص مايالا هذه يف هتيطعا امناو ذاش هنال ءايينا

 وبا تاق وه نمو ريزولا لاق يرلاب انقبدبص فينصن نم سايروغيطاقو
 ذئال نال وهو يعم هحمصو يسماعلا نسسملا يبا مالغ بناكلا مساقلا

 "مع هللا غارف هل سيلو قطنملا نايلس ابا دهاش امبرو راما نبا

 لجرل احم اي لاقف لبق نم هتاف امم هتف يتلا ةرسحلل تقولا اذه يف

 اذه ناكدق تلق هطخ اذهو هدنع ام ىأرو لضفلا ابآو ديمعلا نبا ب

 يزارلا يئايهكلا بيطلا يبا عم ءايهكلا للطن الوفشم ناك هنكلو
 رباجو ايركز يلا بتكب انوتفم هتباصا ىلع صرلاو هبلط يف ةمحلا كوامم
 عم اذه هبتك ةنازخ يف هبحاص ةمدخ هيلا ناك اذه عمو نايح نبا

 تاعاسلاو ريصق رمعلاو ةءوبشلاو ةءرو رضلا تاجاخلا يف تقولا عيطقش

 عمتج ابضرع يف راطوالاو . قلت قور» صرفلاو ةئاد تاكرحلاو ةرئاط

 يرلا يصاعلا نطق دقتلو .قرتحنو بود اهنبارق نع سوفنلاو . قرتشو

 ةدحاوةلك هب وكسم هنع ذخا اف ىورو فنصو ليماو سردو نينس سمخ

 يناوتلا اذه ىلع عرج دقتلو دس هنبيو هني ناك هن تع ةلكشم توتال

 عراوق هنذاب عمسو هسفن يف ةمادنلا لظنح ةمقل غضمو مقلعلاو باصلا |

 نسح ىذ وهف اذه دعب و هلك كلذ عفنب ام نيح هناقدصا نم ةمادنلا 1

 هفلك عم كلذ ىراامو ثرردحلا اذه طسوتب نا هاسع يق ناو ظفللا قنا 4

0 

 )١( ربت هلعل ١ |

)11١( 



 # لالخلا  يناسغلا دم نب دمحا © مث

 ا ا ل و 3

 بتكو هنع ذخاو يجاجزلا مساقلا ابأ بعص ماشلاب ني روبشملا ةاحتلا دحا

 70 قلع تدير ءاكتا تحابلاو طلخا دح ناكو هقساصت

 | لاقف مساقلاوبا ه هرك ذ 045 ةنس يف اهتباتك نم غرف دقو يجاجزلا ياما

 ظ فقورعملا يناستلا سابعلا يبا نب ركب وبا ةلس نب دمحا نب دم نب -

 | نب دمح نب دما حادحدلا اباو يطئارخلا ركب ابا مم“ يوحتلا مارش نباب

 | رفاغلا دبعو ينالديصلا دم نب رفعج نب دما نسحلا اباو يميَقْلا ليعامسا
 | ركب اباو يجاجزلا قاحسا نب نمحرلا دبع مساقلا اباو يملا ةمالس نا

 | بيبح نب :سحلاو سيطف نب هللا ديبع نب ديعس نب دم نب دمحا
 ظ نب ميهارباو يتابيشلا لدابع نب ميهاربا نب دمحا بيطلا اباو يرثاظملا

 ظ نب أشو هنع ىور رصن يببا نب مساقلا نب دم يلع اباو تبان يبا نب دمح

 | يعلرلا نسحلا وباو لابطلا نب دما نب نسحلا نب دما ركب وباو فيظن

 | وبا يفوت قيتع باتك يف تيأر ينافكآلا نبا لاق نابملا نب رصن وباو
 ظ مدا ةنس نابعش نم نولخ رشمل ءاثالثلا موي مارش نب ركب

 ظ * برذالا قارولا لالخلا نسحلا نب دم نب دمحا ٠

 ظ ماننلا يبا نبا هنظا قئافلا نقتملا طبضلاو قئارلا حاملا طخلا بحاص |

 ظ معا هللاو اذه امل ءارو خا د نلع باباي انك د دقو بدلا

 | ماو هدم ىف دك دع باك لع هل تن

 * هيوكسم بقلملا بوقعي نب دم نب دما ع
 هدنم نب ىحن هركذ اهف تام براجتلا ىحاص نزاللا ىلع وبا



 /م/ 6 يلهسلا  يباطخلا دم نب دمحا +

 نب دمر كب وباو علما دمحا نب دحاولادبع ورمت وا نيس رغلا بلكت |

 تانكذ نييرتلا باتك بنكلا نم هلو يناتسدرالا دمحا نب مهاربا ظ

 ةاره ةالو |[

 *« فسو نب هللا دبع نب دم نب دما ]

 يفاشلا رافصلا يضورعلا لضفلا وبا بيدالا يلبسلا كلام نب دنع
 سبع 0 هدلومو 4١ ةنس دعب تام لاقف قايسلا يف رافغلا دبع ه

 يناو ””يراكملاو مسالا نع ثدح هرصع يف بدالا لها حش وهو أ

 .نرم ةعامج هب جرو مهارقاو يرهزالا روصنم يناو قرا لضفلا |[
 لاقف يبااعثلا روصنم ونا ه 50 هريغو يدحاولا دمحا نب يلع مهنم ةعالا |[

 ةعلاطم ىلع هرمع قفثاو بتكلا ةمدخ يف نيعستلا قنخ بدالا يف ماما |

 لئاقلا وهو نساحلاو لئاضفلا زارحاو روباسين يبدؤم سردتو مولعلا |

 ءابص يف |
 هظح ام دعسلا موحن لسف ىجدلا ردب ناويدلا لعىفوا

 هظفل ما نتفا ظلم هلع ما لما هدخأ

 هسفنل يندشناو لاق

 هر لق هللا اهعدوا هربملا ةضِقلا 03
 هرك فلاو دكح فلاي 2” امتجزخلا راثلا 8

 هرص كيلا يضل ضيوفا 2 فمو تكااشا

 يرراكملا َّق لل

 ا

| 



 # يلهسلا  يناطخلا دمم نب دمحا خ1

 ضيا ةنصو

 1 بوجحم ىهدلا تن أو يراوتلا اذ ع يتبجحم نم ىأرو ٍلئاقو

 || بولطم هللا نيدو بيشملا م ادب ذنم“ ىهدلا موجن تلح تاقف

 || بوهرم توملا ميرغ نا راصنالانءراتتسالاب "لجو نم تذاف

 أضيا هنمو

 كارحت ليلق امس تنكس ناو اهناف تائداملا توكس مدت

 كرتم كدنعنهرلللهو ناهر اهنا ةمالسلا ماياب ردابو

 اضيا هنمو

 | ميرك طق صقتسي لو قباو هلك كقح فوتنت الو عان
 | "لس رومالا دصق يفرط الك دصتقاو مالا نم'يثيف لغنالو
 يباطللا ةييمم يف هل يلاعثلا لاق يورهلا يدووادلا مساقلا وبا لاقو

 هللا همحر
 'اطقن تك ايرظنا .  راوثألا ديم لقكت اوراثلا

 راحلا ضيغت ىرثلا يفاذكه يباورلا لوزن اذكه اورظنا

 | #2١ يباشابلا يورحلا ديبعوبا نمحرلا دبع نب د# نب دما لع

 | امهني عمجا ىلا قباسلاو ثيدحلاو نارقلا يب. رغ باتك بحاص بدؤملا
 | يذلا هنحشو هدامتعا ناكو يباطحلا ناهلس وبا مهنم ةعامج ىلع أرق انلع يف

 يف بيذلا باتك بحاص يرهزالا دمحا نب دم روصنم ابا هب رخت
 ىور اهيجر يف 4١١ ةنس يجلملا هركذ ايف اذه ديبعوبأ تام ةغللا

 ميمذ ةميتيلا () لجر ةميتيلا .(5) رمعلا ةميتيلا )١(



 0 6 يناطخلا دم نب دحا

 هفيناصن ليصح يف
 يباطلللا يف ءاطخلا اذه نظ

 هنلا بعت اذاسودرفلا زوحن نا

 ةهنالا يف هرعش
 يننا ناتسم يف يبارتغا سيلو
 لك اشم 3 اهب يلام ينكلو

 هلو
 ٌرْزَو هنود يداوعلا عابسلا رش

 عبس ممْدْؤِي مل اولس رشعم م

 اضيا هنمو

 مهلك سانلا رادف ا عع
: 

0 

 ى ريفوس ردد 1 نمو ىراد ردد نم

 رش ق (0) معلا 69

 باطلا لصفك هلوق نمو ل سضفلا يذ هدامعا هبتكّلع نم

 باوثلا يف ةبغر دعب نم فين صعتلا ا ذخالا ف 5

 بايبراو ةهبش ريغ 0 نا خرااو ل رن

 باذع طوس نيئئازلا ىلع ع 2رشلا ىيبتم صم سنت ا

 ظ نمو . ىرت مي طقسلاو فعضلا ةبامن يف اذه ريغ راعشا هيف يناسللو

 باد آلاو " مولعلا لها حش مسا (95) 0

 باوص لكتب: ىتا يلا

 الهالاو رادلاو ناوخالااهم تمدع
 ا الكشلا مدعي نمدرفلا ب رغلاذاو

 رزو هنود ام مرش سانلاو 0 60
 | رشد هذؤب. ارشد ئر انو

 ةارادملا راد ف حنا ااف

 تامادنلل امدن ليلق امج



 ه يناطخلا دم نب دمحا © /,

 لكشلا مدع يف هللاو ابنكلو يىونلا ةقش يف ناسالا ةبرغامو

 يلها اهبو ينرسا اهيف ناك ناو ابلهاو تسلإ نيب بيرغ ينو ١

 هنم رعش يناطخلا يف يلاعثلا روصنم ينالو |

 أ انطشوا كاوثم اند يدنع تناف قاف وا ضرالا يف رس ناولس ابا ظ
 انآتنأف يحور لب ا, كحور تمدف يتقراغ نا ىثخاف يريغ تنأام |

 انين ظفاحلا دمحا نن ليعامما انآينا يتاعمملا دعس يلا طخ نم تلقت |
 | نب ليلللا دمسوب انأبنأ 9 ابدا يفاحيرلا دم نب يلع نب دعس مساقلاوبا |
 ظ أ ةرهش لع اراط ىأرف يباطخلا ناملس يبا عم تنك لاق سطخلا دم ظ

 ظ لق نأ مث مس ةعاس فقوف
 ”000 ل ازامم ةريلا ىرم ارت را تنك لاا
 0 هناتفا همقرتو 1 ””هضفخم مبرلا هتهد ناب نصغيف |

 ظ ادنك اب يوري ةبغلوا برتلا يف هس بح ىوس مومحلا ولخ ظ

 | اذغ داما يف باسح هيلع الو ردغ قزرا ركف هترؤي نا ام |

 ادعس دققايندلا يف كلثم ناكنم بطكحيو كابوطرئاط نمكابوط |
 هرك ذ اهف يوغللا يثوغاربلا ن نسحلا نب ىلع نب دم ركب ونا ثدحو |

 | يلاعثلا ف هلوق» يباطخلل روباستنب يلامثلا روصنمو.ا يتدشنا لاق يناسلا |

 خا دالبلا ىرقتس نيح هلثمام خا دنع روباسينب نيهر يلق |
 مستني لخلاو ىمنلاو قتلا نم ةبذهم قالخا . فئاح هل

 قبغرو '"هفيل ا ىننشل ه0“ ةنس يف هيف انا تلقو قاسلا هاطوبا لاق |

 هفيلاوتب ق (") هفضخم ق (*) لصالاب اذك )١(



 / ه دىباطخلا دمحم نب دمحا

 . دوواد ينال ناسلا باتكو حرش يف نئسلا ملاعم باتكةفئا 1

 يف ةبدتق نبا الو ديبع وا هرك ذي ملامهيفرك ذ ثيدحلاس )با

 ن رفاغلا دبع نيسحلا ونا هنع هاور ديفم أ" متم باتك وه انبياتك#

 برلا يماسا ريسفت باتك . يروباسينلا مث يسرافلا رفاغلا دبع نب دمع

 .ةلزعلا باتك”يراخيلا حرش باتك . ةروثأملا ةيعدالا حرش . لجو نع
 باتك . ثيدحلا مالعا باتك. سورعلا باتك . طلغلا حالصا باتك

 ويش نمو . ةعزخ يبال تاوعد حرش باتك. مالكلا نع ةينغلا
 سابعلا واو دهازلا رمت وباو رافصلا ليعامسا هريغو بدالا يف يناطخلا

 رفعجو يضاقلا مركمو كامسلا ورمع وباو راجتلا نابلس نب دمحاو مسمالا
 هناف مصالا ىوس مهنع بتك اهو نوبدادغب ءالؤه لك يداملا
 ن دمحا نب دبع مهنم قاخ هنع ىورو ًادج دانسالا يلع يرواش

 هنع ىور يتسبلا يساركلا دم نب نسملا دوعسم واو يورهملا ريفغ

 ىلع نسحلا واو ةيزغب هنع ىور "ىرقملا نسحلا ندم رك ا
 ع نب دم هللا دبعوباو ناتسل هنع ىور يزوسلا هيقفلا نسحلا نبا
 مامالا هلع ىور دقو نورخاو سراف هةيعاقوو يوسفلا هللا دع نا

 عيبلا نب دمحم هللا دبع وبا مك احلاو قارعلا هيقف ينيارفسالا دماح وبا هيقفلا
 يف يو رهلا ديبع وأ هنع ثدح دقو ناسا 2 هنع ىور يرواسإلا

 ينال يلاعثلا دمج نب كلملا دبع روصنم وا دشناو . نيبيرآلا با
 (9 ابنم اراعشا ةهتبلا يف يناطلا ناولس

 مع : 6 ةميتيلا (5) عنتمم ق )١(



 *© يناطخلا دم نب دمححا /"

 موو ةنس يفوت هنا ظنثلا باتك يف يزوملا نب نمحرلا دبع جرفلا
 "لإ ىلا لخر ًاقودص ةمج يباطللا ناك ينامعسلا لاق يشن سبيل اذهو
 هكلم يف رجحت ناكو رهلا ءارو ام ىلا جرخو ناسارخ يف لاجو زاجملاو
 ةمثإ باتك يف يلاعثلا هركذ دقو هناوخا نم ءاطصلا ىلع قفنمو لالملا

 هرك ذو . مالس نب مساقلا ديبع يباب اننامز ُه هشت ناكل اقو ىهدلا

 راثك ةمدقم حرش ف ينلسلا دمحا نب دمح ن دمحا ىهاط وا ظفاحلا

 وهو دمح هعسا ناريثكلا ددعلاو ريفغلا ملا رك ذو لاقق هل ننسلا ملاعم

 نال بابلا اذه يف انا هترك ذ اءناو فاؤملا لاق . دامءالا هيلعو باوصلا

 هامس دقو دمجا هايم“ هيذيلاو هيرصاعم ناكو يورهملا ديبع اباو يبلاعثلا
 دمح همسا نم باب يف هلمجو ادم روهاسين باتك يف عيبلا نبا املا
 لاق هسا نع ناماس وا لئثس وص باتك يف ينامعتلا دعسو ا 2
 لاق هيلع هتكرتف دمحا نيتك ساالا ا دمج هب تيعم يذلا ىمس

 لاف ادمح هامسف رعش يف تس يبنحلا مهاربا 00

 مد ءانثلل ' ابف نئامث عرولا دج هسا اديح ناك دقو

 حتادم نهف اثق هدلذإ بتال بات ايه اج ىف

 حتاصو فاع هللو هتحرو هوفعب ميركلا هللا هدمغت
 حداصكءالايف نح امهحورثرق هحورو هالالا ناحنر لاز الو
 فّوطو ثيدحلا ىلط يف لحرو هلها نم ريثك نع للعلا ذخا دقو لاق

 لافقلا ركجب يبا نع هقفلا ذخاو . فنصو ملعلا نم نونف يف . فلاو

 يفاشلا باحصا ءابققف نم اممءارظنو ةرب ره يبا نب يلع يباو يئاشلا



 أومجن ذأ ليلا موجت مهلبش مهلع ام ءابدا ةيذإ

 مم نبا مايالا بون ترداش مب مي بطخ نم حارلا ىلا اورف

 هسفنل أضلا يندشلاو 7

 قلاطتنا يرظان نعيبزعا تلقف يتليلح ةالصلا '” كرت ىلع

 قئافو ليلجلا حلا ل لصب ا
 قطانملاو ىنحلاو يلوخ ناو يلزنمو 1 يغاب نءا ىلصا اذامل

 قفانل ينا قع هيلع يوتح ٍضرالا س١ الو ىلصا

 قراب وحلا يف حال ام هل ىلصا لزا مل عسو هللا يلع نا ىلب

 يكرت يف هلو
 يردص امل قاض ةكر ةلقم يد» يف ريسا يلق

 ريخلا ىو رز امل سل ةورع اهقيْص نم اهناك

 *( باطخلا نب ميهاربا نب دم نب دما ع

 اذك باطما نب رمع يخا باطلا نب دز دلو نم ناولس ولا يباطملا

 تام هقبدص ناكو يلاعثلا روصنم وباو هذيل ناكو يورهلا ديبعو:ا ركذ ظ

 خسران يف يورهلا يانا راجل دله ن نما دبع هرث ذ اهف يباطخلا ا

 .819 ةنس بجريف ه ومو مد ةئس يف (ًادمج هأمسو )هفينصت نم ةاره

 رمم نبا مححسشلا طخ نم تاقث لاق يناعمسلا دعس يبا طخ نم تلقت

 دنمدنه 'ىطاش ىلع طابر يف تمس يناطخلا ناملس وا مامالا يفوت

 وبا ركذو . مم ةنس رخآلا عبر روش نم رشع سداسلا تبسلا موب

  ق () يلام تايفولاتاوفو : يعاب ةميتيلا (*) كرت ق : ةميتيلا )١(

00110) 



 هي دمح نب دمحا #© ٠,/

 *« ةباوث نب رفعج نب د نب دمحا +
 يلو ةغالبلا لع ىف عاسنالا باب رأو ءاعينلا ءاقلا دعا هلا دبغابا يك
 لز مو ردتقملا مأيأ يف 217ةنس يف رفعج نب دع 3 دعلا لئاسرلا ناود

 مدي ةنس يف ةلودلا زعم مايا يف هيلوتم وهو تام نا ىلا لئاسرلا ناوند ىلع
 نب يلع نيسحلاو!”ثدح“ىباصلا قاحسا وبا هدعد لئاسرلا ناويد لوف
 يبال لوس ىسيع نب يلع نسحلا ابا ريزولا تعم لاق ىتاكلا ماشه

 دحا «دعب اما » لاق ام ةباون نب رفعج نب دن نب دمج نب دنا ذي

 [٠5 تناو هنم تكا كواناكو كدج نم بتك !ضزالا ..لعا
 يف اذه هللا دبع ابا انا تيأر دقو يخوننلا ن نسحلا يعوبا لاق . كيا نم ||

 ةبثكملاو مالكلا نسح يف ةباهن ناكو لئاسرلا ناوبد هيلاو +4١ ةنس
 * يزاوهالا لضفلا نب دم نب دما ا“

 لاقو ميدنلا قاحسا نب دمت هرك ْذ لضفو ةغالب يحاص ريثك ناب ٍِ

 باتكلا فائم تك كلا نم
 مب قورلا يرنالادخ نيدحا ٠

 ءارعشلا بانك فيناصتلا نم هل ءارعشلا ءالضفلا ءابدالا دحا نسحلا ونا
 ناوبد هلو كلذ ريغو . .'ينتلا لضف نع 'ىنملا راصتنالا بائك. ءامدنلا

 ءاهس هيلع حولت ةئيملا ثر ًانعش ىراخم هتبأر "” يلاعثلا لاق. ريبك رعش

 متو ع اهيلع ديتعي يتلا هتعانص اماف متبو تبطتي تاكو ةفرحلا

 هسفنل يندشلا

 (24: ) ةسنبلا ف (9) تدم ق (1)



 اة *« ديعس نب  يتاهفصالا دمحم نب دحا

 فال ةرشعن يتباودو مرد فالآ ةرشعن يتك لو, حارملا نبا تعمس
 جر و هسرف بكري و هتادا سبل ناسرفلا دحا ناكو يخونتلا لاق ثرد ||
 ناسرفلا دراطيو ناديملا ىلا |[

 8 يلع وبا ديعس نب نيسحلا نب دمحا نب دم نب دمحا
 ًارثو:تاارقلا يف فيئاصخ فنصو قشمد نكس 'ئرتلا 000
 يناو يفوكلا لالب يبا نب دمحا نب يلع نب ديز مساقلا يبأ ىلع نآرقلا ]

 اص هللا دبع ياو يسافلا دعس نب نسحلا نإ سابعلا ياو شاقتلا رك

 هاربا نب دعا ن رفطلا ع" يلاو ةيرقما ني هللا دبع ١ ملسم نبا ظ

 نب باهولا دبعو ةيطع نب هللا دبع دمحم ' ل قشمد ععمو ناهرب نيا

 نب رصن'"' اباو تارفلا نب مساقلا "باو يلع نب نيسملاو يبالكسلا نسما |
 هتزانمل تاكو رخ الا عيبر رهش يف قشمدب سوم ةنس تامو نابجلا |

 ميظع دهشم

 * ديعس نب ورحت نب فلخ نب مشاه نب دمح نب دما +

 رم ابا ىنكي جرعالا يطرقلا يسيفللا ناملس نب نالس نب نامع نبا |

 ىلا لامو دلاخ ن نب ةعاور سلاوع ب مساو ةبابل نب رمج نبدا لا
 هدنع الو هيلع مدق ال ابيهم ًاروقو ناكو هب بداو هيلع لغو وهلا

 ىضرفلا نبا لاق موه ةاس تنام هراقول يضاقتاب بقلب ناكم © لوشلا ْ

 نسح نب دمت هر

 لزه ق :( 1١4 ددع ) يضرفلا نبا () وبا ق (©) انأينا ق (1)



 « زازا للا ديبع نيدحم نيدحا # ><

 هنجمس يف تام هنظاو يديملا لاق هيلع همقن سعال هنمس دق ميما اكو

 ويقسم ةريك راغخا نينلا قالو

 د هللا ديبع نب ديعس نب دم نب دمحا ع

 نسملا يبا قارو قارولا يئرتلا ركب وبا مس يبا نب ديعس نب دمحا نبا

 | نبا لاق سيطف نباب فرعيو قشمدلا ظفاحلا اصوج نب ريمع نب دمجا

 ' 00١ ىف ءالومو 6٠+ ةنس لاو يف تامو قشمد خيرات يف ركاسع

 تنب ةيربوج ىلوم روبشملا نسملا طخلا يحاص وهو 770وأ 771 ةنس

 0 كاع نبا لاق. ماكلا لها سا نسال ىو رزايفس يبا

 هل قشمد» سانلل قرو ايومام ةقث ناك لاو ىناتكلا رؤنلا دبع هركذ

 نم ناتكللا لوا يف انطرتشا امل هانرك د امناو فلؤلاا لاق . نيسح طخ

 نم ركاسع نبا هب هفصو امل. هانرك َذف ةيوسنملا طوطخلا بابرأ ركذ

 ائيش هطخ نمرا ملفالا انانتطللا ةدوح
 د« دم نب رفعج نب لضفلا نب ٠ دمح نب دما »+

 000 دع زازللا ركب ونا حارجلا نبا

 ناكو م١ ةنس يف تامو مماقتصم 0000 يراسالا نب ركب

 | ىتكلا ريثك ابدا ًالضاف طبضلاو ناقتالاو طللاو بدالا نسح ةقث
 يطساولا ءالعلا ونا يضاقلا هنع ىور ةورثلا ىهاظ لاملا :نسح

 مهلك 'ىباصلا دالواو نسحملا نب لاله نيسحلا واو يخونتلاو يرهصلاو

 جات انش ىور دقو نالا ىلا ةءاورلا ةلصتم بدالا بتك نم اريثك

 يخونتلا مساقلا وبا لاق . ةيبدا بتك ةدع هقيرط نم نهلا وب | نيدلا



 ا/ © ينابجلا  دانج نب دمحم نب دمحا

 باتكو حن ىلع '”اهططخو مهءاتكو سلدنالا كوام رابخا ىف باتكهل |
 لها ريهاشم باسلا يف باتكو . دادغل رابخا يف ىهاط يبا نب دمحا |

 ناتك . ةنواو بناتك نيحا نم ممض تادلعم سمخ يف سلدلالا ا

 سلدنالا لها ريهاشم باتك . رغصالا هخرات باتك . طسوالا هخرات ||
 مدق يزار ةلضا 0 يضذرقلا نا لاقو . هحك ىلا نم رافسا ةسمخ 6 ظ

 اذه دمحا دإوو ةباطلخاو "'نسللا لها نم هوبا ناكو دمت مامالا ىلع هونا ||

 ةليل ةرشع يتأثال تامو 774 ةنس ةجلا يذ رشاع نيننالا مى سلدبالاب

 م44 ةنس بحجر نم تلخ

 « ىندنالا ينايملا جرف نب دم نب دمحا اع ظ

 وهو هوخا كلذكو جرف 0 هدج ىلا سس دق ورمج ونا |

 باتكلا هلو ءارعشلاو ءابلغلا ' يف دودعم رعشلا ريثك بدآلا رثاو |

 ةرهزلا باتك هيف ضراع رصنتسملا يتلا هفلا قئادحلا باتكب ف ورعلا ظ
 باب لك يف باب ةنام ركذ دوواد نبا نا الا يتاهصالا دوواد نءال

 انبنع نبل ته ؟” ةئامأ تاب لك يف باب يئاهركذورحوا ١

 نسحاو ًائيش نييسلدنالا ريغل هيف درو ا "ركب يبال همسا ركب باب
 .مرابخاو سلدن الاي“ ”نيمئاقلاو نيزتثملاباتك ًاضيا هلو. ءاش ام رايتخالا |

 اهبططخو ةسمطرت 9: ةفض يقفل او مماوزغو ممايكنو مهمدخو يديما )00( 0

 يالا وو ملا و ا دجحا هب أدب ام وحن ىلع ًاباتك اهب ءامظعلا لزانمو |

 ا يديما (ه١) خرق يضلا (2) ةاسللا يخرفلا نبا (#”) ١6 ددع (؟) |
 واو ريغب ق (8) دواد ىذا يدينا 68 يتئام يضلاو فى يديم 6 ظ ا



 *« يددنالا  يضورعلا دم نب دما 7

 اكو ضورعلا يف يدسالا ورج نب هللا ديبع مساقلاوبا هفلا باتك نم

 نب يلع نسملا وبا ناكو : هيف لوق ينامسمسلا نسحلا يبا طخم باتكلا
 مالك لقنو هرثك١ ا رك ذ دق امب هاشحو اريك اباتك ل ع يضورملا دا

 كاذو يفاوقلا ملع يف اب هيلا مضو ًاليلق ائيش هيف دازو جاجزلا قاحما يا

 يلا جاتح ريثك فالتخاو ةفيطل لئاسم هيفو ضورعلا لع لثم درفم لع

 :رسجلا يبا ١ باتك حس ولو لم ر يبك هرا مو رظن ءاصقتساو فشك

 هلا مط ع يد رذعا ناكل يناوقلا يف شفخالا
 ْ اسال

 هب هريغو هبسلو عاشالا يف ابا هيلا مضو ضورعلاب قاعتب ال اذهو ىمعملا

 يغبط ناكو رن ركتلا ريغ اهم دشب لو ضورعلا يف ةديصقت هّتْحو قدحا
 هيلا همض دق امل ضرعتي مث اهنم يشد لخي الو اهقح هتعانص يفوب نا

 « يسلدنالا "” ينيعرلا يخسراتلا دم نب دححا ع

 07 اهم ةجاشك برتملا رام" يف ىلا رابخالاب لاغ يديجلا لاق

 "” اهداتجاو اهندم تاهماو اهسارصو سلدنآلا كلاسم هيف ركذ ص

 هيلع ىثئاو ”"ريرج نبا هركذ اهنم دلب لك صاوخو ةتسلا
5( 

 "7 نب ريشا نب ىنوم نب د نادخأ و
 لاقو يديملا رصن وبا هركذ يرلا نم هلصا يسلدنالا يزارلا طيقل نبا

 يديخلا باتك يف نيتجرت نب فنصملا عمجو ينيعرلا ريغ يخيراثلا (1)
 نب يلع دم وبا يديملا (4) اهرابخا ق : يديملا (*» لق : يديملا (0
 داح يضرفلا نبا دنع (ه) دمحأ



 اه *6 يضورعلا  نوميم نب دم نب دمحا

 # نوراه نب هّللا دبع نب دمع نب دمجا لع
 نب دم رصتخم حرشل ىتتعا هنال مركحم ركسع نم هنظا نيسحلاو ا

 ىلا نالجر مدقت تأع ومجلا ضعب يف تأرق مث ناعببلا ليعامسا نب يلع

 عش رخألا لع اهدحأ ىداف هللا همحر نالع يبا نب دمحا يبا ىضاقلا

 نإ اولاقف اذه نم يضاقلا لاقف قح يدنع هل ام هيلع ىعدملا لاقف

 حرش هل . هب هل تررقا ام هطعاف يضاقلا لاقف يركسعلا يومتلا نوراه

 حرش بانكو.نويعلا حرش باتكو . عرابلا هامسو هتبأر نيفلتلا باتك

 م9 ةنس بجر يف هبتك دقو هطخم نيقلتلا حرش باتك تاو . كارا

 « نوم“ نب رثعل نيدحا ن دم ادد
 37 يضرقلا نبا لاق 0 وعلا نتسيكلا ىلا :, ناو رص نبا

 دمحو غبصا نب مساق قا نم عمم م "” ةباكشا هل لاقبو ةبطرق لها نموه
 نم ةلملاو ءاسؤرلا دنع بدا ًافيفع ًاملاص ناكو اهريغو ينشملا دم نا

 مؤ.٠ ةنس لاؤش نم تلخ ةليل ةرشع ىدحال تامو كوللا

 :*( يضورعلا نسحلا وبا دمحا نب دمحم نب دمحا ا

 'ىرق دقو هطخم ضورعلا يف هباتك ىلع تدجو هللا يضارلا دالوا لغم

 يف يسرافلا يلع وبا لاق تح ضورعلا ملع يف اماما ناكو مس ةنس يف هيلع
 عيطقتلا يف هيلع ملكت دق تيب داهشتسالا ىلا جاتحا دقو هبتك ضعب

 نسملا وبا يتلو «بابلا اذه يف مالكلا يضورعلا نّسملا وبا انافك دقو»

 تان .٠ ينايزرملا نارمح ن دم هللا ديبع وا هنع ىورو هنع ذخاو ًاباعن

 ةب اكشا ىضرفلا نبا دنع لكشلا (5) ١95 ددع )١(



 © بتاكلا نسحلا وبا  ساحنلا دمت نب دمحا ا /

 ءاضق يلو طولبلا صخ هل لاقت ةبطرق نم بيرق كانه عضوم ىلا بسني
 | اهتبلاف اهتسحتسا ةصق هل رك ذو رصنتسملا كسلا ةايح يف ةبطرقن ةعامجلا

 | ناكلاقف بدالا يف فينصتلاب هرك ذب مل هنال ةجرت هل لعجا مل ذا انهاه
 | الف هباب يف ” ةمهم لكل هلهؤب يلاقلا يلع يباب افوغشم رصنتسملا حلا

 . || موقي نا ”” تصملا لوسرلا لوخد دنع هرما مورلا كلم لوسر درو
 | يلعوبا دهاشو تقولا كلذ يف ناكالف هب ةيراج ةداعلا تن :اكامع ًابطخ

 1 4 نطفو هاسل دعاس الو ءالجر لحي إو ناجح ريحا نطو مخ

 ' نط ةطخ لهزاو- هماقم ماقو بئوف ' *يناق ديس نب نم ملا

 ظ اهرخآ يف هسفنل دشلاو ةبها ريغ ىلع

 0 ' دنا هضلم نكل دع داع ام يقا ليلا اذه
 | 111 نلاتغاف .مهنم يتكت-- .ًاقرطم تنك ًامرغ مهف تنكوا
 | دحا ام ام ضرأب ىلا تنك اع 7 ابحم هللا ىقلا ةفالخلا الول

 | شيكاذه لاقو ملعلا فلصو هل اردتسا لاجو هناسحتسا ىلع عملا قف 3

 اهنيعل ساحتلا نبا عم هتصق ركذ مث ةلودلا لاجر
 "اولا داع د ١ 5 دما ا

 0 ةدطنلا ذ لت : نب بايلالا يوذ ناوبدو كك 0

 قاحسسا نب دم كلذ رك ذ لئاسرا

 ةرضحلا ىلا يضلاو يديملا (*) مهم )١1807( يضلاو يديجلا )١(

 ةوامح تسرهفلا يف (0) اهتجهم ق : يضلاو يديملا ()  يديملا (")



 0 * ساحنلا دم نب دمحا

 ابيرق تايو تاب ةقوطم ةماحح الاوت اا |

 اهنيل ضرالا نم اهيندب داك 2 ةنارزيخ ىلع ىرخا امواحت

 تنا هلوقت فيو يل لاقف نامنصت انان هللا كدعا اذ ام رمح ابا ان تلق

 كلذ دعب '”يتاقتتسي لاز امو تكسف اهرق نانو تناب تلق ئلاذلا ب
 الف هع نم خاستنالا ىلا تبهذ ثنكو يلا نايكي ب

 لماك الجر تيقلف هثدصقتف دالو نب سابعلا يا نم ”تنا لبق يف 3 ظ

 هنلب امل رفعج وبا مدنت مث "يلا هجرخاو تاتكلا هتلاسف ةءورملا نسمح

 وبا ناكو لاق .هنم هفرعا تنك آم ىلا داعو يل باتكلا سابعلا نبأ ةحابا

 ةماعلا هل تبهو امر ناكو ةسشن ' ل ريفتتلا دسم 7 ميل رفعج

 لها ىلع اذ لماحت.و هسفنب هحئاوح ىرش نأ ناكو ملامت ثالث ابعطقتف

 قاقتشالا باتك- راونالا باتك اهنم ةديفماناسح ابنتك فلس ١ ٠

 نييفوكلا فالتخا :باتك . نارقلا يتاعم باتك . لبو ضل
 : باتكلا بذا باك .ءارعشلا راخا تال عنقملا هامم نييرصبلاو

 ةعانبص باتك .ومتلا يف يفاكلا باتك . خوسنملاو سانلا باتك

 باتتك . لاوطلا عبسلا حرش باتك . نارقلا بارعا ٍباتك . باتكلا

 0 رعشلا يناعم ناك قاقتشالا تانك هبوييس تايبا حرش

 "زير هقماضت نا كح نم ثمعسو. كلولملا فدا تانك فاقت

 ف روك ذملا يضاقلا يمديبجلا هللا دبع ونا رك ذ دقو .ًافتضم نيسلا 0١

 يطموابلاب فرعي ديعس نب رذدملا ىلا واوه لاقو ساخلا نبا ةصق

 ديز ق () خا هلعل (؟) ينقلثتسي ىق )١(

 سال نوت < مم ردك

0) 



 6 ساحنلا  هبر دبعني دم نب دمحا اخ فز

 ىلع لمو وهللاو لزغلا يف املاق يتلا هراعشا ربتعاف هتبون يف هلل صلخاو

 | اهوا يتلا ةعطقلا اهنف تاصخللا اهامو دهزلا يف اهفاوقو اهضيراعا

 ظ ةليق ايفضغ كتم ثنا نبل ترككا اله

 | رظنخت سأرلا بيشدعب يذلااذام ردتق, نيح وفعي سيل رداق
 | رقس اهنا لعاو ةقيقملا نع ةلفاغ نيعلا نا كبلَش نءاع

 |رذت الو 2 ايف نيلاظلل ترعساذا ظيغ نم رفزت ءادوس

 ظ رجدزم تاذللا نع*ةيف ناكل ةظعوم توما ريغ كل نكي ملول
 | رككيم تنا نيبل تركت” اله مدح "تلق اه هلا لوقلا تنا

 ظ * رفعج ونا ساحتلا ليعامسا نب دم نب دمحا

 ظ لايلس نب لع شفخالاو دربملا نع ذخاق دادنب ىلا لسن رعب قفا نب
 || اهف اهب تام نا ىلا اهب ماقاف ربصم ىلا داع مث مريغو جاجزلاو هيوطفنو

 | بحاص ا ب ع 5

 ا ف بانلالا نع هترهشب ىنغتسي عئاذلا فراعتلا ملعلاو عئاشلا لضفلا
 نسحاو دوج هلعب الخ اذاف ةدهاشم هل نكي ملو يديبزلا لاق . هتفص

 يف هيلع لكشا ا# مهشنافبو هقفلاو رظنلا لها لاسي نا ركنب ال ناكو
 7 0011 لقو نيلدتالاب ةاضنلا ىناق ىئدخ يديبلا لاق . هفياضت
 | رابخا يف يلي هتيفلاف رصمب هنسلجم يف ساحنلا نبا تينا لاق يطولبلا ديعس
 ظ لوقب ثيح نونجلا ذاعم نب سبق رعش ءارعشلا
  ةك 2

 ليل (1:0ا/) يضلا (؟) اذه ىق )١(



 8 6 هبر دبع نب دمحم نب دمحا +

 هبر دبع نبأ رعش |

 يتالتلا نوكي ىتم تدان 9 قانتعاو ةروزب ينتعدو

 قاوطالاو بويملا كلن نيب اهم حصلا قرشاف يل تدبو
 قاشعلا عرصم كينيع نيب 2مقس ريغ نم نوفملا مقساي
 قارفلا موب لبق "تم ىنتتيل مول عطقا قارفلا مون نا

 اضيإ هرعش نمو أ[

 البالبو ةعول اماه نيطخ هدخم لاك طخ يااا

 الئامح كبضروامي تبسل ىح مراص كظحل نا يدنع حك ام

 الق ح لاسع نب ديلولا ابا بيطخلا نا ةيلعلا ضعن يتربخا لاق

 اهستكي ةدئاف هتيقل نا ىأرو فرشتساو ىبنتملا ءاقل ىلا علطن فرصنا

 صاعلا نب ورمع دسم يف هدجوف هيلا راصف اهمسنحي ال رفن "” ةلمجو
 هدشناف هير دبع نا ينعي سلدنالا جلل يندشنا الا لاق مث اليلق هضوانق

 اقيفر بولقلا عيطقتب اشرو اقينا لوقعلا يبس * اؤلؤلاب
 اقيقع ءانحلا م درع لهو هلثع تمحس.الو تنارانل

 | اّسرغ هانس يف كهجو ترصلا ههجو نساحم ىلا ترظن اذاو

 امتيقر نوكي ال كبلق لاب ام هفدر نم هرصخ عطق نما
 دقل هير دبع نا أي لاقو هيد قفص مث هنم اهداعتسا هداشنا لكا الف ]

 هنوبص نع هرمع رخآ يف ملقا هير دبع نا نا مث .اوبح قارعلا كني

 ريصي |رد ةميتيلا
 3 يوذ يسب ارق )754:١( ةميتيلا يف باوصلا (9) ةلح هلعل (1)



 | ناءزج اهنم باتك لك اباتك نب رشعو ةسمخ ىلع دقعلا باتك مسقو

 ةرهوج مساب باتك لكاباتك نب رشعو ةسخ يف اءزج نوسخ كلذف
 | ةديرفلا باتك مث ناطلسلا يف ةؤلؤالا باتك |ملواف دقعلا ىهاوج نم

 | دوفولا يف ةنامبا باتك مث داوجالا يف ةدجربزلا باتك مث بورملا يف
 | مث بدالاو معلا يف ةتوقايلا باتك مث كولملا ةبطاخم يف ةناجرملا باتك من

 '”باتك مث ظعاؤملا يف ةدرمزلا تاتك مث لاثمالا يف ةرهوملا 5-5 ظ

 ظ باتك مث باسنالا يف ةميتيلا بناتك م قارلاو 9 يزاتلا ىف ردا ظ

 | باتك مث ةبوجالا يف ةبنجْملا باتك مث بارعالا مالك يف ةدجسعلا |

 لوصفلاو تاعيقوتلا يف ةينآثلا ةبنجلا باتك مث بطملاا يف ةطساولا |

 مهمايأو ءانتلتا يف ةيناثلا ةدجسلا باتك 5 تكلا راخاو رودملاو ظ

 ةردلا 3 ةكماربلاو نييبلاطلاو جاجحلاو دايز رابخا يف ةيناثلا ةميتيلا مث ظ
 | هعطاقمو رعشلا لئاضف يف ةيناثلاةدممزلا مْ مهعئاقوو برعلا مايا يف ةيناثلا |

 ةتوقايلا مث يفاوقلا للعو رعشلا ضي راعا يف ةيناثلا ةرهوجلا م هجراختو ]

 أ ءاسنلا يف ةٍناثلا ةناجرملا مث هيف سانلا فالتخاو ناملالا يف ةيناثلا ظ

 | مث نييليفطلاو نيرورمملاو نيئبنتملا يف ةيناثلا ةنامج مث نءافصو ظ
 | ةديرفلا مث حلملاو تابكافلاو فحتلاو ايادملاو فحتلا يف ةيناثلا ةدجريزلا |

 | يف ةيناثلا ةؤلؤللا مث بارشلاو مامطلاو نييانبلا» تائيملا يف ةيناثلا |

 | نمو . تاتكلا رخآ وهو نادلبلا لضافتو ناودملا رئاسو ناسنالا عئابط

- 

 دازنأ ق (7
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 دسملا يف حورلا لام لو اتوص هدلقت يمس ىلع نضت الف
 دق نم تنام وا دبع ند تانل هعمسا مث ايح ”” بايرز ناك ول

 يدم يرسك الا كيناتسلو هنرشا تسل فا

 ةعنص يف ىلصوملا مهاربا نإ قاحسا ىرجن يرجي مثدنع بايرزو

 لك ضقت هنا كلذو تاصحمملا اهاهس ةريثكر اعشأ اًضِيأ رمت ينالو لاق

 نم نا ىراو دهزلاو ظعاوملا يف ةعطش لزغلاو ىصلا ف امللاق ةعطق

 هلوق كلذ أ[

 فاجفج راج اممرضخااذا كا ةراضغ ايندلا امنا الا |

 بئاصم الا تاذللا الو اهلع مئاخ الا لاماالا ام رادلا يه

 نك اس نالا أبعمد نويبع ترقو ةرب رق انيع نسمالاب تشل

 هاذ كناف اهبنم بهاذ لع 2 ةربع اهم كانيع لست

 ليق اهف هلاق رعش رخآآ وهو هرعش نمو
 ناروتعم مايالل فتافرصو اهركب يلايللا يتلباو تيلب

 ناتنس اهدعب نم تتأرشعو ةجح نيعبسل ب1 امو
 | ةيحد ين نيبسنلا وذ ظفاملا دقعلاب موسوملا هباتك ةباور يل زاجا دقو

 ةبون نب كلملا دبع نب قملا دبع دم يبا هخيش نع هاور هناف ىتبسلا
 ن دم ركب ىلا هخيش نع رمعم نب دمخ هللا دبع يبا هنعش نع يدبعلا

 ا )١( نايبدز قف يديملا |
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 ' اوتاكو لاق . هطخم ايضيتو برعلا ناطاس ييومالا رضانلاب نقلل
 هل تقفتاو هتنايصو هتنيد عم ةربشو ةساير بدالاي و ةلالج معلاب رم
 - داو رق دم ىرااو لوخلا ده دوسنف قافن اهبف ملعلل تايالوو مايا

 ' ا نه ضس ناكو هرعش نمو ”' رعشلا هياع بلغ هنا الا هيلا ل ايضفتلاب
 دوج رطع ةادغلا كلن يف ء ءامسلا تنأف اهني ةادغ يف ليحرلا ىلع عمزا دق ظ

 هير دبع نب رمعوبا هيلا ىتكف ليحرلا نم هتعنم |

 الار هلل كلع نآيتاهه ركتبم تنا نيل تركشا اله |

 رطملاو حيرلا كيف يل انر ىتح افهلم نيبلا رادح يبا تلز ام ظ

 رعتسل قوشلا ليلغب اهنارين ديك ىلع نزم 0
 لاو نمثلا تنأف كارا ىتح . رق الو انهم ىرا الا ثيلآ |

 راسلا هرعش نمو ظ

 دسجلا ةءسغ ايلب حورلا ةشجواب دلب يف حورلاو دلب يف مسجلا ظ

 دبك يف نامبس امهف ةمحر”نم هب تفاكن م اي يل كانيع كبت نا |
 ناكو ءامعي شرف ءاسؤرلا ضعبل نكور تحي هر دبع نبا فقوو لاق |

 ظ لاقف "فرعي لو نسح ءانغ هيف |

 "1 للا افنهسعاتنكآم . درتلا ئاطلا توصب نِضن نمايأ
 دزب لو صقتنس مل توصلا ىلا تغصا ةبطاق ضرالا لها عامسا نا ول

1 

 ينريخاو دمحا نب يلع هرعش نم يتدشنا امو يديملا (؟) دانف يديلا(١) ٠
 وه نم فرعي ملو ءايب شرف نسح ءانغ يديملا () لا هفلاي ناك نم ضعب نا
 يديلا نع هانلقنف توقاي هكر تيبلا (5)

 أ



 5/ ه6 هير دبع نب -يدرزلا هللادبع نب دمحم نب دمحا

 لوقب ناكك لذ لثلو 'يش لك ع سن هتمحر ثيح نم هماهلاب هناعاو ةريسلا |
 ةءاجالل نورسيم ةكحلل نوقفوم م ذا متكولم مالك اودقفت عفقتملا نبا ظ

 عئادب و غاوف تايح مهمالك تحن ناف لالا يف مكلوقع هب ظحح مل ناف

 ناف كلذ لوبق نم ىلوا ليبس مالكل سيل لوق. مهضعب ناكو ىهاوج
 لوقي يدرزلا ورمع ابا تعمسو لاق ةباصالاو ةكملا سيزايم مهنتسلا

 حرم عم عرج ا
 ردح نب بيبح نب هبر دبع نب دمت نب دمحا ع ظ

 لإ

* 

 نب ماشه نب ةيواعم نب نمحرلا دبع نب ماشه ىلوم ملاس نبا
 ةنس تام هنا لاقو يديملا هركذ رمعو.ا هتينك ناورص نب كلملا دبع

 مابا ةساعو ربشا ةيامو ةنس نينامتو ىدحا نع ١45 ةنس هدلومو "4

 ملعلا لها نم رم وباو يديملا لاق سلدنالا دالب لها نم وهو

 ةدع لع مسقم رابخالا يف دقعلا باتك نعاس وهو رعشلاو بدالاو

 ةتوقايلاو ةدجرب زلاو ةطساولاك دقعلا مظن ىلع هنم باب لك نينسو لي
 باتكب معم دابع نبا بحا.لا نا يننلب و "" كلذ هبشاامو ةدرحرلا

 انيلإ تدر اعاضب ِهِذَه لاق هلمأت الف هدنع لصح ىتح صرغ دّقعلا
 وه امناو ممدالب رابخا نم 'يث ىلع لمتشي باتكلا اذه نا تننظ

 ريثك هرعشو يديملا لاق .هدرف هيف انل ةجاحال اندالب رابخا ىلع لمتشم

 - هللادبع ن مكحلا عجام ةلجج نم ءزج نب رشعو فين هك تبر عومج

 ىبنتأ (*) انه ةدوجوملا ريغ تارابع يديلا دنع (؟) ريدح ىديمخلا (1)

 نمحرلا دبع يديملا (4) ىديملا نم ذخا ام



 « يدررا _ يركلا دع ندعا » +
 بتكلا | نم هلو .هبتك يلع لوطي اع اع لصفلا اذه يف يرهزالا هيلع درو

 . بتاكلا بدا تايبا ريسفت ما ةلصفتلا تاتك. ةليكشلا باتك

 «( ةصيمخ يلا نب قاححسا نب دم نب دما الع

 دادغل نكس كم لها نم هللادبع وبا ءالعلا يلا نب يبرجلاب فرعي

 فسو» نب دمع رمع يلا ىتاكن اكو “007 ةنس تام لاقف بيطملاا هركذ

 نب صفح وبا هنع هريغو بسنلا باتكب ريي زلا نع ثدحو يضاقلا
 يناهيصالا نيسملا نب ىلع جرفلا وبا رثكأو هب ويح نب رموباو نيهاش
 هداف

 *« دمح ونا سابعلا نب ىسوم نب دمحخ نب دما
 بالطو رابخالا ىصاي اينتعمناك ل اقو مظتنملا يف يزوملا نبا هركذ

 مال ةنس مرح يف تامو هنع تتكو قيقرلا قوس ةبسح يلوو خب راوتلا
 * يدرزلا هللا دبع نب دمحخ نب دمجا +

 نيئارفسا ىرق نم يدرزلا ورمتوبا يروداسينلا ةمالعلا يوغلل
 يف يدرزلا ورمع ونا تام لاقو محلا رث ذ روان ىتاسو ندم

 ةعارب و ةغالب هرصع يف رايدلا هذه قف ا ناكو لاق ممم ةنس نابعش

 )00 !اقنم ةينبلا فينش الجر ناكو تدالا لوضا ةقرتم ىف امو
 : نم ريثكلا ثيدحلا م مار يف؛ ءاملعلا ريحت ملكت اذا ماس ارا

 قاحا نب بوقعي ةناوع يناو ينايغرالا ببسملا نب دمع هللا دبع يبا

 نا لوقب انلزئم يف يدرزلا و رمعابا ذاتسالا ا امهنارقاو ]

 دادسل هقفو مهنم امل هصخم دحاو ىلا هقلخ ةسايس ضوف اذا هللا |[



 "1 * يجز راخلا دم نب دمحا

 م يناسارللا اذه ليقف ةنئللا فرس يفهمدقت نمابلها ب 0١
 تشب نيب رع نبي انا لاقف سانلا بدا نم وهو طق ةيدابلا لخدب

 ثدحو يجنشوبلا مهاربا نب دمحم هّللا دبع ينا نم ثيدحلا عمس. سوطو

 اذهو 08 ةنس بجر يف تامو طظفاحلا هللا دبع وبا كالا هلم عمس

 نممو يرهزالا لاق . هللا دبع يبا ك الا باتك نم يناعمسلا هلقث هلك
 نالجر ريغف رثكأو فصحصف اذه اننامز يف نييناساركلا نم عمو فلا

 وبا رخاالاو يجزراللاب فرعيو يتشبلا دمحم نب دمحا ىمس اهدحا
 لك هنا دارا ةلمكشلا دامس اباتكف لا هناف ىجنز راظلا اماف يراغتلا رهزالا
 هنأف يراخلا اماو هءاتكب دمحا نب ليلللا ىلا بوسنملا نيعلا بناتك

 ليلخلا هلفغا ام ليصح دارا هنال مسالا اذه هراعاف لئاصملا هباتك ىعس

 ةفلؤملا بتكلا هردص يف تبئثا هتأرف يتشبلا باتك لوا يف ترظنو
 تعضو ام تجرذتسا يجينز راما لاق ابتك ددعو اهنم هءاتك جرتتسا يا

 ىغتيي سائلا ضمن لضلو لاق ةروك دما |تكلا نم اذه يآ]

 1 ءادبلا "الس لل هيفام ثاكننلا ينال هيف حدقلاو هنيجهب بيعلا

 ىلع كلذ يرزب الو 1 يرابخ أك مهفحص نع يرابخأ اماو عامس ريغ
 لكم لمف دقو ميقسلاو حيصلا نيب زيمو نيمسلا نم ثغلا فرع نم

 دما نب ليلخلا نع ىور هناف باقتعالا باتك بحاص بارت وا كلذ
 يتعلا كلذكو ةرتف ءالؤه نيبو هني و يناسكلاو ءالعلا نت ورمي يناو ]

 فلؤملا لاق ادحا مهعم رب ملوشو ورم ينو يمت الاو هبوبيس نع ىور ١

 مهنع طقس هلعل (؟) ءاملعلا ىلا ق ١ )١(

(9) 



 'دادق ىلآ لجرو هيف داس وصتاب اروصن ناكو لاق م» ةنش هءاتك

 ىلع همدقب و هلضفب جاجزلا ناكو هريغو جاجزلا ميهاربا لو رصم هنطوم

 دنع هيلع ينثب لازبال اجلا ناكو هيذيلت اعيمج اناكو ساحنلا رفعج يبا
 هلاخ نم ذيملت مدنع يل مل لوقيو رصم نم دادغب ىلامدق نم لك
 | الأ ونا لب لوقيف ساحتلا رفمج ولادل لاقي "' اًذك هتنصو

 |مهرماو ساحنلا نباو دالو نبا لاب رصم تل صضعب مسججو لاق دالو

 نم تيياقما لام يس كف دالي تل ساحنلا نبا لاف ةرظانملاب

 ظ مالك يف سلو رف عج ودا هأطفت تديمرا لوقا دالو نبا لاقف تيمر

 ٠" دانا” ىتأس امنا سابملا ونا لاقق ثيلعفا الو تولمفا برعلا

 | ةدعسم نب دا دع نيفيا وبا ناك دقو ءاب واولا باق نيح هسانق

 7 اتنك هلو برعلا مالك يف هل لاثم ال ام ةلثمالا نم يني, شفخالا

 دما هرك د ايف 6 ويستر اصتنالا باتكو . دودنلاو روصقلا

 « يجز راللا يتشبلا دم نب دما لع
 || نم روبشملاو تشب ةيحانب روباسين :يحاونم ةبرق جزراخ يناعمسلا لاق

 | بدالا لها ماما يجزراملا دمحم نب دمحا دماح وبا ةبرقلا هذه

 000 ل 3 هرصع ءالضف ناأف ةنعفادم الب هرصع يف ناسارخ

 | قارعلا خئاشمو باعت بحاص دهازلا رمت وبا هل كهش ةثامتالثو نيثالثلا

 لخد الو هلضفو همذقت يف ناهربلا ةلكتلاب فورذملا هباتكو مدقتلاب

 هل اودهش طقس هلعل () ينلأس ق (؟)١ق )١(



 وس «هيقفلا نبا_ةلودلا بارج دم .نب دحا

 هوب نب ةلود كرداو ردتمملا مايا يف ناك بايطلا ءافرظلا دحا اي روبنط

 يف ةيمستلاب نورختش اوناك مال ةلودلا بارجب هسفن يمس كلذلإف

 رورسلا حاتفمو حاورالا حور باتك هلو اضيا حرا بقتل ناكو ةلودلا

 كحاضملاو لزملا نونف ىلع الامشا هلثم هنف يف فنصي مل حارفالاو

 *« يناذمحلا مهاربا نب قاحسا نب دمحم ن دما +

 قاحسا نب دمحم هرك ذ بدالا لها دحا هيقفلا نباب فرعي هللا دبعواا

 ةقرو فلا وع نادلبلا تاتك هلو لاق م/» ةنس يف هفلا يذلا هءاتك يف

 ءارعشلا رك ذ باتكو . يناهملا باتك خلسو سانلا بك نمهذلا

 مهاربا نب قاحسا نب دمحهي و ريش لاقو. نيمحفم او مهنم ءاغلبلاو نيثدحلا

 ديم نب مهاربا نع ىور يرابخالا ديبع يبا دلاو دمحا ونا هيقفلا

 دمحا نب دمحا هيوريش لاقو. هللا دبع ها هنبا هنع ىور هريغو يرصبلا

 هيقفلا نباب فرعي هللا دبع وا يرابخالا ميهاربا نب قاحسا نب دم نبا

 نب ممهارباو هبا نع ىور نادإبلا باتك نخابب نالاحن فبقلبوو

 يلا نب نيسملا هللا دبغ ىلاو يزارلا بودا نب.دمجو ليزيد نإ نا

 ركب و او لال نب ركب وا هنع ىورو لاق ةعامج 2 ذو يرابخالا حرسلا

 هتافو ركذي مو ةنزور نبا

 :*6 دالوب فرعي دم نب ديلولا نب دم نب دمحا
 يف مجارتو باتكلا اذه يف ركذ هدجو هيبالو لع تيب لها نم
 يف يديزلا هركذ ايف تام .سابعلا وا اذه دمحا ةينكو ابعضاوم

 هيوم ([) ْ



 ىلع فقو مث هلزنم ىلا لخديل ماقف براش ينا مع ء يتيشم يف ًافكتا ينآر
 لوش اعنا هيلع ت تاو هتيذاح ألف هنأب

 أصو .نكتاتااحدمب نم 0

 اطلغ هل تندحلا كيك نإ

 :ماطلا ا طفلا نحاس ناليس ني[ نع ايل زتلاسف رع لاق

 اهم مت يبا ةجودزملا هتديصق يف هسفنل يراسالا دمح ن دما نيل

 هنامز ىلا ءافلخلا اهبف رك ذ يتلا مهلا نب يلع ةديصق ظ

 هدنحو هلام تب زال ' هدمت نينتسلا لف 3

 مريميأربنيسخو ىدحا مرح يف دادغي ىنأ مث

 لاق مث هرابخا نم ةعطق رك ذو

 زجعل هرومأ بشي مو 0 ةفالخ تتببو

 م هروما نم افرط ىو

 قئاع صا ريغ نم بجريف 0 ن دمحخ اودلقو

 سايلا دعب نمحرلا هءاج سانلا نود هّللاب يدتبملا
 تايا 52 لاق مأ

 هنريس نم ةعطق قأسو

 دهم حالص يف قدص ماما

 ناكو اعلا ايا ىنكي و نآاتسس لها نم ه.ولع ن دمحخ ن دجاوه



 5 د خيش نب دم نب دما 3#

 رذنملا يلا فسوب نب ريصن نع تاآرقلا ذخا وحنا يف اقذاح ةبب رعلاب

 قاسكلا نع ريصن دخاو يناسكلا با
 *« اص نب هللا دع نب دمح نب دمحا ا

 هركذ بلمث سابعلا يبا باعصا دحا نسملا وبا ”” ةريمع نب حش نبا
 مم. ةنس يف هخمران يف نارشب نبا لاقو سبتقملا باتك يف ينابزرملا |

 . لعلو ملعا هللاو يرابخا امهالكو دحاو نامزلا ناف هريغ ما | ا اذه وهأيردا |

 ثدح : ملعا هللاو ركب أبا هلعجو حش يبا نبا هلعج يف طلغ نارشب نبا

 نسملا ونا يندشنا لاق يركسعلا ىحم نب هللا دبع نع يتابزرملا |
 م هسفنل يدسالا ريم نب * نب اص نب دمج نبا

 هناوخا ضعل

 ليقثتلا ةفانع :الولا سمآأ ليفطتلا لع يد 0
 لوسر ريغب ىتاام اذا ب ابلا عراقلا ةشهد ترك ّذَنو
 ليقث لك تدقف اليقث م وقلا لع نوكا نا تفوخنو
 لوفق يف وا كيلا لوخد يف يورا تفقو دقو ينارب ول

 ليجعتلا ىلع ةوبش نم يهو اياحت نيح ءارذعلا " تبر
 تكرت لاق يدسالا نسما يبا ن ع يطمامنالا نانب نب رمش نع ثدحو |

 0 0 ن يابابا تل

 تاو ول (79) ريم هلعل )١(



 © دادزي نب يناهجلا دم نب دمحا 9+ 7

 دب رف باتك يف دمحم نب ناملس ن دمم نسحلاوا تاآلا هذه رك ذ
 ماحلا هنظاو لاق هوحهم مهضعل هيف لاقو ناسارخ رابخا يف 4 راتلا

 رابع ال نايس ال ءاور ال ناسل ال

 هراخإلاب الا كليم... .مالج در الوذل
 تازولا راثا نبا. نكلو كاوها انا

 مساقلا وا ىضرلا هماقم ماقو حو نب روصنم ددسلا تام مث لاق

 رهش يف ةرازولا هنع تفرص من هنراز و ىلع يناهمجلاو روصنم نب حوت
 يتتعلا دمحا نب هللا دبع نيسحلا وبا اهملوو محب ةنس رخالا عسر

 * مسر نب دادز_ نب دمح نب دمجا )ع

 نع اهب ثدحو سيطملا لاق دادغل نكس يربطلا يوحلا رفعج وبا

 | ياكل ةزمح نإ يلع يبحاص -زب زعلا دبع نب مشاهو فسوب نب ريصن
 ممم دجوف ءارقثا تمم دق ىلا دوعسم نب هللا دبع لاق لاق هدانساب ىور

 نب رم لاق.لاعتو له كدحا لوك و ه امناف متملع ام اوءرقاف نيب راقتم

 نب دم لاق . 0. ةنس يف متسر نبا نم تعمس بتاكلا فيس نب دمت
 روصقملا باتك . نارقلا بيرغ باتك ٍنتكلا نم هلو ميدنلا قاحسا

 ا 07 . قمحلا ةزويس باتكت . كنؤملاو ركذملا تاتك : دؤدملاو

 | 1 ىنال ةبانتلا باتك ىف تارقو- . ولا تاتك . .هنيرضتلا

 دما نب راك, ىسيع يبا ىلع تأرق تاارقلا يف يروباسينلا ناربم

 ناكو يناربطلا مّسر نب دم نب دما رفعج ينا ىلع تأرق لاق "رقما

 اريصن ناكو ءاعفشلاو ليحلاب هيلا انلصوو تارذلا نبارب زولا راد يف ابدؤم



 أ ه6 ينابجلا  يلهملا دمم نب دمحا 2

 باتك . وهلا للع حرش باتك بتكلا نم هلو يناحببلاب فرعيو
 ناكو دما نب ىلع همسا يبلبمملاب فرعي يوحن رصمب ناكو. وحنأ| يفرصتتخلا
 هللاو هريغ رهاالا همنا يف ميدنلا مو دقف اذه ناك ناف رصعلا اذه ف

 هباب يف ةجرت كلذل انبتك دقو معا

 «رصن نب دمم نب دمحا
 بحاص يتاماسلا رصن نب دحا نميءرضت ريزو هللادج آلآ

 نم هل لاقو ميدنلا قحسا نب دم هرك ذ الضاف اييدا ن0

 .كلاسملا باتك. ءاسمالاو '''ءافلخلاو دوبعلا باتك .نيئا باتك تكلا
 نب دجالو "” .تالاقملا نم ”ئئانلا باتك يف تادايرلا با 3

 يناهسجلا هللا دبعابا وحهم ىتاكلا ركب ينا
 كلم ام هرطباو هألو ىىنط امل نوعرف بَرايا

 كله ىتح ميلا هطيشاق :٠ سللا ضطللا تناول

 كيس دق يذلا الا كلسيده اراال يذلا اذه لاب اف

 كلفلا هيهتشي امي رودب روهدلا تابئان ىلعابوصم
 كل كلما صلخ دقو دكشن 2 .ارداق مدخلا لك 0-7

 كيغم اميني زمألا اذ - اسانا نم الا 33

 كمهناو هيغ يف حل دقو هل ىلمي راص ملف الاو

 " كبش ناو .كيرتش .٠ هيف ماد ام كاملا وقصي لو

 نأ باتك يف تادايزلا باتك تَسرهف (س) ءاقلتل تسروف (؟) ىف ١0
 صقان تيبلا (0) ق (4) تالاقملا يف



 -« دحع نب دحا هما

 باتك . هلئاسر باتك ٠ نسملا ةباهم يف ءاونالا باتك تكلا نم هلو |

 لحتا هلو قاروالا باتك يف يلوصلا ركبوبا لوع هيلعو شيرق راعشا |
 يلوصلا رابخا يف كلذ ترك ذ دقو

  يناولملا لهس وبا مصاع نب دمم نب دما ع
 بسن يركسلا ديعس يبا نيبو هنيب لاقو ميدنلا قحسا نب دم هرك ذ

 هطخو هطخم دجو ام ام ًاريثك ناكو هبتك ديعس يلا نع ىورف بيرق

 ءابدالا نيناجلا باتك ىتكلا نم هلو ءالعلا نم هنا الا حبقلا ةباهن يف

 < يفاشلا تنب نب دمحخ نب دمحا ع
 | ةطخ لع دتإ بدالا لها قم طبضلا نقتمتطللا يمص وه

 ريرج نبال نارقلا ريسفت باتكب هطخم هتبأر ام الا هطخ نم فرعا ال
 ْ ينفاشلا تنب نب دم نب دمحا هبتكو » هتمئاخ دنع رك ذ دقو يربطلا

 « يرايشهملا قارو

 * بتاكلا راش نب نابلس نب دمح نب دمجا ع
 يفوكلا هللا دبع يبا "' ذات سا وه لاقق ميدنلا قحسا نب دم هركذ

 باتك هلو ةعانصو ةحاصفو ةغالب باتكلا نم لضافالا ادحا ناكو ريزولا

 ةمدانملاو " بارشلا باتكو ةقرو فلاوحت جارملا ||

 *« سابعلا ونا يلبملا دم نب دمحا ل

 رصحي ميقم وه لاقو هباتك يف دنلا قحسا نب دم هركذ اذك
2 

 يباحرلا فرعي رخاو دالو نباب فرعي رخا رصععو تسرهف (0)



 ها/ «دهازلا رمع يبا نب_يوحنلا ىلع نب دمحا

 انمدق هبام هذا اذا ' ٠ هرثا يف قوشلا نم يدان

 انم يداوب ابلقو اممتم  تقارعلا, الحان ادسج اي

 اندبد انيسثلا نه ؤدقتيو ١ نينا تارفز

 15م نما طوع دلع رفعت نإ نيددلا يعز يف املاق ةلب واط يهو

 « دهازلا دمحاب فورعملا ؟ئرقملا رمع يا نب دمححا

 ؛٠7 ةنس لوالا. عيبر نم نيرشعلا يف تام يباردنالا هللا دبع وبا

 تناضتلا هل تلا ارتلا ماع دباع دهاز خيش لاقو رفاغلا دبع هرك ذ

 ينا دنتملا عم هعاوس شك ا ثءدحلا عمسس تا ارقلا مع يف ةنسمحلا

 مييبت اهملس ةقيفر ناكو يفوصلا يتوزحلا يولملا ردليح ب رس
 وبا هنع ىور ظفاحلا نسما نب يحب نب دم نع يورو هريغو سم

 ظفاحلا نسحلا

 «« سابعلا وبا يدئرملا دعس "” نب رشن نب دم نب ””دمحا
 رك ذو 05 ةنس رفص يف تامو ىلعوا هتينك لاقف بيطخلا هك

 نب ميهطاو دفحلا نب ىلع عمسو مهي ةنس ىف كلا هنا يباب رفلا تنب نبا

 نمحرلا دبع ناكو هريغو ىفاشلا ركب ونا هنع ىورو ني.رخا يف ةجراخ

 نب دم هرك ذو تاقتلا ها يدانملا نبا لاقو هيلع نش فسوب نبا

 نبا ناك يذلا وهو ريبكلا "" سابعلا وبا هتينك* لاقف ميدنلا قحسا |

 ؟" هصاخ يف قفوملل بتكي يدئرملا ناك " كمسلا يف هبتاك يورلا |

 تسرهف (4) -(0551تسزرهف (#) | ى("*) دعنا نأ تا ا

 ءسعأ صاخب يف تسرهف (5) ةصادم اهي كيلا ١

(0) 



 #*« يوحنلا ىلع نب دمحا 8 05

 نبررشع ع قوت ةمك ةداح وهو هغللا لهأ نم مريغو ةقركلاو

 | هّللاب دجنتسملا مامالا جرد امو .ًارطس نورشع ةبجو لك يف ةسارك

 ظ 0 لداعلا مأمالا هدعل ا حورخلا اع

 | - "ضد نود عارلال ةادن ا

 ظ دحو نمو أملا ءداعا ةبالو يف ناك نم لكو هيلع هداعأ همسا هيلع ًاعيش

 | يف معنا نمت اناو هيلا هداعاو هنع جرفا ضارتعالا تح اعيش هكلم نم

 ا بارق ثلث يف اماهس لع داعاو "يلع اهداعاف يلام نم ذخا ام ةلج نم حاحص
 ظ ٍقح ف متناو مجري معو تاف ناكامو ةريظحلا ةدلس اماعو ناذارلاب

 | يف طيسولا ناكو ةدع ماهم يف يمادختساو يب رقتو “ىلع يتبالو ةداعاب
 "ماكو ءاسؤرلا سيئر نب جرفلاوبا ةلودلا دضع ريزولا هلك كلذ

 | لاجرلا' دنع مراكملا لاخداو عابلا بذجو عانطصالاو فراوعلا ءادسال

 « مور هباب نم لصفن اماديعب جحئاوملا باب رال ءانفلا بحر اعرك ناكو
 | هللا دبع دم يبا نيدلا ماوق هدلوب تعمتجاو هطخ نم هتلقث ام رخآ اذه
 | نكرم هدلاول يندشناف باتكلا اذه يف ةجرت هل تدرفا دقو دمحا نبا

 انضلاىدبا دجولا تكن مو انعلا ريثك قوشملا داؤف

 انملاو هل ينامالا اءاكحو 2 ممدعي ىوهلا يف فندم 5

 املا يلامي قوش هلوم 'ةعول اخا هوفلخ دفل



 تل :« يوحنلا يلع نب دمحا

 لبعأ سمالاو 1 رك الاب ةقثلا مكحتسم ودبل مانالا نيب راس امب ماعنالا |

 قلاسي لمعلاب هيف صؤي يوفتقملا فرشالا عيقوتلا زربف . مالسلاو ||
 مالسلا ةنيدع ءاضقلا ىلوتف ةدم تيّشو لمعلا ىلا تجرخو عيقوتلا ظ

 ةاضق مادختساو صاصتخالا نم ةليلج ةلاح ىلع ناكو مخرملا نب ءافو ْ

 ةفاضاو هدب نع جو ركلا يف تبطاخو كلذ تيباف هيناج نم فارطالا |[
 لبجلا ىلاو رابنالا ىلا تي.ركن ندل نم هبراقو هالاو ام عم ليجد يقاب ||

 ينرغلا "نناملا نم ةببرملا ىلا اودابق نشووو نيقئاخ دلب نه هألاو امو |

 هنع هللا يضر هلاب دحنتسملا يلو ىتح عجأ كلذ يف مكحأ تنكو دادغبي ظ ظ

 اوويعقم ةلدع ةرشع ىدخا تيقو ةلمخجا يف انأو مريغو ةاضقلا رصقو ظ

 ملف هرئاس ركلمأ تنك ام بعوتسأ نا.دعن هللا ةبمشو لا لو

 يبال ةرهملا اهنم ةدلجم نيّئاع سبملا يف تنكو ًاثيش ينامز نم عيضأ |
 قطنملا حالصاو تادلجم ثالث هيوبيس حرشو ناتدلجم ديرد نب ركب ||

 نيبلذملا راعشأو ةدحاو ةدا يورهل نابيرغلاو ةدحاو ةدلم شحم

 ناندلحم ديبع يبال ثيدحلا بيرغو ةدلم ينتملا رعشو تادام ثالث

 ًاضيأو ةمتللا يدالوأ تظفجو زابكلا نتكلا نم ابحرش لوا

 أ بطملاو نارقلا بيسغو ريسافتلاو < ملاعب ةريثك تك مهتظفح

 دارين هتم اراتك مهل تعججو حيصفلا باتك مهل تحرشو راعشالاو ظ

 هءاشتملاو لدبملاو باقنملاو دئاوزلا نم ابعقاومو ابجراخم هيف نيبب فورحلا |

 اهبلع ةلخادلا يناعملاو اهبف ةدوجوملا يناعملا كي اهفيرصتو فعاضملاو ||

 «.نرييرصبلا 'ءاملع هن تملكت الك ءايسالا قاقتشا نم دف تلا



 | كرتقةيوفتقملا مايالا لئاوأ يف ينيزلا دارط نب ىلع نيدلا فرش ذئموب

 #* يوحنلا ىلع نب دمحا ص 4

 يف اتيم ذفتو ةميظعلا ةلاطتسالاو ريثكلا دنملاو حالسلا لمو هل
 | لع هدلو لدتا ىمس ةئس رخال ف يب رحب نفد ىتح 1 ةرافش

 (| نامزلا ريز و ناكو مجلا لاملا "' لذيي هناكم بلاط ىلع نب هللا ةبه نبا

 أ ةبرق ريغ نم كيلو مسر دق يلل ل امقو ترضحا نا دعب تيلوو هلذب عم

 | نبا ىزتعاو ةنس نو رشعو عدررأ ذئموب رمعلا نم يل ناكو و :لعلاب كزيفت

 ْ ملف كلذ يف زيزملا ناويدلا بطاخو ةنطاسلا ناوبد ىلا كلذ دمب يخأ

 | | 1 نم رباك الو 00 قود

 0 الور الو ريتا نم ذاق ك1 دبعلاب

 3 دعو هترفخأ رهطتلا يف ةجاح ساقلا هنم مير وأ هتلجخأ ةحافلا ةءارق

 ظ #00 اأو ارطخ قورب كارلا ناكل بانا

 0 دست هللا ا 00 تدلل قاقتسالا

 يأو هل لهأ ام دوعولا كلن نم مصفنب وأ يأر هقح يف ةفيرشلا ءاراآلا
 نم قئاو وهو دوململا يف قترتلاك ةفيرشلا ملكلا عقاومو.دوهعلاك دوعولاو

 دبعلاو ق (*) لذي ىق (*) . لصالاب اذك )١(



 0 *يوحبلا يع نب دحا ا

 | قيلاوملا نب ليعامسا دم وبأ مالسالا ةجحو انأ ركب يلأ نيمالا هللا همحر

 انطنب رشككتيو :خويشلا لع ةنارقلا ف يف ةنادحلا نيح قفارتت انكو هللا هقفو

 روصنم نب نسملا ديعس يبأ ىلع طخلا تبتتكو ةءارقلا يف دضاعتنو ضب

 دا

 نونف يف ًالاع ىهدلا مئاص ابدأ ًاَلاص ناكو هللا همحريرزملا نسملا”يبأ |
 يلاغتشا نم هارب امل يباوخا نود نم ينرئؤي يدلاو ناكو اهمقف علا نم

 ىلا ةغللاو ومنا ةءارق تعجز تمتكملا نم تلصفلا ينئاف ملعلاب

 ىدنحاب ةتاو هللا هنعنر قبلاو ا نب روصنم ينأ نامزل دهوأ انحش

 تيلو: ىتح يظفح ريغو يظفح نم ة ةريثك ابنك هيلع تأرقو ةنس ةرشع

 هرك ذ م دقملا يدلاو ىلا ليجد ىلع ءاضقلاو مكحلا ناكود“؛ 3 ةنس ءاضقلا

 ل ءاضقلا در دادغس مامزلا ناويد سعأ ىلو نيغسةاطخلا ىلا انام

 لجالاب هللا هدجم زب زعلا ا نم بطاخ ناكو ىلعلا جاتب بقتملا هللا

 ةاضقلا دج فرشلا لامج ىلعلا جات الا مي مالسالا ني دحوالا

 تاينزخحلا عم عمجأ ليجد رظن هيلا فيضَأ كلذ دعب ناكو ةافكلا نيع

 ديسلاو ا كارتالا نم كبلاممو ةريبك ةوريو ةعاحشو توام ١١

 برعلا نيب ليمب نا لاو تمصلاو ةماتلا ةسائرلاو كلما اذ

 ءارسعأ ابملا عم :م '"” يبرح فيضم رادو ريبك فو رعم هل ناكو مجعلاو
 رمل باوب هل ناكو ءاب رغلا نم مريغو مماقبط ىلع مجعلا ْ

 نا ىلا يناغمادلا ةاضقلا ىضاق نم هتنالو تاكو 2 |هريغو ةريظحلاو

 تدرحتو دادغب نيب ليجد شا ف ةديلب مسا يبرح 6

 اهريغو قف (90)



 * يوحنلا يلع نب دمحا ها

 دما انا لاقف . هنييا ام الا ةمجرتلاهذه يف هرك ذا أم عيمج هنم تاقنف هدلو

 نوملكتملا هريغ امناو لوزلا هلصاو ) لاوزلا لع نب هللا ةبه نب لع نبا

 أ نبال ظافلالا باتك يف كلذ ركد دقو عاجشلا لجرلا لوزلاو افلا اودازو

 | ةفيلكلا هللابنومألاهللا دبع نب نيسملا نب بوقعي نب دممنبا (تيكسلا
 | هللا دبع نب ةفيلكلا هللاب يدبملا دم نب ةفيلطلا هللب ديشرلا نوراه نب

 | ريخ هللا دبع نب داجسلا يلع نب لماكلا دم نب ةفيلملا هلل روصنملا
 | ورم مشاهنبا دجلا ةبيش ىلطملا دبع نباةمومعلا ديس سابعلا نبا ةمالا

 | نب يول نب بمكن ب ةرم نب بالك نب يصق نب فانم دبع نب ىلا

 | نب ةهيزخ نب ةنانك نب شيق وه رضنلا نب كلام نب رهف نب بلاغ
 | نب ددا نب دا نب ناددع نب دعم نب زازن نإ رشم نإ سابلا ن ةكودم

 | ليعامسا نب رادبق نب ليج نب تبث نب نامالس نب سيح لا نب مسا
 ظ نبوغرأ نب غوراس نب روحان نب حران نبدا نب ل ايلخلا ممهاربا نإ

 خاشوتم ٍنب كلل نب حون نب ماس نب ذشفنرأ نب , اس نب رباع نب خلق

 | نب شونأ نب نانبق نب ليثالبم نب درايل نب سيردا وهو خونخأ نبا
 | ءاثالثلا راهن *” ىضيف يدلومو لجو نع هللا ةرطف رشبلا يبا ءدأ نب ثيش
 ةفورعملا رادلا يفز وريف بردد تدلو ه.و4 ةنس ةدعقلا يذ رشع ثلاث

 ناكو هللا همحر ةاضقلا يضاق نيدلا نع يضاقلا ينقتثلا نبا ةئرون نآالا
 ظ مايالا يف كلذ دعلو ةيرهظتسملا ميال قباعلا بتاك دئموب يدلاو

 | يقزرملا ىلع ةرشملل هتأرقو نارقلاتمتخ تأشد ذمتنكو ةذم ةءدشرتسملا

 يحاض ىف )١(



 ها هي ةباوث نب دمم نب دمحا

 ديلاقم هيلا لت ثيح علا نم ةناكب وهو ةباوث نبا لشم لجرب نا
 ءارزولاو ءالقعلا هيضتريو ينادلاو يصاقلا هنأسلب اهنع بطاخيف ةفالحلا

 نيئسلاءاشنالا ةءاتك ىلون هناسل ةعارب يف هنامز يف ًاريظن هل اوري ال ثيح
 نم ناكام هنم نوكب نا ئسع نكلو هك اذه هنم نول 000

 ناك لاق ناوهو هلجال ةباوث نبا ربخ نايح وها قاس يذلا وهو دابع نا

 ينبغر و قمل ءالؤه ضعب ينءاج لوقيو ةسدنملا باحصا بسي دابع نبا

 لوطو الكش عصوو أطخ طخو نبرشعو ةسمخ تدناف ًادتباف ةسدنهلا 5

 ةيحاكرو نا فرعا تنك هل تاقق كلذ ىلع اناهرب لمعي هنا معزو

 اذهو لالدتسالاب عا ىتح دين اباف نالا تلكش دقو ةرورش ند

 هذه بردت. ل نم هلثم لو نا دعبب ال اذه لثمو تلق. راسا وه

 ناكلجرلاو فاجتلايف ةباغوبف ةباوث نبا ثيدح نم مدقت |م اماف ةعانصلا

 افوسليف ناكهنال بيطلا نب دمحا:ةهج نماما ىتا امناو كلذ” لجأ نم
 دضتعملا كحضيل هنمرشسي ذشاق انرك ثا افرجستما/ ٠0٠١

 فتاايحوبا نوكي نا اماو دضتعملا ءاساج نم ناك بيطلا نب دما ناف

 ملعأ هللاو كلذ لثم نم هعضو نم رثكأ ام عضو يف هتداع ىلع ىرج

 *( يوغللا يوحنلا نوماملا نب يلع نب دمحا لع
 نانبيش 14 يفتام حيحصلا لقملاو جملا طللا بسال

 هللا دبع دم انآ هدلو تلاس هدد اهنس ةنمتلا يذ يف هدأومو هم ةنس

 رك ذو هسفن رك ْذ هئمض دقو اذه هدلاو طخ !ءزج يناطعاف هنع دمحا نا

 نم لجا هلعل )١(



 ب ةياوث نب دم نب دمحا + 0

 ام ىلعاال ًاييعارغ ينتبسحو يبر طارص نع ينحزحزت نا عمطلا ديدش
 ٠ ثدريخاو ططا: تططخ ام فاو كلنامم نوتكمو كظافلا حطاب يف
 يف ينيدرت ناو هنع يدق لزتل مقتسملا طارصلاب ةلْص الا ضرعالب لوط

 ءيرب ينا هيلا دشرتو هيلعلدت اممو ةسدنملا نم هيلا ًارباو هللاب ذوعأ موج

 يق نا كلسفن كل تلوس ايسشيلو نورتو نولمت .اممو ةنيدنملا نم

 الالغاو لسالسو الكتال اهف كل ناو اهدوقو نم لب امتزخ نم
 لثم هيف نم ردبب نا ةفاخم هاف اودس تلقف ملكتي ذخاف ةصغ اذ اماعطو

 انو باذع ملا ىلا بحسف هبحس ترصاو لوالا لاضملا نم زدب أم

 ضأن وصنيال دادش ظالغ ةكئالم الع ةراجحلاو سانلأ اهُدوقَو

 ' اذه يدي تنك اسطر تذعا محَوو ماي ام َنوليو معا
 يف رظنأ ال يناةرافك امل سنبل نيعو ددرم دقعو دكّوم دبع لكب اهف

 ١ لعالو ارهج الو ًارس دحا نم ابمطتا الو أهلطا الو ادنا ةسدنحلا
 يقع ىلع كلذ لثع تدكأو بابسالا نم ببس ىلع الو هوجولا نم
 ضراالاو تاومسلا تماد ام اهوملعتت الو اهذ اورظنت ال مهماقعا بقعو

 هنع هللا كررعا تلأس ام نايب اذهو .مواعم موي تاققيمل ةعاسلا موقت نا ىلا
 ابلساقع ف نأ 25 لولو ينم ناكام معتلو هب تنحتماو هيلا تءفد اهف

 ىلع دمت كيلا ةحارتسالاو كلب ”ينمتملا ظحن تذخاو ًابفاشم كترضحل
 هيلا ريقفلا هللا دبع لاق . مالسلاو يركقل نيابم ريغ كناف يرذع كلذ

 امو روزم لعتفم ةلاسرلا هذه يف امرثك انا كلشال ناتاكلا اذه لؤم

 لضأآلا اذنك )١(

 ا



 ظ 5 6 ةباوث نب دم نب دمحا +

 ىلا 0 0 ل كا هتطاعم يف يش ينعي ةطقتلا

 للرد و م هكه هنن 4 ؛ هانا ءالغلا كلذ نم هل م

 قرطاو "بلم يتأرلا ليجساو ئرخلا دعصاو هيف ركتلا سد 00

 اذا تلا قودتشت نم ل اذاف وه قودنصا وهءع يش يلا م الوط

 مث قتلا نع سانلا هب دحلب دحلمل دل تاقف تو.اتك هتايختف تخش سل

 اقف قيبطتلا راك نمل هنو اييطتم هتاتطف اهظع اليم هكنم جرخأ

 لاق نيملا هب أقفتأ كليك نيببطتملا لايمارا ملو هلكب جعل كرمأ نا هل
 كنا هل تلقف تختلا اذه ىلع ةسدنهلا هب طخا نكلو ببطتع تسل

 ليه: تخن ىلع طخ أ هرذك يفهل رزاومل هنيد يف ينارصتل انام تنقل

 حوللاب بذكلا ىلا يب ليمتو ليللا قسغ ىلا رجفلا حضو نع هب لدعتل
 لاقف كدباكمل زن نك ينتبسح ما يوهّست يايا ماركلا هيتاكو ظوفحملا
 كارايل ضار ا ايم الو اولا امل تنل

 لوط افلا اذه نا دس ل علا يلقو طخ

 يردنا هللا كلئاق هل تلقو ميقتسملا بر طارص ت 0

 كفيرحتو كبيبشتو كطيطخم نع ميقتسملا يبر طارص ىلاعت لوقب ام
 عطاقلا ماسملاو رتابلا فيسلا نءادحأل هناو ميقتسم طارصل هنا كليلضتو

 هلوهو كيعلا هأدمو نوعردت م دعلاو نويبع رم لوطاو سلا نم قداو

. 

 انوجو (") اليوط هلعل (9) الك هلعل (1) 0
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 .؛ # ةباوث نب دم نب دما 1

 قارسبل ميضغام تاقفن, رضاحلا هوجو يف سضغلا تاراما ىلا تراظنو

 هتكبل ا الول داخلالاب نلعيو دادنالا هنود نم ذختو هللاب كرشي
 ةدكج هللا نمل تلقف هلوق ينظانف ميكح ناسنا مهن لجر يل لاقق ةبوقع
 ”راطوو للا اذه لعا م دمت, السم يدنع نا رخآ يللاقق ركب ةءوشم

 مدا حادحد ريصق لجرب يناناف هب ينتتيا ت تاققاريخ مالسالا ه هرك اذ

 ملسف يذلا حيبق رظنلا «ىس سطفا حلجا نينيعلا شفخا هجولا رودحم

 تبلغ دقف ا ا لاق كن انا 0- مالسلا هيلع تددرف

 مالسلا هيلع توملا كلع تلءافتف يحب وبا لاقف نم وبا تلقف يلع

 فرصي ال هتاف اهرش ينفك اذ مبلل ةسدنملا نم كب ذوعا ينأمبللا تلقو

 ا” جلا دفا ويح ]كو نيذومملاو هلل دمجلا تأرقو تناالا ىلا

 دالوالا هل نا يعددو دادنالا دختب ينارصنت يىتءاج يل اهدشد

 '0000 تار نم اتسفاو كتسدنه نع ائيشاندفا بف ينروغيل

 ةراحن ميرا اهناف هنارفغ ىلا ةليسوو هللا ةمحر ىلا اببس يل نوكيام
 آلا وعدنا تلقق اساظرتو ةاود نرضحا لاقق ةعاضن .دوعاو
 لاقف يلق ءاددوس نع لمدنت مل ابلك ةيلبب امهم تيلب دقو ساطرقلاو

 طايذنا مس نم رغصاك ةطقن طقن ينارصنلا نا تلقف كلذ ناك فيكو

 هكفاو هرفكو نوعرف ادع آم هللاوف ىلعالا كد رك ةلوقعم اهما يل لاقو

 لل هوةطقنلاب ءنصي ناكأمو يريوق هللا نعل ةطقنلا نم كيفعا ينا لاقف

 تذخا دقو ةبعكلا برو يناهجتسا تاقف ةطقنلا فرعت نا تنا تغلب

 ىو فرعت ال يل لوقي اهلقثب تالقتساو ابئابعاب تضمن ةباتكلا ةمزاب



 :/ 6 ةباوث نب دم نب دمحا ف

 قرط ابهوتو يرض اليخ ةطقت اهتم طقت ةتك نت ملقلا ذخاف ظ

 رافسا مح نم اهماع التو هسواسؤ نم اهملع م لصف رذلا ةبحنم رغصاك 0

 هذه ناو لجرلا اهيا لاقو يلع لبقاو هكفاب ,سهاج اهيلع نلعا مث هليطابا |

 يذلا ءيثلا امو ةبعكلا برو ينتللضا تاقف هل ءزج ال ءيش ةطقتلا |[

 نا الول ىلقع ىلع يتأب داكو ينريحو يناهذاف طيسبلاكل اقف هل ءزجال |
 تطحا دقي د الو يب مع نم هاو أهتعم# ام ةغلب يانا هناليبر يناده ظ

 ابق ترسو دنع ا ار دم ا ارنا امم تقو برعلا تاغ الع |

 هليلجو هقيقد ىلا ىنقبسي الو هب ةفرعملا ىلا ىتمدقتب ادحا دجا ال ام ىلا |
 +. رم كنا هل تلتف نيفنلاكو هللاكلاقف طيسبلاءينا 01

 0 مل / اوبرضت الق لوقب هللاو لاثمالا هلا برضتا نيدحلللا ظ

 لع ىنلد ةالادو كيلا يندشرا ةدشرص هللا نع قوما .مْنآَو مل ملعب ظ

 م 0 ذوعاو نيملا الا: يوحم كعسك الو ءوس ءاضق الا ىلا كفاس ا |

 اعايغرإ ىف 0 يلو هّللاو نودحلت امنو 5 هيلا ارباو نيملا [

 | يتذاعتساهركيتلاقم مس الف ميظعلا يللا هللا الا ةوق الولوحال نوكرشت |
 كناسل ةحاصف ىرا ينا لاقو "' السبتسم ىلع لبقاف بضغلا هفختساف |

 رضح نمالولف كلقع تاقآ ٠ نم ةفا ١١ كلوش كعردتو كميف ةمحتأ أب 8 ا

 أمو هسذاكا نينسحتسمو هليطابا نيب وصتسم هيلا مْواْغصاو ساما هّللاو 0

 ناسل لس ترمال مرزاوتنم تنيبت امو هعدخم هيا هئاوهتسا نم تيار | ٠
 هتنعلو هبضغو هريعسو هللا ران رخآ ىلا هجارخاب ترصاو نكت الا مكللا |



  ةباون نب دم نب دمحا ع 3

 دجلا لوقا ام لواو اندهاشو انعم كناك ىتح هتنبب و هتصلخت دقو كنلب م

 1١ |انلوريملا هللاو ةعانلا لع درب هيلا مسقلاب دحوتملاو منلا ىلوم هلا
 تييحا امتو هنمباننيب همامتاو كدو نم انحنم امىلعو كلذ ىلع ركشلا عارتا

 ؟”هلت ىلاامت هللا هنعل ةديبع ابا نا كيلا ىدأت امب كضرعتو كمالعا

 هدقتعأ ام يناقتيو معأ ال ثيح نم ينيد ملكيل يبلاتغا هسدحو هسدو

 0١ هيلع اقا ىل اص هلوسربو لخو نع هللاب نآعالا نم هرمضأو هارأو

 | يبديف لجرب ين هاو ةسينملا ىلا هتنم ءوس ةقددزلا ىلا يطب

 | يف ةعارب هه” ديفأ ىسع تاقف معز ايف يئئاضف هب لكت ًاضرش الع

 || يشد يناتاف لله ناب هتبجاف ءافك آلا دنع رافت وا ةءو ص يف الو ا ةعانص

 | طسولا مو زحم بذشم لبوط رصبلا بصع رشثتنم رظنلا صخاش يناريد

 || صاغ يسلجمو ناطيشلا ينغزي ذا نمحرلاب تذعتساف ةكسم يف لمزتم |

 هسلجحم يتعفر ىلا فوشتنو هقمرب مهلكو "” فارصالا لك نم فارشالاب

 هسلجم ذخاف نيرفاكلاب طيح هللاو هنويحبو هنومظعي و هبب رقتو هئانداو
 قاقشلاهظافلا يو قافنلا هدهاشم يف تنديتف هقأسوا متو هقادشا ىولو

 | 0 اضف ىلا اللصاو ًالعو ةسدنهلا نم ةفرعم كدنع نا ىنلب' تلقق
 | نا ىمع اهنم كيش اندبا ملف ةعانص لك يف يب ةك دحل
 "ب ءافك الا ىد ة رخأظو ةءورص يف ايندوا ند ىلع انل انوع نوكي.

 ةّنملأ لأ رآتلا نع حزحز ذ نمفمظعلا زوفلاوه وه كلذف اكسنو ادهز

 ١' رضحاف ًاساطرقو ةاودايرضحاف لاق زيزمب هلأ لع كلذ انو زاف دن

 فانصالا هلعل () ديفتسا هلعل (7) هسحاب ىزتت ق(1١) ا



 امون اطلع ب نع الا نم نيو ا

 هه هي ةباوث نب دمم نب دحا ©

 لاكش هيف ًاباتك مضو مسالا اذهب ىمسي مورا ءالع نم لجر لاق وه نمو
 . :رهذلا دحمأ ةبيغملاو ةمولعملا ءايشالا قئاقح ىلع لدن ةفلتخم ريع

 حتتفا هنمو ةبورلا تبثو ةساملا ينصِيو ةفرعملا فطلبو مبفلا ققدنو |[
 فيكوةباوث نإ سابعلا وبا "هل لاق م عملا فورح ريداقتم تفرعو طخلا |[

 لاق ناهربلا نياعتو لاكشالا دهاشت ىتح وه فيك رمت ال لاق كلذ

 كلذ دعب هيلا دعي لو روهشم' ”ىريوق هل لاقت لجرب هاتاف كلادب ام لمفاف |[

 ةباوثنبا ىلا تبتكف هنم تبحعو كلذ تفرظتساف سيطلا نب دمحا لاق |
 نم الجر نا كادف تلعج يف لصصتا ميحرلا نمجحرل هللا مد : اهي ةعقر ]

 سايقلا ةفرعم نم 'يشب اهيوشو كائاضف ليكع كلم وحار ]
 الحر كرضحاف هل تنذاو هلوق ىلا تيغصا كاو هيلا كين |طو يناهربلا

 كرشلا ةمئا نم اماماو رفكلا نداعم نم اندعم بذالا وس 0000

 ةفاقث يف كلزانيو نيصرلا كلّمع نع كءداخي كئاوغتساو كرارغتسالا '
 قباوسلا هننمو ثابق ةنسملا هدئاوع ليج الا زيزعلا هللا ىنف نيبما كليف | 1

 "” طحتو هتورذ نم هناهرب دعاوق ىلع ينأت ناب كدنع مئادلا هلضفو كيدل |
 نم هبنك لع كلذ يمالعتسا تيبحاف نما كقانم ىصقا نم هناكرا يلاوع |[

 ىلع كبحاصل يمول بسح كنم ناكام ىلع كل يركش نوكيل كتهج ||

 ىلاعت هللا ءاش نا ةئيشملا ربدت. كلذ يف طرافلا يفالثالو هنم ناكام

 كتعقر تلصو مي>رلا نمجزا هللا مسي : ارتست ةعقرب ةباوث نبا ينباجاف لاق

 صصالاو كد لصتا امريملاو اهمعتنم تريدتو اهاوخل تميفو هللا كزعا



  ةباوث نب دمم نب دمحا :

 رج نموظيغنمسيجلا تدق دق ةطخاس مو تحضا ةبابل اولاق

 | رمح يب يناوخا نيعاو ينيع مهوب ترق دقو ًاقح تقف

 | ربد نم دق دق هبحاص ناف لبق نم ' دق صيمقل اوبجعت ال

 نايلس نب هللا ديبع بطاخم هيف لبس ينالو
 ةبابملاو ىوملا ىرولا يف هل هللا مسق يذلا مساقلا انآ اي

 هباوث نبا مهبف تلخدا نيح اهنع ةءاتكلا لها يننت تدك

 هناتكلل هب املاظ مه موف نك انو ةينمشلا تنل

 هبابل موق بردا ىمسي له “وا ابتاك اكتحم انيأر له

 هيف هلو

 يلزه يف تدعو تامركم او يلغش نعو يدج نع ترصقا

 يلثم ابلثم ريض. ًاريغ هفيرصت نم رهدلا ينارا ال
 لقع ووذ هنلب سيلام هنونجي ةباوث نب دمحأ غلب
 | لضف يذ قزر مفري لقعلاف هظح ساجي ءرملا صمتن ناك نا

 | لاق يرميصلا ركبب وبا انيدح نيريزولا باتك يف نايحوبا لاق

 ظ لوق بيطلا نب دمحا تعمس لاق براحم نبا انئدح لاق ةكمس نا 6

 15 4ل لاق ةدييعابا ىتكي سابملا يبا تتاكلا ةناوث نال ًاَمدص نا
 | ناب كلئاضف تلك ولف ةعاربو ةحاصفو بدا وذ هنمو هللا دمحت كلنا مون

 | ىلع ةلادلا "” ةيسدنملا لاكشالا ملعو يبايقلا ناهرإلا ةفرعم اهيلا فيضت
 سديلقا ناكأمو ةءاون' نبا هل لاقق هتربدتو سديلقا تأرقو ءايشالا قئاقح

 يسدنطا ىق (*) و ق(؟)دق دق ىق )١(
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 نيس ةينالادنب زيمر

 007777 ااا ااا 1

 لزب ريق () ناو يناغالا |

 15 6 ةباوث نب دمحم نب دمحا

 هذه لسما
 همرض نم قيقعلا ءاضا قرب

 ظ اضيا هيف لاقو
 هباجاف ىوهلا يعاد هأعد نإ ِِ

 نب دمحا ىتكو . اقرتفا ىتح هدل هرب علاتنو كلذ دعب هلصي يبا لزب "' رف

 قفوملا هللا نيدل رصانلا سهاص نيح لبلب نب ليعامما ىلا ةباوث نب دمع
 اهركش داز ةمعن هللا هدبا ريزوال ينغلب ميحرلا نححرل هللا مس هللاب
 لوق ابلثم ناك ةىعللا ريداقم ىلع اهرادقم برأ للا رطل

 امئاهو ىرسك نوواملاو ةفالخ لا وثراوو ينلا لا اودغ كونب

 اهدعب ام مظنو املبق ام طبتري ةبهوم اهلعجي نا ىلاعت هللا لأسا اناو
 ًايفوم ءارزولا ةداس ىلع هللا هزعا ريزولا نوكي ىتح فرشلا لالج لصتو
 هءايلواو همدخ سل ناو ادت ةبقاعلا دومحملو ةتسم ةداعلا ليو

 قا نا م انوا 5 هل نوكيام ةيلاعلا لاملا هذه نم
 رع ةءاوث نب دمح نب دمحا فرص دق ناولس نب هللا ديبع ناكو ةيابل

 يدركلار وعالا

 ربللا نمبرغ يف نوضوخ ىضوف 2 رف يف رسملا باب تفقو يف

 )١( نال ق: (119:1) يرتحبلا ناويد (*) (١؟١6:1) يرتحلا ناويد :



 6 ةباون نب دمم نب دحا 5

 أ مشب نمةتوأ م ناو بولقلا لع مكتماشد نم مك ارا نيح ضاها

 مقلاب تمَلع ام بر اي تئشول مكتباتكهتظ هتظاغ نيح لئاق <
 | يبا 0 موقلا لا تاما كار ىناضاو تنسلا نلت لاق

 نب دمحم نب دمحا نب سابعلا لضفلا وبا يندح يتاببصالا جرفلا
 |. ادام يقاكسالا يلع نبدجا لك ل اينلا يرتعلا مدق '” لاق 1

 ظ | اهف لوق يتلا هيديصقت هاحبف هدنع هتدم تلاط نا دعب هاضرب ابان هبثي

 ١ هلا ين ريغ لدا نمو يلع نب دمج ا نم انبسكأم

 ا" هءابعاهوممساف ليثلا ةصق 2 املوا ىرخأ ةديصّ هاحهو

 | لأب هيلا ثعبف يبا كلذ غلبو ةباوث يبب ءاجم هايا هئاجه ىلا عمج

 ةءاسا مكتفلسا دق لاقو “ هدرف "' ابمالو اهجرسب ةبادو اباينو هرد
 | ”ةروفنف ةءاسالا اما يبا هيلا بتكق مكتلص لوبق هعم زوج الف

 لثم كحارج وساب امو تائيسلا نيهذد تانسملاو ةروكشم ةرذعملاو

 | 00 أم تيقالت ناف هتنمّصاو ىلع هتددر ام كيلا تددر. دقو كد |
 لإ شكواه سي أم لبقف نس انامحا لعفت 1 ناو انركشو انننإ كني

 ينلقثا امينتلمجو يناجخا ام ينتفلسا دقو يرعش نم نسحا هللاو كمالك

 ظ اهوا ةديصقب هيلع ادغ مث يفانن كنان

 9 يلا نع تدار اذا 12 لكم

 ظ )٠١8:7( يرتحلا ناويد يف ةعوبطم ةديصقلا (5) )17٠0:1( يناغالا )١(

 ظ ناويد (5) ةروفغم ىق ( ©) هيلا هدرف يتاغالا (5) هءاحلو هجرسب ىق ()

 دصلا ىلا (1109:1) يرتمجلا



 5١ « ةباوث نب دم نب دمحا

 ظ كلما طرششلاو اهءاضقكلا لع طرتشم دحلاو

 كلفم تددعا|بنلف :ابلم تنك

 | لوو الا. هلآ ال يذلا هللا ةيسقنت سانالا را مقو دق اذاو لاق
 أنا ام قثو اطسينم تْئش | هللا كاعر لقف لالا تبهذاو لاملا تفلنا

 بتاكلا يئارداملا لع نب دما لاقو . ىلاعت هللا ءاش نا ًاطبتغم كل هيلع
9000 

 ةديصق نم هباوث نباوحم دربملا ىقيدص يدركلا روعالا

 هباتكلا لبضفلا ابا تسمن

 تملا لها
 ا ف لداع نع

 معزي اقل ا
 المس نيف نيكل ١

 هباوث يب .تقم لجا نم
 هءاتكلاو ةباطخلا نم ن

 هباصعلا تعمجا كيلعف

 هبابو زرط مرلكلو

 هنأبل هل لاش هتل

 هءانك اولاش فق تسلا ف - ." دّسمش ال

 هبأبملا كلت تعلو هوهز هكهنع ”ضفراو

 ا" يميقلا سابعلا وبا انث يرصبلا مالسلا دبع طخ ىنرم تاق

 نه ةعاج هداعو و 5 سايعلا يلا نسا تردح لاق هيلاما قف ةظحح

 ةباوثث نبا سابعلا يبا نع هلأسف يئارذاملا يلع نب دما رضحو هباعصا
 هل لاقف قاتم هلو قافو الو كَقع الو دهع ال لاَقذ هب كديص قىم هل لاقو

 دشناف ئث نم لبف توحه تدضغ اذا كي يدهع باعت

 مخلاو رازوالا له معج مالا لش مننا ةءاوث يع

 ددش ق (*) .ةيوثق )١(

0) 



 © ةباون نب دمحم نب دمحا 0

 || ىلا ايلاو لاز اف هلءاعدلايف دازو فعاضف "امس ريو اروسو لباب جييساسط ا
 دم باتك نم لوقنم لوالاو يلوصلا ركذ اذكه 77م ةنس يفيفوت نا
 || لع نب نيسحلا يدحو يلوصلا لاق . باوصلاب ىلوا اذهو قاحسا نا

 21 يداغي تاكو لاق رقصلا ىلا ةلج يف ءانيعلا ونا ناكل اق ىناككلا
 || رقصلا يبا نب ىرج ام بقعب سلجم يف اعمتجاف رقصلا يبا ةاداعمل ةباوُث

 || "” لاقينفرعت اما ةباوث نبا هللاقف ايحالتف دعاص سلجيف ةباوث نانيبو

 ]| دق نقذلا لعاراخ نطفلا ليلق نسولا ريثك نطعلا قيض كفرعا ىلب

 ١ خالو هذف نع ريم نال كنع لح اعنا رتصلا يبا ىلع كيد نت

 ْ "لا كمد كبس ةلكأي نا كل فاعف همدهف ارجحالو هعضيف

 | الق ءانيملا وبا لاق امهمّألا ىلغ الا نانثا تاس اف تكسا هل لاق

 نب لالمل * ءارزولا باتك نمو . هتكساف رقصلا ابا سمالاب تبلغ
 ظ يف ناك هنا دربملا يل رك ذ لاق شفخالا ناماس نب يلع ثدح نسمملا

 ظ هيلع لخد ىتح هباوث نب دمحم ن دما سابعلا يلا دنع هل ةبون مون

 ْ اق أهف عقوو سابعلا وبا اجارتن ىرتحالا ةضر هذ يفو همالغ |

 | 011 ضرف .درإملا لاق هيلا تدنعاو تلصاف ابحالبصاب .ضأو ًاقيفخ
 ْ اهف اذاف ظ

 كلظ هللا لازا الف ىف باو سابعلا ابا لس

 كلبق تومي نيح تومنتو 2 انل قب, يذلا نكو

 كسوف وألا كتانخا“ امل وجرا ةنئان ل

 ءارزولا باتك نم عبط ام يف درت مل ةياورلا هذه (©) - ى (*) امموراب هلعل (1)



 اهي ||

 مي « ةباوث نب دمحم نب دا ©

 مالسلل يرصبلا نافه وبا هءاج ذا باع سابملا بانل فار ظ

 نبا درا لاقف ديرب نباو اماس نم همودق ببسو ها نع هلأسف هيلع ظ

 مايا يف كلذ ناكو ةقرلاب ناكو دلاخ نب ةباون نب دم نب دمحا ينم ةناوب

 هرك اهئااو يلا لاققف ةباوث ينب نع د فيك سابملاو ا ل

 تاقو ةاكزلا ماقم مهل يناحه تقا ينكلو اذه لثم موب يف مهءاجه |
 مهمادا هبش ميقالخاو 0 مانت كولم

 مهبااذا لوط ىلع ديزي 2نيعججا مهورق لوطف
 يبا نيبو ريزولا لبلب نب ليعامسا رقصلا يلا .نيب تناك يلوصلا لاقو |

 أ ترج ءايشااهنم بابسال ةنيدش ةشحو ةياوث ند دما
 قفار امو مداللا "”يياسوملاق يشر يتندح دق همايا ره ف ٠

 لجرنع لأسف عام ىلع فانك اد ناك االوهنم لقعا امنا
 يل 4 لاف يف 3 "دو ىلا ني رةصلا ونا لاف ٠ْ

 ملكت فاكر قصلا وا لاقف أرسل ْ

 مل دشبإ ال دن نمو دع ال جر نم نا ربع كنا كلبج نم ةداوث |[

 طساو» رقصلا يب ىلا لخد دق ةباوث نبا تيأرف هن رض نم رهدلا برض

 نيِئطاَدَل انك نِإَو ان لع هل كرا ديل ريزولا اها لاق مث هيدي ني فقوف

 هدلقو هسلبع مقر مث سابا با "نع بتل رقصلاو.ا هل لاقف أ

 نا لاقف دير ”دشي نا هم- نع

 يف باوصلاو : ازلا ق (54) دير ق (*) يوسوملا هلعل (”) ديعلا هلعل (1)
 ق (0) ةحتفلاب يننا ظفل هن اكف ( 8١ ص ١785 رصم عبط ) صئاصخلا رمغ

 كبيس



  ةباوث نب دم نب دمحا ل

 حيبق زجعاذه نا لاقف ةرازولا لبلب نبا ليعامسا دلقت دق ةباوث نبال لبقو

 يغا ايلف يكرتلا كابكي ابل " ةياوث نب دمحا نب دمح ناكو .رادقالا نم

 لاقف يضفار ًاضيا هللاو كبتاك كابكي ابل يدتبملا لاق ةضفارلاب يدتبملا
 هيلع ةعاملا تدهشفءالؤه لوق.ناكام ياكل ع فارس " كاكأ

 | موصيلو يلصن لضاف ريخ يبتاكنولوقت ام يِتاك سيل مبذك كابكي اب لاقف
 درو يدتمملا بضنف هيلع يلوق قدصا ال توملا نم يناجيو ينحصم» و

 ]| نم موقلا فرمنا الف ال ال لوس وهو ةناون نبايفلوقلا ةحص ىلع ناعالا

 ىثرلا ذا ىلا عيسنو مهمتشو كاك اب مهعمسا يدتمملا ةرضح

 أ هدد نم اوصلخت ناىلا هو ركمي لينف مهضعب صماو ممل ظلغاو تاعئاصملاو

 ظ ميركلا دبع نب لهس كابكي اب ةياتك يدتمهملا دلقو هب اون نبا رتتساو
 هيلارذتعاو يدتمملا ىلا َكابكي اب لصنت مث ةباوث نبا ىلع يدونو لوحالا

 "0017 11 نم ىأر نم راغب نب ئسوم مدق ايلف هنع حفصو هرذع لبقف

 (/ ددج الف ةباوث نبا هبتاكن ع حفصلا يف ةلئسملا يف فطلتلاهأسو كابكيب
 | © هبتاكيف ةلأسملا كابكي اب دواع ىرتلا روجانا راد يف ةعيبلا يدتبمل
 || يسفت يف ناك ءيشل نكي مل ةداوث نباب هتلعف يذلا لاقو هنع ىضرلاب هدعوف

 ظ | ١ رات اه عزت دف ناكناذ نيدللو ىلدت هق ابضخ نكل ينصخ يلع
 ظ فصنلاة علا مون 3 ةقلخلا هنع يضر 3 هنع تيضر دق يناف اعروت ررظاو

 | ةءاتك ىلا عجرو ًافيس هدلقو علخ عيرا هيلع علخو 6٠ ةنس مرح نم

 أ رضخالا نب دم نب يلع نسحلا وبا يل لاق ٠ نوراهنب نوميم كابكياب

 هباتك ق () يربطلا دنع باوصلاو لابكاب ق (؟) بتكي وا ًايناك طقس هلعل (1)



 ف هك ةباوث نب دم نب دمحا

 | كلذ دعب ىرجا الو اباوج رحب ملو سابعلا وبا لذختساف لاق ةباوث نبا |
 سابعلا وبا ناكو لاق ..ةرواحالو ةعزاتمريغ نم ابطسو د 00

 درولا ءامب يلع :هنم لقثتسم نحهتسم نودم مالك هلو ءاضغبلا ءالقثلا نم ||

 دق نسال املا, وما ار ا هن مجاحلا مالك نرم يف لسغا

 .تيناصتلا نم هلو 7: نقسدل اورروذتو اوعنسرو او 0200

 0 هوخاو . ا ةياتكسلا يف هتلاسر ةناتك ةعومجلا هلثاسر بانك ْ

 ناهلس نب هللا ديبع مايا يف لئاسرلا ناويد ىلوت ةباوم نبا دم نب رفعج |
 باتك هلو, اميلي السرتم ًاضرا.ناكدمحا نب.دحت ””هرسإ ناوإو 00
 دمحا هللا دبع وبا هنباو ةاوثث نب سفعج نب 9 ريغ نيرا ساس

 ممالضف نم قب نم رخآ وهو لئاسر ناويد ًاضيا هلر فعج نب دم نبأ
 *( سابعلا يبا مالك نمو ف

 تاجا ةجاملا نكلو دو ابلبق دقعشو سنا ابقبس نا ةبناكملا لع

 هل لس نو ا نظلا نسحن نم باتك تتكف كلذ نا

 مدع ومار مو ةليضف ه مدع نم م ريزولا توب | :نايلسنب هللا ديبع ىلا

 نيب ام لْمَأت نع لجمتو دارولا راظتنا هل ىبَأت يداصلا ةلغو ةليسو

 هرظتناوهرطفل مئاصلا بقرت هلابب ينرطخ نا بقرتالزا ملو داولاو ريدغلا
 ءادعالا كيقو ءاطتلا يمك و ءانألا حرب نا ىلا هرجفل يراسلا راظتنا ||

 . نيملاعلا بر هلل دجلاو نيمسوتملل ةب ال نبرصقملا مدقتو ينلخت يف ناو

 طقس(؟9) ًافيححصت دشأ تسرهفلا ةياوزو تاملكلاءذه نب فس |

 ةباوث تسرهف (4) هللا دبع وبا تسرهف (©) ةعوبطملا تسروفلا ةخسن نم هركذ



 * ةباوث نب ميركلا دبع نب دمحا © 1

 و سي علل دع ندع ندعو
 | ””دنلا قاحسا نب دمم هرك د سابعلاووا لوحالا لبس يبا نبا لاقيو

 | جارملا ةعانصب املاع تاكو مهلضافاو باتكلا يمدقتتم نم وه لاق
 | 2 جاركلا باتكهلو 0/٠ ةنس تام هرصع لها ىلع كلذ يف ًامدقتم

 ظ م ل
 ظ نب ةباوث نب دم نب دمحا وه "' ميدنلا قحسا نب دم لاق سابعلا وا

 ةبابلب فرعي سنون نا ليقو ىراصن مهلصا بتاكلا سابعلا ونا سنوي

 ١ يلوصلا لاقو 777 ةنس سابعلا وا تامو ةدابل ول قو انابع نك

 | لاق ذازاط نب مهاربا نب بهو ديعس وبا ينثدحو لاق 7م ةنس يف تام

 | ةعيض يف ةعزانم ةباوث نب سابعلا يبا نيبو نيسحلا نب ىلع نيب ناك
 000 اان نوكأ ديع هيجل ءاسؤرلا شعل سل يف اممجاف
 | رظانف نعلن 5 مساقلا يبا هيخا ىلا سابعلا يبا ةرظانم نيسحلا نا

 م نم هلوق اج يف لاقو هب زنطيو هرتاه سابعلا نا لبقاف سايعلا ابا

 ظ 01 ناك يبص ىلا نبط ب / لع تمن لاق  ةذيذبلاب متقف اعا

 | لاقو هسأر نع فشكو هعضوم يف اغا ماقو هديب ذخاف ةلبقملا ايندلا

 ظ نالفتش ةءالف نم يدلو اذهو قوت 5 رعدق انك شامل <: هنوص ىلعأب

 | نكيل نا بهاذملارئاس ىلع ةنسلاو جملا قالط قلاط ينم يهو ينالفلا

 | دج نع ينكآل “” نب. زملا نالف هدج طرش يعدخا يف يذلا طرشلا اذه

 ١” ردع تسربف (©) ١1٠( نص ]) تسربف (() ( 1*هسص) تريق ()

 نب رمعلاب تسربف (0) تسرهفلا ىف فحبضم (غ) نيكل



 دي  ييووحت

 00010 ا

 الا 6 يدبزيلا دمحم نب دحا 9

 اراب يفو انيحا ”صققلا يف . اهب تست 0 0
 اراجخ روزأو ا وحلا . ةياغ روزا لاا

 اراعدو اراطش بيجاو + ىدحل اعد نل 00

 ارامزصو اراتوا معيطاو ةلذاع لكو حيصنلا ىصعا

 تناو وزغلا ىلع سانلا ضحاو ودع هجو يف انا لاقو نومأملا بضنف لاق

 تلق مث هماهب ءيشلا تلق دادغب ةهزن مرك ذا

 نايا ام ضالارهخ تءاذزو ير 7 نومالا ترس

 ارارساو. 2 انالعا ضضرفلل .ةددّؤم .هتمال 0030

 يتلع نم لزهلا بول ل

 هتعاطل 0 تالظو

 نطو يل يهف اضرا لح نا

 اناذيمل  هلظا راد تنضزو

 اراح هل نقو هراوجو

 ارا انج اهمع و

 ناك هنا ربخا نينمؤملا ريما اي لاق ام نسحا ام منك أ نب ىح هل لاقف

 أهمف دشرلانا معو هتفيلخ ةعاط رثاو ىوعراو كلذ كرتق راسخو ركسيف

 مجعملا فورح هيف عج تيب اذه يديزيلا نب دمحالو .كسمأو نكسف

 وهو اهلك
 اضغلا يذب ماظعلا ءامخ سمشلاك ىجص تزرب ةلفط ينتحش دقلو

 لئاقلا وهو للعلا يف هتيب لها لثما وه لاقف يديبزلا ركب وبا هرك ذو.
 ( لصالاب ضايب ) امالغ وجب

 يناغالا () نع يناغالا (؟) وهللا نطاوم نم دادغب نم ةبيرق ةيرق )١(
 دجلا

 ظ



 ** يديزيلا دمم نب دمحا 4 "7

 ءرهد“ نيل نا نسحلاو ا عهمم

 خا ينبجع سيلف باوملا نلو

 "”فالعلاب سيلو ليذملا وباو
 | فارشالا ىلع هه فانا فرش

 أ ىفاليالا " ىلا ىو انسوفتف

 | ته © ءءانو باش نيددلا يف
 ظ و يددزبلا دمح يلا نب دم نب دمحا

 ظ لاقف قشمد خيرات يف رك اسع نب مساقلا وبا ظفاحلا هرك ذ رفعج وبا

 | يومتلا يودعلا رفعج ولا ةريغملا نب كرابملا نب ىحن نب ذم نب دما

 ظ هحوبو قشمد هعم مدقو نومألا ءامدن نم ناك يددزبلاب هونأ فورعملا

 | الرقم ناكو يراصنالا ددز اباو يح دم ابا هدج معس مورلل ايزاغ اهنم
 ١ سابعلا نء دم هيخا نءاو دم اننا لضفلاو هللا ديبع هاوخا هنع ىور

 | انثدح *” يناهبصالا جرفلا يبأ باتك يف تأرق . 750 ةنس ليبق تام

 هلوا هب هتحدم ارعش هندشداف وزغلا ددرب وهو ارا

 "اراب نم تالخنلا اذ رصقاي
 .٠ يي 3

 رم ىلع اراجشا ترصبا

 اراق نم دلل“ تثدح ىلا

 ٠" او ارابآ ترذف

 نايعالا تابفو بحاص هركذ هب ضرعملا فالعلا ليذطلا وبا (؟) سلق ق )١(
 ىراب نا سورغلا جات بحاص لاق (0) ( ه* : 18) يناغالا (4) هنافو ق (5)

 تللح يناغالا (1) ةلاطرلا



 46 يناهفصالا فسوب نب دمحم نب دمحا

 دو بغ اندم ام كرمعل

 هلام انتنوك ناار

 داؤود يبا نب دمحا ىحنو

 هن دل لعل لف هأنر زف

 أاتن لام 3 هضوح دّروت

 هىدل ىظحن هودع لظي

 هادج نم ةءالسلابانيضر

 هير ود طخ رادج يف. ول

 كلامو يعفاشلا لع تقراف ]

 ادهاز ةعامجا نيد يف كاراو |

 هناوخا نضمن لا بل

 بقصم ليلخ نم كؤادف ين

 الثع موقت ةئادغ يدنع

 مهشبدح نسح ذإ. موجنلا لثم

 ىرثلا ةبشعم ءارهز ةضور وا

 هملعي لوصيي لع يذ نإ نك

 )هر

 ديلولل همم وفصلا انلذب

 دوع لك ىوذالح ا اماذا

 ديتعلا فرشلاو دولا ليلس
 ديعولاو ددملا ريغ ىلع

 دورولا ةدماح ريغ تاق

 دودولا نود نهظحلا لين

 دوحو مرك نم هانيفع أو

 أرعش ة رعلا ىلا هبلق سردلل لثم 5 لاقو

 هلرضوج يلع ى# سوالف

 هر وصل ن *ىو نك جامل

 ةفسافلا لع ىلا مالسالا مع لاحت ا نع لدع لجر يف لاقو
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 فل
 نلرزعأو مامر

 سوشاالا فرط ليك هيلا ونرب

 | يفاشلا ءاقللا هنم ينفشد
1 
 قانصآلا «هتيع هَل

 ْ 0 0 ا
0( 2 

 فاوق دخت ىدعل ل وا



 دشارملا باتك - ةريطلا باتك. لأفلاو زجرلا باتك - ةفايقلاو ةفايعلا |

 ظ

 «ينوكلا دمحم نب دمحا فن

 )املا بانك ليلا باتك فئارغلا باتك . نينافالا * باتك

 م نك رداونلا ناك صيروعلا تانك ةسارفلا ىف

 70001  نارقلا* لضق  باتك . نارقلا باو باتك . قالخالا
 || تاتك- حازملاو ةباعدلا باتك  تابختتملا باتك“ لل ملظلا حيباصم

 | تابوبج لا دبع ايؤرلا باتك .٠ ةوفصلا * باتك . بيغرتلا

 '” 1 |قلخ ءدب بناتك . ضرالاوتاومسلا قلخ ٍتاتك . تاهو ركملاو

 ظ باتك . ملص يب دا يراقب تاتك - ضاورلاو ندلوالا ةباتك + نكلاو

 (| .ليوأتلا ب دك ةامطلاو ضان لا ةنناتك . ةيباوزاو ملص يبنلا تانب

 ا '001 بطلا باتك .٠ لئاوإلا « باتك - لاجرلا « تاقبط باتك
 7 انك هقلخ هن هللا ىطاخ ام « باتك . للا « باتك . نايبتلا

 بايك ةضاي رلا باتك ٌتارقلاو لاكشالا تاتق ؛ كل لوادح

 ْ يزاعتلا باتك. "ىناهتلا باتك . ةبعكلا ركذ
 أ *« يناهبصالا فسو» نب دمحم نب دمجا اع

 | لاقو اهم اوناك نيذلا ءابدالا ةلج يف هركذو ناهصا باتك يف ةزمح لاق
 || ىلا قبس مل ءابطخلا تاقبط يف باتكو . ءاغلبلا تاقبط يف باتك هل

 يضاقلا يف يناهصالا دشناو باتكلا بدا باتكو . امبلثم

 ' ديلولا يلا نبا

 لئانف تس يف (4)



 |يف _- - -_

 01 اذ 02 ل ا ا

 3*9  ينوكلا دمحم نب دمحا 8

 دقعاو ءافعضلا نع ةباو رلا رثكا هنا ريغ هسفن يف ةقث ناكو اهاوماقاف قةقرب ظ

 نساحلا يف ذدز دقو اهريغو ”نساحلا اهنص ةريعك ابتك كل

 . فطاعتلاو محارتلا باتك . غالبالا باتك اهبن لإ عقو اف صقتنو ||

 باتك . ةرشاعملا بدا باتك . فانا باتك . سفنلا بدا باتك |[
 باتك . ضيراعملا باتك . ةيهافرلا باتك . بساكملا باتك ةشييملا |

 ٠ "لجو نع هللا باتك نم.دعاوشلا تاتك .لاثمالا ٠5
 . موشملا باتكا ::ىفاودلا بانك قفازلا تا موجنلا باتك
 فالتخا باتك ..يزلا باتك . ناكرالا باتك . هب ]1 0303000

 باتك . ناويخالا باتك هبفلا باتك. لك الا باو 000
 تاتك للعلا «"”باتك . هماكحاو ثيداحالا ريسفت باتك . بار

 . نيذهللا باتك . ريذمتلا » باتك . ضرودتلا « باك 0
 . بيررغ باتك< ةرصبتلا باتك خيراتلا « باتك. ةيلستلا باتك | |
 رثاملا:باتك . ءاسنلا باتك . قالخالا ماذم باتك . نساحلا تك |

 باتك . ةظعوملاو دهاذلا باتك . مالا باسنا باتك . باسحالاو 7
 بهاوملا باتك . قئاقملا باتك . يئاجعلا باتك . ءارعشلاو رعشلا ||

 4 نييعتلا تانك“ ةجرلاو رونلا ناتك وهو ةايحلا 3 تاك ظوظحلاو

 تاتا 1 قورفلا 03 ناك لاعفالا مادم باتكأ ليوأتلا بانك |

 اتهه ةروكذملا بتكلا ضعب تسربفلا بحاص بسن دق 69 رياحخلاف (04)

 ميجخلاب اهيلع لعملا يهو بوبحم نب نسل |

ٍ 

 ظ



 دمت نب دا ع م

 ح هللا دبع نإ صفح نب ناولس نب دي نب دمت نب دما ا ٠
 | حتوع نب ديبع نب هللا دبع نب رماع نب مناغ نب ةفيذح نب مبجلا يبا نبا |

 أ ل35 ن يذع زون نم هلا ديعوبأ يمبجلا يودعلا كَ يدع نا

 ا ١ و قارملا لحد يزاجح ةفيذح نب مهجلا يبا هدج ىلا بسم, يثرقلا

 |١ لواسو بلاثملاو بسنلاب كاع ًاقتم ارعاش ةيوار ًاسدا ناكو أشنو بدأت
 ' 1-1 ن دو قايز ملا هرك د ”تام.بتك كلذ يف هلوسانلا ةلج ١
 ا 0 زل رش نينامعلاو قارتملا نم موق نيبو هنيب عقو الاقف ميدنلا ظ

 ْ رماب سابعلا رك ذف كلذ يف نييعئاملا ضعب هملكف رك ذ حقاب مهفلس
 ا أهأبا هب رض ىلو» طوس ةئام هب رض رماف لا لا ىعساف مظع

 1 هيف لاق هب رض نم غرف الف ميهاربا نب قاحسا نب ميهاربا

 ا

| 

 ظ

 ردص ةلغ دروم 1 ّْ كلا تبطو مولكلا اريك

 رجشلا قرواأم هديبعل 2حطتنم باونأ يف موللاو
 .نيموصعملا تباتكاهرابخاو شرق باسنا نايك عكلا نمالاو لاق

 | 0113 . ةيوعشلا ىلع درا ين راصتنالا باتك . لاما باتك
 ظ رغم لئاضف

 « نمحرلا دبع نب دلاخ نب دم نب هللا دبع يبا نب دححا اع
 ينقتثلا رمز فسوب ناكو لصالا يفوكلا رفعج وبا يترلا يلع ندم نبا
 ْ دعل ىلع ندم هدج سيح دق كاملا دبع نب ماشه لبق نم قارعلايلاو

 | ىلا نمرلادبع هيباعمبربرف نسلاريغص دلاخ ناكو هلتق م ىلع نبدبز لتق ْ

 ]| حصا توقاي ةياورو ( ١1١١ ص ) تسر هقلا يف () لصالاب ضايب (*) نب ق (1)



 1 6 ررحلا دا

 راصو اع رسل انا قبف برهو هني يف ناك الك ذخأ كلذ مالغلا ظ

 راموط فصن نوراه وبا ذخأف هربخاف دادز. نا ةفيلخ نوراه "يبا ىلا |

 هرخ | يف "'عقوو هرتثلو |

 لوعمردخ تناو عيفشلا اناو لوحالا سلق راطف مالغلا رف

 الف هيلا هل صواف دادزب نب دم ىلا.هب ضما هل لاقو هيلا هعفدو هتخ م ْ

 كقمح نم اذه لاقف يردأ ال لاق كباتك يفام هل لاق دادزب نا هر |[

 وعر هر نسخ اهدنا لف هضف مث هيفام يردت ال اباتك لمحت |

 هتحم عقوو تبيلا ىلع فقوف هرخا ىلع ىنأ تح كحضي ْ
 لزنلاب ةطيبر مالنلا نأ + هماللدبحا تلا 0 ظ

 تاعج "يف هللا هللا هل لاقتف هتفياخ ىلا هدرب نا هاو هلوانو همتخ مك

 نومألا ملك نأ هدعوو هل قرف اهلا ترص يتلا لاخلا نم ينمحرا كادف

 ظ معنا ىرحاب ا حرش هيف هلك نومأملا نم .ةولخن كلذ 00

 نوماملا رماف هفخسو هتدقع ىهوو لوحالا لقع فعص هل فصوو |

 ه. يرتشتف يلام ذخأت هللا ودع اي هل لاق هدد نيب فقوالف ا
 ديما ١ كام كليم لاه هامل جلجلتو كلذل عانراف كنم رفب يتح ًامالغ |
 لع لعفت مل كنا فاحاو يبسأر ىلع كدن عض هل لاقف ت تمض

 ابحت نا هيلاريشدو كبف نيمألاف 00 هدب ذخأب دادز. ” نبا : '

2 

 ءاتغا ىتح ةرم دعب ةرم هلصوو ربش لك يف مساو قلو" 00

 نوكالا قاع دق (") عفرو ىق(50 قى ()



  ررحلا  ٍبيلكن ب دمحا 7

 أ هيلع يمنا مث هيلا رظنف يديس اي كدجت فيك لاقو هديب ذخأف و رمج
 لوقب وهو قافاو

 لآ قوغلا نسا[ تلا هيفا ىلا

 لع ىنح 9 كلم يش ام_ دئاعلا اها

 مكه يف انهي ايلا دعو ايبع دشال
 هداني ضيم نق وشرع كاب. ال« فيك

 هللا هجر هانفد ىتح انحرب اف اهيف ايندلا قراف ةقبش قبش من
 *« لوحالاب فرعي ررحملا دمحأ الع

 | سودبعنب هللا دبعو:ا لاق كلذ دعب و نومأملاو ديشرلا مايا يف ناك يدق
 ظ عم صخش ررحلا لوحالا نا هياتك يف ديجلا دبع نب لضفلاوا رك ذ

 | قشمد ىلا نومأللا صوخش دنع نومألا ريزو ديعس نب دادزب ن دم

 | ةلقو ةب رثلاو ةدحولا دادزت نب دم ةفيلخ نوراه يللا ىلا اموب اكش هناو

 ظ "يشل هربيل "سا يف ِن ىلمأملا مالك يف دمت هل ملكي نا هلأسو ديلا تاذ

 | سفن بيط تومأملا نم دادزب نب دمحم ىأرو كلذ نوراه وا لعفف

 ريت لازب الو هم ساثلا فرعا انانومأملا هل لاقق هيلع هفطعو هبف هملكف
 هطعأ نكلو هدسفاو هرذب توقلا قوف قزر اذاف *يث هعم نكي ملام

 ظ ىرجام هفرعو لوحالاب دادزي نبا اعدفهرد فالا ةعلرا كمالك ع ضوأ

 | ىرتشاو رانيد ةئاع ًامالغ عاتبا هضبق الف لاملاب هل ىعاو داسفلا نع هاهنو

 | ىأر الف *ىث هعم قب مل ىح كلذ دعب قب اهف فرحأو اعاتمو ًاقيس

 ظ
 ظ
 ا
ْ 

 ىسمأ ىف (5) قوش نم كله دق عراصملا )١(



 ةتيضهسل لاس ع ب يش يي نع عنا ل ال الا نيس وكم ,

 هن 6 بيلكن ب دمحا ل

 اهعومد“ -ضيفن تقرع ةلقلا تنثر
 اسييضت 2 يف هللا ةمرح كنا

 ورم |يححساف اهوأ أرقو ساجلا يف ناك نم اماع فقوو ورم تايمالا ًارقف

 هيفلاقو هعبنو هسا كرتف كردم ىلع مالا لغو روضحلا نع عطقشاو

 أهلوا يتلا ةروبشملا ةجودزملا هتديصق

 ناسللا تماص عمد قطان 2 ناد هاوه ءان قشاع 3 نم

 نارجملاو دصلاب بذعم نامملا قلطم بلق قئوم
 هسلجم عطقو هرجه امل هيلا بتكو ةليوط يهو

 يساقأ هاوه ينام ىلع ادبش سافنالا ةدشو عومدلا ضيف

 يسابلو هسابل نيب ناتش انضلا نسبا" وه وهو ةحالملاسيل

 انلا مالك نم رذاح دقام هدصيو انلاصو درب نماي

 يسارب لاقبام'بصنف مبل> ةلاقم كيلا ثقب 0

 مال كرتو هلقع ريغتو همجج لسؤ ساوسولا ىلا كردم جرخ مث | ظ

 هنرضفح حش نب ىسع ن دم نب ناسح لاق شار هلا مزاو. ناوخالا ١ ظ

 ملا 00 0 2 نم ةعاجج يف ْ

 دق انلق لمف 0 لاق ةءو ص باح 5 امد روس اذنه لك ناكر ]

 هيلع لس هيلع انلخد ايف انمم ضهنف لاق“ ”هقحلت كبسحم ال لاح لارا.

 41# ص قاشعلا عراصم يف تعبط اهتمرب ةديصقلا (؟) ءاب عراصلا ف(
 هب ىضرت عراصملا ىف (ه) دحا مكيف افأ عراصملا ىف (4) -ق (م») "48 '



 *# بيلكن ب دحا <«

 | 1ع افرصلاو ا ا ا 7

 رئدلا 1 0 اهرلا ليا لصتا ايف الا ذئمو

 مالغلا ةبقر برض نم ددال غلغيك نبا ممل لاقو نابهرلا ريغ هلتق ام اولاقو

 | كلذ يف بعصنو طايسلاب نابهرلا عيمج ريزعت نم د الو رانلاب هقارحاو

 اودشو قارولا دعس لتاقاب ناييصلا هب حاص هلها ةرازل اهرلا لخد اذا

 ظ ةنيدملالوخد نم عنتما ىتح كلذ يف ص الا هيلع دازو هنومجري ةراحملاب هيلع

 | *ريخ ةءاكملاهذه لثمو .هنم ناكأم يردا امو ناعم ريد ىلا لقتنا مث

 ظ 0" مج اللضاف ايدأ عاش كان ناك يتابيشلا ىلع نب كرام

 | ظلوا حدرم مالغ مورلا ريدب ناكو هاراصن رشاعيو دادغب مورلا ريد

 ميحلمأو ابجو سانلا نّسحا نم ناكو اتحون نب ورم هل لات ىراصنلا

 | عمتجم سلجم كردمل ناكو هاؤه يلع نب كردم ناكو اقلخ مبلك أو ةرود
 ظ 9 كردم هل لق”ةيموذ 3 حش رضح ناف ريغال ثادحالا هيف

 | موقيف هللا ظفح يف رمق نايبصلاو ثادحالا عم طلتخم نا *” كب حبق
 | كردمبتكف اموب ورم ءاخ هب ماهو هقشعف هساجم رضح نمم ورم ناكو

 ظ اههف اذاف اهأرقق هرحح يف ابحرطف ةعقر

 ابعوج نسح مث كب يتلا لعلا سلاجع

 ( 10١1 ةيايطنطسق عبط ) قاشعلا عراصم ىف ةياكحلا كلل ظحرو (10)

 كلثع حبش عراصملا ىف لبك عراصملا يف (8*) 1٠٠ صو اه5 ص



 « 8 بيلك نب دا ##

 ريدلا ىفاو اذا ناكم ناطلسلا“"فاخنو راعو منا انيلع اذه يف اولاقو هوبيجب

 هقشع دادزاوهدجو دتشاف هملكي مالغلا اوءدد لو هبجو يف بابلا اوقلغا

 اهيف ام عيمج برضف هرادىلا فرصناو هبا قرن نونجلا ىلا راص يح

 وبا لاق يبي و راعشالا لمعيو مهيب نأيرع وهو ربدلا ءارحص مزلو رانلاب

 الاب هانأر ذ هيف انتن ناتسل نمجوعم او انا امون تربع مث يرب ونصلا ركب

 هيلع انملسف هتقلخ تريغنو هرعش لاط دقو نايرع وهو ريدلا لظ يف

 ىلع رئاطلا كلذ نايرلأ ساوسولا اذه نم. يتاهد لام ٠ ٠٠١
 :يوخا اي اكقحو انا لاقف منن اناقف كانه رئاط ىلا هديب ًامداو لك

 لاقو يملا تفتلا مث ىسيع ىلا ةلاسر هلمحاف طقس نا ةادغلا ذنم هدشأنا

 بتك | لاق مف تلق كحاولا كععم يرب ونصاب

 بيلصلاو- كدنع ليجتالابو ىو ريد ةماحجا 3
 امال ينع لبو

 اه ءاضاو ةحوس ةل

 كندا ماملا اشار اولاقو

 وكشي نيكسملا كدعس يلوقو

 دديعي نم :كأل هوا لا
 يريقلو حض ا اناناو

 يشع صيغنت دحاو بيقر

 بيطر نصغ ىلع رق

 بيغملا للح يف ردبلا ناكو
 برملاب انا ام هّللاو الو

 بييللا نم رحا ىوج بيه

 تمرق نم ما

 بييحلا رم

 بيقر انئام هل

 نم تنام تحت

 عاتكت

 تيبلا اذه نع الدب قاوسالا نييزت يف (؟) فاو ف
 بيجولا نم رش ام يباقف يع نامصهرلا ةعامج هاه



 * بيكن دحا ف 18

 ساجي ناكو اقطنمو اعبط مهفرظاو ادق مهالحاو '' ًابجو سانلا نسحا نم
 يف يص ذئيح وهو هيلا ليعيو هبحن انعيمجو انراعشا انع ىتكيو انيلا
 ' ١ راعشألا هيف لمعيو اسربتم اًعْشَع قارولا ”” دعس هقشمف باَتِكِلا

 هناكد يف هدنع سلج دقو كلذ

 مقلا عضوم يتاظع رباف كاهو يد دادملاو ةاود يداؤف لعجا

 متسلا نم يل ءرب كلذ نأق دس هحماو يمجو حوللا ريصو

 نم نايبصلا يف رهشا تناو يقلك نع يردي.ال لمملا ىرب

 ا ' ' قالخالا فراشو ربك الف هرخ اهرلا يف مالغلا قشعب عاش مث

 ظ ىلا هن : اجرخو هأباجا ىتح |مهملع لاو كلذ يف هماو هأبا بطاخو ةنيهرلا

 ]| سارولا اعفر و ةنالق هل اعاتباف هنسح ةبأم يف وهو ةقرلا ىلع قورد

 | ايندلا | 0 اسم !هيمالتلا م اقاف اهنع لاملا نم ةلجج رادلا

 ظ لالخيف * دعسو مالغلا عم ريدلا مزلو هناوخا رجو هناكد قلغاو تبحر ام

 | ًاسامث لمع دق مالغلا ناكو ريدلا يفوهو هيف لمح امثراعشالا هيف لمعي كلذ

 | ناحبر فارطا اهفرطا تنأك نابلا نم انصغ تلع دق ةمحاي

 نايس سا,شلا»و سمشلا امال اوفرتعافساشلاب سشلااو داقدق

 | ناسنال نيع نم كنيع ناسا امد قاره 5 ىسي ىسيللقف
 | نا هومرحو هتعدوهنو هب دعس مامل ةرثك الخلا طاب نا مث

 ظ نم هولأس ام ىلا مهم .اجاف د نم هجارخاب هودعوو هلخدا

 00 ال1 معو هود داتا د ارا كلذ

 دضس ف (4) تاعلا مل م9 دصس ق (*3:وأ ق٠ (1)



 5 # بيلك نب دمحا

 يناغا يف روبشملا باتكلا بحاص وهو ليلج تب نم اذه ملساو تان أ
 تكذو' "لك دعملا اياهناتيأر دقو يديجا لاق ًاسدا ارعاشناكو بايرز ظ

 ينربخا يل لاقو اهفرعف ىتاكلا ينالوا ديعس نب دمحل ةصقلا هذه |
 يف يشمب دحا داكي ال رطلا ديدش موي يف اذه لسأ تير دقل لاق ةقثلا
 سانلا ةلفغ نيح دقو هل ارراز بيلك نب دمحا ربق ىلع دعاق وهو قي.رط
 لوأ يف لسا ىلا ىدها دق بيلك نب دمحا ناكو تقولا كلذ لثم يف
 هيلع بتكو حيصفلا باتك هرمأ |
 حيلم ظفل لك 2 حيصفلا باتك اذه ظ
 يحور كتبهو اك ًاعوط كل هتبهو أ

 تيبحاو اهمحاص صا ينبجعا ةناكح يدلاخلل تارايدلا باتك يف تأرقو ]
 اترك ذ لثملاب ركذب لثملا ناكو اذه يباتك نم عضوم امل نوكي نا |
 وا "” ينثدح لاق نابراقتم ناربخ اههناف بيلك نب دما ربخ بيقع |[

 ركب ونا يندح لاق سعاشلا ينارملا يدنكلا نيسللا تن يت
 هناكديفناكو ”دعس هللاقب قارو اهرلاب ناكل اق يرب ونصلا دم نب دمحا |
 | انك انولتفو اره نس مبفلاو بدالا نسح ناكو بيدا لك سلجم ظ

 ماشلا ءارعش نم انريغو ىعاشلا يناشلا جوعملا ركب وباو انا هناكد قراشن |

 ىسيع همسأ نبا اهراح رابك نم ينارصن اهرلاب رجاتل ناكو رصم رايدو ||

 | نيب زت ىف ةياكحجلا هذه تدرو () ( دمحا نب يلع) دمحم وبا لاق يديما (1) ظ

 | :ديعس ق (0) ١7١ ص ( ١15 رصم عبط ) قاشعلا قاوشا ليصفتب 'قاوسالا ||
 دعس همسا نا ينأي امف تايبالا نم رهظيو |



 *« بيلكن ب دحا هن

 || دب ال هل تلقق كلذ قيطا فيك يردأ امو ةبعص ةطخ ىلع ينلمح دقت

 ! نب دما لزم انينأ الف الجار ىعم ضو هءادر ذخاف كدعوب يفتن" نم

 رمحاو فقو بردلا طسوب الف كد برد رخآ يف نكسي ناكو بيلك
 الو يدق لا نا عيطتسا امو توما هللاو ةعاسلا يل لاقو لجخو '

 ا نا

 فرصنت نا لزمملا تقلب نا دعب لعفت ال تاقق يسفن "' اذهل ضرععا
 ' .|١ تبدخاو هتمبتاف ًاعرم عجرو لاق ةتبلا كلذ ىلا هللاو ليس اللا ١

 || تعجزف هكردا لف ىغمو يده يف هنم ةعطق تيقو ءادرلا قزمتو ىداهف

 | لوانم انار ذا "هيلا لخد همالغ ناك دقو بيلكن . دما ىلا تلخدو

 )د18 نسا وأ نياو لاقو .هنولزينت '” هنود يت او الف ارشيم بردلا
 ظ راك اهتم لقعي ال مالكب ملكتي لعجو طلتخاو هتقو نم لاحتساف ةصقلاب

 || هتهذ هيلا باتف تقو عجرلا كليويللا“ تيكا عجرتلا نم

 دشنأو عمسا هللا دبعابا اي يل لاقو

 ليحلا مئاحلا ىلع اقفر ليلملا ةحار اي لسأ |
 ليلخلا قلاللا ةمحر نم يداؤف ىلا ىحشا كلصو“" ظ
 تجرفت ناك ام ناكدق يل لاقف ةءيظعلا هذه ام هللا قنا هل تلقف ْ

 || ايندلا قراف دقو هيلع خارصلا تعمس ىتح بردلا تطسوت ام هللاوف هنع

 ؛ ةاورلاو أندتع ةرورشم ةصق هذهو لاق دو الو ةيد ل نحلل ليتق اذه

 ا

 | تعنشتساف يديملا (0)_يديملاو ق : عراصملا (4) هياع يديملا ()عراصملا ىف
 ْ بدالا دح هزواجتل عراصملا بحاص هكرت تيبلا اذه (5)

 اذكو : يف ىلع اذه ضرعا يديملا دنعو : اذه ق (؟) قيذيملا )١( 00-7



 "5 *6 بيلك نب دمحا +

 فرصناو ماق م يباب ىل اعاراب الو اليل تدعق الو يلزم رعق ةليللا هذه دعت ْ

 انلقف نب كلذ '" لضلاو نسملا نب ديس ابا بيلكن ب دمجا

 ةلل لك تاه لاقق كشضيو كحاجو تري دق بات 0 0001

 ةلبلا هتكين ”ةنيلأ هتلر نم سي الف لاق كلذ" "فاس وددت |

 هتدجوف '" هتدعف لاق باطخ نب دم انش ينربخاف لاق ضرملا هعجضاو
 الف ءابطالا اماو فورعم يئاود لاقق ىوادتت ال مو هل تلقف لاح ءوساب ْ
 يف تيعسولف لسا نم ةرطن لاق كؤاود امو هل تاتي 000 ا

 هتمحرف لاق رجوي اضيا هللاو وه ناكو كرجا هلل مظعال روزي نا

 ةجاح يل "هل تاقف بجي امب يناقلتف لسا ىلا تضمنو هل يسفن تعطقتتو ٠

 يدنع باطلا مامذ نم دجحا عم كلمججام تلت دق ل ظ

 8 رفتخم كلذ لك ل علط ىلذآو يسارا هنأ لمت دقف مذ لاف ّْ

 لع ردها ام هللاو لاق هلداس لضفتف توع لجبللاو ايف وه يتلا لاحلا |[

 يه امناف ءيش كلذ يف كيلع سياف دد ال هل تاقق اذه ينفلكت الف كلذ |
 تسلل لاقف نآلا مقف تلقف تاقق باجأ ىتح هب لزأ ملو لاق ضيررم ةدايع |

 تفرصتاف لاق م لاقف فلخ الو هل تلقف ادغ نكلو كلذ لعفا هّللاو 1

 هسف تحانراو كلذ رسف هيأت دعل هدعوت هبربخاو بيلكن ب دمحا ىلإ |

 هللاو لاقو مجوف دعولا هل تلقو لسأ ىلا تركب دفلا " نم ناك انس 5

 ترسخو يدبحخلاو ق .: عراضملا (*) لصتا الو ق: يدا ٠١

 ى.: يديخلا (5) هتدقفت ق : يديحلا (0)ةتبق (4) قد يدقملا|0 |
 ب يديملاو ق : عراصملا (8) يمسا رهشو يب حرب هنا يديملا (0)



 اشرا اذه لساه اوه يف يندسا 5

 اشو مع لئسس كيلع أنني يو ٍْ

 اشنرايحور لصولاىلع 2يشنرب نا ءاش ولو

 سولجلاو هتنب مزإو بلطلا سلام عيمج نع مسا عطقتا غلبملا اذه غلب الف

 راس م لعار ورملا آلا هل لذش ال بيلك نب دا ناكف هنأب ىلع

 ىليص اذاف اع هراد ب لع سيواملا نع لسا عطشاف هلك ه راهم البقمو

 ربص ليعف هراد باب ىلع سلجو ًاحورتسم جرخ مالظلا طاتخاو برغملا

 ةيدابلا لها بابج نم ةبج سلو يللايللا ضع, يف ل ايم لكن دمحا

 ضيم هف امش ىرخألاو ًاجاجدهيدب ىدحاب ذخاو ” عيكاع لثع معاو

 لاقو"' هندن لبقو هيلام دقتف هاب للعمالظلا طالتخا دنع 0 نيحنو

 ” يو كاملا تنا نمو مسا هل لاقق اذه دج يدل ه أن

 كلذ ذخاب لسا صاف اهف هناحصاو هعايبض ءامسا فيستا كفو ةيالانلا
 هفرعفهلمأتو مالكلا ركناهبواج الف ةعيضلا نع هلئسي مسا لعج مث”هنم

 0 سم اسوس

 يح اراه يراد باب ىلع دوعقلا نعو ةلجج جورملا نعو بلطلا سلاح

 تقراف ال هللاو كنس يف ترص دق ةحار هيف يلام ” ميج ىلع تعطق

 عراصملا يف اذكو:هدي يديملا (#) مئامع ق :يديجلا (؟) هتلقم ق : يديجلا )١(
 0| (5]) فرع دق ناكو قى: يدنجلا (0) دخات يالوماب ق: يدجلا (4)
 ل قى (9/) اهنم مهدورو دنع عايضلا ىف نيلماعلا اياده لوق ىف مهداع ىلع عراصملا



 1 *« بيلك نب  لماكن ب دحا

 ريخلاو ””رابخالل رخوملا الا هفلبب سيل دقع نيناقلا دقع
 د ئوهلا بيلك نب دمجا »+

 ف يزوملا 3 نمرأا دبع جرفلا وا رو نييسلدبالا مسا بحاص

 ايف اهركّذا يتلا هتصق رك ذو 48 ةنس تام بيلكن ب دما نا مظتتنلا
 هءاتك يف هركذ يديجلا ناف ةافولا هذه هل نبا نم يردا الو اهنيعب دعل

 يف هرعش امس الو رعشلا روهشم ىعاش وه يديملا لاق هتافو ركذن لو
 كلذ يف هربخو توملا ىلا كلذ هادا ىتح هبح يف طرفا دق ناكو مسا

 يف فلتخا تنك لاق" يبسذلا نسملا نبدي نيارر 0

 هدنع انعم ناكو ةعاج يف يومتلا باطخ نب دم هللا دبع يلا ىلا وحنلا

 زيرزعلا دبع نب ملسا ةعامملا ينضاق نب ديعس نب دما نب لسا نسحلا ونا

 هنأر نم لجا نه "' ناكو نسملا نب دم لاق عيبرلاو ينزملا بحاص

 لها نم ناكو بيلكن ب دمحا ' ”باطخ نب دم ىلا انعم يح ناكونويعلا
 فرصو هربص قرافو ملساب هفلك دتشاف قئارلا رعشلاو عرابلا .تدالا

 ةنسلالا لع ترو هيف هراعشا تشف نا ىلاكلذن ” ارتستم لوثلا

 لوةب قوبلا يف *" ىصزي سماز هيفو سرعب يدبملف لفاحلا يف تدشونتو

 لسا يفتيلك ني دحجا |

 عبط ) قاشعلا عراصم ىف ةدوجوم ةياكملا هذه (؟) رابخالا ق )١(

 نب ق (4)  ق (45*) يضلاو يديا () ١94 ص"( 10١ ةينيطنطسق

 ةياؤر ىف باؤضلاو .: ضصرعب ق () : اريشغتسم قد يدرلا © 000

 توقاي اهرصتخا يتلا يديما نع يضلا
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 عضي الو راتخي ناكهناف بجعلا هكلهأو هباتك يف هدنع سيل امب هظفح
 هفلاخ لب لاقق سهذملا يرب رج ناك أ هل ليق الصا ةثالا نم دحال

 بيطخلاا "”انًبنأ .رايتتخالا ىلع ملكتو ريسلا يف ًاباتك "لمأو هسفنل راتخاو
 روصنم وبا انثدح لاق يروصنملا هللا دبع نب دمحا هللا دبع لضفلاو ا
 نب نسملا ىلع وبا انثدح رادنب نب تبان انثدح قيلاوملا نب بوهوم

 ةنس يف يضاقلا ةرحش نب لماك نب دما ركب ونا انئدح ناذاش نب دمحا

 لاق ىطاطسفلاب فرعي "”ىرقملا ىسيع نب محا نب هللا دبع ينادح سه

 ١١ 7١ روبلز نب دعس انيلع مدق لاق نمحرلا دبعونا لبس نب دما اندخ

 انل نذ وي مف هيلع 7١ اق ضاع نب لضفلا ناب لع انك لاق انبيِفع

 دوم لجر انعم ناكو لاق نارقللا عمل وأ 5 جرم ال هنا انل ليقف لاق

 فرشاف لاق هتوص اهب عفرو ُْاَكَتلَأ مك هلأ أرقف أرقا هل اناقفاتيصناكو
 عومدلاامم فش ةقرخ هعمو عومدلاب هتيلل لب ىتح ىب دقو لضفلا انيلع

 لوقب ًاثنأو هنيع نم
 001 وال مؤا اذاف  ايترح وأ نيناقلا تغلب

 ةرظتنم ام نيناُمْلا دمبو . يذلوم نم نونامت يقانأ

 يننيلباف نونسلا ينتلع
 لاقق هل همئأف مرشخ نب ىلع انعم ناكو لاق ةربملا هتقنخ من لاق

 رصبلا لكو يباظعتمقدف

 اندشناو 7٠١ ةنس تدلو لماك نب دمحا يضءاقلا لاق مث لاق

 ًاتابا ق )١(



 /١ أ لماك نب دمحا

 وكر قلل رز يدنا تا دمصلا دبع عراش يف ْ
0 
 ماكحالاب ءالعلا نم ناكو فسوب نب دم رمح ينأ لبق نم ةفوكلا ءاضق |
 هلو كردملا ناأو خس راوتلاو سانلا ماياو رعشلاو وحتلاو نارقلا مولعو |

 باتك ٠ نآرقلا بيرغ باتك ان ميدنلا لاق كلذ رثك أ يف تافئصم |
 ليفألا د م رثلا فشك يف ييرقتلا ا ا ئ

 ردا طيح 0 0 0 ناك هقتفلا ايدل باتك ظ

 .رعشلا *« باتك . نينمؤملا * تابمأ باتك . ثحلاو ثعلا « ايل ١

 ْ ًايهذم هسفنل راتخا دق ناكو ةاضقلا رابخأ « ساتك , لإ 0٠0١

 مهلا نب دمحو يقوعلا دعس نب دم نع لماك نبا ثدحو سيطملا لاق |

 يذمرتلا ليعامسا يبأو ةمثيخ يأ نب دمحاو يئاقرلا ةبالق ينأو يرسلا )

 اندشنأ نيناقلا خاب امو هلثم يانيع رت مل هموقزر نبا لاقو .هريغو ||

 ريغلاو 2 حل رخؤملاالا هغلس سلدقع نيناُلا دقع

 هسفنل لماك نبا يضاقلا دشنأو لاق
 مارحو للحم نيب ءرمللاو مايالا لقثت نامزلا فرص

 مانا حقو "' مايأ لضف نع تفشكترومالا تعشقتاذاو

 نم ثدح اع ًالهاستم ناكل اقف لماكن با نع ينطقرادلا لئسو

 مانا ق : ص 1 ”رابخألا "ب َّق 0 ةعوبأملا تسروقلا

2 
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 ظ تلخداف رعشلا يحاص يتاذمحلاب ىلع لاق ةعقرلا هيلا تلصو الث ْ

 هعم ينبسلجاو نطز نم ًايط يل م دقف هيلا

 بل ا 11 11 ل ةاجل

 | 45٠ ةنس رفص نم نيرشعلاو يناثلا يف تام "ئرقملا يناقرطابلا
 | بتك ثيدملا نم ارثكم امدحتمو ًالضاف ًاثرقم ناكي ناعمسلا لاق ناهبضاي |
 || ريهاشم نم ةعامج ىلع نارقلا ارق هقيقد طخخلا نسح ناكو ريثكلا هسفنم ْ

 ' ءارقلا تاقط باتك اهنم هيف فيئاصتلا فنصو تاياورلب ءامدقلا
 || نبا دم نينس ريبكلا عماجلا يف امانا نياتلاب لضو  ذارشلا تانك |

 / نب قاحسا نب دمحم هللا دبع يبأ نم ثيردحلا عج بيدشلا نب رثللا

 ٍ ةعاجج نع انت ىورو ةعامججو رجاتلا ةديشرخ نب هلا دبع نب ميهاربا

 ] هللا همحر رمع مامالا دنع يبناقرطابلا 0 دك نبا لاق د

 ظ فترورضاح ةعاججو يبشخنلا دم نب زب زعلا دبع دم وبا ظفاملا حشلاو

 ] هنأ الا يراخلا حيمص هيلع لمشا ام.هنمض ًادنسم فنص زب زعلا دبع لاقق

 || باعصأ طرش نم سبل اذهو دانسالا هقللأ مث لصالا نم نقملا بتك
 | ىلع رصتقا ول اهركذ عضوملا عساال اس يف ملكت هلهأو ثيدملا

 ظ هل اريخب ناك ثيدحلاو ءارقالا

 ظ * بمك نب روصنم نب ةرجش نب لماكن ب دما »+
 | "تدلو لماك نبا يضاقلا لاق بيطمللا لاق يضاقلا ركب وبأ ”ديز نبا |
١ 

 3 ناكو .بيطحلا لاق مود 0 مرحلا يف تامو لاق ١ ةعرب ف ظ

 ديزي ص | )١( 0

 ا



 ١ © لضفلا نب  سراف نب دمحا

 لاقف لاخلا هفرعو بحاصلا ىلع نيعوطقملا يلوسحلا مساقلا ونا ضرعف |

 ناعالا نم دبعلا نسحو رازب مداقلاو لظا *ىدايلا

 *رقصلا ونا بناكلا ةبابش نب لضفلا نب دمحا اع ٍْ
 يساسب .ىقلي ناك هيوريش هركذ ناذمح لها نم ياذا د

 ةفيلخ يبأو ليزر د نيسملا نب ميهاربا نع ىور ه٠ ةنس تام ريود
 ورا دبع نب دم نب هللا دبع مساقلا يبأو يحمل بابللا نب لضفلا

 دم ركب يبأو يودملا ايركز نب يلع ”' نب نسملا ديعس يبأو يوغبلا
 نب دم سابعلا ينأو ل ص يدع سابعلا ينأو عيكو فلخ ناأ

 هيه: نرجع نسحلا ينأو يوحنلا ديرد نب ركب ينأو درإملا ديزي ظ

 ن دمجا ركب أ هنع ىور مريغو يديشرلا لضفلا نب يلعو يركسملا

 ميهاربا نسملا وباو ناكرت نب ميهاربا نب دما سابعلا وباو لالب نب يلع ْ

 هللا دبع وباو ظايللا دمحم نب فلخ نركب واو: يدس را

 دع ع عنا مهريغو ةنز وز نباو تاكل 3 نب دمحا |

 نب دمع :اًندح هنيلا ىبغ نب هللا دنع ايريخل اظل هيققلا 1 ١

 2 ةرصلاب تك لورق باكل ةبابعت نب رطل ل
 باوبلا ينسيفح تودفتي نييمشاملا نم ةعاجج هدنعو ةفيلخ نبا ىلع |

 ةغيخ | راق الغ شما اتوا هكر ل 0
 سابع دالوا نم رثلا فحتتو بدا هل نم وفجن ةفيلخابا |'

 سادلا ةلبج يف يل نذأتو ايش ه.تحمسوا فيئر ودل |

 -ق()

 ام اصل ساس



 هك سراف نب دمحا ١

 |١ اهتميفو ذاتسالا ءاقب هللا لاطا ةعقرلا تاصو:اهدب اهاوج بتكف اضيع
 1 الصن ال اجزو الصو ال الصف يت ريصهن ا يلا أبا .خيشلا هيلا وكشا اناو

 : "سو دئاضنلا خلوا نم و دئاوملا نم 0 لالحلا عوم ينعصو و

 هعقوأو ليذلا بحسم اهم يما

 )2 00 ع4
 لعفلا ناكم يناكم لعجو ْ

 نين امش ابق نا لعا تايبأب هنأببأ نع كيحأ |

 ا تالثا ايا |
 ايلا ةلمش يف ليللاو ينقاش دقل |

 هاك تيشسم قر يلو |

 ةينع ةدمص ينأك تف |
 هتقا ضيبا اذا حبص اذبح الا ظ

 ابليس بكرت ءاضلخللا نم ”تنكو أ
 سا اهمويغل لق ءاروزلا قراط ايف |

 اهميسن يده ””صفقلا ضايرل لقو
 ةليل نتيبا له يرعش تيل الأ
 كياب زيلهد يرلا نرا: لغو
 امهباع الفق دسلا مدر حبصيو

(2 8 
 اال خرم 0

 ظ يهو اهلعو ىتلع

 ْ سراودلا 0 ىلع مالاس

 سلاخلا ميسنلا عيلوت نكلا

 نيعان كرافحا نيب رظحل دور

 | سراو سمشلا نم نرق نععدضب

 | سناوكلا تامئاملا يطملا دورو

 سن اخركلا نم نتمم ىلع يلم
 0-5 رازملا دمن لع تسلف

 ساحملاو ابملا طارقا نيب قتل

 سراف ضرا ىلا زيلهد كلابو

 سرافنبا يناوقيف الفق ترص ام

 ليخلا نه فوذحلا بنذلا هلعل () ىوالخخلا هلعل () نينجا هلعل )١(

 ا دادتن نيب ةزويشم ةيرق 07) تكر هلمل (1) لفقلا ةلعل (08) -ق (4)

 وهللا نطاوم نم



 هك ا اد سي نخل رو سو ل ل تا

 ١١ ه6 سراف نب دمحا

 بيبلءىرصا لوق تاقف

 عر نكي. مل نم

 اريتح هلذ تهد

 ٍكباتع يدعف ضو يف تا ْ

 هريبص كد ليع لش تا
 ةبسر ةءاحس ينيع ترطقمتسا امو

 اباثل و بصي بصلاو تبقث الو | ظ

 ةماسو يلق نع اموي تلق الو |

 ةناوا ليست كيال يتلا تناو أ

 نك تبقاعو ىفوا ام تنحي ٠ْ

 ةبصع كبالك نم ينتحبن دقو ||
 ةلجج ربلا نسحتسم نع تفاح |

 ناكو كباب نبا ىلا ابلسرا تايبالا ىلع يلوسحلا مساقلا وبا فقو ايف ا

 هيمهجردب الا ءرلااع

 هيلا هسرع تفتل, مل
6020 . 

 : رعاشلا كباب نب دمصلا دبع مدق لاق يناحبرلا رفظملا نب لاله ثدحو |

 سراف نبا هروز نا كباب نبا عقوتو هلضفو هلع قح يضقيو كاب نبا | هر وزي نا نمراف نب دما نيسملا وبا عقوتف بحاصلا مايأ يف يلا ىل
 سراف نيا بتكت اس نطامادحا ىنض قالا ا ّْ

07 

 ابا "اون نم اليدب ينداو

 0 بولطم رسياب
 كياهذ تالقرملا اشرا ةادغ

 كباس ىنيع تنن الو كيدل

 كلاش تايناغلا تانجولا نع

 كباين يبا نع يلس كتفنا

 كلابش يداوغلا رغلا قس يبابش

 كباتع يفكت نا يدعس نايملا

 كب الك ترجز اوناح دقو البف

 كباب نبا ءافج يت ىلع ترجو

 كاون هلعل () مهروتس "م8 ص ( وخس عبط ) ةيقابلا راث آلا يف )١(



 ١ + سراف نب دمحا *

 نيعلاب نيدلا ليقث نم ينتكتف هرضاحب انينغي لاملا ضئافو
 ضانلا لاملا انبه نيعلا

 | نييلاو ميلا باتك نع هظافح 2 هدئاوف ينفت ىتجلا لمجم لاو

 | ليذه نم اسان ةكك تيقلف تججح لوقي يبأ تعم اضرا هطخمو لاق
 ٠) ا دجلا باتكب ةعدق ةخسذ لع تدمبو .مهئارعش ركذ مهتيراخ
 || سراف نب دمحا نيسحلا يبا خيشلا فيلأت هتروص ام سراف نبا فينصت

 | نم ناكل يقق هنطو يف اوفلتخاو يذرخذاتسالا يوارهزلا ابرك نبا
 ترضح دقو ذاب انايجو "”فسرك ةفورعملا ةيرقلا نم ءاسهزلا قاتسر
 ظ ناكو دما نب دم يدلاو ينثدح .يورق هنا فالخ ل اا نيس رقلا

 ا 0١ سرك لاقق هنطو نع هلأسف تا هانا لاق هسلاجح يرضاح ةلج نم

 ا خيشلا لثقف
 ا ١7 ١ يدلح سم ضرا "”لواو يمتامت يع تدش اه دالب

 ظ ناكو 445 ةنس لوالا عيب ر ربش يف هطخم دما نب دم نب عمي هبتكو

 ظ نب دمحا نيسحلا ولا خيشلا ىضم اضنا هيروص ان تاتكلا اذه رخآ يف

 | يضاق دبشم لباقم اهم نفدو يرلاب مده ةنس رفص يف هللا همحر سراف

 | ناحيرلا وبا دشنا .يناجرملا ينمي زيزعلا دبع نب يلع نسحلا يبأ ةاضقلا
 | 2سراف نب دال ةيلالا نورقلا نع ةيقابلا راث آلا باتك يف ينوريبلا

 هءرغصاب الا ءرملاام ميكح ىضماهف لاقدق“"

 | نا ضراو (؟)نادلبلا مجم يف اهركذ دري مل ناتيرقلاو فسركب هلعل (1)
 ا ٍ دقو ىق (9)



 1١ 6 سراف نب دمحا

 1 اق ذا لع بذكي يبالثلا ناكألثم يالنلا لع بذك لرسلا
 طخ تدجو يملسلا ميحرلا دبع نب يلع نسملا يبا يشلا طخم تأرق

 يراصن الار يما دعس ىلع امتأرقمأ هل تايبالاو لمحلا هجو بع سراف نبا
 نع بوبا نب نايلس نع ايركز يبا هش نبا نم ابعمس هنا ينربخاو
 : سراف نبا

 نيعلا فكاو نم ايح بوص كاَمَس مذا نملاضلا“”تاذب يدعس راداي

 ةلبقلا لبق نم اش باح نيعلا

 نبل ةرن مب حابسا لك يف ...اناو ا اي كال يف
 هريغو ناسنالا نيع انبه نيعلا

 نييلا عنان نمةيذع ارجحشت 2 ةقتعم انم ةقشعم يندت
 ءاملا هنم عبط أم انبه نيعلا

 نيملاو قاسلا يف اهتوق ترس قرط هب حش '' اهززمت اذا

 نيتبكرلا فعص قرطلاو ةبكرلا نيع انبه نيعلا
 نيعلا نم هيفام هلوت ىثخم 2 الفرورسلاءامنم ن المقزلاو

 برستي نا ءاملا هلوتو ةدازملا يف نوكي بقت انبه نيعلا

 نيعلاو ءوسلا بيقر نم انشيع يف ردك الف انع انلاذع باغو
 بيقرلا انهاه نيعلا

 نيعالو سخن الب قدص نازيم انك اته ات ١ مقل

 نازيملا يف نييلا انبه نيبلا
 اهزومت ىق (؟) ةادن نا



 ٠ ١ سراف نب دحا ©

 أب رطضم ضرالا تابنج يف دارا دقو يعتني يانا -ىلف نحاس

 ايدالاو لملا دل دراوملا ةنئم در و عساو "تش يث يا بلطا تلق

 أضيا هلو

 فيصملا رح كيْدْوب ناك اذا

 عيبرلا نامز نسح كيبليو

 ' اضيا هلو

 هعينص ءاس نيحهيلع " تدتع
 برحم ربخ سانلا تربخ“" الف

 اضيا هلو

 أضقلاب اضرلا سابل سبلت
 اضقلا يراجو تنا راد

 اتشلا درو فيرملا بركو
 ده ىل لق علل كدحاف

 هدب عوطحيسا ال ثيلآو

 هيلا ثدع اي را و

 كلع نم رومالا لخو

 كحضنب هردق امنع

 | يدبملانب دم نب نمحرلا دبع يب تمعس يناببصالا هدنم نب يحي لاق

 | تلخد لو يومتلا سراف نب ايركز نب دمحا نيسحلا انايجمعتل ءارع

 | تسنلو ثيدحلا باكا ضعب سلجم ترضخ « ثيدعلل ابلاط دادغن

 | ٠ قيدملا سكي هتذأتساف ”لاج ةمس هيلع اباش ترفه ةروراق يعم

 | رملا قمتسا دق ناذنسالاب ناوخالا ىلا طسبنا نم لامق هتروراق

 | نب دمحا اا تعمس لوش سراف نبا تعمسو هدنم نب نمحرلا دبع لاق

 | ناك الثم يلوصلا ىلع بذكي يركسملا دسحا وبا لوقي دات يب
 يق تاملكلا هذه (4) اف ق () تيبع ق (*) ءيش لك ق : ةميتيلا )١(

 اهاناقنف « ثيدعلا ًالاط » دعب ةعوضوم لصالا



 . 6 سراف نب دمحا ©

 مهرد يتب يتسبب فوج يف امو نيددم يننا ريغ هتنسحا يذلا تبسن ظ

 اضيا هلو '
 مرخم فلك اهب تناو السر» ةجاح يف تنك اذا

 مكردلا وه ميكحلا كاذو 0 الو امكح لسوف” ظ

 ظ اضيا هلو |

 ا" يكرتل  ىت ةيكرت . . ةدودقم ءافيه انب ترو ظ
 يون .ةيب 9 اهينأك راف نتا فلا ظ
 افرحنم بحاصلا ناكل اق يوحنا ثراولا دبع نبا ينثدح يبلاعثلا لاق |

 هيصعلو ديمعلا ' لا ةينع كل -- سراف نب نيسملا ينأ نع

 در بحاصلا لاقف هفيلأت نم رجملا باتك ناذمه نم هيلا ذفتاف محلا
 . ةلصب هل رماو هيف رظنف هكرتب هسفن بطت مل مث كءاج ثيح نم رجحلا ظ

 ةميتيلا يف سراف نبالو |
 سالف سلف اهنم يظح ناو ةبجوم رانيد فلا يلتيلاي |
 انلا نم قلا املجا نمو املا 9 يفمدخت تلقابنم كلاهناولاق |

 اضيا هلو |
 00 6 "هقملاو ةحصنلا ان ١ ةلايقع مهلا
 هش عءتاقتلا نه ت 55 نا ردحاو كايا

 اضيا هلو
 ال ىق (”) نم فءضا ةميتيلا يف (*) ةميتيلا يف باوصلاو : يرتب ق (1)

 باوصلا هلعلو هلو ديمعلا نبا ةميتيلا يف (4) :5١( ةميتيلا يف باوصلاو هباشتي

 ةفإ



 3 سراف نب دمحا 3 /

 ا ناتك . ةندحل 8 3 ةناملا ل ا قلخ 0-0 ىملاو تاشا

 0 ًاميصق 21 3 لثما 0

 اهاجو ىلع تالمعيلا ثحو ابعدف ضرا يف ظحت مل اذا

 اهادج نم كنيع ترفصاذا اهيف كيخا ظح كررغي الو
 00000 نم راق لفت . ايش تنخدا ا زف كسقنو

 00 اا ديجارا تبلو راب .ًاضزا' دجاو كتاف

 سراف نبا رعش نمو

 جاح توفتو ةجاح يضقت ريخ تلقف تنافيك اولاقو
 جارفنا امل نوكي اموي ىبسع . انلق””بقلامومه"تحدزاذا |

 جارسلا يتوشعمو يل رافد “يلق رو رسو * يرش يجي دن

 ظ نادمه يف هرعش نمو

 | رضتران ءاشحالا ينواذ ىوس . .لئاقب تنسل ثينلا ناذنه قس

 معا تنك ام نايسن ا تدفا .٠ ةدإبل .ءاعذلا نصا ال يل: امو

 )١( نم هاوسام ركذ كرثو باتكلا اذه تسرهفلا بحاص ركذ دق |

 ص ) سراف نبا بتك ١ ( ةميتبلا يف باوصلاو : تيغو ق(*؟) )-904 1 |

 )©( يسفن سنا ةميتيلا (4) ردصلا ةميتيلا



 تياسسس /١ 46 سراف نب دما 0

 دمحا نب تاملس مساقلا يناو ديبع يباو '”جملا زيزعلا دبع نب ىلعو

 رهاط نب دجا هللا دبع ين لثم عل اوأم لوش سراف نبا ناكو يناربطلا

 ارقيل ةرجاب يرلا ىلا لمح دق سراف نبا ناكو . هسفن لثم وه ىارالو

 يبا نب ةلودلا نكر نب ىلع ةلودلا رفن نب للاط وها ةلودلا دم هيلع |

 فينصتلا نسح قزر نش ناحل اولا انحش » لوقودل دملتسو ةمرك دا

 بهوف لثس اعرو ائيش تسال اداوج أع رك ناكو «فيعصتتلا نم هيف نماو ||

 يتتلخد لاقو ايكلام راصف ايمفاش اهمقف ناكو هتيب شرفو همسج باين

 لجرلااذه بهذم ىلع لجرهيف نوكي ال فيك يرلا ينعي دابلا اذهل ةيملا
 ناتكو . ليلا انك قياستلا نم هلو .ةسلألا عيمج ىلع ”لوقتلا لوبغملا

 باتك . نارقلا بارعا سرغ باتك ٠ ةغللا هقف باتك . ظافلالار يختم
 برعلا "راد باتك "' ةمدقم باتك . مالسلا هيلع ينلا ءامساريسفت

 باتك .. ضئارفلا ةمدقم باتك . قرعلا باتك ..ءابقفلا 02030

 . ناورص نب كلملا دبع ىلا يرهزلا ةلاسر حرش باتك . تاملكلا رئاخذ

 ريغص باتك"لسو هيلع هللا لص ىنلا ةريس باتك . ربشا ١١

 . هقفلا لوصا باتك . لاكخاو ملا باتك . راهللاو ليلل باتك . مجملا

 ةنازلل هفئص يحاصلا باتك. ملسو هيلع هللا لص ينلا قالخا باتك

 يدفصلا دنعو :  ق : يطوبسلا (؟) دبع يبا بخاص يطويسلا (1)

 ص (4) وحن ةمدقم ص (*) فالتخالاو تالاقملل دالبلا عمجا يرلا ناف
 تاراد يطويسلاو



 # سراف نب  نارمع نب دمحا © 5

 ””سدع مهدنع اهارق ناكو العر ةبشعم ضرالاو يتلف تفيضت
 ا سلع دسعأ يدبإب تافقاوو ةبراض باغلا دو أبلك او

 سرشلاةءوسلا يذ ىلا نوسنايو مه مملا فيضلا نم نوشحوتسي '

 رساخ رفعج ىتفلا لاش ليذهلادنعلاملا“”لستسا اذا

 رضاح هل ماسلا ناف ىدلاب هرزاج نص ناو

 *« يوغللا ايركز نب سراف نب دمحا ع

 ]| عسن ةنس تام هب جاعي الو سراف نب ايركز نب دمحا يزوجلا نبا لاقو

 نيمويب هتافو لبق لاقو : هن املثو نيتسو

 ارساو يتالعابو يتو-الع اهم تطحا دق يبونذ نا براي

 يرارقاويديحوتل يبوذ مف اه رقملا نك دحولا طا

 ” ةانأثو نيتس ةدس دودح يف تام سراف نءا نا يديم طخ“ دجوو

 || مصقلا ٍباتك ل ع هفك طخ تدجو ينال هن رابتعا ال امهنم لكو
 ينلسلا ظفاحلا هرك ذو ةناملثو نيعستو ىدحا ةنس يف هبتك دقو هفينصت

 || هريغ لاقو نوزق نم هلصأ لاقق يباطغلل نئسلا ملاعم ةمدقم حرش يف

 | طل طاور نيطللا نسملا نن دجا ركب يبا ””لغ سراف نب دحا ذخا

 ٍْ مجنملا ىهاط نب دمحا هللا دبع يباو ناطقا , مهار ١. نب ىلع نسحلا ياو

 : يل مرا لا اوت كر يدا ٍ
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 : * رمح نب  هبولع ني دمحا ©

 هشيج نم ةعطق ذافناب هرمأي ىلجعلا زي زعلا دبع
 لضعم كل ابا ال ماب ىنأو هيك لصواو هتلاسر ىدأ

 ةحملا سيلا ك ركبص تاو اهب ناهمصا كلم حرطا لأق

 لسرملا ما رظبب لوسرلا ضع هباطخو هباوج فنرا نلف

 * يوحنلا يرصبلا رمت نب دمحا +

 أ هنع قىور تكلا ا نع يراصنالا حرهملا ينأ نع رش ونا هنع ىور

 يدزالا هللا دبع نب ىلعملا نب دمج هللا دبع وبا

 *( يوحنلا هللادبع ونا يناملالا ةمالس نب نارم نب دمحا اع

 يف هفلا يذلا باتكلا يف يلوصلا ركب ونا هركذ ذ مدق شفخالاب فرعي

 الف قارعلاب تدأتو ماشلا نم هلصاو ايوغل ايوحن ناك لاقف رصم ءارعش

 بدأف ةيربط ىلا هجرخاو سودقلا دبع نب قاحسا همركأ رصم مدق

 اهنم 2 مالسلا مهيلع تيبلا لها يف ريثكراعشا هلو هدلو

 هئيطلا نيمرك الا نيبيطلا تنوهملا ةمطاف ى

 هنوتبملا ةضورلاك مهلك هنوعلملا ةنسلا َ انعسر

 دمجا يل لاق لاق دما نب رفعج ينثدح لاق جارس نب ىلع ينثدحو لاق
 نادم "يبخا ناحلا نمانا تلق تنا نم يدع نب ميلا لاق نارمع نبا

 لاق كيبق ايناملا تيار“ يرب الو هب عب نلا سرع مه مل تلق

 لاقف هورقب لف مياس يف نم يح لعر ىلع لزن دق ينناحلالا ناكو

 وخا ق )١(



 4 هيولع نب دمحا 1

 اوهمتناو نادمح نم موق اي رادح

 التغم بدام اذا يلاس اش

 اوركس ناف رامزع لاجرلا يهب
 هربج نمو

 1 هع انا 0

 مسا ل

 مدع اهم ي ربآ نم ةينم امد

 نكن بللا لهال نونملا ينو

 42 قزرلا لضفل ىعسي ءرملاو

 هرظنم سانلا نويع يف عشاخ ا
 ةئام هيلع تنا نا دعن لاقو لاق

 ئربظ هتماقتسسا دعب نمرهدلا ان
 لصفمو وضع لك يف البلا بدو

 ماظن فكيدملا عم ءانغلل أم

 مارح ءانغلا عم كفدحلا نا

 ةنس ة.8 هلو

 مدن اهدمن نم يضقتت ةذأو

 مغ يتتلا اهم متدوز ةينو

 لقا هطخ دقام ريغ هل امو

 اولعام ريغ هنم لعب هللاو

 7 رم“ هنأ سيغحاضحخم ىلا ىضفاو

 سهدلا ىلع املس قس يذلا اذ نمو

 متاح ينأ ىلع تضرمع ةيعيش ةيفاق فلاىلع ةديصق ةدولع نب دمحالو لاق

 هذه لواو ناهبصا لها بلغ ةرصبلا لهأ اي لاقو اهم جاف يناتسجسلا
 ةديصقلا

 نافجالا ةيمس ظاحللا ىربع ناسنالا .ةري ةكلتيع لايام
 نب دما ىلا الوسر غبصالا ذفنا امل قفوملا وج ه.ولع نب دما لاقو

 ةيشع حاح ص : ةشدع حاصحص ق (*) ببللا ص : بتكلا ق )١(



 200702 717 ا خذ 1 0[ 2 2 ز 2 8 اا عي ل

 7 مم 0 الا ا ا اوت وو اي ارضى دس

 *« ينامركسلا يتاهمصالا هءولع نب دمحا اع

 نم ناكو دبا ومشلا لوشو بردأتلا ىصاعتي ةغل بحاص ناك ةزمح لاق

 : دما اع 8 رزاصو سدأتلا ةعاتص ضفر 3 0 م لع ينأ باىصا

 وها امنودف ةراتخم لئاسر هلو ىلحملا فلد يلا نن فلدو زيزعلا دبع نبا

 يف تك ةينامث هلو لئاسرلا يف فنصملا هءاتك يف دعس ندحتا
 هنم ريثك ديج رعش هلو باضخلاو سيشلا يف ةلاسرو هثاشنا نم ءاعدلا

 يلجحلا زيزملا دبع نب دمت
 | الز دق يحولا هيلع نك ىح هلئاو ودبس أم ريشا نا
 | الدج هتما ناو ديحم الو ةظفحل وفه. ال للعلا نم نكر

 | البق ام ضن هنم فيخ الو برر هتع ع ثكس ل مزعلا ىضم اذا

 | العولا مصعالا طحيو اهرحح نم ةقرطم ءامصلا ةيحلا جرخم لب
 | هيف هلو

 امركت ال هينذ نع امرك امنع ةانج هيلع ىتالا ىعا 0

 امرع ناك ول موقللا 'ئرب دوب 2 كهطسبل داكي اقفر هعس»و

 نادمح همسا أضاز وجبس ١
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