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 ضرعتلا زوج ال نك اسلاب
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 ءابخشلا هباوص طلغ ءانحشلا ١44 ٠٠ تاحفصلا تاساو

 هرقل | ةدتكم يف يذلا لصالا هب دارب ىف فرحلا

 يدفصلل تايفولاب يفاولا بك دارب ص فرحا

 لبق نم روك ذملا باتكلا يف اهولّدي ام دوج و مدع اه داري  ةمالعلا

 ظافلالا نم مقرلا نيبو اهنيب ام لك ىلع لمتشي ةيشاحلا يف ام نا اهب داري # ةمالعلا

0 



 ينامعلا هللا دبع نب نسحلا ١و 0

 دمحا وبا يركسلا هللا دبع نب نسلا 5
 لاله وبا يركسمعلا هللا دبع نب نسحلا ٠
 يدايزلا نامَع نب نسحلا ١6

 يفاكسالا ىلع نب نسحلا 5

 يزاوهالا هيوهاش نب ىلع نب نسملا 6
 يميتلا دمم وبا ىلع نب نسملا

 ينب وبلا ىلع نب نسحلا اك

 يزام را يلع نب نسحلا ١4

 يضرفلا ىلع نب نسحلا ١هه

 ينئادملا لع نب نسحلا 1
 يرصملا دمت وبا ىلع نب نسحلا 5١ا/

 ةلقم نب يلع نب نسحلا
 نادخ ا دعت نسحلا 5-6

 قاغصلا دمحم نب نسحلا 5

 ينالمقءلا يلع وبا دمحم نب نسحلا 5
 يلاهملا ريزولا دمحم نب نسحلا

 يروباسيالا رفظملا نب نسحلا
 يرصتلا نوم ني نسلا
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 ينابيشلا بيعش نب دم نب يشبح
 ةبالق وبأ نمحر لا دبع نب يشبح
 يذلا ىوم نب شيب
 يسلدنالا ةديبع يبا نب كلام نب ناس>

 قالوز نب مهاربا نب نسا
 يدابارتسالا دمحا نب نسحلا

 ءانبلا نب دمحا نب نسا
 يناحدنغلا دوسالا دمحا نب نسحلا

 يسراقلا رافغلا دبع نب دمحا نب نسا

 يئاذمطا كالا نب دمحا نب نحل

 يناذمطا ءالعلا وبا دمحا نب نسا

 ينعلا دابع يبا نب قاححسا نب نسحلا
 يقرافلا نسحلا نب دسا نب نسحلا

 يدم آلا رشإ نب نسحلا
 ةاحنلا كلم يفاص نسما ينا نب نسحلا

 ينا وبلا سا
 يركسلا نيا نب نحل
 يقرلا دوواد نب ندسحلا

 راقبلا يثرقلا دوواد نب نسحلا

 يتاوريقلا قيشر نب نسا
 رثظلا نب نسحلا
 يلم رهمارلا نمحرلا ديع نب نسما

 ينايبسالا ذنكلو ءدعلب ىنورسلا للا دس
 يفاريسلا نانورلا ني ا دبع س0

2)» 





 #0010 6 نوميم نب  يروباسينلا رفظملا نب نسحلا

 دقل هل تاقف هتوم دعب مانملا يف رادوه نبا تبأر "”ربرضلا ىلع وبا لاق أ

 ينباجاف لاق رادوه ناي ارارق تدر لهف راد ىلاراد نم نإ ١
 رامت ريغ ًابرو لايللا ىدم هل عاطقتا الاباذع تدجو لآل |

 راخغلو رافكب اهيف تنرق ةيواه رعت يف الظم الزنمو
 رانلا ىوس يرابلا ىدل نيرفاكلا امن نيلسم اونوم لهال لقف أ

 6 يرصنلا نوميم نب نسحلا ظ

 هنع ىور هع زخ ن دسا نب فيررظذ نب نيعق نب رصن ينب دحا

 نم هل لاقو قاحسا نب دم هركَذ ًاقراع ًايرابخا ناكو حاطنلا نب دم |

 رم املا باتك .ةلودلا بات 00

 ىغم اب يتأي ام قلعت ىلع لدي ءوث طقس |١١

 *« ثلاثلا ءزملا نم لوالا مسقلا ىهتنا +



 ____# يروباسينلا رفظملا نإ نسحلا "1
 )00و . هيذاوب رجب ال ىتحب , هيدداوعو هلتطق دئاوسب زارحالا
 0000 للا نم ايلا تام دج ناك سنن .الغا

 ١ عورم 6 لمشلاو. رمنم ريغ ننالا رخام

 000 اشعال (قبا اف نع هللق رسم شع

 | مذ ينيقس نآلاو هئايح ءام ىهدلا يناقس دقلو

  نامزلا ريغ ىلع اوناك مدعي تين» رارحال ىمل

 ااازللا يلا. انديس لايز اهلك ينء تاكربلا :تلاز : :فف

 را 0 تابلحلا يف تاف دق يذلا م كل دحملاو ىلعلا نكر

 الا يف روصخملاك تيقبف ًاهركم . ةرينملا  هتعلط . تقراف
 0 )0017 هقارفل يتارفز ادعاص- ىسماو- ىضا

 00 هسفنل هيف دشناو
 | رلللاو ءاورإلا يف رصلا كني .. رمقلاو ءاوضالايف سمثلا كنيبج
 أ رجل داصقلاو نكرلا كءابو 2. هنك اس ظوفحلا مرا كلظو

 ظ ا اا يراخلا لجالا دان م لحل نومضم قزرلا كبسو

 | ركذلا املا" ماسلا فيستا لب ماقلا ردبلا لب ماها تنا

 م 00١ ىلع قراغا اذا ٠. هب ثاغتسملا مانالا ثيغ ناو

 ظ هيشاوتلاب
 اند اا اما ًاقورط..انثا ٠ .ايصلا نم يتفاعل لايع ءايذإ

 َ "85 "اجاكس ابيف علطاف  انضرا علاط دوعسملا علاطلا ما

 ايكوك ىف (؟) لصالاب ضاب )١(



 م ية :

 انوي ريمرك وج فيسيس يم

 بانك رنا ف هرعش نم هدروأ امف هللا همحو يلاعثلاروصنم يب و

 دع ندع

 #«اإ“ 2 - # يروباسبنلا رفظملا نإ نسحلا ©

 هابشاو هل دن ضرالا يف الو ءامسلا يف سيل نم ناس

 له الإ كلانال نأ ديعإ .ايفنن فنممملاعلاب طاحا

 هايس ءاينلاا بو دا ١ ءاذتس قاريلجا مكاخو

 هأيحم نم قل سصوخ7و هتثعلا كعل ضرالا تقرشا

 رفظملا نب نسعلل تدجوو هم+ ةنس نايعش يف اذه صخس 0
 حالصا بيرد باتكو بدالا ناود بيدهم باتك :شيئاصتلا نم |[

 ناوند باتك . همسا ىلع فقا مل ةهيلا ةقت ىلع هليذ باتكو . قطنلا |
 . نسحلا همسا نم نساحم باتك . هلئاسر ناوءد باتك  ناندلا 030

 ةمت هب لصو يذلا باتكلا نم تلقت . مز راوخ رابخا تادايز بانك ||
 : لاق هنا وهو هاتك اهب مخ هلئاسرو هرعش نم ءايشا هيف ركذو ةهبلا

 يزراوخ دتحلا يروءاسين باتكلا فلؤم يروباسينلا رفظملا نب نسحلا |
 قيرط كلمللس هنأف هرثاو همظنم لوتفم ريغ هسفن نر ناك نمنو دلوملا

 وو وو“

 ةىتبلا هي

 هرث نش 3 همالعل نم عدبتسإو همالك نم وم امم ذيل درواف :

 ند هفقوو ناضمر روش كر سدررلا ميشلا هللا فرع : هل ةعقر جذاسلا ْ

 تدصقتل لوحولا نه عقاولا رذعلا الولو وذنلا هب بستكي امل هتعاط |

 هنيكمت هللا مادا اذه ميظعلا هقح ءاضقو ميلسنلاو ةئملاب هللا هالعا هساحم
 يرعش تيلف هلاضفاب ثتقو لق يصخخو هلا.ع ةاج نم يدعي هل يدهعو :

 ناو يرك ذ هءاج دقف نايسن ناكن اف ماعنالا كلذ نم ماطفلا ىلا لدع مل

 قرتسي خيشلا : ىرخا كرم هلو . يرحم نم هاشاذ- نار نك
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 0 «# رفظملا نب دمحم نب ندحلا # 5

 1 لا يف كسسانمو . فيرصنلا يف باتكو ٠ يزيزعلا ةلئكت اهنم بدالا
 يهو اهلاق تايب يح

 ادارلا ةداخولا صلقلا لمحتساف اداز دق ءارثلا ةيسكلا ىلا قوخ

 ١ ٠ ادارلاو .نادعسلا عجتا "اد ايهم يناعلا لظنملا كقارا

 ادانقتم بعصلاو احزر اهقاس كا نع نفاع كلخرشت سلا

 ادالواو الاوما ١ رظيوتساو ١ ١ بنتن نم هويمرتاد قئالغ عطقاف

 باتكلا اذه عم ناكو يباطتل نئسلا ماعم ندع هيلع 0 ناكو

 لاقو هزيمارج باتكلا اذهل عج يباطحلا نا لوقيو هفنصم مالكبو

 فلا كلم هظفح نف مالس نب مسقلا ديبع يلا سيرغ اوظفحا هءاعصال

 هظفخ هظفحم يباحصا ضعب ىلع ترشاو ابنكلف هتظفح يناف رانيد
 ظ هب دهعلا رخآ وهو نما نم عجر دقو كك ناك 50 ةنس فو .ايكليو

 * يرواسينلا رفظملا نب نسما 2#

 نالسرا نإ دوم دمحا وا 055 تاصغ سعاش لس تيدا يلع وبا

 00 أذ ذا 1 ] ]| 2 2ز2 2 ز2 >2 2 2ة2>ة>2> >2 >1 ]| 1< 12 1212 2>2 ز + ز 1 > ز ز 2 2 ةز ز >2 ز2 زةزةز ز 7 ز 7 7 نا تع ع م كف ريرضلا بيدالا رفظملا نب نسما يلع وبا تام لاقف مزراوخ خسران يف

 ا هيلع ىئثاو 1 ةخ قاشمو ربش نم عئارلا يف ينزراوألا مث يروباسبنلا

 1 مهجرخمو هرصع يف مزراوخ لها ا ناك هنا هيف معز لاو ا
ٍ 

 ا يرشخمإلا م ءاقلا يبا خ خير وهو 0 "”هيلاراشملاو مهمدقمو ممرعاشو ' قفز

 نحو هك رمع همس ادلو هل نا رك ذورثتو ظن هلو رضم يب ل أبق

 هنم رعش هلو لضاف هيقف بردا

 )١( ةنس دلو فاثكلا بحاص ناف لاحم اذه (؟)  ق : ص 4517 اذ 1 1



 5١ « يناغصلا نود. نب دم نب نسحلا »©

 اهاباقو ةيورملا راغصلاو رابكحلا ةريثكلا ىتكلا قئارا هطخم بتكو

 نب دمخ ركب وبا خشاشملا نم يقل نم ناككف خشاشملا ىلع |وعمجسو اهحصصو

 يكملا يسابعلا نب دم نب دمحا رفعج ونا بيقنلاو ينوغازلا هللا ديبع

 نب دم يللاعملا وباو مييلع مدق يب ردم يلطانرنلا عيبرلا نب دمت دماحوباو
 ن دم متفلا وباو نودمح نب يللاعملا وبا هدلاوو راطعلا ساحتلا نب دنت

 نباك ةريثك م دعب ةعاجو يلعبلا نباب فو رعملا "”ناملس نب يتابلا دبع

 هنن ةاموعس رع اكشا فرو. مريغو شوب نءاو يارا بيلك

 ىلا جرخ دق دادغبب ةرازولا فان يمقلا دم نب دم نبدلا دبؤم ناو

 هيلع ضبق ىتح امم ةفيلخلا كوامم رهغخس ىصع ثيح ناتسزوخ ةيحان
 هدوع دنع هيقلتل سانلا جر ينارشثلا حاجب ندلا زع هتبحص يفو هب داعو

 مرح يف هدوع دنع هيقلتل جرخ نيف نيدلا جان ناكو + ل مر ف

 رلا ناكوهراد رعقل ًامزالم ةحازلاو ةعدلل اداتعم ًافرتالبع نأ
 فئاكنو رجلا هيلع. ّدتشا قئادملا .ىلا ىهتنا ازف ًاتئانط ترا

 نادملاب 502 مدقملا تقولا يف هللا همحر تاث فاتلا ىلا ه. ىضفا ىتح

 نب ىسوم ةربقع نفدو دادغب ىلا لمخ حارف ةعبس دادغل نيبو هنيب
 هنع يضرو هللا همحر نيتلا بابن رفعج

 * يومتلا يناغصلا دم نب نسحلا ع

 نبلا نينيد مث جو قارعلا مدق رهلا ءارو ام دالب نم ناغاص لاقيو

 يف فيلاصت هلو 5٠١ ةنس ندع ىلا هدورو ناكو قوس امم هل قفنو

 ناماس همسا نادليلا مجنعم يف )١(



 ْ ا نم عم ملا لع اميرح ناك هتينما لثي لو 9

  9 56١نودمح نب دم نب نسحلا 6

 م : 1 دعانت مث دحا ريثكلل لصح ملام ةنيعملا اهتاهماو ةنقتملا اهلوصا

 نق .قرافلاك عومدلاب ناقرذت هانيعو اهعيديو اهجرخ هتبأرف لمعلا نع لطنو

 ءادوالا هبابحاب عومتملاو ءازعالا هلهال ٠ هللا مادا كيلع نّوه هل تاقف

 دعاسيو نامزلا صح. دقو لود وذ ىهدلا ناف كمايا ٠ 0

 اككبسح لاقق . دوجاو اهنم نسحاوه ام نلئكتستف . دواعتو زغلا 01 |

 لالا نا بهو اهليصحت يف اهتقفنا رتعلا نم ةنس نيسخ ةجتل هذه 00 '
 ذيب اهمج نم لصحا ال ذئنيخ تابيهو رخأتي لجالاو ١] 30007

 لاحلا ناسلب دشناو . قالن هدعب سيل يذلا قارفلا ْ

 رسال نم كفو ىنسملاب بقعاو هفرص بتعاو يتاضرا ىهدلا سه

 اةيصدقاع لنمو, .. تضم يتلا بابشلا .ماياب يل نف ١ | يرم

  اهراهظا )00 آل ناك اتك فلاو هارمشلا رابخا نم فنضو ٠ املا

 | ةةيلعو وس نمز يف شامف ةلجابو . زارتحا جلا عاما

 | لاه يدؤل ببقر هسفن ىلع نوكي نا فاخ سفنت اذا ناك رئاج موشغ

 0 ءدلا نك راو مدقلا تببلا اذه نم يتب نم رخآ ناك وهو بطعلا

 8 '” 1 ةتس ابننا امو ىاودلا نبا نم ةجوزم ةنبا الا فلخ

 1 1 يل لاق دقو اهتراعاب اداوج اهيف هتشقانمو هتسفانمو تكلا هطابتغا

 ١ طق باتكةراعاب تلخم م : ةبلطلل هتراعا ىلا هتعراسم نم تبيع دقو
 ا | طق ةيراع يف اك ادت كلذ عم هنا عا الو ٠ ابهر هيلع تدخا 3

 | ٠٠ كيلع ايظفح هلل اهنراما يف كنتي صواخو تايثلاب لامصالا تاقف



 00000 * دمحم نب نسحلا ©

 و كماع نينرع امل لظب مكاطل هيف كاوقت نم حجرات |

 اقراغمو امل اناحت كانددع اصماخا يلاعملل موق دع اذا

 *6 نودمح نب دم نب نسملا نب دم نب نسحلا ا

 5 3 مدقت دق تناكلا دعس ينا نب يلاعملا يبا نب دعس وأ

 نسحلا نب دم رصن يبا همح رك ذو يلاعملا يلا نيدلا ءام ناويدلا بحاص

 يف اذه دعس وبا تام نبدلا جات بقلب اذه دعس ودا ناكو ءاشنالا تاك

 ه41 ةنس رفص يف ه اوهو دعب ايف هركذن ك0 ةنس مرح رشع يداح

 سصهاط نشفيلا ِىز مماددهاش نذلا ءاملعلا ءايدالا نم 0 هللا همحر ناكو

 ةيىللا كك ةنحلا مص ةيبشلا مام ةروصلا نسح ةمهلا يلاع قالخالا |

 هتبمص نمم وهو لكشلا فيرظ ةسبللا فيظن ةءاقلا ليوط اهليوط
 اهم تنباع تايالو ةدع يلو دق ناكو هقالخا تركشو هتبحك تدمغل

 نم ٍظعا هنم هتناكمو هيف هتبيه تناكو يدضعلا ناتسرامبلا يف رظنلا

 ميدقلا تببلاو لملا نيعب هنوري سانلا نال رابكلا تايالولا بابرا ةناكم
 دادغبب زيزعلا ناويدلاب كسلا ةءاتك ةرورضلا دنع يلو مث ةسائرلا يف

 نوبسنت يذلا نودح؟” وه تلق هتلأسو ربشلا يف رينا 1 ٠

 لآ نم نحن ال لاقف ءافللا نم هدعب نمو لكوتملا يدن نود وها هيلا

 ناكو هظفل ةروص اذه باغ ينب ن* نودمح نب ناد ْق ةلودلا فيس

 اذه هلعل (5؟١_-ق(١1)
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 0 9 سر ٠ ءايحتسا اهتوفج ةنفج كس ءادحتسا اهلمع
 30 1 يلا أهمعت م . ةموسوم أم مانالا هأبح يتلا ةيماسلا ةرضحلا

 ةموسعم سانلا نيبو

 تافر ممر لك متاصنلا نم ترشلاو ةءافكلا ةموادع نط تدبش

 اهنع سانلا لبض نيح كناك

 يداعالا كلم نم لاملا لي نم

 يلع ىلع ءانثلاب قطنيس
 ادوق دادغل ىلا. هل .داقف

 تب“ ملا يناد لك اهيلع
 "لاخلا ىلع دبع

 دتقيو ٠ ةئساللا لبق مهئازع نعطتف ٠ ةنعالا ودعلا لل نواس

 لا اهئازع دمحت ةيمطافلا ةلودلا تلاز الو .
 5 + فز

 انرلا يداه اشر ىلا تبدع

 ٍْ 0 ا همش ضان
 تان راتماص 1

 هنرتعو

 ابثلا دعل نم هييبلا هلي

 1 7 0 00000 ديلا نوف

 ' 0 . ءابعالا 0 جمهملا صاخراو . جرا سضوخ ف ةيماسلا ةيضفاب

 باس الو ٠ ءابعلا باعصا ةالاوم

 هتقشع حامسلا سانلا ىلقام اذا
 انئالخ نامزا ديك نم هللا

 اعلاوط اسوممث تناك اولظا اذا

 احباص كعنر موصلا رش راز دقو

 هليل” فادسا . نارتلاب . رونت
 فالاسا ىف () صقان عارصصملا (؟) لصالاب اذك (1)

 00 امو هلهاو رغثلا اذه هللا

 هسا ا ان صغ كيعلو ٠ ايان ميلا تناك يذلا هماعتا

 || اقشاعمراكملا يدسي نم نسحاو
 - | ماركلا نبا اي اهم تعسو

 || اقاود 0 اك اوندجا ناو

 ان دوعسلا قيوافاب هل

 0 ناك ام لك اهنم ضيديف



 لقاعملا عنما اهمرح

 ةنرص نبا لحب ول نع لزانم |[
 هءاطع ىشو يطعي ًامراص ايف |

 هنانجو نم قربلا ضيفي داك |

 هدوم نم هفيس ىرع وهاذا
 ةغبصلا راملا عقتلا غبص دقو ظ

 اغيض لمحت ليلا نوتم تيأر ||
 امتاك ةامكلا مط هل ذاب |

 مئامت نم اهفارطا تسرخا د
 مشاك دنع مل كرتت ل موقلا نم ظ

 اورمخهو ردعملا شلش ا 00

 ةنع ةليمخ 2 تلد اغِف

 ابي ارخاف لزي مل دمم للازا

57 

 لزاتم نم هل امع السل ا

 جلنو - هلظو اذ فلس نلف
 لئاسوو لئاس هأنا أم اذا

 لباذ درسلا نم ضافضف ىضفاو

 ومالا ضار اين قاما دي
 لئامثلا واح ديكلا قاذم ريم
 لساوعلا قوف لوسعملاب:شلا ىرج
 لكاو نم تقطنتساو هتارقال

 لئاوط نم ممايشدر لاوط

 لئالظ .يف مهحامرا نم للظن
 لباوذلا بومك اهف تعرز اذا

 لئاو نب بيلك وا سم نب مع
 عاقعقلا لآل 5و . ميت بقانم اهم مّنف ةيلعلا ةرضحلا بقانم هتءاج مث |

 هبنم هبنو . ردد يب ةلها تردداو . رصن ينب ءاول رصنو . ميكح سما |

 تحارو . ىهدلا سباع سبعل كحضو . نزامو ةنبزص ترهظو . نزاوه |

 غولب نع انيقف ترشقو . هزالا ظيانم تقاؤؤ رك ةلماك“” ةفلالال] ظ

 ؛ دماملا راك نادع كراتشتا هم ينب فويس تدنتاو . فيفا

 "بط توطو . ةللظتم ءارجلا ةبارلاب ريمجو . ةللذم سنعلاك ذم سنعو
 ةليبق اهناكف ةلمكلا هلعل )١(



"١1 

 اوقلطو جدلا سائلا .ضف ضفر اذا

 هنم 00 ص ىوش ةنم ىسع
 ةروعسم 1 لون ال تنك ولو

 ىدنلا ةوطس نم لالا رحتي

 ةيوق تناك ركشلا يف ةمزع 5و
 هلدع ةيربلا مع نم هللا ىر

 تاطاعب طخ برع ىو هل

 '  لئابح | دمار >و . لالضلا دعب اهئازع هللا رصن هنده لها ف

 : ١ "ا دب رطو ٠ لقاثتملا نمزلا الب هنع تثفمفخ قه صو . لالقالا

 ا *«ءاختلا باند ني نملا»

 . ةلطاملا ظوظحلا تادع اهمركب زيغو . ةلطاعلا مايالا بئارت اهركذب

 .جاولا بالا ءاملا تفاعو . علا كانا ءامماو . حياملا بدت ام |
 متاول بارسال حبر قفاوخ اهليذ ضرالا قرفم يف تب“ امو

 مويف . لاوحالا ةشابتم فونصو . لاوقالا ةفلتخم دوبش سانلا مايا

 1 0 . هناا ةنسلا 0 دماحت كلا 00 هددو.سل ريسلا 16

 1 2-5 29 3 00 0 ا ا 1 000 ا

 | ناتو . هقراشم سومو . هلئامخ ىهزو . . هلئاصا مسن نمزلا اهدتعي

 ٍإ را نديم يف قلطاو هنان : ةعاريلا مد نم هلك لع لي هقرافم

 |0000 ةطورفم مدخو ٠ ا ول هنانع

 ** لاهم 0

 1 7 ا مالا هيلا تفز ىلا تان

0 

 ْ ا ةشاروم نرحب ىبعا تاهيهو
 00| وه أم ركش ىفوت نا ىلا
 أ فراوعلا كيدل اهاشاحو تضاغو
 ا تعاضتلا كناسحا اهفمشاف

 | فئاخ نمواو مهاظم فصأأت
 || فطاوع | الا ردس يفوثامد



 « * ءابخشلا يلا نب دمحم نب نسحلا ©

 | .هناطشا فلا رامغم يف دمو . هناطيش عاطا يذلا ودعلاب رفظلا نم ىلاعت ||
 ةلزلز يف هنداع ليج لع هللا يرحو . هنايتطرا علو لا طخخما ام عبتاو ||

 هايم قتست حامرلا تدغ نيذلا . هدانجاو هبازحا لاصئتساو . هداوطا |

 . لاحم 7 مولع لوحي ماجناو . . ٌثرودص مادو بهش فويسلاو . . مروح

 لاج اال حزاو مهلا يبدتسلو

 لاوط ريغ رامحالا هتالعف ترداغالا طق ينب لاطام

 لامالا ةرهز ةنسالا هيف. نضفو للطالا هن ءاضا “ ْ

 . لظ دام . املوبق يف نذاو . اهلوصو» ىضق قيفوتلا نوكي نا وجراو ْ

 '" لهم ضراع بوصدو . لقم ىشو |
 لقتسم ىرولا ماب تناو 2 مداخ نع كلضف زق ظ

 . يورسكلا ماعنالا مقوتو . يوقلا لمالا علطت نم هيلع دبعلا ام 2

 ريدغلا يف قتلا دق . هاشر نا ةقث ىلع ناك ناو . ةاجانملا هذه اهززع

 ا بيصخلا عترملاب ميخ دق هدئارو . بيرقلا
 تيوعتلاب ناذالا انعفشام زج ةطخ ديكوتلا ناو ١ ظ

 ىللعت هللا ءاش نا هيف يلاعلا يارلا هزنع هللا مادا هلو |
 ةيمراصلا ةرضملا ءاقب هللا لاطا :"””فرعمنبا ةلودلاءراص ىلا بتكو

 لحيو . اهتبولا مثازعب رفظلا دقعيو . اهنيوها بسح ىلع ردقلا يرجب

 هباوص تيب فيمحصت هنظا )١(
 "ليس هضراع بوص ندهو ا يرد لظ ددعأ

 فورحه هلعل (9)



 0 تم ندد 0001

 1 قفا ِف الل هدوعرب ناوسلا مهو ٠ هدومعل صلا عطس أم

 ١ 00 . هدوعس مج

 ' | هدوجو نامزلا م رك نم ةازو ٠ اهدانتعو> . لفل ؛ رخذ هدمت

 ا” درع ةراضن نم برطي شيملا» ةرشب ةشاثد نم كغ ىهدلا
 ” | ضافاو“ ةكالل سرخا ام ةيماسلا ةرضحلا ىقانم ل هللا سبلا دقف

 هنعزجيو .رث املا قو هب كلمت ام اهم الا نم ةفاكلا ىلع
 58 ضان لك

 . | همايا هللا دلخ كفني اه. . رظانلا ةلقم نع لضفيو غيلبلا ناسل هنع داق

 1 عردلا هيلع دسأحت . بضاق ماسحو . بئاص يأ ارب ةلودلا نع دود

 || نيتم نيذه نيب كلملاو . ةعاريلاو ةماصملا هيف سفانتيو . ةعاردلاو
 1 داهلا ريتسم . داملا

 داؤفو لصنم يبأر ليسا ةينكو .ةنك كاع لاز ام

 دالج عد ىدب موبل ' رب ةماصعص نمو ملق نم ناهبش

 ١" اقوم اهدنع عقو الو ٠ امد انام ماقملا اذه يف تفقو امو

 0: و . اهدون يللاعملا ةبولا مييلع تقفعأ :قالاسا: راثآ تفتقا لب

 1 ظ 0 يهو مهلاوما مركلا فيحنو . اهدودخو كلاما هابج ممامسأب
 ب . حاملا ةديدش يهو بونلا مهئازع تللذو . حانجلا

 حابص دوسا وا ةفالخلا دوا مهرب ميقتسي كلم باتك

 | حامررودص وا ةسايرلا فرش ",بيلا دري مالقا رودصل

 ل قاب يق" نماهدصت مدن ىلا سلا مخدبلا نك
 دْياَر هلعل (") رهش ق(؟ )ةعالاق )١(



 * 6 ءابخشلا يلا نب دمم نب نسحلا و“

 لعب وهف هنم اهدعبو هنع يتكر خأتل لع هبتع اماو . هداقر ديل كلذل

 باغذزاو . يرطاخ ريمم“ هنا تيبغاوا تلصاو اذا يننا هندم هللا ضر

 . يرشاعمو يطلاخم نيب نم ناب ناو . يرئامخب لزان وهو . يمراظأت نا

 يرطاخ يف ©" ةرطاخو يرظان نع. ..أثان |
 صاظلاكح . ينطابف' ةوفج ينم شتا 3|
 هندومل اضن هب واح تامها الو .ارخو ب هءأتك لفغا م يا ملعبدهللاو

 عضومب ردصلا نمو . داوسلا ناك نيعلا نم هناف . اردغالو ةمب را

 هثبا . دادولا ضحم نم ترك ذاامو .. داقتعالا اذه تبسو . داؤفلا

 قييثوب اكسمتو . هدوب ةقث . ًانالعاو اراربسا يرارسا لع هيلا 003

 ىأرل . هتدوم لع فعاضو . هندم هلل بف ينار ول . هدقعو . هدهع
2 
 . قيلط هعمدو . قيفخ هبلق ابص

 قولعو ةزه يبلش ابلف ةنانهو ةيبظن ريمشلا قل

 قيشر ماوقلاو صعد فدرلاو فبفبم حاشولاو قاط هجولا

 قيحر هنم مثو قورإلا عطس هب تي مصاو نع تممسإلو

 طيام نونكم يع ءىنتو . هحرشا نا تدرا امع ينغنت تايبالا هذه

 ليذو . هدج ةداعس يرام يضذش نا لوكا هللاو . هحكواو هتيثا نأ

 ةينمو . ردصلل ةحسف وه هباتكو . هدجمو هلابقا ماب هاشخا ام ينع

 بتكو # لع هدوفوو . يللا هئاضما يف هولع هيرو . سهدلا نم بلطي ام

 لجالا ريزولا اناديس ءاقب هللا لاطا : حوتفلاب هني يبرذملا نبا ىلا

 ارشاعو هلعل )١(



 ظ « ءابخشلا يبا نب دمحم نب نحلا © ذل

 | ( . اهيار ةلاصاو اهسابب نيدلا لاكزعاو . اهئاقبب ايندلا لاجج هللا مادا ) 0
 |0لا لت تداعاو . امفع اسما ةسايسلا نم تضقلتساو : امسج ًابطخ
 || . ًاهظع كيلع هللا لضف ناكو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ . امظن ًامولم
 | ةوه يف ةلطعلا هتفدقو . رادقالا ىدبا هب تبعالت دقف كولمملا ديعلا اماف

 | || محار نا اهينعو اهفؤسيو ٠ اهقوبو هسفن دعو هو . راطقالا ةديعل

 ا 1 بتارطضاو : اقامت هتعاضن داسك '” دعست اهمالعا هللا رصن ةرضحلا
 0007 لأ, ًاقورش هظح بورغو . ًاقوفخ هحير نوكسو . اقاسناو ًاماظنتا
 ١ | 11 ىلع يالوم باتك بغا : هناوخا ضعن ىلا بتكو ٠ ىللعت هلا

 1 . دابسلاو يننج نيب فلاحو . داؤفلا يف ران
 ١ دوربلا ”” لزالزلا نع ىنغاو ب ذملا قئارلا هظفلب ىفاو مث

 ] 000 ةهمدر ىف 2 .اهدلتم  ةتآرقو

 هروطس نبب لادم - ايل ةغالبلا عج

 هروثنم يف رحلاو هموظنم يف ردلاف

 ' | ًاامَز لمدن. ال احرق أكنو . انازحا جيه يذلا قوشلا ركذ تفرعو

 7 | لبسي ىلاعت هللاو . هراوا بشيو . هران مرضي ام هللا ةداهشإ يدنع ناو

 ا ينددو .رادلا برقدو .لبحلا لصيوو . لمثلا عمج ام ةيفخلا هفاطلا نم

 2١ || .هدنع ام ىلا يحايّتراو . هدعل ىلاح اماو . راهطالا ةمثالاو هلاو دمحم . رازملا

 | ىفصا ءاملا نمو . قدا نسملا نم يه يتلا هقالخا نم تثافلا ىلع ينسأتو
 1 مر . هدابسو هفرط نيب فلوحو . هداؤف يف ام ذخا بص لا ّقراو

 :؛ لازازلا ق (؟) درت هلعل )١(



 ١ * ءابخشلا يلا نب دم نب نسحلا 9

 نيكت ”بسا مث ارك نيل يان لاع يعد عبتاو .ريداقملا
 ًالمؤم ةرهاقلا لامحالا ىلا ةيدرملا ملاطملا هتمدخ نيحو ريكحأ ناك

 خيرك ةوتن و كرام ةر نم دقوت ام لوفاو . ةنيبملا هللا ةورع ماصفنا

 ةيقابلا امامزع نم هل درهتس اهدجم هللا ثلث ةلملا ةرضطلا لا

 تااون نيحو . هراث | ينعي ام ةلماكلا اهئلرا نم هل يضتنتو . هرامذ لحام

 رصنلا نم ةرضحلا هتحم امو ..نيعللا راسسكتاب لاجرلا تمل |

 . بلاغلا رداقلا. كي فويسلا تكحو لاومالا تيه سس 00
 اهرافظا مهيف تبشناو . بغاسلا نائرغلا كو لا مهتلكاو

 9 لوذخملا ىلوو . ةيدجسع ةلح مهئأمد نم ضرالا ت بكو.ةزأا

 ا موجن نم فاخي . هرازوا ليب وب هباقعا لص نكون

 . الامثو ان أئع رع مسقل أ كو هلطصت رامللا سمت نا هجرت

 .ةرهازلا ةودإب ذب :ء ىلاعت هلل نا ملع ةلايرؤ انابكر لتشول) 0 نيبو

 فعاضتو . اهراطقا طوحن . ةرهاطلا ةلملاب ةءاعر هناحمس هل نا 02

 يتلا ةءربلا هذه يف ةذفان ةئيشمو . ةعرلا هداهم ا انامل اهراونا

 ىلع دومحلا هللاو . ابر حبتساو . اهعدا قال ةلملا سا ماقم الول

 دعاوق ةيلعلا ةرضحلا ءاقبب دشن نا لوئسملاو ةمعنلا هذه نم ةمالا خم ام

 ٍإ مالقالاو فييسلا لنا مدؤتسيو : مايالا لافغا اهدماحم مسو ٠ مالسالا

 . اطويخ كلانس اهخود دقو الا ةاطق صحم ضرالا ىلع قببال ىتح

 تسفد دقق .املوضنو اهتاحررودص هيف تاكو قولا ١)

 اميبهلعل #)  ق (؟) لكأ الو هلعل )١(

 ةذفإ



 ٠٠<" ءانحشلا يبا نب دم نب نسحلا #_

 "اكيد 5 تعا الان 11 2 اع تق
 ّ | تبهذ دق "© نوكت نا وجراو لصفلا اذه يف يل عقو ام اذه

 "ديد ا يزغلا ينشأ رسكب .*ىقبم همالك نمو . هلئاق ةايطق ان

 8 ىداج نم ريخالا رشملا يف نينثالا موي نم نيضم تاعاس
 003 اوس نه سال نإ 05 ل لَ نيل! : ؛5و ةنس 00

 ْ قا ليكولا مهند 1 رو ًانامنإ مدا موس

 ظ و هللاَو 1 55 اوعبت أَو وس مويس "م لضفَو هللا ع ةمعنب

 1 . ةيمطافلا ةلودلل رخذ هللا نا ةفاكلا نيب فالملاا عشرا دق ميلف لصف

 )0 الذل هللا رلخ ةيشوبملا ةروصلملا ةيلعلا ةرضحلا 'نم :اهناكرا هللا تنن

 ١ ا كنب اهنزيثمو أهرب رس طظفحو اهرشن مضو اهمالعا رصنو اهداوس ىمح نم

 ١ . ابمايا فرش اومسونو . اهماعنا رد اوعضترا نيذلا ءادعالا تناك نا

 ١ 0 مهتانعا ناسحالا دئالق تالشاو . مهتالما عانطصالا دن تدرطف

 لك نم ثداوملا مهاجتف . ءالالا غياوس اورفكو ءالولا ممذ "” اورفخ

 || هادشلا ايلتس قب رفتلاو داقنلا بارخرج بعلو ٠ قيرط

 | "* عقوازستا قرط ذنم سوفنلا لزت لو . دعاَومْلا نم مهنا انقل ياو
 ْ ٠ هتالكو هللا دودح ىدعتو . داسفلا مجيا اهنف مجلاو . دالبلا هذه نيعللا

 آ0 لك [لظ هللا فم .ةيلنلا ةزضملا ءالمما ناب ةملاع .هتايقنو هتطخاسمل ضرعتو
 ١١ ضراوع ىلا نوكس الو . لاخلا هذه يف ةصخر لامتسا نع نكيمل ةفاكلا
 ١ هلقع ترجو .ريبدتلا نتمهيف بكر ماوه لب . لاهالاو لافغالا نم

 قوا نب زسستا وه (*) اورفط ق.(؟) نوك ١ هلعل )١(



 1 «هانسلا نا ندع نب ندملاو»
 9 يريفلا ٍ

 دحاو لصالاو بضلازتا قرش دحاو لرق ملز الإ مقرقت :

 بالك ما نبا اهجوزت يف اهوبا املذع امل ةيندملا يبل تلاق انهه نمو ||
 ءالخ تدجو ةيدك ةبيبض يقاو بض هنأب تددو

 حش نم ةقفص رسخا وه برعلا لاثما نف « رشنلا نعوضتي د هلوق اماو ْ

 دسا نب ةليدج نب يمحد نب ىصقا نب سبقلا دبع نم نطل وهؤ وهم [
 برعلا يسفا تناك دابا نا هربخ نم ناكو ناندع نب. دعم نب رازن نبا |

 رشعم اي لاةف ةسيفن ةلح هعمو ظاكع قوس مسوملا ىلا مدفاو دفوف |[

 يوهملا حشلا لاققف هذه يتلحب هرضت ال موق ةبلثم ينم يرتشي نم برعلا ||
 دابا هايف تلم قق يلا سرا شعب ١ كدبشا يدايالا لاّمف اه.رتشا انا |[

 امهيلع دبش دقو نييضارتم اقرتفاو اكخاصتو هذه يتلحب سيقلا دبع دفاول |
 فيك ردانم نبال ليقو برعلا ىسفا سيقلا دبع تراصف مسوملا لها |

 صو مش لاقف سيقلا دبع ىلا قيرطلا |[

 قبعت هحنحر ءاسف وست اهمؤل نم سيقلا دبع ناف ْ

 قشنتسيو يشي هل لقف الزنم اهل يردي. ال ناك نم
 هركذ اهف برعلا لاثما نف « يمشاجم لا ةلاعم نم شطعا » هلوق اماو

 ربا امهنم دحاو لك مقتلاف اشطع مشاجم ينب نم نالجر اه لاق يبلكلا

 لالا كلن: لع ادجوو اشطعاتامو ًاثيش امبنع ني ملف هلوب برشي هبحاص

 مراد ينب وح ربررج لاق

 انهاه هدروأ مف ًاريشك يوارلا طاغ دقو دلاخ يبا نود ةيح وبا وه يريغلا )١(
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 ظ ديول ن ٠ دلاخ دارا هنا يل مقيف « ديلولا نباب ةفينح حرف فويضلاب

 8 هيلع هللا ليمالا الونسو ادهن انت ذق ناك يننملا ةليسم نا كلذو يبوزذملا

 ْ ديلولا نب دلاخ هنع هللا يضر ركب وبا هيلا ثعبف روبشم هثادحو سو

 ا دأباو ةليسم لتقو ةماهلا متفق نيلسملا نم فيثك شيج يف هركذ مدقمل
 |١ لصفلا اذه ناف « ةيرامع هرودق » هلوق اماو . ةفينح ين نم 0 ةعاج

 0 هلع | 0 تم اييبسلا اذمل بلطت نا بجو مذلا ىلع ًاينبم ناك ال
 1 قدزرفلا لوق الا هيلا سس ام دحي 0 هيلع

 أ رام نبا ردق تكب "”قوقملا ىلع تسبحام لوط نم تكب ار دق ناول
 "ار نم نيقلا ران دهب تأرالو ٠ اهندعمم ضف ذم مسد اهسم ام

 1 | لوق دارا هنا يمسو يف ىوقيف « ةبددسا هنراوج ا » هلوق اماو

 هناحم ىف لواللا

 200 ةلعابساطع لاف ابكنف تنئطع ةيدسا اذا

 يف ركذ ظحاملا ناف « بابضلا قاخ لجرلا قاخ ول نيوهم » هلوق اماو
 ]| هلصا بضلاريا نا ىكحو نيرح ةبضللو نيربا بضلل نا ناويملا باتك

 "” قدزرفلا لوقب كلذ ىلع دهشتساو نينثا هالعا ريصيف قرفتب امناو دحاو
 لجاىم بايث ناطاس نهاسك 2 امناك ىتح لقبلاو ابدلا نيعر
 ]١ لعانو دالبلا يف فاح لك ىلع ةليضف اناك ناكزن هل لج

 | | الل وبا هاور ايف ءامدر يبال يبمصالا دشناو بضلا ربا مسا كزنلاو
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 )١( ةعبرا يرازفلل دروا ( 57 : 5 ) ناويحلا باتك يف (؟) قيقا نع هلعل |]

: 
 ناثيبلا اهنم تايبا



 /١ - «دنسلناىدع ني نملط» ا
 . ةيبطقم قفالا لع ليس دق صلو يالوم ةعقر تلضو 5 ةعقر نع ا
 مس 1 2 آَ

 . اهرابمو تادالا مح هللا ةدابشي تناكف . هببيغ ةلازغلا راوناب لازاو |

 ةيصاق رصقتت لضفلا نم بورضل تحشوت دق ٠ اهراهزاو ةغالبلا راو ا ]
 . ادرفم بدالارامذم ف هب يرجو ٠ ىدملا َ

 ” مكصت اهساطرق نم تملطاف ابصلا هرثنت نزلا ضور ناكف |
 ةداهشلا يف ميعسلل ةيماسلا هترضح ترام دققف ينصو نم هتنمتن ام اماف | ا ١

 عقاوم ايلا اهظافلا عقوت الا ا ةقي رطلا هده يف اهتشقانم عم كلذ. َ

 قءتسا ال يندجت اهدقت "7 عجارتف اهيلع تجروب دق تنك ناف . ةقيقملا |[

 ةلجخعابو ٠ هلها هئن ةيحاو ةيلك ] فعال ١ الصف بابسالا كلذ نم ا

 رصح و . ماضيو ؛ ءانثلا هدنع فق ىذلا ماعنالا اده ركتنا يف يابا هللاف ا

 قويعلا ايام ثود قوعلو مر : َ ظ

 هموق يف لف نالف اماف » هلوق نم ةعركلا ةعقرلا هعدوأا يذلا لصفلا اماو : ]

 هيراوج تاسطعو ةيررامع هرودق ديلولا ناب ةفينح حرف فويضلاب حرش و | ٠

 1 نم ةيماسلا هترضح تر أمو » ىشايل هلام عضأ ص نعضررو 0

 يف ًابغار ةركاذ نأ اب هيف مدام رثعو ًالبوط هتلمأَت دقق هيف يدنع ام 0

 ٠ جرفب » هلوق اما . فصلا ىفوهحسا كلذ ليلجتو ةردقملا هيلا تغلب ام ىضرلا ظ ظ

 وه باوصلاو يلع يبا مالك نم هلعلو تدب عارصم هناك لصالاب اذك(١) !

 عجارتلف هلعل (؟) « مثدتا اهساطرق يف تعلطاف » |



 لش ف بنو: ره رع هك اسركاذ يان سين ا

 و . عالظالا هنم ضفتتب ادودصو . عامسلا هددجم الح :

 اهرارش بئارتلا يف علطلو . اهرادع يف يدن

 تن أرطاو اهبلحر تفنلا تاهيهو . اهناكم . لخم يكاهاجحش يرادا
 7 "الل لادذو , ةرم لالا تيع اهنم ءايشاف هريبس دب,” ىناعا اماناو
 #0 هك ىلا يراواطنم اهتم. عرسسملا كلت نموقيما 5

 : ١ ةرشبقسم ةحشصل هل داقللا ريتك. هريجاظو هنطاع قالتنلاو : هرارس

 1 نم .بدالا لها 8 نم يعابط روف مب هللاوإ ةسعوتم ريغ قالخاو

 1 .ترككام دامعا يضتقت ةسايسلا نكل.5 ًالفقم هرئاخذ نمو .الفغبدالا

 ١ | .بتلاودبلا لعاليقثو .بذع ريغ "دروع ناك لاو تع رشأم دصق سجوتو

  ليوعو هرب عراضلا قرش  هداؤفو ىتفلا مشا اميرو
 0 01 اقلراو .لامألا نم دعك ساكنا اينو
 ! 07 |ةزيررك الو . ةيئامسو ةيضرا حداوفو . ةيماشو ةبرصم حئاوجب

 1 الج لاوخالا (ةقيسنا قيك هلمف ئراو انعذم

 'اهئاوث هيلع ارط هقئالخ تعا بئاونلل لسي مل نمو
 | . ىلكلا هذه د أم يالوم برق نم يل بم نا لوؤسملا ىلاعت هللاو

 ا | بئاونلا يو : ثداوملا عيمج ٠ موسرلا يفاع ةرسملا نم ددحو

 0 ريغ يسن . ةوعدلا. هذه تبيجتساو . ةوطخلا تب رق اذا . ثراوكلا

 | اج يقفوملا جرفلا يبل ىلا بتكو . ةروفكم زواجيلا حانجو. ةروك ذم

 5 يقارتعا هلعل )١(



 ةنودم لئاسر هل ءارعشلا ءامصقلا ءاغلبلا دحا نيتليضفلا يذ ديجملا

 | امبو دعس اهنم ىلاسنبلا نب ميحرلا دبع لضافلا يضاقلا نا لبق ةروهشم

 8 نال رصم سحاض رصنتسملل لئاسزلا ناويد يف تك

 هبتك امو تايناوخا هلئاسر رثك ١ نا الا يريساسفلا ىلاثاباو» ٠٠

 محم ام اهنم بتكا انا اهو هنامز ءا صا ءارز وو هئاقدصا ىلا هسفن نع

 ةديصق نم لاق. ارثثو ًامطن هتعانم ئزفم هتعاضبر دق فرعتل

 كردج انكي نك يطال تدطا |

 يتحبع تنزو نا يا تابيه

 امريثات يرظناو كنوفج يضغ

 نا يلع نعو يد ضن كيووه

 اكلاسم عومدلا ضيف يف تكلسل
 مهتنصو نادللا رمسلاب كوناص

 '"” ىولا يف كظل فويس نور ,ثيول

 كيتنع نم تقال يذلا شرا

 كيلع تحنر دقف كيلا يرن

 كيدي. ناب يف كظاحل تعئص

 كيوب باطكلاا ضرع يف كاقلا

 كيلسو صاع دب اه ترصق

 | كومحو مهةيمخ رظاونب

 يونا :انف.ابيف "” :اوارقتنا لَم

 هعم يربض فشلا يالوم كر“ :تدساكو هل قيدص ىلا 5-5

 هعبتو يلق هبحصو

 انيقه ند راس ميم يد نم ترجف

 ا مو ويسحم + اقأ هدعب تيشبو

 تمحلاو تقاضت ةحرف ابنم ثمر ناو . تمحتتا

 ع 1 7 1 0 .٠

 تازو . ةغرج "صا :اهبابط خم: تعرجو . ةعزتم اساك ابننا ن1

 تنثدح ق (”) ىرقلا نم «اورةتسأ » ديرب هناك (؟) ىرولا ق(١)
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 يف مالفلا اذه ناك ةعاسلا سيلا ايندلا هللا نعل تعمم الو طق اذه شا ١
  7 558ةليلذ ابيديا نيب راص ىتح اقرتفا امو هيد نيب هينا اتفيلخو اًظعم ردصلا ||

 ىلع رجي ملام هتيشاحو هلها ىلع تارداصملا نم ىرج مث اريقح

 هللا " ديبع نب دمع نسحلا وبا يل لاق بتاكلا حاشو نب دم يلعوب

 رزوا الدف زاوهالا ىلا تجرخ يدبملا دلو نم يممثاحلا ةركس نا ظ |
 ”دقنا هلآ تلصو الف هل احدام يلبملا دم نب نسملا دم يبا ٍ

 ديمعلا لتق يدمعتت الو
 دوجهلا نم كيريظن تيمح

7 8 

 ديدحلا ىلع ديدحلا تلو رخل ىضغ تيفطو ةيعم ترحم

 00000 لا ابرك ير .قازفو ةيظ ناز
 دودص يف دودص يف دودص بح نإ ىلع نعمججا ام ث 1

 يشع ذاللا صيش ف يانا

 اذه فيك كتددف هل تلقف

 ًاصاق ىل تدها سمثلا لاقف

 يدخ نولو مادملاو يبوثف

 , روصلا يو نب ادا

 ا للسعي ناكو دونبلا ةنازخ يف دع ًااقتمم 485 ةئس ف ةريخذلا لكي

 هللا دبع ةميتيلا يف )١(

 ةليفنل يندشلاو عسا لاقو يتاعدتسا دغلا نم ناكالف تفرصناو لاق

 بيقر الو تدنأ شاو الب

 بورنلا ققش نم مسملا قيقر

 بيرق نم ب.ررق نم بررق

 0 ءاروشلا يلا ن

 |.( نإ يلع هرك ذ ابن



 يأ * يباهملا دم نب_نسحلا © ظ

 ةارصلا ىلع ةلجد ىلع هيبال تناك يتلا هراد يف يضرع يف سلاج وهو ||

 سانلا هندن نيبو سلاج لاع ريق“ عنب يفوهو ةلجد ىلع كاش كهف ظ

 هنا الا م يم كاذ ذا وهو انساجو ربشلاب هانأتبف مماقبط ىلع ظ

 رهشلاب هانهو هيلا الخدف جرفلا وباو لضفلا ها ءاج نا ثبلي ملف لصحم 1

 عضوملا يف هتسد فرط ىلع هرأست نع زخ"الاو هنيع نع اهدحا سلجاف ظ

 هاكراش الو عزنا الو اهدحال كرحت ام تسدلا ىلا داما ةلضف هيف يذأا ظ :

 يعدتسي لضفلاو او !بتلواطم تدازو ثيدحلا يف هعم اذخاو تسدلا يف

 ةعاس دعن هءاج نا ىلا اًرس .هبطاخو دوعلو يضهف هّراسيف مرملا مداخ

 بجن نم *ىنها لاقف يديس اي نبا ىلا جرفلاوبا هل لاقف ضف هاف
 نم مكانغلا يبا تخا ةئبا ةئبز جوز لضفلا ونا ناكو كيلا دوعاو هتنبن

 مدخلا رداسو حارصلا عقو ةايلق العا لخد ني حم هماو هبا

 | ناك هنال هبا توم ربخ هيلع درب نا مقوت ناكو يصلا يعدو نالغلاو |

 هيلع ضبقو ساجا سلجا لاقو جرفلا ونا هكسف ماقف هتاع ةدشب ًالاع

 ملخو ًامدخ اهب لكوو يبصلا ما ينجت ىلع ضبق دقو لضفلاوبا جرخو
 دققف ةلودلا زعم يىنعل انالوم ىلا مكانغلا أبا اية يبصلل لاق 3 باو.الا

 مع اي لاقو هتعاردب قاعو هيلا ىعسو ”يصلا ىكبف كوبا تام دقو كبلط

 سأب كيلع سيل لاقو ربعتساو هيلا لضفلا وبا همضف اهر ركب "يف هللا هلل

 وا سلجو هبزيز يف جرفلا ونا سال مييزابز ىلا اوردحتاو فوخ الو ظ

 ديرت بزابزلا تدعصاو هندب نيب مالغلا سلجاو هبزبز يف لضفلا |



 __* يباهلا دمم نب نسحلا طخ

 1 0 لال ىلع هلا ىرجلا دقو نامالاب ةلغافلا نبا اكلم اهلمشبنالا ظ
 | اس همس هبلا نالفلا ردابف لاق هقثع اوبر شا نالغ اي يدنع |

 : يبسارلا ىضمو هتثج ترجو ةدئاملا ىلع ' ”امهندبا نيب هسأر جرحدت

 #4 هيلا مفد دقو هترازو يف دم ابا ترضح يلهو لاق . هءادغ منا

 ازرع ةعقرلا حرطو مرد فلاب هل ماو كحضو اهات ةريغص .ةعقر

 2. امف اذاو

 7 رضلا كديبع لاح سم دق رضلاو عفنلا هيلا نم اب
 , نهدلا كلوق لبق مادام ينلظي ىهدلا نكر ال

 ئ 5 ةيذاتسالاب سطام دمت وبا ناك *ىباصلا لاله نب ميهاربا لاق
  لأضمز ربش نم موب لوأ رم ذك دادغب مسواب ةئس يف ثنك لعوب

 )١ نوراه نب نيسملا ىلع يبا نب دحاولا دبع حفلا وباو انا "' تروطصاذ
 ُ ربشلاب هئنهما ييبملا همت يارب زاول ن لضفلا متانغلا يبا راذ يف بتاكلا

 فرعي ةرصبلا راهن نه عضوم ىلا دم وبا غلب و نامع ىلا هببا هجون دنع
 أ/ هنم ةلودلا زعم شحوتساو نام ىلا جورملا نع هتين ترتفف "” ذاب ايلع
 ١١ ةابايلع نع عوجنراب ةلودلا زعم هرصا مث كانه يباهملا لتعاو هيف هبأر دسفو

 || ةيلع ضب هناب فجرص نيب سانلاو هتلع تدتشا دقو هزواجت ال ناو

 ظ ظ هتفيلخو هءافوب نوفجرب موقو دادغب ىلا هلوخد دنعوا طساو» لصح اذا

 1| هللا دبع نب نيسان. سابعلا لضفلاو:ا دادغس ةرازولا لع كاذ ذا

 ا هيل انلخدو مئانغلا يبا ىلل انئل نيسحلا نب سابعلا نب د حس رفلا واو

 ]| نادبلا مج *يفروكذملاعضوملا ريغوه(#) تعيطصاؤ هلل (؟) ىلمالاب اذ (1)



 14١ * يلهملا دم نب نسحلا

 | ءاسؤر نم لجر مهف ميظع قلخ ةدئامل لعو امد همم لك 1 0 ْ

 هيلا نمأتسا مث قيرطلا عطقب نمت ناكو هلمعل نيرواجلا داركألا

 مدق ذا هتدئام ىلع مويلا كلذ يف ناكو هعم همايا تلاطو هصتخاو هنمآف |
 مهلك اوم ءاسؤرلا فطالت اكيد ميدركلا ىلا ةدحاو هنم يسارلا قلاف لخ

 ببس ام لاقو كلذ نم يسارلا يهتف كمت, لعجو يدركلا ذخاف

 هب يتربخا لاقف لن رع لاق ها ىرج امو كلا اذه[

 عطق مايا تنك لاق وه اف لاق هذه تبر امل هتركذ فيرظ ئث لاقف |
 يف يدحو اناو يتالفلا لبجلا يف ةينالفلا ةححلا يف تزتجا دق قيرطلا |[

 ملستساف هيلع تحصو هتضرتعاف هدحو لجر ينلبقتساف هباين ذخا نم للط

 فرصنيل ىغمو لعفف ىرعتب نا هتبلاطو هعم ناكأم تذخاف فقوو يلا

 ذدخواف يدحو اباو للطاف ىلع هزفتس نم قيرطلا يف هاقلي نا تفخن |

 كنيو يني *يث يا اذه اي لاقف هلتفال فيسلاب هتولعو هيلع 0 |
 تابقاو هلوق ىلاتفتلا لو هتفتكق ىلتق يف كل ةدئاف الو " ىاضتذخا |

 حاصف لبجلا ىلع ىلع ةمئاق ةلح ىأرف ايش بلطي هناكت فتلاف فيسلاب هعنقا
 نح اهي رضا تلزالف أهوال لتقأ ينا للاعت هللا دنع يل يدبشا ةلحاب

 ترك ّذف ةلحلا هذه تيار ىح ثيدملااذه تركوا كر 00

 لاقو ادرح هسأر يف يسارلا انيلع بلقناذ كعضف لجراا اذه ةقامح |

 ةرخ آلا لبق اند يف مويا عيضن ال كايلع جملا ةذابش نا هلو موج ال 0
 هللا ذاعف ءامدلا اماف ليبسلا داسفا نم كنم ناك ام ىلعالا كتنما امو |

 تق ()



 3 0 «* يلهملا دمم نب نسحلا © 0

 أ/ دق لاقو مبرد ةئامس هيف ًاسيكو ليوارسو ةمامتو ًاصيقو ةبج يل ذفناف

 |١ هدير ام ىلع بايثلا كل ملصيل طايملا ىلا هعفدتو هسبلت ام كل تذفنا

 يلبملا دم يبالو . اهضوع ذفنال ينفرع ةكلاللاو ةكتلا تاسغ تنك ناف
 000 3 تنص هلا باح اهتود ميغلاو سمثلا ناك موبو

 ظ كسم ءادر ”اهذ اهاج اهمايش نم ةقرز يف تدد سورع

 7 ميزو يندشنا لاق يدلاو يندشنا 'ىباصلا ميهاربا نب نسحلا طخم تأرق

 00 هسفنل يلبملا دم وا

 ٍ 7 امو افرظو 004 ريط نم ه. ترفظانف ام يل لماكت اذا

 |١ يانغ تئش””نا نمزفاحو يند اهقر تلخ اهارت ول ةوبقو
 || ادم نبا نايصعو يصخلا ىنب نم ةفيلخلا قالامم يلابا اف

 1 هسفنل يلبملا دم وا ذاتسالا يندشنا دابع ننا سداصلا لاقو

 1 قيما بيهلا يتحبم يفو لج دق نيبلاو يحا نم يل لاق

 | قيرطلا لوط كيلع يبا تلق يدع عنصت قيررطلا يف يذلا ام
 000 اديب دم وبا ناك: لاق يخونتلا يلعوبا ثدح
 / | لع ثيدحلا بورضو بدال كاذب ناكاوبا هيدا كيلطا ناكر
 | تنكو ءامدنلاو باتكتلاو ءالبلا نم اهيلع مهعمجي نم ةرثكل ةدئامل
 '' ادحاذه ينركذا يل لاقف اال ضو هلا ميج لتس انايفك

 | لق ريمالا " ناربقلا رشاسر ناك نم ضين ه» يتزيخا:اموهو " انرظ

 )١( يرينا هدروا ةياكملاهذه (5) « لح » طقس هلعل (”) نيا ق(”) هيف ق |
 |اناتسز وخلنا هناييهذلالاق:يسارلاباوصلا () را رد اك عا فيلا ١
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 هىدن نيب هللا وفع ليمجو  هءارو ءاثثلا ىبما :يذلا تام ا

 هيلا : .نامزلا + .:ئرم:. نفل... انيك .٠١١ يذلا نصللا ”هتوع ل مده |

 هيفرط نم دجلا لبح ثبناو . ىلعلاو مراكملا مه تلءاضنو
 هينطش يف داش داوملا لثم ىدرلا بابسا هنداق نأل يرحم [

 هيب لآ ملا هب تمل امنا هبوب وني نطبق[
 ١ يلبملا دم ينالو ١

 قارفلا دنع هدبع قراش يش ميسقو يخا اب لما |[

 قاقشلا: .ىلا !قيقشلا هبسشو- دعب هلي نم ةرلا ا( 00

 قاتعلب ينيب نم قواو شا كلتو قانملب مقا |
 قاصتلا نع هابناج افاجم احيبق ابلط يب تّمصلا دقل |
 صهاظلاب بقلملا سعاشلا يرزملا مههاربا نب دادش بلا وبا ثدحو ]

 يباب تاسن يبا قفتاف يلبملا دمحم يبا ريزولل ةمزالملا ريثك تنك لاف ١

 هيلا تيتكف يئاعدتسا يف لاو هلبقب مف رذعل ترذتعاف ٍينوعدد يلا ذفناو |

 ناطيش .: قلك :.ال'' :هناك 2 "ناي لطلا 0

 ناطوا..يهو .:طيلخ ابغا. ؛.البلا .-ناك.ًاياونا ل
 نايدا ١. :سانلل .:5 نيد... يل ناك نأ : يد نما قزا

 ناسحا كل يدنع حصي. نا لبق نم اح اهنك

 ناهرب لاوقالل»و .اهف اضرعم يترصبب نم لو
 ناسنا ناطيخلا ىكانعت .هقوف تحض دق يالا

 هوب ق(١)

 أ



 0م * ًِ ادم نب نما 4/١

 0 ” انا لاقت انا ىلع يداثي لجر توص عم دراب شيخ يف نيو

 3 | هسأر 0 ساو 6 اده - 2--- اذه توص 0- أبما

 000 ْ ليوارسريغب وهو ثر صيف هيلع افيعض اش هارف رضحاف هراضحاب صاو

 | ٠ يواسلاال للمان اهف"”ةنحبن هعمور زم هسأر لو ةقلخع ةموسلل هلجر يفو
 ظ 1 نع ةحودنم راهنلا يفرا يف شلا اهما كل نكيملا هل لاقف هارد ةسخ
 1 لاقو دهاسلا ربس دقارلا ىلع نوها ام لاقو سفنتف تقولا اذه لثم

 || اضقلابابسا كاذيلتنضق نكل ىضم اهف فطان عئاب تنكام
 ' | اضفلا رج ىلع ولو شاملا مار هنابلط ترذعت ليعملا اذاو

 |١ نم رزولا اهما يتا لاقف كلذ كل نبا نف ًابداتم كارا ريزولا هل لاقف
 '[| نعم دلو نم هنا هيلا ّرساو ىرت ام هتعانص نم مهيف نكي مل تب لها

 7١ لك يف هل اعمر كلذ لعجو باوثا ةسمخو رانيد ةئام هاطعاف ةدئاز ناا

 7 | دق يلهملا دم ابا تدهاش لاق يخونتلا لع وبا يضاقلا ثدلحو .:ةنس
 "|| 3ك, يف هحرطو سلاج هب شرف رانبد فلاب درو مايا ةثالث يف هل عت
 "|| هضفنبو انام يف درولا حرطي ةبيجم تاراّوف امو هراد يف تناك ةيظع

 0 ن نيسملا هللا ديبع يبالو . هبهنا هنم هدارا ام هغولب و هيلع هب رش دعلو

 ظ دمحم ايا يثرب جا اما نب دمحا

 هندل ٌولسلا حرف ىجبرب ال عجوم ةوعد ار رشعم ا
 هيلع عومدلا دعلا 1 يب اماف ربزولاب يفاوقلا اوأزع

 هححن ق(١1)



 اال 6 ياهملا دمع نب نسحلا

 ينغتسا دقف لصالا يف طايتحالا عقو اذاو بح عضوم هنا يرمعل تلقف

 تكسالاقف الاقم تدجو تاقف ةاجش انتعسوا لاقو كحضف عرفلا يف هنع
 هبدب نيب بتكل ةلودلا زعم ينسلجاو قححسا ودا لاق . مناص اي لعاف اي

 لظلا اذه ئرتت فيك لاقف يعل نع ينبجخ مئاق يبلبملا دم وباو

 يلبملا رعش نمو : . كضو سنو نسنحأ ًايعاو لاقف نيم تا

 ع دادزيف ودشب ارا زالهو 2 جاتمل ودبب الاله اب

 يقر كلام تنا سانلا ذك يكلم كقر .نا سانلا معز

 يفّرصن رغصو يلاح رصقو يتئادح مايا ت تنك لاق نياك وبا ثدحو

 دملا نا الا ةيظعلا رومالا ف عيان كلذ عم يسفنو ةفيطل ةراهرتل

 : هللا تدادزاو رطملا ءاج دقو دو توصاف دعاسم,ريغ رول دعاق

 تاقف . ًاقيض اهب يردصو ًامالظا
 رام ابق نيضبلا ئمغيو .كتنشطولا ,نع لحم ا

 اًرارخ .اهمغ ملال يلو نتي يفو مالظلاك محصل | يف يه

 دا راتبا يقلا رس كوخ ياك اهنم ألا

 اًراشتنا ديم اماطيح تلخ  ءاخر ثبه .حايرلا ام اذاو

 اراذحلا تللم دقف يراذح نم 2 ينحراو امارخ لحم بر

 نب ركب وا يضاقلا ثدح لاق نسحملا نب لاله نيسملا وبا ثدحنو

 نا قفتاف زاوهالاب يبابملا ريزولا عم تنك لاق ةميزخ نب نمجرلا دبع
 ديدش رحلاو فئاص نامزلاو ناضمر رهش نم موب يف هدنع ترضح

 يقوش دادزيف (؟9:١) ةينبلا يف (1)

ْ 



 0 <« يايلادمجع ننس و 1/1

 مويلا اها كباسحتسا نم هتنئظ امل ةاودلا هذ كّئرُنا دقو ينمزاب قح

 ._ضعل يف هفآرصتو كنوسك هب ددجي امابعم تلمحو كتدهاشم دنع

 0 اهل ام قافتا نمانعتم اريعتم تيقيو لوسرلا تفرصناو كتقفت ظ
 ١ لع ىرخا ةاود ةغايصل , دم وبا مدقتو . هرتأ ىلع اذه ثودحو سما

 | دقو هسلجم ىلا انلخدو ةدم برقا يف تغيصف ابعف مم لثم عف صو اهلكش
 يب ىلاو يلا دمح وبا رظنو اهنم عقوب وهو هيدي نيب تكرتو اهنم غرف
 | لوخدلا نم ءافعالا طرشب اهددرب امكتم نم هيه لاقف اهظلل نحنو دمجا

 ظ | يفاطسو ةنواخ د ةرتجدلا تيان ل ونا ناك لاق لاله

 ظ 'اولمحو ابيبمو 0 يلدا ناك لمعلل سلج اذاف ةباغ دعنا ىلا 0

 | دعص نا قفتاف فعض هلخادتب الو صقتن هنونت ال يذلا دملا يف ةاذخآ

 ظ ةنلبن نم هبرتعل ناك امو لوبلا هنقح دقو هراد ىلا ةرايط نم امو

 أ ةيلخا يف ةءراج هتداع تناك كاذكو ًالفقم هدجوف ةيلخالا ضعل دصقق
 | يلاق '! يضحعو قارفتا ودب نإ ىلف لاذتالا نع امل اضافح يلد
 هسفن ىلع اردابتم

 لفق هيلع فينكلا لامن ءهنم تقثوتسا كماعط كبهف

 « ةلوبم » طقس هلعلو : لاق ق(١) ا
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 | كالمالا عافتراو ثالفلا ناسمئاو نطابلاو قطانلا» تماصلا هيف رد
 اببس هتافو تناكو تاليواتلاب تذخا راهتلا نم ةعاج لاوماو لاومالاو

 لب يبالو . س09 ةئس نم نيق ظ

 مونو ةلفغ مه نقم 1١ موكا رمق يح تيضق

 موب نيتماشلل سيلو مح لع يون ناك |
 امفرصو ةاود دم وبا غاص لاق يدج قاححسا وبا ينتدحو.: لاله لاق |

 كلذكو ربش ضرع يف ارسكو ًاعارذ تناكو ةقرشم ةريثك ةيلح |هالحو
 ىلا توسذلا ديان , لثم  هتسد احم نا :ىتح اماظع .هنالآا تناك |

 يف هيدد نيب ةاودلا تمدقو لايشتالا تالا نف ىرهلا اذه ىرج ام

 انرك اذتف هبناج ىلا اناو يزاريشلا نمحرلا دبع نب لضفلا دمحا واو اهعفرم

 اهعيبال ايلا ينجوحا ناكأم يل لاق مث اهمظعو اهتلالجو ةاودلا نسح اًررس

 ولا عمو همار> يف لخدب لاق ريزولا لمعي "يش ياو تاقف اهمعي عسلاو

 يبا عم تممتحاف ائيلع كاذ بهذو انيلا هئم ءاغصالاب انني ىرج ام د

 ةحرابلا ىنءاج لاق ال تلق ةاودلا ربخ تفرع يل لاقف دغ نم” دنا

 اناسح ايان عطق ريثع هيف ليدنمو ابعفرصو ةاودلا هعمو ريزولا لوسر
 داوملا روصق يف كرمأب فراعانا لوفي ريزولا لاقو مثرد فالا ةسجتو |

 لك نع هب يعاطقناو يلغش فرعت تناو كيلع نإللا فعاضتو كنع |

 دمت قت (0) ]|

0) 
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  نودسي مهنا نم ةقث ىلع هواعجو نام نم هلوصح ردقب امج هلاوماب
 7 | نم دنع دم يا 1 بتكو محلوق لا لاش ةوافم

 هن نطوو لاحلاب 1 يأ لو مالسلا ة ةهنادم ىلا ءانكيرذلا دل هل مسربو

 | لمعان لعد ناو هيف بك ارملا بعصا بوكرو ربصلا ىلع

 ذه ايلم ناكو هنادعاو هموصخو هباحصاو 4# ةرداصم وه ىلوتو

| 

7 

 5 #1 نا ىلا ةسكنو ةقافا نيب ددرتو اهنم تام يتلا هتلع هيلع تمحمف

 .ةدايعلا سهاظ ىلع هتاقن دحا ذئنيح ةلودلا زعم ذفناف هنم سايلاب نكت

 || ةنحج يف الو هقيرط يف هافلاف هتيشاحو هلام ىلع راهظتسالا نطابو هل
 أ يف بوانتيو هللعيو همدخت نم اهيق هعمو ةريثولا شرفلاب ةءولمم ةريبك
 ا” ىلدو هبحت ىظق اطواز ىلا ىمتنا الف نيلاجلا نم :ةعاج اها
 راللوو همرحو هبابسا ىلع نق كلد» مالسلا ةنيدعب وباطلا اظقسو

 0 دم يبال روظإ : مهاع ءاصقتسالا ف تورسلا عقوو ةعاجلا اتي ردوصف

  نالطبو ه«تحضن ةلودلا زعل تنابو ةنطاب ةريخذ الو تماص لام

 امو هعايبط يف باقرلا قوقح نم هيلا لصي ناك دقو هيلع تاريثكتلا
 "007 نم ًاربج هيفوتس ريثك لام هلام لع هن ينئتسو هعاطقا نم هذخاي

 هيقج تلج ين اسوا 0و ابوس و كو دج ب حا 010000

 ىلاو هتابهو ةنالصو هتاقشو هتيوؤم يف هعيج فرصيو ةناما هيف عقوت نا

 | فظعو جيراهملاو زيراونلا مايا يف ةلودلا زعل اهنلكش ناك ةليلج اياده

 .هتافوب اوجتحاف اهونعم يتلا 6 مهبلاطي ةعاملا ىلع ةلودلا زعم

 | ينل ناكف مالا جردناو مايالا معا هعئادو نع ثحلا, اودعوو

 ا فلا فاللا ةسمح هنابساو هدالواو هةمرح لاهو لي ين لام نم 7

 اال اور ياو واول رمل
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 تامو كلذ بيع ىلع وبا ”لتعاو اج هنظو ةؤدلا قمم لع كلذ قشف |

 فاحنو همولي, هيلع لبقاو هن هلماع امل هلتق دمع ابا نا ةلودلا زعم دقتعاف |[

 ضبقو يلع يبا داذ.ىلا ردابو كلذ ىلا دمج وبا تفتاي لقال ل هنا هل |[

 8 رود قع هلدق هدعوو هأنمو هب قبو هصتخ ناكر يغص هل مداخ ىلع ئ

 رانبد فلا نوعستو فين اهف عاق ةدع هنم جرذتساف رادلا يف ىلع ينال 35

 دق ىنا تننظ يذلا كلنزاخ ةناماردق اذه هل لاقو ةلودلا زعم ىلا اهلمحو ||
 هضرتقا امتاو كلام نم مرد هيف امو هنم كل هتذخا يذلا ريسبلاب هتلتق |

 مهنم ذخاو هبابسا عبط مث كيلع عنشو كناذعو كمرحو كدالوا نم

 ةيشاخلا نم 5 ةلودلا زعم نا دمحم ونا ردقو راند فلا ىئام مات ظ
 رادحالا ىف بيد ع هب دِحو لعش , لف جوزلا نم هيفعبو نإقابلا ْ

 بهاتلل را همايا تدامتو 57# ةنس نم ةرخالا ىدامج 6 ردحناف

 كلذ ةلودلا زعم غلبف رحيلا فوكر نم درتملا ركسلا ٠ عنتماو دادعتسالاو

 هفقوت يف هيلع راكنالاو دملاب هبتاكق فشلا 0 ثمعب هناب همهماف |
 ةلودلا زعم ركتت اوفتماو هيلع نعطلل ًاقبرط هؤادعا دجوو ريسملا مازلاو
 دوعلا دقتتعي ال وهو مالسلا ةنبدم نم ردحا هنا هسفن:يف اوماقاو هيلع

 هعم يذلا ركسعلا ناو نويدبربلا ىلغت اك ةرصبلا ىلع لغيس هناو اهبلا

 ةلودلا زعم خودتف هلاوما هدنع اومظعو هل ةعاط ىلع كانه رئاشعلاو

 مهنيو هنيبرتسلا قرخو مهنذ هناسل قلطاف كلذ دمح وبا فرعو مهليواقاب | .

 ضايتعالاو هيلع ضبقلاب ةلودلا زعم ىلع ةروشملا يف ةعاملا تقباطتو

 نيفد هلعل )١(
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 ىلوالا ىدامج نم نيب ثالثل كلذو هبكوم يف سانلاو داوقلاو هدب *ء| |
 فيسلاو داوسلاب ةفالخلا راد نم علخلا هل تددج مل موس ةئدن والمنطقة 

 نومصلا كلن يف ىشم دقو فيص نامزلاو ةثج اذ ناكو علما هذه هتلقثاف 1
 هرهظ لع مما عدل ةرضح ىلا د دنع طقسف نيكل 0 ٍ :

 نيخزوملاو ءابقلا نا ل يع أم ىرد امو هوئسرخ 00

 ةروصلا كلت ىلع ةهيدبلا هذه هنم تنسحتساف هيف لاطاو ركشلا رثك | مث |١

 هيدي نيب ةلودلا زعمو ةفالملا باو هعم شوملا عيمجو هراد ىلا بكرو |"
 هسفن ثدحو ناس رك ذب ةلودلا زعم جهل مه١ ةنس يف تناك الف |"

 يباهلا صاف رغاصالا ءابقثلا دحا كركي فورعملا كلذب هارغاو اهذخاب 00
 الإ 7-0 0 9 هدهزب نم هيلع 0 5 ا جورأاب 5208 00 1

 نا تام 5 0 ف ل ضب ل .الؤم 1

 مهنم ذخاو ةعاجج ىلع ضبقف فاحجالا بنو وفملا:ذخا هيلع طش ||

 مهاربا ن' نسملا ص ينأ نم مرد كولا ةتايسنخ أم مرد فلا يفلا :

 هل لام ال هناب ةقثلاو هرءاب ةءانعلا ةباغ ىلع ةلودلا زعمو نزالتا يتارمعنلا |1

 نمانلا نم هادا يذلا لاملا ضرتقا هناو لالا ءوسو رقفلا ىلع وبا رهظاو ١"

 )١( (؟) <« ناك هناف ةلودلا زعم ةيشاح ىذا » هلعل ق 
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 واو يربطلا دم نب نسحلا يلع وباو رصن نب نوراه نب نسملا ىلع |
 ينيموللا دمحا نب دمج هللا دبع وباو يخورفاملا دما نب دم نسمحلا |

 ةدلاو هرما يربطلا ىلع وبا طسوو لاومالا اونمضو لوذبلا اولذيو |

 ةلودلا زعم ةبلاطمب ةيدملا ليبس ىلع ةلجاع مرد فلا يتئام لذيو ةلودلا نع
 يرما ربظ اذا ةريس ةيقب يقل دق لاقو مرد فلا نينامتو ةثام هنم لمح ظ

 هنأ يربطلا لع لاملا ءافيتسا دعب الا لعفا ال ةلودلا زعم لاقف اهمح ظ

 مهنم لكو نوبطاملا نوحشرتملا ةعامبا رضح مث هامح ام ىلع مدنو عدخ |

 موقلا لصوا مث نذالا نورظتني هاكرخ يف اوسلجو داقملا راتخملا هنا دقتعي ظ

 لماكت انف مهمايرخا ىف ماقو مدعي دم ونا لخدو مهمتارم ىلع اوفقوو ْ

 عسل ل الوق نزالخا ميهاربا نب نسملا ىلع يبا ىلا ةلودلا زعم رسا سانلا

 وبا ناكام ىلع ةيذاتسالا» هبطاخو هد لبقو يلبملا دم يبا ىلا وش

 . ةقطنملاو فيسلاو ءابقلا هيلع علفت ةنازحلا ىلا هلجو "هب بطاخم رفعج

 نمم مهئاقبط ىلع سانلا تيأر دقل ين اب هللاوف يدج لاق لاله لاق |

 هدد ىلا لصو نم مهم ديعسلاو ٌجريفو دنملا نم ممولتب نمو كانيكلا

 دامت يف هيلع ليوعتلاب هبطافن ةلودلا زعم ةرضح ىلا دمحوبا داعو ٠ اهلبقف

 ىلا امر جرخو لاطا ركش دم وا ا هتلود ريبدنو هترازو

 بجاحلا نكس دم ونا راسو بهذ كلا يربش هل مدقف هراد



 ١/١ يلهملا دمم نب ندحلا *

 « دم وبا يبلهملا دمش نب نسا )+ ظ
 ( ةججرتلا لئاوا انتخخ# نم تطقس دق )

 هتبعص يف ناكو يلهملا رك ذبو يرهيصلا رفعج ابا اهبف بطاخي ةديصق

 الاثم ةتقس الو  بامسللا هيف تلطم اال لوطاقلا نم انيفل اذ ام

 اناقتاو 76 لأن و قاريج ؟؟هيدراومت تدنراو و

 000 00 هةمحات ىح  'اظو انس اركس هل انمحد دقو

 اانا هيف . .ىساقو يبه بلا كامواغ ل يع عسولا خرفتساو

 انارين ليللا مالظ ىف الززعت >> ةنقعب ءاراب هيك هاج

 اناظق تاب ايف تظّلاو اهرك هل ناكتساف دوطب ارحب تيمر
 003030 ولا لدتت الآ اننمب ' لايقالاب لباقتت امو
 فيطتساف ةلودلا رصان لاتقل لصوملا ىلا يرهصلاو ةلودلا زعم جرخ مث
 مالسلا ةئيدمب رومالا ىلع ىسيع نب داراط نسملا اباو يبلهملا وصلا

 نيهاش نب نارمع بلطل ةهمطبلا ىلا يبريصلا جرخ مث داع نا ىلا
 دم ول مدخن مجرب ةنس يف هدحو دمحخ ابا ةلودلا زعم ةرضحن بانتساو

 هن رقو هيلا لامو هلبقق هبلق ىلع فخو هنع هه ففخ ةمدخ ةلودلا زعم

 هركنا ام لحتو بونذلا دمح يبال بلطتف هيلع لقثف كلذ رفعج ابا غلب و
 رعشتساو قلقف كلذ دمنا غلبو ددبتلاو ةعيقولاب هناسل هيف قلطاو هيلع

 هنم هتمصعو هيلع هترصن يف ةلودلا زعم نم عمطي مل هنال ةكلملاو ةبكتلا
 رهظاو ءازعلا يف هل سلف يريصلا ةافود رئاطلا باتك دورو ”الاهعار اف ظ

 هنم ف (*) هبراوق هلعل (؟) انددس ىق )١(
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 تسدقتو . وهسلا نع هنونظ تهزنتف . هتافص ةمظعب دحوتو ..هتاذب |

 ناح اما . نئاشلا بملاو . بلا ربكلا نم هللا انمكع . ومللا نع هثيداحا |

 ةباغ غلب دقو . هنادقر نم ظقيتسلو . هتلفغ نم هولع هللا مادا هبتثي نا

 يف . ءانفلا يدانم ةعاس لك عرقي . هبيجو هتيلب توملا ذخاو . هبيش |

 منهج ىلا لحراو . كناريجو كلها راو . كناطوا كرتا نا . ءامصلا هنذا |

 لع مي ضرع امو . كلجال اهناريث تدقوا دق اهماف . كلجَرو كايخي |
 مومدم . ةقيلألا 'ىس . ينغ رهو . يوغ خيش قارحا لعابصرلا ١ ٠١

 مادا وه . ناطيشلا تاوطخ عبس و . ناودعلاو مالاب صاظنن, . ةقيرطلا

 : بوضنلاب هرمت رحب مهو عادولا ةيلن ىلع فقوو ةايحلا لحاس غلب هولع هللا

 اهدا ديو عما ةايملا يف له هنظ اف . بورغلل هلاقب جن لامو

 هرم نينالا لع ىلاو 8 ده سصأ عجاربو . هدم تدنفو

 ا نيناُلا 7 تزواجح دقو هنايبط ىلا امو ىفلا وجرب

 ١ بارملا 6 داعلا باوملاو جذوعالا ليبس لع فرحالا هذه |

 كرتو ظعتاو هولع هللا ماد رجزلا ناف . بارقلا نم لس مل فيسلاو
 .صلخم مداخ اناف '' دولا ءافصو دسهعلا مرك ىلا داعو ظلغلاو ةظاظفلا.

 دقتعم ذيللو عيطم دبعو
 اهديلو ىدانب ال ايانملا هن رب عئاقو 'هدعلل يدلعف الاو

 هذه ةعومجملا يف ولتيو . ةعومجملا نم صقن ام اندرواو لصالا عطشنا انهه )1١(

 ةثحولا لازاو نيدلا ديشر رذع لبق ناطقلا مامالا نا ىلع لدب ةئلاث ةلاسر ةلاسرلا

[ 
[ 
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 ٠١) ..ارطللا هذهف .هناكم هلايخب ةنازخ رضف.. هنالتساف ةدوع ناطيبشلا
 . ةيناطيشلا تالايللا كلن نم . هنابسح * لوخ رودتو هنانج يف جاتخم

 . تاقثلا ةنسلاو . ةاورلا هاوفا نم ينغلب دّقلو . ةينابرلا تاماحلالا نم ال

 نم ادخاو اذه لبق ةيذاكلا ةمهللا هذه نيعب ذخا هلع هللا مادا هنأ

 || ىلع راغاف هللا همر سضتنملا نب دوعسم وهو . هندلب ناكسو . هتدلج نايعا

 ظ 0 هانا بصغو . هعابرو هرود برخو . هتيمو هيل ضرعتو . هتيبو هلها

 0 .ةماحلا ىلع ماظلا عرصا مهلا . اهحضوا ةنيب الو اهحصصس ةبح ريغ نم . هعابو
 نا علا هنم يضقا أمثو . ةمايقلا مون هنع ىضري ىت> مولظلل هنم دخو

 | برم نآلا وه ابف . ناددالا برخ ناك دق هزع هللا مادا هب يدبع
 '00 0 ]ليد لع هردقا امو. رشبلا "”رييغت: ىلا سهدلا عربا اهو. ناطيلا
 ا || هنيانم ف ىأر ءافلطللا نم ةفيلخ نا نتبكلا ضم 3 تار عدلا

 || هلتقي ىماو ميدنلا ىدتسا حصا ايف هلتقتيل هيلع بنو هثامدن نب اجباو نإ

 ةفيلكلا لاق ةبوقملا هذه تبجوتسا ىتح تلمف اذ ام حدنلا هللاقف
 1|/ نا ميدنلا هل لاقف ينلتقت كنا مانمل يف تيأر ينكلو اعيش تاعف ام
 0 تجاتحا 7 اكس ديرك عم و امهملع هللا تاولص بوقعي نب فسوب

 كايؤر ينغتستفا .ريسفنو ليوأت ىلا هثبداحا ترقتفاو . ريبعت ىلا هايؤر

 || يوذ عيج نونظ اذكه لوقا اناو هالخو ةفيلللا ككغف كلذ لثم نع

 | مهنيب نم درفت هولع هلا مادا هناك . تاتملاو طقأ ةضرفم . فاذالا

 )١( ىلع ردع مل هناكف ةلياق تالك ادع ام رطسالا هذه انلصا خءان ضيب قراءة  20

 (؟) ةعومجلا نم للخلا انددس دقو اهداسف وا ةقرولا باهذل اهيقب ق 
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 يتادالا ةكح . هنارقا دالوا ملعاو . هنامز لضفا هنا عم هسفن ناطق

 يف ىثم اذا ثيحن راص ىتح . يصاونلاو بانذالل ةرخخ“و . يصاقالاو
 هيلع نوكستييو هنم نورخغبق هلوح دليلا نايبص .ىداعت قاوسألا

 دمحا نب ليلخلا لاق ام الا هولع هللا مادا هيف لوقا الو هافق يف نورعنيو |[

 مع » . هلقع ناصقتتو . هلضف لاكىأر نيح عفقملا نبا يف '” يديهارفلا

 ناكو رانلا تيدب رم هنا عفقملا نبا لقع روصق نمو « . رصاق لقعو . رفاو
 د نب صوحالا تيس لشعو ءادعصلا سفنتف ىرسك دالوا نم

 يراصنالا

 لكوم داؤفلاهبو ىدعلارذح 2" لزمتا يذلا ةكناع تهب اي

 طاريق » لاق نم قدصا امو قرحاف روم“ رون يف قلاف ةيسودملاب مهتاف

 0 « ملع لايكم نم عفنا . لح لاقثمو . لضف راطنق نم ريخ. لقع

 هدوح“و يثريس دادس دحجو .لالض هراكناو يبهذم داشر هولع هللا مادا

 تكسا ايو . تنضابو ليلاضالا اهبف تشرف ةمحتج هللا نيابي ل لطاب

 الا ةدججلا هذه ينعا الو . تضافو ليطابالا اهنم تقفد ةقشقش هللا

 يتلا هتقشقش الا ةقشقشلا هذم دءرا الو . اهف لقع ال ينلا هتمحج

 يدزد ينعر مك ىلاو .. هنظلب ينمنهتي ىتم ىتح . اهيفانيو قدصلا هنأ
 بذاكلا همهوو دسافلا هلايخو لطابلا هنظ نا هّولع هللا ءادا بسحا . هند
 حور اهب ثفن هناوا . ينابر ةميقملا يف ماهلاوا . يلا ءامدلا نم يحو
 مي ةنمزالا رش اذهو انبامز ءاننا نم دحاو وه لس اي هعور ف سدقلا

 لزغتا يفلا ق 9 يدودرفلا ةعومجملا : يدوه ق )١(

 اددسس
 فول



 _* يناكسالا يلع نب نحلا ذالك

 ادد ضار الا ماقد هولع هللا مادأ وغلا مغا ارضلا رافظا ا 0 ٌةارالا

 ([هديرعم هلعب د اطنو . هّببس حئاضفب ينضرما ملف

 | ابظلا تاوفج يتمقسمو « .. ماقسلا ءافش . يجرا نمو
 ظ انا داعرالاو قاربالا اذه امو . داعبالاو راذنالا اذه ام

 ]| هنأكدا نمزلا لاطباو . نفلا لايقا نم هناكوا . لبلب سرافو "” . لدلد

 نم هب ىلوا ٠ لوبلا رك ذو . برضلاو نعطلا ناطيشو . برملا نابع
 زاربلا عيذح نماهن ىلوا ..:زارإلا ثيدحو . لوم ا ركذ

 00 افوأل .الاجرو .. البز ' نجما. نأ
 "صاصتما نا يردد سيل وأ يترع نم يمد تصصم هلع هللا مادا لاق
 . مزاول نم ماظعلاو موه يف فرصتلاو . هتعاضي صئاصخ نم ءامدلا

 . ينب يف ام رشو . هروط دعت مو ٠ دخول مارا هللا محر . هتعانص

 - شاحاو . رابكلا راغصلا ءاذبا .ةهثألا لاعفالاو . ةعمذلا لاصملا نم مدا

 - لسرتسا ةعيبطو اهيلع رطف ةلبج هلضف هللا مادا هل اذهو . ٌرارحالا ديبعلا

 .. هناكمو هلزنم يف ى لك منشن اهب ةصالخاو ةماعلا ناب رمش ةيجحسو اهعم

 ' فاا نها اري اجو ٠ "اك نلعب: هلاكح كقيطفو هراد ةدس ىلعو

 ١ اربع بونصتت ممونجو نوءجريف . هيلع مهالع نيضراعلاو . هيلا امكن

: 
 - 3و

 ظ2111101110100100000 0و وج اص هوان طيجوخما ا دج سطوح عت نوم 3 نيم ع نس يورو لا تا ان سي لح ,

 ١ 7 نوف وس تل

 2 5 كيك نين ويس 2-0-7

 01 ةيوشخ نم نوساقو . هقلخ ءوس نم نوقالب. امل . اممارفز دعصتن 0

 ' (| باسحالا يف ةعيقولاو .. ضارعالاو مجهنلا كلذ ملاو نولفشو .

 ' 0 ةصرخت لعجت اذهو .-ضارمالاو ماقسالا ملا نم مهملع ّدشا 0

 0 لاصو الاجرو ق(*) كلذك لبمب لملو يبنل تناك ةلغب مما لدادلا«؟) -ق(1)
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 تمضو و. نايبلا منيصق . ناسللا حيحص مم ينب ءائلب نشاغقيطتا ْ

 قرد هب النيش جابيدلاو رردلاب ايشغم . جاسلا نم ًارنم يلزنم ينل |

 .ةرسو ةنف مماوصا كلا عفرف ٠ .دابشالا سوؤر ىلع هارشو ١ داوعالا ْ

 ل ا فطر ال اللا نال اجا ةرهجو ةيفخ يقولأسو ٍ

 تمست لو ..هلثع نامزلا ".نيع ملت + باتكت لق . هليل ١
 لضفلا يفو .. تايآ نحاص ملعلا ينوه ماما باتك . هلكش نامزلا دب [

 يذلا ضاير دستو . هردق نود وللا مون علطت ماما . تاياغ قياس ]

 ىلص هللا لوسرب مك هيلا باسح هي منول تكا نإ ْ 0١

 ةدالقو . ءاضس دد امررح رن ةفيح . ءاسالا باسح ملسو هيلع هللا ]

 !ةرخاقبو هزاع هلا مادأ ان ديس يلاعم نم ترشنو ٠ ءاعور ةمه اهئءعصر دحم أ[

 نم لاسو . يدانلا هرشش هيما دا ١ ١ لور امو هبقانم نم تنك ذو ْ

 هماتخ تضضق الف : اوتصتاواومفصناو .اوتكسو اونكسف ١ يدار 0
 هجاردا يف تئداعو .ربكآلا عزفلا نم هلاثثا يف تدهاش . هماثث تردحو |[

 بابلج قشو . داقرلا راطاو . دابسلا لاطا ام . رشحملا موب لاوها نم ظ

 ةلح هتبسح . دخلا ءاديوسو نيعلا داوس حرجو . دإجلا ءاطي رمو ربصلا |
 لك لفت ىئاتك لبال باتك . ةيناودنه ةيرح هندجوف . ايايلم ظ

 يف لب ال . مالكو . شع لك ردكت "بوطخن ليال بلطخا 0 ظ

 لال . ةقلؤم عاجساو . لو.عن جئاوجلا يف لب ال. لوصفو . مالك ماسلا ظ
 تابنا هظافلا امك . رهظلا ةمصاقو . هذا ةلزان هلاك ةقوم عاجوا ْ

 لك لب قا( 4) هرخافم. ق 0 همكحمي قف (؟) - ق(1)



 003030300 «يقالال يعنينا اا
 0 /1نيببلا اهمذ هولع هل مادا هتيدهو . ةتاوادُم نع .ءابطالاو .: هتلاعم

 0 راثالا مامز تعضصوو 0 . هيلا رايتخالا نانع تعفدو . نيب رطلا هتيراو

 ٠" اللا هقفو ”” ١ ءاس ام اماو هب « سد ام اما . ءاثد ام امهم كلسيل . هدب يف

 ٍ 'نيملاملا نم هلعجو . حجنالاو دشرزالا اودمتماو . ملصالاو بوصالل

 ١ مدقتملا باتكلا عمديلا بتكو . مالسلاو . نيمفلا نب زئافلاو . نيهصملا
 | ةقرشم 0 هللا لاطا ينذداص ميحرلا نمجرلا هللا مسن : ذ

 |١ . براشملاو عراشملا ةبيط ةمالسو . يئاعسلا ةلطاه ةمعنو بكا

 ا. لاحلا مظتنم . لابلا معان أناو مزراوخ قيربشلا هءاتكو ميركلا هءاطخ

 هيو كلذ لع د دجلاو . ةعس يف شيعلا نمو . ةعد يف سفنلا نم

 هأيو هلماح دب نم تعشت نيحو . لوّطلاو ةنملا هلو . لؤتملاو ”' ةقثلا

 | . مركم )+ ادس ىليع هيلا تددمو .. هاي ًالبقتسم.“' يناكم نم تدثو
 0 هللا أهقاس "ما يف تلقو ٠ . طعم لحم ذخا يك فرطب هندخاو

 0 ىلا دصاق لاحلا يف تلسراو . ّلِع ًاهراونا تقلا ةداعسو . 2 ىلاعت

 00300 لآ ىف تففو + فارطالا تاورسو فارشالا '” تاورذ
 || نم توعدو . ةيدوالاو حصابالا ة:كاش : ةيطنالاو ةيبخالا تاالاجر ىلا

 0 عقتجا ىتح : اهديظعو اهريبك ةطخ لك نمو . اهيعزو اهسيئر ةلح لك
 1 3 يرضل لاو 7 + للا يعبر يف دشتحاو . يرضحلاو يودبلا يدنع

 0 تبلطو . هلو هليبقتل يرهظ 7 تنجو همتخم افي رش اباتك مه ءاع تفر

 )١( لسالا يف شايب (ه) هناكم ق (4) ةوقلا ةعومجملايف (/)  ق(؟) ىف |] '
 ) )5لصالا يف ضايس (/) تاراد ق
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 وا ثركذ ايم ايه.” يدفن تلم تنك نأو نمر 00 ١
 نأ هلل لف هل ًالعاف تفرعوا يب نيقلعتما نم دحا هلعفي نا تيضر ٠

 ب 0 ةدازملاو دازلا قتاع ىلعو اي ًاؤآعب رًالجاو ا مظعملا هتيب حا :

 نم دحا هلعش نا 500 كلذ نمائيش تلعف تنك ناو ١

 عسل ]
 هتكلم دبع لكف هلعف ًالعءاف تفرع وا يب نيقلعتملا نم دحا هلعش نا |[
 هلغش نا تيضروأ كلذ نم ًائيش تلنف تنكناؤرخ وهف 00

 وأ اهتجّوزت ةأرصا لكُم هلمف ًالعف تفرع وا يب نيقلعتملا نم دحا ||
 امتيتك روذنلاو نامألا هذه ” تاتلط ثالث ىنم قلاظ ىف اهجّوزنأ |

 ولأ اراهظا نكلو . هلبق ام ت؟ِح مالسالاو . هلهأ نما ملصلا ناف د 2 ب : تدب 0100

 هلثم لضافل ةنايصو هاولع هللا مادا هيلع ةقفشو 5 قحاس ةءاريو 1 ىتحار ١

 كلسن نا رحآاو ربلا يصاقاو برغلاو قرشلا راطقا يف هل ليثم ال يذلا |[

 هاياو هللا انمكع . ةءذعتسم ريغ ةعيرش راتخمو . ةءوصتسمريغ ةقيرطأ |
 ةمدخ ةمدخلا هذه نارق يف تشب دقو .اكانقميو هاذ ا

 رخآ لاونم ىلع ةجوسنم . ليذلا ” ةررجم . لوطلا يف ةطرفم ىرخا أ|
 نع ةاسالا زجيو . هتدم تلواطتو . هتدش تكحتسا اذا ءادلل ىكلاك |

 يف (؟) ةعومجملا نم لاخلا انددسو لصالا يف ضايبلا ريثك عضوملا اذه )١(
 ةربح ق (0) تاقيلطت ةعومجملا يف (4) ليبس وهف ةعومجملايف () دوزالا ةعومجملا



 0 هاا «# يناكسالا يلع نإ نسحلا اذه

 "1| لك دصقي رأثلا بلاطو "” . هلاقثاو هلاحر تبصغو . هلاوماو هبتك

 1 أنديس لع دقلو . سلاجو مثاق لك مهتنب ةلاضلا بحابصو . سرافو لجار ظ
 "|| ةهبج لك تلمث ةماع ةعقاو تناك هللا اهرمع و ص ةعقو نا هولع هللا مادا

 |7١ تقولا كلذ يف تقل دق ناكو . رفاصو حتاص لك تقبطو . رفاحو
 0 تارشخ نمو . فايخاو عازوا سانلا تاقبط نم هاشمزراوخ كس

 ! ( مم را ىهتنمو . ةراغالاو لدقلا مهمه ىراصق ٠ فانصاو عاونا ضرالا

 "|| يف "”مهنماكم نم نوجرخم اوناكاضيا و م شابواو . ةرابالاو قارحالا
 ' 0١ لول نأ دعبتسع سيلف ٠ يلاوملاو تاداسلا تويبل نوضرعتيو .. يلايللا

 ١ أ اما . هناكم ملي الو . هناش فرعي ال دحا ماوقالا كاوأ نم هبتكب رفظ
 "'/ .هباب ةراغالل تحتف ام ينا ًالطاب هدبشتسا نم باخ دقو ملعي ىلاعت هللاف انا

 ا ظ نعال ةعركلا هبراشا ىذتقم ىلع 3 تيهذ لب دال حبب الوأ

 1 ا | 0] انك تارو ةميفرا هراد تلخد الف ه ” ركسمملا ىلا هبتك
 "|| . لكشم م ا هذه لش تاقف . دح هيلع لمتش» وا . دع هب طيح ام قوف

 0000001 و ابك اما يف اهلاحب اهتكرتف - لضعم  ىطخ هذه لعو
 )00 لظ ١ لاكزلا غراف . فئاقحلا يلاخ تلخد !؟تجرخو . اهنداعم يف
 | هولع هللا مادا هبتك نم اهدعبوا اهلبق وا وم ةعقو موو تبصغ تنك

 | .لقوا رثك< لجوا رغص ًائيش هلاوما رئاس نموا ًارتفد وا اءزجوا اباتك
 || ًايصاف تفرع وا . يلا نيقتملاو يعابتا نم دحا هبصني نا تبضر وا

 | نم ءيرب انف . هنم هتمتكوا . هنع كلذ تيفخاف . هبهن ًابهان وا . هبصغ
 ركسملا ةعومجلا (*") مهناكم ةعومجملا (؟7)- ق )١(



 ااا 4 يناك-الا يلع نب نسحلا # 2222000

 ةسيفنلا بتكلا نم دلع فلا نم ًاببرق لالملا هجولا نم هللا ينآنآ |

 ةينبملا بتكلا نئازخ ىلع اهلك تفقوو ةفيرشلا خسنلاو ةقئئفلا رتافدلاو |
 اذكه هتديقع تناك نمو اهم نولسملا مفتنيل هللا اهرمع مالسالا دالب يف |

 قمنا. لعلا خوبش نه مالا بتك ىلع ريغ نا هسفن نم زيتي ليل |
 رضحا امل قاوسالا: يف كتعس'ول ةريس ""اقارؤا لصخ نإ عيبج ظ

 بذكلا ءارتقاف هلضف هللا مادا انديس "” نيرتفي ال هللا هللا مثل ةدئام اهنع
 وه الا هلاال يذلا هللا نفاكأو ةمايقلا موب هلايذا يف رثعتب بنذ ىلثم ىلع ظ

 هبذك لع بذاكلا بقاعيو هقدص ىلع هيف قداصلا باث موب نركذتيلو ظ

 وحن يف نوكي ةلاسرلا هذه نع باوج ديشرلا ىلع دروف . مالسلاو |
 هيلا بتكف ةمهنلاو بسلاب هيف حرصيو لوقلا يف هل ظلفي نيتسارك |
 يف هءاش هللا لاطا انديس باتك درو ميحرلا نحرلا هللا مس : ديشرلا |

 .شاحالاو#ءاذباالا نم ًالاقشم . مسارملا ةددجتم ةمعنو . مسابملا ةرتفم ةلود ||

 للا مادا ًافطا ول ..تالظ لعلب. تالك لع: شافنألاو 000

 .هاعمو هظافلال ًاهكصتم هيلا داع مث . هبضغ ةرئأن نكسو . هبط سم

 اكو . هلقعو هند نم كلذ ىضنرا امل. ةتابمو هما 03030
 . لاطوا همالكر صق . لاق امذ هرذعا ىلا الا . هلضفو همرك نم هنسحتا

 حبرط . رهقلا ةنسا برج . بولغم . بولسم دلع ل مادا هنا يبل

 10 0 فتاصلملارافظا هنتشدخو .٠ فاول باسا هتصع .٠ صهدلا تايد ظ

 )١( ةعؤمجلا(0) ًانذ(ءارتفاب ...نفرتش) ةعومجملايف(5)ًاقاري وا ةعومجملا يف _ |



 ١/١ » يناكسالا يلع نإ نسملا *« :

 كانا ملعلا ىوثاهاوثب سوفت تسدقو رايدلا كلت ىلع مالس 1
 | ديشرلا لئاسرب ترفظف . ةتفلتم اهنونكم ىلاو ةملطتم اهلا يضن تيقو |1
 ةنيضنم طاوطولاب فورعملا يخلبلا يرمعلا ليلملا دبع نب دم نب دم ||

 ءارباب ”ناعذالاو هتمهم نع ناطفللا "” بارضا ىلع اهرخا لدب ةوجال 0

 يهمس عرق مبحرلا نما هلا مس : لدكلا ةلاسرا سن  ؟' حام '

 هلضف هللا مادا اديس نا مزراوخ ىلع نيئراطلا ةنسلاو نيدراولا هاوفا نم ! ]

 لع هعماجت لبَش . هسرد فئاظوو . هسفن تامهم نم غرشت الك هنا '!

 هك لع ةراغألا ىلا يبسنبو . يقشو يبس يف بانطالاو . يل لكا 0 |

 وا . ةءورملاو لضفلاب قيلي اذها . هبحو مركلا راتسا كته يف غلاببو

 بذكلا اذه لثع . ملسلا هيخا ىلع يرتفب نا . ةوتفلاو مركسلاب لمجم
 اد ث_نيو .روشنلا مون . روصلا يف 2 اذا هللاو . ملؤملا ناتملاو قلقملا

 ٍْ ءالخ نود نم ) سنالم ةعردتم ثادحالا نم . ةيلابلا * مرلا (
 فئاحك ترباطتو تاصرعلا فقاوم يف هللا دابع تءجو . ةيناثلا ةايحلا

 ل بتل ؟وسم نف ؟” ثيببك امع سفن لك تلئسو اهباب را ىلا لامتالا
 قاعتب مل ةنملا ىلا ةكئالملا فاطعا ىلع لمح نسحم نمو رانلا ىلا هبجو

 || او هتبمع اكلم يمال لبد دحا لئاهلا ماقملا كلذ يف

 دق انا اهو هتلطنا ًامحوا هلك [يث را كتم "ل

 )١( يناثلا ءز1ا يف تعبط ( 4 ) هتساح ق (نامدالاق (؟) بارطضا ق ٠ن

 طاوطولا نيدلا ديشر لئاسر ةعو ) ٠صر ١16 لصالاب ضاسب ( ه) ( 188 ص

 ةعومجملا ند ءاتدديم



 فلكا ريئامدلاب ال اهسساطرقس: ١ يتناظ الع الا
 فكاؤ.اهماهتسا:يف فاس . . .يتئاظ اهم ماوه 0 ١

 فلكتملا اهداقت ىدل حيبق رئارغ الا ءاوهالا هذه امو

 لمكي "لو .. سانلا '" انفا نم اذهم فرع نم لاح نع مداخلا نآكنأو

 ريغلا كلذ "قلب نا.الو ..ًاضرتعم نوكب نال سيلف ..سانلا 0١
 اهلاعفابو .رادقالا اهمدل نيبي يتلا ىه ةيماسلا ةمدكلا ناف . ىضرلاو ملا

 يلع ضرع ورع زك دنع جنكو و . راظخالا توافتنو 0 تارتت ظ

 دعس يب 00 جان ن ميحرلا ديغ رفظملا 1 وا نيدلا رف ظ

 ىلا ناطقلا نسل لئاسر ىلع لقش: اء زج هتمححرب هللا اهدمغت ا ظ
 همزابو اضن رست ال ًاحرصت بلثلاو هل سسلاب ةوشخم طاوطا 0
 قاّضو هيلع هللا يسحمتسيو هرمع ةهعتن هبلسو هبتك سهن هنا يف ةحلا

 تلقو اهمتكو ابليصحم نم نامزلا قاطن |

 كرتلا امنودنملاحسفنجاحنمو ةيغبو يفلخ تفلخ ةينم 5و

 كتفلا اهكردا دخولا طرق تدوو 2 تمزراو تح ردا 0 اذا |

 يبا ق () لوا ق (؟) ىنغا نم هلعل )١(

 ا

 ةقفإ



 لا

 ىلا قربا ىلع مخ تضوق لهو

 صاع نبا بعشب أم ندرت لهو

 ةعامط نم ضراع الا كاذ امو

 ىنمالاو :لبغلا 0 يناو

 ةراضن نامزل ذا ينريج ايف

 ةديمح انيف 3 لاهنب

 ةين نوناملا يملا عمزا امو

 انمو تيدا يبا ةزح د

 نيالا راب كي دق اسف 3

 عب ىلا ةعقرلا هذه يف رانك تردص ناني 9 ضيا هطخ ن

 لاب مقا ادم دي 3

 ًايدانم حار موب ىمحا قرفتلا يعاد تيل افصلا ناريجل لقالا
 مكعادو عك تعدو دقن يرمعل

 ْ قال اق هلئاسر نم 5 هلاسي 2 لضافلا 0 اهمتك ةلاسر هطخ هطخ نمو

 ظ ءاعالا لع اهركذ يف رصتقا يلا فراوعلا هده لثم راصف : امرنا

 روش رفلاب هللا دابع يف ديلا طوسبم هءاق هللا لاطا )ان ديس
 1 مَ ام امأَو دعو ام ملل ازجم ٠ ضر نرسحا مهاب ءانعدا ارقم

 تيبلاك هلثهو مداخن دنع. (ضألا ف كسب سانا

 3 ٠ قوري الو كلذ لكي الف . ةيفاعلاب مايالا هتلطم يذلا ضي رملاو . ةيفاقلا

 دتح 6 افوقو

 لصإلا اذك ()

 * يناكسالا يلع نب نسحلا

 + نامل. رذغ نم كاذ امو

 || 05 نمل ىضقير ول. متاوح
 اارأو «لريقشاعلا بواقي هل
 | للم | مارتلاو ينم قوشللف
 ميج مايخلاو راض يدوعو
 عيرم نيلزانل ىوملا يداوو
 || عورم تشلا نيبلب عيد الو
 ْ /عيسو جامتلا "قمع ديلا 0
 | عومم وهو نزملا نحب ا اعز

 .ايداوف نم ةبعش لولا بعشل

 د يل وجو جاوب اح هيو اوم جلا ديس ايل وت اري بيع لد

 0 يا اا ار لا ل ل ا

 2 ب 0 3 نيوحوب

 | لبق ضيرقلانم



 ماطحدا :6 يناكسالا يلع نب نسحلا ف

 | . هاوه نيد يف دحوم ريغ نيعل ىرب وا . لقثم ةروص يف هسفن ||

 عرشلو .٠ مجبل الو جب راعشل يلاعلا يأرلا نسح نم صخب نا هحرتقمو

 . لالا قوش م ركلا طخلاب رطساب ريثد ناو . جبنيو رخملا يف اليبس هل |
 هيلع لد ام تافصلا تيثاو . هنيع هتطخ ام تامسلا قياف . لاخلا قسو |

 هتننا أم دبا ضاير رطعاو . همرث هب عوطنت ام تادابشلا ا 55 ْ

 . هطشنبو ةمدملا روضح ىلع هضحب عازن نيب مداخلا لصح دقو . هميد ||
 رعاشلا تايباب هذه هلاح نع مجرت دقو . هطبثيو هضبق ماربا فوخو |[

 يهو هللا دبع يبا ٍ

 ءاوشع .يف؛ذاتسالا راد لوح اهم فوالل ثلصح 00

 يف ارب نيعضوملا يف ينظ ءاس 2 اف تمدقت وا ترا ١

 يفارو نم ما كاذ يف ريخ م .اًدقا لالضلا نم يرينا

 ءايلوالا ةددرج يف كدنع يمسا روت يتلا ةمدقلا رثوا
 ىف

 ءالقثلاو نيمربلا نم تئثج اذا دعا يلا ىشخا مث ان

 ءامسالا هذه نم مش كبح: ىلا منا اولعجاف تر دق

 دعب زاجملا اهف ل تايبا هسوهو رطاخلا ثبع نمو : هطخ نمو

 يهو نيعبسو ثالث وا نيت ةنس هللا ابسدق 54 فب رخل مرحلاب ينرواجي ظ

 عوجم نوصصاسلاو ىنم فيخل ١ ةفقو دجولا نم ينشب له يبيلخ ظ

 عوجر نيمزاملاب ىضم شيعو ةدوع بصحلا "”تاليلل لهو |

 عيضم عاضا أم يدوبع نم تعر افصلا نع نم حتسلاب ةحرس لهو

 بصح اب لايلل هلعل (5) تقوشتت هلعل )١(



 ظ « يناكسالا يلع نب نحلا © 3

 أ لشنا ' 0 ايارإ ةعمانع زوفلا راصو - رّوسلا لتن اك اهنساحب تنلتو
 ' ا انو ريسلا اهتسارد يف حدلم لوالا ردصلا ارنياعولو . رفس هثع رفسا م
 ]أ رفاوت ىوأمو املاك ”لحم ىلا سوفنلا نحت ناورغالف . رعملا بدج
 أ "لح ا نم هيلا تطبه يتلا امهاوم ىوثمو . املاجن درفنا يتلا ”"اهدادضا
 اذا امر امنونظل قدصللا . اهنيماوه نمو . اهل امسو املس امل مفرالا |

 ( كلذرد هلاذ . نايبتلا نسح طارفا اهداز دقو . اهلامثو . اهميع هريغ ناك

 1 1 'دللو تئئاوطلا نم هللا رماىلا هتف تءافتسا | لف . نانا

 | هيف لاطا اع هتغالب فصو 20 قرن لولخلا ناتك ههباتكا

 ]| تهلسا دقو : (لاق مث صم ىلا صلخ ىتح هكر ين رمل ككاو

 ا هب محاذ ناو ءاقللا نوع فرشتلاو روضحلا يف نذالل ةجرؤتسم ةمدملاا

 | نم 'ىث نع هراصتخا ىلع لغشو . راكذالا تيقاومو تاعاطلا تاقوا

 1 1 نم ًابرض كلذ يف نأ يعدي نا هسفنل ةنل ""' لكوتمللف . راطوالاو ماهملا

 1 ظ 0 هيئطاقل فرطلا اذه ّق هلا هللو حبصا دق هاف .ٌربلا بورض

 1 اهيقلتو هتمدخ اوثم ماركا ةعركلا ةيحيرالا نم دوشنملاو .ربلا بالاك
 1 اذكق . هتكهدو مداقلا ةريحو . هتشحوو بي رغلا ضابقنا اهنع ليزي اع

 01 هريغ تمر ناف الفط هب تيدغ دودحلا ردقلل ةزواحتم ةلعل ىجيبط ءامح

 1 | : أابنم ةعقر هدنع نينملا دعل هيلأ كو دبملا ةفلأ هب يافا نام

 | نم هتعردص يذلا ماتهالا حرك اقام تبصو سيلا خيشلا رضحو
 1 يرب نا هلحخا دقلو هنادبمو ةعقربو هيلاوم لازب الاع ةشالاو ةيعدالا

 لكوتمللو ق (؟) « اهدافصا » هلعل )١(



 الا * يناكسالا يلع نب نسحلا 32

 يف اهب تام نا ىلا اهنكسف رصم ىلا لقتنا مث ةدم تلح ماقاوماشلا 0 ١
 ثدحو ةفارقلاب نفدو ةنس نيتسو عبس نع هو> ةنس ناضمر رشع نماث | ا

 هب باترا ال يذلا ملاس يبا نبا طخ تأرقو . يلع روصنم وبا هنبا كلذب | ٠
 نم يبودق دنع لضافلا يضاقلا ىلا هتبتك باتك ةس : هتروصام[| '

 لاطا )تادوملا تناكول : هوب ةنس ةرخالا ىداج يفرصم ىلا 01
 ماداو . عبنمل ةيذع ةشيعو . عترملا ةبيصخ ةمعن يف يماسلا سلهلل ءاقب هللا 0
 الو . رادقالا ثداوح غباسلا اهدرب يفاض ىلا ق ررطنن ال ةداعس يف هالع 00

 هيدل هيهاوم سرحو . رادك الا ثداوحي غئاسلا اهدرو يفاص قرطتي 0

 ناففخملا يتالي ىتح هبانجي ةيواث تلاز الو .نيددشملا لوا نوكسلا مزلام | '

 ضرعلاب يتاذلا هبتشا ام هل ةبحاصم قيفوتلا نم تنتف الو . نيتلك نم[ ١
 ةنيز عردتب الو . اهماونا عرقا .(مزاملا هدماو هرصا طرفملا مذو.مزاللا | 0

 وا. ةدئاق ”ةءام وا. ةشاس دهاشملا يف ةفرعم نعالا .اهماوثاو ابسوبل 0٠ ١

 (ضان) 2 ةظئاساما 0
 رفاظتلاو دضاعتلا ( شان ا

 15 يشد .
 تدعابت ناو يتادتلا ىلا نحن ءاوها رئارسس سوفنلل امتاو ةفصلل قناس |

 تب راقت ناو اهلجا نم رفانت ببابسا اهنيابتلاكم رايدلا تضزانتو بوح 0 ١
 : ةريهشلا بقانللاو ..ةربرقلا ةيلضافلا لئاضفلاو ءّراقْلا تحواتنتو باسل الإ ١

 . ريسلا يورم اهب زم لطعو . رمقلا ريس قافآآلا قف اهركذ راس دق يتلا | : ١

 « ةدام » هلعل )١( ظ



 « يناكسالا يلع نب نسما 1(

 اضيإ هلو
 رثاد رصق ماكآالا هذه يف انفع كف مسدقلاب حقل عدف

 | ماع صخ هنم كرمعل ريخ هارخ أ" دنع مويلا ىرسسك ناونا

 | د6 جوهان نب كلملا دبع نب رمعملا ملاس يبا نب يلع نب" نسملا :٠)
 | روصنم يبا نب ردبلا وا رادلاو دلوملا يدادغبلا لصالا يفاكسالا

 | 1١ لاراإلا ةمدخ يف نيقرصتملا باتكلا دحا زالا باب لها نم

 ظ بتكيو اههونف يف فرصتو ةبب رعو عراب بداو لضف هيف ناكو هوباو وه

 | اشملا يتلو صئاصخ هلو هيف هريظن لق ةلَمُم نب يلع يبا ةّدب رط ىلع اطخ

 | بتر نا ىلا تابالولا يف لقنتو ةنسح بدالا يف فيناصت ةّدع فنصو

 ظ كلذ ىلع ناكف هم5 ةنس ناضمر ربش سداس يف زيزعلا ناوبدلاب ًاقرشم :

 ْ ' ني دمج بمص ناكو هه ةنس ةبما يذ عباس يف لز عنا ىلا

 | ًامظنو '00 ار اذكل قلاش هنع نطو همم حو هيلع ًارقو يوعنا

 . ريزغلا معلا نذؤتو ريظنلا لاقت ةلاع سفنو ةملاس ةحب رق ىلع لدن ا

 هرعش نم ينغلب امو

 01١' ]و نسح نمرذبلاك +: هبت نم رم بيثكلا ىلعو

 لصاقلاك مهفويسو هنسح نم اورد ام لصاوقلا ضيبلاب هوبح

 ليال "”ةيح اًضرغ ابه ثفذق ةرورطم هظاخل ناك أشر

 لباب ثفاون اهدقعي ْذخا هظفل يف ةغالب رحم ناكف

 اهتم رابص مث كم رواخل اهوحن وا هدو ةنس يف أجاح دادغب نم جرخ ناكو

 )١( ةينح هلعل () ناطقلا نسملاب فورعملا هنا ءرجحي ام رهظي (5) يف ق .



 # ميهاربا نب يلع نب نسحلا

 ضي هرعبش

 ىونلا مون هعمد قرقرت نئلو

 ادغاذا نوكي ام عطقا فيسلاف

 ضبا هنمو

 هقارذ دعب ليللا اذه لاط دقل

 دقو مدع حبصلا يجرا فيكف

 ضيا هممو

 ىوهملا ام ققحن ول نم ينمنعي

 يلذاوع هار ول يوب 030

 ضيا هئمو

 يلذع نعو ينول نع كتبدف رصقا
 يندشأب نفمللا ضي رم فرط لك نم
 افش ميقسلا وهو انل هيف ناك نا

3 

 هدقع ريانث امو ةتمنفرطلا ىف

 هدنرف هيتحص ىف ارم

 ريصق قارفلا لبق هب يدبعو

 رودذبو مدع سوم تأوت

 لقملا ال نحاتاما ىل مهم الوا
 )» لع ىب نم دجن مار براي »

 لك

 هتوم مويرطملا مقو دقو هل اقيدص نري لاقو
 هدّمؤ تاواهسلا ىبا نوم ىسفتب

 ًامسانو ىما الان تي

 اضيا هلو

 اموت بكوك 09 ناويك

 هنن لاه ثنيغل

 نسعتلا ةبرلا ف هنود م

 سحن هتفصلا اذا وهو

 ظ

( 
 ظ



 اخ

 امو عيب رلا يهزلا علطا امو
 انرودص رس نيبلا نابا الو

 تردحت امل نيعلا عومد انددع

 تججرتو عادوا انفقو الو

 انن أ ولف لكيه يف ةروص تدد

 امناو او ضيرقلا انغص 0 امو
90 

 رب م حاورا جْرأت

 اموفج تنآب ننال انردا امهمو أ[

 هنيع يف ىدنلا موب دج ل ولو

 أبلها "” ساسو ايندلا كلم ايف
 ابعابط دبض مانالا فلك نمو

 يرطظانو يلقب واجي ةرظل ىسع

 # يحاربا نب يلع ني نسما »

 ١ ش .اهالخ نوصفلا دايجحا عمدلا قفار

 |7١ اهام لجل نيعالا اهف نكمأو
 | اهانعزلا ليخلا ربصلا ْ ا
 )0 اهانيع رئامفلا ىف اننا... حاببعل

 أهان دبع لسنا نايداب ندب

 اهآىم متارفلا ارم مويلا الج
 )000 .قاوذلا ليل ينو يارس

 اهاير ليللا رخآ اير سافناب
 اهانيقس دق يذلا انيقستارلا نم
 اهاطعا ةبيبشلا ريمغ هللاسل

 ' ٠ اطاسأقو رومالا ””ساق نم ةسايس
 | اهنا بوطملا لاوها نانف
 ” 0 اهادصتا ًاًناد ايلف ”ءاذص

 يف ببسلا نا يسردالا زب زعلا دبع نب دم رفعج وبا فيررشلا ينادحو
 سيبلب ىلع لزان وهو نيدلا دساب بقلملا ةوكربش بتناك هنا ناك هسيح

 تدجو سيلب نع نءدلا دسا لحر الق رواش ةبراحم يف هك ان

 (ضايب)
 ( ضايب)

 هأد لدعلاو قاشعلا ىلع روج

 هل ابمدق ناك ةمدخل

 ٠ لصولا هتعنصو (لظ ينعطش و

 سام 90 رع ق9 لصآلا شاب (1)



 ا « ميهاربا ن ىلع نب نسحلا

 ناردغلا ن م اه اورداغ ام اهّدما نويعلا ضوع انيويعو ظ

 ظ

 نامفألا نم هيف امل ىلق اهّره لب ممانق نه دجولا ام

 ناعظالا يف تحصا انئاكف '”ههناعظاى ني نا هوكي

 نبدلا حالص كالملاب هلاصتا نم ىرج ام ديشرلا هيخال ىرج امل ناكو

 ضبق هاب يف هأنرك“ذ امةيردنكسالاب ارصاحم هنوث نع بوبا نب فسوب

 ملف ةئلطيتلسل ازيثكا ايش رواش ىلا بتكذ هسحو بذبلا لكل ظ ٠

 8-5 رواش 0 عا سراوفلا يللا لماكلا هدلو ىلا اينلا تح

 همهذو هسبح نم هجرت ساو هىمأب ماق تح سبملا ينوهو هبا راسب ظ

 ةديصق نم هلوق كلذ نف هعنطصاو هيلا || ٠

 ًاحفن يدبك ىلا لسرتابصلا مست الخ ةنازكلا نيس يحاص اي

 ( لصالاب ضايب )

 احدملاوركششلا هل ينماسبحم نلف اربجم مومنلا يف يتاسبحت ناف
 هللا رت كو

 رطاقملا فوخ نراش نا يعومد لع 2-0 لبق ىتثحلا 5 5 الو ٍْ

 رواش نب عاج ايندلا كلم ىوس 2 .اماذا هيلا وكشا نم يلامو

 هديجو رعشلا قئار نم يرمعل وهو هيف هلاق امتو

 اهاوثممر 0 كعب نم يذلا اذ نش اهانكس عضوم بلقلا يفت قرحااذا

 اهايقس سعلا ما .ف  اهرل نويعلا ءام كما 3.

 مخل



٠ 

 ٠١ موالا نيمللا مهتخاو تافآلا نم موصعم نإ هللا مصعب م
 رشعم مركأب مدعل تضتعاو
 مولع تمرك نا كد ًرمعلف

 ىتقلا اولمح نم ُريخ سأأب لايقا
 مهدات ىرت ولو نوعضاوتم

 مها ادجمو فرش مافكو

 مهالع ءامس يف مث ردب وه

 هنأفعل ها . ”كلم

 نم ناو تننم ام كيلع ين

 مد هيف ريصقتلا يل رفغاف

 اهراوش كيف تريس ينا

 هلنح

 نك اه تايراذلا حوهو اودعل

 اييعم ف تدتع نئآلا اذاب
 اهم اوك“ ””نانووارلا ادد اذاو

 ! يق ربصع عل يراصنالا نمحرلا دبع نب ليعامسا ىهاط وبا يندشناو

 علطم ريب زلا نب يلع نب نسملا دم وبا يتدشلا لاق 515 ةنس
 1 ةديصق

 نايملا رواج .تيح تاعا

 تمص دق ايروديض نا تلعو

 2 ا

 :*© ميهاربا نب ىلع. نإ نسحلا *

 0710 اومكو ليما لعفلا كل اوأدب

 ]| ١ مركم ماركلا لعميركلا ذا
 | مم مم نيذلا ناطق كولو

 | ملكت ىلالجا نم تعطسأ ام

 1 مهنم جونملا عادلا حب دلك دب

 ّ م ” هنآ ونبو

 ميج نيدساعل هنكل

 مظعا اكيلم اب كدحم فاصوا

 منو يلع هب ةوذث أم عم

 مشب نم ىدل ىهما لب ٌردلاك

 مون بك اوكلأو يرسن تيدنو
 ميو لاقلا ادبي اه رك ذبف

 اومنسو نوعماسلا كيلع ىلبص
 كيف ءادعالا كح ام

 مود ميهوب تدر او 8

 0 ل رطوبة اوما نر يقاوم كاب حم

 9-5 5 9 5 86-00 0 55270 يي رج تاسع حت 22020

 اومرباو تك

 نارينلا دقاوم بواقلا نا

 . نالزنلاضبارم و موقلا يف



 ١9 * ميهاربا نب ىلع نب نسحلا

 ملاو رايدلا فاتسا ناريح

 مهمع قرفتلا دعب نم ربصلا نياو مث نبا بابحالا لزانما هع َّق ملأ انذب لا . 1
 امناو مارحلا دلبلا ينكاساي

 ةيشع نيلزانلا يف ينل ا
 ةرظن يقرلا لفشل

 تقرشا ام اذا مكركذال ينا

 ةيح ميسنلا يف يل اوشمب ال

 ايضار يح تعب دق و سا يف

 هل مكنع الا تولسف

 ةلقمب نيملاملا .لك تبأرو
 هتقراف يذلا يخا دعب ناك ام

 متكسرازملا طحت عمر دصلا يل

 مسوملا قاقزلا عج دقو ىنع

 اومرحاو جاجملا 0

 لساف كوحن نم ىعضلا سمش
 ميسنلا نم راغا ينا

 يله اسدلا هده نم

 مكيف الا تدهزو مكنع |

 اوم تانن ان: داسملا نظن. ول

 . زائل. ةيكتشلابا لالا "وقل
 اهيإ

 : يدجو الو الك كلام هالع كلع مل كاذوه تما هلع قيطيتال ى

 هعبر لطعو هيناغم توقا
 دجام ةمحه لاوهالا هب تمرو

 العلاو . انع دحملاب ًالحار اي

 مدقع طسلاو تنك موق كيال

 اوركتا م تاو مهاب 0
600 

 دق كادع نا نيعلا قا دقلف .

 مغم هلعل )1١(

 هه
 كوي مدح ع فيسلاك

2. 

 مدقم انيلا مكل نوكي. ىرا
 مظنب لم ثيغاذب مه ناام

 مناو مالا قاوطاك نم

 مرعب وه امئاو نرلحو ا

 راع افناو ميدي اراعلط



 ١١ ميهاربا نب ىلع نب نسحلا 6: 300

  3اردو رههزلا نبا هم تمث سبلملا تام الف همدق ىتح حاصلا |

 دعل 00 ببسلا اذه نيف ةيهذم ابان ةزانج

 وهو باسنالا ناكل بذقيملا هططملو ءادحاو ريش الا نيكل.

 'ادعل تمار ًاسارك نورشع دلجم لك ادن نبرشع نم رثك أ ريبك

 نزف اال ةانعم ف هيا هبت :وزخ ينحصو معلا اذه قفح ا 7 21

 '" ظ 00 هيلاذس هنا الا هعالطا ةرثكو هفلؤم ةحن رق ةدوج لع ّلدب

 الا يرذالبلا نع هرابخا ضعل يف زجواو يلا رباج نب ىحن نب دمحأ 4

 هدهجل ا” اكتر ال رك ذ باتكسلا ي ىضتق نمم ًالجر ركذ اذا هنأ 1

 ظ نملا دالب ىلا ىغم دق بذهملا ناكو . هربخو هرعش نم ء يث داربا 3 نم

 ليصحت يف كانه دهتجاورصم كوام ضب نم ةلاسر يف 13 00000
 ناكو باتكلا اذه فيلات هل حص ىتح دحا دنع عمتجم ملام اهنم عمجو 1
 يم هتمجرت يف هانركذ ام ةفالملا ىعداو نملا ىلا ىشم امل ديشرلا هوخا 1

 هلتقب "هو هتيفيك لعن ال ًاضبق هيلع ضبقف يعادلاب فورعملا ىلا هربخ 1
 هفطعتسو هحدع ةروبشملا هتديصقب يعادلا ىلا اذه بذهملا ىتكف ||

 ظ ةديصقلاو . هقلطا ىتح

 اومهنا ما اندعب نم اودحجلا له اوممي ةبحالا ىرت نبا عيراي

 ) لصالاب ضايب (
 ركل مالظلا نج اذا يرس امءاو حابصلا حال دقو اولحر ١

 د مهم لزانملا هللا شحوا الا ةشحويحور سنالاب تضوعتو

 8 غطا تطل

 عم هلعل (؟) تا



 ١ ها # ميهاربا نب  ينيويلا ىلع نب نسحلا 88

 نم غلبو فوصتلا لها يز ايزي, ناك هتاف هتعمو هتئيه كارت ال كلذ عم ]

 ةرهاقلا ةءالو ميهاربأ ندلا نع هدلو يلو نا ىلا ةيرصملا رايدلاب هردق ولع

 نم رصم لها 5 ةريسلا دوم ناكو ةدم ةبردنكسا ةيالو يلو ام دعب |[

 ينعا سفنلا فيرش ةمحلا يك ولم ناكو هيلع ءانثلا نسح هتبالو دهاش |

 نكي مل هنا الا هاناعتبو رعشلا لوقب باتكلا رفن ناكو ميهاربا نيدلا زع |

 هرعش دوجا نم وهو لضافلا يضاقلا حدمب هرعش نمو كاذب "”هيف || ٠

 يناسيبلا يلع نب لضافلا يف آل زم ناكيححولا عاطقتنا الول

 ناكلملا ةيبضرلا ' هلامفا .  ىلع يام لئعت هيلع يل
 ظ دهزلا يف هرعش نمو ]

 هللا نع .ايندلا فراخزب. ..اتلفقن ناطوالا تالا >0
 يهاللا لفاغلا لقع نعطش ٠ ريغ مف انبرثت ىتح

 ريب زلا نب ميهاربا نب يلع نب نسحلا )ع
 ناكو 55 مدق دقو ىلع نب دمحا ديشرلا وخا يرمدملا دمج وا

 تام بذهملا يضاقلا بقل اذه نسحلا ناكو ناسغ نم ناوسا لها نم |

 ةرابعلا ديج ًاعصصف لمالا يلم ًااك ناكو رصعمب ه>١ ةنس رخالا عيبر يف |
 رزو كيزر نب الاب صتخا دق ناكو ديشرلا هيخا نم رعشا ناكو

 لمع وه امنا حاصلا ناوبد يف يذلا رعشلا رثكأ نا ليقو نييرصملا

 هلثم دحا هدنع قفنب لو رج لام حلاصلا نم هل لصحو ريب لا نب بذهملا 0

 هظرق يذلا وه سيلجلاب فورعملا بابحلا ني زيزعلا دبع يضاقلا ناكو

 «هنقد» هلعل )١(



 ظ

 ظ 4 ينرولا - يضرفلا يلع نب نسحلا ١

 000 0 كلش لاؤن ال للا ضاي. ءييضتسملاب : تءاضاو
 لاوحالا يف لامالا حاباو رب لك هرب مع كلم
 لاس بيقع ملاجما دعب لاس هم لامألا ثاغاو

 لازازلا قئاو ااهافكو لدعو لضف هنم ضرالا قبط

 001 فرشا نم ارف ساب. . هلا . ينناي : كدو. هللا لمج
 010 نع مال لات تع ” ايفل يف امام 4

 لالظلا يف متبط لبق نمو ايم باط دمجحا ع يا

 1 *( بناكلا يب وملا يلع نب نسملا +
 ١ )أ دلوا يردا الو دادغب سس ناك كنيمللا طخلا يحاص ىلعوا

 ! ١ 70000 لب اس فرعي ناكرصم ىلا لقتتا امل هنال اهلا لقتنا ملا

 || تعم“ هى5 ةئس رفص نم نواخ رشعل رصمي تام باتكلا رفن ىقلب

 | يلا دعب دحا بتكي ل نولوقب اهم نيققحتملا ةباتكلا لها نم ةعامج

 7 | يف هذاتسا ناكو ينوملا نم دوجا باوبلا نب لاله نب يلع نسحلا
 ظ ىتح دازو هيلع ربا هنا الا دادغب هيلع بتك يونزغلا نس ةءاتكلا

 |00 الا لك اماطق هنا ينوملا ةهش نم ناكو امهبطخ. نيب بسانب.ال
 ظ نسا نب ىلع هبتك »هرخا يف بتكيو الا لج وا قدلق وا رثك هطخ
 7020 دانس اورظتفاو. باتكلا نم ةعانج هيلع ستكو « ين ولا
 | ٠ سلا وايدلاب ةكرب طح ىتح دالبلا يف لقتني ناكو هريغو ينارنسيقلا

 )١( مانالا » هلعل »6



 ١ك * يضرفلا يلع نب نسحلا

 ةءاوز .اهوشخنا/ هغنويش ناو: ةوالثو ةناوو هذي هنا "هنا فركب |

 ةيظع ةزانج هل تناكيفوت انو ةوالتو

 « ةديبع نب ةكرب نب يلع نب نسما اع
 حاير :بزذي خركلا ينكاشسانم يضر عرقا *يرتلا

 ًايضرف ايوغل ابوح اتراق ًالضاف ناكو هم* ةنس لاوش رشع نماث يف تام
 لع ةفوكلابو زيشلا تب نب دمج يبا حشا ىلع تاباورلاب نارفلا ارق

 همزالو يرجشلا ن تاداعسلا يبا لع رتلا رق يولعلا مهاربا نب رم

 ةفللاو وحتااو نارقلا ءارقال ةلبوط ةدم ردصتو هنف يف عرب ىتح

 هللا صان ءيضتسملا يف هلاق رعش ةدد ريا يف داعلا هل دشناو ضئارتلاو

 ظ وهو نينمؤملا ريما

 هلئاث لحلا دعب ضرالا قبطو 2هلفاون تمع فلطتسم ريخ اي
 هلبطاوف ىضحم اه.الذيو ًالدع-'. .هتريس ئدهلا ةريسا)

 هلذاب وهف هاوح ءرث لكو .٠ ظفتحم هللا دهعن قح ماما

 ةلئاؤا "تلحس -قاو ماما مهعم هعزانب ال ىحضا قئالخلا ريخ .

 هلداعب قلخ مهلضف ىلع مهف أمو ءايمالا دعب ءاج قطصملاف

 ًاضيا ؟يضتسملا يف هلو
 يلايللا سيم ان تمادخ هللا اهريخم , ةلذه 00

 ظ يلاوتم لباو اهامل رم  تداجو اهابر ةضور ةلود

 ظ لاجرلا بولق '” امل تنادو ل دعلاب ةداقملا بعص تداقتساو

 هل ق )١(



 ١5 يزاوهالا ىلع نب ندحلا «# 0

 لآق . .ًالمعو ًاعرش هءالطبب عطقامم وهو هاورو هل لقع ال نم ضعب 7

 يذ عبار يف تامو م ةنس مرح رشع عداس يف '” تدلو يزاوهالا 1
 ا نب دمحا نب ىلع نينا انا تسعبو ليلنيا نبا لاق 445 ةنس ةوحلا 0

 (٠ | اولا نيراثك ألا يزاوهالا نم رهظ امل لاق هبا نع ىحروصنم 000
 انارقلا نب مساقلا باو فيظن نب اشرراسف كلذ يف مهما تآ ارقلا يف

 ظ || ىلا اولصوو هنم مهسوفن ف عفو اساتشكللل قازرتلا لا حامقلا نباو 0

 اوءاجو يزاوهالا مهع ىو ر نذلا خويشلا ضعد لع اوأرقو دادغل [00

 كلت وري نا مهطأسو مهملا يزاوهالا ىضف مهطوطخ و مهنع تازاجالاب |

 أ رتسبل ىم“ نم ءامسا ريغو اهذخاف هيلا اهوعفدو اواعفف مهعم قل طوطخملا ٍ

 ضمب هنعا ولا مينا ينئلبو مضتفي مف نارقلا ةكرب هيلع تداعف هاوعد |"

 هنورك ذن يذلا اذه لاقف هل هوكحو مهلع ارق هنا ركذ نيذلا نيئرقللا |"
 وبا بتوعوا تبتاع لاق يبا ينثدح لاقو لاق . هوحن وا اءزج "ىلع أرق دق ||
1 

 ظ ملا هيلع 121 لاقف يزاوهالا ىلع ةءارقلا يف ئرقملا يطساولا سهاط

 ناءنسملا نب د# يهاط وبا يدحو لاق . دحاو فرح يف هقدصا الو 2-01

 عماجلا باب ىلع هراد يف فيظن نب أشر دنع تنك ل اق يحلم نب يلع |
 تعلطاف باذك لجر ربع دق لاقو اهبف علطاف قيرطلا ىلا ةقاط هلو |

 ناك يناتكلا انل لاق ينافكآلا نبا لاقو لاق يزاوهالا تدجوف |
 نسح ناكو تا رقلا يف ريثكلا فئصو ثيدملا 0 يزاوهالا

 ناك ٍبئارغ تاكرقلا .ديناسا يفو ًاريثك ائيش كلذ يف ممجو فينصتلا |
 تام ىق )١(
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 دمح نب دمحا ةعرز ودا انثدح يزاوهالا ىلع وبا انأبنا يئائْلا نب رهاط

 ديعس نب نسملا يال يدج يندح يريشفلا ديعس نب هللا دبع ناا

 نع ليلد نب دامح دب زوبا انثدح ققيقدلا قاح“ا نبنيسملا ىلع وبا انثدح |

 يبا نع طلاس نب نرلا دبع نع ىلسم نب سيق نع يروثلا نايفس ظ
 ةفرع ةيشع تناكاذا ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر لاق لاق ليهابلا ةماما |
 أابح ص لوةيف فقوملا لها ىلا علطيف اي ايثدلا ءامسلا ىلا لجو نع هللا طبه |

 سلب مسلم يواسالو ميلا نلزتال يتزعو يتب ىلا :ندفاولا يراوزب ظ

 لوقو ملاظملا الا قولا م مهمطعيو هل رفغك : مهمعيف ةفرع ىلا لزتيف |

 بيغت نا ىلا كلذكل ازي الو ممل ترفغ دق ينا كدبشنل يتكئالماي |
 اذاف ةليللا كلت" ءامسلا ىلا جرعي الو ةفلدزملا ىلا مهماما نوكيو سعثلا

 هل م ملاظملا تح محل رفغ مارملا رعشملا دنع '' اوفقوو حصلا رفسا

 ريغ 0 قواركتم ثيدح اذه .نه ىلا سانلا فرصنيو ءايبللا لا 00

 تافصلا يف هعمج باتك يف '"” هلاثما يزاوهاللو . نيلوهجللا نم دحاو |

 ةركتم ثيداحا هعدوا ناممالا .لها دوقع حرش ىف نايبلا باتك امس |
 تح اهارجاف ليما :قاخ هسفن قلخم نا. دارا امل ىلاعت لا نإ كا |
 نا لحن الو ىورب نا زوم ال امم قرعلا كلذ نم وسلا ا ظ

 ثيداحالاب كسّتو رغاظلاب لوقي ةيلاسلا نهم هبهذم ناكو دقي
 ضعل هعضو عوضوم ليخلا ءارجا ثيدحو هنأر هل يوقت يتلا ةفيعضلا ظ

 هلبقيف ليتتسمملا 5 مهاياو ز يف ثيدحلا باصصا لعد عنشيل ةقدانزلا ْ

 مهتياور هلعل (م) هلاثاو ىف (5) اوفقو ىق )١(

0) 



 ١ يزاوهالا  ةلقم نب يلع نب نسما *

 الامهطخ نم مهثازخ يف عمتجاف اذه ىلع رخا اقارؤا خو رخآ |

 سلجم ترضح: لاق مبضعل نع لضفلا لها ضعب طخ تدجو .ىصح |

 عاقر هيلع تضرع دقو هنرازو مايا يف ةلقم نب, يلع نب دس# يلع يبا |

 اهيلع قشراو هللا دبع وبا هوخا ”” هطخ ىلعور دق * تابيبستو تاعبقوتو || .

 رضا هللا دبع وبا ناكو اهمتروص فرع دقو اهيضو اهيف رظني ناكف ١١
 كلت ىح انع تنفخ دق هللا دبع ابا اب لاقق هيلا تفتلا لف ١ |

 كوغف ستلا اذه كسفن نع "اذ كيلع لفتت نا انيشخو
 يلعوبا يلو امل نانس نب تبان لاقو . ةعاطلاو عملا لاقو هللا ديعوبا 1

 رادلا ناويدو ةثدهتسملا عايضلا ناويدو ةيمالا عايضلا ناويد '””ةلقتم نبا |

 دعل رانيد فلا نيسمحخ ىلع ىهاقلا مايا يف هللا دبع وبا ردوصو ةريغصلا
 وح عيبا ةهقو هتجوز نم هنرو امو نيناس الا كلب ال هنا فلح نا

 مرد نّولا هلام

 ش *6 زمره نب دادزب نب ميهاربا نب يلع نب نسما اع
 7١ ةروبشملا فساصتلا بحاص "ىرقملا يزاوهالا ىلعوبا هوهاش نا

 نارقلا ًارقو اهنكسو م١ ةنس ةجْحا يذ يف قشمد مدق رك اسع نبا لاق

 | يدك قلخ نع ثدحو نآرقل يف انك ف نصو أوو ةدنك تاياور
 0١ زارا نب اي ركز نب اذاعملاو يناتكسلا صفخو باو يجرملا دما نب رصن مهنم

 ونا انأبنا رك آسع نءا لاق . هريغو تباث نب ركبوبا بيطمللا هنع ىورو

 ضايب () « اهنم غرف » هلعلو لصالاب ضايب (؟) « هطخب اهيلع در دق » هلعل (1)
 ١8 ص بيرع خيران عجاريلو هللادبع ابا هاخا ىلو ةرازولا» طقس هلعل (5) لصالاب
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 جرفلا وباو يلع يبا نب يلع نيسسملا وباو نسمملا يبا نب نايس دمجا |
 وبا تامو 7١١ ةنس يف اذه جرفلا وبا تامو ةلقم نب يلع نب سابعلا ظ

 نبا ثدح . *.ه ةنس هدلومو م45 ةنس يف ةتكسلاو لافلاب ىلع نسما

 يتتنغو ءزج رهظ يلع ةلقم نب هللا دبع يبا طخم تدجو لاق رصن
 ْ رافحلا ةنبا |

 ىرك ذا ملا نم هاقلايذلاتوكش ىرسملادعبا نمتاوصالا عماسملا | ٠

 ىرعشلاهلىعرا تب نم ينرعشلا ةلْض ينامالاو يرعش تببلايف |

 هبتكيو اهرك ذب نا توصلا اذه رافأا ةنبا نك تاقف رصن نبا لاق |

 نب مساقلا وبا ينثدح لاق رصن وبا 50 هطخ ةلقم ن هللا دبعوبا ظ

 ةنيصملا:ةادغ ىف ةلودلا فيس ةبحص ىف تنك لاق لولا متم يقرلا |

 هتشاشحت اجو ةعبق ةرسك ذئموي سكنا دق ةلودلا فيس ناكو ةفورعملا |

 | بلح ىلا داع دقو لوقت. ةلودلا فيس ترمعسف لاق هركاسع سلا 0030 ]

 ىلع يبا طخ ةقرو فال ١ ةسمخ يتبح يف ناكام ضرع نم ينم كله ظ

 س ةصاخلا همدخ حويش ضعل تاانبو كلذ تمظعتساف لات ل نبا

 نوموقب ةريثك نينس نادمح ينب ىلا ًامطقنم هللا دبع وبا ناكيل لاف كلذ
 املك هنأ شورف اهنفو ةنسح ءاروقراد يف لزني ناكو مايقلا نسحا هرماب

 ىثت و موقيف مالقاو رباح هيف ضوحو خسنلل ءيث هلو تسد " سلجو |
 خسفيو سلا لا كلن: ضعب يف ساجش دوعي مث هردص قاض اذا رادلا يف |

 سا يف ساحجي مث ناتسبلا بناوج ىلع فوطيو ضب, مث هيلع فخم ام
 سا< ق )١(
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 ىور ينامرلا رفعج نب ديدح رصن اباو ديدملا يبا نب ركب اباو 99 ينانحلا 2
7 ! 

 هنا لثسو بيلا مساقلا وأو دمحا نب ءاحو يناتكلا َر ::غلأ كغ هلع

  1وبا هلككلذ ركذ 44غ ةنس بجر نم نيقب عبسل تامو ةقث لاقف ١
 قشمد رات يف ركأسع نب نسما نب يلع مساق

 0 * ةلقم نب هللا دبع نب نسحلا نب ىلع نب نشا
 0 ابيبا ةلقم اب لوقيف اهصقرب اهوبا ناك ممل ما م ةلقمو هللا دبعولا

 7١١ وهو ىلع نب دم ىلع يلا ريزولا وخا وه هللا دبع وباو اهبلع ىلقف
 00 ف امسدلا دحوا رب زولا 0 لكما ه. برضي يذلا طألا ةدوج يم

 |١١ ىلا ومس الو عزانم كلذ يف هعزاني ال تاميقوتلاو عاقرلا لق هبتك
 001 واهني نم بتك ااذه هللا دبعوبا ناكو م لضف وذ هناماسم

 ” ]| هللا دبع يبا دلو»و تتكيف لضافم ريغ هتليضف هل السم نسمنلاو وئافدلا

 01 تامؤ مم ةنس رخالا عيب ر رهش يف تامو 8 ةنس ناضمر غمس 1

 7 (| عبس تام موب هلو م. ةنس ةجللا يذ يف نسملا نب يلع سايعلا وا هوا

 "|| يف ةجرت يلع يبا هبخالو . يلع ونا هنبا هيلع ىلصو رشاو ةنس نوتسو
 00 اهوا 3 ةبوسنملا طوطللا بابرا رك ذ يف انطرتشا امل ةدرفم هنأب

 ]| اهدع 1 _ لاك دهو طللا حيلم ارو يا ةلقع بقلملا

 ١" قرملا مهنم دحاولا ردنب امتاو اهوبراقي لو اهدلوو اهلها ن ب ةما

 8 ا هللا د ىلع ينال لاككلا ناك اناو ةبلكلا دعلا ةملتلاو فزملا دعل

 '' || وباو يلع يبا نبا نسملاوباو هللا دبع وبا اهدالوا نم بتك نمف . هيخا
 ةلقم نبا ينمي ( ”) ةيغبلا ىف 1 وع نامل هبل 201١0
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 51 6 ىلع نب نسحلا 82 حاول ولا او ا وساااا

 قيرطلا ىلع ءاقللا ناكاذا قوقملا ةبجاو كفن ىتم
 قيدصلا نم قيدصلا وجرب اف جم هيلا نك 0

 قيقش خا لعف كاذك سبلو رهش رمح يندعت لو تضرم أ

١ 
 يتلا هللا ديبع نب دمح ىلا اهب بتكو يزامركا لاقو

١ 

 كبتي نم يدعاب 3 ءاح كا ىلا سقب ْ

 كبرق نم هوجرتام ل  اضفالا نم دعس الف
 كبح لع .لاضفاو  دوح. اغا تلا

 يل ..ىسار ىف ءيللص ىلا ضار كل يناو
 هيلا بتكف هرخاف ادعو يزام 000 دق نييمثالا ضعن ناك

 نيمو فلخ هلك كدعوو ونمو اوقدص دق 1١

 هيلع ميركلا دوعومم  ردعوب انل تيفو اه تدعو
 رحلا هجو ءاش ناف يمجو تيقبتسا يتتيل ايلا

 يي يوملا ينئادملا ىلع نب . نسحلا اع

 ىداج نم نيقب ثالثل تام لابملا ديعسنب ميهاربا نب قاحسا وبا لاق
 ددعلا ةرفاو ةعامج هل / جر ًالْضاف ارامل ناكو بو ةنس لوالا

 * رام لاقنو رمع نب ىلع نب نسملا

 هللا دبع ركب ابا ععمس يومتلا يهنلا دمج وبا ميحصصملا نباب فورعلا
 ام اذا هلعل ١١(
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 هنع ينتتغابا اف ةقثلا كناف هب ينترما ام تلق لوقا نا كما نينمؤملا .
 ععسلا الا يدنع امو ناسح وبا لاق . اعيش كلبا نا ينسما ام لاق

 مكنحتما نا ينرما امناو كمن نا ينرصا ام لاق . "رمت ] ينرماف ةعاطلاو |
 ظ م” سدلو مساقلا وبا ظفاحلا لاق : هلآف لبنح نب دمحا ىلا تفتلاو هكرتف

 ظ | لبق دايز دلو ما هدادجا جوز امتاو هبا نب دايز دلو نم سانلا هنظب

 دادغغب باتك سحاص ىهاط يبا نب دمحا كلذ لاق يدايزلا هل

 ظ * يزامرأا نب ىلع نب نسملا

 | هللا دبع نب يلع نب ناهلس لآ ىلوم مث مثاه ينبل ىلوموه يلعوبا
 بقل زامراو مهبلا بسنف زامرح ين يف ةرصبلاب لزن امناو سابع نبا
 مدق مث أمن ةيدابلاب ءو ص ميغ نب ورحت نب كلام نب ثراحلا هممساو

 يمرللاو يزامرملاو يزوتلا ناك لاق دربملا ثدحو . اهب ماقاف ةرصبلا
 يععجالاو يراصنالا سوا نب ديعس دي ز يباو ةديبع يبا نع نونخأ

 | مههاربا نسلا يف ءالؤه نود نم ناكو مهماحصا ربك ١ ةيالثلا ءالؤه ناكو

 | بتارص باتك بحاص يوغللا بيطلا وبا لاق. يشايرلاو ينزاملاو يدايزلا
 ظ ماشلا ىلا ورمع جرفن ةدعسم نب ورمع ةيحان يف يزامرحلا ناك ن ييومتلا

 يزامرحلا لاقف

 | ارفق ريغ ماشلاب هبلطمو يجاج لتخاف ماشلا ضراب ماقا
 | بيج سلفم ىف سرت اما سرقن فاح سلفم نم اهيس الو

 | مف نييمشاملا نم قيددص هل ناكو يزامرملا ّلتعا لاق ءانيعلا وا ثدحو

 هيلا بكف هدعل
 اهيآ
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 يبا نب ىلعو يدنكلا ديلولا نب رشنو يدايزلا ناسح ابا قاحسا رضحاف

 ديحاو يري راوقلاو ةذاجسو ©” مثيه نب لايذلاو مئاغ نب لضفلا) لآ

 يبا نب دعسو دعملا نب يلعو يطساولا هبودعسو ةبيتقو لبثح نب
 م يثايرلا نمحرلا دبع نب يحنو ربك" الا ةيلع نباو شرحا نباو ليبارسا

 اباو اعلا رضن اباو ةقزلا يضاق ناك باطخلا نب رمع دلو نم رخآآ اشو

 نباو بورضملا حوب نب دمحو نومي“ نب متاح نب دمحو يعيطقلا رمعم
 وباو مصاع نب يلع ” وباو ليمش نب رضنلا "" مهنم ةعاجو * ناحرفلا

 نا قاحسا نب نمحرلا دبعو عاجحت نباو *' زازبلا ماوعلا

 مهنم الجر الجر مك مث هومبف ىح نيت سم نوممملا باتك مهلع ًارقف
 كدنع ام يدايزلا ناسح يبال لاق ىتح حرصي وا هب طلاغي امب بيض

 وبف لوقلا اذه لقي مل نم لاق مث '” هيف اب رقاف نوماملا باتكهنطاارلر

 لك قلاخ هللاو « هللا مالك نار هلا لاق وه قولخم نارا قاحسا هل لاف ر ذاك

 عم ل لام عم دقو 85 انممس هيب انماما نيتمؤملا ريماو ٠'

 هيلا يدؤنو انتالصو انمح ميقب راصف ائرما هللا هلق نم معن ملام معو
 اا ناو انوفا ايرغا ناف هتماما ئرنو هعم .دضاختو اتلاوما با

 ريما ةلاقم هذه ناف قاحسا لاق هتلاّتم داعاف قولخم نآرشلا لا

 ريما نا يتربخا ناو نئانلا انهن نمأي الو هتلاقم نوكن دق لاق نينمؤملا

 ق (؟) « يرمعلا »يربطلا دنع (؟ ) ميطا ( 1١5١ :) يربطلا دنع )١(
 يربطلا داز (/) اهيف ق ( 5 ) زاز» ى ( ه ) « نبا » يربطلا دنع ( 5 ) رضنلاو

 « قولخم هللا نود امو »



 .١ ©» يدايزلا ناسح وبا نامع نب نحلا #

 يبا نب ركب وباو يدنغابلا دم نب دمحو يب رملا نسملا نب قاحساو
 ا نم ًالجرنا ءارزولا .تاتك يف يرايشملا رك ذو . اندلا 000)

 هئم تفداص اهماو مرد الا ةرثع يضاقلا يدايزلا ناسح ابا عدوا

 فرصنب, نا ىلا اهناكم يناسارملا ىلع درب ام يتاب نا رّدقو اهقفناف ةلخ |

 ىلع مزعو جملا نع هعطق سما يناسارتل ثدخ جملا نم يناسارملا |

 هعفادو هيلع للعتف هلام سمت ناسح يفا ىلا راصف هدإب ىلا فارصنالا |

 موب يف هدعو مث هعفادف ًارارمع يناسارحلا داعو هيلع ةليملا تقاضو ريحتو

 ناك الف هناوخا ضعب ىلا ههجو لذب ىلع عججاو هقلقو ه.غ ّدتشاو هنيعب |

 ظ ماقف هقلق ةدش نم مونلا هيلع عنتما هيف لحرلا دعو يذلا مويلا ةليل يف

 أ هآقلت قيرطلا ضع يف راص الف هللا دبع نب رانيد دصقتف ليللا ضعل يف

 نع هلأس هركذ عمس انف ناسح يبا نع لثس راثيدل لوسر 00"
 ظ تمسق كل لوش و مالسلا كيلع أر اني

 ةرشعل مهلا تبجوف مهنم كلزنم يف نم تنيك ذو انلايع ع ىلع اعيش |

 ظ راصو يناسارملا ىلا |يإسف هلزنم ىلا راصو هللا دمحو ألبقف مرد لالا

 أ انبجو امنا اناراف رانيد هل لاقف هربخ هفرعو هل ارك أش هللا دبع نب راثيد ىلا

 أ .ىرخا مهرد فال ة ةرشعب هل ىعاو لايعلا دعم اذ ام ىلعف يناسا ركنا لاع

 ظ اعلا مهاربا نب قاححسا ىلا رغثلا نم « نومألا بتك م ةنس يفو
 ] نف نارقلاب نيثثدحماو ءاهقفلاو دوهشلاو ةأضقلا ناحمسا يف 2 نادم ياو

 هنأرب هيف صايل هب هلعا هيلع ىلا نمو هليبس ليخ ثدحم قولخم هنارقا



 #00 4 دالغ نب نهرادح ن نك ألا

 أ ءاضفلا يلو ثيذملا نم ارثكم الطماف ناك ييزمرهمارلا دالخ تا 0 1

 لها نم ةعاج نم بتكو نيّئامو نيعستلا لبق لحروزولا دالبب ظ
 خسران يف راصقلا يزاريشلا ز زيزعلا دبع نب دمحخ هللا دبعوبا 20 زاريش |

 ةثاكالثو نيتسلا برق ىلا زمربمارب هنا ينغلب لاقو سراف |
 *( نمحرلا دبع نب ناسح نب دامح نب نامع نب نسملا ا

 باعصا نايعا نم م يضاقلا يدادغبلا يدايزلا ناسح واديزب نا

 اسد ناكو اهريغو ريش ن 0 يدع نبميهلا نع ىورو يدقاولا

 عسل نع ١؛* وأ +76٠ ةنس تام 7 اعبرك ةاداوس أب اءرابخا ةباسل كامضاف |

 نآكو دحاو تقو يف دعملا نب يلع ن وسال وه تأم ةئس نيناكو

 نتكلا فنصيب يدايزلا ناكو روصنملا ةئدم ءاضق ىلع دئنيح يدايزلا

 ىلع تكلا نم هلو ةريتكةننطل للك ةلاوتنول تناكو هل فنصيو

 . ءارعشلا تاقتبط باتكك . ربي زلا نب ةورع باتك قاحسا نب دم ركذ ام

 ديلولا قشمدب مج مساقلا وبا ظفاملا لاقو . "'تايمالاو ءايآالا با

 ديلولاو ديعس نب رمتو دحاولا دبع نب رمتو قاحسا نب سيعشو رسم نبأ

 قشمدلا رمع نب نوراهو طايللا هللا دبع نب فورعمو يرقوملا دم نبا |

 نب بيعشو ةنييع نب ديعسو ءادردلا يلا نب لالب نب قاححسا نب د#تو

 دي ز نب دامحو ديملا دبع نبرب رجو ناولس نب رقعمو ةنييع نباو ناوفص

 ع دكلا سابعلاوبا هنع ىور يسلايطلا دوواد اباو حاركلا نب عيكوو ظ

 ١١ سنوي نب دم هعسا (؟) ءارعشلا باقلا باك تس روفلا باص داز( ..
 | ؟ ظافحلا تاقبط يف هركذ : #و١

)19) 



 6 دالخ نب نمحر لا دبع نب نسحلا © 1

 00 يباط ءرمو ءامسلا موجت مهناك ماع دادعا نارقا ءاسلجو مراكالاو

 "1 ًاقرظو اند بسملا فرش ىلا عماج رساكملا بلصو فطاعملا ” وخر
 0 ! قلفم سعاشو فيصح تاكو الضفو ©" ةصرف نق دتح لا مرك ىلاو

 لطب عاجتو لدج هيقفو قلا ريمتو
 0 1 ناسل برغغ ءاروعلا قطن اذا مبسيلج فاخن ال يعاسملا مارك
 7| نأب نسحم اوّدا اوُنْدَح ناو  مهعامتسا ءوس شخن ملاوثدح اذا

 0 ادحي روزلا باعي الو روزملا مز انب يرزب ال ثيح ةرايزلا انعضوو
 | نازواجتتو ءاجرلا ةفاسم نايوطت ةريمو ةمركم موب لك يدنع ذاتسالا

 | هراوز قوقح هريصبت يف هللا دازف ءاعدلاو رشبلاو ءانثلاو ركشلا تاياغ
 هلوق دالخ نبا حلم نمو ”” يباعتلا لاق . هّرابم ركشل ىريسيتو

 عماملا دهسملا ىف ادنتسملا .٠ .هتنج اذا. ذالخ نال لق

 «عفأن نع نمعالا انادح» هب ىلغح سل نامز اذه

 جارخلاب باوط دقو هلوقو

 ( 31 مرتفذ .هسؤوما .هرغزلا اانيف رثكلا. اهلا

 هرهجا باتكو نيعمامجلاو ىرمصنلا نيتك ناوندلا لطلا دق

 007 ريظو ينابكلا وم - .. هزطنقلا كلن نيعي نل تاهنه

 ' ىلا ةشوقنملا .ىوس سيل -." هولا ناسل نباو لفغدو

 || دبع نب نسحلا دمحو.ا يضاقلا : لاق بسنلا باتك يف ينامغسلا ركذ

 أ ئرج (ه) م4 :"ةيتب (4) ةمرح هلعل (") دحللا ق () جرا ق١
 ةبعش نب ةريغملل رصاعم وهو ( ١4 : ١4 )يناذالا يف هركذ

 أ

0 



 هذا # دالخ نب نمحرلا دبع نب نسحلا # ْ

 لسم وبا هرازتسا امل ةيؤر لاق م تاقو ةجهلا دافاو ةزعلا سدلاو ةذحولا ||

 ةوعدلا بحاص

 كيلا .ًاتباس .يبر دما. اكل وعد. ةاناشلا
 قنؤملا سهزال حصواو نانب مرك طخ ناي صفا نع ةباجالا اماف أ

 نم شوواتتلا يل ىنأ تاههو سيرقب اهنم انا اف قطنملا باقرا كلام |

 هللا ءاش نا رظننملا تقولا نع رخاتا الو رثالا ىلع ينكل ديب ناكم |

 هتجال زوربلا ليلق هلزنمل امزالم يمدالملا دم ودا_ناكو لإ
 هيف فكي هتي لجرلا ةعموص مذ ءادردلا يبا نع ىورف كلذ يفهل ليقو ||

 كؤالخ لاقو ةدابع ةلزعلا لاق هنا ننزيس نءانع ىقووء 000
 نم ريخ ةدحولاو سانلا نع هنانغتسا يف لجرلا نع لاقو كنايلل ىنفا |

 تايبقرلا سبق نال دشلاو ءوسلا سيلج |[

 ادرفتم تنك ام اذا دومسلا قلت .اهتدحوبنفاتساوفلا
 ادخار نمحجا :ىئرت الءاثاو .ةرشاس تا عابسلا تيل |[

 ادبا مرش دامب سيل سانلا»و ابضلنارم يف ادهم عابسلا نا

 الع هنم ” ادش هشتف الف ديمعلا نب لضفلا يبا ىلا يدالكلا راص مث |
 هتبمص يتفرعم ذاتسالا بجعا نا يدالكلا لاقو ًاريثك ابدا سبقوا
 :زمرممارب هلزنم ىلا يدالملا سكوذ دب نيبو هدنع تّقاو هب تقلعتو

 سهاب ءايبض ىلع سدئرلا ذاتسالا نم تدرو دق ميخرلا نما هللا يس

 فارشالاب كحو نسافأ عيمج قرغتسا دق ساجمو ىهاز عسرو

 دهاش هلعل )١(



 اميزاوب ال يدنع هللا بهاوم
 همعنال يركش ىدملا ىصقا ّنكَل

 اء مفر كانك: مهاد
 ةىدبم تايا ىتنا دقو

 كفل ةَس نع تردص ةوعدو

 1 ىف )20

 هم لك ىف قلا ل ٠ قئف

 قثوا تناو

 ١  9دالخ نب نمحرلا دبع نب نسحلا ( 6

 كيلا قاتشمو كتقث دكواو كنظ نسحاو كدبع لضفا ىلع

 5 أ هتلغ ولا لب نا هيلع دعلا هءاظ رتسو هءاد نايل نم كاينبو ع ماداو

 بندعسإ. قوش هلل هدبا فيررششلا ىلا كباتك تأرق ذنم ينرمت دقو

 | كتسلاجو كبرق الا ءافش الو اهزهو يحناوج دمو اهزفتساو يسفن

 ْ ا زب الا كلذ ىلا لوصو الو كتسناؤمو كلتملط الا ءاود الو

 دقتو كيردل اهرث !يبلعتو كيلع“'”امبفخا رثؤن ناتي.ارناف كترازتساو

 و هعلطتاو ةاعارلا دشا هيعارا يناف تاعف كلذ يف هتسلا ام

 مسل : يدالخلا هناجاف .٠ تاعاسلا هب زوفلا ىلع ٌدعاو تاقوالا

 | سنآآو ةنطفلا ذحشف سيئرلا ذاتسالا ءاقب هللا لاطا عيقوتلا تأرق ميحرلا

 موقت هلعل (4) امهقح ىق (*) لوا ةهتيلا يف (؟) عادبا ةهثيلا يف )١(

 ! | اياد ال يعسو دوبجمو يعس

 | | انؤم دنع يبرق لشفا كلذ
 0” | ايف هما يلعف قفاوب ىتح
 " || اهيشاوح تقر ةلزج ةفيرظ
 000 ابلاو ابفاي. ىبملا تنا
 || ابيعاد هللا باجا ابيف كش ال

 "”مدقت

 أ نمحرلا هللا



 ١١ 6# دالخ نب نمحرلا دبع نب نسحلا » 00ييييلللاللللل مصحح

 ابيمحنو اهاعرب ةداعسلا م هلرغب نورقم يارلا قفوم |

 ابيساور نم قينوب اهتدبا دقلف ابهتئئه اهتلود زعما
 ردص ام "' هلضفاو ءاعدلا « هءاّقب هللا لاطا رب زولا ءايلوا نم لثم ةئنمت |

 "نم لضفا هبحاس بيغ ناكو اهتذم ىشخ الو اهيباتوب الذب ل0
 هتبقاعو هأدب دمحاو هحنم ام ةرمث هل لبحاو هتماركر يزولا هللا انهف هدبشم |

 هفنأتسمو هلبقتسم يف الاصتا هدنع سهاوملا لصتن ىتح هتةاخو هتتمسو |
 نصربمارب لزتملا نم ريزولا هللا دبا اذه يباتكو . هنع همدقتم ىلع يفو» ||

 املسمو ًاتذهم هللا اهلجاهرضح نعرخانا مل كلذ الولوةنحيوةلع بيقعانأو |
 : هباوج يلبملا هيلا بتكف . باتكلا اذه باوجي ينفرش ريزولا ىأر ناف ||

 كلزمع ماداو كءاقن هللا لاطا يخخا اي كبباتك ل صو ميحرلا نمجرلا هللا مس ||

 رام يواملا رطاوخلا راح نم سهاوملا سيفن نمضنملا كامنو كديباتو
 باطخو رثنو منا نم هتندها ام عقوو هتمبفو ءافولا تدنم نم ءافصلا |[

 يذ نمزوفلاو ةلعلا يذ نم ءافشلاو ةلغلا يذ نم يلا عقوم رعشو |

 اهرورس ىلوالا تناو الا لاح تءاضامو ةبيغلا يذ نم بوالاو ةبيختا |

 يف ابيساومو ءاّرسلا يف سفنلا كرش تنكّذا اهروبحت طبغالاو |
 كنع الا لغشلا نم ةرثك ىلع تمظن ام ةءاجالا تفلكتو . ءاّرضلا ظ

 ليلدو مضاو ةبانلا نع اهريصقت يف رذعلاو كيف الا ةلواطلا يف دهزو |
 . لوئسم كراطواو كرابخاو كبتكب "7 يتلصاوع تناو نال اهيف ةلجلا

 هللاو اناو ١ لؤمأم ةروكشملا ”' :كلتزيسو ةروثلملا كد له يراا |

 ظ كنتريتو ق () كتلصاومي ق(9) ءاعدلا لضفاو هلعل(١) |



 2 6*4 دالخي نب نمحرلا دبع نب نسجلا 0

 "لاو رايخالا رات ىف ” كلفلا تاتك . قلشملا زابغا ىف معتلا

 نسسحلا "”' نيتناحبرلا باتك . لسو هيلع ما ليغ ىنتلأ لاثما: باتكك"
 . دراوشلاو رداونلا باتك . نارقلا ملع ىف لب زنتلا ماما نادك. نيل

 ىلا نينحلاو ناطعالاو ليهانملا :تاتك ..ءارزولا ةطسابم * باتك

 | يضاقلا ناكو . "” يعاولاو يوارلا نيب لصافلا « باتك . ناطوالا ظ

 | عاجت ابا ةلودلا دضع حدم دقو يخونتلا يضاقلا نارقا نم يدالملا

 ١ تابواجمو تابناكم ديمعلا نب لضفلا يباو يلهماريزولا نيبو هنببو ادع

 ظ يذلا دمج نب ناملس نب دم نمملا يبال خيراتلا دد نص نم هتلقن ام اهنم

 | نب هللا دبع ينثدح لاق . ناسارخ ةالو يف يالسلا خيرات ىلع هداز
 | يف يدالملا دمتوبا هيلا بتك يلهملا دمحم وبا رزوتسا امل لاق ميهاربا

 | . ليما دوعمو . ليزملا حئام هلل دملا ميحرلا نمجرلا هللا مسب : ةئنهنلا

 ظ ميسجلا ءالبلاو . ميظعلا نملا يذ

 "اهراس ءالظلا يف تعلارصناو اهمراب سوفلا ىطاعت  نيح نالا
 0000 |( لي ةقالخلا نيس اهلهم ايندلا ىلا داع نالا

 | امداوغ تداج اذا ضايراوهز ٠ اهبكاوم يف ىهزت ةرازولا ىجضا
 '00 انوب اندلا هرادقلل تلق“  هشيبقت نوه. انيلع . تهات

 '001 ذه ريغ © نيب ناخجرلا تسرهفلا يف. (7) للملا تسرهفلا يف( ؟)
 هذه (4) دئاوملا بدا 0 بابشلاو بيشلابات5 تسرهفلا داز (") تسرهفلا

 ( مج : م ) ةيثيلا يف يلاعثلا اهدروا ياهملا باوج عم تايبالا



 ٠ا/#إ دي تالا (لاله وبا ) يركسعلا هللا دبع نب نسحلا

 يوهل نم ف نددم دق الثم يمرد ةدم نلطا دي

 وحنو هيف تذخا رعش نيب 20ضمبو هقش ابضعب يل ص
 يالاتو ا, لالا د ةماوزلا ضيا ١ 1/و . هقل هلاك ثيدحو

 ورسو لس لهاب اعرب تاب سنا ةضور لاجرلا ثيدح يف |
 « يناهلا هللا دبع نب نسملا ا

 هنا لاقو قايسلا باتك ىف رفاغلا دبع هرك ْذ يروهاسينلا ىلع وبا

 مامالا وه لاقف هفصوو ةئاعبراو نيعبسو فين ةنس روهش ىف تام
 ريك ذتلا ىف ةروهشملا فيناصتلا هل هتكن ىف زجحلا هنف يف عرابلا لماكلا

 تاعانصلاو ةبرغلا تاحشوملاو لثاسرلاو راعشالا فرطو بطخلاو

 رباك الا اهم ديفتسي ثيح رثنلاو مظنلا يف ةقيشرلا تاعيصرتلاو ةعيدبلا

 لقتنا مث ينوملا ىلع هقفت لاقل يف و ءاغابلا اهروند "يضتسو لئامالاو

 هرصع يف هيلا راشم راصف علاب الوبق أم ىفاوو اينكسو تشد ةيحاب ىلا

 مسولا يف هربق لع اياندتا كار ةيحانلا تيفاو لاق . رودصلا همرتحم

 امظن هاعومجو هفيئاصت يف هنالوقم ىلا هليم رثكأ ناكو ةلع ارحاتتو

 لوقنملا نود ل

 6 يزمرهمارلا دالخ نب نمحرلا دبع نب نسحلا ا

 نسح وه لاقو ميدنلا قاحسا نب دم هرك ذ يضاقلا دمح وبا

 عم دقو "ارعاخ اكو :لظعاخلا ةق ةقرط كلس َتيلاثا حا نا

 عبر ةدريسعا نم هلو لاق . .٠" دودح يف تام هاورو ثدحلا

 ] ةدالقلا ضو ةيار عمجيأر هلعل )١(



 ه ( لاله وبا ) يركسملا هللا دبع نب نسحلا 9 ١

 نم لئاوالا باتك رخآ يف تدجو ينا ريغ "يش اهمف ينهاب ينخلبب ملف هتافو اماو

 نم تلخ رشعل ءاعبرالا موب باتكلا اذه ءالما نم انغرفو : هفينصن

 مهضعبلو : .مو.م ةنس نابعش

 لاله ينا يركسملا طخ 2باتك ىلع تأرق ام نسحاو
 ”00 آلا ٠ تلتاق .امل !!:. سيح زيما تلمح يلا ولف
 اآال] فارطألل اوت دقو هلم ؛ نومزينت :. سانلا ناف

 ةنمزالا نم هريغ ىلع ءاتشلا ليضفت يف يركسمعلا لاله وا لاقو

 0030030 م زورسلا ينالاو 2يوجش ”رصفاو : يوبص ترتف

 يوكو هوجولا يورو رح نم يحور صاخ ءاتشلا حور نا

 ولخ متاوج نم .دربلا قرس دق نأك ءاوملاو ءاملا درب
 'ا004 بوصآا هتايامتو يفشتف رودصلا سل هحر

 007 ةراضل هدمل :نم 3 نكد ةنالمد ٠ ةنم :٠ قار كبل

 ءربب لياعلا ريشا ام” رضطقلاب ضرالا رشا يونجو

 ولو قوبإلا نم ضيموب يثاوملا تازرطم  ًامويغو
 ولعو لفس نيب رطقلا مجج اهارع ءامسلا تخرا انك

 وج ةقرو اهف ءام در الامث تره نيح كيطعت يهو

 ورف قوف هتسبل طير لثم حجل ةءالم يف ضرالا ىربو

 0001 لآ نما ىعا قوس اسابل اينما وارملا نافتساف |

 ورق معضوم نامجلا ناكو برت عضوم روفاكلا ناكن
 هنامامغ هلعل )١(



 ذا « (لاله وبا ) يركسعلا هللا دبع نب نسحلا

 دوسو محلب م مظعي و مهمارك لذت موق يف ريخ الو
 دب زم هيلع ام احبت ءاض يتوسك ةنأبر ينع

 سوسلاب يضاقلا نيسللا نب دمحا نب نيسملا لاغوبا هاندشلا امو

 وبا يندشلا لاق يذابارتسالا حارملا نب ىهاط نب رفظملا اندشنا لاق
 هسفنل ييركسملا يوغللا لبس نب هللا دبع نطل

 ىلصو هيتلقل يجو ماص ىلدب روصقلا نم ًالاله اي

 ىلقتب نم كاذب يردب فيك ٠ الما قيل لاطا يردا تسل
 00 تنك مولا يعرأو يلبل ةلاطتسال تغرفت ول ظ

 باتكلا فلؤم لاق .. لاله يبا لاح نم قلسلا درك ذ اس رخآ ]هش |
 ثببلاو » المايإيل لاطا يردا ا أمم يتلا ةريخالا تايالا هذهو

 هللاو بتاكلا .دلاخ ىلا ابوستم بتكلا / ضعب يف هتبار هدعل يذلا |

 يبا تخا نبا ناك لاله ابا نا هريغ رك ذو يناسلا نعاذه . معا |
 باتك . ٍلاثمالا ةربجج يب اتك: قلسلا هرك ام دعي بتكللا نم لو ١

 نناعف ةاضقلا ىلا ءافلخا نم متحا نيم اباتك بدالا يناعم ظ

 ممردلا باتك . ةساجلا حرش باتك . ديفم باتك وهو ةرصبتلا

 باتك . تدادلحع. سخ .نارفلا ريسفت يف نساحلا هبات ١) ١

 ..ةصاخلا هيف نطل امذّياتك : رسملا ىلع ءاطفلا لطف بانت 0

 .هرعش ناود باتكلئاوالا باتك.رعشلا يناعميف يتاعملامالعاباتك |

 فاؤملا لاق . عمججاو دحاولا رداوت باتك '" يناعملا نيب قرفلا باتك |

 ةدحولا سائشتسالاو ةلزعلا يق ةلاسر ةيغبلا يف داز )١(

 )م١(



 7 الصف ير لذبتلاو ةءابدلاو ا هزارتحا ل ظ

 ظ ”تاتك ةغللا * ف هلو رعشلاو بدالا هيلع تااغلا ناكو هنع ينالاؤس ٍِق ظ

 ١ امن أ وهو رثلاو مظنلا يتعانص باتكو . دفع باتك ض كتأاب همسو

 ظ 0000 نال اما اديه هنت ال ظ
 || رتستب يننحلا دحاولا دبع نب دم نب دحوملا دما وبا يضاقلا اندشنا امتو ظ

 | لاله ونا هاندغنا يركسمعلا ليعامسا نب دمحا ميكح وا اندشنا لاق

 ] لكلا طنعلا ىرنللا لزح نب كاد نادل
 || ممحوا كاح نم لاح حي يلاحو تلا طقلي نمل ام يل ام ناكاذا
 ١ مكحلاو ملا ىلع ينك ت حتر امو ىجحلاو ةلاصالاب يعافتنا نياف
 ملقلاو ربللاو ساطرقلا نعل الف يتلاح رصب سانلايف يذلا اذ نمو

 يوغللا ميكح وبا اندشنا لاق رتستب يننملا دما وبا يضاقلا اندشنا امو
 ٠ هسفنل يركسعلا لاله ونا اندشنا لاق

 أ دورق مانالا نأ ١لع ليلد يرتشاو عيبا قوس يف ”يسواج

 تنتقل 4 اع نويت دش تعا

 ةغللا باتك ىق (؟) ززبتي ةيغبلا يفو : رتب. هلعل )١(



 ىو 6 ( لاله وبا ) يركسملا هللا دبع نب نسحلا

 ١ رضتفم“ لب ىلواو فرظسسملاب. .ةيزبلا هيشإ اوس 5
 : : 0 ١ 00 م : :

 همادقو جرخ هنا نومحزبو يدهملا ىرج يرجي سوجلا دنع“ نئوش ||
 لاق "' .روبلا نيد نوديعيف رغلا دلج مهم لك لع ”اسفخ ل 0

 ذصق اذكه لاق . ريثكب ةسرملاب اهنم هبشا ءاجحلا, هذه دححا ايا اذ ١
 ©” جرفلا وبا قحتسا ام هل تاقو هتبتاع دقو هيف هللا كراب ال يروجرهملا ||

 خسران يف تدججوو . هب فرتعل يذلا هيهذم تيدعت ام لاقف كنم اده 3

 ديعس نب هللا دبع نب نسملا لاق 3 يبا ظفاحللا فيلات نم ناهفصا

 ناهيصا مدق 0 يبا وها ننمالا يربكعلا دمحا وبا نينا

 عبرا ةئس اضبأ ابمدقو نيعلراو 3 ةنس ابمدق ةمدق لوا اوارص ئ

 2 بيصملا ن لضفلا نم م اعدق ناهمصا م دق ناكو نيسمحو |

 نيناكو ثالث ةنس رفص يف يفوت هنوم رخان ا نباو يبا هنع |

 « يحب نب ديعس نب لبس نب هللا دبع نب نسملا ا ظ
 ناكو يناسلا ىهاط وها لاق يركسملا يوغللا لاله وا ناربم نا ظ

 انا يركع وهو هيبا مسا هيبا مماو همسا همسا قفاو ذيملت دما 5

 يركسعلا هللا دبع د لبق اذا هرك ذي مرك ذ هيتشإ أ 1

 ىحن نب ديعس نب لبس نب هللا دبع نب نسملا لاله ونا وهف بردالا ظ

 سابعلا ىلا نب دم رفظملا ابا سئرلا تاأس .يركسعلا يوشألا نا

 لاقو: امم هقفلاو ملعلاب هفصوو هيلع ىتئاف هنع ناذمب هللا همجر يدروببالا

 هلعل () ًاسفن هلعل (5) مهبتك يف لوسر مسا وه يذلا نشوس هلعل )١(
 ةمحرتلا بحاص ريغ هنا رهظيو لصالاب اذك (ه)رفعج وبا ديري (5) رانلا وأ رونلا



 #« ( دما وبا ) يركسملا هللا دبع نب نسحلا 7

 | اهلفقم مضتساام لاطدقو ينود ةلفقم ءاححملا ةبقلا ىرا يلام

 أ ابلخداف كاز ىلل# يل سلو ةّصرعم سودرفلا ةنح ان

 ا أ هيلا ردابتف لوالا ةشاسلا كلف دمح | باي ابلخدا بحاصلا هادانف لاق

 ا 71 لاقق ةلكنم نع هلأسف هنن. نيب. سلج ىح ةولمخ هنامصا
 0000 ارش لك يف برت دا ابان: ىخاصلا لاقق تفداص ريبلا
 أ 0 امئاو) 07 بدم 00 تلءاغ لاقف 7 للا

 لإ

 أ 00 انا ةيدقلا ا ىلا 2 ين دح لاق فن نبا

 : مهبعاربو ءارعشلا دهاعت. ناكو سفنلا عساو الجر ةرصبلا لماع يسوجملا

 نم ًاصوصخ ناذه اناكو هنوجم. مو مثريغو ير وجرهللاو يرفصعلا لثم
 1 هأنر 97 جرفلا وبا تام لف لاق . يروجر ملا كار دقو ميعاضوا

 هلوش يروجرملا

 ربعلا نم انل تناكف تح امير تيلو يرعش تيلاي
 '0| لع هلوح ةبكار هتماو انوش خيرا لغ

 رغآ ةلح برملا ةيلح عم  مهسل نوعبرا مهمدقب
 لا وااهروت يف نيمثلاك ان تزرتبا دق مههف تناو

 لولا ف لاؤبالا قينع لع ٠ ٠ .طولكتاو. تابمالا اوك دق

 رضولا نمابطي راضم لسغ تدلو دق ءاسنلاو اوفراشو

 )١( رفعجوبا » ديري ( 7) تطةس ريبخلا ىلع وه لمعتسملا لثملا نا ديري « ||

 تح 2 وص تخل



 اذا #« دحا وبا ) يركسعلا هللا دبع نب ندحلا

 يدنا بورضي هوثر: دقو .٠ ١ دجحا وا خيشلا ىضم اولاق

 ْبَدالا نونف دقف هنكل ىغمخيش دقفنمامتلقف 2|

 دجحا يبا ربخ نم هركذ ام رخآآ اذه مدقت امهتافو يناسلا ركذ مث |

 نب جيرفلا وبا هب ينأبلا ام تدجو مث . يناسلا باتك نم هلك اذه |

 | نب هللا دبع يبا نعو يزيربتلا اي ركز يبا نع رصان نبا نع يزوجملا
 تنك لاق يجندنبلا رفظملا نب ىلع نسحلا يبا نع يناولللا نسملا

 كاع ينغلب زاوهالا ىلا مابه ةئس تلخد الف خويشلا لع ةرصبلاب ًارقا

 بحاصلاو ةلودلا رفش لصوف هيلع تأرقو هتدصقف يركسعلا دمحا يفا

 اهضفف ةعقر هعمو يباكر هيلا لصو هيلع ًارقث سولج نح انييف دابع نبا
 لاقف ةمقرلا هذه ام خيشلا اهلا تلقف اهاوج اهريظ لطبق انآ
 يلا بتك بحاصلا ةبقر

 نادخولا ىلع ىوقت اف انفعض ماقو اوروزع نا من امو

 تاق لاق باوجلا ىف هيلا تبتك اف تاق ةمدقتملا ةثالثلا تايبالا

 نافجرلا نم يئاضعا ذومت يتيزع يني مث ًاضون مورا
 ينانعو. ه2 سيبتن دم اتاك ديرملا ا 0 ا
 ناوزنلاو ريملا نيب .ليح دقو ههيطتسا يل موطا |

 هعنقب ال بحاصلا ناف لاق سفنلا ىلع للا نم دب ال لاقو ضمن مث لاق

 ءاليتسال نجاصلا' لا لويضرلا نم نك ملف هدصقو ةلغب بكرو اذه

 عم هتايباو ملس نم نطب ديرشلا ينب نم ناكيذلا ورمع نب رض وه (1) |
 نايعالا تايفو بحاص اهدروأ اهريسفت |

21-0 



 *( دمحا وبا ) يركسعلا هللا دبع نب نسحلا لشن

 هيلع لتعيف هبلق ليمقتسو تاقوالا رم ىلع هبناكبو يركسعلا دمحا يب

 (لف هيلع دوفولاو هيلا دصقلاب ضرع هنأ فرع اذا ربكلاو ةخوضتلاب
 نيح هيلا بتكو بوصلا كلذ ىلا ناطلسلا بذج ىف لاتحا هنم شب

 نم هنمم امو ًارثنو ًامظن ًامولع نضت ًاباتك مركم ركسع نم برق
 ظ هلوق موظنملا

 نادخولا ىلع ىوقت اف انفعض ملقو اوروزت نا مبا الو

 ناوعو انل ركب لزم“ ىلع مروزن ضرا دعل نم ”مكانبنا
 نافج ءلع ال نوفج ءلع ليزا فرم له مكلئاسن

 ًارثث رثنلا نع باوجلاا هيلع الماف هل ذيل دعقا باتكلا دما ودا أرق ايف
 يتلا هتايبا باوج رخآآ يف ناكو لاملا يف هيلا هب ثعبو ًامظن مظنلا نعو
 | ]|| نام وهو.« ناو زالاو ريعلا نيب ليح.دقو « لالا لعركذ

 اذه نا تفرع ول لاقو ًايظع ًامقوم هنم كلذ عقوو هنسحتسا بحاصلا

 هنع تاهذ دق تنكو امل ضرعمتا مل ةيفاقلا هذه ىف عقب عارصملا

 هعمو هدإب مركم ركسعل هلولج تقو هدصق دمجا | نا مث يلع بهذو

 لبقاو هلثمل الا هيلا لوصولا نكمي ال ةعاس ىف هتذمالتو هباحصا نايعا

 ىف اضوافتو هسلجم نم عضوم مفرا يف هدمقا نا دمب ةياكلاب هيلع
 ىلع ٌرداو رفوالا ظحلاب هنم دمحا وبا ذخاو هدنع هتلزنم تدازف لئاسم

 "نظا ايف اضيا هنافو دعبو يفوت نا ىلا هنوذخأ, اوناك ًاراردا هب نيلصتملا

 هيف دشنا هيلا ين الو

 )١( كو » نايعالا تايفو يف <



 له #* ( دمحا وبا ) يركسعلا هللا دبع نب نسحلا »

 نيب قرفت سلو ءارعشلاو رعشلا ىلع محن فيك تنا نيسحلا يبال ظ

 ىلع اماقو شاير ابا كاذ عنقي ملو نيسحلا ونا باجاف نابقرلاو نايفزلا |
 ةطقن ءابلا تحبو ىفاقلاو ءارلاب نابقرلا اماف دمحاوبا لاق لادجو سغش

 تحتو ءافلاو ءازلاب نايفزلا اماو نابقرلا رعشا هل لاقب مدق ليهاج ىعاشف ||

 فرعي ميمت نب ةانم دبز نب دعس ينب نم ميمت ين نم وهف ناتطقت ءايلا
 وهو ناهلس نب رفعج دهع ىلع ناكو رعشلاريثك زجار يدعسلا نايفزلاب
 لئاقلا ةءاوع نب كلام نب نايفزلا

 ا" قروز لالكلا دعب املاك قشمد بابه تاذ يبحاصو

 نيح ديلولا نب دلاخ عم ناك هناو نايفزلا هل لاق رخآ متاحوبا ركّذو لاق

 لاقف نيرعلا نم لبقا
 دقرفلا ءوضل وا شعن تان اهرودص موجنلا توخ اذا ىدهت

 ىطعقسلا ديعس وبا "”انثدحلاق دادغبب ىرويطلا نب نيسملا وداهب انربخا دقف
 نب ليعامسأ نب ديعس نب هللا دبغ ننسللادعلا وباانربسا لا

 ياا نم ىلا رك رتب م ةس الم يركسسلا مك نب ل
 نع نابيصابراي رهش نب لضفلا نب دما يلع يبا ىلع تأرقو يدنع يه
 يدنعف ""ةدوصقملا تايبالا اماو هريغو دعا يبا نع دئاوف اذه ىطقسلا

 اهانعم. ةصق اهف ا الا اهمتسوم ركذا ل قنا ىلع نايا ١
 ءاتل ىنمت ناك ريزولا سابعلا نب دابع نب ليعامسا مساقلا ابا بحاصلا نا

| 

| 
1 

 ا

 قا( )158:5١*( سورعلا جان يف دجوي ةزوجرالا ريسف ْ )١(

 « ةروصقملا » هلعل (©) ا



 ١ (دمحا وبا ) يركسعلا هللا دبع نب نسحلا *

 وهو دحاو ىعاش مسا يف انفلتخاف ( مجريغو يدي زبلاو يرابنالا ركب اناو
 باجاف ءالعلا نم ةعلرا ىلا عاقر عبرا انبتكو "” ضفحم نإ ثيرح |

 ظ داضلاو ءاملاب ضفخم مهضعب لاقف رخآلا فلاخ امب مهنم دحاو لك

 نبارخا لاقو نيتمجمم ريغ داصلاو ءاملاب صفح مبضعب لاقو نيتمهمملا |

 هانفرعو هلزنم يف هاندصقف ديرد نب ركب وبا الا اذهل سيل انلقف ضف |

 نب ثيرح وه روبشم اذه هب بهذي نإ ديرد نبا لاقف ىرجام |
 نم وه ةطوقنم داضلاو ةددشم ءافلاو ةحوتفم ةمحمم ريغ ءاملا, ضفحم

 لئاقلا وهو مست نب ورمع نب نزام ي نب من

 اوبضغي موقلا لع بضغاذاو اوباجا هلأ ابعد نا ىورت ما |

 ظ د ”0دم قرخا يوقلا ًاظفاح تتكاك يبيغ اوظفح

 اوبن قدص ءانا ممؤاناو مهمأهما مهب دعقت ل برحلاونب |
 لاق ام ماشلا لها اي متنا لاقف هربنم ىلع تايبالا هذهب "' جاما لثمتو |

 لاقف ضفحم نب ثيرح ماقف تايبالا هذه رك ذو ضفحم نب ثيرح |
 كلامتا مل لاق يتتشاس نا ىلع كلمح اف لاق ضفحم نب ثيررح هللاو انا |

 سودبع نب ةبملا الم .يناكم هتلعا يتح يرعشد نيمالا لثمت ذا |

 أ شاير وا ادعبلاب لدم يفامو ممتجاو دججا وبا لاق . هريغ انع جرف لف

 شاير وبا لاق اهف "' ناكل الواقتف هللا امهمحر ككنل نب نيسحلا وباو |

 ةبيتق نباهدروي مل تيبلا اذه (5) (407ص) ءارعشلا باتكيف ةبيتق نبا هركذ (1)
 ق (7) ( 5١١ :) بدالا ةنازخ بحاص اهدروا ةنالثلا تايبالاو : هريغب ءاحو

 ناكف هلعل (*) اضيا بدالا ةنازخ بحاص اهجرخ سودبع نبا ةياورو : جاحلا



 ١58 6# (دحاوبا) يركسلا هللا دبع نب نسحلا »

 هنع ىورو يرتستلا يلعقسلا رحب نب ىلع نب نسملا ديغس واو يعذألا

 يلع نب دم نب فلخ دم وبا ًاتوم مدقاو انس« ءالؤغ نمر ول

 نم اهو نابللاب فورغملا يزارلا دحاولا دبع نب دم متاح وباو يلطساؤلا |
 يفوصلا يملسلا نمحرلا دبع وبا خيشلا هنع ىور دقو ثيدحلا ظافح

 قارغلاب ملكتتملا ينالقابلا نب ركب ودا يضاقلا كلذكو ةزاجالاب ناسار |

 نالا انن.أز "+ ءاهتح ان كلذ نف ةدع قرط نم ايلاع يل هثبدح مقو دقو ظ

 كرابملا نيسملا وبا خيشلا انربخا ام هو يعم يج رخن نم ءزج ىف ينم |

 دمحا نب ىلع نب نسحلا انثدح دادغبب يفريصلا دما نن رابحلا دبع نبا |

 كة نب هللا دبع نب نسحلاو ا انثدخ ةرصبلاب هظفل نم يرتستلا ظ

 انئدخ ناببضاب عاجسش نب ديلولا نب سابعلا انثدح وتنستب ةالما ييركسلا |
 ن ةبتع ينأدح مركم نبور< نب دمخ انندح يروباسينلا ىحب نب دمح ظ

 ةعاط يف دبعلا رصق اذا » هتخا تنام امل ثراحلا نب رشد لاق لاق ديمح |

 نم فيضصتلا حرش باتك يف يركسملا دمحا وبا لاق.« هسيئا هبلس هءر |
 باب اذهو لاقف ءارعشلا ءامما نم فخضبو لكشب ام رك ذ دقو هفينصت |

 يلع نسملا وا لاقو 0 ع ةاورلا ريثك آلا هطيضل داكي ال بعص |

 يباتك يف رظن دقو امدقتم داضاف ناكو هللا همحر يتاجرالا سودبع نبا

 0 . مهترك ذ نيذلا ءارعشلا ءامسا ةدع 5 يل لاق بابلا اذه ىلا غلب الف اذه |
 انك دقق اذه كل ىتتسا فيك ]حال ينا لاق فينو لات

 ضماحلا ىسوم اباو جاجزلا قمت ابا رك ذو) نو رذوتم اهب ءايلعلاو دادغبب ظ

 ةياكح هلعل )١( ظ

 مف



 «(دحا وبا يركسلا لا دبع نب نسحلا ١

 لد نيذلا هباصا يرخاتم نمو متوارظنو ريهز نب رفعج واو هنوطفنو

 | ا” بح دق لع وهتك ذ تان اضبا مهيمدقتمو ثيدحلا هنع

 | دمجا نب نيسملاو دم نب نونوذو يرتسنتلا مئاصلا دابعوبا ( بجي امك
 | نب دمح نب دمحا ركب وباو يتاببصالا يطورشثلا راطعلا نباو يمرهجلا

 | نسحلا نب دمجا نب يلع نيسحلا وباو يدزبلاب فورعملا يناه.صالا رفعج

 أ| نب ىلع نب نسملا يلع وباو ظفاملا هيقفلا يميعنلاب فورعملا يرصبلا

 ظ لوقيف همسا هيلع بلقنا دق هنا الا قشمد ليز يزاوهالا ئئرقملا مهاربا

 اديب يرملا دبس نب نسمحلا ن هللا دبع دمحا وبا انربخا هفيناصت يف

 ظ نب هللا دبع نب نسملا وهو هريغو يربطلا رب رج نب دمع اربخالاق مركم

 | نب ٍدمجا دعس وبا هنع ىور دقو نسملا نب هللا دبع ال يركسملا هع

 | دسأ لإ نسليا نب دمج نيسحلا ىداو ينيلاملا ليلخلا نب هللا دبع نب دمي

 ظ ماوس قلخو يدادغبلا ظفاحلا بيطخلا نكي 7 نعش يزاوهالا

 ' اديهلا دبي ًالايتتجاو ام مثو نم ًازارتجا مهءامسا تبثثا مل ةرثك نوصح ال

 | اضيا بيطخلا امهنع ىور يزاوهالاو يميعنلاو .رايدلا كلت تاياورب

 | يبا نع ميعن وبا ىور دقو ظفاملا يناهفصالا ميعن يبا نع ىور كلذكو

 | نب دم ركب وبا ميعن يبا نارقا نم دما يلا نع ىور نممواريثك دججا
 | يناقرطابلا دم 0 ديجاولا ديغو. يعداولا نحرلا دبع نب دعنا
 ظ نب دمج هللا دبع وباو نوياهفصالا هءوجنر نب دمت نب دجا نسحلا واو

 ظ ىسوم نب رم نب يلع نسحلا وبا يضاقلاو يرتسنلا ناكبج نب روصنم

 انش ىق )١(



 هذه * (دجا وبا ) يركسعلا هللا دبع نب نسحلا :

 يبا ا ذأ عوخو ه١٠ ةنس قشمد» ينافك الا نب دما نب هللا ةبه ا

 هيلا تيتك هجورخ دعلو تقولا لمتح ام هيف تركّذف يركسعلا دما ا
 ىرج دقف ينلا قطصملا ىلع ةالصلاو ىلعلا هللا دمح دعب اما : ةلمسإلا ىعب ا

 "” نماضلل تدنشناو يركسسلا دما يبا يضرملا شلاق
 لذلاب تبكو هتممن هللا سرح مارو ارم يديس هلاخ ارعش هلل يفاكلا |

 نق ةيلاوهلا عقلا هماقو ةيعوبل دع هب تلغتش اف هماهنب هنأبأ هتدنع ظ

 نم هيلا رظني هناك هلاح ةيلج ىلع فقيل فيررعن ةدايز دمحا يبا خيشلا |

 هلظ مهباس الو هءاقب مانالا ةفاكل هللا“ كالبما ملعيلف فيطل رتس ءارو ||
 فرصتلاب نيروك ذملا ةمئالا نم ناك اذه دما ابا خيشلا نا هءاهيو

 فيلأتلا ةدوجمب نيروبشملا نمو موبفلا نونف يف رس لاو نويعلا عاونا ف ْ

 محلا باتك . هتيأر رعشلا ةءانص باتك هتلج نمو فينصتلا نسحو ||

 تاتنك ب ظغاوملاو رئئاوزلا فاتك + حاورالا ةحار تاتك' . :لاثمالا

 اهريغو ناهمصاو ةرصبلاو دادغبب مخ ف ناكو . رئاظنلاو هوجولا حيا ظ

 يناتسجسلا دوواد ىلا نءاو يوغبلا مساقلا يبا هيكش دادع يف خويش نم

 قافألا يف ربت ربتشاو نسلا هب الع ىتح "يبو ةءاكللا ف لابو مضل ١ ظ

 بادالل. ءالمالاو ثيدحتأا ةسائر هيلا تبتئاو ناقتالاو ةءاردلاب

 ةءارقلاو هنع ذخالل هيلا ءالجالا لحرو ناتسزوخ رطقب سيردتلاو |
 هتياور يلاع نم هراتخم ام هتيحان ندمو رتستو ركسعلاب ىلع ناكو هيلع
 ديرد نب ركبواو يزاوهالا نادبع دم ونا مهنمو هخويش يدقتم نع |

 بحاصلا هلعل ٍ )١(



 *« ( دا وبا ) يركسملا هللا دبع نب نسحلا اق

 | 6 ميكح نب ديز نب ليعامما نب ديعس نب هللا دبع نب نسحلا ل
 || ةرشع تسل سيلا موب هدلوم ةمالعلا يوغللا دمحا وبا يركسملا

 || ىلع ظفاحلا ىنلسلا لاق م ةنس تامو ٠و ةنس لاوش نم تلخ ةليل

 )00007 انور رصق يذابارتسإلا ميقنلا للاخ صاعابا تمس ام
 ا اوتكم يركسملا يوغللا نالضف نب ليعامسا نب دمجا ميكح يبا طخمب
 || عبسل ةعملا موب يركسملا ديعس نب هللا دبع نب نسملا دجحا ودا يفوت

 '”0000 باتكلا فلؤم لاق . مم» ةنس نم ةجحملا يذ نم نولخ

 | نم قلا لف لاله يباو دما يبا نييركسعلا نع يل اسن رثكو يفاوطت
 || ىدامج يف 5107 ةنس ىف قشمد تدرو ىتح ربخ ةيلحن اهنع يربك

 7 01]] دع ب هللا دبع ن ليعابسا نددلا قت ظفام ا تضوافق ةرخ آلا
 أ| نا يلرك ذف اهبيف هتعاطن هللا هدعسا يرصملا يراضنلا يطامنالا نا
 | امل يتابصالا يناسلا ميهاربا نب دمحا نب دم نب دما صهاط ابا ظفاحلا

 نم هلثمالا هن 0 باوج اف باجان يع لكس قدثمد ىلا درؤ

 || ًالضفتم لعفف كلذ يف ينديش نا هتلأسف مهفلاو لضفلا يلواو ملعلا هم
 رخآ يف ناكهناف تافولاو دلوملا ريغ يناسلا هدروا ام ةروص ىلع هتدكف

 موعم ةعامج يناسلا نع كلد. ينربخاو يندأع ىلع هتمدقف دمحا يلا رابخا

 ونا هيبنلاو يسدقملا يرماعلا هللا دبع نب دم نب نسملا نب دم دعسالا
 يراصنالا نمحرلا دبع نب دمحا نب نجلا دبع نب ليعامسا ىهاط

 دمحم وبا نيمالا خيشلا يلا لخد يناسلا رهاط وبا لاق ةزاجا اهريغو

 لاط لاقو ق )١(



 هااأاب # يناريسلا ديعس وبا هللا دنغ ني ندحلا 9

 كروثنلو كتلخد نم ىفوا كارلو كرارف نمربك | كانينل خبشاي هللاو
 كيأر هيلع دذسو كسفن هل ثعوظ يذلا اذه انف كتقوظنق نم نبأ |

 هللاو كنتع تغرت لوقلاب ةهنغلاو كلفاعت توكسلاب ةمالسلا نا نا ينا |

 7 ييمسؤلا لها لا دقو ديرسلا نا لاق ١
 اهلف لتضع دبصلا ءاطللا اذا ' هلوف قملأ قرفم ولكل 3

 اهريبخ مالكلا تازوع ريصب 2 دقانم ناتعلا دتمنو ريبج

 لحاملا ءدلبلا هنم عرب يذلا ميفرلا لوقلا لئاقلا
 لاقف يرماعلا ىلا تفتلاو ||

 هبطاخ لدا عمحب ليل بطاك هبال هس اناسل با
 هلئاق وهف هن م اف بيصم . هنا بسحب لوتلا/ لطش 00

 اكتر نا ءرلا بل ةفيحص امناو يبنلل رتس تملا يفوأ

 م 0 ١

 . 1 دك ظظ000 0 نا نت

20111111111117 

 لا يس ا سن

 بهذمو هجو قطنلل نك ملاذا ىلا يذب ىلواوهو رتستيشلا 7) ٠

 ةضي رفلا يف كباحصا مالك نم انسل لاقف هلعم سراف نبا ىلع لبقا ل ْ

 نم ناك ام خيشلا اهما تيارا ديعس يبال تلق انجرخالف نايح طال
 لثع طق تيهدام لاق انسفنا يف ربكا اندنع ريطخلا لجرلا اذه ]

 تاتك حرش بحاص.رشب يبا نيبو ينيب ىرج دقت مويلا هب تيهدام | :

 ("” ةرظانم تارفلا نب رفعج يبا سلجم يف ةئامثالثو نب رشع ةنس قطنملا |

 )١(ق -

 دو دو 5 3 و كدي
 نا يي ار م ربك لا لن حا يعم



 5 _*6 يفازيسلا دس ونا هللا دع نب نسحلا » 1

 لقو مدقتلاو لضفلا لها راغش اذهو دمجلاو نيدلاو راقولاو تملا غم

 | شوفنلاو زودصلا يف مظعو نويغلا يف لج الا هتيلحن ىلحو ىهاظن نم
 | ذآ قاكأ ىضع ت يلعل تلقو : ةنسلالا هخدت تزعج نؤاقلا هتبحاو

 ظ ناكو ناك اب ثدخُف اا ناك ال لاق ساخلا يف | ارضا خوسفلا يلع

 | روك ذملا ءاتتلاو رؤبشملا ريما اذ يعادل راغان لع دين يالاكسمللا
 ظ اش يتركذ ثردحلا اذه مظقنم دنع ربزولا يل لاقو نايح وبا لاق
 | نم ديعس ودا نبا هيلع فقاو ةنع كلاسا نا تببخاو يسفن يف ناك

 | كلذكو ةعاجلا نم ًاضيا يغازملا نباو اهبنم ىسع نب ىلع نباو ىلع يفا

 باوملا نم ناكف هنؤيح نباو قارؤلا نباو ناذاش نباو يتابزرملا

 1-0 ذ مدقت ام

 يرماعلا نسسحلا يبا عم ًاضيإ هربخ تن عم ديغس يبا ربخ ريظنو

 | حتفلا ونا درو امل لاق ًاضيا نايف وا ةرك 5 يرؤانمللا وسليفلا

 | قيغس أبا لصوو هسلخم ىلا مرضحتتسا ءايلعلا مركاو دادغب ىلا ديمعلا نبا
 الإ ىف الركذ م لانع ينامرلا ئنيع ن يلع نسلا اباو 1

 | ىداج يف سلجلا دقتنا نايخ ونا لاق ديمهلا نب دمع نب يلع متفلا يب
 | ابا لأسف تذدتنا دقو ينماعلا تبأرق هل هاب صغو ن4 ةنش 0

 أ نشعا امن لاق هنا كلذو لالملا رخنلاب هللا هقظناف هن ناك ام ديقس
 ظ لاف نيمالقتملا قيظاملا لطنب هن اندأ ام
 الاتخم ةلوقت مالكلا لظخ نكت الف لاجرلا ىلع تبطخ اذاو
 الابخ نوكي ام فلكتلا نمو ةبابل توكسلا عم ناب معاو



 اللا © يفاريسلا ديعس وبا هللا دبع نب نسحلا 1

 تدرسل ليوطتلا نم يقوتلا الولو فخسلاو ةلاشفلاو داسفلاو فعضلاو
 هب طاحم ريغ ءايشالا ىثالن' يف توافتلا هطخ يف يب م دلو هلككلذ |

 نيك اب لكو هدرا يف قافثالاو لوصالا يف فالتخالا قالب, هنال

 ةركشلا ضقانت ةفرعملاو ةفرعملا هيلع محازت '” ةركنلاف جهلا اذه ىلع
 رارسالا سبالم نم ةيراعلا "” ةنساالا باب نم ةفرعملاو ةركتلا نا ىلع |

 يندح دقلو » ةيرسلا لاوحا يف ةضراعلا ةيهلالا باب نمال 9

 قيدصلا منيو ودعلا تعلو ىلكشلا كصشب امب هنع نوئياصلا انياحصا |
 لئسنو قطنملاو ةفسافلا دئاوفو نانو» تاكرب نم الا هلكاذه ثرو امو |

 ْ لعفلاو ليصحتلا ىلا عج >ارلا لوقلا ىلا يم يدتبن ايفا ةرصع هللا ظ

 تك اهات ان وبا لاق . بيج ميمس هنا ليدعتلا ىلع يراكلا ١
 نم امل ضور يمس وأ نك هذلمأب حلالا خيشلا ىسيع نب ىلع نا |

 بنتك ن كلو تلق ام لك يضن ىلع ظفحا مل لوقب ناكو ةصقلا هذه |
 لتخلا دقو ضيا راحو مهعم تناك حاولا يف اورضح نيذلا موقلا كلذ |

 دا خم نويت هلهاو ساجلا ضّوقتو ىسيع نب ىلع لاق . هنمريثكا |
 ريزولا هل لاقو ةمداتتملا هدئاوفو للملا ههحوو فرصتملا ةلاسسلو سا

 وع ترركاو ادابك .أ تبدد دّقف خيشلا اما كيلع هللا نيع تارفلا نا ا

 لاق . ناثدملا هقرطتي الو مايالا هيلبب ال ازارا» تكحو ًاهوجو تضيبو ظ
 | نينامث ةنس هدلوم لاق ذئموب ديعس يبا نس ناك كو ىسيع نب يلعل تلق |

 ظ اذه همزاهاب بيشلا ثبع دقو ةنس نوعلرا ةرظانملا موب هل ناكو نيّتنامو |

 ةسلا ق (؟) ةركنلاو ق )١(



 : « يناريسلا ديعس وبا هللا دبع نب نسحلا قه

 يذلا اذهو قملاب لطابلا هبشيو لطابلاب قا طلخي كلذ نا ينعا داسفلل
 ظ يناثلا يف حبعصلا كلذ داع دقو قطنملا عضو لبق لوالا يف هنم حيعصلا مقو

 | مهروغ ىلع تفقوو مهلئاسمو ءاهقفلاو ءالعلا تفرع ول تناو قطنملا اذ
 ظ ةعسو مهيلع درب امل مهليوان نسحو مهطابنتسا يف مهضوغو ممرطق يف

 ةديعبلاو ةببرقلا تاهملاو ةديفملا تايانكلاو ةلمتحلا هوجولل مهقيقشت

 لقا هيلع اوعلاتو هيلا اوهذ ام ناكلو كياحصا ترردزاو كش ترئمل

 | ىذللالا سلا لبحلا دنع: اضحلا نمو رمقلا دنع ابسلا نم كنيع يف

 دعف « ةدع باب نم اذه » ةلسم باوج يف لوقي كباحصا يف لع وهو

 ظ بيرت الب مولا ةيحان نم ناكمالا قل رط ىلع ةعاطتسالا بسحل هوجولا

 ةلخادلا ةفسلفلا نم هوراو أمم هوطلاغو اذه نم لكاس هل اوعّصو ىتح

 | لئاح جازملا دساف لقعلا ضي سم” هنا دقتعاف عضولا كلذ هيلع بهذف
 ظ مارجالا تاسقطسالا _رع ابربخا هل اولاق بللا شوشم ةزيرغلا

 وا ناكمالا بوجو باب ف لخدب له ناكرالا طغاضل 9 كاكطصاو

 | "”هيبشت اماضيا هل اولاقو ناهذالا نع قم ام ىلا نادقفلا باب نم جرم

 | يف نايكلل ةسالم يه لهو ةينالويملا روصلا ىلا ةيعيبطلا تاكرحلا

 | ةكاكا ةباغ ىلع اذه عيمج نع هءاوج ظفح دقق اذه ىلعو هلصا ناكما يفدل

 ةبسن هلعل (؟)



 ١١ « ينادلا دق وبا فا دص ن حلا 9

 روما انه اه تابه هلوقت ام قملاو هيلا بهذ ام عرشلا ناو دحاووه

 عدو مماهذاو موقع نع هع قدنو ١» مهايديجو كيابصا ىوعد نع مفرب ظ

 لاق كقطنع ف فالخلا كلذ عفراف ًافالخ تبقوا دق ةلئشم انه اه اًذِه

 هب دوهشملا ردق امو هيف مكملا ام «ل طئاخلا ىلا طئاجلا نم نالفل » لئاق |

 تسلا نحل لاقو اهب ايوا نايل هل سان لاق دّقف نالفل

 ةرهابلا كسا نالا تاه اهدبحا هل نورخا لاقو امهم لك نما

 كياعصا رظنو كرظن ريغب ناب دق اذهو امهب كل ىّناو ةرهافلا كاجو |
 ميقتسموه ام هنمو نسج ميقتسم وهام مالكلا نم د لئاق لاقاضيا عدو ١
 مكحاف رخآ ملاع هيلع ضرتعاو ةلمجا هذه رشف «أطخ وه ام هنمو بذك |

 اطخلا نيب اهب زيت يتلا كتعانص ةوق انراو ضرتعملاو لئاقلا اذه نيب تنا |

 امهدحا نينثا نيب مكحا فيك تلق ناف لطابلاو قا نيبو باوصلاو | ٠
 جرتسا كل ليق هضارتعا '" ىلع لصحا مل رخالاو هتلاقم تعم دق |

 نال امهنم قحلا حضوا مث هل المتحم هلاق ام ناك نا ضارتعالا َك ارظنب ظ

 نا بجي هيلع درطي وا هب حصي امو كدنع لصاح كل عوم« لصالا ظ

 دقتف ةعاملا نم دجا ىلع ىنخي ال اذه ناف ا:يلع رساعتت الف كنم رهظن

 امللو ةلوقعم ينانملاو لقبلا طوسيم زوجح ال ظفللا بكم نإ 00١
 كلم نا ناك ةغل يا نم ظفللا ةوق يف سدلو 1 ةطاسو ديدش لاصتا ظ

 هلخاد نم ًائيش عد الو ًاروس هيلع هيلع بصنيو هب طيحصو طوسبملا كلذ |
 لالا لطاولت الا نا لخدب نا هجراخ ن م ًاعطش الو جر نا

 ظ
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 ظ

 يئاريسلا دم بع ل, .نبس الا دعس ءأ ادعت نحل 007

 لعفتب, نم لعفلا لوبقو لعفي نم لعفلا عوقوب |يف معنق مكنال |هعساقم
 ْ ملا اذهو مكنع تبهذ فئاعمو مكيلع تيفخ تاياف كلذ ءارو نمو

 ريغو اهتتايصو ةركدلاو اهماسقاو ةفرعملاو ههوجوو لدبلا اماف ةفاضالا يف

 | تلق اذا تناو لاح الو لاقم هيف مل سيلف هرككذ لوطن: امن كلذ

 [ نال لوقت ام لقعاوا القاع وا ايلقع نك ددرت امتاف ايقطنم نك ناسنال

 ا قطنملا نال لوخدم لوق اذهو لقعلا وه قطنملا نا نومزب كباصصا

 || امناف اصف ايوذل ايوحن نكرخا كل لاق اذاو وبس يف اممم مثلا هوجو ىلع

 ا آدذللا رسقو كريغ كنع مهفي, نا مر 3 لوقت ام كسفن نع مهفا ديري

 | هيوه ام لع هيث قيقحت يف تنك اذا اذه هنم صقني الف ىنعملا ىلع

 ا” ب اوزإب ظفللا لحاف دارملا طسب و ىنمملا شرف تلواح اذا اماف
 | حول ينعا ةغالبلاب يناعملا دسو ةعتمملا تاراعتسسالاو ةبرقملا هابشالاو
 أ اذأ بولطملا نال اهبلا قوشلاو اهنع ثعلاب الا باصت ال ىتح ًائيش اهنم

 | ىح عاج حرشاو العو مركو لجو.نع هجولا اذه ىلع هب رفظ
 | اذهيف هضامتغال هنع '" حرتسيوا همهف يف بعتب وا هيف ىرتع نا نكمي ال
 000 اا ا09 قااقملا هابشالو ءايشالا قئاقمل اهماج نوكت ىنملا

 | يروا ذل ىلا ىلع ساجملا اذه يف هيلع نحن ام طمن نع. جر خ هتيصقتسا
 | .للتخ نيب قطنملاب طق ملصف له انثدح لاق مث الما لوقا ام رثؤيا
 || هللا نا تدقتعا هناهربو قطنملا ةوقب كارنا نينثا نيب فالملاب متعفروا
 || دحاو نم رثكا وه يذلا ناو دحاو نم رثك ١ دحاولا ناو ةثالثث ثلاث

 حزني هلعل )١(
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 اولومم نا مكتياغو ازبزع اولذدنتسنو الهاج اولغشن نا كدوب اماو قريو |
 ةيلحلا اولوقتو صخخشلاو ضرعلاو لصفلاو ةصاخللاو عونلاو سنجلاب |

 ةيرهوجلاو ةيضرعلاو ةيتاذلاو ةيمكلاو ةيفيكلاو ةيهاملاو ةينبالاو |

 نولوشو نوطمدت 3 ةيسفنلاو ةيبسكلاو ةيسنالاو ةءروصلاو ةيلويهلاو ||

 يف ءافو ءاب ضعل يف ميجو واوو ءاب نم 'يث يف !ال * انلوق يف رحسلاب انئج |

 "”' اذهو '" ج لك يف ال نذا اف ب لك يف جو ب لك يف الاو ميج ضعن ||
 تافازج اهلك هذهو .صاصتخالا قنرطب اذنحمو ” قلطلا 000

 هرظن فطلو هزييع نسحو هلّمع داج نمو تاكبشو قلاغمو تاهرتو |

 ةدوجو هلضفو هللا نوعب هلك اذه نع ىنغتسا هسفن تراناو هنأر بقثو ||
 حئانم نم سفنلا ةراناو يأرلا بوقتثو رظنلا فطلو زييقلا نسحو لقعلا
 فرعا امو هدابع نم ءاشن نم اه صتخ ةيئسلا هبهاومو "” ةيبملا هللا |

 مكيلع ضقتن دق سابعلا وبا *ىثانلا اذهو ًاهجو قطنملاب مكتلاطتسال ||
 اودرت نا مويلا ىلا اوردقت لو مكفعض زرباو كاطخ ع مكقيرط عبتتو ْ

 فقو الو انضارغا فرعي مل » مكلوق ىلع متدز امو لاق امم ةدحاوةلك هيلع

 ظ زيعلاب ىضرو لوكنو ةجامل ركشم اذهو « مو ىلع ملكتت امناو اندارحم ىلع ||

 مكلوق اذه ضارتعا هيف مكيلعف تادوجوملا يف مت رت دام لظو ل

 ىلع اوقش ملو اهعقاومو |هبتاسمم اف اوحوتست لو لعفنيو لمف يف

 وا ناو ب نم 'ىش يف ! ال » وه باوصلا )١(
 « كلذو »باوصلا (©) « ج ضعب يف نذا اف ب لك يف ج و ب لك يف الاو ج لك
 ةيهبلا هلعل (5) ىالخلا هلعل (*)
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 أ تسلل لاق . طفلا اذهب ملع يلام ىتم لاق .طاريق ريغ مرد لع اذهل لاق لجر
 ]/ انه اه قرزو ةقرخخ بحاص كنا نيرضاحلا دنع حصن ىتح كنع ًاعزان

 أ 700 لاقو ناغوبصملا نايوثلا 5ب هبحاصل لجر لاق اذه نم فخا وه ام

 ؟' يلا يناعملا هذه نيب نيغوبصم نابوث مكب رخآ لاقو ناغوبصم نابوث مب
 | قظنملا لئاسم نم كيلع اضيا انا ترثن ول ىتم لاق . ظفل ظفل اهنمضت

 ]| ةرث نع يتتلاس اذا كنال َتأطخا ديعسوبا لاق . يلاك كلاح ناكل ًائيش
 || تبجا ةيراجلا ةداعلا ىلع هظفل ”حصو ىنعملاب ةقالع هل ناك ناف هيف رظنا

 أ هتددر ىنعملاب قلعتم ريغ ناكناو ًافلاخموا ًاقفاوم نوكي نا يللبا ال مث
 | ىلع داسفلا يف مكل عضوم ىلع نكلو ظفللاب الصم ناكناو كيلع
 || ةررقم ةغل ثادحا ىلا ليبسال هنال اضيا هنددر مكبتك هن موشح ام

 ؟"*هلاو ببسلاك برعلا ةغل نم مترعتسا ام الا مكل اندجو ام ابلها ني
 عفنت ال ةلثماو صوصخلاو لمبملاو داسفلاو نوكلاو لومللاو عوضوملاو

 ا يف ءالؤه مثلا مث بهذا ةهابفلا ينو برقا يعلا ىلا هو يدحب الو

 ا )000 يه الو بتكلاب نوفت ال مكنال ىهاظ ضقن ىلع مكقطنم

 || بارتلا عطقنم يف اهنع متناو ةءاطألا نوعدتو هنوفرعت الو رعشلا نوعدنو

 | م ناك ناف ناهربلا باتك ىلا ةّسام ةجاحلا لوقب مكلئاق تعمس دقو

 || تسم دق ةجاحلا تناك ناو ىتكلا نم هلبق ام نامزلا عطق لف لاق

 ]| فنص مف الاو ناهربلا دعب ام ىلا ةسام اضيا يهف ناهربلا لبق ام ىلا

 || دعرو ليومتو قرزو طيلخم هلك اذه هنع ىنغتسيو هيلا جاتحم ””هلان

05 0 

 )١( ق (؟)ةلآلاو هلعل -
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 هتانكسو ظفللا تاكرح نيب ةمسقنم وهلا يناعم ةمكول لاش: د ا

 مالكلا فيلات نيبو امل ةيضتتلا ابعضاوم يف فورملا عضو نيو |
 ناو كلذ نم اطخلا ينجو كلذ يف باوصلا يخوو ريخاتلاو ميدقتلاب

 ردانلا لامتسالاب "" اتئاس نوكي, نا نم ولحم ال هنآف تمنلا نع يب 0|

 مهترطف ىلع ةءراجلا موقلا ةداع نع هجورلت ادود وا تتعبلا لاو
 مييلع ذوخامو محل لسم "يش كلذف لئابقلا تاغل فالتخاب قلعتي ام اماف |
 لصالا ىلع درطملا سايقلاو عامسلاو ةباورلاو عبتتلاب روصحم كلذ 1

 نا مهنظل نييقطنملا ىلع بجعلا لخد ابماو فيرح ريغ نم فورعملا |

 ةغل اومجرتف مرفاكتو معرظنو مه رطل الا حضوتست الو فرعت ال يناعملا |

 كات اولعجو نوصقان ءافعض اهيف ث ىرخا ةجرتب نوصقات ءافعْص اهيف مث |

 لبقا مث . ىنعملا عم ال ظفللا عم مهنا نييوحلا ىلع اوعداو ةعانص ةججرتلا |

 ءايشا ىلع عقاو مسا مالكلا نا رشد اب اي ملعت الا لاقف ىتم ىلع ديعسونا 0

 ءايشا ىلع عقب بوثلاو بون اذه لوقت كدا كلذ لاثم بتارع تفلتلا دق

 هتجطو هت نود ينك ال هتادسف لع نا ده يح هب من اورام

 ا ا و هجسنك هفيلات مث هتادس 0 يكن 0

 نكلو بوث هلك اذه عومجو هفورح ةفاثكك هلزغ ظلغو هظفل ةق 3

 نع ديعس ابا اب هلس تارفلا نبا لاق . هيف هيلا جاتحب ام لك ةمدقت دعل

 يف هعاترا ضفختاو هعاطقنا ناب هيلع ىلاوت اذكاذه ناف ىرخا ةلئسم | ٠

 يف لوقت ام ديعس وا لاق : هرصنس آل يذلا قحلاو هرضنب يذلا ل

 اتباسق ١



 «* يفاريسلا ديعس وبا هللا دبع نب نسحلا 5

 ًاقفاومو هضرخا ًاقابط نوكيو هدام ىلع لقشب. يذلا ظقالا نم هل دب الف
 ىتح ةلكسملا حرش يف كمالكانل ممت ديعس ابأ اب تارفلا نبا لاق . هدصفتل

 ظ ' ف ىلا سفن يف ًالماع تكيشلاو نملخملا لهال ةرهاظ ةدئافلا نوكت

 | نآف ريزولا للم الا ةلئسملا هذه نع باوجلا حاضيا نم هرك ١ ام لاقف

 ظ يني و كمالك عامس يف تبغر ام تارفلا نبا لاقف . لم لاط اذأ مالكلا

 | ديعس وبا لاقف . ىهاظ كلذ ىلع اهصرف ةعاججلا اماف ةقالغ للملا نيبو

 | 0 اطل لطفا ديز تلق اذاو زب ل هتوخا لشقا ديؤ تلق اذا

 كلذو مهتلج نم جراخ دبزو دز ريغ مث ديز ةوخا نا امهنبي لصفلاو
 | ورمعو ديز لوقت نا زج مل دبز ةوخا نم لاقق لئاس لأس ول هنا ” ليلد

 أ اذاف مهتاجج يف ديز لخدب الو دلاخو ورمتو ركب لوقت امناو دلاخو ركبو

 امك هلوخا لضفا نوكي نا زج ملف مريغ راص هتوخا نذ اجرا دلو قلك
 | اديز نا ا لاغبلا ريغ راجلا نال لاغبلا لضفا كرامح نوكي نا زج مل

 ظ مسالاو ةوخالا دحا هنال زاج ةوخالا لضفا ديز تلق اذاف هنوخا ريغ

 ظ ةوخالا نم ليق ول هنا ىرت الا ةوخالا ضعب وبف هريغ ىلعو هيلع عش
 ظ هرفا كرامح كلوق ةلزنع نوكيف دلاخو ركبو ورمعو ديز تاقف مههف هنددع
 ”0001 روككتم دحاو ىلا فاضت نا زاج انفصَو ام لع ناك (لف رجلا

 ظ ىلع لجر لديف رامح هرفا كرامحو لجر لضفا ديز لوقتف سنجلا

 | تارفلا نبا لاقف . ثرد ةثامو اههرد نيرشع يف امو لاجرلا لد سنجل

 ظ :اذهو رابتعالا ادهم يدنع ومتلا لع لج دقلو ددزم نايبلا اذه دعل ام

 كلذ ليلدو هلعل )١(



 ل 31-71 95

 ١ىو : 6 يفاريسلا ديعس وبا هللا دبع نب نسما 9

 0 ىعاشلا لوق هلثمو هانيدأن يا هادو نيبجلل لدا 00
 2س 2-2

 ع لقتقم فاق يؤ تبع نطبأ ىتتلاو يملا ةحاس ائزجا الف |

 يف َسأنلأ ٌملَكيَو لجو نع هلوق يف لاخلا ىنعم اهنمو انب ىلا ىنعملا |

 ا يا الكب هرغص لاح سانلا لكي يا ًالهَكَو دهملا |

 يا ةبشخلاو ءاملا ىوتسا كلوتك رجلا فرح ىنمب نوكت نا اهنمو |
 لاق مث . ” كوه يف اذه ناكا رشب اباي تأ تارفلا نبا لاقف . ةبشللا عم |
 ايتقالع نمرثكا يلقعلا ىننملاب اهنقالع ةلاسم انه اه اذه عد ديعس وا |

 55 لاق .ةوخالا لضفا دز لئاقلا لوق يف لوقت ام يظفللا لكشلاب ظ

 امههنيب قرفلا اف لاق . حيحص لاق . هنوخا لضفا ديز لاق نا لوقت اش لاق |

 ريغ ىلع تبتفا ديعس وبا لاقف "” . هير بصعو حنجو حلبف ةمصلا عم ظ

 الفاف تنك ناو حيمص امنع كباوج ىلوالا ةلئسملا ةنابتسا الو ةريصب |

 اضنا تنك نإو حمص ريغ اهنع كياوج ةيناثلا ةلئسملاو اهتح هجو نع ظ

 اذا ديمسوبا لاق . نيحرتلا اذهام نيب ىتملاق . اهنالطن هجر 2020 ظ

 ةلازا ساعوه سيردتلا ناكم اذه سيل تدفتتسا 9” ةئئتتملا تيرس
 مداطخا كلنا ملت ةعامجباو هيبشتلاو هولا هتداع نم عم 0 ظ

 ىنعملا يف رظنب » قطنملاو ىعملا يف ال ظفللا يف رظنب امنا ّيومتلا نا يعدت ظ

 قيوركف لجو تكسي قطنلا ناول حصي ناك اذه ظفللا ينال

 ئراطلا سدحلاو ضراعلا رطاخاو حايسلا مولا يف ديرب ام بتريو يناعملا |

 رظانملاو ىلعتملا ىلا حفصتلاو رابتعالاب هل حص ام زربب نا غيري وهو اماو |

 ذيمالتلا يفعل (5) هشررب صغو هلغل (”) كقطنع هلعل(")سيقلا ؟ينمالت ملا )١( أ
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 كتبلاطو | ...ررحا كيم ترجل تيك دماو فرح ناس نع

 | «يفذ نولوقت مكتععسو زول امل يتلاو قحاب امل يتلا ابعضاومو اهناعم
 ءابلا نا نولوّس ام ءاعولل يه نولوش امتاو ابعقاوم نوبوحمتلا ملعب 59 ظ

 | ناكملا يف ءانالاو ءاعولا يف ءيشثلا لان هوجو ىلع لافت يف ناو قاصلالل
 ا كلا اذه ىرتالا ىئاسا يف ةسايسلاو ةسايسلا يف سئاسلاو
 0000 اذه لقس نا زوج الو أبتل ةيحان نمو نانو لوقع نم
 | يذلا لوقلا نم لطخو هيعّدي نم لك نم لبج اذبف برعلاو كرتلاو
 | حيحصلا ىنعملا نع ةلمجا يف حصفا دققف « ءاعولل يف »لاق اذا يومتلا ضافا

 | وهو ريثك اذه لثمو ليصفتلاب ربظن يتلا هوجولا نع كلذ عم ىنكو
 | هبجا قفوملا خيشلا ابا تارفاا نبا لاقف . تيكسلا عضوم يف فاك

 | ةعامجلا دنع ققحو هماخلا يف دشا نوكت ىتح واولا عقاوم نع نايبلاب
 | هوجو واولل ديعس وبا لاقف .هب عيشتم وهف كلذ عمو هنع ز ماا

 مح مسقلا اهتمو ارم نيرو كلوق يف فطعلا ىنعم اهم م عقاومو

 | 00 كلوقك فانتئالا اهنمو اذكو اًدك ناك دقل هللاو كلوق يف

 ليلقتلل يه يتلا بر ىنعم اهنمو ربخو ءادتبا هدعن مالكلا نال مئاق ددزو

 ظ هلوق وحن
 ظ نقرتخلا يواخ قامعالا متاقو

 | لعفلا يفو دفاو لصاو دقاو كلوقك مس اللا يف ةيلصا نوكن نا اهنمو

 ملف ىلاعت هللا لوق وحن ةمحتم نوكت نا اهنمو لجو» لجو كلوقك
 منه:» ( 107 رصم ) ماشهنبا ينغم عجاريلف: ةبورل تيبلا (9)لصالاب اذك (1)
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 يناعملا نا ىلع ةيئانويلا يتاعملا فرعت نا ىلا كنم ججوحا ةيب رعلا ةغللا
 هلو .ةيسراف نوكم ال ©" تائللا ناك 2” ةيدنمه الو ةينانو |

 صحفلاو لقعلاب, ”ةلصاح, ىتامملا نا معز ” كناف اذه عمو ةيكر الو ةيبرع ظ

 بتك حرشت تناو ةبب رعلا ىلع يرزت مذ ةغللا ماكحل الا قبي ىف ركملاو َ
 يلاح كل لاق لثف نع يتدحو اهنقيقحت كلبج عم اب سل 0
 عضاو لبق اوناك موق لاح امنع ثحلاو امل حفصتلاو قئاقللا ةفرعم يف |
 ًاشنملاب اهقرع دق ةئللا نال اوربدت كر يدنا ”” اوراظن اك رظنا قل |
 لوقت ام داهتجالاو باقتعالاو يأرلاو رظنلاب اهنع ترن يناعملاو ةثارولاو |
 هذه فرعي مل هنال مالا اذه بتتس الو ىلا اذه هل حصي.ال هل ظ

 ناو كدياقتب حرف كلعلو تنا اهنفرع يتلا ةقيرطلا نم تادوجوملا

 وه اذهو قح ىلع ناك ناو هدادبتساب حرفب ام رثك أ لطاب ىلع ناك |

 ةيكح اذ ءاولا نع ينثدخ اذه عمو نيبتسم ريذلا مكملاو نيبمل لمملا ظ

 ليم تاونات + كت ينغي ال قطنملل كميت نا نيبا نا دمرا يناف

 لبح نمو ةننانولا ملا ىلا امموعدب يتلا ةغللا نم ”اقحأو 98

 نكلو ابلك ابلبجي ال نكن او املامكب ةغللا لبجت نا نكمإ اذ
 جاتحي ال امب مع هيف عفا الو هيلا جاتح ام لبحي هلعلف ابضعب لبحت ظ

 ىلع ىبراتي ملف ريس رد ةماعلا قوف وه نم ةبنر يهوا ةماعلا بنر هذهو

 رسم فرع هناو ةصاخخا ةصاخو ةصالخا نم هنا موتو ركشو اليا

 كتلاس امناو ناهربلا حيو سايقلا ينخو ةمكلا ضماغو مالكلا |

 ترظن (5) اهلصاح ىق (") <« ضارغلا » هلعل (؟) ةيسده ىف )١1(

 (16) ئ َ
1 : 



 ١ يفاريسلا ديمس وبا هللا دبع نب نسحلا )ط #

 أ و ناك اذهللو ةيعيبطلا نم رخا رثأب ةيعيبطلا رثا وفَس نامزلا ىلع داب

 ةينيط ظفللا ةذامو "يلا لقعلاو لقع ىنعملا لمتسم نال نامزلا ىلع ءاتنات ||

 كنتلآو اهلعتت "يتلا كتعانصل مسسا الب تنا تيقيدقو كاب قار |]
  5ا رادقمب كل مسو راعتف ا ثلا لييريشسف نا 911 نفت

 اضيا كل د الف ةجرتلا لجا نم ةغالا هذه ليلق نم دب كل نكي ملناو || .

 ا نما رم قوتلاو ةقثلا بالتجاو ةئجرتلا قش لح قماهرتك نب

 | يناذ ل قرملاو لمفلاو مسالا اذه كتنل نم يني :ىنكب ىتم لاق . كل ةقحاللا

 01 تاطخا ديعس وبا لاق . نانوب يل اهت/ذه دق ضارغا ىلا ردقللا اذهب غلبلا

 1 ار“ امفصو ىلا ريقف فرملاو لعفلاو مسالا اذه يف كال

 || تاكرح ىلا اذه دعب جاتحم تنا كلذكو اهلها زئارغ يف عقاولا بينرتلا

 || اطلطاكت اكرملا يف فيرهللاو أطللا ناف فورحلاو لاعفالاو ءامسالا هذه

 : ةلفغ يف هنع كطهرو كياككاو تنا باب اذهو تاكرهتملا يف داسفلاو

 0 نم ةئل نا معت نا وهو ثاقمل رفسا الو ثا , قلع ام اًرم ٠ انهاه نا ىلع

 ظ اماعسا يف امافص دودحل اماهج عيمج نم . ىرخا ةنل قزإطت ال تان

 ْ اهقيقحتو امراعتساو ا ابتدقتو اهفيلاتو اهفورحو اهلاعفأو

 أبليمو اممزوو ابعجحسو اهرثنو 0 ,ةيضو |معسو أمفيفختو اهدي دشتو

 ظ 0 عفدد 1 ماكاو هركاذ لوطن ام كلذ ريغو

 نا أ نف فاصنا نم سيصن وأ لقع ن 1 6 رب نمي هباوص

 5 قى لإ بجي | فرعت نا ىلا تنأ لب فصولا اذه ىلع كل مجرت ءيثل

 اهعضو هلعل ("؟)١- ق )١(

 ديفا رضينا. سيتم حب 3 اع



 1١١ ه6 يفاريسلا ديعس وبا هللا دبع نب نسحلا 9

 توافتلاو ”يعيبطلا فالتخالا هن عفر "يش انهاه نوكي نا زوج فيكف 1

 لهف ديعس وبا لاق .افنأ كمالك ةلجج يف م دق اذه ىتم لاق .”لصالا |
 وه دحاو فرح نع كلئسا اذه عدو عصان نايب و مطاق باوج هتلمصو ||
 هيناعم تنا جرختساف لقعلا لها دنع ةزيمتم هيناعمو برعلا مالكىفرئاد |[

 واولا وهو هميخفتب هابتو" هب لدن يذلا سيلاطاطسرا قطنم ةيحأن نم |

 ىتم تهمف .هوجو وا دحاو هجو ىلع وه لهو ديقارد تيكودناا ٠ امو [

 يومتلابو ومتلا ىلا تطنملاب ةجاح ال نال هيف رظنا ملوحتااو وحن اذه لاقو |

 ظفللا نع ثحب وملاو ىنعملا نع ثحب قطنملا نال قطنملا ىلا ةجاح ||

 ىنعملاو ضرعلابف ىنعملاب يوهلا ربع ناو ضرعلابف ظفللاب قطنملا "نص ناف |[

 نال تأطخا ديعس وبا لاق . ىنعملا نم عضوا ظفالاو ظفللا نم فرعا |
 | رابخالاو ثيددلاو ءابنالاو بارعالاو حاصقالاو ظفللاو وتلا

 داو نم اهلك لطلاو ءادنلاو ءاعدلاو ٌضلاو ىنَملاو ضرعلاو رابضتسالاو

 نكلو قلاب ديز قطن لاول الجر نا ىرت الا ةلثاملاو ةلكأشملاب دحاو |
 هسفن نع برعأو شما لاق ام نكلو شحتلاب ملكتو قلاب ملكت ام |

 ظفا ام نكلو هتجاحت هاف وا مضوا ام نكلو دارا ناباو حصفا انكلو

 مالكلا ًامضاوو ًاضقانمو اترنع اذه عيج يف ناكل أبنا ام نكلو ربخاو ا
 وملاو هريغ لقعو هلقع نم ةدابش ريغ لع.ظفلل الممتسا»

 امناو ةغللاب موبغم هنكلو وحن قطنملاو ةيب رعلا نم خواسم هنكلو قلطنم

 ظفللا ناكاذهلو ىلقع ىنعملاو ”يعيبط ظفالا نا ىنعملاو ظفنللا نيب فالحل

 اب ق )١(



 ١١ © يناريسلا ديمس وبا هللا دبع نب_نسحلا «
 ةرطفلاو ةبلاغلا ةمصعلاب مالا عيج نيب ةفورعم نانو تناكول كاوعد ||

 اودصق ولو اوردق ام اوئطخي نا اودارا ول مهناو ةفلاخملا ةينيلاو ةهاظلا |

 مهب لفكت قحلاو مهيلع تلزن ةنيكسلا ناو اوعاطتسا ام اويذكي نا
 تدم لئاذرلاو مبعورفو مهطوصاب تقصل لئاضفلاو مهمم اربت اطخخاو |

 ظ : مهملع هيعدب_ نم دانعو م« هنظي نم لهج ادهو مهقو رعو ممرهاوج نع

 ءايشا يف نوئطخمو ءايشا يف نوبيصي مالا نم عريفك اوناك لب ||
 نوثيسيو لاوحا يف نونسحبو روما ىف نوبذكيرو روما يف نوقدصيو |
 دقو مهم لجر ف اما أهرسأب نانو قطنملا عضاو سلو لاوحا ٍِق ١

 قالا اذه ىلع ةح وه سبلو هدعب نم هنع ذخا اك هلبق نمح ذخا |

 فالتخالاف اذه عمو مبريغ نمو مسهنم نوفلاخم هلو ريفغلا ”مجلاو ريثكلا |
 نا زوجي فيكف ةعيبطو مس باوملاو ةلئسملاو ثحلاو رظنلاو يأرا يف ]

 اذه تاهيه هيف رثؤي وا هلحاحم وا فالملا اذه هب عفرب 'يشب لجر يأ |

 ولذ اأو عابطلاو ةرطفلاب دقتفم هال عاطتسي ال ءىش نع ةولسلاب ١

 اني راجتو اهم انر واحم يتلا ةغللا هذه ةفرعم ىلا كتبانع تفرصو كلاب تغرف :

 امباحصصا ةداعل نانون تتك, حرشتو اهلها موبفع كباحصا سردتو اهيف ||

 اسم انهاهو نانو ةْغل نع ينغ كنا م”نانو يناعم نع ينغ كيا نعل 0

 لاق .ممل ىتم لاق .ةنوافتم اهنم موابصناو ةفلت موقع سانلا نا لوقتا ||

 باستك الا وا ةعيبطلاب فالتخالاو توافتلا اذهو ٠ لاق . ةعيبطلاب لاق |

 )١(ق 



 ١١ © يناربسلا دنت والا دبع ن نسا ف

 ناعم يف لوقت اف ةينايرسلا نم لقنت كنا ىلع اهفرصتب * أ
 ىلا هذه نم مث ةينايرس ىرخا ةغل ىلا نانو ةنل نم لقتلاب "ل ا

 دق ةجنتلا ناف اهلل عم تداب ناو نانوب ىتم لاق .ةيبرع ىرخا ةفل |
 اذا ديفس وأ لاق . قئاقملا تصلخأو ينلمملا تداو ضارغالا 303

 تنزوو تفرح امو تموقو تبذك امو تقدص ةجرتلا 0 ٍ

 تمدق -الو تداز الو تصفت الو تفاح الو تاتلا ام اهماو تا زحام أ[

 تا الو ّصاخلا ّصخاب الو ماعلاو صاخلا ىنمي تلخاالو ©6تاآ

 يناعملا ريداقتم يف الو تاغللا عئابط يف سيلو نوكي ال اذه ناكناو معلا ا

 الا 0 الو نانو لوقع الا ةمح ال اذه دعب لوقت كناكف ْ

 نم مهنكلو ال ىتم لاق. هيززأ ام الا ةقيقح الا 3 هدا ظ

 نعو 00 ملاعلا اذه رهاظ نع كثمخأاو 2 ةنانع باصصأ مالا ٠ْ

 رشطاو رهظ ام رهظ مهتيانع -_- هنع 1- هء لصتام للك

 لو ةعانصلا فانصأو معلا عاونأ نم أثن ام أشنو اشفام اشفو رشتنا ام |
 ناف ىوملا عم تلمو تبصعتو تأطخا ديعس وبأ لاق . مريغل اذه دحن |

 لئاقلا لاق اذملو ملاعلا يف ثوثبم 1 معلا ظ

 توعع لقال سو ماعلا يف معلا ظ

 ادهلو ضرالا دددج .ىلع نم عيج ىلع ةضوضفم تاعانصلا كلذكو

 3 ةعاصولا 0 ةعقب يف ةعانص ترتكو ناش ند ناكم يف لع باغ ظ

 لسيو كلوق حصي ناك امتاف اده عمو ةلغشم هيلع ةدايزلاو مصاو اذهو ا

 ةعّشب هلعل (5) ملاعلا ق (5) هوعضو هلعل (*) تقرخا ىق (؟) ةلوحت“ هلعل )١(



 ظ

 (١١ يناريسلا ديعس وبا هللا دبع نب نسحلا 6*«

 الاب امكمحم يهو لوقعلا لالظ '”ساسحالاو ةءورقملا تالوقعملا
 قطنملا ناك اذا اذه عدو ةرهاظلا ةلئاملاو ظوفحلا هبشلا عم بيرقتلاو

 اهم هنوفراعتب امو اهللع مهحالطصاو اهلهأ ةغل ىلع نانوو نم لجر هعّضو

 نا برعلا» سرفلاو دنهلاو كرتلا مزاب نيأ نم اهتافصو اهموسر نم
 امو هولبق "' هل دبشام مهيب ايضاقو مهيلعو ل ًامكَح هوذختو هيف او رظنب |
 ضارغالا نع ثحب قطنملا نال كلذ مزل امنا ىتم لاق .هوضفر ”هركتا |

 سانلاو ةسجاحللا تاوسلاو ةحناسلا رطاونلل حنصتو ةكردملا يناعملاو ةلوقتملا |
 مالا عيج دنع ةينامث ةمب راو ةعرأ نا ىرت الا ءاوس تالوقعملا يف |

 تلوزك ذملاو لقعلاب تابولطملا تناكول ديبوا لاقهبشأ ام كلذكو 2

 ةنيبلا ةبثرملا هذه ىلا ةنابتملا اهقئارطو ةفلتخملا اهعش عم عجرت ظفللاب |

 نآكللو قافنالا رضحو فالتخالا لاز ةينامث امهنا ةعبرأو ةعلرأ يف |

 اذه لثم يف ةداع و لاثملا اذهب ته. دقلو اذكه مالا سيل |

 يناعملاو ةلوقعملا ضارغالا تناك اذا اضيأ اذه عدن نكلو هبوقتلا

 فورملاو لامفالاو ءامسالل ةعماجلا ةغللاب "الا اهيلا لصوب ال ةكردملا |
 لت تأطخا لاق. مذ لاق .ةغللا ةفرعم ىلا ةجاملا تمزا دق سيلفا 00)
 اذا تناف ديعس وأ لاق .اذه لثم يف كداقا انا لب ىتم لاق .ىلب عضوملا |
 فرعت ال تناو ةينانويلا ةغللا ملعأ نا لب قطنملا لع ىلا أنوعدب تحل |

 أ نامز ذنم تفع دقو اهم ينل ال ةغل ىلا انوعدت ترص فيكف نانوب ةغل

 ظ نومهافتيو اهب نوضوافتب اوناك نيذلا موقلا ضرقتاو اهلها دابو ليوط

 )١( ق (4) هوركت ىق (*) مط ق (9) ماسجالاو هلعل -



 /١١ # يفاريسلا ديعس وبا هللا دبع نب نسحلا

 ةعاجلا لع محاد © كسفنل رامتالاو 4 راصتنالا كيلع بجولا

 نع نامخالاو ةنيغ همصأب امف ريزولا ةفلاخم ديعس ودا لاقف . كلضفب

 نسح لك هأباو مدقلا ةلز ند هللأب ذوعلو ريصقتلا ىلا دالخا هنأر

 ينعت ام قطنملا نع يندح لاقف ىتم هجاو و مث مسلاو برأا يف قيفوتلا

 درو هءاوص لوبق يف كيم انمالك ناك هيف كدا اتمهف اذا اناف هن

 رد

 ةلآ هنا هب ينعا ىت م لاق .ةفورعم هَ رط ىلعو يض نم ناس ىلع © هاطخ

 نم ىنمملا فسافو هينش م مالكلا حب رك هن فرعلا تالآلا نم

 . لاجل نم لئاشلاو ناصقنلا ن ه ناحجرلا هب فرعا يناف نازملاك هملاص

 لقملاب فرعي ههقس نم مالكلا حيمص نال تأطخا ديعس وبا هل لاقف

 قِيرط نم صقانلا نم حجارلا تفرع كبه لقعلاب ثحن انك نا
 0 بهذ وأ دبدح وهأ نوزولا ةفرعع "” كل نم نزولا

 رعم ىلاو نوزوملا ىهوج ةفرعم ىلا ًاريقف نزولا ةفرعم دعب كاراو
 1 نزولا كعفن ١ اذه ىلعف اهّدع لوطي يتلا هتافص راسو هن

 هحو نم ريش مف الا كدابتجا ناك هقيقحن يفو كدامعا هيلع ناك

 لّوالا لاق م تناف هوجو كيلع تيّشثو دحاو

 هاش كم تعاَضَو اكيش تظفح

 نزو ايندلا يف الك نسل انهاه *يث كيلع يهذ دقف دعلو

 رز ام امفو حسم ام أهمفو عردب ام امفو لاكي ام امفو نزو ام اهمف لب

 يف كلذ ىلع ًاضيأ هناف ةيرملا ماسجالا يف اذكم ناك ناو اذهو |

 كلذ ق )١(
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 || هناف اصلا خيشلا يوحتلا ىسيع نب ىلع اماف ةصقلا هذه نم علل ديعس

 ريزولا لاق ةئاملثو نب رشع ةنس ساجلا دقعنا امل لاق ةحورشم اهاور

 يبا ناو يدنكلاو ديشخالا نءاو يدلاملا مهنفو ) ةعايلل تارفلا نبا

 نب يلعو يرهزلاو رفعج نب ةمادق ور واو بعك نباو حابر نباو رشب
 يمشاحلا زب زعلا دبع نءاو ديشر نباو سارف وباو حارجلا نأ بلع

 يب بحاص ينابز راو رصم نم جفط نبا لوسرو يولعلا يحن نباو
 هناف قطنملا ثيدح يف ىتم ةرظانمل ناسلا كم بدتن نا ديرا (ناماس

 بذكلا نم قدصلاو لطابلا نم قحلا ةفرعم ىلا ليبس ال لوقي
 ا00 اكاآلا نيقيلا نم كشلاو ةمشلا نم ةجحلاو رشلا نم ريلاو

 هبا م ىلع هعضاو نم هاندفتساو '"' مايقلا نم هانكحلمو قطنما نم
 اوقرطاو موقلا ميحاف . هقئاقح ىلع هما ةهج نم هيلع انعاطاو هدودحو

 سهذب ام رسكو هترظانمو همالكب يفي نل ميف نا هللاو تارفلا نا لاش

 هبالطو قحللو اراصنا هلهاو نيدللو اراحن ملعلا يف كدعال يناو هيلا
 يفاريسلا ديعس ودا مفرف .امهنع نولجم ناذللا زمالتلاو زماغتلا اذه اه ارانم
 ] معلا ريغ رودصلا يف نوصملا معلا ناف ريزولا اها رذعا لاقو هسار

 لوقعلاو ةقدحلا نويعلاو ةكصملا عامسالا ىلع ساجلا اذه يف ضورعملا

 ةرسكم ”” ةبيملاو ةبيملا صصتس» اذه نال ةدقانلا بابلالاو "” ةدماجلا

 يف ”” عارصملاك ةصاغ ةكرعم يفزاربلا سيلو ةبلغم ايحلاو ايحلا بلتحجيو
 كريغ نع كراذتعاف ديعس ابا اي امل تنا تارفلا نا لاقف . ةّصاخ ةعئتب

 ظ ةعراصملاك هلعل (*)  ىق (7) لصالاب اذك 1 )١(



 ٠  9#يناريسلا ديعس وبا هللا دبع نب ندحلا « ٠١

 ناكل مهرعشاومتلاب سانلا ملعا ناكولو فورعم هريغو ناسح عم هربخو
  1عمت الو تايبا دلو تيب مظل هل فرع امو سانلا رعشا يوسفلا لعوب

 | بنج نم نوكي نا كشويف هطخ ديعس يبا ءاطعا اماو هنم كلذ

 يرطنقلا ركب واو دادغس قارولا زازللا نباب فورعملا هه ينثدح ام ظ
  003ةمنَضلا هذه لها ةلج ئم ًابضنا ناقارو امهو يتاسارللأ ن نيسطلا

 ١ لع يمر هللا لم هيكل باتك عيب ذارا اذا ديعس ابا نا

 ١ ٠ ١ل  0فرح يف رظن» مل ناو هرخآ يف بنك ةشبملا قد يف ارظنو

 ْ حصو لع باتكلا اذه *ىرق دق هللا دبع نب نسملا لاق » هنم «

 ١ هلثم نك نرخ ل ىرتشمل 0

 || مس نم لصح اع هتعانقو ءاضَقلا ىلع قزر ذخا نم هبانو نيدلا ةياتم

 ّ |[ ناك اهب ملعا للو هذه .

 فوسليفلا ىئانقلا سلوي نب ىتم سب ترج ةرظانم

 هيلع هللا ةحر ىئئاريسلا ديعس يبا نيبو

 يبا ريزولا ساجم يف ترج ةرظانم ريزولل ترك ذ نايح وبا لاق

 ىتمرشل يباو يفاريسلا ديعس يبا نيب تارفلا نبرفعج نب لضفلا متنا
 يف يرجم ًائيش ناف مالا ىلع ةراانملا هذه بتكايىل لاف ام

 يخبط, مالعالا كئلوأ ةرضحب نيزحشلا نيذه نيو هيبنلا سلجملا كلَ
 ونا يتدح : تدتكُف ةنم "يشل نوابتي الو هدداوف ىعونو هعامس متخ لإ

 سايقلا هلعل )١(

0) 



 « يفاريسلا ديعس وبا هللا دبع نب نسحللا » ١٠م

 ضعبب تاصوت ينا مث كلذ نم تبجف افرح لقب ملو و ارغتم دابع نا هيلا

 ظ لاتف ديعس يبا نع هبذ عم ىسوم ين نع هلح نع لأس ىتح هناصصا

 || دجا مو ينأر ينع بزع ىتح لهاجلا كلذ نع ظيغلا ينكلم دقلل هّللاو

 أ هنع يتوكسل ًاببس كلذ راصف هنم يتاغو يظيغ نشب ًاثيش لاملا يف
 ظ فافئكتسالا نم عونل ًابلط نكلو الخ كلذ ناك امو ىلا لاخلا تبباشف

 ٠ هتبرق نم جرخ نمم دحا الو ىلكلا كلذ يرد ام هللاوف هب قثال

 | ناتكلا لوأ نم هلثم ىلا دحا قبس لهو باتكلا كلذ نم ةقرو

 نم اذه ىسوم وبا ناكو . هرارسا يفاوخو هنونف ةرثك عم هرخآ ىلا

 ”00000ا] يجو دابع نتا تفاتم نم ثصعتلا اذه دمف .ناتسريط
 7 ]| راصتنالا باتكيف هنأرق ام يب سام بيج نمو . كلذ
 || 'ىنتملا ةبوار يب رغملا د نب دمحا نب دم نيسملا يبال 'ىنتملا لئاضف

 )0030006 قوربسم 'ىنتلا رمش نا معز نم ضعل ىلع "هيف در دق 1

 | يبرغملا ذخاو 'ىنتملا دئاصق ضعب اهب ضراع ةديصق ب يرتملاو مامت |

 || ريمالا بدؤم يفاريسلا ديعس يباب دهشتسا دقو هتيارو لاقف هيلع درب

 | هطخ هاطعا هنا ركذو هبوب نب نسملا ىبا ةلودلا زعم نب قاحسا يب
 أ اذه يف ركملا لعج نمو لاق بيطلا يلا ةديصق نمريخ هتديصق ناب

 ترج اذه لثعو َةّدؤملا ال ءارعشلا رعشلا يف يس ديعس ينا ىلا

 || ظاكع قوس مدا نم ةيخ ةغلاتلل برضضت عيناك مدنلا يف يف برملا ةنس

 أ داجا نم مت هيلع ؟يلاعا ىتن رشا قلق الات اها دعو رمشلا يتأنو

 اهيف ق ٍْ )١(



 الهلا 6 يناريسلا ديعس وبا هللا دبع نب نسحلا

 نبدلا عم اذه ًاسيفن اباتك نارقلا يف لمح دقو ةعارب ربظاو ةعانص
 ظفللا ةعارب عم ءالؤبم قحلي الف يغارملا نبا اماو. نيزرلا لقعلاو نيل |[

 يف هل رظن نمو ةءاورلا ةرثكو ثنلا ةرانغو سفنلا ةوقو ظفطلا ةعسر |

 ينابزرملا اماو . تفصو ام قوف دقتعاو لوقا ام فرع ةجبلا باتك

 عمجو ةباور مهلف هيويح ناو لالخلا نباو ينيسيمرقلاو ناذاش نءاو ا

 . ماملا الو جارسا الو ماجا الو طقن كلذ نم يش يف مهل سيل |
 لاق اننعش يسلدنالا دمحا نب مساقلا نيبدلا ملع مامالا مشلا يتدحو |

 نا ينخلب لاق انش يدنكلا نسملا نب ديز نملاوبا ندلا جات يتدح |

 نونا رعشلا يف ىوقا نم لوا لوقوهو ددرد نبا ىلع لخد ديعس/با |
 ظ هلوق يف مالسلا هيلع مدا

 حبق ٌربغم ضرالا هجوف © اهملع نمو دالبلا تريغت
 حبلملا هجولا ةشاثب لقو نولو ملغ يي لك ريغت ْ

 فيكو لاقف ىوقا هيف نوكي ال هجو ىلع هداثنا نكمي ديعس ولا لاقف ||
 نوكييو لعب حيمملا هجولا ”مفرتو يملا ىلع ةشاثد بصنتت ناب لاق كلذ
 هلوق يف فذح م«نينكاسلا ءاقتلال نيونتلا فذح دق |!

 البلف: الا شا ركاذ الإ كشتسم ريغ هللا

 دابع نبا سلجم يف يفاريسلا ديعس ينا ركذ هليل ىرج نايحوبا لاقو
 رحل هما معزبو هنامز لها لع همشو هل بصعتب دابع نبا ناكو

 لاقف لح دوطو لع رحب ديعس يلا نم فداصو هسفن نع ناباو هسلمت |
 رظنف ايف هوببس باتك حرش يف لمعي مل هنا 0 يكشملا ىسوموبا |

0 



 « يناريسلا ديعس وبا هللا دبع نب _نسحلا ال

 أ طخا تنكلاق يلبملل ةدونلا بتكي ناكو هللا دبع وبا يرصنلا انئدحو
 || نال ًاموي ينسقلاف دم نب دما نب دم رفعج يبا يرهصلا يدب نيب

 | يفاريسلا ديمسوبا ناكو يندج لف باتكنع لضفلا ابا ديمعلا نبا بيجا
 ا بتكي نا هيلا مدقتف هريغ نم باو 51 موقا ملعلا لضفل هنا نظف هترضحب

 در ررحم عا حالصالاو برضلا اهيذ رثك ةس لمع يف لاطاف بيجو

 1 هروثال اسابم اظفل ةداعلا اج انه مدميرن هتكباما اره يرههصلاو

 ظ سعاشلا لوقت يرهصلا لثنتف لاخلا كلن يف تلخدو لاق ًابيترت

 .راب سوقلا طعا وقتا منال هحاصي سيل ارب سوقلا ّيراباي
 أ ىلا باتكلا مفداو خشلا اها كنع ففخ ديعس ينال لاق مث
 || نم باوملاتأدشا الف لوقلا اذه نم لجفت هنع سيل كذيملت هللادبع
 [| رككتسع سبل ذاتسالا اهيا يرءيصلل لاق مث ديسوب| ينمريحن ةطسن ريغ

 1 لاملا تيب يف حصي ال ينغلا لام نااةني للك ام زيكتسم الو ينم ناكام

 || هوجرطتسم ءايلعلاو مالكلا ةذبابج باتكلاو ذببجو جرختسم ني الا
 | . ةدئاف نم |نلخا ام.لاج لك لع لاقو عم ام هبجياو يرميصلا مسبتف

 | هقفلاو ريسفتلاو نارقلا هيلع ًارقب ناك هلال نيرقلا ديعب ديعس وبا ناكو
 | ةسدنهلاو باسحلاو يفاوقلاو ضورعلاو ةغللاو وحنأاو طورشلاو ضئارفلاو

 000 هلل[ يفانا اذنه لك يف وهو. رابخالاو ثيدلياو نمسشلاو
 ٠ مالكتلاو ةثللاو وحلا يف بنرلا "” ىلعف ىسيع نبا لب اهوا [راعسولا
 : 4 لب قطنملا عضاو قب رط كلسي م هنا الا هب 0 قطنملاو

 ) )1١هب بيعالو هلعل (؟) يلاعف هلعل ْ
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 بتكةفالا يف زواجت امو نييفوكتلا مع وه ابمم هادع ام لك نم دعنإو ا ١ ظ

 فيك هل دسحلابو ديعس يبا ىلع ظيغلاب دقتم وهو هريثل ًاقارظاو ب0 ظ

 هدهاوشو هلاثماو هس رغب هرخا ١. ىلا هلوا نم هيوبيس باتكر يسفت هل مت :

 ضبقو ميلع ةعس عم هوتسرد نبال الو جارسلا نبال الو جاجزلل |

 هنكلو لتأي مو اهيف داجا لئاسم يف مالكسلانم فارطا ىلعينالو .مهنانب ||
 ىرتشا يلع ابا نا انباحصا يننادحو . فورعلل مظنلا ىلع باتكلا نع دعق ْ

 محال نيتسو نامث ةنس دادنب ىلا ههجوت يف زاوهالاب ذيعس يبا حرش ظ

 روبشم ثيدح اذهفو مرد يفلاب هيلع ةفوقوملا ةمادنلاو هب ةموسرملا ةمدخلاب

 راهظاو هيلع ضقتلا دارا هنا عزب نم الا هب رار ةالا نودي هناححصا ناكناو |[

 قيغس ان! نال كلذ ضقتي ملف امهم مججلاب »م ديمسلا كاملا ناك دقو أطخلا |

 لها ةيجحس يذه علاخيو برش يلع واو ٠ ءامسرإ ةنس بجر يف تامأ

 يف الا يلصب هلو هلك هدلا موصل كيعس واو نينايدلا ةقب رطو يملا ظ

 رض هلي نيس ءاضقلا يلبو ةغيثح ايا بعذم لال

 وهام يرجب ملقا ناكل ملعلا لهال ٠ ءاّشسالا الولو اذه نع لزعع هريغو ١

 نع ضارعالاو 7 ةءورملا كح ذخالا ن ل ميج واتم ريتال 0

 يرهصلا هدارا دلو طخلا نسح ديعس وبا ناكو.ىرحا ةمئاللا بجوي أم

 ةيرد ىلاهيف جاتحي اذه لاقو قعتساف رب رخلاو ءاثنالا ىلع رفعج ونا

 * مرحلا ةضاير ءانعلا نمو * اهيف بيرغ اداو ةسايسو اهم راع اناو ظ

 رعلا ناكف ق (1) ظ

 ' الو دراملل مث ام 'يث اذه نال ءاشب نم هني هللا لضف كلذو هتأيباو |

 ظ



 ١ يفاريسلا ديعس وبا هللا دبع نب نسحلا 6

 فورملا هبشا امو فورحلا اهباع بلاغلا ةلئسم ةثاعل را نلع ددزن' لئاسم ظ
 اذه نأكو اهنع ةلأسف اهق كلش .برعلا ىلع ةعونصم لاثما كلذ يقابو ١
 هنعض نيلسملا ماماب هيف هبطاخ يمملبلا ريزولا باتكب ًاتورقم باتكلا |

 أ كلم دم نب ناب زرملا هلأ سكر ةكلعم ةيربلا ةلاغماو نارقلا لئاسم

 نع لأس مالسالا خيشب هيف هبطاخ تك ناجيرذآ نم مليدل |
 ينلا نع تاياورلا ىف كلذ يقابو نارقلا يف اهرثكأ ةلئسم نرشعو ةثام |

 ظ ابتكر صم نم ةءازنح نبا هيلا بتكو ةباعصلا نعو ملسو هيلع هللا ىلص
 ثيدحلا نونف نم ةلك ةئامئالث نع هيف هلأسو ليلجلا خي غلاب هيف هيطاخ |
 ا“ فلسلا نعو ملسو هيلع هل لا |)

 ةنوملا قييرط ىلع ةءازنخ نبال كلذ تغج انا نيعبس ةنس . )

 هيف هبطاخ تك "” نايلس يب انش دب ىلع ناتسجس كلم رفجوا |
 ةيبرعلا يف ةلك ةثامو نآرقلا يف ةلئسم نيعبس نع لأس درفلا خيشلاب |
 يف ةلكسم نيعبراو ناملس ونا هب ينثدح اذكه رعشلا نم تدب ةئامأثو |

 *”ريزولا لاق .نيملكتملا قيرط ىلع لوصالا يف ةلئسم نيثالثو ماكحالا |
 عت اهلعل تلق . عفت مك يف لاق .من تلق كدنع تاباوملاو لئاسملا هذهو |

 أ رظنلا ىلا انجوحا ام لاق . روهظلا يف اهرثكأ نال ةقرو ةئامسمخو فلا يف

 يف نحنو نوكسلا نباو غارفلا نباو اهنم ةدافتسالاو اهب عاتقتسالاو اهملا

 لص لق ةهادلاب دعوتو فلس ام يت ةماط ىلا مفدت موب لك |

 ادرفت دشاف ىلع وبا اماو تلق . كلشيدح ١ هلع ًاباكأ رثك أو :باتكلاب |

 نادعس نبا وه (*) يتطنملا وه (0) ملكتملا وه نايح وبا )١(



 ١ يفاريبلا دعس ونا يا دعى نلطا « 2003

 | رضو مقدم رقفؤ مالك ةوالحو ةرشع نسحو قلخ ةالمو لا مخجرلا دك

 | عم ةبوؤمو لايع ةرثكو ةقيض ةشيعمو لتخم ماو ةئيس ةلاحو ىهاظ

 | امو ًارقو حاسرالاو برطلاو هجولا ةقالطو سفنلا تابنو ىلقلا طاشن

 |[ نرم فارصنالا لجتو كلذب هطخ ذخاو شقرملا ناوند ديعس ينا ىلع

 لحتاو لايعلا صا لص ال بهذا لاق تمزع نا ديعسوا هل لاقف هدنع ظ

 | كحاض كلذ عم وهو ةبافكلاو ةنوعملاو ةعسلاو قزرلاب هل اعدف لاتحاو
 | نرمي ال ةنفام تع الف نيعلا ريرق نسا

 لقوم تن قد يرد "الو همه دتشي الو ههجو يف نزملا ظ

 | كلذ ىلع سعالا نظا ام لاق انم اهيوطيرو اًنع اهفخي لاح هءارو خيبشلا اهمأ
 | هلعو هلقعن اهرهقيف هنزحو همه هيلع ولعب لقاعلاو لقاع لجرلا نكل

 ٠ | هلهلل هعفد ىلع ردش الو ههجو يف كلذ ىريو هنزحو همه ّدتشي لهاطلاو

 ١١| ونا نبا ربزولا يل لاقف . عاتمالا باتكيف لاق . كلنتنئاو كلذ انسحتساف
  00ب أضيرا يغنارملا نبا نياو امهنم ىسيع نب يلع ناو يلع يبا نم ديعس

  00نم ناكف هبويح نباوقارولا ناو ناذاش نباو ينابزرملا كلذكو ةعامججا ظ

  | 1لك يف لخداو برعلا بهاذمل مظناو ملا لمشل مجا ديعسوبا :باوملا
 | قلمخلاو نبدلا كي ىلعسولا ةداسجلل مزلاو قرط لك نع جرخاو باب

 | ىلع كر رضحاو ىوتفلا يف هقفاو ماكحالا يف ىمتاو ثيدعلل ىوراو

 | هيلا تك دقو ةسبتقملا يف 0 رهظاو نيفلتخملا ١ نم ناكو رصن نب حو

 نع هلأسو مامالاب هيف هبطاخ اباتك سوم ةنس نام اس لا كولم ءابدا

 الث سحم ديري(49)



 «* يفاريسلا ديعس وبا هللا دبع نب نسحلا ف 1

 |00موم الام هل مهبلاطمو هب عاضر ةلقو هعم هلها ةرشع ءوسو

 | مهتيافك ضعب هلايعو هسفنل لصحب ىتح لخدم لك لخدبو موقيو

 | يف لججاو كبغش نم للقاو كقزار ىلا كرما *لكو كقلاخ هّللاب قثث لاقف

 | كبمتنم تلقا ناو ينأي قزرلا» كبلطيفقزرلا ””نا قزرلا بلاطاي
 '” 007 لا يردن الو كالسيف .. . سمت الو صرح ال كنكلم ال

 ظ ' اقليس نع كينغي بس نم قزرلل مق كنع" كقزرلا بانا فنخم نا

 910110 لبث ل نم داز نكيالف ... "برا اذ نملا نعا يف نكت نا لإ
 كبغس ىلع ربصاف وا كدازب عنقاو لع تدل دز نمر إل

 | كبشن ىلع لخب ىلا تييزعاذا بشن ىلا ىزعت نا دمحم تسلو
 كيدا ىلع لمجاف بدا اذ تسلا هتلاهج هنّرغ موقلا لهاج به

 كبلكف كنمآلا-نسحا بلكلاو شعت ماركلا ضرعرلع نبلكتال

 | كب رج نم ضرعلا ين تناوالا 20برجهضرعيفنم ضرعسمنالو

 | *”كبتر نم ايلعلا ةبترلاىلاضمناف بتر اووذ ايندلا يف سانلا امناو
 اذه ناكو رينتسملا نب ىلع ديعس يبا ساجم ىلا فلتخم ناكو نايح وبا لاق

 لصالا يف اذك (4) هللا قزر هلعل () سيل هلعل (؟) ةقثلا هلعل (1)



 ة/ # يفاريسلا ديعس وبا هللا دبع نب نسحلا

 0 بحاصم تاملا نيح ىلا ييشو 2يضقنيف بابشلا 3 ينبحاصي |

 يف درو امو ارو ًامظن دهزلا عماولل ظفحا ناك ادحا تيأر ام لاق مث ظ
 ا مر 2 ناك هنا 1 ديعس ىلا انؤئش نم تيل بيشلا ظ

 نم ليللاب دروو عوشملاو ةءار لا نم راها فأو هل ًاعشاخ داع ادهاز [|

 قاحسا وبا يل لاقو لاق . هلك سهدلا ةننس نيعرا ماص عوضماو مايقلا |
 ثمبلاو ربقلاو توملا ركذ هيف طق ًائيش الو اربخ هيلع ترق ام يئاذلا |

 باوثلاو ةازاحلاو باقعلاو ديعولاو دعولاو رانلاو ةنملاو باسحلاو روشنلاو ظ
 اكبو الا اهئانبا ىلع اهريغتو اهلهاب اهلقتو ايندلا مذو راذعالاو راذنالاو

 يف هتدأع نم عنتماو هتليلو هموي هيلع صخن اميرو اهدنع عزجو اهم
 هن نيعتسن انك آم ةلاثما نم ائيلع درويو اندشنب ناكو . ترشلاو لكآلا

 يبو دشنب 1 هتءأرو .اتموب لضم هلسحص ام 00

 يرم هتشدع صيغخنت ىلا ىذفاو .يروظهتماقتسا دعب نم. هدلا ائح |

 صهدلا لع املس قبب يذلا اذ نمو 2 لصفمووضع 4 < ين ىلبلا بدو |

 / 000 حرش هيلع ار هءاحصا ضعب ا ىصوو لاق

 ساز كلتك يفان لمجا دعا ن لبطل ل دبابات

 اندشناو لاق ةقفنلل كودو ف امو

 فني :ًانيحو انيح .هضرقي هطوخم لظ كا
 فطلا بيشلا ةليخ الا سائلا نم ١ ملاع ةليح بيبشثلل .تفظل اهو
 هقوس داسكو هتلطع لوط هيلا ساوقلا حتفلا وا ىكشو نايح وا لاق

 هناييبص تاحبو هلامعو هنوبد اق ةقرو هلام باهذو د سحأ فوقوو

2) 
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 ْ هل ضوع ال تقولا باهذ الول هل لاقف نيو. لوقو ولاف هو حلال ظ

 أ هللا بانك نم ةباب امتدروا ةلظفاط اب < ذ  ةلصع لكي“ تالدتسال

 7 ظافلالا نا ثلق ىتح اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نحب روثأم ربخ وا

 او ريلتا اذه يف الا نكللو هنم ةطبذتيتم كاذ نم.ةقتشم |

 | نايعا اهيف هفلاخ دقو هل اهيضترا ال لئاسم ةفينح قالو حضونو ني نا
 ةوبكداوج لكلو ةوفه بيزا لكل. نكّلو هبهذمل ةلقانلاو ةياوصلا

 | شرم ىرعب ال عباتت اذا لوقلاو أطمخما نم واخي ال رثكاذأ مالكلاو
 7 001 لاق نايح وبا لاق,. نددلاو ايندلا نصا' لع نيمملا هللاو نضقانتلا

 || اب رع تيأرف ” يدمعلا روصنمابا رظنا اموي ماشلا بابي ادهم تاخد |
 | بيطا, قاحب تايبالا هذهب مرتي وهو ةئسار تحن هتالخو قلتسا دق ]

 0 معسل ام ىدنا توصو نك

 ديعب نم قرحن ملا رانو ..دودصلاب طت ملا ءامس

 ديم بلق ىلع” هسرغتف ٠ ايانلاب ينأت بلا نيعو
 ديدح نم بلقردصلا يفهل ... ًايبظ تقشعت ةشع موو

 تواخ هيلع تنك امس ينتلذشو لع تلخد يل لاقق,تايبالا دعا هل تاق |
 تظفف "لع اهتدسفاف داتفلا طرخ اهنود يتاما ىنتا دجسملا اذه يف يسفن
 ”0 | |دناو نايح وا لاق هتكرتو تفرضناو هلوق نم تاسالا

 بيشلا يف يفاريسلا
 بجاو بيشلل قحلا نا تنشاف هلابشو ىتفلا بيش يف تركفت

 اهسرغن' هلعل (*) يرمعلا هلعل (7) اهنم ق )١(
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 هلعجصو ءابدالاو ءالضفلاو ءالقعلا لتارس نع هليخ ةءورحص لص نا

 دلوبو نهذلاو دبكلاو لقعلاو غامدلاب ضيف كلذ عمو ءابفسلا ةلمج نم | ١
 ىتح ةباهملاو ةءورملاو حالصلا بوث هبراش بلسيو فوملا يف حورقلا [ 7

 كمت و لع ريغب أي و مهف ريغ لوش جبثملاو قب رذملا طبخلا ةلزنع ريصب ا ا

 هيلو ىلع لوصيؤ هودعل ميصخت و بيس نيت يجو بحج ريغ نما

 يف رذيو ةلصلا بجوتسي نم عنعو ةيطعلا قحتسي ال نم يطعيو | '
 هيف جاتحي يذلا عضوملا يف كسعو كسع نا هيف جاتحم يذلا عضولا َ 1

 هن رش , ال هلهاو هروب ايل هديع مالم هلاعفاو 0 كيما ريصل رذببب نا ا 3

 لوبي و همس يف باقتبو هئيق يف غرب و هنع عزفب هوخاو هنم برو هدأوو | '
 تدلل لا 1 هن[ سعا قلطو هبيسن مكشو هد رق لتق اعرو هنأيث يف ا ١ ١

 هءاعصا 4 يررير و هراج هيلع وعدد شْخو ةظيلغ ل لا ىلا 000 1

 هر ب لاح 2 هيلع لوس امو مومدم سانلا دنعو موأم هللا دنع '

 رك دتيو تارقلا شو 1: رح هبيج قششيو امد ىكببف مودا 0|

 كلذ عضو هيلع رداونلا نلعش نلعمب. :؛ ناومسنلاو ع نوكح نايبصلاو ديعبلا :

 ناطيشلا ةعاط يف نمحرلا فلاخ دق ناطيشلا نم سرق هللا نم ديعبف |

 شحاوفلا ترك راتكلا ناينا ةلنيع 8 نزو هتيصأن 0 نك ا

 2 لح أف ىقىوس نامالا 8 قدمو ةالازعلا ةعاضاو مارحلا لالدتسا 1

 لاقف . ةمايقلا موي هللا باذع نم بجوتسيو ةمادنلا نم ةقافالا دنع | ٠

 ناهربو حضاو " لك باقلاب قلعا هل كفصوو كالوق نا هللاو لجرلا ا 3

 ليلد ةانعم ام طقس )00(
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 | اذاو ىصلا نمزو بابشلا مايأ يف تناك هلاح نع هلآ لزب مو هن ظ

 | نو اكشو نحو ادجو اك بابشلاو بيشلاب قلعتب ام هيدي نيب ركذ
 أ ف قا ر ولا دو ةناملطتم دشط أم ريثك ناكو فايشلا دبع 0 ذبو ٍ

 مو دشنأو أماع و بنفشلا

  بابشلاو ةشاشبلاب ىلوو انيلعارط بيشملا نكي ناف

 00 باضخ نموها لع نوكي “يشب هبقاعا ال يناف

 باذعلا نم باذعلا مقتنيف- باذعاذو كاذ ناب تيأر

 ظ ةانعلب هأنيعو بيشلا ف قارولا دومحل اندشتأو لاق

: 0 1 6 0 | 
 0 هرادب اراد مخ م اهقيض ىلع بحاصب ترف بيشلاراد ناولو

 ْ هرازم برش هلع ابربخ ديأر تولل بيشلا اذه نكلو

 | ىرُؤ هرصنبو ةفينح يلب بهذم لع يقفل ديعس ونبأ ناكو نايح وبا لاق

 أ انعد خيشلا اهما نيباسا ىلا شي هل لاتق هدلدع ذيبلا ليلحت تيدح

 | ردقلاو ديبنلا برش يف تنا ىرتام يفاشلا لوقو ةفينح يبا ثيدح نم

 | دخالاو طايتحالا ثيح نوم مزابو لمعلا هبجوبو يأرلا *” هيضنقي

 || لاقف هللا كافاع انل نيب هل لاقق . هنع لودعلاو ةكرتق ىلوالاو نسحالاب
 هللا لص هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك يف الالح ركسملا ناكول هنا معا
 ةاستسالاو لقعلا جك 2 هضفر لقاعلا لع بج ناكل ملسو هيلع

 لك دنع مومذم ةيلب لك ىلا عوفدم ةيصعم لك ىلع لوخت هءراش ناف
 هيضشه ق(1١)



 تيار م داوم يح

 هب 4 قياس ناد نسل

 لب دعلا اهمرضنفو ديدش اهسأيو ديتع دش ايجالبساع ابا ونخ نم ٠ راادلا نيرا :

 07 أمل لعجو ابحت اقلخ امقاخ نم ناهسف ريطنو تمس ليال |
 ها

 تثرد ىح ةلاشجاو انو ًالابقاو اراخا امل لعجو 5 ربو |

 بصعلاو الا رظنملا عم م ثتجرعو تازيو تاخدو تجرخو تجردو |[

 نع ننلأ 5 ينوُراَف للا قلخ اذه قيقزلا ندبلاو ندا[
 ضرالا نم اند اذاو طسن راط اذا ريط يف نولوقت اذامو لاق مث . هنوذ ْ

 نم لوطا هلجرو هبنج يف هنيع جاجزلاك هأ :عوراشنلاك هالجر عطل ١

 ابسأرو رقبلا ديك اهديج : هنم نسحاو لاق مث ةدارجلا يهو الا هتماق |[|

 نطبك [هثباو لخجا لجرك ابلجرؤ لولا ترقك اهترقو )0 ظ

 نسحأو اهنسحأ ام هللا كرابتف اهناسلب لك أتو ةحنجأ ةعبرابريطت ةيملا |
 ن.رخآ بصخو اماوقأ بدح نيمو ًايح سهاطو لقتو ماعط اهما اهيف ام |
 اذا اهنا لاق « نيرخآ بصختو اماوقأ بدجمت » كلوق ىنعم ام هكلانلقف |

 يداوبلا كلخع |

 رججشلاو كوشلا لع ىنأت اهنآل ترتحي يب راجشالاو عر ١ ىوأع تلح

 000 رذت الو تبت الف سبايلاو ب بطرااو [

 لاق . ةوظحو ةمدق اهب دافتسا الا ةوطخ هاضر يف مدقتب ال كلملا مداخ | ٠
 امسأت رثك أو بابشلا لال ركذا ناك خئاشملا نم ادحأ تيأر امو | ٠

 لست بيشلا هملاع دق هنارقأ 0 ىأر اذا هناف هنم هءاهذ ىلع |

 اذاو ةريمو 0 تبصخ يرف لامرلا مما يفايفلاو )2

 يداوملل ق (*) اهيامسأ ق )١(

 م0 ع ل يش ا ْ
 ع اهامس نم لزانلا بقربو امتارو نم ارزش رظنت ابقازراو اهشياعم ١



 « يناريسلا ديعس وبا هللا دبع نب نسحلا ها

 لحن ع رشاي فاق فلخ نم حت ذ يتلا ةلظلا ىلا لحراو ظ

 | رامثالاو عورزلاب تّرضاف دارملا نم لجر قارعلاب رهظ دق ناكو لاق

 | يفاريسلا ديعس يبا سلجم انرضخ سانلا لاوحأ يف واق زاعبمالا تلغو

 ظ عرز هنا ركذ عرازرم لجر انيف ناكو <لع رك اذوادلاغ اكشب انهءلكأو
 | ةدئافلا ءاجر ”ةراجاو ًانامضو اكلم بيرج فال ةعلرا ناورهنلا يحاونب

 ظ ديعس وبا لاق مث هلجال لجرلا كلذ كلهو دارملا ابيلع ىنا دقو
 ظ ارح نأ انغلب 000 هللا دونح نم دنج اهناف أه سا كيلزبعال ١

 | نولعتا لاقو اهحانج رشنو اهذخاف سابع نب هللا دبع يدد نيب تطقس

 ٠0) ادلالا لثم اناابيلع بوتكم لاق ال اولاق ابيلع .بوتكم وهام
 | نمو لاق مث نيرظانلا ا ام كارلا لك > ىف فرواو + رابنالا قفدت

 هناح# هللا نا لوقي ثيح ءابطخلا ضعل لوق دارملا هب فصو ام نسحا

 0| اهجحداو ادانجا اهدتحو ادالجا ابشلاو ادارج اهايسو ًاقلخ قلخ

 أ اهتلخ تابقا اذا ًاجاوزاو ةيرذ امل لعجو ًاجابيد يشولا نم اهاسكو
 | ميداقملا ةفرخ م ًاجاجحو لفاوق اهتبسح تردا اذاو جاتو ا باح
 يئاوللا ةمنغم فافخالا ةعطقنم فارطالا ةقّوزم ريخ املا ةجرب زم

 ةططخم ةيفخاو ةرفصعم ةيسكاو ةرفعزم ةيدرا تاذ يشاوفلا ةقفم

 | ةحردم لصافملا ةلوصوم اهتيلح ةفلتخم اهتقلخ ةفلتؤم اهتماق ةلدتعم

 ظ اهتلاخ كرابتف لاتجحنو فوطتو لات#و سيتو لاتحو ىعست لصاوملا

 | اهنقتاو اقزر ابعسوا اهيلع هنم ةمجر بيلا هنم ةجاح ريغ نم اهقزار ىلاعتو

 | مسقو اهقاوطا ابقوطو اهقانعا مجللاو ابقارعا حشوو 52 اهم قتفو ًاقاخ |
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 ها #* يفاريسلا ديعس وبا هللا دبع نب نسحلا

 لاق البا كلذ نوكي ال لاق همهفا يلعل يل هرسفف لاق سانلا هزيثك

 ساحن كيلع هل لاف باوملا كم]ز لع كنم ىيبتكا نمو ملاع تا '

 ةميرشلا سما نهاوظو نتسلاو لفنلا» ضرفلا ثيدح هيف

 ال أمو نايدهلا دارباو ةلواطملا ف يدركلا دخاف هر | ممخلو كيم ديفتستل

 لع ادع ان امج اطل نه, تبصو دست وناهنع تكسوهللو

 و الو هنأشل ركفن الو ادب الو ردلا رثثدو ماكشو حضواو هر هن داع

 هتمزالمو هسولمل 00 هب ١ مريتلاك هن اكو مزاج يد ركل هقر

 نم كم اليش نا تنئظ أب ديس ا لاق مث . ىضمو ماق نا ىلا هأيا

 صلخ مندبلاو حورلا يلا صلخ ا 1 لاو مويلا انماكه نكمت دحا |[

 ماب تممه مث با شاب تاقف هبرضب ةرا تمهه دقت ّيلا

 مث نونجلا نم عون تاقف + حبسإ تدك مث تيأنا نم برض تاقف

 مركلا هللا لضفتف هفرص يف ىلاعت هللا ىلا تلضراوا وعدا تق

 نيب ددرتت نابزرملا ن. دمحم تاسا لزت م ةلاخلا هذه عمو كلذ ض

 لاقف تايبالا امو هل اناقق يناسلو يتاملل
 لقثلا يف مايالا عرقو لبحخلاو. صضاصرلا قيللا

 يلجا ىلا يب تفرشاو يسفن ىلع ت تمح دقف يتايح حرا

 لثملا يف تاومالا يحبتنكو ًايدح انلاو تيكا 0

 لسملاب ..ءاتشلا دنعو :ظيقس 12 ساسعلا يف جلثلا جزخو

 ليا يف كارا ال نا ترتخاو: ',.هرخآا دعا نم ل

 يلمس اذا فقع هيث قبب مل ا اذاف يدفن شرط |١
.« 



 ٠  9#يفاريسلا ديعس وبا هللا دبع نب نسحلا *«

 | هناوخال ةسفانمو هنارقال ةاهابمو نسح تدصو ليجج رك ذ باستك

 نم هدعلو هيأر "يضتسي هنأ ينغلبو ةلزنم ناطلسلا . نم لاقت عرب

 ةينأنو قرخأ دعب ةىمم سعاالا 6 0 يب ضو هنايلوأو هنا ةلج

 ةرثك عم دققت هل يداي ىلسأ لو *' هيلا حج لف ىلوأ بقع

 نارمعا قفتتا اذاو يريغ هب عفتنيو هن رضتسا امب يداّتعا فالحلا

 ناكام نآلا ناك دقو ىلوا ةلئاغ لقأو انا لسا وهام "” عابتاف

 نم هيلع درو ماياب اذه دعب ناك الف نايذهلا نم برض ديف مالكلاو

 نم هب سبلت مب هيف هثتهي باتكب ناهام نب سابعلا يبا بحاص دم
 ناعمو ةنسح ظافلاو ةزبجو تاذك ىلع لمتشي باتكلا ناكو ةلادعلا

 نمتو ديمسا نا باعصا نم اذه سابملا نا ناك ةاقتتم 2001
 هحرش "ىلع ةقرو فالا ةرشعءاهز يشاشلا هرك ذ ام ىلع هنع قلعو ةدع

 اداسل اضيا هل تناكو ًةركااذمو ًاسرد هزيغو هءوبيس باتكل 0 ”

 قاطي ناك ام ىتح وهنلا يف نييفوكلا بهذمب مات رصنو ةئيمما لع يف
 اهقوف ةليقث ةبج هيلع ًايدرك الجر هدب ىلع باتكلا ردصا نم ناكو

 اللا ةاساقمو رجاومل نعت هب ترطا دق ةنمبأ ا || ْ

 لثم ىلاعت هلوق يف قرفلا هءاصا ضعبل نبي خيشلا ناكو زوافلاو هماهملا

 هعفرو هيصن نمع جباهتحالاو نمت و كتم 0

 يث يا يف خيشااي لاقو ديعس يلا ىلا تفتلا مث ريثكلا الو ليلقل

 هر وصتنن الودجا لك فرم الخاو يثيف ملكتا لاقف ملكت اذ تتح

 ةعانص هلعل (5) نم هلعل (0) عبناف ق (5) بجي ىق (1)
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 يت ا تحن نا ب ىلا نوع ا ني د وي خ ع ورم 7 ف ] ْ 7 -

 4 6 يناريسلا ديعس وبا هللا دبع نب نسحلا »

 موب ىف هساج رع ءابكاسي رخانو لاقو .. مهتلئسم كرتف سائلا ىلإ

 موب ناك الف يرش ايو ناك يذل هيف هسأ قح ىبرب ناكو تفل

 نع رخان هلجالو ءاودلا برش ىلا راشاف كرخا يذلا ام هل لاق دحالا ظ

 اندشناف ساحل !
 اقح تدسلا موب مويلا منن

 هيف ناف ءانبلا دحالا ىفو

 اقح ترفاس نا نينثالا ىفو

 انالثلا يف ةماجملا مرت ناو

 ءاود ام زر برش ناو

 هن جموزتلا ةيلا يو

 ججاح ءاضق سبيلا مو 2

00 

 ءارتفا الب تدرا نا ديصل

 ءايلا !قلغن ىف هللا ادت

 ءافلاب هيف بوالا نوكي
 ءافشلا كرد هناعاس يف

 ءاعنرالا مون مويلا منف

 ءاسنلا مم لاخلا تاذلو

 ءاضملاب هللا نذا هيفف

 ه. نيصتخملا'”ضعن كلذ ىلع هبناع هتدابش فورعم نبا لبق الو لاق |

 اذاو ردصلاو هيلا روظنملاو نامزلا نيعو تقولا ماما كنا خيشلا اهيأ لاقو |
 دالبلاو .راطقالا يف كرك ذ ربتشا دق ا تنك الم ترش
 كلمح ىذلا اف كلضفب ةرقم ةنسلالاو دانو. لفحم لك ىف كلع رشتناو |

 نا دعب ًامبات ترضو هسلخم ىلا كفالتخاو فورعم نيأل هي
 تفنضو كرد نم تعتني أ ١" تنك نا دعب كم عويس 07

 ةبقاع ىف تركت امو كربغ ةلزنم كلسفن تلزنآو كتتمرس 0
 02) بيس يضاقلا اذه نا اولعا لاقف كبح نم ادحأ ترواش الو كرصأ |

 ؤ
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 ْ كلناذ هيلا كتمه فرصاو هيلع قلع هل لاقف هفينصت نم هبوبيس

 | لاقف - سانلا نع لازتعالاب الا هروصتت الو ساوملا بعتب الا هكردت ال
 | لوح لاخلا روصقو ىمالا لالتخا نكسلو كلذل ريؤم انا يضاقلا هللا دبا

 | لاق نود كيلع لاق ال لاق لايع كلا هل لاقف هديراام نيب و يني

 ظ سردلاب لغتشا لابلا معان لاحلا نسح باقل جر تناف لاق تاهم رد

 نسحو "7 ذاملا ةنخ ىلع ىلاعت هللا دمحاو ةرظانم او لاؤسلاو ةركاذملاو

 هدغناو لاخلا

 دئالولا نبي ىعسي قرطهل نكي لو لام ءرأل نكي مل اذا

 دئاوعلا *يحن ىتح ةغلب هل اهبيفف حلمو زبخ هل ناكو
 | دحاو كيينج نيب ماعط لكف امددسنزا ةعوج الا يه لهو

 | نب دما وبا هءاخ دربلل لماكلا يفاريسلا ديعس يلا ىلع أرقي ناكو لاق

 | برق هل ناكو ام دلوو دادخب نطوتساو ةواس نم اذه ناكو كدرص

 ةنبا يدنع خيشلا اهمأ لاقق هل ىعربو هقح بجو ديعس يبا نم ةلزنمو

 ىر اف اموبطخم نييدادغبلاو ءابرغلا نم ةعامجو ميوزتلا دح تغلب
 ناف هنم ةيشخو ةيقت مرثك أو ىلاعت هللا فاخم نف لاقف اهجوزا نم

 اهللظ نم جرحت اهبحت مل ناو اهمارك 1 ىف غلاب اهبحا نا هللا فاخم نم
 | .نسحلا لوق اذه اما يلا اذه اوبسنت ال لاق مث هانتبلاو كلذ انسعتساؤ

 | ينبرقي ام ينلع لاقف ن نسسحلا ىلع فقو الجر نا ةباكملا هذه هيبشو لاق

 | كلب رقي اماماو هتلئسف هَل ىلا كب رقي ام اما لاق سانلا ىلاو ىلاعت هللا ىلا

 قذاحلا ق )١(



 مى # يفاريسلا ديعس وبا هللا دبع نب نسحلا
 الش لد انةك# ةيتل يلا بهذم ىلع ةنس نيسخخ ةفاصرلا عماج ىف

 فام يف هيوبيسم باتككسرشو دادغبب ئضقو ةلز ىلع ةثم ١١

 ناسنا همامت ىلا هقبس الو دحا هيف '” هارج اهف "” يناولسلا يف هطخم ةقرو
 سهدلا رثك او ةنس نيعدرا م اص ةياورلاو ةنامالاو ةنايدلاو ةقثلا عم اذه

 ءاغتاو معلا اللا بونلا ىصقا يف يدلب تقراف ىسلدنالا انل لاق. هلك

 تلارقو ديما ابأ (هيستلتو دادتبا تالكبد نا للا تكف ءالعلا ةدهاشم

 ريغ نم ينطوو يلها نع يننارتغا يف ًامداس امد هنوييس باتك هيلع

 يعمالا تا تلع اذه ةيؤرب تدعس الف ايلا نم ظحوا لع يف ىودج
 ناَو رده بهذ مل يئانع ناو يتيغبب تاصنا يتب غو يديس' را

 لاله نب ميهاربا نب نسحملا يلع يبا طخم تأرق . ًاساي مطقنب مل يئاجر ظ

 هيف نحليبإم باتك يف هللا دبع نب نسما ديعس يبا ىلعانأرق 'ىباصلا
 نع كح امي هانلأسف سف « ميملاو نيشلا حوتفم ممشلا وه د مكاح يبال ةماعلا

 هل انلق هيلع جاعي ال لاقف «نيشلا ركب معش » لاق هنا ددرد نبركب ين

 تيفعتساف كلذ نع ينالأس يندردلا نسملا وباو يوحنلا نب حتفلا وا ظ

 لاقو . هفالخ ىلع سانلا عمجا افرح دركي لحل ىلا سنا الثا ةباجالا نم

 صهدلا خيش سلجم ترضحو : لاق ءايلعلا تارضاحم باتك ىف نايح وبا

 لبقا دقو يفاريسلا ديعس يبا لكشلا دوقنفملا لثملا ميدعلا رصعلا عيرقو

 باتك ىلا لخدملا ةمجرت هل حرشب يسرافلا .هبود سم نب نيسملا ىلع

 ءاراج هلعل (؟) للا نم عون هناك (1)

 '-ناكك لاق . ةزهجا باتك يف يطخم هنع وه مذ لاقف دبر د يبا نغ خت وهف



 *6 يفاريسلا ديعس وبا هللا دبع نب نسحلا /

 ْ ولت” - ١ لرادجا وا يل لاق لاق ميدنلا قحسا ندم ءرك ذو

 أ ىضمو نب رشعلا لبق اهمع 8و معلا بلطب ًادتبا اهيفو فاريس كيعس

 ظ ا بديلا 1 0 ا مام

 أ أ يضاق ٠ فو رعم َن 0 ١ كلقت ذاب ىلا در قارا بهذم

 ىلع "”' هفاؤتسا ومنا يف هذاتسا ناكو يقرشلا نتاملا ءاضق ىلع ةاضقلا

 1 ةيويبنس حرش باتك : حدكتلا نم هلو ؟ةب٠ || لبق هدلومو نييناحلا

 ( حرش '107 - نييرضبلا نووحنلا نابخا:تاتك . لضولاو عطقلا تافلا

 فسو هنا هممتث مب ل وحتلا ىف عانقالا تاتك © . ديرد نهي د ةروصقم

 قتح هلهس هنأ لدارب عانقالاب لبازملا يف وحنلا يبا عضو قرع ناكو

 | فقولا تاك 5 هب وبيس نانك ةفايغ نكاتك يدم 5 جاتح ال

 باتك ىلا لخدملا باتك « ةغناللاو رعشلا ةعنص باتك . ءادتالاو

 يف يديحوتلا نايح يبا طخ تأرق . ”" برعلا ةرب زج باتك. هبوبيس
 ةعالا نم ةعامج رك ذ دقو رحب نب و رمع ظي رقت يف هفلا يذلا هءاتك

 خيش يفاريسلا ديعس ونا مهو : لاقف هنواضفيو ظحاملا نومدقي اوناك

 ضورعلاو رعشلاو ةغللاو هقفلاو وحتلاب '” ةفرعم ةمئالا ماماو خويشلا
 ىتفا ةسدنملاو باسحلاو مالكلاو ثيدحلاو ضئارفلاو نارذلاو يفاوقلاو

 | يقرمشلا بناها مث نيينايلا مث تسرهفلا يف ("*) _تسرهفلا (5) 5” ص (1)
 َُق 3١ تسرهفلا يف ام ىلع ديزم (ه) تسرهفلا م



 . تاسللا هيلع رخألا سدو نارقلا هيلع ايغدحلا ًارقو وصعتلا نآس 1

 0 لاق

0 

 لغع ارق ديعشس ابا نا ىلع يلا نع ينج نبا كه ينامرلا هيلع نولضف .

 ناك امنا وجا ملا ىلع ذخاي مل ًاعرو ادهاز هللا همحر ناكو بيطخلا
 ساجم ىلا الو مكملا س امم ىلا جرخب ال ناكف هنيع بتك نم لك اي

 ردق نوكت مارد ةرشع اهنرجا ٍذخاي تاقرورشع خسني ىتح سيردتلا

 لاق. هبوبيس باتكح رش اهنم ًايتك نتنصوا .همئلبع ىلا جرت
 باطلا نورثكي يسرافلا يلع يبل باحصأ تبر يديحوتلا نأتي

 نولازت ال ا مل تاق هليصحم يف نودهتيو هنوبيس حرش ب باتكل

 هيلع درت نا درت اولاق . هلو لاف هفلؤم ىلع نود دلو هبف نوعقت

 هيلع درب و هنم اودافتساو هولصخ نايح ولا لاق . هنف هاطخ هفّرعنو

 يذلا لضإإلا م دعل ربخلا ظافلا لقنا مليناف نايحوبا لاق اكوا مهن م قيحا

 اوتاكو دسس 5 دييملا يريثك" هداعاو يلعوبا ناكو 55

 هتيقلف يلع وبا لاق عطقتا مث باتكلا لوأ نم ةقرو نيسحخ جارسلا نإ
 | وه ام مدقي نا ناسنالا ىلع بج يل لاقف هعاطقتا ىلع هتبتاعف كلذ دعل

 نب يلع جرفلا وا لاقو . عامسلا لها نم ٠ هارحم ىرج نمو كيرد

 يفاريسلا ديعس ابا وجم يناغالا باتك بحاص يناهفصالا نيسحلا

 ع 3 كلع الو 1 دص ىلع تأرق الو 0

 فاريس نم *يجب ضورعو وحنو رعش لك هلل



 * يفاريسلا  ةدغل هللا دع نب ندحلا 5

 ائيز دادزاف ءالخلا هالج ر انلا هسم نا نايقعلا ربت لثم

 )0 ]ذيك " نضحم ناوك بس كنغ. بني ناءوسلا واو
 ائيمو كفا ليلخلا بيعل نا هأنمو مصاب ريغ هبيج

 0000 01 هلاامص نأ ..هينلع كيت .؛الو هبمرصاف

 0 أاضيا هرعش نمو

 "”نفترصفتيوه اك تنكو 2 يدهج لب ءافصلا كل تلذب

 ارح كيدي ينذوم لبحو ينلا تززك ةبدعب تحرج
 2005 ةيلطمللا هف الو هةر

 ا١ لاكأ كار دنا ملعتو ينم شبعلا يف ًامدان ثكتس

 | ازتك تنك كل يننا معتو يريغ تبرج اذا ينركذو
 ظ :*6 يفاريسلا نابز ملا نب هللا دبع نب نسملا ع

 ظ سراف نم رخلا لحاس ىلع ديلب فاريسو يضاقلا يوَلا ديعسوا
 هيلع لااغلا نالا هنا الا نسح عماجو ة ةعدق ةرامعرلا هو انا هتنأر

 ظ هللا همحر آدم ند اهنا 4 ل بارملاا

 | 150 هما وفك جيو

 ظ از ىق (7) نرضحي هلعل )١(



 هيا ا

 م # ةدغل هللا دبع نب نسحلا

 سانلا ىلا جرخ ام لك" ءاؤاب موق ريبك باثك اذه رداوتلا+باآ ||

 .تافصلا باتكراغصلا ىتكلا نم هلو ..رداونلا يف دز يبا ىتك نم

 ةريثك رخآ:ستكو : سرفلا قلخ باتك..ناشالا قلخلا 03
 ءارعشلاو رعشلا ةاور ىلعو ةغللا ءالع ىلع دودر هلو ىتكلا راغص نم

 . هللا همحر ججاجزلا قحسا يبا ىلا هانذفناو باتك ىف ني اهانعجج دق

 رعشلا ىلع درلا باتك فيناضتلا ع نم هلو ميدنلا قحسا نب دمحم لاق |

 ا ىلع درلا «باتك,قلعنلا باتك . يرونيدلا ةفينح وبا هيلع هضفت
 :وحنلا“ ىف رطتخم باتك ."ئحتلا لاغ بناتك. ثيدللا ب

 يتاعم حرش باتك. ةيمستلا باتك. ةشاشبلاو ةشاشحلا باتك"

 نرغ يف ةبيتق نا ىلع درلا * باتك ٠ وحنا للع ضقت باتك . يلهابلا

 اهنم ةدغلل اراعتشا ناهصا باتك ف يناهبصالا ةزمح "'' درفاو . ثيددحلا

 ركام ٍرما لكك نو ركتلاو ملاعفب ىدتقملا لاجرلا بهذ

 زؤمنم نم روعم رتسنل :ًاضعب مهضعب نيزب فلخ ىف تيقبو
 ردقا 1 اذا اهدعباو ردق اهقوس, نيح ءايشالا برقا ام

 رذ وا ثداوملا ىف دحب ضبماف ٠ هدك نم ىتفلاب ضمما دجلا
 رمسعب_ ل يذلا صماالاب كيلعو أاهحراف رومالا ترسعل' اذاو

 أضيا هرعش نمو
 نيا رملا يف كيرشلا ناو ٌربملا ىف كراشملا كناوخا ريخ

 ائيعو انذا ناكت بغ ناو موئقلا يف كّرس تدبش نا يذلا

 دروا هلعل )١(



 «* ةدغل هللا دبع نب نسحلا 0 ل

 يبا ةقبلع يف ناكو ةغالاو ومنلا يف ًاماما ناكو همالك يف ًاقفوم ناايقلاب
 نب ةزم لاق . تاضقانم اهنيب ناكو ءاوس اههكاشم يرونيدلا ةفينح

 9" يريجدلا متسر نب يلع مدقاو ناهيضا باتك يف يناهيصالا نسح
 هرغص ىف جر ايئاهبصا ناكو يدادغبلا ثيغ نب ميهاربا !سماس نم
 هيقفلا بوقعي نب هللا دبع دج وهو ةغللاو ومتلا ملع ىف عربف قارعلا ىلا

 يلهابلا مبا نب بيصخلا مدقاو ديز يباو ةديبع يبا نع ىورو

 وهو يقركلا رمع ياو ثيغ نب ميهاربا قحسا يبا نعؤ يبمصالا بحاص

 بحاص يلهابلا نعو ةخالاو بدالا لها نم ناهبصا مدق نم لوا

 ةغللا لع ةدغل يلع وبا ذخا شفخالا بحاص ينامركلا نعو يعمصالا

 هنع دعقو هفلاخ من هنع بتكيو قحسا يبا ساحم رضح ىلع ونا ناكو

 لها نم مدقت نم '' انأبناو ةزمح لاق . هيلع ام هيلع ضقتن لعجو
 ةدنل ىلعوبا مهنم ةعاج هنع ذخوب آر اف راس كايضا © نم ةغللا

 ديز يبا بتك هرغص ىف ظفح وحنلاو رعشلاو معلاو. ةغللا ىف ًاسار ناكي
 نيدفاولا بارعالا اهم نحتماف اهيفام عب 3 يبمجالاو ةديبع يلاو

 ءانفب مهيخ نوب رضيف نابا نب ىحب نب دم ىلع نودغي اوناكو ناهمصا
 لئاسم مهماع تليف موب لك ىلع وبا مدصقتبو دوع نب لس غاب ىف هراد

 باتكلا ىف مهظافلا نع فاصوالا كلن“ "تبث ةغالا بتك نم ةكوكش
 لاق . قارعلاب هلريظن همايا رخآ يف هل نكي مل مثرداونلا باتك هامم يذلا

 مجنلا (*) تبتتو ق (5) يف هلعل (*) مدقت دقو هلعل (؟) لصالاب اذك )١(
 ةعوبطلا ةنخسنلا يف همسا دري مل هنا للع لدي



 /1 6# يفاص نب نسحلا

 ينخابف اهنلق يننا هغلب مث اهلئاق نم ردب لهنا الا اهنمتضفف تايبالا هتغابف لاق |
 ىلا تثكف هيلا رذتعا رمش هيلا تبتكف ةدم هانح هنع تدطقلا 00+

 ءالعلاو للعلا اممنستو ءهامعنلا اهلن ييلخ أ

 ءاونالا هن 20 روم ملا دهسملاو روعاشلاب الآ

 3" هانبو ةيحن موب لك هيف ناكيذلا يحاص احنماو
 !ٌَ 0 ًاحدام هن تمبهف يذلا ابربتعا هل اللوق مث 3

 ءارتفا كنع نولهاحلا هلق امع كراذتعا هيف انلبقو

 تاز قشمدلا ملعملا نب نايتف لاقو .ريخصلا بابلاب قشمدب ةلح روغاشلا |

 هتدشنا لاقف "” كب هللا لمفام هل تلقف هتوم دعس موثلا يفرازت اب

 يو تاببا اهم ىظفح قاعتف اهلثم ةنحللا ىفةديصق |

 يبق نم كي ل ايفتسلف لذعلا نع يرصقا هذهاي
 للز نم ينادب' هتنج اب ٠ ًفرتعم تنثا كقاا 001

 نملا نسا“ نم دنا رقص ةمأف دكت كن
 يل ةمايقلا" ىف فردا تنناو ةرمسم ازا ىتنا
 رانلا سيسح تمم ام اهداشنا نم تغرف ذنم للوف لاق
 * يتاهبصالا ًاضيا "' ةذكلو ةدغلب فورعملا هللا دبع ن نسحلا ع

 مايقلا نسح بدالا نونف ةفرعملا ديح ناكو دادغب مدلل يلع و ا ْ

 ءاحغدلعلو لصالاب اذك (؟) يروغاشلا هتبسن اذه نايتف نا نادلبلا معميف )١(

 ةذكلب ةيغبلا يفو : ( بوطشميف فرحلاو ) اضيا ٍفهذكل هذغلب ق(4) ق
 نيغلابةذغل لاقي ( لاذلاحتفو فاكلانوكسو ديري )ةمهصملا لاذلانوكسو ماللا مضب
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 ه ةاحنلا كلم يفاص نب نسما /6

 هل دغناو
 ريثتلاو 2 كلذ موظنم ريثكلا مربلاو شيما

 ريببعلاو رفكملا عمش لاو دنملا دوع ناخدو
 روحا كلت ه. تفرع دق درولا ءام شاشرو
 ريزو مب اهلج د ناديبلا "" تكاعمو

 ريصقلا لبطلا امني قله. تايانلا قفاخو
 ريبكلا حدقلا هثحن ريفغصلا حدقلاب برشلاو

 ريس اهل ةادحلاو رع ابالا نم يدل ىظحا

 0 روفغلا هّللاو هايد 2 ذنب نا ديعلل

 أضيا هرعش نمو
 مامث عورف مهصماخا تلعو مهدجم يف اوعفرب نيذلا نباب
 ماللا حتفي ال“ يعدأ ايف ماللا رسكب كلم ملاع انا

 ا دبع نب دمحا لضفلا يلا نب دم هللا دبعونا نددلا فيفع يندشلا

 نباب فورعملا يتارمحلا يملسلا سراوفلا يبا نب يك ازلا نب باهولا

 يف يومنا يدسالا نايتف ن يلع نب نايتف يندشنا لاق تشم ثمدلا يفريصلا

 باوصلا ريفي. تننأ تلقو 2. ةاحنلا كلم طق ىلع تدتع
 | باقرلا برضؤ مولعلا ثبو 2ىدنلل تقلخ ادب تضضع
 |  بالكلا يداعا طاطقلا سيلا 25 كتبا لاقو ينع ضرعاف

 | دثتا هلءل (”) ةكئالملا ىلا بسني ال وحنلا نا ديري : هيعدا ق (؟) تلامو ىف ٍْ )١(

 انت ا
589 

5 

ْ 



 / # ةاحنلا كلم يفاص نب نسحلا

 0 بحاصل اه.هوو ةعلملا |

 نال مصاو كلذ يف يرذع انالوم اب لاقف ”يترط نم اهنبهو ىتح انتعلخج

 اذه الا يردق فرع نم مهيف ام سن ةئام ىلع ةدايز ةنددملا هذه يف

 هنأ هئع يكحو . تكسو ندلاروت هنم كتف كلذ ىلع هتيزاخ سلا

 بالكتا عئاابنلك لولي غبن دحاو ركذ اذا نايم ءالعلاب نس
 0 طاتشاف بالكلا كلم ثنأ امنا ةاغلا كلم اذا تبل ا لجر لاقف |[

 رازن ونا لخد يتامعسلا لاقو : يىلوضفلا اذه ىنغ اوجرشا لاقو "” اض

 دالب لخدب ملو ماركألاب هدروم يقلتو رباكلا يقلو ل ظ

 امف تأرقو لاق . ماشلا ىلا اهنم جرخو نامرك ىلا فرصناو ناسارخ

 0 1 الو طساوب "وب ١

 املا ىنملا 2 ةيوا ينفعس لهو الإ

 » لا لهو حايترا""طرم يف لفرا

 0 دقف يل دع ينمز اب
 ةليل يف ءادببلا عطقأ 7

 لهو ال مأ ةحارلا بفقرا

 متقتشا 1 يدو يوذ ابا

 ةضغ دنع يدوهع لهو

 انيمأو مشع ام منهل

 لإ يصل

 طخاولا يش ينارع ىتح
 طسابلا افوخ يلغ ضبقت
 : ظساقلا [ يرهد و لدعي

 طلار هشاج ماما ىلا

 طلاغ ذا ينظ 6 نأ مأ

 طباغ ينداس أ 5 يبا

 اذه ىق (5) طبه ق (*) هتيتك هلعل (؟)  ق : ةيغبلا )١(



 6 ةاحنلا كلم يفاص نب نسحلا ف ا

 | ةباعر يف ماشلاب ةامتلا كلم ماقأ رااملا لاق هللا ءاش نا رك ام ىلا
 ' لاعفالاو لاوحالا ا ناكو يكنز نب دوم نبدلا رون

 0 ا ىناكو ” لقتساالو نيتي أل كلم مب زييقلا لهأ ىلع
 ص يببيشاغ لمح الا هعس مل ينج نبا شاعولو يتيعر نم الا هبوبيس

 | اهنم وهو يثعو نيتئاملاو ةئاملا ىلع هدد مضي "' ةهنسلا واح ةيشلا

 ' || هناريج ىلا اهتادهاو ةيركسلا تاوالملا لاعتساب علوم نيديلا رفص

 00011 داعلا لاق . هنالخو_ هناصلخ ىلإ هئاسحاب ىرثما ةناوخاو

 أ .قونلا ىلا قيبدلا صيمقلا جرخاف ةينس ةرئاجو ةيرصم ةعلخ هيلا تلصو
 (| كلم ىلا هادها ريبك كلم صيق اذه اولوق لاقف ريناثد ةرشع نود غلبف

 || يف هردق اولجلو رادبلا ىلع ردبلا هيلع اوله هردق سانلا كرعل نيك"

 ”000 1 اريكتتو هتح اواهج اذا '” هن اولهج اذا قحأ انأ لاق مثرادقالا

 ا” لا ةالا كلم نع ىح ام فيرلغ نمو ٠ ةقرطو بجاولا
 | ةقلح هقيرط يف ىأرف هلزنم ىلا يضيل لزنو ةيس ةملخ هيلع علخ دوم
 || ايابخلا جارطتسا هل ًاسيي ملع دق الجر دجوف يه ام رظنيل اهلا لاف ةيظع

 | لجرلا لاق ةاحلا كلم هيلع فقو الف ةراشا ريغ نم هل لوقب نم هفب رعتو

 ةقوس يز يف كلم ركذلا عئاش ردقلا مظع لجر يتقلح يف سيتلا كلذل
 || ةقللا سبتلا كلذ ق 0 ينراف سانلا لمجاو سانلا مركاو سانلا ملعا

 كانت علخ نا ةاحنلا كلم كلامي مف ةاحملا كلم ىلع هدب عضو ىتح جرخو

 ؤاح هلعل (*) لاقتسي ةيغبلا يف (؟) هماع )707١( ةيغبلا يفو : كلم هلعل )١(
 هب لهجم نا هلعل (5) ةيثشلا م ةيشلا
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 اه رخآ يفو ا

 مبدأ ةقيس تألخأ اذِإ كل ّنِإ خيلا اق اولقق
 ءارعشلا نم ةثالث هاجهف ماشلا ىلا مدق ةاعلا كلم ناكيطلبلا لاق |

 هفوب لو يفوصلا نبا هب فذتساو يطساولا فيرشلاو يتارسيقتلاو رينم نبا ||
 اماسؤر نم ةعامجو نبدلا لامج حدمو لصوملا ىلا داعف هحدم ردق

 عجرا ال لاقف ماشلا ىلا تعجر ول هل لبق لصوملا هب تبن الف اهتاضقو ظ

 فيرشلاو ينارسيقلاو رينم نباو يفوصلا نبا تومي نا الا ماشلا ىلا ظ

 ةنس ةدم يف ينارسيقلاو رينم نبا تامو يطساولا فيرشلا لتقف يطساولا |

 نب يلع نب شبيب ءاقبلا وبا انش ينثدحو .ربشاب مدعب يفوصلا تامو |

 ليلق ةرشملا *بس ناكو مالغ ةاحيلا كلل ناكهنا ينذلب لاق يوحلا شيعي ظ

 هيف أطياف هزاجنا يف لصتيل لغش يف موب هلسراف ةاعتلا كلم هالومب ةالابملا |
 نم ةعامج ةاحلا كلم رضح ناكو ليج ريغ رذعب ءاج مث ءاطبإالا ةباغ َ

 ناك يذلا راقولا دح نع جرخو ةاحلا كلم بضنف ةذمالتلاو هتاقدصا |

 كحارطاو يب كنالابم ةلق ببسام يتربخا كلبو هل لاقو هاخوتبو همزتلب.

 هللا ذاعم يالوم اي هللاو ال لاقو مالغلا ردابف طق كتكتا يرصاوأ لوبقل

 كرف طق يتكتف كليو لاق كلذ نم لجا كناف يب كلذ لعفت نا |

 باوجلاب ينكردأ كليو هل لاقق تكسو همالكن م ًابيعتم هسأر مالغلا |
 لق كدنعان للم ل نس مضطا ظ



 « ةاحنلا كلم يفاص نب نسحلا اك

 ناف هيلع فوقوم رختلا نم اي لق
 تقرخ هناباف تيلط اذا تدص

 ًاخدتبم داع ىتح تددزاو تولع

 انف ك!الغ ىان دق ريكلاو تدحنو

 ةعضاخ حدملا يفاوق ّسغ كنتتا

 هلمح ءانجو دجي مل نم ءانن
 و.

 ابطلا هرعش نمو

 يصئاصخأمو ''” كنءاجنا كينانح ا

 | لمي لو" قدصي ملرضقلا ركوذت

 | لطي مل ناك دق هل امع ليربج

 | لبتيم قلخلا طيس ةعش تودع

 | لتتم ريغ ءانث ليقف كيدل
 | لج نع راتقالاب ّدص وأ كيلا

 رطل مالكلا قاما كل اهو

 رخاتملل لضفلا نا كربخ رتاج ريغ يتلاح نع اف م ل

 ضع ىلا رازن وأ هيك ذن ناكو ةاحلا كلم وحب رينم نب دمحا لاقو

 ى» يوصاعلا » ةاضقلا

 نم ءاحلاو ”” ةاحتلا كلمابأ
 يذلا اذه كسابق انانآ

 يوصاعلا يف تعنصت الو

 هكر مسششلا افق اولاقو

 اهومححأ دق ل

 أهو رعا دق ءابشا مح

 هوجو هيفكهجو هجو ادغ
 ًاهوُدَسْفَأ َةَيرق اوُلَخَد اذإ

 اهم تايباب هباجاف ةاحنلا كلم هتايبا تغلبف

 اهيف تغلابف رفن ةبنرع اجحلا تبسح رينم نإي
 اهوطصا دق ءايشا تدسفاو

 وخنلا هلعل (*) كتداح ةيغبلا يفو : كنداح ق (5) لصالاب اذك (1)



 د 5 كناعع 7 ا اع '

 /ه # ةاحنلا كلم يفاص نب نسحلا

 دادغبب دلو هنا يل ركذ ظفاحلا ركاسع نب يلع مساقلا وأ لاق ةاحتلا كلم

 فاجلا ىلا لقتتنا مث قيقرل راد عراشب يبرغلا ناملا يس ؛مو ل

 ثردحلا عمو حو معلا أرق كانهو ةفالملا مرح راوج ىلا يقرشلا
 ىلع هقفلا لوصأو دمحا ىلع هقفلا ًأرقو يذيزلا بلاط يبأ فيررشلا نم

 نسملا يأ لع ومتأاو ينممملا دعسا لع فاللغاو ناهرب نب متفلا يبأ ظ

 رفاس مث سردو عماجلا هل متفو يحيصفلا يذابارتسالا ديز يبأ نب يلع

 مث .قشمد مدقو ماشلا ىلا لخدو هنزغو نامركو ناسارخ دالب ىلا

 هه اةئس .لاوش عسان يف اهب تام نا ىلا اهطوتساو اهلا داعو اهنم جرخ

 داقتعالا حيحص ناكو نيناملا نهان دق ناكو ريغصلا بابلا ةربقمب نفدو

 . ناتدلجم ومتلا يف يداملا باتك :هتافنصم ءامسا يل ركذ سفنلا ميرك

 يف دصنقملا باتك . سيفن تاتك وهو ةداجم وحلا يف دمسلا با
 رشعلا :تاارقلا ليلعت يف قحلا بولسا تاتك . ةمضض ةرإش

 ةثاعبرا ىلا تبتتنا"”ةب رفسلا ةركّذتلا باتك. ناثدلجم ذاوشلا نم *يشو

 بهدم ىلع هقفلا ىف تاتك ررحم رضتخم ضورعلا باتك ةينآ 1

 باتك . هقفلا لوصأ يف رصتخم باتك نادل م املا هامس ىفاشلا
 ودح اذخ تاماقلا باتك. هرعش ناود باتك .ندلا لسا يفر

 سو هيلع هللا لب ىلا عد هرعش نمو . يرب رما

 لسا متاخ ايلعي ريجتس نا | ءامتلا برثي "ادساق

 لوالاو راصعالا را يف تح دم ه.تعدص ناالاثمكس ا ٠

 باوصلا هلعلو ةيرجنسلا ةيغبلا يف ()



 * يناص نب  قيشر نب نسحلا ف 31

 يتلا تايبالا ينعا اهدجو امو ةينيعلا تاسالا ماه 558 ةقرو يف لاق مث
 اهمامت هده

 ةببرب يدنع موسوملا كريغ ولو
 اهناف نونظلا كملاختت الف

 توطناالو دادولاب نع تلم الو

 ىدا امم وقلا يعدم هبف تيطعال

 -د

 000 لاش ىلو الو يلابح

 نمت مف يضفن تمرك ا ابر ىلب
 تشذباب ةوادعلا نا ال تنابف

 تايبالا هذهم ةدمعلا باتك مخو

 يشو يدب تغاص يذلا نا

 هصلاخ كبس تينع ام

 هوسكحتا الا هدها ل

 ةفرعم لضف كديزت انسل

 يلف وا هيف يناسل ىرجو

 1 لإ 2
 مدقلا لع هددجت 5

 مركلا دباصم "نيكل

 مدعلا هبا ةنع تحشنو هب تدشا نم ةيدده لبقاف

 ””هحلا قئاف كلثب ينأت نسح ابا ايندلا نسح ال

 رجاتلا يومرالا نيسحلا ىلوم يفاص هوبا ناكو يوحلا رازن ونا

 فورعملا وهو ىلوم هنا .فرعي الث هتينكب الا هيبأ مسا رك ذب ال ناكو

 باوصلاو : مركلاق (*:) ( 758 :*) ةدمعلا يف باوصلاو : هىدحم ق )١(

 ةدمعلا يف



 فت * يتاوريقلا قيشر نب نسحلا

 جذومالا ف ةننفدل قيشر نا هدروأ امو

 اهلك قافآلا لع تقلا ةيل يف روسألاك لاا
 اهلاصوا رحملا فيس عطق اميل يتلا رجهلا ةليل ا

 امل آلا نسحلا سلو اذه. تلجاالو"”لجخ ا

 مادملا هجو يف تبطق اك ضار بيطقت هبجو يف لو
 5 * 0 ل 1 02

 ماس و نماك نءضو ضغل ربغ نم مرج برو

 اضيا هلو
 فافع يف ةعيطق وأ ةلبصص فاج ريغ ينلاف ينانج نم

 ةفيلاتو هرعش ىري ىتح اولع اك ةحش يف ءرلا
 ةش راخز هل :تزاحو هنن رمل تصكص ام

 ةفيقشت كاضر قفاون مل نا ررغ يف هنم يرحب رخاو
 ةفيسزتو قذاح ئرصا دقت اهؤلم نيسيك انثعب دقو 24 2 مم 3 ان 03 ٠ ُُث -.
 هك 7 اف
 هفورعمو هلع ان نم اي ةفرعم لها تاز امورظناف

 ضغبو بطقت نايعالا تايفو يف (0) اذه هلعل )١(

2١0) 

| 



 * يتاوريقلا قيشر نب نسحلا 0/

 رورسلا رس باتك نم هلو

 نامجج ريت " اهبف هبت اهنوتم بابحلا واعي ةقتعم

 هل هباتك ريغ نمو

 ابنذ اهمايال كرتت مل رمعلا نم ليل يدنع ىهدلا تانسح نمو
 ابكس ابهذ ةءولمم ةءولواب اننويع نع اذقلا يننن اهب انولخ

 بقترم راذح تاسلتخم لبق نمو انل قانع نم مك
 بلمزلا عنايريطاونلا نم ةفئاخ يه ريفاسملا رقت

 اضيا هلو

 يدوج ريغ 'يبث لك ب راجتلا ينم تلج دق
 ديدش يدب نضبقال تمبسك نل لوقا ادبا
 دع كرلا, اذا. :ىح

 ااا شم 36 لا . همن نوال نم“سانلا: يف

 رانلاب هسسمت مل تنا نا هبيط ىف عمطب ال دوعلاك

 ( 7١ه رصم ) ةدمعلا ةمدقم يف باوصلاو :  -ق (1؟) ظ



 7١ 6 ىناوريقلا قيشر نب نسحلا

  نالمخلاو ةلصلا ذخاو ناوددلا

 اهنئسا قس ال حامرلا ندا [

 انق رمس ءادعالا مد نم تركأ ول

 هباتك ىلوا يف هجوت اذا

 هتنسا هيلوح ضفند شيملاف

 ةعد يفو قفر ىلع .رومالا يأ

 هنابر نمو لاق

 هب ديربلا ءاج ام حص نأل اما ظ

 عمط ىلا سأ, نم عزفا تلز ام
 هعمجا رمعلا زك ىلا مويلاف

 همحو سيل انارق انارار

 نالدبنلا .نيعا كنئيمل كلا

 اقنلا فققح ام ةللاو الو س١

 هناسلب حضاو حلبا لك نم

 مزاف هنمدخ ىلا بسلو هتلمج يف اب لخد يلا ةديصقلا حدم نمو لاق

 هناحم نمو لاق

 نارنقلا هيف ل 7

 نابلا بيضق الو كرا امن

 نابوالا ةداعغ لع ىبات

 ام

 0 ناطق نم كالمالا ةلالسو
 ناجتلا عضاوم فويسلا عضي

 لطبلاةرغث نم وا ليقلا ةحبم نم
 ليلا انقلا رم ءدتع تفووالا

 لبجلاو لبسلا نيب نيعلا قرفت م

 لابلا نم هيحانج باقعلا ضفن
 لبم ىف راودلا كلفلاك نالحي

 يعايشا بارك إبلا 3 نرثكيل

 يعامطا قوف يساب. عفرب ىتح



 ١/٠ يتاوريقلا قيشر  دوواد نب نسحلا *

 مهنف ةفوكلا لغا نم ةغاجج هيلع رو ةريسل فو رح يف تافالتخا

 ظ 0 نارقلاب اظافل وحن اق دانن ناكو راقبلا دوواد نب نسملا ىلع

 ْ نيعلزاو ثالث هيف لصو ا اجاب وارث سانلاب يلصي ناكو ناحلا

 | نا دوجللا دحا ناكو ةنس

 * يناوريقلا قب قيشر نب نسحلا
 "00 رع ًاقذاح ايوقل انوحن ادا ؟زعاش ناك دزالا. ىلوم

 || تاضقانم سيدالا فرش نءا نيبو هنيب ناكو فيلأتلا نسح فينصتلا

 ا آر قيشر هوا ناك . فيناصت ةدع هيلع ٌدرلا ف فئصو تادقاحمو

 | وه فرش. نبا بسن هركذ دعب فرش نب لع درلا ينوه كلذ ركذ
 2 يلا خيشلا اذه '” ةهجويف هللا رظنف انا اماو لاق من ةحنا أما معسا

 يفوز هن تيضر ًابهذم هبهذم ' فدا الو بأ هب يشبا اف لع ةمعنلا هب

 ا زازقلا رفعج نب هللا دبع يبا ىلع قيشر نبا بدأت . ايعدب الو ًايعدال

 | ناوريقلاب تامو ناوريقلا لها نم هريغو يوذللا يبوعتلا يناوريقلا
 هباتك يف هسفن اذه قيشر نبا ركذ ةنس نيتسو تس نع 405 ةنس
 || بحاص : هر ىف لاقف جذومتالاب همسوو هرصع ءارعش يف هفنص ياا

 ةنس ةيدمحملاب دلو دزالا يلاوم نم ىلوم قيشر ني نسح وه باتكلا
 ظ دلخ انديس حدتماو ةهنس عرشللا لا مدقو ًاريسل اهم بدأت ساقي

 00 ذل( روصنملا ني سيدأب نب زمملا مي. تنلؤملا لاق ) هتلود هللا
 ظ ١ اهوا "”ةديصق

 ةديصق ق (*) لدبأ هلعل (”) هجو هللا رضنف هلعل )١(



 531 « دوواد نب نسحلا » هايم

 دما ركب وبا يضماقتلا انئدح لاق طقانلا انثدح لاق طقانلا فسوب نب دم |
 ىسوم نب دم دما وبا يل لاق لاق ةرجش نب فلخ نب لماك نبا ا

 معرب ةنس ىار نم رسل يقرلا ىلع يبا دوواد نب نسملا نم تغم"يبدربلا ظ

 نيناُمْلا زاج دق هنع انبتك تقو ناكو ىلا باتك هيعس يذلا هناك

 يحب نب دمحا هام يذلا باتكلا وه اذاف باتكلا دمحا وبا يلا جرخاو

 نب نسحلا ناكو لماك نبا لاق طقانلا ""نسملا وبا لاق مالكلا حيبصف

 دضتعملا ريزو بهو نب ناماس نب هللا ديبع بُدؤم دوواد |

 *( يشرقلا نسما نب دوواد نب نسحلا ٠ع

 يبا ىلع أرق يفوك يوما ىلعابا ىثكب ئرقملا ”راقبلاب فورحملا 1
 اضيا يلمقلا نباب فورعملا يميقلا طايمخلاب ففورعملا دما نب مساقتا دمج |

 بوقمي فسوب يبا نع يفوكلا ينومشلا بيبح نب دمج رفعج يبا نع |[
 تامو مصاع ةءارق مصاع نع شايع نب ركب يبا نع ىثعالا ةفيلخ نبا |[

 باتك : ينعالا ةءارق باتك اهنم ًابتك فنصو «ه» ةنس ةفوكلاب |
 يناذمهلا ءالعلاوبا ظفاحلا ركّذ .ومنلا لوصاو فو رملا ججراخي ين ةفللا ظ

 نب دوواد نب نسملا هراقبلا بسن يف هل.رشملا تاارقلا باتكىف |

 ًافوصوم ناكو يوتا يثرقلا حيبص نب رذنم نب نوع نب نسملا |[
 .: ةفوكلا خيرات يفراجتلا نبا لاقو . « ادج منثلا ٍتيطو ةءارقلا نسحي

 . يلمقلا نيبو هنيب و يفريصلا بلاغ نب دمي" مصاع لاجر.” خيرأت نمد |

 )١( شاقنلا ةيغملا يفو : داقنلا تسرهفلا يف (”) « لاق » طقس هلعل )*( 1
|] 
1 
0 

 دمحم نب مصاع ق:(4) « رهشا » وأ « ريخ د



 , ه6 دوواد نب ب رثظلا نب نسحلا # "ا

 نيكسسم اي تيبا هل لاقت ةنملا ىف رمتو ةنملا يف ركبتوبا لاقف هباحصا سو |
 | نم تناو هللا ىلع ةيكزتلاو هللا نع ةيكزتلا نيب قرفت ام ًالبجالا |

 | ىف تمقو ةرأف نا اومز مالا تنا ام ةنجلا لها نم اذه نا كربخا |[

 و ىوشفنا نا صا 0 ناكف 0 قاولسالا يف 00 ”ماوعلا
 يبا بهذم اهم سردبب يدسالا نوكرت ريمالا اهأشنا يتلا" ”ةسردملا ىلا ||

 70000 اسوي ناوقلا ريسفت ىف اباتك الما. اه ناكر: .تام: نا ىلا ةقينح

 ِ )اد ةرقبلا لام ريت تح لي كامو ةقرو يتئام ]
 ظ نم هرصتخا ةجحلا باتك هام يديلا سيرت ىلع نيحيرمصلا |[

 ظ 8 ءايشا هيلع دازو ةريبه نباريزولل جاريا ريسفت يف حاصفالا |[
 ظ مو راصنالا ءاهقفو نيعلاتلاو ةءاحصلا فالتخا ىف باتكو . اهيلع هرايتخا ْ ظ

 ظ ابشتوحو ةغللا بيرغب ةنوحشم ةيظعو لوصفو يطخ هلو . م 1
 ظ * قزلا دؤواد نب نسملا )»+ ا

 | ىلع نسحلا يبا طب هتدجو ام الا هرما نم فرعا ال ىلعونا . .[
 نسحلاوبا انيدخ لاق يرواسينلا اف يونللا.يسهتثلا هللا ديبع نبا :

 .. ةيغبلا يفاباوهملاو : ةئيدملا قت (5) ةيغبلا يف باوصلاو : سكناف ق 1 )١(



 -/ __عرشانننملا»
 "”ىل ىشات اذا داسملا وا ناصن, و يف اهراف اهمب رق ىلا ةلطلا تبًارفا اذا
 ىلا رظنا تلقو. هيلع منشق تلف امر سفتسي نا ىلا اتحاف ثنا
 نيملاعلا بر مالك لزن اهب يتلا برعلا ةنل لهجي ةمامالا ةبنر يعدملا

 سلو ريظنلا نم تقتشا اما ةرظانملاو نيلسرأا ديس ثيدح ءاجؤ ||

 "' رثكو اهب مايقلا دهنملا مزاي يتلا مولعلا دحاب هلبلل يريظنب اذه

 ساجلا ٌكنفناو لع ةقرفو يل ةقرف نيقثرف اومسقناو سلهملا لها طغل
 ةدم سدقلاب ماقا دق ريبظلا ناكو . هتعطق ينا سانلا يف عاشو كلذ ىلع
 ةرطصلا دنع هارف فسوب نيدلا حالص نب ناممع زب زعلا كلملا هب زاتجاف
 ريصملا يف هيرو هدنع هرضخاف ملعلا نم هتلزنم فرعف هنع لآسف سردن

 هدر ايل همقث ينل يثل يسوطلا حتتفلا ابا ندلا بابش هب هب عمقيل هعم

 ةزخ لطر ةئامو راند نيتس رش مل ىرجاو ةرهاقلا ىلا هعم

 راصو ءالعلا نم مريغو دنملا نم سانلا هيلا لامو مود لك ةعمشو اذورخو
 ديع دغ يف يموطلا نيبو هنيب ةرظانملا زيزعلا ررق نا ىلا متاق قوس هل

 نم ريجلا قيرط ةرظانملا تقو يسوطلا عم كلسي نا ريبظلا مزعو

 ديدش ًامادقم اثب رج ناك هنا الا ظوفحلا ليلق ناك يسوطلا نال ةطلاغملا

 يسوطلاو ريبظلا هعم بكرو ديلا موزي زعلا بكر نا قفتاو ةضراعملا

 دجوف ةنملا لها نم انالوماي تنا مالكلا ءانثا ىف زيزعلل ريبظلا لاقف

 فيكو ةنملا لها نم هنا كيردب امو لاقف هلتقم ىلا ليبسلا يسوطلا |[

 هيلع هللا لص هّللا لوسر ىكز دقريبظلا هل لاقف ىلاعت هللا ىلع كت

 رثكأو ق (9) يف هلعل )١(
|| 



 «_رثظلا نب نسحلا 4

 000 الإ ةيئاربتلاب صوصنلا هذه فرن ال هناق لم ديل
 .( حتفلا ابا خيشلا تيأر دقل ىتح بدالا ملع هيلع بلاغلا ناكو .ةغللا هذهب

 ةبرصملا رايدلاب ذئمو» سانلا خيش وهو يطلبلا يوحلا ىسع نب نامئع
 )00 | و ةشللا ”” يثاوح نم :فورح:: نع دليفتسملا لاؤس هلأس
 | ىعش اذه لاقف بطحتش لاثم ىلع برعلا ظافلا يف مقو ادع يرضحمب
 | تمن, امك نيتلك نم ةئوحنم ةملكلا نا هانعمو توحنملا برعلا مالكي ف

 | بطحو قش نم توحنم بطتشف ادحاو اهلمجيو نيتبشخ راهتلا
 اهتارعم يف لّوعيل هيلا لاثملا اذه نم عقو ام هل تبي نا يطابلا هلأسف

 | هيينت باتك اهاهمو هظفح نم ةقرو نب رشع وحن يف هيلع اهالماف هيلع
 ظ ابا ديعسلا ترو لاق . ”” برعلا مالك نم توحنملا ىلع نيعرابلا

 ناحتمالا هجو ىلع هلأسي كلملا ءانس نب رفعج ديشرلا ن هللا ةبه مساقلا

 | ناكو . اهدراوشن اهنع بيجبوهو برعلا مالك ب يرغ نم تاك نع
 لاق . كلذ ىلع هعضو دق يناسيبلا نب .مبحرلا دبع لضضافلا يضاقلا
 يدادغبلا ريجلا ام تيفل ناتسزوخ تاخد امل لاق هسفن نع ينادحو

 ناتسزوخ بحاص ّسحاف رظنلا مولعيف ًازربم ناكو يناتسربشلا ذيل
 | عاطقنالا نم تقفشاف كلذ ينغلبو هسلم ىف ةرظانلل اننيب عمجم نا

 | ةغللا نم هتعاضل نا تفرعو مالكا لع نم رينا ةعاضب روفوب يتفرعل

 | مالكلا ضرعت هل تاقف ءالعلاب صاغ سلجملاو ةرظانلل انسلج الف ةرزن

 )١( هيهزم يف ةلمخا هذه يطويسلا دروا (9) يثوح هلعل ) ١:7 ( |

 ظ باتكلا ىلع فقي مل هنا ركذو



 1 « رئظلا نب ندحلا

 ينسملا يسردالا زيزعلادبع نب دم رفعجوبا فيرشلاهذيلن هنافوو هربخ ا

 يف هبتك ىلع بتكيي ريبظلا ناك لاق ١١+ ةنس يف ةرهاقلاب يديغصلا ظ

 دلو نم انا ينامن انا لاقف ةبسنلا هذه نع هنلأسف ىناهنلا نسما هءواتف |
 زاريش ىلا تاحترا اهنمو: ةيناعنلاب فرعت ةيرش يدلومو رذنلا نإ ناي

 امف هل رصتناو نامعنلا بهذم لحتاو يسراقلا يللي ابحت |

 178 ًذاوشلاو رشعلاب عراق ناك معلا نم نونش ماع ناكو يداها 0

 قطنملاو مالكلاو فالمناو هقفلاو هخوسنمو هخضانو نارقلا رسسفتب ظ

 يفاوقلاو ضورعلاو وملاو ةغللا يف ازربم بطلاو ةئيهلاو باسحلاو |
 ظفح ناكو مجحلاو برعلا نم كولملا رابخاو ابماياو برعلا راعشا ةءاؤرو |

 تاتك ريسقتلا لع يف عدت ناكف اباتك مولعل | هذه نم نف لك يف ظ

 يبا هقف يفو يلازغلل زيجولا باتك هقفلا يف ءارقلا جاتل ريسفتلا ٍتابل |

 يفو ينسنلا ظن ينابيشلا نسم آلا نب دمحم ريغصلا عماجلا ناثك ةفيلخ

 نال ةرهمجا باتكك ةغللا يفو يناتسربشلل مادقالا ةباهم بات مالكلا | ظ

 تكا هيب 1 لاقو . ةحتافلا خئراقلا درسل م اهدرس لا ديرو ظ

 قالو ةننب ةقع عبرا ةدم يف اهظفخ نارقلا سردا © اهسرداو 3 ظ

 دابع نب بحاصلا, ضورعو ىلع يبال حاضيرالا بات

 نواق ةفرعع اين وكت انيس نب ىلع يبا ةزوجرا قلنا فانني ناك ظ

 تع هامل ام اهلها رظانبو ةيناربعلا ةغللاب ًاقراع ناكو هل بلقلا ظ

 رابحا نم 1 رك نا تفاح ول هل لوقت دوهيلا ءاسؤر ضعب ظ

0 
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 ارشه.ءاودب نب ناقرب زلا . ةلهاب ىشعا .٠ ةريؤن نب متم . لهلهم . ىثعالا

 | .قدزرفلا:ةمرلاوذ . تيبكلا . خامشلا . يعارلا . سلتملا . مزاح يبا نبا

 | يف هبب رغو هيناعم ىلع ملكتو ساون يبا رعش لمو رب رج رعش لمعب.ملو
 ظ ميدنلا قاحسا نب دم لاق . هيثاث رادقم لمع اعاو مب لو ةقرو فلا وحب

 | رعش لمجو.يركسلا ديعس يبا بيرق يناواملا ناكو يناولملا طخ هتبأرو

 ( ين راعشا . ليده ينب راعشا : مهم لمح هتاف لئابقلا راعشا اماو . ءالؤه

 زاعشا . "بط ينب وابشأ . عوبرب ينب راعشا . ةعمبر ينب راعشا . نابيش

 | ىلإ راعشا ."” نيقلا يب راعشا .ةليجم راعشا . ةبض ينب راعشا. ةنانك يف

 ظ ينب راعشا . دزالا راعشا . براحم ينب راعشا . ةفينح ينب راعشا . ركشب

 راعشا . "” ريك ينب راعشا . مجشا يبب راعشا . يدع يفب لاهشإ كلفنا

 ' 1 راطلأ ىف راعشا ."”دمس يب راعشا. موزخم ينب راعشا . "دو دبع ينب

 لاق يلوصلا ثدحو . ةنيزم راعشا ..ناودعو مهف راعشا . بابضلا راعشا
 لثمف يركسلا هيلا يعنف بلع يحن نب دما دنع تنك

 هدحو تومي موب توعو هدحو نقلخي ءرملا

 ٠) ىلتلا تدار وف تن كله نا كد .نئاثلاو

 «(رئظلا نب نسحلا ل«
 ةسهاقلاب تام ًايوحت ًايوغل ًابيقف ناكر يهظلاب فورعملا يسرافلا لعوبا

 نم انبه هنع هدروا ام عيمجب ين دح هو4 ةنس روبش يف ةءرصملا رايدلا نم

 دسا تسرهفلا (*) ممت تسرهفلا (؟) دنفلا تسرهفلا )١(

 ريغو لطخالاو يليقعلا رمحا نباو مرشخ نب ةبدهو ميطللا نب سيق



 31 * يركسلا نيسحلا نب نسحلا »©

 يراو امل ٍدبز نم نيينحلاما١ مه. 'يجت اناعلص هللا لئاق اي
 ةديبع وبأ لاق تاكاشا نمو ءارفلا لاق اق هأب ذشلا اذكه سلو

 نا اومحزف'لاق كخايشا هدشنلا فيكو ءاردلا لاق ىمضالاو ني وا

 لاق لاتفلا ناو عبضلا دلو صقل وب ربنملا
0 ْ 

 يراو امل دنز نم رييثملا ما مهم ؟يجت اناعلص هللا لئاقإب
 ؟” نحت ةدافالا نعانللا نئسحا لافو ةعان ءازرغلا نك . ١ ٠٠

 ربخلا اذه تدجو اذكهم هللا دبع نب توقاب فلؤملا لاق . كءازج بدالا

 هوجو نم هيف طلغ هنأ الإ بانل نم تلع 4 وهو .يزوملا يلاما ف

 ىور امتاو ددز أبا الو ةديبع أيا دلو لوس قلي يركسلا نإ كلذو

 تام ديز واو 7١9 ةنس تام ةديبع ؤناو 7١7 ةنس يف دأو يركسلا

 هذه لعلو ٠٠ ةننس يف تام ءارفلا نال ءارفلا ةقبط يف مث ةروكذلا
 مكانا (تكرفارسم هنع سيمت اهدرواو يركسلا ريغ نع ةءاكملا

 مدنلا قحسا نن دم هركذ ام ىلع تكلا نم يركسللو . اهندجو

 لمجو . ةرئاسلا تايبالا باتك ىرقلاو لهانملا باتك٠ هفينصت يف دّوج |

 ةغلانلا . ينايبذلا ةفلانلا . سيقلا و صا مهن "' ءارعشلا نم ةعامج راعشا
 . ةيصلا نب ديرد . لبقم يبا نب ميت . ديبل . ةئيطحلا . ريهز . يدعملا

 ظ تسرهفلا يدحاط:هرك ذ اسم ًاريثك ففنصملا كرت دق. (*) نح ق (1)



 « يركسلا نيسحلا نب نحلا 1

 6 نمحرلا دبع نب هللا ديبع نب نيسملا نب نسحلا ع

 || يوغللا يوحتلا ديعس وبا يركسلاب فورعملا ةرفص يبا نب ءالعلا نبا
 | نب يحب عمس +08 ةنس يف هدلومو 0٠ه ةنس يف تام رثكملا ةقثلا ةيوارلا
 | بيبح نيدو ينكايرا جرفلا نب سابعلاو يناتسجسلا متاح اباو نيعم
 ا | ةينم ذخاو او المو الزفلا ثراحلا نب دنمحاو ةماسا يلا نب ثراملاو

 | هنع رشتناو نارتلا ئرق ًاقداص ب ناكر يخي راتلا كاملا دبع نب د#

 ظ وهف ًاعجج عمج اذا ناكو هلارظن نم دحا نع رشتني ملام بدالا بتك نم

 يزولا يلع نب سيمخ مركلا وبا ثدح . ةرثكلاو باعيتسالا يف ةياغلا
 (| مدق لاق ( باب باتكلا اذه يف هلو ) هيلاما يف يطساولا ظفاملا يومنا
 ا0017 ىلا سلجم رضخل دادنن/ يركسلا نيسملا ن نتسملا ديعشاوا
 هيف لاق ريغصتلا يف ًابأب ءارفلا ىلماف اهب سانلا خيش ذئموب وهو ءارفثا

 | يفو نآيتهلا "" مفرلا يف هتينثتو ملا هريغصتو نملا وه لوقت برعلا
 ظ ينالكلا لاتفلا لوق هيلع دشناو نّيسهلا راو بصنلا

 | يراواحل دنز نم نيينملا ما مهب "يجن *'اناعلص هللا لتاق اي
 ' | ىوس دحا هيف قبب لو سلجلا ىضقنا ”اذا ىتح ديعس ونا كسماف
 1 لجر الا هللا كمركا هل لاقو هيدب نيب ساج ىتح ديعسوبا م دف ءارغلا

 ' ٠١ سلق كنا لاقف هرك ذا لاقف هرك ١ ىف يل نذانا "رش "يع دقو برع
 ٍ | مهعيمج اذهو نيينهلا رملاو بصنلا يفو ناينملا مفرلا يف هتينثتو نملا

 يبالكلا لوق تدشنا مث تاق

 قى () انابص سورعلا جان يف (؟) قى ٍْ )١(
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 15 6 نسحلا وبا  رشب. نب نسحلا

 ىلا ًايكارب ذفنأ هناو اهىف داتوا ةعبراب هدبؤاو ضرالا لع هتحم كلل ٠

 "ربي رلا نبا مثكو هل اهناكيؤرلا هيلع ٌصنقف نيريس نبا ينل ىتح ةرصبلا
 هيلع أف كل اهرسفا الف كايؤر تسيل ايؤرلا هذه نيريس نبا هل لاقف

 كلءاينرلف ينتقدص ناف كلملا دبعل نوكت نا يب ابؤرلا هذه هل لاقف

 نبا بلغتسف هذه كايؤر تح نا هل لق لاقف كل عقو كوه لاقف

 لجرلا ىضف كولم ةعبرا كبلص نم ضرالا كامو ضرالا ىلع ريبزلا
 هل لقف هيلا عجرا لاقف نيريس نءا ةنطف نم ضف هريخاف كلملا دبع ىلا

 ا وه مونلا يف بلاغلا نا هل لاقف هيلا لجرلا مجرف كلذ تلق نبا نم

 يف اهدتوا يتلا ةعبرالا داوالاو اهلع هتبلغ ضرالا ىلع“ هنكمتو بولغملا

 مساقلا وبا لاق داتوالا تنكسمت امضرالا نم نونكي كولم مث ضرالا
 يف هيلع سايقلا نم يل عقو امو اذه دما يبال لوقا نأ تدراف يدمالا

 ةرشع ةنجاابقو بدا ءوس نوك ناك هال كلذ تهركف هايؤر ريس

 نم ناكو هيلع يديربلا ضبق ىتح مايالا ثضم اف هسفنل ًابعتو
 ناك ام هرما

 * يناروبلا نسحلا وبا »+

 نييوملا ةلزتنملا نم ةعاجل هرك 3 دنع "”ردقملا هرثذ يوت لوا
 ف ناكو باتكلا انف يف ًاقيقدنأ كيهانو يناروبلا 0 1: لاقق |

 هتقبطو يمسرافلا يلع يبا مايا

 يتاهبصالا ردقملا روصنم ابا هنظا () لصالاب اذك (”) كلملا دبع هلعل )١(



 .٠ يدم آلا رسشب نب نسحلا « ١

 اذ وأ .هترامم .نما :٠ نامتلا .يف قاب ادحاواو ْ

 يناسل هركش نع زج لب نب ر اللا“ . نما يتعد
 ينارت معمط اخا الو اميمتسم هللاو تسلف ')
 ' 1| اكلقالخا نضمسب نم' .ًابوهو يل تنك اذانهو: |

 | اماتمت ناكهنكل ىراجي ال ًالضاف ًاملاع ناكو يخورفاملا دمم يبا يف لاقو
 | أكل هظفلو مالكلا ماد ٠ اذا همتمتت ىلا نرظنناال

 صالخو قلطن دنع كيفشت اهب ينآي يتلا لا ىلا رظناو
 | 2 صاوغلا سفنا مطقغت ىتح هصاّوغ هلاش سيل ردلاف

 ١ وبا لاق : لاق يدم.الا رشن نب نسمحلا مساقلا وا يندح : راوشنلا يفو

 ظ هنيب ناكامم ثيدعلل ةولخ ىلع اند راجن دقو ىنثملا نب نيسملا نب ةلط دمحا

 00000 جا ولع انيم دخاو لك دتو يدنربلا مساقلا يبا نيبو

 |” تدل لاق ريب نا بحي الدناو مق الو بره ناب هيلع ترشاو هيلع

 | تلقف ةريثك لايل ذنم اهنبأو ايؤر اهنم ةريثكر ومال لجرلا اذه يف ركفا
 | ىلا هدب امواو طئامل اذه نم جرخ دق ًايظع نابع تر لاّقف يهام ا

 ١ نأ كلذ تلواتف طئاخلا يف هتيناف هتبلطف ينددرب وهو هساحم يف طئاح

 | قبس « طئاملا يف هتينأف » لاق نيخ لاق . هبلغا يناو يديربلا نابعلا

 أ دما يبا نود هل ةطايح طئاملا ناو تباثلا وه يدبربلا نا يلق ىلا
 | ةماتم يف ىأر كلما دبع ناك امل ضيفتسم ريما نا هل لوقا: نا تدراف

 أ رييزلا نبا حرطق ضرالا رم ديمص يف اءرطصا رييزلا نباو هنأك
 ظ « هيز » طقس هلعل (1)

- 

 - سم سس

 0-0 09 022 ا 5-0



 69 « يدم الا رششب نب نسحلا

 نيسح :رعشلا ربعك نكو تان نأ ىلاهني ملا مف ةرصبلا ءاضق يلو امل

 ةريثك كتيبات مساقلا يبالو "9 :تاببشلاب اربتشم ةنيعلا ٠.١ عبطلا

 ةرشع يف مام ياو يرتخأ | نيب ةنزاوملا باتك ابنم اهيف بوغرم 0

 بسنو هنم عضاوم يف هيلع بيع دق ناكن او نسح بناتك وهو ءازج

 ا مامت يبا ىلع بصعتلاو هدروا اهف يرتحلا عم ليم ا ىلا

 يرتعلا يف 7 بسح هبأرب تلاق ةقرف نيقيرف ىلع هيف دعب سانلاو
 دهتجاو دج هناف هبصعتل حيبقتلا يف تفرسا ةشاطو هرعشل مهبح ةبلغو

 رمالا نا يرمعلو يرتحلا لوذرم نيبو مات يبا نسا سمط يف
 ماع يا لوق ىلا هءاتك ىف غلب هبا كنسحو كلذك

 ىلع نيهاربلا ةماقا يف عرشو  اعمسا تراك ناو يعانلا كلب مصا *

 وه لوقت ةراتو '” قورسم وه لو ةراتف يملا ىهوملا اذه فيسزت | ٠
 .رم كلذ ريغ ىلا كلذ دهوك الل 4 فنصملا جاتحي الو لوذرم ١

 نساحم ىف ناكل هلئاضف ردق دحاو لك يف لاقو فصنا ولو هتابصعت

 كانك ضيا: هلو. مامت يبا نم عضولا بصعتلا نع ةبافك يرتملا

 اهبف برعلا كرتثن ينلا يناعملاو ظافلالا ىلع هيف لكن كرتشملاو صلخلا

 يذلا صاكلا نيبو اهللا قبس ناك ناو ةقرسسلا ىلا اهلمعتسم بسن الو

 كلذ حاضيا يف رصقا امو مهعبلا نمو هب اودرفتو ءارعشلا هعدتبا
 امف هيلع نود املاينم انك يتلا هفيناصت نم كلذ ريغ ىلا: هقشقو

 هرعش نمو . مدقن

 فصنملا هلعل 2 #5 ص ةنزاوملا باتك يف (*) تايبيشلاب هلعل )١(



 « يدم آلا رشب نب نسحلا » ها

 1 يرتعلاو ماع يا نيب ةنزاوملا نايك موظنملا رثن باتك .!ءارمشلا

 رعشلا رايع يف ام باتك . اهرطاوخ قفتب ال نب رعاشلا نا يف ب
 )00 | اقلإو ضاخلا نيام قرف باتك ..أطملا نم ابطابط نبال
 ا0)  نلهاملا لع سيقلا ئرصا رمش ليضفت باتيك . رعشلا يناعم
 اا ]ليلغ ليس تاتك . هببغ .فرعيي نا ىلا ناسنالا :ةجاح ةدش يف

 درلا كانك . يرتعلا شب. يناممضاتك ردا اد يناتك ف رفح نبا

 فنئصي مل ةباغ تلعفاو تلعف باتك . مامت ابا هيف أطخ ايف رام نبا ىلع

 زلم ىف هطخ هتأر دادضالا يف لوصالا نم فورملا تناك هلشم
00 

 باآتك يف تأرفو . ةقرو ةئام وحن هرعش ناوبد بات هقرو ةئام

 رك ذب لو هريغو رايهم مهحدم نيذلا ءارزولا ميحرلا دبع يع دحا هفلا
 نسحلا ىلع يبا هببا نع يخونتلا مساقلا وبا يضاقلا ينربخا لاق : هما

 دادغل مدق هناو ةرصبلاب يدمألا رشي نب (ندنملا مساقلا يبا 3( نا

 ةغللا مريغو جارسلانءاو ديرد نباو جاجزلاو ضماملاو شئفخالا نع لمح

 ةنيدع تتكبر ناكو "7لاعسلا رع رشا ىف رابخالا ىورو وحلا

 أ بحاص لاله نب دما ةفيلخ يضلا دمي آب زورا رقع نال قالا
 ةرصبلاب دلكو هدعل نم هريغلو هيرازوو هللاب ردتقملا ةرضح نامج

 . يضاقل ادساو ىتثملا نب عرسللا ن ةلط دما ىناو دمحا نس لا يىبال

 ةاضقلا اهيلت ىتلا فوقولا ىلع يمشاملا دحاولا دبع نب رفعج يبا دلبلا

 دحاولا دبع نب دم نسملا يبا هيخال مث هليكتب_نيلبع يف هب شو

 « لاق » هلعل (؟) ليوحم ق )١(



 0/ « يدمآلا ريشب نب نسحلا »#

 ا نب سابعلا يبأ ىلا اعطقتم ناكو تناكلا ينارصنلا رشل نب روصنم

 يف ةرصبلا لماع دمحا نب ليعامسا رمع يبا ىلا ةرص هذفناف سجرسام
 هلوخد دنع مايقلا هل فوتس مل هنأأل ًابضغم هدنع نم داعف هتاجاح ضعن
 نبا قروز ينتيطعا ول لاقو ىباف مايا دعل هذاشا سابعلا ها داراو

 راص ار فص لاقثم فلا ىلع عضو اذا هنم لاقثم لك اييكاولم ينتساولا
 فورعم قروز اذهو . اظيغم هنع كسماف هيلا تيضم ام 0١

 نب لبس 'سابعلا يبا ىتاود تيأر دقو لطر فلا ةيامئالث هلختو

 ةهنق ىأر هنا رك ذ زاوهالاب ةاضقلا يضاق نالع نبا "نا هل يح دقو رشن

 ناف لاق نالع نبا لوق درب هل ليقف لاحم اذه لاقف لاطرا ةرشع امزو

 داوس عزجم ينيص راضغ لمح الذ نوعج ء طاش ىلع نا نالع نءا لاق

 . اهبجيا نم اذهو تانلابملا يف تاداع سانللو جرفلا يبال تلقو لقا

 تاغلابملا هذه يعدي ةنزاوملا باتكس حاص يومتلا يدم الا ناكيل لاَتف | ظ

 درواو هذ يف لاحلا هيلع قاض اذا هبيعا دارطتسا املعجبو مامت يبا ىلع

 اهللوا يبا هنديصق نم هلوق هءاتك يف

 ابيجت الا لولطلا ايام نم
 ابيضخ“ نتاوشا تلو نا امد د شسلا قائل. ىلا ا

 ابيشمو ةتيم نريتعيظفلا الادهلءاودلا ىجرب ءاد لك

 ةنلابملا هللاو هذه جرفلا وبا لاق مث 9 ةئرملا اهتاملاتم ارم كلش ا ١ م

 هاينان ف يول ل هلو . ءامسلا اهب غلبي يتلا

 ةنزاوملا باتك يف داقتنالا اذه ىلع فقا مل 2# -ق )١(

000 



 اش * يدم آلا رشب نب نسحلا ©

 0 |0000 ال دا ناكل دخلا قدملا نم سول لاقو نبالا لج نش

 | قاما ينا ةمجرتب ربللا اذه ناكفلؤملا لاق  انامز كلذ دواعتن انكو
 ظ | يقاب داع ام ىذمألا لاَخ حاضيا نم هلوا يت نا الا ىرحا جاجزلا

 | نيسجتو فيل ةنس يف ة ةرصملاب ءاضقتلا يلو دق ناك يلع وبا لاق . ثدحلا

 ْ ظ يبال اله لو هال هب فرص نم ةلزنع ممدنع 0 ةنامالثو

 1 نسملا مناقلا ونا هيف لاقف يعهاهلا دحاولا دبع نب دم نسحلا

 1 ا م رسما يبأو زان مماقلا يبا نييضاقلا ناك يذمألار شن

 ه1

 دحاولا دنع
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 انيإ

 اهذيإ

95 

-9 
٠ 

2.٠ 

3 

 اني

٠ 

 يم

8 3 

٠ 

٠. 

 ََة -- 2 - الق

 لي اروط يهو تعلق دقو

 نرزإ#

 هسا ار

 ال نيدلا يي ناك نمو

 0 نيك كالم علاو

 جاعزتاللا كلذ اهقرافف

  يبوذخ يدان تاز قوق نم

 نيم نع نمو راس نع نم
 نيبحلا قيوف اهارث 0

 نيزح بيتك لوقب تدرف
 ينورصبب نا سانلا نم ىثخاو

 ينوعظف يب كاذ اولعف ناو

 نوؤشلا يذمل نيركتملا نم

 0000032 دسصو ا لع

 نولخ وا ةح ىلغ اما م

 نوكسلا يف املاح ىلا تداعو

 ججرفلا ابا نا ىعاشلا اغببلا جرفلا ابا ًاموب تئدح لاق رصن نبا ثدخو

 قوف ق (؟)  ق: راوشنلا )١(



 كك يدم آلا شب نب_نسحلا 9»

 وبا ينتدح لاق . ةفنصم بتكو ظفحو ةباردو بدالا يف مان عاسلاو

 وهو ”” برش هللا ديبع نب مساقلا ةرضحب ةليل انك لاق جاجزلا قاححسا

 بيرع ةبراج ةعدب تنغفربزو
 لم دل ملاظ نمو لدم نم هب مركأف "لدا

 لقملا دهج كلذو ل هتلباق ززمتام اذا

 "لذا هتحالم الواو 2 ًامضاخ هل يدخ تلساو
 نسحتساو دب دش أب رط هيلع مساقلا برطف اًدج ةنسح ةعنص هيف تّداف

 ًاربخ رعشلا ” اذهل نا يالوم اي ةعدب تلاقف طرفاف رعشلاو اًدج ةعئصلا |

 نم انبجمف لاق يضاقلا مزاح يبال وه تلاق وه امو لاق هنم نسحا ًايسح
 هلا ر زولا ”يللاقف هضبشو هعروو مزاحيبب يضاقلا فششة ال عم كلذ

 هنرك ابق ةبحسو نمشلا اذهل ١ع هلاثناد مزاح يبا ىلا "”ىكرأ قاحسا ايا أي

 ةوسنلق هيلع ةاضقلا يزي لجر الا قبب لو ههجو الخ ىتح تساجو
 تصصنقق ايش هقكا نم اذه سيل لاقف ةولخ ىلع هلوقا "يبث اننس تلقف

 يف ناك *يش اذه لاق مث مسبتف ريملاو نعشلا نع تلاسو 30

 ( هنبا وه اذاو سلاجلا يضاقلا ىلا ًامواو ) اذه ةدلاو يف هنلق ةثادحلا
 يل دمع الف .نآلا اماف ةكلام. ىلقلو-ةكولمن يل تناكو الئام ابا 0١

 امم هللا رفغتسا اناو در ذنمارعش تام الو كانس- ٠

 كوضف هتربخاف مسالا ىلا تدعو اقرع ”ضفرا ىتح ىتفلا جوف لاق. ىذم

 ا ق (4) اذه ق (©) راوغنلا يفام ىلع ديزم تيبلا اذه (؟) -راوغثلا )١(
 «ركب » راوشنلا (©)

١ 



 «« رشب نب - دسا نب نسحلا # ه5

 ”0/1] نه كيف ىضقامو . انسا:تمب بح تع نا يذلا[نا
 | ىضق نيح ىملا تارفز نم ٌدشا هتةيلخ يف ًاثيش هللا ىضق نا ام

 | اضق ماهتسللا بحل نا ليق نا ينعجواف ابحت فلك ىضق الف

 'ارشأو يلالعا رثكم انو ىمسج فلتماي كارت
 يضار ما كبح 6 0 طلابإ كا ابفح نم

 « بتاكلا يوحتلا يدمألا بحب نب رشب نب نسملا ع
 ديج مهفلا نسح ناكنييئاطلا ني ةنزاومل بناتك ىحاض مساقلاوبا

 يبال يفاوقلا تاك" ىلع عاتب يعم ار كاردألا عبر س ةءاورلاو ةءاردلا

 تاتكلع هطخ تدجو مث ةنس هب وطشت ىلع هعمب دقو دربملا سابعلا

 نيسكلا نب دم لضفلا يبال هفلا دقو رعشلا دقنو رفعج ن ةمادق نييبت

 يف ميدنلا نبا لاقو .س>ه ةنس يف هطخ بتكو هيلع ارق دقو ديمعلا نبا
 | دبعلا ب,رق ةرصبلا لها نم وه : م70 ةنس يف هفلا يذلا تسريفلا

 يبا طخم هربملل يفاوقلا باتك تدجو مث نآلا ىلا '' ايحب هبسحاو
 هآرق يوحلا شينح نب دمصلا دبع نا هدانسا يف رك ذ قيلاوملا روصنم
 أ يف نسحلا نب لاله مرات يفو مم ةنس يف يدمآلا مساقلا يبا ىلع

 اةدبلاب ىدمألا رشن نب نسملا 0 ةنسلا هذه

 | شب نب نسحلا مساقلا وبا ينثدح ”” يخونتلا نسحملا مساقلا ونا لاقو
 ظ نءهسسح اول © دحاولا دبع يي نم ةايعفلا 1 يدمألا

 ةرضاحملا راوشن يف () ايح (16) تسربفلا يف )١(



 هع ا 6 يقرافلا دسا نب نسحلا

 دقارفلا كلذي امم ”ىل ديعتس نإ لكل مجنأ يداس نع لسف 1

 دعابا يلا موق يناصاوو يتوقشل ببرقلا تنأذا كتعطق
 اودع ىتا ناهب يل مثاف ٌنامذ انبرق دعو ىتا نا يدو لها ايف

 اضيا هلو

 حدق وا هاوبم نسح رظنم وا 0 ودش الا يف ظ

 اوحدق اه.رش يف ةما عدو اهنم افرط ذخن اهافنا مهل حارلاو 1

 اوحدق اهب ادنز مما اهتاقس  اهطلاخ "' حدلاام اذا لاذ ركب | ٠

 أضيا هلو ظ

 اهدوقو يلق ومش ران, كدعم ٠ يلضا نيب ام تمرضا دقف تدع |
 اهدوقو يراهظا جوه اهب لك ةعول ءادبب مطق يبن تفلكو ظ ظ

 اس ظ
 رج قزرلا نم هلالا كيلع امب ريصاو هدا ىلع دلت

 رماد اخ كف 0 ءاضقلا فرص كنطخسا الو

 ىرس, ليلا .ىجد هيلا دس , .”:بلاطخعرصا قرر ل
 اري رسل مم نإف اًريخ ك يلع "ما قابض اذا مقوتا |
 أاضلا هلو ظ

 ضرس ىجلاهنم ىوملا "تح نق , . انمز ىلا ا يلق ناك دق |

 انضر ماجلا كيف هل تحيا دقو هتيش ناك نم ىلع تطنس كف
 اضرغ بلح لق لك احل حنا  هلاساوا 0 ا اذا نماي |

 حابا هلعل (**) ابلاط ىق (؟) ءاملا هلعلو : لصالا يف اذك ( ١1



 * قرد ن ىلا » 3

 ١ ضبا ف
 يدوعو ًالصو كنم انل يديعا بيبلا اهف راز ةليل ابا

 دوعو يأ ةبر نيب هب امتمتسم كنتدبش يناف

 دوعو كسم نيب ام عوضنت 2ضايرلا يهزك ثيدح بيطو
 يدوعو يشيع سلأب رضخااه 0ةليل نم دعاورلا كتقس

 يدوعو يلد هد والشا هي فلخم هلو دعو» يل يفو

 يدوعوام» كضيرم يروزف ينتضمما تيضقت الف
 ظ أاضيا 1

 | اديقانملا وسلا هغادنما لاخم نمو ميظنلا ردلا هرثث ىح نماي

 | اديق انعلا لبج يفو كاوه ىلع فسا نم مض ماهتسم لعفطعا

 ظ اضيا هلو
 احلل الو يلق ه. سبب اعيش مب عولولا فرطلا ظل اف من

 '”000 اذ نيع ناسنأ هراكت نم“ عمد ِضْيَف اعولف ]|

 ظ اضيا هلو

 | ادجاو يدجوك يل هارا تسلو بحجاص لك يفدجولا يناعا مك
 | ادجاو تنك اذا لبس يلإ هاقتلتو باي بر مدع اذ 'تنك اذا

 | ادجاو تسل ايفاص الخ تاهيهو ًايفاصم اليلخ يرهد يف لواحا

 ا أاضيا هلو
 | دقارف كنم فرطلا اماو يتوسل دهاسف ينم فرطلا اماف تدعب

 يعمد ىق (*) ىول نم لوهجملا ةغيص )١( ظ



 6١ * قرافلا دسا نب نسحلا

 رت نا لالا ريض ىلا نس ىكتاابع نت 1
 ايدصاملتدجواف تبط نكلو حش امل يكرت امو

 أضيا هلو
 احالم مثرهاوظ تناك ناو حابق مهطاوب ناوخاو
 اهنذلع تع اهقذ لف اياذع مدو هأيم تبسح

 اضيا هلو
 يراوع رورتملا تاقواو راعم كعسم صهدلا .ن 0 هانْوُع ِتقوو

 يراوع دير ال امو ىاق هعبج هيغل امم هبناعم

 راذه يا ناكلاب هل ندعو عبرا نبا هيف سأكلا (* انيلغ رادا

 يرادم حجاجزلا تح اهلمانا امناك نفك هنم 5-0

 ْ أضلا هلو

 دبعا هل سانلاف "" كلع ديغا نداش يلق م

 دبعا هل "تنك هفرظو ' هتسح يدش نا

 اضيا هلو

 درولل هادخو هانيع يظللو هدق نصغلل نسحلا عيدب تبوه

 درولا دسالا لعامادقم تنك ناو ةفاخا نكل نآلرألا 00

 اضيا هلو 1

 ىذقلاو كنيع ءاشع وهو هارتو 2هبرق هركحي, كنم ناد برو
 اذ قلاو ًاقافك اذ كءاقث كرئاو رولا اذه ابيع خو 0

 ١ كلم ق(” قا



  0٠قرافلا دسا نب نسحلا «

 (باسلانيع) انيع رغلا مويغلا نم ر ' ازغلا اهعمادم تك
 (صخست) انيع قلت مل مل انيع افش رئأ ىلع تداج
 (نييلاةعساو) انيع نيدخلا ةلبس بث ارتلا ةحضاو لك نم

 ها نيج نيعشلل . ايمجو رحم .ءارغ .|
 (ديس) انيع تنكو ماضا اذع اف يح يف تيسما

 ]انيعنيرس نهبدذا بث اكرلا ككر تكرح:ال 000000
 (ردصم) انيع هللا هاعر الف ل اصولا انل دوسحلا راغ
 (قرطانيع) انيع . هالوا. يف يانيع 20تنباع افرح تمذف
 (صضذ) انيع اقرو ال دولا يف .اصو انفضانت :تناك
 (ناصقتت) انيع لصولا كاذ نازيم يف ترصلا دقو ينمل

  5(انعمب)  انيعو هيف نكحن ملام ىعو انيف خا نم
 (ليلخلاباتك)“"انيع نيعلل هباردع يف هتفنص بحاصمو

 ةمعشلا ىف لاقو
 يداسهج لثك ةدهاح ثم ةديحو مالظلا يف يل ةعدبو

 يدابس دابسلاو يلق بلقلا» يعمداك عومدلاو ينول نوللاف

 يداب اهنم وهو ًايفنخ يبل 0 نكي ملول اتنيب اهف قرفال
 أضيا هلو

 اقيفميركس نمت سلفتفشر  اقيحر ما كباضر نم اقرا
 اشر ءامسالا يف نب تاهج نكحلو هامسا ءابهدللو

 )١( انيع نيعلل امتددعا اهتفنص فحاصمو هلعل



 : 6 يقرافلا دسا نب نسنحلا ©

 ”اديدش ًاعانتما ناورم نبا عنتماف ةعافشلا يف ةدانعلا دّرجو يناسفلا ماقف
 نا بجو اضعلا قش نم هدمتغا امو هسذ نا لاقو ةتغافش لوبق نم

 اذه نيبو يني لاقق . لتقلا ريغ ةنوقع سيلو اصع نم ةنوقغ بقاعب
 دسك هانم ير الا هن لفكتا أباو هيف يتغافش لوبق تجو ام لجزلا [

 يقفرعتا هل لاقو يناسفلا هب عمتجاف هل هقلطاو هنم ىبهتساف . هركن 'يث
 كب هللا نم ءامسلا "” كولم نم كلم كنا فرغا يىتكلو هللاو ١" ذل لآق
 امو لع ترتسو كنتديضق تيعّدا يذلا انا هل لاقف يتحهم ءاقبل لع

 ةديئشقا تست الو كنازنام دسا نا لاقف ناسحالا الا ناسخالاءا ص

 كارؤ هذه ريغ اهاعدا اذا ارق نو م ابحئاض تسفتف كلاس

 نبا ماقاو . ءاج تين نم يتاسفلا فرضناو . اربخ كنءورم نغ هلا

 ىلع دحا مدقي و ةناوعا هاداعو هتاوخا ةامجو هلاح تخرو ةدم دنا

 نبا اهب حدم ةديصق لمعف شيعلا هن رضا ىتح هتدفارم الو هتنراقم

 لاقو يضغ ابيلع ناورم نئا كنقو الق هيلا تلصو ىتح لصوتو ناورم

 دقلا ةّشيملاو.دقرلا أتم دئر' قع سأرب اسار ام ضلخم نأ هين ٠
 نمو . هللا همحر هوبلصف هب اوبهذف هوبلضاف هب اوبهذاف هتسقنن يلرك ذا

 هللا همر يقرافلا ذشا نب نسحلا رعش |

 انيع نيبلا كشو دب يل ١1 ” ىرثلا لك ١١ مل |
 (بيقر) اتتيعو مكل لع انذا رك < ينك ادغدقلو
 (ءاملا نيغ) انيغ عمدلاب يرظان نم 5 و دمنا 7 كلا

 تماسافق ()ينك ى (6) ىركلا هلعل (4) ق () ةكئالمديري(5) -ق )١(
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 * يقرافلا دسا نب نسحلا 1

 | رماو دسا نبا ةبناكمي رما مث انم رخسبف يملا اذه "يحج لاقو كلذ نم |

 | ىهناذ نيرضاملا ضعب جرف هيلا اهلسريو هطخ ةديصقلا بتكي نا

 ٌ هتعاس نمبتكم داج مالغ "ل ناكو دماب اذه ناكو يناسفلا ىلا ةيضقلا

 7 1١ رمنعلا لوق يلع جراف ريمالا ىلع تمدق ناو لرش“ |رانك بس نبا ىلا

 ْ أ تحلمو اب ايعواامل ًاسعتسا كرش نم ةديصق تيعألف هيلعيتردق عم

 | ١ ىف نقولا كيأرف تائس ناف كلذ نع لأست نا دعنا الو ريمالا اهب
 || دسا نبا دحخل ناورم نبا باتك لبق يتاسفلا مالغ لصوف باوجلا

 || درو الف اذه لبق ابلئاق ىلع فقووا ةديصتلا هذه فرع نوكي نا

 |.( للقو هكشو يعانبلا ىلا ءاساو كلذ نم بج ناو م نبا ىلع باوجلا
 - | ديسحلا لمقلا اذه ىلع ملمح امناو كولملا نيب يتحيضف كدصق امن
 006 ىلا فرصناو يناسغلا ىلا ناسحالا يف داز م هيلآ نبا ىئاركسم

 - | نبا ىلا نيقراف ايم لها عما ىتح ةديدم الا كلذ ىلع ضع ىف هدالب

 1 أ ةبطخلا ةماقاو نايصعلا لع هودعاسلو مهيلع هورمؤل نا ىلا هوعدو 2

 ” || مهباجاف ةبطخلا نم ناورم نبا مسا طاقساو هدحو ءاتكلم ناطلنلا

 > ]| ًارصاح نيقرافايم ىلع لزنو هل دشخ ناورم نا كلذ غلب و كلذ ىلا

 . || اشيج هيلا اذقتاف اهدمتس ا كلملا ماظن 0 دْشاَف اهرما رع

 يح ةل دملا ىلع فحزلا يف اوقدصو ةلودلا نايعا نم ها ناطلسلاو

1 

57 
 | هلتش رماف ناورم 7 لادا دسا نبا ىلع ضبقو ةونع اهودخا

 )١0(ق-ه
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 « قرافلا نسملا“”نبادسأ«نننسحلا» >0 1

 ريثك ةيفاقلا نم نكمتم ظنلا حيلم يئثاوملا قيقر ىعاشرصن وبا 00
 ماظن مايا يف ناك عيدبو ناسحاو عينصلا نم تي هلواخ الق سينا 2

 هصلخم اهاوما ءافيتساب اًدبتسم املامساو دمآ لعالوتسم ناك
 يف فنصو ىدتش ةغالا:يف اماماواسأر اي وحب ناكو "اي لماكلا | ٠
 أمم هردق 2 هلضف لدع يدهاش ماقم هل موقت فيناصت بادآلا | ٠

 .ةلكشم تابا حرش يف حاصفالا باتك . ريبك غلا ح رش فاعلا 0 ١
 شيعي نب يلع نب شبعب ءاقبلا وبا نيدلا قفوم مامالا خيسثلا يتدح

 ىلع مدق لاق كنز نب دوم نبدلا رون ركسع يضاف ينثدح لاق يومتلا | '

 نم ناكو يناسفلاب فرعي ميلا نم ىعاش ركب رايد بحاص ناو نبا |
 ىلا هب عمتجم الو هلذنيو همركي ىعاش هيلع مدق اذا ناورص نبا ةداع ظ

 نا قفاو هيعدتسم مث هرعشش حلضياو طوف ناو ل ظ

 حتش ملف مايا ةثالث ماقاف هتحيرش "ةنث' هرفَتس يف ًاثيش دعا نك 0 ١

 رغب ريمالا قلي نا 0 الو اطسشنم 0 دحاو تدب لمعلا هيلغ ا
(50 

 تكيضغف 007 ا١ِلإ أبيف ريغلا ملدسا نا رعش رعش نم ةدمصق دخاف مدن ا

2-7 
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 هكتامفش نرخ نانو

 ىلا يعسف » وَ ةل تطقس اهلعل (5) « هاحلا » دعب اهعضوم « بيبطلا لكلا |

 «دسا نبال ةديصقلا ناب ناور نبا 1



 7 6 قاحسا ن  دمحا نب نسحلا 1:5

 11 أ هلوص 0 ولا عفرف سي ةروس تنأ أرقا خّشلا باعصا نم لجرلل انلق
 007 : ًاطخأو 'ىراتلا شهدف هلاح بقارنو هيلا رظنن انكو ةروسلا ًارقن

 0! أ 9 لجو نع هللا ايدمحو كلذب انررسف هيلع درو هنيع خيشلا حت :فف ةءارقلا

 || همجو ىلوف هتفش ىلع حدقلا عضوو ءاودلا نم 'يث هيف حدش هيلا يح

 001 امم ًاعفار هللا لوسر دم هللا الا هلال لاقو هنيع حتفو هيفب حدقلا درو

 7| نانملا لعا لعجو هاضراو هنع يضرو هللا همر هسفن تضافو هنوص

 7 قم تشع عساتلا نسجل ةليل ة نمل ءاشعلا ليبق كلذ ناكو هلذأي

 00 هنبا هيلع ىلصو ىرمسم ىف سيجا مد نفدو هل مأع للوالا ىدامج

 - ]| هتفيلخو هماقم ماقلا ديمحا هللا دبع وبأ مالسالا خيش نبدلا نكر مامالا

 || هبقانم لع لقشي. يذلا باتكلاو هللا همحر هعابتاو هناعصاو هدالوا ىلع

 700000 ل1 لدتبإ ةذبلا هذه تبتكا هاو لليلج معض باتك
 "|| هلآو دم هيدن ىلع هللا لصو نيملاعلا بر هللدجلاو هيلع هللا ةمحر هتبن صو

 نيعبمجا
 ( يومنا نع دابع ينأ نب قاححسا نب نسسحلا

 2 دو ميهاربا همو ديلا يلأ نب بح هيقفلا حصن, ناك نولا هوجو نم

 0 7 |0000 الع نممملا فنصو هنضوم يف ركب اضيأ يوحن دابع

 "| هوم ةنس هتافو براقت دهعلا بب رق وهو نوثدتبملا هأرش. نمللب ار وهشم

 1 لئاقلا وهو

 نا اطخ 1رمانا الو . ينعش نم نفلا ام كرمعل

 نسحت .انمب لك تبطافن مأنالا تفرع دق يننكلو



 1 اي ىناذمملا ءالعلا وبا دمحا نب ندحلا 5 1

 | تان نرخ .الاو نيلّوالا عماج زعو لج هنأو روبقلا يف نم ثعبس هللا َ

 نا دبش و رضبلا مدفن و يعادلا مهمل دحاو ديعض ف مولعم م م "1

 5 كلددو هل 0 ال نيملاعلا بر هَل هياضصو هانا هتالص :

 هيلع هللا ليص دمحتو د مدلشالابو 1 هللاب يضر هنأو نيلسملا ' لواوهو 1

 ”لحو زرع هلل ندد هناو اناوجال ا نايكللم ؟لليأو يانا نارشلاب و رس[

 عيمجم هيلا لسوتبو َلِجوّزع هللا ىلا عرضتبو ثيدحلا باكا بهذي | ٠

 5 هتكمالم عيبجو تامانلا هنالكو ىسملا هلامناو ةلزللا 3 1

 هثعس ناو هافوت اذا كلذ لع هتيعو ع كلذ ىلع هبيحم نيلس را هنايمتاو )

 ىوقتب هتايصو عمس نمو هتسأرقو هتصاخو هسفن ىضواو نيدلا مو هيلع 1

 ؛ يف هورك ذدو ندماسلا يف هودمخحو نيدللاو ودسبعب ناو َسلاآ ٠

 دوعسم ينا خيشلا ىلا 5 نوما هَ 21 | نيوع الوأ نب ركاذلا 0
 ءاضق يفو هدب هفلخ امو هتكرت عيمج يف نزالخا م ءاقلا يفا نب ليعامسا 8

 راثباو هللا ىوقتن كلذ يف هركذو هاياصو ان هنوبد ءاضتقاو هنوند | '
 ا نمف ىلاعت هللا لاق دقو هريغيو كلذ نم ًائيش لدبي نا هرذحو هتعاط 0

 ْ ”ناع محل "أل نا كتوأ كي ىبنلا لع ةمإ ملف ةعمس [ ا

 دب نب دمحا نب نسملا نب دمحا نب نسحلا انس ةيص ولا هذه ا 0

 ننرقعز هدا الل هللا يف عباسلا ءانالثلا موي يف راطعلا نبا | 0
 لاق هنع هللا يضر خيشلا حور ضبق دبش نم ينثدحو لاق . ةلايمس 0

 ةنسال ةباعر ةدابشلا ةلكهنقلث نا سحن انكو تقولا كلذ يف ادوعق انك ١

 ىتح نيريمتم انيقبف بدالا ءوس رذحنو هتبيه نم ىشخ انك اذه مس
 انفي 5 علا

 ا 8

-2 + 

- 0 
7 



 « يناذمطلا ءالعلا وبا دمحا نب نسحلا 15

 | ملاع ضرالاو تاومسلا رطاف مهللا لوقب لاق . يصون فيكو لبق . هلقعو
 نأ دهشأ ينا ايندلا راد يف كيلا دهعا ين ميحرلا نمرلا ةذاهشلاو ٍبييغلا

 | كدبع سو هيلع لل لص ادم نأو كل كبرش ال كدحو ثنأ الا هلاال

 | ردقلاو باسملاو قح ثمبلا نأو قحرانلا نأو قح ةئملا نأو كلوسرو
 || قاو تعرش ممالسالا ناو تفصو !ىنيدلا ناو قح نازيماو ق>
 | هيلع هلا لص ادم هنأ ىزج تلزنأ كنارقلا ناو تثدح امكلوقلا
 ظ قيرك دنغ يندعاب مهللا مالسلاب انم ادمش ايحو ءازملا ريخ انع لسو
 ظ يفت ىلا ينلكت ال .يئابا هلاو يملا يمعن يلو ابو يندش دنع يبحاصابو

 | ريما نم دعابتاو رشلا نم برقأ يبسفن ىلا ينكت نا كناف نيع ةفرط
 : مون ادهع يل لعجاو يتشحو نم يفربق يف ينسناف

 ظ ذا ب الإ | ”اقشلأ مال كارقلا يف ةيسرلا هذه قيدصتو .هتجاحب
 | نم اهنلقتو هال١ ةنس هتيصو هذهو تيما دبع اذهف ًادهع نمحرلا دنع

 ظ نسحلا نب دمحا نب نسا د قفوأ أب افخم .خرلا نئمحرلا هللا تسل : :هطخ

 1 دوا هرصا زاوجو هندنو هلقع ةح هي نوط راسا دخن دمحا نا

 أ دلو الو ةيحام ذخت م هل كيرشال هدحو هللا الا 5 نأ دبشل وهو

 | لك قلو َلّذلَأ َنملَو هلك مَلَو كلل يف كب رش هَل نكي لو

 | َنيِمَلاملأ ْبَر "هلا كرات اذكلاو ا دل كد هردقف "يث

 0 هلك ندلا لع هرهظيل قملا نيدو. ئدهلاب هلسرا :هدبع1دمت نا دهشدو

 | ديشلو ًاريثك ًاميلس 0 هب احا ىلعو هيلع هللا لص نوكرشملا هرك ولو

 أ ناو امف بيرال ةيب ”[ معابلا ناو قح ثعبلاو قح رانلاو قح ةنملا نأ

١ 



 اًدلاوو الاخ ضرالا يف نم ريخاي ةدلاخ سانلايفرهدلا ءاش كب ||
 اننا يوزو ايان يو دبع ينلا 5 يورتل ظ ١

 ادجاستنك امثيح يناصاذهو .افصلاب و نوجلاب يئاءداذهن | ٠
 نال تثام ا :لوش هنع هللا يصر خيش كتعحمع# لوش ةقثلا كتمعبتو لاق | ا ا

 ص 6-5 " ةلزو همسا ركذ هئاقدصأ دحأ) َ 1

 انين ةفلنس هنم تشتم نات سارا بايك, ةكيب لك بتال دعل 01

 عم ددجا نأ كد را أباو تبصاالا هللا روش بجر روش نمل 3 لوس وهو َ 1

 تكف هنافو "يف راو هيوم

 رداقلا دبع ابربخا مجرلا نمج نمجرلا هللا مس :هتييصو باتكاذهوآ ادبع ينر ْ '

 ىلع نب نسملا لع ولا ابربخا الاق ينابيشلا ديما ن هللا ةبهو ينسويلا 17

 نب دمح نب دمحا نب هللا دبع انثدح يعيطقتلا رنعج نب دما انربخا ميلا |.

 نع رمح نب لل“ فيبع انثدح دنع نبدي اندج اينءأللا يضر لح | ٠

 لاق لسمو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنع هللا يضر رم نبا نع مفان | ٠
 ةنوتكم هتيصوو الا هيف يصو ٠ 'يث هلو نينليل تيد لسم ما قح ام ظ ١
 ظفاحلا دم نب دمحنب ها نب ىهاز مساقلا وبا خيشلا انربخاو . هدنع || ٠

 ركب د يللا يلا ب انبخا سرج هس لأ انربخأ' ا ا

 يندح يل ديزي ن ع 0 يضفلا يغار نب يلا ندع ١

 هللا لم( يلا ىع امهنع هللا يضر رمح نبا نع عفان نع بتذ ينا نب دمخ ١
 هنءو ص يف م ناك توملا دنع ةيصولا نسحب مل نم :لاق سو هيلع 5

 ا ] دبع ق (*) لوالا دغ هلعل (5) هتيسنو هلعل )١(
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 ه>دم يف اضل دشناو

 دحج مهنكع سبل نا ىوس 'يبثل هلضفب نيدساملا فارتعا سيلو

 دب هب اورقب نا نم محل لهف ةببش هيف ام رِجتلا دومك ادب

 نب كلملا دبع نب نامع ورمح وبا نيدلا لضفا ةمالعلا مامالا دشناو

 هحدم يف هيلع هللا ةمحر يخركلا نيسان ديعس نب دمحا نب هللا دنع

 ليطو ىلا كيطعي صهدلاو لوز مومهلا ماياف اًروص

 لوفا سو ءاو ينامالا 0 7 ةداعسلا كلف نم" اودباو

 لوحنو درت كافشلا نا. :ةلم 5 لا اذا نسيان ال
 لوبذحامرلا يف نسحب ”ىنبلفا ىنغلا مدع هب يرزب ال لضفلاو 5 . 1 : : هلال

 لولف هر اذا عارقلا موب هلاضم دعب بضعلا رضي نا ام

 000 ابابقلاو يفايفلا طس» . ًارمشم وطأو رسلاب لغتشتال
 ليج لاجرلل دلجتا نا هب ًايدتسم ليللا داوس سبلاو
 ليفك ليجملاب مركتلا ثيح ىلعلا فنك يف سيلا نينتىتح
 لوضف هيلا الا الفلا بوج نمنيدلا طقم رقلامامالا فنك

 ليت هارذ يف يلاعملا يغ عديمس ءالعلا ينأ كانا سس

 هحدم يف ةريثكراعشا مزراوخ بيطخ يم نيدلا قفولو ةليوط يهو
 اب

 ق (5) دوعيو هلعل (#*) ريكنمادلا هلعلو لصالاب اذك (؟) فرحم تيبلا )١(

 تابسلاو هلعل (1) سلو ق (©) نا يخأ

 0 م

05-6 0 
--00 
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 نسم نع ”كدصقوايحىرئالال» .اهنوؤش تنفك كاسم كلا
 أعرجا مر دق عمججا للوم.نا: لع: ةلالدءاضيارطقلا كاذ لآ

 أاعطق ادب لوقا اعطق اهب تالح ةما مجرب هللا نا كش الو

 خيشلا" اهدرفا دقو ناسح دئاصب اذه يبرذملا هللا دبع ونا هحدم دقو
 بقانملا هذه فلؤم جرفلا نب ميهاربا نب دوم نب دمحدللا دبع وبا مامالا

 رك ذ دقو هللا همحر اهلك ه طخ ءازجا ةتس ىلع لمس لصالاو هللا همحر

 دمح نب دم نب دم رشلابا تمم : اترك ذ ينلا دئاصقتلا رك ذ.دعب هيف

 ينرذللا هللا دبع وبا ناك وقتي هللا همحر لبس نب هللا دبع نب هللا ةبه ناا ١

 أو لجو زع هلوق غلب الف نآرقلا ًارقيوهو ماظناا ةسردم يف ناهفصاب || |

 ىلا لبقاو هبتكو هتعتما كرو خرضو ماق نقلا َكيِأَب ىتح كبر ظ
 قفوم دشناو . رثا الوربخ هل معسالو كلذ دعب يؤر امو اماه ءارمصلا | ٠

 هحدم يف بيطخملا ىلا دمحا نبا |

 ظحاملا ظفح ماه تكشبلجرلاب ظفاحلا ءالعلا يبا مامالا ظتح

 .ظفاملا رحب رحب نم بعشتم  لودج نم هرحب رحب "” نب ورم
 ؟”:لنفال ينالا سوفط رحب نم كرحص لبق انآ 34
 ظئافلا عازتلا يف كلبق لعلا» ىلعلا ناس نم ظاف دق ام تيبحا

 ظهاب ملع ءبع نم 0 معا هلع ىندا ؟بع ايربلا ظبب

 ظعاولا ظعو "يف عجن, ناكول هوي واس( نا ىلا 5

 فرح تينلا (4) رخو ورمعق () اهذروا هلمل (5):كدصي هلمل ١ ١١(
 زواحا هلعلو لصالاب اذك (3)-ق ه2[ '

003 
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 يبا ظفاحلا ام اسف اهيل لا ىلص هللا لوسر تبر و اريثك الخ مرملا

 امو هع اوم امو مرملا مس نم ىلعا م ا الا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تبأرو قوف ىلا نارظنب و ةبعكلا نالبقتس اهو

 تبأرو هيلا ماق مكتب نا دارأ اذاو ةبمكلا قوف وحن دحا عم ملكت ملسو

 قوف ملسوهيلعهلل ىلض ينلا ملك يذلاىلا هرصب ًاصخاش ءالعلا ابا انش

 يذلا نم رصناف بهذا يسفن يف تاقق ًالامث الو ًائيع تفتلي الو ةمكلا

 تمدقنف ءالعلاوبا ظفاملا هيلا رظني و هعم لسو هيلع هللا ىلص ينل لكي

 قوذ ًانقاو هلالج لج نمحرلا شرع تيأرف ةبعكلا قوف ىلا ترظنو
 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لا راشأف هيلع هلالج لج نحرلا تب تاروةيكملا

  هتعمسف تاجاح عبرا ىلاعت هللا تالا « ىىلاعتو كران هللا لأسا غنا

 لعفف ةجاح سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلان مد رك ةيسرافلاب لوقي

 / تفقوف بهذا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر يل لاقف عوجرلا تيونف

 وكدناوكش ةيسوافلاب مسو هيل هللا لص هلا لوو يل لاقق ءرما رن

 هللا هللا لوسر يل لاقف ةرص ةثامسخ ٌدحأ هللا وه لق تارقو تفقوف

 . عمأسلاج سو هيلع هللا لص هللا لوسر تكرتو ناار نسج لسو هبا
 هحدم دقو . لجو زع هللا ىلا نارظن. و لتلا كلذ ىلع ءالعلا يبا ظفاحلا

  دقوينرغملا هللا دبع نب دم هللا دبد وبا مهنم ةريثكر اعشا» هرصع لضافأ

 كلذيف لاقف " امع سمشلا تبجخ خيششلا جرخ |
 اسمدلا تليسا. كلا ع ىلإ ًاقوشو .. ”ةبيهس ملا اههجو تفخاف ترهظ

 امغ هلعل (1)

 ظ ظ
 ظ



 ١ 6 يناذمطا يلع وبا نسحلا نب دمحا ©

 | نيم غلا تسول مل نما يف تيأرام ىلع ىلاعت هل ركش ةالصلا

 بحاص يئاذاشلا يلع خيشلا امون ين ار لوقي دهازلا ىهاط نب ديشر يلا
 هئيبج لبقو ءالعلا يبا ظفاملا ىلا بهذا رمجاي لاقف ةرهاظلا تاماركلا

 لاق. هل لا رذغ ادن 5 هتببحن لبق نم مانملا يف ةليللا ت و 2

 خيشلا تعمس لوقي هللا ءاشنا لاددالا نم ناكو دهازلا خيشلا تعمس

 ابءاونا ةحوتفم ندع تانج تبر : لوي, نيماصلا نمناكو قلل" اديعس[

 داكو بابلا نم برق الف صخش لوخد نورظن فوقو مهلك سانلا اذاو |
 لبق ندع ةنج لخدب يذلا صخشلا اذه نم تلاس ندع ةنج لخد

 لجو زع هللا يف هب ناك نمو ءالعلا ونا ظفاحلا اولاقف قئالخا لوخد

 لخداينوعد لجو نع ةللايفهبحت نم ًاضتنا اناو تلقو.تييكيو
 مولد الا نوليقا متو موقلا عم تلخدف لخدب هوعد قدص صخش لاقف

 ماا 0 ماا ننقل نيني 2

 0 - دهلاو لابتوب جمل يلا يشب هنع هلأ ل العلا

 لا دايسلا نم بيلا لزق ةقت ترد نضاا ءامسلا ني . .ءارشأ اك

 ماقف هب تّداعنف دهملا كلذ نم جرخ ىتح ددولا لخلا 'يشو :شرأألا ظ :

 شطملا ينذخأف تارفلا انلصو ىتحس.هب قلمتم اناو ءاوهلا ف يل 0
 منصز نم برشن ىتحلاعت يل لاقف برشا دبرا ناشطع ينا ظفاحلل تاقف |

 ف تار ملصز ءأم نم:تب رشو مرحلا تاخدف كم انلصو ىتح انيشف ١

 ءمش رهظو هلعل | )١(
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 ظ رئي و ىلا ولدلا غلب (!ذ اهيذ ولدلا تلسراو تن رثبلا نم ءاملا قت 33

 ظ | ةيظع رص توصف هنرج رادلا ءابضا رمحا ًابهذ ءولمم ولدلا اذاف اهف ترظن

 "|| يللاقو ””رخأتسا مث عجرتساف ولدلا هتبراف كباصا اذامخيشلا اهمال لاقف
 | ولدلا ذخا مئاهتبلقف لاق يهذلا ال ءاملا باطن اناف رثبلا ىف ولدلا ىلقا

 ا ادحا تبأر اب ربخت نا كايا كيا رقتس اب يل لاقو» ءالا عيساو يدب نذ
 000 ليغ نم. لش هنا ركذ 0 ا لاو :
 ا هللا دبغ ابا خييشلا تعم“ : بهو نب نيسملا نب دم متنلا يب خيشلا

 اناث تنك لوقي يناقزوملا رفعج نب نيسملا نب ميهاربا نب 0
 جرفلا يللا طاب ر ىلا نوعربم سانلا ناك 0 ىري اهف تيأرف ةليل تاذ
 ١ هللا اولاقق ءالؤمل ام تلأسف لاق هيلع هللا ة ةمحر "ىرقملا يلع نب دما

 تعرساو تحرفف *ىرقملا طابر يف لزن هنع هللا يضر كلام نب سنا

 | حرف يتم عدس الف كلذب هتربخاو ءالعلا ابا ظفاملا مامالا تدصقو
 ظ هللا يضر كلام نب سنا ثيداحا ن م ادعنلاو ا دخاو ماقو طشلو

 '0|| | اع فارس هللا لوسر اذاف طاب رلا انلخد ىت> يعم ءاجو هنع

 هلام هللا لوسر يلا مق هراسب نع كلام نب سنا انيأرو طايرلا يف
 ظ 00 9 0 اف هيد نيب 0 هيلع انلسو 0

 ظ

 ْ اعل لياموتو اغَضو 0 ءزيللا اراك ضو ةلصو

 ظ ضغتسا هلعلو لصالان اذك (9)



 اذ * يناذمهلا ءالعلا ونا دمحا نب نسحلا

 ءالاعلا يبا يجوزب كيرا دق 2 و انيلا 596 0 ' معزا قايسو !ِ

 0 ا 3 نازل ظ

 ظ انو 0 يذلا ام ب ل ا 95 1

 | ذخ لاقف هعايض ةيفيكو ءزملا ةصق ظفاملا هيلع صقف كنزح بسبس |

 | ملقلا ظفاملا ذخاو ءزجلا كلذ يف كنع عاض ام عيجج ينع بتكأو ملا |
 | ذخا ظفاحا غرف الف غرف ناىلا بتكي ظفاملاو ىلع وهو هيلا رظنن ابجصتم |

 | تشعبو رضحلا كوخا انا لاقف تنا نم هللا كدشنا لاقف هبابن ضعبن

 | نب رقتس اصلا خنيشلا تمعس . هرث لف انع باغ مث ىمال اذهل كيلا | ظ

 | هللا همحر راطعلا دما نب نسحلا نب دم ىهاط يبا انش مالغ هللا دبع ]

 ا نيئس هنع هللا يضر خيشلا تمدخ ينالوقب هنع هللا يضر خسيشلا'”يخا ا ْش

 | يل لاقف ًاضوتيل ةليل ماق هنا اهنم هتاولخ يف ةريثكلا يئاجصلا تيأرف ةريثك ١ ش

 )١( ى  ) )5نبا » باوصلا (”) انماسو هلعل «



 « يئاذمطلا ءالفلا وبا دمحا نب نسحلا مس

 لجو ع هللا ينقز ر دق لاقف ةدمب كلذ دعب هير مث لاق كلها اهمعطا |

 ابا خسيشلا تممسسو لاق . هثمهو خيشلا ء ءاعد ةكربب اتليو سا هلل دجللاو | ظ

 رافغلا دبع نب دم نب رافغلا دبع ركب ألا خيشلا تنمس لوش هللا دبع |

 ينخا ةافو ببس تلع له يل لوقن هنع هللا يضر خيشلا دلو لاخ ناكو

 '”ينخا تلاق « لاق ال ثلق امههلع هللا ةمحر خييشلا ةليلخ تناك يتلا يندب

 يف يل نذَأ اكو هريسغ هلخدم ال هب ' صتخم ثيد رادلا يف خيشلل ناك

 بابلا قلمي يملايللا سلغاو تاقوالا رثك | يفو هيف يلوخدب يللايللا ضعب

 يلع كلذ عاف يدحو رادلا يفانا تيباو هسفنب هيفولخعو هسفن ىلع

 ذا يلايللا كلت ضعب يف ةركفتم انا انيق يليل ربساو يراهم قلقا ىتح

 تبيلا ةوك نم هيلا رظناو '"' قاورلا يقتراف موقا ال ل يبسفن يف تلق

 رون تير ةوكلا يغولب لبقف قاورلا تيقتراو تمقف هلاح ليغ فقال

 يف ترظنو تمدقتف ”” يش هنم ءاما تدي نم ًاعطاس ةايضو ًاهيظع |
 تنكو هيلع نوءرقت ةعاج هلوحو هناكم يف ًاسلاج خسيشلا تب !أرف تببلا |

 تمقوو كلذ ينلاهف روض را ل يا زينل مباح عمساو خداع ىرا أ ظ

 ينماقاف يس م ىلع انغاو خييشلا تبأأر ينا الا ًائيش رعشا ال يلع ايشفم ظ

 نع ينك يل لاقق يتصق هيلع تصصنق كلاهد اذام يل لاقو يب فطلتو |

 ياضر ئيديرت تنك نا سانلا نمادحا تبر اع يربخت الو اذه |
 ءيبا راد ىلا ةضي رم تامحو ينبض عا ىتح هرس تقكوكلذ هنم تلبنف |
 انكو ابضرم اندنعدتشاو ركب وبا خيسيشلا يل لاقو هللا دبع وبا مامالا لاق |

 « قفالا » هلعلو: لصآلاب اذك (*) قوفلا ق (5) -ق )١(



 ين 6 يناذمطلا ءالعلا وبا دمحا نب نسحلا 8“ 7

 ابضعب تعضوو اهتنيط الف هلهال اهنطال هنع هللا يضر.يشلاراذ نا
 نم ًائيش ذخأ, نا نيقهتسملا نم ةنوحاطلا يف نم ضعن دصق ضعب لع | '
 تددر الف ذخالا نم هتعنمو هيلم تعصف ًاًرغر هنم,زيضل قيقدلا كلذ | '
 كليو لاقو يمجو يف خيشلا مسبت دنلا نم خيشلا راد ىلا لامحالا | ا
 هلوتازم تري ىيقالا نم تانؤ ضان تنم مل لبي 0

 امع لجو نع هللا ترفغتساو هيدب ىلع تبتو هيلجر لالا يفتلبقو |
 لاق. ىلاعت هللا ءايلوا تامارك يف ادقتعمترصو بونذلا نم يب
 خيشلا ةمدنخ يف امي تنك لوش مج نب هللا دبع دحت ا

 هلل تحتفو تمقق ”قاد..بابلا قدف ءادنلا لك هن ىلانعت هللا و ظ ١
 دنع دعقو لخدف هل تنذأتساف لاعنلا دوعسم اصلا خييشلاب اذاف بابلا | |

 طوخسم ان لاق داؤمستم كلا وطن ةعاس نس ناك ا ماعطلا ىلا خييشلا

 ًاقلخ اهنم قلخم نا هلع قباس يف لجو نع هللا ردق يتلا ةفطنلا نا ول |
 اذه لامنلا دوعسم ممم الف قلللا كلذ ”نم ربظل ضرالا ىلع تبص |
 ببس نع هتلأس نكس الف لاخلا كان نم انبجتتف حاصو اكبو جيزتا مالكلا |
 ةأرمإ تحولت اهلا ملعا يل لاقف خيشلا مالك نم هدجاوتو 7 ياا ظ
 ءاغادلا هنري لاننإل مويلا تثج ينو دلو اهنم تقزر امو ةرينك ننس ذنم ا

 يف امب يتثدخ هابا يلاوسالبقف اللام دلو لجو نع هللا ينقزوب ىلإ 0
 هنع هللا يضر عنيشلا هاعد مث لاق مم ب ام ينعمساو يرس يل رهظاو يبل 7
 ظ لاقو هماعط ةيش نم اعيش هلوانو دلولا هل لجو نع هللا لابو هل اعدو 0

 ا

 هو و 1 5 ١

 20 ا شا : 1 ,: 4 20
 ام ل ا ا ادن تب ا وير ا حن نا 000 اتم

 ةعامح نبا ق (9) اهنم هلعل )١(
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 | ىلع رتسو ليما رهظا نم اب لوقي وهو دحاب لغتشد الاقرطم مهطسو
 || ظفاملا مامالا ىلع انلخد لوقت دم نب رم لدعلا تعمس لاق . حيبقلا

 ا هدب يف ام عضوف ةعاس هدنع ان دعقف بتكيو هو هنع هللا يضر ءالعلا يبا
 ظ نم مسا هيف عضوم لك ضيب ازروه اذه لتك[يت [:ظشأ اضوتيل ماقو

 ظ الف كلذ نم انبجصتف لس هيلع هللا ىلص هللا لوسرل رك ذوا ىلاعت هللا 3

 ىف تككش كلذ ١ دك 1 ين لص دقؤينم هادلاس عزو

 )00 وا لامدنا ءاينا. يد تكا نا تزوج اف ءوضول

 لزن اذا هللا هجر خيشلا ناكو. ءوضولا يف كاش أناو ملسو هيلع هللا للص

 فاخا يننا مللا لوقيف ءاعدلا هن لاش ون نسانلا بلا يجي ءالب وا ةدش سانلاب

 تنك يتنيل لوقي اماريثك ناكو مهسفنا ىلع نوفاخم امم رثكأ يسفن لع
 عالما الدلو ب اذهب م 2 يت ادا دا كا

 | لع نب يداها دبع انجلا د نع يحب يدلاو تعمسو لاق

 3500 همر ظفاحلا مامالا خيشلا عم ًامؤي يشما تنك لاق هنا
 هل تاقف نيطلا اهنف لخد داكب ةفيفخ سادم هيلجر يفو دددش لحو

 تحل اهريغ تسبل اذا لاقف ءاتشلل مصب اذه ريغ ًاسادم تسببل ول يخنا اي
 يرظن ماود يفو ةشحافوا ركنم ىلا ترظن امبرف اهيلا رظنلا نع ينيع

 | هتاماركو لاق . رصبلل ظفحو كلذ نع لغش لحولا نع امل يظفحو اهلا

 | ندمت هللا دبع "و وبا خييشلا يلا هء بتكام اهنم سانلا نيب ةروهشم

 | ةطنلللا لاما تلم : لوقي ناملعلا ةلبم ذاتسالا تمم لاق "ىرقملا ميهاربا
 ينأ ق()

 اتنين دقي د



 ا «* يناذمطلا ءالعلا وبا لل نب نسما 3

 | نيذه ليصحت نع سانا فك تيأرف يرماءادنبا يف ترظن يلا لاق

 يرمم تقفاو امهب تلغتشاف نهال امهتسارد نعو ٍنيضرعم نيلعلا |
 ملعلا ليصحم يف قلملا ةبغر ةلق هللا همر ىأرو لاق . ةبسح امهايصح ىلع ظ

 ناهفصاو دادغل ىلا يضما ىلع مزعو ةيدهسننللا خويشلا ءاقلو ةلحرلاو |

 ركللا#  تليضال ةمدق اةسح ةنمبلا ناسف ملعلا ريانم عفرو ةياورلل |

 خيشلا تءعمس :لوقي ةقثلا تمم لاق. ةينلا ءذه لع وهو ةيثلا 000

 يسنالقلا زعلا يل .خيبشلا راد باب ىلع موي ًانناوتننك :لوش هللا 0

 لالا كات ىلبع ين ارف ناسنا يب رف نذالا رظننا ديدش رح يف هللا همر

 كب ىدتقيو كيلع ارقي امانا ريت كنا ول لجرلا اهسأ يل لاقت ًافقاو ظ

 يانيغ ِتفرذق ءانرغلا نم كينأت نمو ممل تنال عفت تنك اذكمما |

 ىلا ىلع لاخلا كلن يف يسفن يف ىلاعت هللا تدبشاو هللا ءاش نا ال تقف |

 هلذباو دحا عي“ لخاالو رجا ثيدعتلا وءارقالاو ميلعتلا ىلع ذخآ ال

 ناكو لاق. يع ١ ىلا راهنلا لوا ! نم.لغلا ةيللا دست ول هيه |

 هلل ىليص هللا لوس داب [ياكالا هرابم لوط ىرب ال هللا همر خيشلا ظ

 ملا ةبلطو نآرقلا ةءارق ىلا ًانصموا هب ًالفتشمو ا هل ًالاطموا ملسو هيلع |

 ركفتيو ثلث يف بتكي ثالثا ةثالث هتليل لعجيو راهب هيأد ناكاذكه
  ميرك اي مونلا نم ههابتنا دنع لوقن ام اريثكن اكو ثلث يف مانبو ثلث يف

 . ناكهنا هب كربتلاو هيلع سانلا لابقاو.سانلا ىلع هتمارك نم ناكو اثمرك ١

 ناكوديلع قلكلا ماحدزال هعوجرو. هيضم يف ةعمججا موب رورملا هيلع بعصي ظ

 يف رك وهو ياناس هن هنع لوعفدد هيارع ث# نابشلا نما ظ 0



 * يناذمطلا ءالاعلا وبا دمحا نب نسحلا ف ب

 . | الخ يدابلا ما عبتت نا ىلوا ةنسلا لاقو عتيشلا"” هريزف ينالفلا جربلا

 ١ هيلع هللا ليص هلل لوسر نع ثيدحلا ةءاور ىف هعرو نم ناكو . .جرخو

 ْ | هنم يعدتساو قدصلا هنم ةياعر ةماعلل ثيدحلا مرتب للكل هنأ سو

 ظ ىف ع رش الف كلذل دعقو تاأف ياو سانلل رسفي, نا نادمبم

 يعدتساو مس هيلع هللا لصهّللا لوسر لاق :لاق مالكلا
 ْ ظ | عركلب أ اينان هئم

 | لخدب ىتح» هظافلا ضعب يفو لامعالا لئاضف يف امدح ىولذ كلاذك

 | مدق هلاك « لخدب ىتح » ةظفل رسفي, نا لبق ةنحلا 0

 ظ ىلاو عجرو رفغتساف هتنجرب يف « لخدد ىتح » ةظفل ليع « ةنملا » ةظفل

 ظ ناكو. ملسو هيلع هللا ىلبص هللا لوسر ثيدح يف هب قوطنملا هجولا لعام

 | ناد ' الثدلاو قفتلاو ابيف مالكلاو صصقلا نع جرحا هللا همر

 | فلاخو اهرصاحو دادغب دمحم ناطلسلا دصق املو . ناصقنلاو ةدايزلا

 أ هللا همحر ميشلا ناك هنع هللا يضر نينمؤملاريمأ هللا صال يفنقللا مامالا

 ١" ييلسا لع هللا هنحر لوالا دبع خيشلا ىلع ناذمهم يراذلا حي ارق

 ءايعلاو ءاهقفلاو ءاسمالا نم دلبلا لها ةماع باتكلا عامسل هرضح

 نم هعم نمو ناطلسلا نابربنملا ىلع امماَق لوقلا حرصف ماوعلاو ةيفوصلاو
 ىر نينمؤملا ريمأ ركسع نم ًالجر نا ول لاق مث ةقرام ةجراخ هدونج
 عزف نيشرفلا ريغ نم رخآ هءاجو مهسن ناطلسلا باعصا نم ًالجر

 ارا رص كلذيف لوقلا رركو ًايغاب ايجراخأضِيا وهنوكي هتحارج نم مبسلا
 ةنسلاو باتكلا ملعب هلاغتشا رثكآ ببس نع هللا همجر خيشلا لثسو لاق

 « بؤلسا »ه هلعلو لصالاب اذك (95) هرجزف هلعل (1)



 ماب « يناذمملا ءالعلا وبا دمحا نب نسحلا

 ددم ةمءاش ام هيلقئغو نكللا ١ ٠ ةلمانا" تعواتمو ىرتاولا ٠

 دجا نم عبرلاب ام يدونو الا دحا كريغ ىنفمب انا امو

 دما دحاولا يحول كاوس ىنبا الب راغملا ىصقا نم كدصقدقو

 دجبالا ةنازيملا نع تينغ دقو: .. ةلخار لج ىوس كلا
 دعم ريغ تام نعيذ قاس نع. ' اهل تفشكركب ةلحر ل

 دبالا رباغ يف“ ل ةوظحو 2 بلط يذل لبق نكت مل ةبانع

 دهني ريس لوح ةدمراسو 2لجر ةما ريخ كلبق ناك له
 داب يفهنم ميقم قارعلا ىصقا 2 يف كلنا لكتلا العلا العلا |!
 يق لين لو ل ءىمغا تحاذ .مدالبلا يف رك ذ كل اشف دقو

 ءالعلا ونا فلخ نا هرضح نمل ًاموب لوقي هللا همر خيشلا تعمسو لاق ||

 ىلع تيا هللا همر ناكو هيلع اولصت الف هنوم دعب ًاهرد وا "” ارانيد ١
 ءاضق يف هقفندو مويلا يف هفرصي اهنم هللا هان اه لكو هس بهذلا ظ

 | هراد تعيب ىتح امهرد الو ارانبد فلخي لو تاف سانلا ةاعارصو نوبدلا ||
 ليم ها لومر نانسي كلدقلا دددش هللا همر ناكو لاق . هنيد هنم يضقو |

 ربصي مو هلل بضغ الا ًاركشم ىريوا الطاب مهسلال ناكف سو هيلع هلا ١

 لوقي لدعملا ليعامسا نب دشار ديشر ابا تعمس لاق .. نهادد لو كلذ ىلع |

 ”؟راز' ظعاولا يداسلا شيللتملا ىنا هلع لخذف اد مشلا دنع تنك

 تمىعو : همالك يف ىرح .نا ىلا ميشلا ركب لعجو انامز هذنع سلجو ظ 1

 يف ينالفلا ىكوكلا نوك ينمنم ينكل ةمدخلا ىلا ناينالا ىلع ةيصريغ

 #-ىق (4) نكت مل هلعل () نم ق (*) تعدوا ق (1) ١10



|| 

 «« يناذمطا ءالعلا وبا دمحا نب نسحلا 7

 ظ س8 لوقي ينارملا نسحلا ابا مامالا تعمس : لوقي.راعشلا نب كلل

 ولا هيف تست هيلا ترطن لف فاوطلا يف ايش تأ ةبنكلأب فول

 ا 0 رف هيلع تلسو هنم توندف هفاوط ىضق ىتح ؟«نظحاو حواملاو

 1 1 ١ 1 نيب اوم ىل سف نول نع تأ ماسلا "ل

 أ كبر تيب كغولب دعب دصقللا ؟ ئىش يأ نسحلا ونا لاق رصن ونا هيسنو

 | ءاش نا رفظتستلقو يسفن يف ت ل ءالعلا وا ظفاحلا يدصقم لاقف

 كواكب "مو لاقف ءاكببلا ينبلغ ىتح تيكبو كي ولطم لانو ا هلل

 || اليفتسم تنكدق هغولب لمأتو هدصقتت يذلا ءالعلا ابا ظفاملا نا ت

 || ركل ثيدطاهنم تمعسو اّتخ نارقلا هيلعت أرق 0 00

 باغو هماو هاب يدش وهو ينيع نوب لبقو يلا ماقو يلوق نم بج :

 ئ أىرقلا كرانملا يبا مامالا ىلع تلخدامل لوقي رش ابا تعمسو لاق . ينع

 ا هللا همحر يتاذمملا ءالعلا ابا ظفاحلا مالسالا خيش ركذي لعج زاريشل

 داعتم دنا 3 ” هيلع يو

 || برثلاو قرشلايف ىرلابوبهب هو 2 نطوملك يف سمثلا ريسم راسف
 | هحدمو 4 00 لدي

 اضلا هيف هرعش نمو ”ةاشأاو د

 و لاو للايف ةبغرف ناك نم دعب نمو برق ىلع كيلا ىعس

 :سىلاو فنعلا يف هبئاكر تلك دقو ميركلا كلنغمي خانا ىتح

 ان لق (90ب ف (909.- قف )١(



 هب 6 يناذمطلا ءالعلا وبا دمحا نب نسما

 هللا يضر هللا مال ينتقملا نينمؤملا ريمأ ىلع يبَأ لخدا امل وقير هللا همر.

 ليبقتب ةفيلخلا صاوخ هىضأ ناك هايا نينمؤملا ريما ءاعدتسا دغب هنع |

 امنا ينوعد لاق هيلع اورثكأ الف كلذ ىبأي ناكو عضاوملا يف ضرالا |

 هل ماقف هيلع ةفالكلاب ملسو هيلا لصو ىتح هنع اوفكسف ىلاعت هلل دوجيسلا |

 يف هل نذأو امدف ءاعدلا هنم لأسو ةعاس هلكمث هسلجأو نينمؤملا ريمأ |

3 25007 

 د نيف كل زد تيديهقلا كيبل يح لاا

 ينعاف كلذ نعىنعتساف ةلصلاو ةملللا اورضحأ دق اوناكو عجرف عوجرلا |
 نا دحاو ريغ يثدحو :ايتافآو اسدلا ةئتف ل دادغب نم جرخو |

 ناطلسلا ناكو هظعو و ًاريثك هحصن هراد هيلع ل خد امل ادم ناطلسلا |
 هلأ حج رخعل ماق الذ همالكىلل ًاينصم ههجوب هيلع ًالبقم هدب نيب ًاسلاج |

 مامالا تممسو . نميالا ينامجلا نم قيرطلا هذخأو ىنملا هلجر ةمدقت

 لوي قستلا" روزس نب ينغلا دع ثم لوش هللا همحر' ”يناثلا رشب ابأ

 رق ةبردنكسالا رغثب يناسلا ىصهاط يلا ظفاحلا ةمدخ امون 7

 يبأ ظفاحلا ركذ ىلا مالكلا ىهتبا نا ىلا ظافحلا رك ذ ىرخن ثيدحلا ظ

 : لاقو هسأر عفر مث هركذ دنع ىهاط وبأ ظفاملا قرطاف هللا هجر ءالعلا |

0 

 ظ
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 روصنم نب دمت نن دن رشد انا .تيعمسو لاق . هيد همّدق هند همّدق

 هيلع يلي و هنع هللا ىكر ءاللعلا ابأ ظفاحلا ركذ زاريشد طللا ءيرقلا | :

 برغلاو قرشلا يفي رلابوبه بهو نطوم لك يف سمشلا ريسم راسف ظ 1

 دبع نب جرفلا يبا ظفاحلا مامالا نب دمحا رصن ابأ مامالا تعمسو لاق 0

 رورنم ( 156:4 ) ظافحلا تاقبط يف (؟) لصالاب اذك 5 )١(



 ظ « يقاذمطا ءالعلا وبا دما نب نسمحلا 2

 ناهفصاب عماملا يف ًاموي "” يلع هللا هجر يزوملا لضفلا نب دمم نبا
 نم هللا همر ءالعلاوبا ظفاحلا حشلا لخذ ذا نيئدحلا نم ةعاج هدنعو
 ىلا رظنو ءالمالا نم كسما هيلا ماعلا وغا لؤئافي شنب الف عماجلا باب

 لك سأر ىلع ةمالا هذهل ثعبي, لجو ىمع هللا نا موقلا اهمأ لاقو هباحصا
 - اوموق مهتلج قيم |قمملا و ا

 خحشا| ىلع ارقي ناكو لاق . هوقنتعاو هيلع اولسو هاه ار اداق 4

 |. 0ناقكا لع هلضفي_ناكو هلل هجر لمساولا يسنالقلا * 0506

 مهلأسف هللا همحر ءالعلا ونا خبشلا مهيفو 7 ' مبضعي عقتجاف مهملع كلذ

 دقو يرد ب بك رك ىلاعت هلوق يف ءاّرقلا فالتخا نع زعلا وبا خبشلا

 لئاطب اوباجا امو اهحرش يف اوهانو مهدبأ يف طقسف اهف ةعالا لي واقاو

 ءالعلا با اي بيف تنا ملكت لاقو هللا همر خيششلا ىلع ىلع زعلا ونا خيبشلا لبقا مث

 ةراشا نسحاب اهقح ابيف ىداو ًالوق رشع ةعضب "دعو خيشلا ابيف عرشف

 لاقو نب رضاحلا هباحصا ىلا زعلا وبا خيشلا رظن غرف الف ةرابع غلباو

 نم ةهيدبوه رك ذ يذلا ىلع متردف امل ةدم يتلهما ول جلع هلضفا اذهل
 نيطالسلاو ءافلخلا دنع أمرت ناكو لاق . ةفلاس هي ورو ةقباس ةميزع ريغ

 ناف دعبو : هتلجج نم ًاباتك نينمؤللا ريمأ هللا سعال يفتقملا هيلا بتك

 مزحلا 8ع ةعبسلا م معلا يلوأ نسماخ سدفنلا سيدقلا بالا ظ

 اعدتساو امالكر ك ذم ءالعلا ابا فطصملا عرش ظفاح ءايبنالا لع ثراو
 ءالعلا يلا ظضفاملا 39 نب ينغلا دبعدم ابا هدلو .تعمسو لاق . ءاعدلا هنم

 0 مهلع ق (5) الي ق [1 )١(



 0 6# يناذمطا ءالعلا وبا دمجا نب نسحلا 9 !

 ىلا ناقذاب رج نم ثيدحلا ىلط يف ةدحاو ةليل يف راسو.هلالج لج 1 ]

 مادق ًالجار ةيدابلا يف يشما تنك تجمح امل لوقب هتممسو . ناهفصا | ٠
 ” ليلدلا يتفرع ىتح ليلدلا فلخا ًانايحاو ليلدلا عم ًاثايحا ةلفاقلا

 ىرا تنكو ميرلا درت داكن هل ةقأ/ للعريس وهو زلال 0 0

 يف نعع و هتقان برضي ًاايحا ناكو ريسلا ىلع يتوق نم بحمش, ليلدلا | :

 قباست نا ردقت امون ليلدلا يل لاقف يبتبسن ةقاثلا لخأال تنكو 0 |١ ١
 ريثك .ناكور لاق :٠ ايقيسف اهمج تودعو اهبرضف مل تاقف هذه يتقان

 تظل - هللا همحر لوش همعسف اوليصحت يف ةدهاجلا ريثك مولعلل ظفحلا ظ

 ىلا ةادغلا نم دجاو موب يف يناجرإلا ىهاقلا دبعل ولا ىف للا باتك | '
 "ىرقملا ءاشولا نيسحلا نب رمع صفحابا حشا تعمسو لاق . رصعلا تقو | ٠

 نم ةقرو نيثالث ًاموب تظفحت لوقي هللا همحر ظفاحلا مامالا تعمس لوقت | '

 ظفاللا ا حش نب دم ركب أبا ظفاحلا مامالا تعمبسو لاق ةءارقلا |

 دعو جب لا تربعس لاق قرأ هارب اصلا خشلا تم ل العلا ين

 ىلص هلل وتو ثم داجلا نم د ثيدح ينانأأ ادحا ناولو لو هللا

 طيس هلأ هعبر محشلا ناكور لاق هلو ألا ينغابي مل لسو هيلع هللا

 باتكو سراف نءال لمجملا باتكو دد رد نب ركب ينال ةرهشبا باك

 هللا همحر رفعج ابا ظفاحلا نا ةقثلا نع ينغلب و لاق . راكب نيريبزلل بسنلا | ٠

 يجر لوقا هب ينتينا اذام ةمايقتلا مود يل لوقي ىلاعت هللا نا ول لوقي ناك | '
 ليعمسا مساقلا وبا ظفاحلا ناكو لاق . راطعلا ءالعلا يباب كتبنا يديسو | ٠

 ليللا ق )١(



 م« دما نب ندحلا <51

 لصاوت دادولا صالخاب: قالت 6برغمو قرش لك يف انحاوراو

 لئاقت اهيف رذعلاب انن تنكل ابضعب تقتحم ول روما 2

 لبالب هنم باقلا يف رئاز كو ملسم هنم ردصلا يف ٍبئاغ كو

 لماجملا قيدصلا باغاف نيا سحاصباغ اذا امو نعزميالف

 * يذابارتسالا دمحا نب نسحلا ا

 دحواو ناتسربط ةنسح لضافلا سيدال يوغللا يوحتلا ىلع وبا

 ةساجلا حرش باتك حيصفلا حرش فيناصتلا نم هلو "” نامزلا كلذ
 6 لبس نب دمحم نب دمحا نب نسحلا نب دمحا نب نسحلا ا

 ءالعلا وبا ظفاحلا راطعلا قححسا نب لبنح نب لكشع نب ةلس

 8 لواالا ىدامج رشع مسات ىف تام ناذمه لها نم 'ىرقملا :ىناذمحلا

 رك ذو ةريثك تانم هل رك ذف رمل لها نم تاقثلا ضع ه 5 ه“3

 نب دمحا نب نسحلا نب دمحا نب" نسحلا ءالعلا وباوه لاققهتدالوو هبسن
 لكشع ناكو يناذمحلا راطعلا قحسا نب لكشع نب ةلس ن لبس ن دمت

 اارلا سمتلا عولط لبق تبسلا موب تناك اهناف هتدالو اماو برعلا نم

 هللا همحر هتعم“ هبقانم نمرك ذو ناذمهم 484 ةنس ةجحلا .يذ نم رشع

 1 لاق ( همسا تيسنو اليس لاق) رع لحجر ىلا ئرتض يف تدي لوقت

 | هللا :ى رجا "م فسو ة ةروشلا هيلع تظفففا نازقلا هيلع ةقضا كنتكو

 000 الو طفح ريغ نم ةدحاو ةعفد نارقلا نم يقابلا ظفح يناسل

 | نب دمع همسا ( 118:5 ) طافحلا تاقربط يف (0) هبامز فلؤملا نيب مل )00(

 ظ ا ليس



 هه © ءانبلا نب نسا نب دمحا

 نا يناثلاو اذه تبث الف كلذب هلع نع كح لو « لبق اذك » لاق هناف

 نلظي نا نسح الو نيدتمو عم امل ةدازتسالا ىلا جاتحال راكم لح

 نباف ءانبلا نب ىلع يباةباور ةرثك ترها دق هنا ثلاثلاو بذكلانيدتملاب
 نمو يرو.اسينلا هللا دبع نب دمحا نب نسحلا هل لاق يذلا لجرلا اذه

 يناعمسلا لاقو .قخ ال هعامس رهمتشا "نم نا مولعمو هفرعي نمو هركذ ||

 وبا ظفاحلا ؟ىرقملا ءانبلا نب هللا دبع نب دمحا نب نسملا:هطخ نم هتلقنو

 ثيدطاو ناقل مولع يف يف "هل نامزلا يف منيل رابثملاو نايعالا دحا يلع

 هنع ثيدللا باحصا ضعن يح تافنصم ةدع عورفلاو .لوصالاو هقفلاو

 0 يناعممس سلا لاق: : ةراصلا ولح ناكو" ضئضم ةنامسم فنص لاق هلا

 لوقب أبي يىنادمملا يلع يبا نب د رفعج ابا تعم“ : يدلاو مامالا طخ

 خيراتلا يف بيطمحلاا نركب ها نك لاقو دادغبب ءانبلا نب يلع ابا تعمس | ٠

 ينرك ذ هثيل لاقف ًالصا خيراتلا ىف كرك جاب اولاقف بذكل . نسل |

 9 يلع وبا انأبنا يدئاصعلا ناهْءع وا انأبنا ينامعسلا لاق . نيباذكلا يف ٍْ ظ

 لوق هنمضو ًاباتك بدالا لها نم يتاوخا ضمن ىلا بشك لإ

 دمحا نب ليلا

 يرصل نع تييغناو يلف كارب 0.يعمكنمبلقلايعمتسلل 1

 رظنلا نم ولخي ال بلقلا نطابو هدقفتو ىوهت ام رصبت نيعلا

 لسا و ريعضغلا يف قدص ل ئاس 2 اننيب ناك انحابشا تمبغ اذا ا '

 ناذميم ديري, (*)  ق(؟  قا(آإ ظ ا

 يه : 00

 ننس

 ظ
 ظ



 6# ءانبلا نب دمحا نب نسما » ]11

 ئرقو ؟ ةنس روبش يف فنص هنا هفيئاصأ ضعب يف تأرقو ,عمس ةكس

 | . ةقرلاو لسلا باتك ::فيياصتلا نم دوسإللو ..4+ ةنس ىف هيلع

 | يفاريسلا ديعس يبا نإ فسوب ىلع ّدرلا ف بيدالا ةجرف باتك
 يبارعالا نبا ىلع درلا يف بردالا هلاص ناك هيوبيس تايبا حرش يف

 يفاريسلا نبا ىلع درلا يف دباو ألا ديق باتك . بلعثث اهاور يتلارداونلا يف
 | حرش يف يرفلا ىلع ”درلا باتك . قطنملا حالصا تايبا حرش يف ًاضبا
 ' ل لق لأ لع درلا يف سيدالا' ةهزن باتك . .ةساملا تاينا .لكشم

 ظ نكأ امالا ءامسا يف باتيك. يجمل فورح ىلع بترم ليلا باتك.ةرك ذنلا |
 د ©" ءانبلا نب هللا دبع نب دما نب نسملا اع*

 يبأ ىلع نارقلا ًارقو مد. ةنس دلو يلبنحلا ثدحلا *ىرقملا ىلع وأ

 لع هقفنو اهريغو نارشب 1 ينأ خم كبد عمو هريغو يباجلا نسملا

 لك يف فئصو 47/١ ةنس بجر سماخ يف تامو ءارفلا نب ىلعل ينأيضاقلا

 | حاضيالا حرش باتكاهنم ًاقنصم نيسخخو ةئام هفيلاصت تغلب ىتح نف

 . | ًارقو اهيفيتفيرصقلا عماجب ةقلح هل ناكو .هتبأر وعلا يف يسرافلا يلع ينال ظ
 | نب مداقلا ابأ تمس لاق يناعمسلا ثدحو.. روصنملا عماجم ةقلحو ثيددلا
 ظ نب دمحا ن نسملا هسا ثيدللا باحأ نم دحاو ناك لوق يدنفرعنلا

 | ”عيرمت نم طشكي ءانبلا نبا ناكو ريثكلا ععسناكو يروباسنا هللا دبع
 ءانبلا نب هللا دبع نب دما نب نسملا راص دقو نيسلا دعو « يرو »

 | ةمعلا نم ديسب لوقلا اذهو ججررنلا وبا لاق .لعفب ناكمنا ليق اذك لاق ظ
 ' 1 : ١

 | ةقبطلا ةاعولا ةيغب يف (*) ينبا هلعل (5) لصالا يف ضايب )١(



 70- هي يتاجدنغلا دمحا نب نسحلا

 لوهج لجر اذهو 5 ىدنلا يلا دمحأ ن دم نع هيورب اهف هدئكسم |

 لوقيو كلذب هريمي ىعاشلا ةيررابهلا نب ىلعي ونا ناكو هب انل ةفرعم ال |
 ءاملعلا ىلع درلا ىلع هسفن فصو دق يذلا دوسالا اذه نم يرعش تيل | '
 لئاوالا 0 |طبنو 4 7 اذامب ءامدقلا ةمئألا لع دخالل ىدصلو ظ

 اكل مالا نا يرمعلو فاؤلا لاق يشرع ا 2 ْ

 نالفل رعشلا اذه نا يف يبارعالا نبا ًاطخا لرش لدي انا يلعوبا لاق

 نا نوكي نا نم رثكأ ةحئنال ةلدا الو ةحضاو ةبح ريب نالثل وه امنا |

 نذلا برعلا نم ار ذليع ءكارذاا دقو يبمصالا مواقي ناك يذلا ينارعالا

 ادري نا هعنقي ال دوسالا ناكو مهفلا ولوا ديتسا مهنمو معلا اذه ذا مهني

 برضو مكملاو ةب رخسلا باب نم هلعجب ىتح ًالايج اًّدر للملا ةُئأ ىلع
 هنول دمئوست ىطاعت ناك هنا يف ةضافتسم ةنع ةياكطلو نال ١١

 "” بيقلتلا هسفنل ققعا سمثلا يف دعقيو نارطقلاب نهدب ناك هاو
 ريزولا فنك يف ناكهنا كاذو ةداعس همايا يف قزر دق ناكو ينارعالاب

 ناطلس نب ' راجلاك يا كاملا ريزو هنفام نب مار روصنم يا لداعلا

 بطخ دق زاريش بىحاص هبوب نب ةلودلا دضع نب ةلودلا ءابم نب ةلودلا

 ناكف همساب هلعج اك فنص اذا دوسالا ناكف ةنطلسلاب دادغب هل

 يف ريزولا روصنم وبا تامو هتوج نم ىرئاف اج ةلاضفا هيلع لفي

 بيلقتلا ق (5) ناجدنغ لها نم هنأ نادلبلا مجم يف لاق )١(

 ظ



 _0 © يسرافلا "يلع وبا دمحا نب نسحلا از

00 

 01١1| ةيطرم ريغ' ةغسنلا تنأك هبيلع تذخا :لئاسم نغ باوج
 ا )ا تاب حسنا رثيكو هيسارا اميل عقب نال

 ل ينج نب نامعحتفلا يبا طخم تأرق . اف

 أو هيلع هنأت من لاقق ركب يبإ لع تنا ت تأرقا تلقف ( ىلع ابا ينعي )

 آف ركنا ناو له يركتلا دعس يا ىلع ركب
 ظ ةو ركب يبا بتكب هترك اذو لاق . ددز يف لدكو |نيثك ديفسأ قا

 ناكمنا الا من لاق هون اذه ماكو ريثك لع هيج نم ريظل شاع و

 يحي ينال هللا كراب هنلا ينع بهذ دق ًالثم كلذل برضو هبتك لوطي

 ظ قالا رهو هنافو لبق ركمأبا تقرافو لاق كلذوحن ' ” اعيش وا:هبتك ف

 ١ تأزم يفوتو تدع مث سراف دلبلا تعجارو اههذ يفوت يلا " ةلعلاب
 هليف ةشك اال يلع هلع ناك يالا يلبخ سمعا يناعم يف هءاتكر خا يف

 : | 11 ال كل يف مهني يمسالا ناكو لق: كيش هيف دزي مهنا تلف

 |0017 لا هاغذ امر عروتلا نم ةيفو اذه نيك هل تلقق اهسوزب
 هنال ةديبع يبال (دانعو ابر كلذ لعفي ناك لاقف كلذ وحنو نارفلا

 كلذ ىلا يممصالا منخل نارقلا يف باتك لم ىلا هقبس

 .*© يبارعالا دمحشوبا دمحا نب ننحلا ا

 أ الأ ليلق دلب ناجدنغو ةءاسنلا يتوغللا يناجدنغلا دوسالاب فورعملا
 ةوربو ايند بحاص دوسالا ناكو حالس لماحوا بيدا الا هنم جرخب ال

 ظ
 ١

 ١
 ظ

 ظ
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 4 6 ”ينمرافلا يلع ونا دمحا نب نسحلا *

 هلوق وهو هلوقي ايف لجرلا اذه ظفح ةلق لع لدد ام كلذ نم ركذد

 00 ناب هلع عم « يناريسلا ىلع '” ارقي نا ملض ام حون رم قب ولو | ٠

 تلق امنا اذه لقا لو ”رعأرف دق يئاديسلا نا تلق يناو ينغ هاك ايف
 اذه نم "يش يف مويلا رظنب نمم هريغو وه « ينع ذخأ داوأ « ينم متت »

 نم هيلع اري دف هنال « «يلع أرق »لثم « ينم لمت »لئاقلا لوق سلو لكلا |

 مايأ يف ينم ذازهب نبا ملتو هيلغ ري ال نم هسنم لتر دقو هنم لمي ال | ظ

 نب 00 ينفر عب 0 انتين يضر 8

 هراد ىلا لقتنيف ري رجح ني توك : نارا ثلب تيب اد

 ناك طايخلا نبا نا تلق ينا » هلوق اماو ينلارفعزلا برد يف هنع امرو يتلا ظ

 نا تلك ادقو اده زيهتسا فيك ةءاكملا يف طلغف « ايش فرعي ال 1

 دادشب ىلا لخد هنال هل ءاقل ال هنا تاق ينككو ةريثكس لاحم يف طايللا |
- 

 ادهعفلش ع مع دقو ىجح نب دمحا فداصو ددزب نب دمح توم دعب

 اهف لوعب ناك اهاواهلس بخ لعب نكمي لف عم“ هعم مالكلا قرخي ال

 هركش ا نماباادعو هلع الق ناك ام نود هلع ام لع هنع ذخؤب ناك ا

 1 ف ةحرابلا ًاطخااهق.ط هلوق اماو مهفرعن نمو ناشلا اذه لها

 نهب ق (؟) رش, ىق )١(



 : « ”يسرافلا "يلع ونا دما نب ننحلا 2

 |0002 قاتخا قازملا يف ةمبا "”ةف ةفرعملا لها ضعبل تغقوف ورسخانف

 | ىلع فقو الف ىلع يبا ىلا تتاملس نسما يبا يضاقلا نف باتك

 | ينج نب نامع لاق :هفرط هْرعب لو هلهأو ماشلا تينسن دق يفا لاق باتكلا

 ركأذا ًاناتك هللا نذاب تلمع تقولا نكماو ةسف ثدجو ناو هللا همخر

 | واولا تاوذ نم ةزمحلا تاوذ يماو برعلا مالك يف تالتعملا عيج هيف

 | ىلاعت هللا ءاش نا ىصقتسسنم لوقلا نم هظح اههنم ءزج لك يطغاو ءايلاو

 .(| كلذ نم 'يث ءالمأ سراب هلام رهتاولأ نطس نا يلع وبا انش رك ذو

 ظ الج اذ لج ىف قلع هناو هيف لولا ئسقتو ارك ار دنص هيلع لماف

 ظ مالسلا ةشدع قبرخ عقو هنا ًابضيا يندحو : هبتكح نم هب سدضاو

 | يطخم هلك كلذ تبت دق تنكو لاق نييرصبلا لع عيمج هب بهذف
 ظ الا ةتبلا يش قرتحا يذلا قودنسملا نم دا مق انأححا ىلع هناوتو

 ظ هتازعو هتوأس نع هتلأسو خسلملا نب د# نع قالطلا+ بانك نفث

 1 تردحناو امنهو ًانزح ادحا ملكا ال نب ربش ثيقب لاق مث ابجعم ”يلا رظنف

 | يف همالك ىضقلا ءاريحتم الهاذ ةدم تقاو "ىلع ركفلا ةبلغل ةرصبلا ىلا

 ىلا يبلع وبا هبتك باتك ةؤسن ةيبلملا لئاسللا يف تأزق :؛ لصفلا اذه

 يف هيولاخ نبا ىلع هيف "درب هنم هيلع درو باتك نع اباوج ةلودلا فيس
 | اديس ءاق هللا لاطا أرق : هتطسن لع ىبا نع ةلودلا فيس اهغلبأ ءايشأ

 دوف اندنس ةرضخ نم ةذفانلا ةعقرلا انديس دبع ةلودلا فيس ريمالا

 هنا الا ةعقرلا بحاص عم ايس ال هب هدسبع ةداع رجم مل ائيش اهنماريثك

 « ةرغملا لهنا هلعل )١(



 16 * "ىسرافلا ”يلع وبا دمحا نب نّمحلا #

 ظ يضاملا نوه نزح دّدجت اذا نزح نمو ظيغ نم تعرجت 5و
 يضار طخاس بلقب تعجر ىتح 2 يبضغ /متباب اف تيضغ م

 بودهوم روصنم ابا ينعي انش ناك ب اشملا دم يبا خييشلا طخم تأرق

 لاط ولو ةيوحنأا ةعانصلل سرامم هدنع لبشن ام لق قيلاوملا رضا نبا

 ا يع سوت تتار اير رس م هعاب اهنف
 ناك اذملو ةصقو ةغل نم اهفرعع قلعت امو ةبب رعلا راعجالا ةياور اوس

 وبا يلع ولو هللا اههمنز يمرافلا يلع يبا ىلع يفاريسلا ديمس ينال 2

 ىورا ديعس وبا لوقيو ةمولعم وحلا يف ديعس يبا ةقتررطو هوحن يف يلع
 ةرم ريغ يل لاق دقو اهيف هنم ىرثاو ةناورلب ًاققحت رثكأو ىلع يبا نم

 تايررابخالا هذه ةفرعم نم ديعس ونا هارب ام ىرب نكي | يلع ايا ليل

 دم وبا خيشلا لاق . ما ريبك بواسالا اذه يف ىرج امو. باسنالاو

 يف 'ىطخا ينأل لوق ناك هنا يلع أبا ينعا هنع يح دق هنأ يرمعلو

 ةدحاو ةلئسم يف 'ىطخا نا نم “يلا ىحا ةباورلا هباب امم ةلئسم نيسمخ

 لوا يف ريثكلا تعمس دق لوقي ناك هنا ىلع هانعم وا همالكاذه ةّيسايق

 ًارينكو دم وبا خيشلا لاف. يمسا اوتننا لوقا نا يحتسا تنكو 01|
 يف مريصفتل ةبومتلا ةعانصلا لها نم قاذملا ىلع تاطقسلا "'ىنبت ام
 رابخا يف مالكلا اذه مامت . نوت هتهج نمو" نوبهذب هنف بابلا اذه

 يتادح لاق يرعملا بذهم نب بلاغ يبا خيرات يف تأرقو . باشحلا نبا
 5 دنع مظع هاج هلراصو .قارعلا ىلا ىضم لليعابا نا ءالعلا وا خيشلا ْ

 )١( نولهذب هنع » هلعل (*) لصالا اذك (0) اهبو هضرص ىق «



 ١ ”يسرافلا”يلع وبا دمحا نب نسحلا ف #

 هدبا يبلدنالا دمحا ن م ءاقلا دم وبا نبدلا ملع ين دح لاق . ىلاعت هللا

 معسأ مل لاق ينج نبا ىلا بسنت ةيوحن لئاسم يف تدجو : لاق ىلاعت هللا

 ءارعشلا نم لجر مايالا ضعب يف هيلا لخد نا ىلا طق ارعش ىلع يبال

 ناف رعشلا اذه لوق ىلع مطبغال ينا يلع وبا لاقف رعشلا رك ذ ىرخ

 هل لاقف "راو نم يل يلا مقاعلل تحت مم هلوق ىلع ينجاوب ال يرطاخ

 ةيالثث الا ارعش يل دبعا ام.لافق ةتبلا هنم ًائيش طق ت تاق اف لجرلا كلذ

 ررلزخ ياو قبلا ياهل تان
 ٠00١) ليا بيثلا بضخو . +: ًاينع ناك املس يشلا:تبنطخ

 | ٠ الو تبيثخ .ًاينغ الو لخ رجم ةفاخ بضخا ىلو

 اباقع هل باشحلا تريصف امهمذ ادى. بيشملا نكلو

 لقتا ملو ” ةضوافملا يف اهتبتك ينال لاق اكوا هنع اهاننكو اهائسكتساف

 نب. رصن نيسحلا يبا نع ارتا رخل اللا ناحل ىلا عيبخاا اهظافلا

 يمسمتلا هللا ديبع نب ىلع ىرسملا وبا انآبنا لاق ئرقملا حوت نء دما

 ظ يسرافلا زافغلا دبع ""' نب دمحا نب نسملا ىلع ونا انأبنا دادغبب 3

 هيلا تامحو باتكلا هنم معسال الا نك يا .نلا ناني لاق يرخأ

 ينكمل هنع "”"تعطقف الل ركل دست لل امج ام

 نع تلكسو سراف ىلا ترس نا ةدم دعب يسفنل تلقف باتكلا نم

 ' يتعدو ةلحرلاو ةءاورلا تطققسال تلق ناو تبذك من تاق ناف همامت

 دشلا ديغب نم ىترصبا الف ةمزر هيلا تام ةرورضلا

 تءطقشاف هلعل (") قى (؟) ةضافملا ق )١(



 ا, 6 يسرافلا "يلع وبا دمحا نب نسجلا وف

 ىجاو ةضمو هلكبشم لحيو هظفاب نيلعتلا بطاؤف ظ

 حابص ءوض وحلا ناكف ىو 2ةلظ ومي لكف“روصبلا تضم |٠

 حاولالاو فصصلا يف هفورحن او رك اذتب نا با عالا يوذ ىصوا

 حال اهو ةميصنلا ترا وحلا ةعصتلا اومعس شاذاف

 هللا ٍلاطا يباتك : اهرك ذ مدقملا لاملا يف ىلع يبا ىلا بحاصلا بتكو |
 ناو. .هتلهم لسيعلو هتيلبم .ةسارحا ميندالاو معلا لاجج ماداو خيبشلا ءاقن َ

 هدبا خيشلا ربو بغار "” هلو ينلا ىلع ةالصلا يف هيلاو دماح هلو ملاس |

 دقف هللا هزعا هببرق نيسملا ولا انوخا اماو . رك اش .دراولا هناتكب هلل

 للق هنا الول ةنضم قلعن هب رق نم ينفحاو ةنم ظعا يلا هجارخاب ينمزلا

 جوحا اناو سلجلا كلذ قاتشدال يذلا اذه نمو مايالا رصتخاو ماقملا

 ةردقم رومالا نكلو هيلع ةرباثملاب مهنم قجاو هيلا هبرضاح لك نم

 نع هدئاوذ سبتقنو دعبلا ىلع هيلا بستن انا ريغ ةرسيم ملاصملا بسحو

 مادا خيشلاو هللا نذاب حرششلا قح ةلخا هذه خالا اذه حرشيسو برق

 هتيناكمب ربلا نم حتتفا ام ةراهعب هتدهاشم ىلا يتوش ليلغ دربي هزع هللا

 ططشلا ىلا نزلا ءاطعا يف جو رملا نود طسولا باطخلا ىلع رصتقنو

 هتاجاح يف طسسو هنع ذخألا ذيملتلا هنم دافتسملا سيشلا بطاخما#

 ىلع تدقتعا دق ىلاعت هللا ءاش نا هتامهم ءاضنب هناوخا ردجا يننظا ينناف

 هزع هللا مادا مسيشللو ةركذنلا خاسنتسال هللا هدبا ءالملا يبا يحاص

 نذاي ضرعلا يف خيسنلا دعب نذالاو لصالا نم نيكسقلا يف قفوملا هنأر

 هيلاو ق (*) روصقلا ق )١(
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 | ىقاي توكسلا ديرن ةمو دع مالا يف لوقت كنا ك كلذ نم هتثون هتركن

 | يا قاغ ا لإن الفنكو ًاثوكس در همو ص تلق تركن اذاف

 تءادعما دمرت باو ثيدحلا ديرت لعرب هنأ كاذكو ويف

 نا بجت ناكو « ملاسءا نع هنا 3 انفقو » لوف لو ًاطخا ةئرا اذ نا

 ريغ نم ابيلع مدقت ينلا يمصالا "” دباوا نم اذهو هبا لوشو هنوني

 عضوم يف ة ةركن هلعجتو قملا هلوق متطوم يق نب ونثر يغب ريخ كوقف لغ
 030000١ و ةرورضلل لخدم الو اقح تلق ةاتعم نوكيق هنولتف نخآ

 اذه ىلع ىعاشلا اذه ن.ونتو 0 نمت ' نزلا

 نفط يا نرد هلوقو مامملا دب رب ىل مهباصا هلوق بوقحي, لاق ).ريدقتلا

 ءدبو دي يا ةدد دوب تنخ 7 رحلا ةردابلاو توملاب مرداون يف

 ظ اديس نك و "" يأ امو هلوقو امئابصنا ريخ روزملا ءددو ممديس موق
 | يبدشلا :يناسلل ءارعشلا - يف تأرق.(مدعن تدس ىلاف اونام نيح الا

 || اثدشلا لاق رصم رايدب يطانرغلا يبراحلا رث نب دمح نب دمحا رفعج وا

 )0111 ىف سلذنالاب هسفنل يومنا فلخ:نب دنحا ىلع نسحلا وبا
 يومتلا يسرافلا لع يبال حاضيالا

 حاورب همهفل ودغلا لصو حاضيالا ظفحتأ َّى ركلا عضر

 حاتفلاب هجن باتكلا لمح ىنبب نمو نيلعتلا ةينب وه
 حادق زوفب امل ةاورلا دبش ةماما باتكلا يف ىلع يبال

 حادمالا ىوق ترموهلعنم 2 ذفاون هرارسا ىلا يضف

 يار ق (؟) دئاوا ق )١(
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 ١و 2 ه ىسرافلا يلعوبا دمحا نب نسحلا »

 مهتعرص مهن أكىتح . مانملا ةبلغ نم مالط تلام دقو بكرلا ركذو .هلظ 0
 لوالا ردصلا ىواسو باب لك يف ةءباصالا لصفم قبطف . مادملا ناك |

/ | 

 ا 1

 هل لاف . ةغالبلا باكا نم لزبلا مورقلا ىراجو ةحاصفلا بابرا نم
 هلوق لاقق ةمرلا يذ ىلع ركنا يذلا امو ىلع وبا خيشلا |

 ةمرلا وذو هيف * طخ ىبمصالاف اذه اما لاتف “هنن ناب )|

 أطللا اذه هيلحيانل عدصي نا خيشلا ىأر نا تلقف . هدشنا ام ضن |
 دسا ين نم يبارعال تيكسلا نبا دشنا انيلع ىلماف . هب لضفت |

 "يبا ريج تلقف تيسا ةلئاقو
 ""هنمل اسحن مهملع نكو 2فاوع مو ىلا مهءاصا
 هنبجب مف. روبقلا تيدانف الو هدب مروبق يكف

 هنرخ امو نردد ٌُنادباو ماهو ءادصا بيا

 ىلا جاتحاف ةنّونم ريغ ةضوفخم يهو ًاقح يا ””ريج هلوق بوقعي لأق
 تاوصالا ىرجم '” يرحب اذه نال هنموبس اذه ىلعو.ا لاق . نيوثتلا
 أب ناقرفلا ةلعل اهنم ْصخ ام الا اهرساب تاينبملاو اهلك تاوصالا بأبو

 هللا كاذ نم يما

 اذاف نم ونت ريب ءاج ,ةفرعنم اهنم ناك "اف نيونتلاب اهتفرعمو ارا

 -ق (4) يطويسلا دهاوش حراش هطبض اذك () (17/87:1) ينغملا ىلع يقوسدلا |
 اماف نيونتلا ق (5) هنم يرحن ق ( 5)) 1

 أ

 ظ
 ظ



 1 « يسرافلا يلع وبا دمحا نب نسحلا ١م

 || نال ىلع يبا ءاشنا نم هنا لاقب ال اذهو لاق همامتاب يسرافلا ىلع

 | يفو لوصاالا_يف جارسلا نبا مالك نم لوقنم وه زجوملا '"” يف عوضوملا
 ] 00 لتعا هلال عشلا ليس لعاب ءاج يعاب نأكت لاب

 || يني يفوتسم يتسبلا فاخ "' نب نعم ديعس يبا خيشلا طخ نم تاق

 | ناكو هطخم هفلا باتك نم كلملا ماظن ةيلوتب يماشكللا نينا هور

 | ه.وربم نب دم نب نيسملا ءالعلا وبا ذاتسالا لاق : ا ةاضاف ًاملاع

 ىلا فاتخا مالسلا ةنيد تنك هاوملا سانجا هامس يذلا هباتك يف

 يل بصتن نا هل مسر ناطلسلا ناكو هللا هجر يوما يسرافلا يلع يب

 "" ةيافكلا يفاك ةنازلغ ةركذتلا باتك حيمصنل نيموب عوبسا لك

 | ع انيلتحلاو بادآآلا نونف يف نم ًاقاروا انأرق اذا انكف

 | 0001| ١ هيئاعمو هظافلا ضاير يف انمترو .٠ بابلالا :رامث دئاوف

 يبعمالا 00 3 نرضاللا نضمن امون ىرجاف ٠ هيف ايلقا لاس ردا

 هترارف همايا يف ءالعلا نايعا لع هلضفو هيلع ءانثلا ىف فرساو

 000 دو ةلساحم نم ركذ امف ناكو هدر ناكل ركشملاك هللا همحر

 00 ؛اريشلا نم لوحنلا ءرطخم نا رسحم يذلا اذ نم لاق نا هلئاضف
 | عم ةمرلا يذ ىلع ركنا : لجرلا لاقف مهملع در يذلا امو : يلع وبا لاقف

 00 0١ ءارمو ايضارغاب هتفرعم لضفو . اهناعمو برملا ةملب هتطاحا
 ظ لآلا صقر و . اهببف بارسلا سمل اذا زوافملا فصويف لئاوالا جبن كلس

 | نمر فتي فيكو ميلظلاو . هلدج ىلع حبس دقو ءابرملا تمنو . اهبحاون يف

 ظ اهيف ةافكلا هلعل ("”)  ق( *)«نمه ةلاسرلا )١(



 ١ ** يسرافلا ىلع وبا دمحا نب نسحلا

 | سنو هزع هللا مادا ليلا بحاصلا اديس رثا ىتف مييلا هتدنساو
 برتكو.:لف اكمل محل ينج يف مهنع طع يب هةباكح هيمكميتو هل

 .ةجحلا باتك :فيناصتلا نم ىلع يبالو .هطخ يسرافلا دمحا نب نسما

 . يرصقلا سوط ن دم ةمجرت ين هلام كاكا ةركذتلا منا ١
 حاضبالاباتك-'" يرعشلا حاضيالا باتك. بارعالا تايبا باتك
 ..' ةيلملا نئاسملا باتكك "”يرارعالا لمازع رصتخب سا يروهلا

 لئاسملا باتيك . ةءزاريشلا لئاسملا باتك..ةيدادنبلا لئاسلا 0
 روصقملا باتك. جاجزلا ىلع اهلصا لئاسم وهو لافغالا باتك“ ةيرصقلا

 || .ةزوشنملالئاسملا باتك.ةجرتلاياتك "”روذاحلا ضقت با

 مالكل عبتتلا باتك. يناعملا تايبا باتك. ةيققشمدلا لئاسملا باتك'

 ىلا تاتك ةقرو ةئام وحن ريسفنلا يف ينابجلا يلع ين

 صيلا لئانسلا باتك . قذلملا لإ 'متمق اذ اوُنما َنيِْل 0
 3 باتك نم ةطصملا لئاسملا بايك ارك نئاسلا باك

 ركذ .ةيامركلا لئاسملا باتك,.ةلكشملا لئاسبملا باتت 0
 ركاألا نإ 0 ناك يسرافلا يلع ابا نا نارفغلا ةلاسر يف ”يرعملا

 يبا ىلا مدقت مث زازب لجرل لوالا فصنلا زجوملا نم لمح جارسلا نبا

 بحجاص هدروا ام ىهتنا ( ؟ ) حاضيرالا تابا حرش تسرهفلا يف هعسأ )١(

 : ةيلجلا ىف (س) ةلصملالئاسملا باتك الا يتاي امم ركذي مو يلع يبا بتك نم تس رهفلا

 هتس رهف يف ريخ نب ركب وبا هرك ذ باتكلا اذه ( 5 ) تايبلخلا نايعالا تايفو يف
 اب ص ( ١") رم عبط ) نارفغلا ةلاسر (8) ٠١"( ص) 0

 حصل
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 يئثتسا ريدقتب بصتنم يلعوبا لاقف اديز الا موقلا ماق وحن يف ىنثتسملا : 8 0
 تردق اله تدصنف «اديز ىثتسا » تيردف ةلودلا دبضع هل لاقف ادءز

 اذاف يناديم باوج هتركذ يذلا اذه يلعوبا لاقف تمفرف « ديز عنتما »

 حاضبالا باتك يف يلع وبا ركذ دقو . حيعصلا باوجلا كل تلق تعجر
 باتك يلع وبا فنص الو اولاق ””.الا ةبوقتب مدقتملا لعفلاب بصتنا هنا |

  تدز ام هل لاقو ةلودلا دضع هرصقتسا ةلودلا دضع ىلا هلمحو حاضيالا

 ةلمكتلا فنصو يلع وبا ىضفنايبصلل اذه حاصي امناو ًاثيش فرعأ م ىلع
 همهفن الع ءاجو خيشلا بضغ لاق ةلودلا دضع ابيلع فقو ايف هيلا اهلمو |

 ىسيع نب يلع "لع ارق .يسرافلا يلع يبا نع ينج نبا يكحو. وه الو نحن
 تارلا نبا ةايح يف جارسلا نبال زجوملا باتكو لجلا باتك ينامزلا

 دحأ هيوبيس نيبو يلع يبا نيب نك مل لوق, يدبعلا بلاط وبا ناكو
 :هتروص ام يوحنا ضايعنب ةمالس طخ تأرق .ىلع يبا نم ومنلاب رصلإ
 0” ةنس رفص يف يسرافلا ىلع ينال ةجحلا باتك نم ةطسن ىلع تفقو
 اهرهظ ىلعو هللا همر دابع نبا بحاصلا اهفقو يتلا اههتكراد يف يزل
 مادا ليلطلا بحاصلا انديس ءاقب هللا لاطا :هذه هتباكح ام ىلع ينا طخم
 تلي يذلا راصمالا "” ءارق يف يناتك هنيكمو هدييأتو هرصنو هزع هللا

 اف ةعبسلا باتكب فو رعملا ىسوم نب دما ركب يبا باتكيف مهمءأرق
 مهنع كلذ تذخا نبذلا خياشملا نع وهف ةماو ةءارقو رثآ :نم :نفيطا

 هلاق ءانثتسالا ىنعم هيف تثدحا اهنا كلذو هنوق الا هيلع تاخد امل ينعي ( ) ١

 ةءارقل ق ( ؟) ( ؟هو ص ) شعب نبا



 ١ 4 يسرافلا ىلع وبا دمحا نب نسحلا

 وبا لبق أف توررفس لوقب وهو جرخو هيديب قفصو هسلجم نم ماق أهعم#

 رع امم اليخ مءازج نسحأ الو كيف هللا كرابال لاقو هناعصا لع ركب

 لبق لثس هنا همهف صولخو هنهذ ءافصن دبشي امو . يلعيفا نم ءارحسأو

 نم هيف باوملا عزتناو ركفتف نلعافتم مرخ نع ضورعلا يف رظنب نا
 مرخ ولف نبخ اذا ناعفتسم ىلا لقني. نلعافتم نال زوجي ال لاقف ومتلا

 نم لوالا فرملا فذح '” مرملا) هلز وجال نكاسلاب ءادتبالل ضرعتل
 نع همع نبا لاتقل ةلودلا دضع جرخ الو . (هساث نيكسن نيلاو تبلا

 يف كبأرام هل لاقف يسرافلا لعواا هيلع لخد ةلودلا زعم نب رايتخم ةلودلا

 يف كلملل هللا رافع ءاقللا لاجر نمال ءاعدلا لاجر نم انا هل لاقف انتبحص
 ةكئالملاوههاجم رفظلاو هداز ةيفاعلا لعجو هتضبم يف هدصق حجلاو هتك نع

 هدشنأ مث هراصنأ

 همه ريست اهنكلو يسفن هعدون ال ثيح هتعدو

 هعس عومدلا يفو لحم قيض هل داؤفلا ينو ىلوت مث
 ءافص نقيتاو كتعاطب قئاو يناف كيف هللا كراب ةلودلا دضع هل لاقف

 ظ سراشب انخايشأ ضمن اندنشنا دقو كتي وط
 ترقلاب دنمتلا هواتف. -:هيايحأ راس كا

 باقلا ىلا نيعلا نم راس ٠ نعاظ ىون تطش ام هللاو

 امهالمتساف نذأف نيتييلا نيذه لقن يف انالوم نذايأ لاقو يلع وبا هل اعدف
 مسالا بصتت اذامب هلأسف ناديملا يف ًاموب ةلودلا دضع عم ناكو . هنم

 تق()

 تاتو ممتد رع يا ا اس ا نارا نع نام وسد 0 3
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 ظ دع نب دعا نب نسما لعب وه يسرا عنب يع نمل

 ا سودس نم ةيسو داس همأو يسرافلا نابآ ن ناملس نب قر نب رافغلا

 ظ نع هلل عئاطلا مايأ يف مما ةنس دادغبب تام سرغلا ة هعس و نم نامح

 ظ يبأك نأشلا اذه لهأ نايعأ نم ةعامج نءاوتلا قعبأ ةنن. نيعستو فن

 طايخلا ركب يلاو نامربم ركب ياو جارسسلا نب ركب ياو جاجزلا قحسا

 ظ مدخو ةدم باح م 38 سلبارط ىلا ىضمو مأشلا دالب مارت فوطو

 ادا ادام نا 0 اقأف داده م ةعممانادعا ا

 د ا لوو عمت نم موق ١ ل و 31 يف هتلزيم تلعو

 ظ د هينا الا ني ساي ابنك تنص

 ظ 8 قيقوسلا يزارلا نيسملا يبأ مالغو ا ا يل يبا مالغ

 | "" ةاشناب نب دما نب ىهاط نسملا وبا ركَذو . لازتعالاب امهم ناكو
 | تاج رستا باب يف 4 0

| 

 ظ ني توررفس 1 تي

 ذاش نب باب همسا يطويسلا دنع )١(



 ©. 0323 هدا نب نسا  ميهاربا نب ندحلا #

 ]اقف ةكر ادملع نضرب العب نأ كلذو ملسو هيلع هللا لص ينلا نع هتدروأ

 رفاسي و لودلا يف بلقتيو نادلبلا فوطي لجرلا اذوه صرح مك عاقر ؟
 ؟”لالجالاو قازرالا نم هللا غرف دق ًاوفع هلمأ هينأي رخآو حجب الف
 لاق . همالك عطقو كمضو "يلا تفتلا 3 ةداعسلاو ةواقشلا نمو تارملاو

 لفح مظع سام يف ةئنملا هذهب قيشر نب تأنه تنكو قالور نبا

 رينا ادتنجدمل 7 كبور هومبلاو كيلقتلاو افادتنا ملل اهنءاج نيح

 نسحأ هيلع يتافاكو نب رضا ثك أ كلذ: لع يندسحو رك 0١

 فام
 «(ينادمملا كاملا نءاب فرعي بوتعن نب دمحأ نب نسملا

 نمل رك ذو ناطق رخافم يف ليلك الا باتك هل اهرخافم نمو 1
 اهلوُأ ناطق لضف يف ةغمادلا اهامس ةديصق هلو | ٠

 انمىبفع كولئاس اناف .٠ ٠.٠ انيقظنت الاول رادايألا ْ

 تارقو .اهبكسي نمو اهتردوأو اهدالب ءايساو فرغلا قوز با

 يف ميحرلا دبع '” لضافلا يخأ يناسيبلا يلع نب ميركلا دبعريمالا طخ
 اهرايخاو ريم باسنايف ليلك الا باتك نم اربخ كذو هب ٠

 مسا ةنس يف ناكو ينادمحلا بوقعي نب دمحا نب نسحلا فينصت

 *( يسرافلا ناملس نب رافغلا دبع نب دما نب نسحلا ا

 ةعوز هنيئست فو رعملا هممسا ملاعلا '” ينروبشلا يترافلا لجوبا
 . دربملا قوفوه لوش هتذمالن نم ريثك ناك ةبب رعلا ملع يف هنامز دما

  ق (4) لضافلا يضاقلا ينعي 0 تيررو ى (*) لاجآلا هلعل (1)

 ف



 ثمل * قالوز نب ميهاربا نب نسحلا /

 | نم أتي انيكم ناكو مسأذ ايدوهب ناكو سلك ب بوقمي رب ولا ىلع علخ ال

 رضاع د تنكو قالوز نبا لاق هيلع ملخو هترازو هدلق مسأ ايف زب زعلا

 هللا دبع نع بهو نب دز نع شمالا ىور ريزولا اهمأ تلقف هساج

 أ نا لسمو هيلع هللا ىلص هلل لوسر قداصلا ينثدح لاق هنا دوعسم نا

 012 فهو همآ نطن يف دعس نم.ديعسلاو همأ نطن يف قش نم قشلا

 يتبافكو يناريفوتو يلاعفأ امناو ك تالذكا 0 سالا قنبل زولا ا ئ

 يقل و ناكنم موق تام دقو باعب و ”رجهيناك يذلا ىصرحو تيتو يباينو

 جرخيذأ لجحلا ةءارق اورضح نيذلا موقلا ةرضح لوقلا اذه ناكو موق

 هلل شو تيلقو اك قالوز نبا لاق . هفبرشن ركذ يف زيزعلا نم
 و هيلع هللا لص هللا لوسر نع تبور اما ريزولا

 ظ عر ويلا دابحاع هراد ىلارب زولا فرصناو "يلا رظند وهو تجرخو

 | ىلع ريزولا تبتاعت ينيرلا ينيسملا مهاربا نب نيسملا هللا دبعوبا ينئدخ
 هادا دارأ امو هقرط عيمج ًاحيصص ًاثبدح ىور امنا تاقو هن ' لكتام

 *ىنتملا لوق لثم اذه امنا "" كنع يتحو يل لاقق

 ”ا3ق] نم برش ىدملا مالك ...امناو كالع يف سس هلو
 00 اما هعادال روفاك يف وجه كلذ نا ىلع سانلا ممجأو

 اه ملسو هيلع هلا لص ةعل رشلا بحاص ناسل ىلع يناجه قالوز نءاو

 هللا دبع وبأ لاق .ًاببس همالك ت لمف ءيش يسفن يف ناكو توكسلا يننكما

 ظ يذلا الك لع ملكت ىتح همو ضمني مل ريزولا نا دبشاف ينيزلا

 ظ كياع هلعل .() يجب هلعل (؟) رعلا ف 1 )١(



 / 6 قالوز نب نسحلا كلام نب ناسح #

 حزان تع هاوها يذلا ناو 2 حزان ينا كيفكي دا تاقف
 حئاوطلا“ اهتحطافاهانضاحىضم ةرفقب خارفلا لثم ةيبص يلو
 حراوب رويط الا اهقلت مف اسوق تماقاحبر تفصع اذا

 *قالوز نب مهارإ نب نسحلا )+

 نب ىلع نب نسحلا نب نيسملا نب ميهاربا نب نسملا وه دم ونأ
 نم: يثيللا يرضملا قالوز نب ناملس نب هللا دبع نب دنشاو نإ لل

 يف فيناصت ةدع هلو مهيف معلا لهأهوجوؤ رضم لأ

 ةنس ةدعقلا يذ نم ني نيش اخرا و تام ”" ةيرصللا خئيراوت

 مرام ةنس ةدعقلا يذ يف تام هنا لبقو هللاب زب زعلاب ىقلتملا مايأ يف مم“ ٠

 ظ اهعمج ىلع صرحلاو خي راوتلل هتبحل ناكو رهظأ لوالاو كا ايأ يف

 دعنام ينك ايتك |
 اب وتكم خيراتلايف كتبأر يح ادهن عرانلا يف بتكت تلزام .[

 .سهوج ةريس باتك .ديشخالا جغط نيدمح ةريس باتك تكلا نم هلو ظ

 لئاضف باتك.نينسلا ىلع ريبكلا خيرانلا باتكنييئارذاملا ةريس باتك

 زيزعلا:ةريس بناتك. زعملا ةريس باتك .روفاكة ريس بلا) 0

 نب نابهو نب هللا دبع هنم عمسف هاورو ثيدحلا معس دق ناكو كلذديغو |[
 .زيزعلا ةريس باتك يف قالوز نا ثدحو هريعو هقفدص نع بولا أَ

 لاق هنسفن نع اك اح هفيئضت نم نييرواملا ىلا شستتنلارصم لع كشنلا |
 هس اسس

 ةيرصملا ةلودلا هلعل (5) | نر اهتحوط اهانضح ىتح سفنالا حمطم يف : اهتحمناف ىف : يديما 1 )1١(



 © يملدنالا كلام نب ناسح 4 0

 ظ ل ا نيبو صاع يبا نب روصنملا ىلع لخد هنا كاؤو تس

 اريسنو 3 هم ” غرفو ب باتكلا اذه لمعو هدنع نم جر هب بج“ وهو

 ظ هلصوو هن“ ””رسف هايا هاراو ىرخالا ةعممبا نم مويلا كلذ لثم يف هب ءاجو

 ظ | رابجلا دبع نب ماشه نب نمحرلا دبع ربظتسملا ىلا دهرا كلكم هيلع

 هرزوتسا ناكو ةنتفلا مايا ةفالكلاب ىمسملا رجاتلا نمحرلا دبع نبا |

 ادقمو دبشم ينم 8 لسامل تئج ناو رضحامل ثبغ اذا

 )00 ةيبشلا_نكلو متل .. اهلبق تنك امو اي :كضتصاو

 سعاشلا لوق ىلا تببلا اذه يف راشا

 ادوهش مو نوثذأتسإ الو ميت بيغت نيح سمالا يضقبو
 اهليل ةنتفلا تجدا نيح ةنتفلا مايا ةدبع يبال تناكو ناقاخ نبا لاق

 0000 نب ثزاملا بارتغاك تارتغا.. .ابليخاو ”" ابلبا تجزاو
 ٌرتفاو . دعل ربتشا م . ضانضنلا ةيللاك يضاوملاو يلاوعلا نيب بارطضاو

 هلها 5 00 لو ةدملا كلن يفو . دعسلا هل

 'مئاورو اا لاما ند يبراقاو هب يلها ايلا قس

 حتلوف لالظلا درب 0 ىضنلابو' يشعلاب مهيلع تبهو
 نال بقل دقوا نكل سنا مو ٠ مهودلاح دق يأنلاو م 1ك

 حنات وه امب معي ملو حونب كيا قوف فتاه يناجحت امو

 سضنالا حطم بتكيف باوصلاو : هرسفوق (؟) عرب (157) يبضلا دنع(١)
 | وه (4)-ق: نيشنإلا حمطم (©) ( + ص 1٠90 رصف عبط ) ناقاخ نب حفل

 ْ |اكادت باوصلاو: لالاظلاو درب نم قف: :حئاون سفنالاحمطم يف (5) مهرج كالم



 | فورح ىلع يناغالا باتكهلو بيرغ فيرظ لك مالسالاو ةيلهاجلا |

 0 * كلام نب ناسح  نمحرلا دبع نب شيبح

 هلل ميشال" ”قلم ةارا تلاق .٠ هلسيظ لآ تشامل

 املوا يتلا يروخوإ تانجو ”يلا ابعفدم نا هتلأسف لاق

 ةايفشن . ءانحألا ايل نأ هلط دور يهو ينم هوا

 هلح ئريلا ءام نم درولاو 2 هلتحا"”لاذعلا سيش ىرا تلاق

 وبا ىضم مث كلن هنم تذخاو بارعالا ضعبل اهنا ىلع هيلا اهتعفدو لاق

 أ بارعالا ضعبل لاق هذه نمل هل لاقف اهبب رغ نع هلأسب ىعمسالا ىلا ةنالق
 تك اهيف ئرتاما كيلعاهسبلد نيلاجدلا ضمنت هذه كحنو ٠)

 ىبحتساو ةءالق وبا يزفن لاق تيكو تيكو
 *( يضلا ىدوم نب شيبح )ع

 ءايشا باتكلا اذه يف ركّذو لكوتملل هفلا يناغالا باتك ىحاص

 يف تاينغملاو نيثغملا ءامسا نم رك ذو ةنأب نب ورمج الو قاحسا اهرك ذي مل

 ثانغملا ؟9 تلو رح باتك مهلا

 * يسلدبالا يوغللا ةدبع يبا نب كلام نب ناسح 4

 ةلالج تبي لهاو بدالاو ةغللا ةّمئأ نم ريزولا ةدبعونا ةتينك"

 يبا باتك لاثم ىلع باتك هل م+٠ لبق ةيلاع نس نع تام ةرازوو

 ةعسر تانك ةاي ديشرلا م ايا يف هفلا يذلا بلاغ يبا نب لهس يرتلا

 1 ةنامالث رات نيدو ساس قل نم وهو ليقعو

 رؤصل بوسنم تيبلاو « اطلبم » (511:/) سورعلا جات يفو' اقلم هلعل ْ )١(

 ظ تاديحم هلعل (*) راذعلا هلعل (5)



 *« ةءالق وبا نمحرلا دبع نإ شيبح
 | نيبو هس ناكو ةمبفلا ةاورلا دحا ناك ذقنم نين شيبح ليقو

 | نسح ًاينس ناك هّللا همحر ىممصالا نال سهذملا لجال ةظامم ىبمصالا
 | لاقو ه. تعش ىمصالا ةافو الب دنا عع ةدالق وبا ناكو داقتتعالا

 كلاه نم كل اًمحسوادعب هيعن يتءاج امل لوقا

 كلام ىلا عوفدم ًرشو هسفن تجرخ تيم رشا
 هيف اضيإ هلو

 تابشخ ىلع ىلبلا رادوحن اهولمح الظعا هللا نعل

 تابيطلاو نيييطلاو تيبلا لهاو ينلا ضغبت ًامظعا
 | هلو ةحزاممو ةسلاج امهنيو لذعملا نب دمصلا دبعل ًاقددص ةبالق وا ناكو

 هيف يلوق ةمالق ابا تدشنا '' لاق لاق يئابزرملا ثدح . رابخا هعم

 هءاصصلا هنواخ يف مثل  هلالق وبا ناك نا برا

 هبابسلا فرط يف هعسلت هبايد برقع هيلع ثعبان
 هبات هناخوج ىلع ثعباو هباسنم ةيح هيلا نرقاو

 هللا لاق « هءاهنس هناخوج ىلع ثعباو » تلق الف تكاس ةءالقوباو لاق

 | دمساادبع ينثدح ةضورلا يف دربملا ثدح.لمجر يللا باهذ عم سبل هلل
 هعمو ةمبملا ةاورلا دحا وهو يبرملا ةءالق ابا تئج لاق لذعملا نبا

 يهو يبمصالا ىلا سسش يتلا ةزوجرالا

 ' دمصلا دبع ينعي | )١(



 *(نايفس ودا نايرعلا نب رامع ءالعلا يبا نب ثراحلا ا

 (« ةحرتلا تطقس )

 * ينابيشلا بيعش نب دمخ نب يشبح +

 فرمن' ةيحان "نم طساو' لها نم ررضلا يوتا مئانغلا وبا

 اهم ًارقو طساو درو دق ناكو ه5 ةنس ةدعقلا يذ يف تام ةيلوشفالاب

 يرهشلا نبا ىلع  ًرقو اهم ماقاو دادنن مدق مث ومتلا نم ًاعيشو نارقلا |[

 يضاق نمو امهنم عمو قولا روصنم يببأ يبست ىلع ةغللاو يولعلا
 لها نم ةعامج هب جر ةببرعلاو ةغللاو وحلا قرأ ناكو ناتسراملا

 نال تجرم هب لوقبو هيلع ءانثلانسحم ناكو تييش ن قديما
 انفاكمتا ناك هلع انيلع ” ترضي انغ ةلوخشنم ناكب اما نبا خيشلا
 يدتبال دئاق ريغب قي.رطلا'" ىلا جرخ اذا ملعلا اذه عم ناكو يشبح ىلع

 نبرشع ةليل لك يف هينأب ناك يذلا د بتكلا قوس ىتح نايمتا يدتم اك

 هلزنم نع 72 نكي مو ة ةئن

 )١( نمصيو ق (؟) « وحنلا » طقس هلعل )*( ق 
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