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 د ءايدالا لا مجارت ةسرهف 2

 ناورص نب دما نب دمحم

 ينزملا دحا نب دمحم

 بردالا يرمعملا دمحا نب دمح

 يوحنلا يرمعملا دمحا نب دم

 يرومعملا دمحا نب دمحم

 يبرغملا دمحا نب دمحم

 عجفملا دما نب دمع

 يباهملا دمحا نب دم
 يناقوالا دمحا نب دم

 يءشاطا دمحا نب دمحم

 ءاشولا دمحا نب دمحم

 مامالا يعفاشلا سردا نب دمحم

 صهزا نب دم

 يثاحبلا قاحسا نب د#

 يشراشلا قاحسا نب دم

 ةريسلا بحاص قاحسا نب دمحم

 ي رميصلا قاحسا نب دمحم

 يدنكلا قاحسا نب دمم

 ميدنلا قحسا نب دمح

 ميكا ليعامسا نب دمحم

 يجنز نب ليعامسا نب دمحم
 يلاكمملا ليعامسا نب دمم

 يناهبدالا رحب نب دمحم

 ينهرلا ري نب دمحم

 ىديعسلا تاكرب نب دنت

0) 
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 3 ءايدالا ميدمم جار ةس رهف 5 الا

 ةنح

 نارش ن ديجحانيدحم 005

 قوريبلا دا نب دمحم 04

 امج نب دمحا نب دمحم ”ك١

 ىتاهيجلا دعا ن درع 46

 نيسحلا َّى روخا نب دع مد

 يميك-لا دمحا نب دمحم مو
 يلخلا دمحأ نب دمحم م5

 لالا دا ني دج 8

 طابخلا دمحإ نب د2 مع

 ( ةيضاخلا نبا ر قاقدلا دمحا نب دمحم مسك

 يرصهازلا رمحا نب دمحم ”كو

 ذوبفسش ن دمحأ نب دمحم ٠٠

 يدوتتلا دمج نع دهم 4

 ىزاريشلا دمحا نب دمحم ٠”

 رافصلا ءمحا نب دمحم خو

 صهاط نب دما نب دمحم عمم
 ابطابط دمحأ نب دمُش 8

 ديما دبع نب دعا ندر 1/4

 ىديمعلا دمحا نب دش 74

 راجنفلا دمحا نادم +89

 1 ىاحدتغلا دّحا نب د# 5

 ١1 ىوسفلا دما نب دقت 04ه

 ناطقلا دمحا نب رش م٠

 يجاكر كلا دمحا نب د و

 ناسك نب دقعإ ني دع 4

 تمص ا



 ه؟0/ 2 4 هدالا تي سا

 يخركلا بلاط ونا كرامملا نب كرابملا

 هيجولا كرامملا نب كرايملا

 ( رثالا نبا نيدلا دحم ) ىناسشلا دمحم نب كرايملا

 كاف نب رشيم

 ىناذمطا ديعس نب دلاحم

 ءىراقلا ريج نب دلاح

 ي صاعلا هللا د.ع نب دهاحم

 ءىباصلا ميهاربا نب نسحلا

 كح وك يلع نب نيسأا نب نسحما

 يجودتتلا يلع نب نسحملا

 يورطا مدا نب دم
 يمخلالا نابا نب دمحم
 ديءس ونأ مههاربا ن دم

 قاتسدرالا ميهاربا نب دمع

 يتيبلا ميهاربا ن دمع

 ىناقذإب را ميههاربا نب دمج

 يزوحلا مههاربا نب دمج

 ةقورز نب ميهاربا نب دم

 يعاوعلا ميهاربا نا دمت

 يرازفلا هاربا نب دمح
 يدروم,الا دمحا نا دق

 ٠ ىرامخالا دمحا نب دم

 يرصهزالا دما نن دم

 سارع نإ دمحا نب د

 يلف ربلا نبا دمحا نب دمم

 ذيب 07



 # ءايدالا م مجارت ةسرهف 9+ كرف

 يريرلا يلع نب مساقلا 4

 ين.عرلا ةريف نب مساقلا 185

 يطساولا مساقلا نب مساقلا مه

 يرامالا دمم نب مءاقلا 5

 قرعدلا دمحم نب مساقلا 1

 ينالجعلا دمحم نب مساقلا

 يلعساولا دمع نب مساقلا 3
 يدوعسملا نعم نب مساقلا 5

 يمودسلا ةماعد نب ةداتق 6

 ينيزلا ةحلط نب مق 76

 بتاكلا رفعج نب ةمادق “3٠

 يلهابلا ررحلا نب بنعت 8
 يملا نمحرلا دبع نب لبتق

 ريرشلا ماها ونا ممتتلا نب لبا 43
 يلبقعلا ةزمح نب بالك 4
 يرتكلا تع 1

 يناتعلا ورمحت نب موثلك

 يرقلا سيكلا

 يميجطا فرعملا نب ناسك 6
 ينرالا ريكب نب ظيقل 04

 يدزالا فخم نب طول ٠

 5-لا

 توا 5 كفك نا عكا تاي تا وو ويل ول

 د ا ا رت هن ييع ندد لاطفال 57 5

 رفظملا نب تملا ؟

 يروؤربكلا نيحلا ى كداملا 07

 يعانخلا نب ديعس نب كراملا 77

 رخافلا نب كراملا 8



 4 ءادالا م مجارت ةسرهف 3

 ينوكلا نادر نب ىببنع

 يقفارلا ىلعملا نب ندع

 نولاق انيم نب ىسيع
 .قمللا ديزي نب ىف

 يهمل نس رلا ديع نب ةشيع

 يتلاملا ديلو نب مكاف

 ع رقالا تنب ةمطاف

 ( ةيناث ةمحرت )
 يليبشالا ناقاخ نب حتفلا

 دئاقلا ناقاخ نب حتفلا

 ينوكلا ميه ربا نب لضفلا

 يناج را ليعاما نب لضفلا
 يحما بايحلا نب لضفلا

 ىزورملا دلاخ نب لضفلا

 ىولعلا اص نب لضفلا
 ضئارلا نبا رمت نب لضفلا

 ينامصقلا دمحم نب لضفلا

 يديزيلا دم ني لضفلا

 يمل.دلا ريكمشو نب سوباق

 يقروللا دحا نب مسالا

 ناوكذ وبا ليعامسأ نب مساقلا
 ينايبلا غبصأ نب مساق

 يلعسف نملا تبا مساق

 يمزراو كلا نيسألا نب مساقلا

 دنع و مالاس نب مساقلا

 كا



 # ءايدالا معمم محار“ ةسرهف © 001

 ةي3

 أ

 *« مجارتلا ةسرهف )ع

 ةزمح نب ةرامع

 يوحتنلا مهاربأ نب 5-9

 ( ميدعلا نبا ) دمحا نب رمج

 ريكب نب رح
 ينيناعلا تباث نب رمع

 ينارفعزلا رفعج نب رم
 طاطخلا نيسلا نب رمع

 يرصبلا ةيش نب رمع

 يميعلا ناهع نب رم
 يزل نامع نب رمح

 يضاقلا ده“ نب رمح

 ىسنلا دم نب رمج

 بناكلا فله

 يتادشلا قاحا نب ورمح

 ظحالا رحب نب ورمع

 ( هيودس ) نامع نب ورمع

 يبارعالا ةركرك نب ورم
 يلوصلا ةدعسم نب ورمح

 لبقلا نادعم نب ةسنع

 محلا نب ةناوغ

 يعازخلا خ نب فوع

 ىدتكلا نب دمحم نب نوع

 يعبرلا ميغاربأ نب ىسبيع ٠

 ىبتثلا رمح نب ىدع ٠

 نت"



 ها 6 يجربلا - يلي لا نسحلا نب دم لع

 يدي يدب يبق ىلع تعضو دقو اهدشناف ودبت ينلا هوجولابو |
 ديصلاو نايرنلا يف هللا هلم ال املا تلق يللا د

 0 * يوحنا يلبملا نسحلا ني دمح ١ ظ
 كرها دوك مان تيدا رهو اد هنم رات ف يدرأ هركذ

 هسفنل ىندشنا . بدالا هبا ا 00
 عنا مهسنأ دقف نكلو سنأب 2 ,هتدبعننلا سا الا ىل الا

 سرت محل ينم ضرملا نا يسخن مهم ينيوو دا تس اذا
 ًايح هتكرت يديملا يل لاقو 4. ةنس لتق الوكام نبا لاق |

 « ينابفصالا سيدالا يجربلا نسحلا 00 ظ
 ان دنع دوجوملا لصالا بخاص بتكو 4 48ةنس مر يفتام هدنمنبالاق ظ

 نيملاعلا بر هلل دجلاو بدالا لها مجعم باتك نم ثلاثلا دلجلا مث ا
 نيعمجا هبحصو نيرهاطلا هلاو ينلا دم نيلسرملا ديس ىلع هتالصو ا

 يلع نب دم نب نسسحلا نب ممم عبارلا لوا يف ىلاعت هللا ءاش نا هولتنو |
 . لئاسرلا بحاص *ىشنملا رصن وبا ةلودلا سرش بشل ودا 0

 نب ْواْؤا هتحماسمو هللا وفع ىلا ريقفلا ءازجالا نم هلبق امو هلق نم غرف |

 نب دمخ لضفلا يبا نيدلا فرش ديهشلا ديعسلا قيتع دبع

 سواطلا دم نب دمحا نب دم نب دم نب رفعج نب ىسوم

 ةنس نم ريملاب م رفص رخاوا يف ينسملا يولعلا
 َ دادغس ةيل اله ةلنامسو ليعبسو عسلا

 م8 ددع ىضخلا كنغ 1



 عادولا ةفقو نم دشأ 2باذع نم هللا قلخ ام
 يعاونلاو ةاجانملا الول قرف ماحلاو اهنيبام

 عامتجا اذزاك امدعب نم كيشو انلمش قرتفب نإ
 عادصناىلا بعش لكو قارتفا ىلا لمش لكف

 0 لها لا لصو كو داعب ىلا برق لك
 ْ دنس يذلا وهو يديجلا باتك نم انبتك امرخا اذه فلؤملا لاق

 1 هريخ نم هيف

 * هللا دبعوبا ىجحذملا نسحلا نب دمحم 6

 ا سلدنالا خيرات قف ىلا كا يتاتكلا ناب فرغت

 أوس بطلا مولع يف مدقت هلو رعشلاو بدالا لع يف ةنوف ةكراشم

 أ دعب تام هفو رعم نتكو كلذ لك يف لئاسرو مكحلا يف مالكلاو

 ٌ 1 هرعش نمو . هانعم يف حتيلم ىدعسو دمت دمحم باتك هلو ةئامعب رالا

 | لدشلالمتشاو نيبلا يلايل تنابو 2 كذلا امتاورجملا انريهدقآلا

 1 00 املبقو يضور اهتتجوو ابشر ةمادملو يميدن ىدعسف

 . اضيإ هنمو
 ١ )003 تضم قحيدبك اوتو “يلج الو بص الق مكتع تأت

 دمكلاو نازحالاو وجشلاو دعبلاب يناصاوب يل ًاقيفر قارفلا ىض ا

 ما ددع ىضلا دنع )١(



 ةحرطم يتجاح نعدت ال

 ىقحصمل هباجاف '

 اهدحوا تنقذ

 داب يف مولعلا عيضن فيك
 ةاطعم اهلك مهظافلأ

 دقو تقطن ناي واس اذ نم

 م كض“ نيللاعلا ىت "لع

 ةلغاش تيد ينتتا دقف
 هه 0-08

 ةرداش زش اهتحسياا

 مركم 6 يب باتك يانا |

 هدورو ءايلوالا ا رس

 هعاضا دق يذلا دبعلا ظفح دقل |

 املاق لبق «تظاف» نع ثلا ا

 اودشناو لبس ناسيك عكاذ كور |

 ةيح كحور نمحرلا ظفح الف ||

 ىهاس ىعدت

 0١ * يجحذملا  يديبزلا نسحلا نب دمحم ©

 اهظنئاف ظاف دق يشن ناف

 اهليْفلَتَو انهباقو . يبلع

 اهظفاحت مهلك هؤانأ

 اهظفال كيلع لوعب مل ام

 اهظحاج كلنع زجعلاب رقا
 اهظحالب نم سسمشلا انس ىتأ

 اهظناف ظاف تلق نا سفنلل

 اهظهاب نيلوالا ظمم دق

 كلذىلع دهاشلا رعشلا نمضو يدب زلاهباجاف

 ليفت داكن يبن نع ىشنق

 اوظيغو نورخا لاجر + يسو

 ظيفح ميركلاو هاوس يد

 ظوظح مولعلا يف مهمدل لاجر

 ظيفت نيح حاورالا يف يه الو

 كلذ ركذ داضلاب هسفن تضاف لاقي دقو دم ولا يل لاق يديجلا لاق ا

 كلا نذأتسا دقو هلو لاق . هل ظافلالا باتكف ِتيكّسلا 0
 كانههل ةيراج ىلا ىتكف هل نذُأي ملف ةيليبشا ىلا عوجرلا يف رصنتسلا

35) 

 ظ



 1 * يديبزلا نسحلا نب دمم © نا

 | ىننلبو هيلا هتبسن ام اذه يباتك ىلا تلقت دقو فلؤملا لاق . نيبوحنلا

 | م هرصتخا يذلا هءاتك اصوصخ هبتك يف نوسفانتي برغلا لها نا

 | |٠ اع ام هيف دازو هلكشم حضوأو هراصتخاب همتأ هنال نيعلا باتك

 َ . بدالا نم عون لك يف فيناصتلا نم هانرك ذ ام ريغ هلو هيلا ًارقتفم
 || لاق ربلا دبع نب رمعوا اريحا معلا ريثك [ىاع ناك ىذا لاق

 """ دهف نب سم ينإ للا يبس

 "لاو كارلا الهلّوقمو هنانجي ىفلا نا ملسم ابا

 يفتلارصق .!ءاروصتمناكأذا ةمالق ينغت ءرملا باس سيلو

 ا يسبركلا للعدوعقللا لوط ملسمأبا ىجملاو ملخلاو اديف سلو

 ا 8 نب رفعج نسملا ا زولا يتاكد نب لع دم وا لاقو لاق

 || موظنع يديبزلا نسملا نب دم ركب يبا ةطرشلا بحاص ىلا ينحصملا

 وهو حبر صتن اطخلا هيف هل نيب

 هدد بلا ربزولل لق

 ةظع يل نامزلا بوطخ يفو

 تبسن ةباصع ظفاحت 1 نا

 | اولح تنأ كنم ةمذ يل
 اهظهاب نيلوالا ظب. دق

 )0 ابو _اهماظنو أهف

 اهظفال نامزلا فرص نكل

 اهظعاو سوفنلا يني. ناك ول

 اهظفاحت نف امدق كيلا

 ا بارطضا ةءاكملا هذه ف عقو دو )0 طلغ وهو « دهق » ىضلا دنع )١(

 ريزولا بطاخي معاشلا ناف



 هأ6 * يديبزلا نسحلا نب دمم 8

 هللا دبع نب دمحم نب نمحزا دبع نيركملا هيلع دمتعاو يللاقلا ليعمسا يبا

 نب ماشه نب نحرلا دبع نب ماشم نب مكس نوت ا

 نست دمع نع ةيمأ نب صاعلا يبأن مكحلا نب ناورم نب كللا دبع

 دلو ميلعت يف (رصنتسملاب بقلتملا برغلا دالب ىلع بلغتماوه مملاو)
 ناركذ اذك . مبو ةنس ىلوالا ىدامج يف ةيليشأب يديزلا تام

 ريغ هنع ىورو ''” مر. ةنس نم اببرق يفوت يدا لاقو . لاوكشا أ

 .امهريغو يوحنلا يليلفالا دمخ نب ميهارباودمخ ديلولا وبا هنبا مهتم دحاو |

 نب ورمع طهر ةريشعلا دعس نب بعص نب دييز ىلا هبسن يدييزلاو
 نب نسملا باب يف '"' هباتك يف يديملا رك ذ دقو يديبزلا بركيدعم

 نب ةرمض يبأ نب ريشل نب هللا ديبع نب دم نب جحذم نب هللا دبع

 يحب نب يحب نب هللا ديبع نمسلدنالابعمس يدببزلا جحذم نب ةعببر
 دقو 00. ةنس نم ًابيرق سلدنالاب هتافو تناكو عمو هريغ نمو يئيللا

 فلؤميوحنلا يد زلا نسملا نب , دمر كب يفا دلاو هنا لو نمثحم# |

 وبا :يديبلا لاق . ""” للعأ هللا كلذ نوكي نا هبشيو حضاولا باتك

 هامس (باتكو حنلا يف فلأ ةيبرعلاو ةغللا يف ةمثالا رم يديبزلا ركب |
 | يف باتكهلو : اتسح ًاراصتخا نيملا باتكرصتخاو . مطار ١

 تاقبط باتكو . سلدنالا ماوع هيف نحل ام باتك هلو هيوبيس ةينبأ |

 ميك اناصا يف لوالا عراتلاو. ف هلعلو ٠# ةئس ( م١٠ ددع) يضلا دنع(١)

 "خه ددع فق يضلا كيع (؟) ( ؟*6586 ىددع) يخرفلا نبا باتك نم انس

 « *1١م ةنس يف ينفون هيضلا داز (*)



 *« يديبزلا  نسحلا نب دمع »© ه1

 د عب و ” ]| سداقلاو. مطقتم هكلس " ناج ظنك | هلوش دهشتساو ليلخلا
 ” 2 الومدرألا سداقلا متتأ اك ملتم امل ٍداهب وفبتو

 | الست فيكو تلق. ةغللا كيلا ةماسم اذه اي لاق مالكلاب هتولع ايلف

 | .دوتلاو اهب ققحتلاب سانلا ىلوأو اهرسو اهياصن نمو اهترذع وأ تنأو
 أ ١ كنمهتنل نع لأسي ناب ىلوأ دحأ امواهنينافا ىلع مالكلاو اهقاقتشا يف
 | لكلت ' ١ لموتلاو هرذع لوبقو ةئافعا يف ةرضاملا ةعاملا تعرشف
 ”00 لإ لك نم لجزا اذه لش هيل ةعجارم لاب لبا تنأأ مهم

 أ تيبتا ينل دحلا ىلع ةدايزلا نا تماعو يسفن ءافش تغلب دق تنكو
 أ| .هتعانصيف ةمدقلا قحهل تيأرو يبهذميف هارأ ال يفبلا نم برض هيلا

 | ادّيشميل ضف تض نوهفصو نم اليج تقتأتساو يفتك هل تأطأطف
 ةيقب تلغاشتو هناكم ىلإ دوعب نأ هيلع تمسقاو تبكو ىتح بابل ىل
 || ريا هيلا ىتاو بابل ةرضح نع هعم ترخأت يل نع لغشب يوب
 آ 007 نم ناكف لاملا ىلع ةصقتلاب هتربخأف هتبتاف اليل هلسر يقتتاو
 || ناكام تماعا هل لاق ةاردلا رس :؟1بم لع نسب ام يرجع ارح

 ش "” انرودص هنم افش دق منن لاق 'ىنتملاو نالف نم

 *« يليبشالا يدييزلا نسحلا نب دم اع
 |00 اشاو ىلدنالا دالب نم ةبطرق نكس يوغالا يوحنلا ركب وبا

 ٍ ةياحلا ةلاسرلا نع (*) ةيماحلا نع ةدايزلا (*؟) . سادق : حصالا لعل )١(

 هيف اهرظنا ليمكتو ةدايز حبصلا يفو



 هالا/ *« يمتاخلا نسحلا نب دم ٠؛

 2”بذا لك نعكلملا ءادر ناصي 2 هبنييذلا وهو 000 ظ

 براجتلا هوجو يف ينسل يباهأ ىستك اورصتلا كتحتس ا الكل

 فاوعلا ناكم هينيع ءلم-هب. هتيرأ ىتح يآرب هتلحتا

 براوشلا قاتملأو يلاوملاب ترج .ةمامت يهيلع تراس 0
 بهاوذلا روصعلايف هنمكضايح ترق ام هانفأ رعشلا ىتش ناكولو ١

 تئاحس تبقعأ دوج ساحب تاجا اذا ليلا سا

 نع لقعو هردص تاينب سبحسو هترابع ناتع راب 000٠0
 هرم هفرعو هبغش ةبقاع نم هفوخت ام الول يغش داكو هناسل ةباجالا

 جيزتك | دع لاف نأ لع دار اذ متيال كلذ ناو مايالا كلت يف يناكم |

 ساّدقلاو سيدقتلاز يب برعلا مالكيف قرفلا ام هل تلق 2 هيف عقاولاو أ

 . ةركاذملا تلقف . اذه يف كضرغ شياو . لاقف سداقلاو سادتتلاو |
 يمس كلذلو برعلا مالك يف ريبطتلا سيدقتلا لاق مث 8 ةرئابملا لب , لاقف |[ ِ

 لوؤ: فرحالا هذه لكو روبطلا هب يذلا ىلع لمتشي 0 أاسدق سدقلا | َ

 ولو برعلا مولع نم ءيث يف رظنلا تمعن أ كبسحا اكل سلا هيلا [

 تاركلاهذهيتاعم نيب عمجل نا" 7” املاهل ةعلاطم كلثف تدل ا

 هب محا رثبلا يف قلب, رحح لادلا ديدشتب سادقلا نال كلذو نع ا
 كلذ ىح ناملا سادقلاو يبا عالا نبا كلذ ىكح هتلق نم اهئام ةرازغ |

 لمل و ءاضيا ةيمئاحلا يف اذك (*) ىناح لك نم دخلا ءادر فاض : ةيعاحلا ||
 تزدجتسا : باوصلا

 دم صضظظ00 4



 *« يمتاملا نسحلا نب دم »٠ع <11

 ” بشقلا اهدارب أ يف ضرالا زربتو '- هل ءاهنلا باونا حتفت حلف

 لوب اهمفو

 تونلا ةمح اهلا تقرت الو ةئداح فك اهتعرتفا اف ركب

 لو اهيفو

 ا | 0 حبص ابطسو ""هلشي 2ىجحضوهو ليللا مب اهبف ترداغ
 011 سمشلا نآكو اهنول نع تبغر ىجدلا سيالج نأكىتح

 ظ لوَه اهفو
 000 لب قيلارينب ”تبجاواو اتتصنم فيسلاب انلعم هتبجا

 أ| او هبابحا هعطق مل الجر ديرب هناف «نيبلا نم ناحرقل لوقأ» هلوق امأو
 ١ "تفاو هيلعدشا نيبلا عقومناككلذك هلاح تناك اذاو كلذ لبق هنع اوتسن

 ريرج لاق دقو.طق ردجب يي يذلا ناحرقلا نا اذهيف لصألاو هدضعيف

 ا اناحرق نيبلا تارفز نم تنكو
 ١ تاراعتسالاو ةعقاولا تاهبشتلاو:ةعئارلا يناعملا نم ةديصقلا هذه يفو

 ' أدم ةمص نع اّنبأ ان | ىلع . هلاثماو تييلا اذه هعم رفتغي ام ةعرابلا
 | كلذ نف . هلاثما نعو
 0000| نيو نيام مطقت دقف فلد اب |يب تقال سيعلا اذإ
 | ئاخ ةلح لومألا دب هتسك لما ةبوأ ءايشالا حبقأ ىرب

 | أطما داوس يف اياطملا ضايب 2 ىددلا هحتفي رون نم نسحأو
 كاعد : ةيمئاخلا (؟) ةكسب : ةيمئاخلا يفو« هلَعِب » ناويدلا يف )١(



 ه6 © يمئاحلا نسما نب دمحم +

 نم اذهاي تلقو كلذ ينظفحاف . هناسل هللا سرخأ « نيبلا ناحرق » اما

 يف لبف هءواسم كمبتت لجرلا اذه رهش.تآرق كلا لا

 وا مامتابا "مص لهو هتركذ امم حضوأ هراكت ِإ كقالتخا ىلع ةلالدلا |
 وهو . هنايبأ نم هتنوختو هتاطقس نم هتددع ام ةصيقنلا مسيب همسي |

 ةبونلا يف لومي يذل
 نيو ياني يلضاو ةلرأل

 هلثم ينأي نا دحا عيطتسيال يذلا تببلا اذمل لوألا ترفتغا البف
 هلوقامأو
 بنعلاو نيتلا حضن لبق 'مرامعأ تحضن ىرشلاداس اك انل ان

 نعطلاب هتلوانت نمع ترصق أل هفحئص تيرقتسا ول ربخ تييلا اذهلف
 نم دحا عيطتسي ال ام ةديصقلا هذه يف تلقو ربللا تصصق مث . هيف ظ
 امو لاق . هلثم ينأي نا ةعانصلا بابراو مالكلا ءاصاو ءارعشلا يمدقتم |
 رصخأ الو نسحا الو" ”زجواب 'ىدتبي مل ًادحا نا لئاق لاق ول تلق.وه |

 هلوق نم |
 نمللاو دا نيب دللا هدج ىف 2 بيتك ءاسإ قدصا فيسلا |

 ا لوش انفو كلذ يف فنع ال ا

 بصي. مل هللا ريغ كب ىمرولو اهمّدهف اهيجرب هللا كب ىر ا

 برملا نم ىنعملا ةقتشم برملاو 2سلفوت نيعلا يأر برملا أر ال |
 .هجواب : حبصلاو ةيمئاخلا (؟) مهدولج : ةيمئاخلا )١( ا
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 لجأ نائرقلا ناقورلاو « هيقورب ءامسلا حطني » لقت ملأ تلق . كلذ

 | جرح ديغ دما لآ. ةثيبخ ةراعتسا يه من تلق . ةراعتسا يه امنا

 أ| ةءعوس هذه تلقف . اذه مكماق ىآل طق أش ًأرقا مل يفنا يمسق يف

 َ لوقب يذلا وه سيلأ هلثم رعش ةءارق ةءوسلا لاق ىلوأ ناك اهترتسول
 - نيكذاعلا لوق كيف مجنأو 2 نيشخ يبب تخأهيلع تندخ

 ا لوس يذلاو

 ودب ملهدحو ءاضقلا تأول هتيقل موب تزّرح دقل يرمعل

 ٍْ لو يذلاو

 بلاط ةمغن. اهذوعب ملاذإ اهنونج نحي هاياطع داكت

 لوس يذلاو

 بنعلاونيتلا جضن لبق "”مرامعأ تجضن ىرشلاداس اك افل ,نوعسن
 لوقي يذلاو

 نينتلا هفلخو ءاجنلا ثح ؤرما لظ لهو لظب مو يلو
 ا لوَش يذلاو

 '0 |دوه هترداغ ةيرض هيعدخأ يف ءاتشلا تيرضف

 لوقب يذلاو
 000 نامزلا ضل .امناكق اوعدصت مهنامز ءادر اوناك

 لوقب يذلاو
 |١ ايئارتلاو اشملا نيب ىوحلا سيسر . "فضي لنيبلانم ناحرقل لوقأ '

 بصي : حبصلا يف (؟) . ناويدلا يف اذكو مهدولج : ةيمتاملا يف )١(

 كفوو وت دم 1170



 مل *« يمتاحلا نسحلا نب دمحم

 ذوخأم « ىهدلا لعف امب راع ال ىهدلاكل د هيف لوقب يذلا مدقتملا تيبلا

 كعضوم ىلع لدتسي تلق. دي أمو لاق مث ةهمنه قرطاف دحا نم.

 ءاسأف اعمس ءاسأ » ناعتسملا هللا لاقف . رعشلا ةقرسس نم كلاثما عضاومو

 وهو ةغبانلا لوق نم هذخا هناف تلق . هيلا تبهذ ام تدرا ام « باج |

 ءركشا نمل

 راعنم كاشخ ا ناب ىلعامو هتيشخ نايبذ ونب يتتريعو

 هلو نسحاف مامت وبا هذخا منا

 راع هيف سيل ينأب تولاك 2 مهف يه يتلا كتلوصل اوعشخ '
 قئالخ هذه لاق . هتدشناف هرعش تقرس يذلا تلق . مامت وبا نمو لاق ظ

 )2: نكي لو ىلأ, تفس تنأ لجأ تلق.هازعلا نال ١ ١
 لئاقلا تسلا

 الالف الاو اذكه اذكه ىلاعت نم نوايا لا1

 الابجألا لقلت رفتو + -قووب ايرثلا حطنب فرش
 حاطنلا نب ركب تبي نم لوألا تريلا تان كناف تلق . ىلب لاق.

 حاقو هجوب انقلا رودصو يح 5 ىدنلا قلتي

 حازملا قرط ريغ دجلا قرط يللعمل نوكت اذكه اذكه 1
 مان يببأ لوق نم هتدسفاف يناثلا ثيبلا تذخاو

 ضيضح وهف ضيضحا كس د وا .. دو ْ

 كل ىنأو لاق . ًاثرق فرشلل تلعج ناب تلق . هتدسفأ ءيش : يأبو لاا

 «موجنلا»ناويدلا يف ("*)« ف رش» ةيمئاخلا يف (؟)هيفاهعجا رف ةفيطل ةدايزحبصلايف انه(1) ا

)76( 



 6 يمئاحلا نسحلا نب دمع ه١

 حونج لابحلاو نصح فيكو مهسوفب : ىبأت مث نصح نولوقبي
 لاك نيخ سوأ نم ةنبانلا ةقرس دق تافق يتاحلا لاق

 بجاولا رمقتل ردبلا» ر اهلا مش سشلافسكت 1
 ا ةخ الو دوعت لا ىوتسي ال ةلاشف دقنا

 '”0 1 لجرا لاقق . ذخالا قخاو نسحا دقق هذخا ناك نأل هللاو .تلق
 أ نا ىلا ؛تعفرف هنا دسح“ ددرب هجرخاو هديب ذخ دسحم اي 'ىنتملا لاقف

 لوق نم لوقنف « هانعم تناو ظفل ىهدلاو » كلوق اماو هل تلق مندكرت
 ناورع نب كلملا دبع يف هل تيبلا ناك نا لطخالا

 '” 0 !لضاعراعالزهدلاكل --”هلتقو نينمؤلا .ريمأ ناو

 قدزرفلا هل لاق نيح ربرج لاق دقو
 0000 تلا فيك رظناف كسفنن ؟”لزان وه يذلا تول انا يتأف

 ريرج لاقو
 | ةلواطت ائيش رهدلا لث يت دلاخرهدلاو توما ىتفيرهدلا انا
 'اجلأ ناو دحا نم توملا ىتفي هلوق ذخا اريرج نا ىرتا هل تلق مث
 "ناطحنب نارمع ىلب تلقال لاق مث الييوط ركفف توملا ءانفا يف هكرش

 ظ لوقي ثيح
 | لجأالا هلاثام اذإ ناف توملاو هقلاخ نود ءىن تول رست نإ
 || لاج هدعب ايف توملاو تولاب 2عضتم تولا مامأ برك لكو

 ١ نا ىرثا هل تلق مث . دحا كلذ ىلا هقبس امو هايحاو توملا تاماف

 ذخا : ةيمتاخلا () عنص : ةيمتاخلا () .ةلالج : ةيمتاحلا يف )١(



 هذآ *6 يمئتاخلا نسحلا نب دم

 ملتسيءاجاماذا ميطملا نكر هتخار نافرع كف د

 مامت وبا لاق نا ىلا ءارعشلا هاوفأ يف رركت مث
 ترددنللا ناكلا اهيحن بإب ذا ماظعال ةعقب تعسول

 ظ لاقف يرتحبلا هذخأو

 ريشملاكيلا ىشملهمسو يف ؟”اسريغ ضن انا
 دم لجر لوق ىلا هيف ترظن دف «اهضيوفت هللا دمتعا امو» كلوق اماو |

 لاقف هؤاول قدناف ريسلا ىلع مزمع ناك دقو لصوم اب ءارمالا ضعب ١
 ل نم نورك عا الو ىشخم 2 ةسرل ءاوللا قد ...١

 | .الصوملا لقتساف ةيالولارنص هتتمقمض هر 00 ا

 ساون يبأ لوق نف « اهبوث درز ةمومامو » كلوق اماو
 دايجو ىتف نم كوحم صيقت .هنأك ناوجرا سيخ مأبأ 0

 يف ماسن نب رصن نب ىلع لوق نف « هابشا كوري ملام سانلا » كلوق اماو

 هينرب ناملس نب هللا ديبع'

 لاجل نأ سهدلا فرص حاصو لامكلا تامو سانلا ىوتسا دنا

 لابجلا"'لوزتفيكاورظن أ اوموق هشمن يف مساقلا وبأ اذه
 كوري ملام سانلا » كلوق وه « لامكلا تامو سانلا ىوتسا دق» هلوقف

 ”لوزت فيكًاورظنا اوموق» هلوق نسحأ ام رضح نم ضعب اقف «هابشا |
 لوق نم هقرسي ملا نسح نم هيفام ككل بيطلا وبا لاقف « لابخلا َ

 ينايبذلا ةباتلا ا
 ريست :حبصلاو ةيمتالايف (*) ام قوف : ةيعاملا يف (”) «ىمعن» ناويدلا يف )١(



 *« يمئاحلا نسحلا نب دم ه١

 لعفت امب راشأ نكبلو .:ابضيوقت هللا :دمتعا امو

 ةبدتك ف صأ اهنفو

 0017 انقلاب .هنكلو -اهبوث هدرز  ةمومأمو

 يلوق نع تنأ نبأو
 )0 تاو ظفل نهدلاو ءابشأ كوري مل امن اللا

 ا ؟'' هانع كيفو عاب سابلا» -اهرظان تنأو نيع دوملاو

 | كل فرعأ ام تلق . كلن يف يتءاسا نع هذه يف يناسحا كنيهلي اما
 || اهفو رصقم ذخاو عبتم قراس تنآامنا هترك د ام عيجج يف ًاناسحا

 | لغاشتلا :رع ةحودنم اهءاحصأ اهركَسا يتلا يناعملا هذه نم مدقت
 ْ كارت اماف كلرح
 يقل روصنمتنب نملوقنم وهف ( تييبلا ) نويع اجيملا يف ماحما نأك

 مجاحلا ساعنوا ةينملاردخ هماهب ماسملا عقوامناكف

 مجانلا لوق نمءهيف نسحت مل القت هتلقنف (تييبلا) « قليف يف »كلوق امأو
 | ا تح دس عدم ديعب لما دماح يف يلو

 فورص' ”هب ىلع ترادامل يلايللا هب تحدم ول ميدم
 تحدم ول مالكب تملكت دق» سيلاطاطسبرا لوق نم همظن امنا مجانلاو

 أهلباق يتلا رجشلا لقعت ول كلوق امأو . « هفو رص "ىلع تراد امل هدلا هب
 3 كلذ نش هيفترثك أو ءارعشلا هتلجاست اراد ىنعم اذهف(تمبلا)

 قدزرفلا

 اط :, ةيعاملا يف (*) هيف اهعجارف ةدايز انه ينملا حبصلا يف )١(



 8+6 د يمتاحلا نسحلا نب دمحم »+

 هريخ ىلا كلصوب ال ًاليخع هتلمج كنا تلق. سدس لاق, وأ
 نم كب رشد هنم هيلا تلصو ام ىلا كلوصو يف كسفن تهبشو هتهج نم |

 كلوق نع اضي يتريلاو .هعيموم يعارتو هدعبل هدر للا 00

 لدجالادققهعمانرضي لف لجرلايفهداجيفامراصف 0
 اما ؟ هانعم فطل مأ هترابع ةبوذعأ ؟ فصولا اذه نم كبححا *يش يف

 يتلا يناعملا نم كلاته نراكاما ؛ زتعملا نبا درطوي*ىناه نا زجر تارا

 نع هب لغاشتت ام اهايبضتقا ىتلا يتاملازرغو نارعاا د1
 مالكلا :يددهكا ]رغبأ يفام ىلع ترصتقا الاو هذه كردص تاينب ظ

 . "” ةفلتخلا فاصوالاو ةقلقلا ظافلالا هذه ىلا فست مو ميلسلا
 يلوق نم تنأ نبأ لاق مث * "لع لبقأف ا

 داقر نم كفويستمعبط دقو نويع اجيملا يف ماهملا نأك ١

 داؤف يف الا نرطخم اهف مومه نم ةنسالا تفص دقو

 شيج ةفص يف يلوق نم تنأ نبأو ١
 هرئاود ترادامل.نامإلا فرص ه.تيموولثددح ا

 يلوق نم تنأ نيأو |
 انصغ الاكيلا يحتدم ابتباق يتلا سنشلا لإ ١

 يلوق نم تنأ نبأ
 لمشي“هرهد نملمشيو لذملا ةميللا يف عفتبا

 هنود: ةيعاحلا(8)هيف اهعجارف تادايز انه يبنملا حبصلا 5 يف )١(

 فلا



 أ

 ِ # يمئاحلا نسحلا نب دم ه +

 امم اهديبع ىندا يفاذهن اكول لا 1 كواملاتاوخا نب ؤت اذكعا

 ّ كلوق نع ينربخاو
 قتال رودملايفتضاحتملناف مقدس لاطل اج 21 هما

 غلغيك نب ءاحهيف كلوق نعو ؟ نيب وبحب سنت اذكعا
 ١ مطلت زوج وا هقهقي درق هناهف٠ اين راشا "اذاو

 اذه نع ةحودنم ءارعشلا اهف تفرصت ىتلا ءاحملا نينافا يف كل ناكأما
 | كلوق نعو .  عمس لكه جعو عبط لكهنع رفني يذلا لذرلا مالكلا
 الجر هنظ ”يش ريغ 3 اذا مه. راه نظ ىتحضرالا تقاضو

 ايلا '0 7 كارا امو: "يش مسا هيلع عقب ال رظنلا هلواننب ايثرم ملعتفا

 ربرج لوق

 الب | | ركح اليخ دعا يم لك سسحم تلزام
 7”  كلوق نعو 2 . هترابعر يغب هنع تربعو هتهج نع ىتعملا تلحاف

 | لظت كيلاسس يف ينونظ ناو زجمم كفصو نأ اببع سيلأ
 | بجعتم ريغ نم تبجعتو ةحببق ةراعتسا يهو كنونظل علظلا ترتسم

 اغاو هيلاعم يف اهريحنو نونظلا روصق ركنتسي ل هفصو زجيا نم نال
 ظ مامت يبا لوق نم هيدبشناو هتلش

 علاظ مهو تنثناال ارتف حيرلا هب تقرا ول نع دوط هانم تقرت

 اروفاكح دمت كلوق نعو

 هدرو ريطلا زحعب ءاع تبرش ١ اميرف “كنم تلماام تلن ناف

 ةيعاحلا نع ةدايزلا )١(
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 عقتماف . انتحل ىرأ الو ةعجعج عمسال يتاو ىعرقلا ىتح لاصفلا تنتسا |
 لعجو هدب يف طققسو هانيع تظحجو هّقر بصعو يجالك ع امس دنع هنول ظ

 اذه اي تلق مث هنعيحفص فطع هيلع فطعب داك نيل راذتعالا يف نيلي.

 تنرتم هبدأ يف مظعوا هبسن تلهاجت هبسن يفتي رش لجر 1١
 نود كل ثارت زعلا لهف هعضوم فرعت مل هناطلس دنع مدقتم وأ هيدا |

 ًاقاور هتنرضو كصقن ىلع ارسربكلا تيدمفلا | ! هللاو الك؟ كريغ

 ةبغرلاو يناج نييلت يف ةعاملا تذخاو راذتعالا ىلا داعف . كاهج نول

 دك وهو ءارتجاوءارشتسا الا ىبا انأو هترسايم داعاوهرذع لوبق يف يل

 يمساب كيلع يل نذأتسي ملأ اذه اب لوقأف ينفرعي ملهنا اهلصاويو ماسقالا
 كلذ نا بهو ينتلهج تنكو ل يب كفّرع نمةباصعلا هذهيف اما يبسنو
 ةدع يدد نيبو ليش لكم م اهراس ةنئارن هلل ًايطتم ينرت ملا كاذك"
 "يش كعار اما يرطع رشن تمم اما يسابل تدهاش اما نالغلا نم

 لو هلك أ ام ءانثأ يفوهو . يريغ نع كسفن يف هي زيتأ يرعأ ٠

 يسامتث .نالو باعصالا ضعب يناج صحف ناتسا قفرا كيلع سا ١
 يف جلتخت ءايشأ تلق مث ةعاس هيلع تلبقأو يلع لبقأو نايللا ضعب
 تلق 2 يه امو لاق . اهبف كعجارا نا بحا كرعش نم يردص

 1 كلوق نع ينربخ
 لوبطو اهل تاقوب سانلا ىفف ةلودل فيس سانلا ضعب ناك ناف

 2 كاسم ؛ كولملا حدمت اذكها |

 لاعنلا ضف مهعادو نوكب .. . راي انراح يف نرمآلا



 « يماحلا نسحلا نب دم 0

 'ياهتال اهنع ًالزان يناريوهو ةيحان يتحت تناكةلغب نع تلزنف يفختسم
 ا 00 اهيوليز نم ةعطق هتحتاذاو هعضوم يف تسلؤل هتنذاح نا ىلا اهم
 ىحقب ةيداب كواسو ةيفاخ موسر يبف نونسلا امترواعتو مايالا اهلك أ دق

 ا نال مايقلا يف هل اشم ريغ مالسلا قح هتيفوف هيلا تضمن يلا جرخ اذا

 ظ / ةعبس سبل دقوه اذاو يتافاوم دنع يل ضمن الأ هضوهس دمتعا اغا

 أ فيفختب اهتلخاو فيصلا مايأرحأ تقولا ناكو نول اهنم ءابق لك يبا
 الو هفرط اهف ينريمي ال ةعاس يىنع ضرعاو سلجو تسلؤ سبللا

 3 يلو فخسا تابقاو [ظيغ زمنا تدك دقو هل تدصق ام ينلأسي

 ٠ لك البقم ينع هراذع ىول ولو .هلثم وح هّجوتلا يف يسفن دّنفاو هدصق
 "ىلا ريشيو هفرطب يحوبوهيلا ؟ىموب دحاو لك "””هيدب نيب يتلا ةفنعزلا كلت

 ىلع ايرجو ًارافنو ًاراروزا الا ىنأيو هلهج ةنس نم هظقودو هديب يلاكم

 نا ىلع ينذاز ام هلااوف يلا هسأر ينثي نا ىأر مث ةلكشلا هقلخ ةلكاش

 ' الدصق هرم يسفن ىلع تينج ام الول ريخ انا تلق . كربخ شبا لاق

 رارقلا ىلا ليسلا ردح هيلع تردحي 2 .كلثم ىلا ريصملا ف يدق تفلكو

 | وبينا امو كبجو كؤاليخو كهن 3 هللا كافاع يل نبأ هل تلقو

 .  تحبحب | حطب الا يف بسن انهاه له رمنتلاو ربحتلا نم هيلع تناام

 اجلا عقب ًاماع تحبصا ماعرما هب دجملا ءامس تعرفو فرشلا ةحوبح يف

 (أ هللا .عافدب ليس ءافثجو عاقبلا رش يف عاش دتو الا تنا له هيف كيلا
 غطا 1ك آ]1]]<] 1 حا

 'يفو . انديب يذلا لصألا يف اذكه (؟) ىاحل اهانعم وايز ةيسراف ةلك(1)

 هيدي ني يتلا ةعامجلل تفالم هريكت ىلع لبقم وهو:هصنام يملا حبصلا يفو ةيماحلا
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 هبناح ئأتو هدخ رمضو هيتلا لوذ قاذأو بكل ٠٠ ٠١ ءالسلا

 هيلا ليخ هيدرب يف هيتلا يف ًالفاز هيور ذم ايضفان الا ادحا قلي ال ناكو

 عرب, |ضورو هريغ هلام ريم فرتغب مره رجلا ناو هيلع روصقم علا نا |

 حرب لظف اههفلهجلا < سو تور ”ةدندمكلا لاف هاوس هراون |[

 ىراجي ال يذلا ميزتلاو عراقت ال يذلا عيب رقلا هنا ليخت اذا ىتح هينثت يف |
 بدالا لهاىلع هنأطو تاقثو ''”بصقتلا كلامو بلغلا بر هناو عزانب الو
 ميلستلا ىلع نم < أطو هحانج ضفخو هسأر مهنم" لك اطأطف مالسلا ةنيدمب

 هتارامو هتلجاسم ىلع رد ال ادحا نا يلهملا دم وبا نين هشاحا

 ةرضح نع درب نا ةلودلا زعم ءاسو هنعاطم نم 'يشل هعبتتل موش الو

 يف هيواسيو '””هتعانص يف هلئامت دحا هتكلمم يف نوكيالف لجر هودع'

 مينو هران انفطمو هزاثا اندقسو نا اتتمذلل تدبت هلا

 نا انيحتم هواسم بابلج ًاقزمتو هيواطم ًارشانو هرافظأ ًاملقمو هراتسا

 اذا:ئحهبف قوبسملازم قباسلا هيف فرعي وايشم ف 0 "همجي

 يريصم قفاوف ديمح ضب ر يفهلحب ناك يذلا هعضوم تدصق كلذ دجا مل

 يروضحب نذوأ نيف هيلع هرعش نم اعيش ارق ةعاج روضح هيلا |
 ينع هصخش ىراوو اعرسم هسلجع نع ضن يوتا 000 ؤتساو أ”

 ةيماخجلا ةلاسرلا يف ءارث ام طقف ظافل الإ ةهج نه ل ةءاورلا هذه ٠ )١(

 ةياور فلاخم كلذكو ةيويدخلا بتكلا رادب بدأ “0م ةعوخ يف ةدوجر 0
 هعاسو : ةيمئاخلا () ريثك : هيمئاخلا يف (5) يملا حبصلا ةياورو ناكلخ نبا ||
 ىرجاف راد انعمجم ناكلخ نبا دنع (؛) ||'

)04( 



 ه+

 نغاض نرقلا ىلع هيف انقلا نأك
 موقم وهو كارشالا هب تمصف
 ةرثع ءوس نم مالسالا قفشي الف

 ايفو ةنبانلل تايبا زابعا اهنمض نايا باتكلا اذه ىف هسفنل دشناو
 هايد 17

 الك نم نوعرب ام سانلا انهم ال
 يمتاحلا لاقف

 ةيجاد حبصلا امع لص ةليلو
 اومستقاف يلا بعشنيبلا ىم ردقو

 مهسبع قافآلا مش تنسانف

 هعلاطم يف اصح لالهلا ىرت

 هب حارملا نآس فرطلاك يدملاو
 ةماظم ءاربغ يف حبصلاو ليالاو

 هلجال باتكلا ٍفنص يذلا ةجابلحلا يف هسفنل باتكلا اذه يفو

 افذحت امل ىلعفلا فخس دقل

 ةنيزل هوفذح هجو برايو

 هناذنا دم نب ألا نم عورلا يفو

 لام نمو لها نم نوقوسي امو

 لاطه يرملا لوطع امنسبل
 لاحرتو ضبوفت نيب ابس يدبا

 « لأم نمو لها نم نوقوسي امو »
 « لاخ الو مال ةدلب ىسمأ »

 '« لاقثا لام ىرذلا تاوذ ىلا »

 6 لاب اهتحت اذهو اهلع اذهد

 اقرتت ام هفيرمت يف ركحنف

 | ميك يهتالا يلع يبأ نيبو *ىنتملا بيطلا يبا نيب ترج" ”ةبطاخم هذهو
 ْ ةئيدم هدورو دنع 'ىنتملا بيطلا وبا ناك يمتاحلا لع وبا لاق امدحو 3

 ًاضيا ناكلخ نبا اهدروا ةءاكجلا (*0) (نب عبط ) 48٠ ص )١(



 هام ب نتاخلا نمل نيدحب 2

 باتك . بناكلا نويع باتك. من ل ةغللا يف باتك. ةيبرعلارصتخم
 .ةعاربلا باتك.راعشالا عوبطمو رابخالا عزتنم باتكءةلاسر بارشلا ش

 يف ةرهابلا ةلاسرلا يهو لسفملا باتك. متن مل ةنزاوملاو رايعملا باتك'
 وهو هفينصت نم ةجابلحلا باتك يف 10 يتبلا نسملا يبا لاصخ |

 ىهسو هدنع هتعَببس لجريف نادعس نب هللا دبعيبا ريزولل هفنصباتك ١١

 فيس تمدخ دقو : هيف لاق هعساب مرضي ناري سد طا
 ابصلا ةنس يب ليمت ةنس ةرشع عسن نبا اناو هتاطرف نع هللا زواحت ةلودلا |

 هلهاب 0 ةفالع الع هب اقلك اكو و معلا اذه الل ةيحرأ يف داقتتوا ]

 ةبترلا يف ةيوستو ةانداو ةمركت هسلجم يف ' تنرَوو هرارسا س بقنم

 زئاحو ةبرعلا سراف وهو يسرافلا لعيبأب اممراذع نع ياذح رفست و ْ ١

 هل ناكو هبولاخ نب هللا دبع يبابو ةنس نيعبرا ذنم اههف قبلا يصق'
 العار ةفرسم ىف ادسوو . كارلا يف اًمرصت ةيبرعلا مولع يف زئافلا مهسلا

 ًاظفح دورشلا ةملكلا فتح ليقأك ناكو يوغللا بيطلا يبابو . هعاضواو ||

 نبذلا دارفالا يف تددعو مهتافنصم يف ؛تحدشمو ءايلعلاتعزانو اظقيتو |
 هحدقو ىلعملا ديعس وباو يتامرلا ىسيع نب يلعو يفاريسلا ديعس وبا مهنم |
 ريزغ كاذ ذا اناو ةرخس هيلا ءامالا عقب ناك نم ًاضعب تذختاو ىلعالا |

 ةءالميف لاتخاو لابقالا ءاخر "يلع يرسيو رورسلا را رسا يب ديمت ةرازغلا َ

 هماياو ةدقار رهدلا بوطخو م ىنلا نم ضفخو شيعلا نم ةينبلا يف زعلا ا

 ةلودلا فيس حدمب 82 اذه يف هسفنل دشنأو . ةدعاسم |

 دئاع دجولا حبعال نم يندوأعو دراو ليللا كرس ؟ ينبوأت َ
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 ناتيب الا هرعش نم يبرضحن سلو 5 ٠

 فرونلاب ولو هيدعت ام ىن ام يل ليق وأ بيبح يل

 0 نويعلا كلت ظحلب هارأف مسج لكي ف لحأنا يتشا |
 | هجر نينمؤللا ريما هللا رداقلا يف ةديصق نم هلوق هسال هيرتخا امو لاق |

 ّ املوا هلا
 اموسرلا يف ىوملا تدقفنا ايمغلا“ "يجح ميمغلا م ا

 آ 01 يف يرصملا دح نب ميهاربا قحنسا وأ ه ع 1

 ش ا رصعلا لها ضعب لاقو لاقف هلوطو ليالا رصق يف ًاراعشا 5ك 5و نيرونلا

 َ يمتاملا نسملا نب دم يلع وبا وهو

 َ اقرب ىجدلا قفأ يف قربلا ضرامك ارصق هتلخ رورس مون برأي

 00000000 هم قبيسي داكو . هرخآب هالوأ رثع داكح دق
 '[كرقأو قارطالا ىلع هنم نانفج لا قفتا فرط هافرط ًامنأك
 ظ ايرثلا فصو يف يمتاملا حلم دقو لاق

 ركسع ل يللا يفحبصلل ادبزا ىلا .انسأك :لمعن هيف انقأ ليلو

 رثدم بيج ءاقرز ةلح ىلع هنأك ءامسلا يف ايرثلا ميو
 . رعشلا ةعانص يف ةرضاحلا ةيلح باتك : اهنم ةدع فيناصتىمتاحللو

 7 الأ ةعنص يف ةجابلحلا باتك *ىنتملا يواسم يف ةحضوملا باتك
 | كلا يف لطاعلاو ىلالا باتك_ انضيا رمشلا يف ةعانصلا رس باتك
 )05 ةيجانلا ةلاسرلا باتك_ ضيا رعشلا يفزاهملا باتك< اضيإا |

 )١( يحن » ةميتيلا يف «
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 .تاارقلا نم هسفنل هراتخا ايف ةمثالا هتفلاخم كلذ ْلَرَأف اهردس
 : ىتكلا نم هلو: مد+ ةتس يفتام““ لاف قس ن0

 تانك رعشلا لع ىلا لخدملا باتك . نآرقلا ريسفت يف راونالا باتكا
 .دودمملاو روصقملا باتك. ريبكوحنلا يف باتك.تاارقلا يف جاجتحالا |

 .فحاصملا باتك. ءادتنالاو فقولا باتك. ثنؤملاو ركذملا باتل

 تاسلابع فاتك اهيضن رابخا باتت 000٠١
 ٠ باتك . راصمالا ءازقل راصتنالا "”باتك . هتادرفم باتك 37

 عج يف فئاطللا باتك طسوالا تاتك رودصلا .افش باتل
  0ةلزتعملا لع درلاو "”” لت َنَمَو ىلاعت هلوق يف باتك . فحاصلا ءاب .

 نيناجملا ءالقع باتك هل املاع ةظفح ناكو نسملا ابا ىنكي نب |مسقم نبالو

 يمتاحلا رفظملا نب نسحلا نب دم )ع إ *

 اراخإا عوام ينأنع ىور لاقف هخراث يف بيطحلا 582 لع وأ

 قاذح نموهو هنع ذخاو درد نا كاردأو أنا تلق بدالا ىلع ف

 نبا هاجهف معلا لها ىلا ًاضغبم ناكو ةضراعلا ديدش بدالاو ةغللا لها |

 رعشلا يف فرصتلا ننسح ىمتاملا نسا نب دمج لاقف "هلا

 نتاك رعاش ىلع واو رعاش ا هوباو رصعلا ءارعش نم ريثك لف |

 ةعقو يف ةفورعملا ةلاسرلا هلو مظنلا يف ةعاربلاو رثنلا يف ةغالبلا نب عمجم

 () تسرهفلا يف ركذي مل (*) "+* ةنس تام هنا هدنع نكلو "سس ص 31 )١1(

 نيسكا نا يلاعثلا دنع وهو الال# : ” (ه) نالف نع يفعل (8) ءاسنلا ةيآ ديري َ

 : باتك يف ييلاعثلا هد . لم هت تاسست ٍجاهاب هريغو جاجحلا ْ

 ظ ١



 < 27 ع - سلا هل عقلا
 00100 7 ز زا

 ه6 راطعلا نسحلا نب دمم هوو

 ارا جارختسالاو ثحبلا ةمج نم ترق يخت قا ل دي نيب نم

 هللا ضن انخيش ركب وا ناكد قو ضرتفملا رثالاب كلسقلاو ماصتعالا نود ظ
 دوهشلاو ماكل هيلع دبشأو اهنم هتباتتساب ةلضملا هتعدد . نع هلآ ههجو ٠

 لكس نا دعب ةلالضلا نم ع ب ماكحلا دنع نيلوبقملا ظ

 .الو ةيوق ةجح هل نكي لو لئاطب تأ, لف هيلا ىهذ ام ةحص ىلع ناهبلا
 .هتبوت دنع ناطلسلا نم هدأت هنع هللا يضر ركب ولا بهوتساف ةفيعص

 ا أ هعدشا ناك ام ىلا اذه انتقو يف دواع مث مث هتعدب ؛ نع عالقالا هراهظاو

 |0 وددوادلوةلننلا فوه د عسانا ردا وشتساو

 ' | دام ودس نلو امامأ هعدتبا ايف هواعجت نآو اند سانلل نوكي كلذ نا
 / نلازلا ظفا نم هناتكل ظفاح هنا انماعأ دق ىلامعت هللا نال هساجم هب
 قوظفاحل هل انِإو رك ذل الت ْنَغاَنِإ ىلاعت هلوقب نيدحلملا تاهبشو
 هنا كلذو لا يذ ىلع اهداسفو املوطن ليخن آل ةهبش هيلع تلخد دقو
 ”نأكو اوراتخ نا نادعس نباو ديبع يباو ماشه نب فلخخ ناك امل لاق

 أ ناكو اف ركنتسم ريغ احابم ادن يمال ناك كس دع محل احابم كلذ

 كلس هنكلو ركنتسم ريغ هل يرمعل ناكم هقيرط كلسو مموذح اذح
 .نهاط وبا ركذو بيطخلا لاق . عدتبم الا هب لوقب الام ذوذشلا نم

 | اذحو . ىصقتسم هباتك ينوهو رادقملا اذه هنم انلقت ًاريثك" مالك

 || اذجسملا يف ينأك مانملا يف تبأر لاق يضرفلا دما يبأ ىلا هدتسأ اهف

 ' يلصي وهو ةلبقلا هرهظ ىلو دق مسقم نإ ناكو سانلا عم لص عماجلا

 « هب : هلعل (1)

 0 لاا

 انوي درج جب 11
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 جاجتحالا بنو ام لثم ىنلاو ةنللا نم ًاهوجو امل جرغتسلا
 ناعذو ءاناب' ذا ارميا د ارب 1ك اًملَق ىلاعت هلوق يف ءارقلل

 دنع ةباجتلل هجوال ذا ىنعملا نم ديع عامجالا فلاخ هنوكمعم اذه« ًازئاج
 فيحصت نم س نجلا اذه نم'”هلو نوجانتي اوعمتجا امنا مهيخا نممهسأ,
 وبا ثدحو . دحا اب رقي مل انك عمال ديمي هجو جارختساو ةملكلا

 فورح ىلا دب هنأ مسقم نب ركب يفا لكي ءط امهو لاق بيطحلاا

 ةغللا يف زوجي اهنا رك َذ هوجو ىلع اهأرقو اببف عاجالا فلاهت نارقلا نإ

 ىلا ومآلا عشراو هو ركز ا ملبلا لهأدنع هنع كلذ حاشي ةيرعلاو

 نشكو ةيوتلاب نعذاف ءابقفلاو ءارقلا ةرضخل هءاتتساو 00١

 ةدابشلاب هيفمهطوطخ سلجلا كلذ رضح نم ةعاجت باو هتبوتب ًارضحم

 لاق.هتافو نيح ىلا اهب ارقي ناكو فورملا كلن' نع عزتي. مل هنا ليقو هيلع
 نبا بحاص 'ىرقملا مشاه يبا نب ىهاط وبا هلاح رك ذ دقو بيطملاا

  مضعا يف مان غب 3 لاقف نايبلا ثاتل اي يذلا هءاتك يف دهام

 نفاع قارقلا يك ير لكنا ميزف اذه
 ةعدب كلذ هليقب عدتباف اهريغو ةالصلا يف ةزئاج هتءارقف فحصملا 0 1

 ىلع هسانج اهب تمظع ةلزم''”هسفن طروأو لييسلا س1 ٠١
 نيب نم هيتأي الام لطابلا نم هللا باتكق املا لواحو هلهاو مالسالا
 ًاقرط هنأر "”يبسل هللا ند يف داملالا ىلهال لعج ذا هفاخ نم الو هيدي

 5١*( صر يراينالا نبا دنع (©6)0 6-5 طقس هلل (5) مغ رووهشملا 6

 « ةميظع ةلزم يف » يراسألا نبا دنع(5)«٠ طخ »»

 دحوم مو ا
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 ف *6 بتاكلا يمقلا زوهمج نب نسمحلا نب دم د

 العا بدالا لها خويش نم نأكو ي يخونتلا ىلع وبا لاق . ىلعوبا

 ليج ناكدنال ةباتكلا ىلع تبوق امل يطخ يللرّرحو يبال ةمزالملا ريثكو
 يتمزالم ترثكف بدالا بتكل تافنصلا ريثك لسرتلا نسح طملا
 هرعش روهشم نم وهو هسفنل يندشنأف يبا حدمب ناكو هل

 يردص رجهلاب قاضو يربص عنك اذا

 يركشب تولخ دقو جاد ليللاو تيدان

 يرمعب موب لاصو هنم يل به براي

 ”0 دطسولا رخ ك نذللا يدنع ثرتك

 "ثا ل ىتح مبفتلا عيمجل تطاحأف

 00 ضفالاك تنك - .ابنم كتددزا: يف

 ةبروصنملا هتراج ةينغملا رهمداز عم رداونلا بحاص وهو انأ تلق

 : | كنإ نإ نسلتا نب نوت نب نسبا نإ دمج 1
 راطملا ركبوبا مسقم نب هل هللا ديبع نب دواد نب ناملس نب دمت

 عع ه4 ةنس رخآلا م نولخ نامل تامو 7 ةنس 2 9

 نبا هنع ىور مثريغو ميركلا دبع نب سيررداو ًابلعتو يجكلا سعب أبا

 مهظفحاو تاارقلابسانلا فرعأ نم ةقث ناكو يك "اك حبال ار

 هلثم ' ار اموراونالا هايم باتك نآرقلا ياعم يف هلو نييفوكلا وحنل

 'عاجالا فلاخت فورح ارق هنا الا ا



 5/ * شاقنلا نسحلا نب دمحم

 لئالد باتك . دسحلا مذ باتك ..صاصقلا رابخا باتك .كسانللا
 باتك . داعلا تاذ مرإ باتك. نارقلا يف باوبالا باتك . ةوبنلا
 ءامسأ يفربك الا مجسملا باتكم رغصالا مجمملا باتك< طسوالا مجعلا
 باتك رمصالا ةعبسلا باتك. طسوالا ةعبسلا باتك,مبتا ارقو ءارقلا

 دض باتك.لقملا“*”باتك ةقرو فلآ رشعا | كل

 انربخأ لاق يناورهنلا ايركز نب ىفاعملا جبرفلا وبا يضاقلا ثدح . لقعلا |

 ىلا اهيف عفر دق ةعقر تيفقل لاق 'ئرقملا شاقنلا دايز نب نسحلا نب دم
 يكاطنالا ىبوم نب دعبا ركب يبا يضاَنلا

 تاندلا ماقم نع هللا كناص 0 لدملا ريبكلا يضاقلاام | ١
 تانجولا دّروم لازغ نم ظلشلتف يف س1

 تارسحلاو ريفزلاب ىلتبم بصوه نم باذعلا قات و] |

 تاهبشلا نع رجاآز هل كل لاو موصلاو كاسل ُ

 اهرهظ ىلع ىتكو ةعقرلا ذخألا
 تاعوللا» ناجشالا ميظعو تالألاو عينصلا فرأا
 تاحردلا, ةسفز تقرت ليا 007 رف ًاقشاع نكت نا

 تارححلا نم هتقلعت نم انفرع نا ًابجاو قحلا كلفا

 تاهيشلا قيوم تبكتت ذأ . هيلا ارهج لوسرلا و

 ةاضقلا قي رط '"”ءىظخا بيبحظ 1 ىلع صاصقلاب ضقأ ىقتموا

 « ةاضقلا ىضقا لدعلا ه هلءلو روسك» تيبلا (؟) تسروفلا يف رك ذي مل(١) ١١

 « طخا ييبح » لصالا يف (”د |

 5 ا
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 0 « دايز نب دمحم نب نسحلا نب دم ا

 ركبوا ينطقرادلا يتارعشلا شاقنلا دنس نب رفعج نب نوره نبا

 الاوش نم نولخ ثالثل ءانالفلا مون ب بيطخا هرك ذ اهف ذ تام '"ىرقملا

 ' لصاو ركب وبا لاق. نطقلا رادن هراديف نفدو 7 ةنس 7 موا ةنس

 '00 دراشتالا ةشرخ نب كامس ةناجد يبا ىلوم هنا لاقرو لصوللا نم
 7 و فيلاصت هلو رودصلا ءافش هامس اباتك هيف فنص ريسفتلل ًظفاح
 )03و غو ارش ريثكلا رفاس دق ناكو مولعلا نم اهريغو تاأرقلا
 دالبو لابحجلاو لصوملاو ةريزجلاو ماشلاو رصمو ةكمو ةرصبلاو ةفوكلاب

 | ركب وبا هنع ىورو ريثك قلخ نع تدحو رهلا ءارو امو ناسارخ
 نمل وا هنع انثدحو لاق . نيهاش نب صفح واو ينطقرادلاو دهاجم

 الناسإب رك اتم هشدح يفو ناذاش نب ىلعوبا مرخا ةعامجو هىوقرز نبا

 رفعجب نب دم نب ةحلط نع حتفلا يبإ نب هللا ديبع ينثدح لاق ةدويشم

 0 صصقتا هيلع لاغلاو ثيردحلا يف بذكي ناكل اقف شاقنلا ركذ هنا |

 أ عمس نم ينثدحو لاق . ركتم هنيدح لكل اقق هنع يتاقربلا تلأسو لاق |

 "لاقو. حيحص ثيدح هيف سيل لاقف شاقنلا ريسفت رك ذو يناقربلا ركب ابا

 ًافشإ كاذ .لاقف 3 ريسفت رك ذو يربطلا نسملا نال دبه

 ْ . ىلع نب ركب يبا خير نم هلك اذه .رودصلا ءافش سبلو رودصلا

 | بيرغ يف 0 0 5 ننكل نم هل قحسا نب دم لاقو

 ا 1 كنلنلا باعك. نارثلا امم ىف حضوملا باتك . نارقلا

 مب ص (9©



 _ مهم « نسما نب دم »»
  دالوا نم ًالجر نا لاقف . هببس ناكامو كلذ ناكفيكو هل تلق لاق

 ةمليغو وه ةفالخلا بلط يف تس روصتلا ةئيرتم 0000
 ةابضقلاو نييفثاحلا نم ةزضحلا لهارثك1 لع ةسيبلا هل لسا, ٠

 رشتناو هرما يوقو ةيبصعلال هاو ثادحالاو دادغل لهاو شيملاو داوقلاو ظ

 راض دضتمملا ذخا اذا ىتج اهب ماصتعالاو ةنيدمملا يف ىملتلا/ 00
 كف فاعلا مسا الا هحرش ىلع ريا دضتنعملا غلبف ةفالللا راد ىلا !

 يمشامللا ربما غلب و عيب نم دايداب داع هراد يف دجوف ذخاو ةمايش'

 | أهنم 'يش ىلع فق. و ًارهاظ تقرحأف دئارملاب دضتتعملا ىصاو بره

 مهملع هتين داسف نم نودقتعي امل اهلع هفوقوو شيملا بولق دسفب الثل ظ

 لجرلا مسا الإ رخو عيمج نع هقدصف ربا نع ةمايش لئاسي ذخاو

 لاقف امهنني مالكلا لاطف لعفب ملف هنع هقدصيل هب قفرف فلختسي يذلا

 دضتعملا لاقف طق همساب كتربخأ ام اك اندرك ينتلعج ول هّللاو ةمايش هل
 اقبو.ا ذه الع دنشي نا ماو لاقتلا رابكلا ميلا ة ةدممأ متاه نيشارغل ش

 لعجو ًاران اوججاو هترضح قيباوطلا لع شرفو امظع 1 اورضحاو
 ججرخاو تام نا ىلا ةديعألا ىلع دودشم وهو رانلاك الت نوبلقي نوشارفلا |

 ةروصلا هذه ىلع هتأرف نفديل هدب نب ل0 ئ

 *« يوحناا ناضمر نب نسملا:نب دمخ لع ظ
 را ءامسا باتبك "” قحسا نب دم هركذ ايف نتكلا سال

 ةربدلا تاتك أهريصعو َ

 م5 ص )١(



  نسحلا نب دمم 3

 'ستكلاسردونويملايقالت انتحارتساو انتهزتف

 اديجلا دبع مساقلا يبا نب هللا دبع دمحوبا هفلأ يذلا خيراتلا يف تأرقو

 '”دمحا نيرحح دمحا وا تام 4+٠ ةنس يفو لآق يزاوعالا 8 ناريش نبا

 ]هب ءارقلا فلخ دقو سراف يحاونو يوي لضفلا لها نم ناكو ييوجلا
 هيف ددرد نب ركب يبالو . هب عفتلا نم هدصقو ءارعشلا نم ةعامج هحدُش

 اهنم حئادم
 'قارش عرب مل فالتثا يا قارهملا كعمد رداوب هنه

 قانعالا لط ةئزعل تعضخ يذلا فرشلا عراف دمحا نب رجح

 قازرالا متافم نيكل الما نلك همنا لب
 اقاحم نيرب عبطي مل ردبلل هنأ ول يذلا رونلا ىلا رظناو

 * بتاكلا ةمايشل فورعملا لهس نب نسحلا نب دمحس
 'فورعملا ريزولا وه لبس نب نسحلا هوباو اذه دمحل فقل ةمايشو

 | بحاص يواملا عم الوا ةمليش ناكو اقورحم تام لهس نب لضفلاوخا

 | هقرخ جراوخلا ضعبل ىعسو طاخ مث فدعا دادغ . ىلا راص مث جيلا

 ا سا نب دمح كلذ ركذ ةميخ دوم ىلع ابواصم ناكو ًايح ديضتمملا

 .هلئاسر ا جئزلا بحاص رابخا باتك ةفنصملا بتكلا نم هل لاقو
 م لاق يبا يندح لاق قرزالا نب فسوب نب دمحا قسما وبا ىتندح

 هعم رادلا لخداو هللاب دضتعملا هنباو قفوملا مايا يف يناللا ردبل نتكأ

 | 1١ الدرك هلمج دقو ةمايشد فورعلا لبس نب نسا نت دمحم تيرارف

 ًابوبكم ءاوش ىنعي () 7*١ ص (*) نارعشب نباهنظا )١(



 ٠ # ديرد ن نسحلا نب دمحم # 5

 ظ لف تبوزأف تيقتسو تيفوأف تمعنا كلا مهللا : لاقف اعدو بطخو

 .هنم كلذ تنسحتساف. ررضلا ال عفنلا ثيحو . رحشلا تبانمو ناعيقلا

 سجرأللا ِف ديرد نبا لاقو ظ

 داهسلا امتساحم وحمي الو داقر اهب ليام تيوبع ١
 ' 2  داوسلا رس نيح كحضتو تلهتسا اهلا 0

 دابعلا هل نيد نم ةغايص قصملا بهذلا نم قدحامل

 دافتسي ال هلثم ءايض 2 تدافتساودلا نم نافحاو

 دارم اهظحال نم نيعأل اهارذ يف دجرب زلات صقىلع
 مئاه وبا نيدلاراختقا فير شلا هب انربخأ اموهو ريبحتلا باتكيف تأرق
 دعس وبا لاق : ًاَنْذِإ يمثاملا ىلطملا دبع نن لضفلا نب لطملا دبع
 نب دمحا نب رع ايأريمالا تمع- لاق ًاعامس نكي نا ًةزاجإ يناعمسلا'

 تاهزنتملانرك اذن لوب يلاكيملانب دمحا نب هللا ديبع نب دما نب نيسملا
 لاقو قشمد ةطوغ نكامالا هزنأ مبضعب لاقف رضاح ديرد نباو 8

 ناورمم مهضعب لاقو دنقرعم دغس لب نورخا لاقو ةلب الا رهن لب نورخآ

 . خلب راهب ون مهضعب لاقو سراف ضرأب نان سعش مهضعب لاقو دادغب .

 حس امو انلق.بولقلا تاهزنتم ن نع مثنأ نأف نويعلا تاوهزنتم هذه لاقف ظ

 ("' دواد نبال « ةرهزلا »و يبتقلل ٠ رانبخالا نويعد» لاق.ركاا

 لع نأ مث ىهاط يبأ نبال « قاتشملا قلق هو. ظ
 «بصن 0 ثلحلا 00 ةئيق هتهزن كلغ ْ

 يرحاظلا دواد نب دم ركب ىنا ةرهز نوتظلا فك يف رك ذ (1)



 6 ديرد نب نسحلا نب دمحم يأ

 رعاشلا لوق ىنعم نع سانلا ضعب هلأس دقو
 دودصلايف كدوءاقش تيرأر 3 لع ال كتريع
 "را ىف ةبتلل نا تأ, امل در ولا تامئاحلا م

 )  ديعب نم رظنت يهف اما ىثختو ألخ اهسوفن ضيفت
 اما موحن ماح لاب هيلا لصي الو ءاملا لوح رودد يذلا ملاحلا لاقذ

 | آف ىمحتف فيصلا .يف يعافالا لكأت ” لئايالا نا رعشلا ىنعمو
 آ00 تاوأسو يرش نم تمنتما هيلع تمقو اذاف ءاملا بلطتو اهترارحب
 ًاهقوج يف يذلا مسلا ءاملا فداص لاما كلت يف هتب رش نا اهنال همسنت
 | ناروث نكسيف نامزلا اهب لوطي ىتح ءاملا برشب مفدت لازت الف تفلتف
 أ هسفن تظافو هسفن تضافو تيملا ظاف لاقت و .اهرضي الف هبرمشت مث مسلا

 ْآ سفتلارك ذ اذاف تيما ظاف لوقت هناف يعمصالا الا عيمجا دنع زئاج اضيا

 | يلعوبا ثدحو . سفنلاو ءاظلا نيب عمجت مو داضلاب هسفن تضاف لاق

 'دهاشلا دالخ نب ميهاربا نب ىلع ن نيش مداقلا وب ينادح قسحلا

 | لاق ديرد نب نسحلا نب دمج ركب وبل ينثدح اهبف عماجلا ماما يربكملا
 | ريمآ ” وعدت ةارشلا تناكو يراشلا كلام نب تلصلا عم نامعب تك

 ٍْ .لزانما تداكَف سانلا لع تمادو راطمالا ةريثك ةنسلا تناكو نينمؤملا

 ] لّجأف مل وعدب نا هيلاسو تاصلا ىلا :اوراصو نيانلا عيدحلا مدهمت نا

 || يعم مجرختل ةركب يل لاقفوعدبو ءارحصلا ىلا دغلا نم ىكرب نا مج
 | مهب ىلصف همم تجرخ تحبصا الف وعدب فيك ًاردكفم "تبف دغ يف

 « هوعدب > هلعل (؟) مهو وهو « لبابآلا , لسالاو )01(
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 ١ ه6 ديرد نب نسا نب دم 9؟

 ©” لا دبع نب ليعمسا سابعلا يبا رابخا يف لاملا هذه تركذ ذل
 ريزولا حارجلا دواد نب ىسيع ىلا ديرد نبا بتكو . اذه نم طسإب

 زئارنلا هتتعض اامع ريخي ةروص قلص لا

 زئاج برغلاو .قرششلا نيب كرماو + لجعم عفنل ىجرتال تنك
 زحاع عفنلل وج يلا ىأرف امفشف اكاد موب كت مو ]

 دكا كدعوو لويمام كلضقو ىرث ناكيموي ريخ ىسيع نب ىلع

 زجاج كئييو ىوبت يذلا نيبو ٠ ىرتناباته رص د ا
 لاق ديرد نبا نا دانساب ليذملا نم يناعمسلا دعس يبا طخب ترث

 ٠ 5 ٠ 5 5 ا

 ةعم ريسل اينكياو يعور هدو 0 ناجح هنعدو

 زدضتي ناكو ديرد نا سخي انك لاق دمجا وبا أربخا لاله وا لاق.

 نباو أطلخا رثكبو أرقي لمفل *يضو مالغ رضفن هنءارق يف *ىطخم نم

 يف نا اوبجعت ال مهنم لجر لاقف سلجلا لها بجعتف هيلع رباص ديرد

 تاه" هل لاق ارق تا دارا الف رد نبا ابعمسش هيولذ نار 00

 . هنس ولع عم هعمس ةعص نم اوبحعف هب ونذ نارفغ ههجو يف سيل نمأي
 ديرد نبا ساجم يف مهضعب لاقو لاق

 ديرد نبا سلجحب هيلعف ديصلاط ءابظلل نكي نم
 ديققثوأب العلا بالط نع 2يتتدّيق ًابجوأل هيف نا

 ديرد نب ركب يبا سلجم ترضح لاق انباعصا ضعب انئدح يفاصرلا لاق |
 ميم ص يناثلا دللا يف )١(



 # ديرد نب نسحلا نب دمم © 13

 مالكلا اذهتيأر مثرخآ "يش يف«بلاط وبا بذكودهب ىم اذا 'يثيف
 الرد نب ار عش نمو. طسوتلاب هججرتوةقرو ةئاملا وحن يف صحو هعمج دقو

 لات ينع يف اهنع تبغ ناف يقباعر موجنلا رهز تفلأ دقو
 لفا نهنم ميدوتلاب 'ىمويو معلاط نهم ملستلاب لباق

 سابلا ابا ريمالا اهب دمي املاق هناف ةروهشملا ديرد نبا ةروصقم امأو

 نب لرب ج نب دحاولا دبع نب لاكيم نب دم نب هللا دبع نب ليعمسا
 )020 |روس نب روس نب روس نب روس وهو ىقتساوبد نب ركب نب مساقلا

 ناكو هيا يفو هيف اهلاق روج مارهم نب درجدزرب نب زوريف نبا كولملا

 "فورعملا يتيببلا يلع وبا ركذو اهمدقتمو روباسين سيئر سابعلا وبا ريمألا
 ةرهما اك فص ديرد نبا نا فرطلاو فتنلا باتك يف يالسلاب

 سرافب هماقم مايا لاكيم نب هللا دبع نب ليعمسا سابعلا يبا ريمالل
 ركب وبا "يلع لما لاق يلاكيملا سابعلا وبأ ينثدحلاق مل ءالمإ هيلع هالمأف

 هتناراف 05.0 ةنس يف ًاظفح هرخآ ىلا هلوا نم ةرهمجا بايك ىدرلا

 هلو” فيفالاو ةزم ةزمملا باب يفالا بتكلا نم*يش يف رظنلاب هيلعناعتسا

 |0001 نا ةببجو ةليضف اهب كافكو لاق. بتكلا ضمب هل علاط
 01 قح نسنالا نم كلذ عم ليال مث نكتلا لكويلع نب

 هرشو يع هيفو  هرمشش كرد نا

 هرهمجا باتك عضو -هقمح نم يعدبو
 هريغ دق هنأ الإ نيعلا اان وهو

 )١( فلالاو » هلعل «
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 ارحبلاو دوطلاو نزملا لاقت مش عرفا عبرا وهو ابق تلخ انوا

 ىلا ءاض الئاس نا ديوس قب ليممسا لا دوس بيطخلا ثدحو

 هيلع نانو همالغ هءاخ هل هبهوف ذيدن ند ريغ هدنع نكي ديرد نبا

 لأ اولاتت نأ ىلاعت هلوق الت مث هريغ يدنع نكي ل لما شيا لاقف كلذ

 مالغلا لاقف ناند ةرشع هل يدهأ ىتح مويلا مثاف .َنوُبْت ان اوت تح
 هيرب ةظحج لاقو . ةرشع انذخاو دحاوب انقدصت'

 بزتلاو راجخالا كلاثادغ امل  ةعمفبم قلك 2 0

 بدالاو دوملا دقفل ىكبا ترصف ده دولا 03000
 يف ةرهجلا باتك : ىتكلا نم يرد نبالو "قد دم لاقوإ

 . لئابقلا اخ قاقتشا باتك. يلام الا»باتك . تلا ناك ٠ ةغللا
 باتمك .' دودسملاو روصقملا«باتك- سبتقملا باتك 00
 باتك . ريكْلا ليما باتك- بيبح نبال ربحلاودح لت ك0
 نارقلا بيرغ باتك . حالسلا باتك. ءاونالا باتكك . ريغصلا ليلا

 موقت« باتك . بتاكلا بدا باتك . تلعفاو تلعف باتك. للا

 ةئم جرخم لف ةدوسما نم هدرج ملو ةبيتق نبا باتك ل اثم ىلع"”ن ف

 دقو ترضح يديردلا نسما وبا لاقو. رطملا "”باتك, هيلع لوعب. ' يا

 هيف دري يذلا ةماس نب لضفملا باتك صف وباو ةلقم نب ىلعوا ارق

 «لاط ونا قدص» لو ناكف ديرد نب ركب يبا ىلع دمحا نب ليلخلا ىلع ٠

 عجري ولّدي ام نا رهظي (؟) ةعوبطملا ةخسنلا يف هرك ذ دري مل*١5 ص )١( ظ

 ثيغلاو باحسلا ةفسص تدسرهفلا يف 0 بناكلا بدأ باتك ىلإ ك

3) 
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 مسر نب ظ
 هود لا هذ بعص كلبايس

 ةحاح كأي وع يتتجيزا

 0 ل مال دعو لاق اضبا ثدحو

 0 ل نا

 هناو لاونلا لط يف كيوانم

 هعببا ال يذلا يظح نع يتادع

 ءدنع كراتل د ىذغات يللا 1

 نيسحلا وبا هباجاف
 ركشلا ظعدققف ي رب يف لسرلا ىلع ظ

 اهنويع تداج ثيغلا لثم حتادم ْ

 دب.رد نب ركب يب رعش نمو
 هب سأعنلا لام دقو هنم ثتقناع

 ةرضان كسملاب تخمض ةناحر

 ةرامع ََس هللا دبع يلرب هلو

 ىلبلا هتبي يف “تعجاض ىرث يسفنب
 تيل اربق ناك ايح نا ولف
 يتدارا عوط ناك يرمع ناولو

 6 ديرد نب نسحلا نب دمحم ©

 ا قولا اذه يف ءاصقتسالا اذه امو لاقق ىلوالا ىلع اهتمدق مىرخالا |
 | 7 نب دحا يلع يبإ نإ ىلا ديرد نبا ىتك لاق ثدحو . ضخ

 عسا ةلذملا ميس اذا يلقو

 ا سةر يلقن مشسبا

 5 ارب لاخلا ليت دا

 ' أه لج ناوركش اذ كآلو

 رطق اهناوج نم ىلاوت باحس

 .يسالجني اركس مسقت ساكو

 اردبلاوثسللا وثيغلاكنممض دقل

 آربق همظعال يناشحا ؛تريصل
 آرمعلا كتعساق رادقملا يندعاسو



 ا  ديررد نب نسحلا نب دمحم +

 دق ةريبك رادن تررف ةرصبلا لوخد دسب ناسف ا

 اهطئاح ىلع تبتكف تب

 رمدعلا حنج وا ءاسمالا لفط دقو ةلخ عرف يف نيواقرول لوقا

 رحنلا هذه نم كيناه ىلع صو ابهحانج كتل ااه تطس دقو
 صهدلا امكلعثت تيتشن يف * بدامو  ةقرش اعارت مل نا اكن ظ

 رخصلا هتواسق يكحب هنا ىلع هبلق قوشلا عطق يلثم را رف |

 سراف. يلزنم نم تطقس لاق ديررد نب نسا نب دمت ىتربخاو لاق ظ

 تًارفيانيع ىنتلحل يللا رخآ يف ناك لف ليل ترهسف يتوقرت ترك ١
 بابلايتداضعب ذخاو يع لخد ًاسسوكهجولا رفصا ًاليوط الجر يعون يف |
 لاقف ًائيش ساون وبا كرت ام تلقق رجلا يف تلق ام نسحا يندشنا لا
 يندشنا مث ماشلا لها نم ةيجان وا لاق تنا نمو تلقف هنم رعشا انا ا

 قئاقشو سجر يبو نيب تدب "ءهدعب ءارفص جزملا لبق لبق ءارمحو ّْ ا

 قشاعنواتسنتك اناجا زماهلع اوطلفاقرصقوشملاةنجو تلك ١
 مث ةرجلا تمدنقق ءارحو تلق كنال تلق : لو لاق. تأسأ هل تاقف |

 ىلع اهتمدق الاف ةرفصلا تمدقق قئاقشو سجرن يبون نيب ثلا



 كت
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 ١ ارواح ناك دقو عوضوم ىفصملا بارششلاو ةقلعملا ناديعلا نم ىرئ ال

 ' ىصنم وا لاقو . يلع نب ركب يبأ باتك نم هلك اذ ةنس نمسا
 ادكلا اننامز يف تا نمو بيذمللا باتك ةمدقم ف يرهزالا

 .برعلا مالك نم سل ام لاخداو ظافلالا ديلوتو ةيبرعلا لاعتفاب يبرف

 | ا شا باتكو ةرهجلا باتك ىحاص ديرد.نب دم ركب وبا اهبمالك يف

 تأرف ةرم ريغ دادغبب هراد يف هترضح دقو نحالملا ب باتكو ءامسالا

 ' تلأسو ىمصألا أن نمحرلا دبعو ىثايرلاو متاح يبا نع يورب

 ىلعانا هتيفلاو هتباور يف هقثو لو هب ًابعي ملف هنع ةفرع نب دم نب ميهاربإ

 دقو . "قلل ترم مالكلا ىلع هناسل رمتسي داك, ال ناركس هنس ربك

 ظ ' الو ةقان ةفرعملعالا درا لف ةرهجا مسا هراعا يذلا هباتك تحصلت

 لو اهتركتأ ةريثك فورح ىلع باتكلا اذه نم ترثعو ةديج ةحرق
 '00 ىريغو انا ثحمأل هنم اهعقاوم يف يباتك يف !.يئاف اهجراخم فرعأ

 نبا ىلع تاخد لوش يرهزالا روصنم ابا تعمب يورحلا رذ وبا لاقو

 ظ ديرد نبا ناك روصنم يبا ريغ لآقوإ | هيلا دعا لف راكبا ع اشد

 ظ لاق هظفح ترم دادنببو ةرصبلاب اهالما مث سراف يف ةربخجا ىلما دق
 ” دا هلما لو ناصقتلاو ةداب الا ةريثكأأ اهارتو خسنلا قفتن ب الق كلذإف

 2 ةريخالا يه لوعملا اهيلع يتلا ةخسنلاو باتكلا لوا نم, 00

 مج يوحتلا دما نب هللا ديبع حتنلا يبا ةخسن عيسنلا نم حصام

 نبا لاق : لاق يتابزرملا ثدحو . هيلع اهأرقو خسن سف ةدع نف ابنك هال

 ىلوالا « الا » نم الدب « ال » تناك اذا الا حصت الو ةيرطضم هلممجا )١(
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 رطخ ىغسيش نم نيرشعنبا نان 2.تصقتنالو تدازام نيرشعن انآ

 دمج لاقو بيطللا لاك. ءارعشلا معاو ءا ءاملعلا رشا ديررد نبا لاقب ناكر

 ننذلا انك ار نيمبسلا نم وهو: ياج ىف نم لسا نم لوا ناكديررد نبا

 هللا لوسر ةافو مهغلب أمل ةنيدملا ىلا نامع نم صاعلا نب ورم - وجر

 ملئاق لوب كلذ يفو هودأ ىتح سو هيلع هللا لص ٠

 كساكسلاو جحذمهتفن دبررط ينك موب ورمعل ايفو ظ

 نامع وبا ناكلاق دي,رد نبا نا ةعامج ينثدح لاق يخونتلا ىلع وبا ثدحو ١

 اذا ناكف يتبي رت وتب ديرد نب نيسحلا يم ناكو ياسا
 نامْع وباو يم موب لخدف همم لك أي نامعابأ ىعدتسا لكألا دازأ
 : ءامسا اهنيبي انتنذا .اهلوا يتلا ةزلح نب ثرحلا ةديصق ينيو.'

 امد مث اذكو اذك كل تبهو ةديصقلا هذه تظفح اذا يع يل لال
 عجرا لاق ةعاس لك الاد اندصو كلك هيلا لخدف هعم لكأ لعمل .

 كلذ هتفرعف ملعملا جرف هرسأب ةزاح نب ثرملا د فاو تت ١

 هربخاف يع ىلا لخدف هتظفح دق ٍيندجوف لع هربتعي ذخاو همظعتساف ١

 ناكلاق هنا ديرد نبا ىأر نمع بيطملا لاق. هب يندعو ناكام يتاطعاف |
 هيلع ارك تاكو هم زطنحا تيارام اد مساو ديرد نبا |

 طق هتبأر امو اهظفحتو اهمامتا ىلا قباسيف اهرثكأ وا الكب رعلا نيواود |
 لثسو لاق.هل هظفلل هتاور ىلا قباسروهو الا ىعاش ناودد هيلع ركل |

 دا نب هللا هبع رذ وبا لاقو لاق . هيف اوملكت دق لاقف.ينطقرادلا 2
 هنم يحتسنو ديرد نبا لع لخدن انك لو نيهاش نا تسع را َ
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 ا ناجلا نم ةيسابعلاب نفد ينابزرملا لاقو. نارزمملا ةربقم يف ًاعيمج انفدو

 هلو يخونتلا لاقو . لعالا عراشلا نم حالسلا قوس رهظ يف يقرشلا
 :احلا نم ةيسابعلا رباقع ةفورعملا ةديدحلا قوسلا ربظن ديرك نأ نفد

 ةسسبلابو | ترلتللا ةفالخ يف اص ةكس يف ةرصبلاب هدلومو. يقرشلا
  نامح ىلا راص مث ةرصبلا ءانلع لغ ارو برعلا راعشاو ةغللا معو ب تا

 اه ة.سراف ىلا راص مث '' ”ةرامع نبا ةربزح ىلا راص مث ةدم اهي ماقأف

 لاق يلع نب ركب وبا ثدحو . تام نا ىلا اهب ماقأف دادغب مدق مث ةدم

 ةرصبلاو رحبلا رئازجيف لقنتو نامعب أشنو دلوملايرصن ديررد نب ركب وبا

 راسبلا يوذو ءاسؤرلا نم هوا ناكو ةيبرعلا معو بداالا للطو سرافو

 ا 00 نع ىوروب هرم ر خا ىلا اهم ماقأف نسا نا دعب دادشب دروو
 سأر ناكو ي يئثايرلا لضفلا ياو يناتسحسلا متاح يباو يعمصالا يخأ نإا

 8 000 قيل ديس و مهن قل هدح رو تأ اذه لا

 59 ا 7 ىورو ريثكر عش هلو را نيسملا نب يلع جرفلا وباو ينابزرمل

 أ بيطلا وبا لاقو . علا لها نم:ريثك هورب مل اهراعشاو برعلا زابخأ

 يذلا وه : طرد ناركذ نعود فار باتك يف يوغللا

 | ىلع ممردقاو ًاماع مهعسوأو سانلا ظفحا ناكو نييرصبلا ةغل هيلا تهننا

 ا رحالا فلخ ردص يف اعماحدزا دحا ردصيف رعشلاو معلا محدزا امو م

 هلاق رعش لواو . ”ةنس نيتس معلا يف ديرد ن ار دصتو دايح ناو |

 || كلا دب ينع هعزنت فوض هتحمم مويلا | يلع بابشلا بوث

 )١( هوري ملام لا رابخا نه ه هلعل 00 « رمح هدير هلعل «
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 انباهصا نضعب لاققق بدالا لها نم لجر نارك نا كح
 نأ رخآلاو اذك نأ رخآلا لاقو بلعث انأ بلم لاسقف يباقلأ ينوفرعا
 نم ةهاعلا تعنم تلقف كبف ام تنّأو اولاق ىلإ اوملب املفاذك |

 لوحالا سابعلا وبا ناك لاق هيوطفن نع يتابزرا| ثدحو "' . بقللا |

 . نال ناكدنا دارا «اولازي ل » هل تلقف يلع در اذكو « اولزي مل» لوش |

 يل ىتكي لوحالا سابعلا وبا ناكل اق يديزلا هللا دبع يبا نع ثدحرا

 نب دم ناك "' يدنلا قحسا نب دم لاقو ًامهرد نيرشعب ةقرو ةنام

 .حالسلا باتك.يهاودلا باتك:بتكلا نم هلو.ًانيسان لوحالا نسحلا

 باتك . لمفاو لغف باتك . هانعم فلتخاو هليل 0١
 ًارعاش نب رشعو ةبام نيواود مدقت م عمجو هابشالا

 *( ةيهاتع نب ديرد نب نسملا نب دم )ع
 '*'ح نبا آ

 سود نب مغ نب مهف نب كلام نب يدع نب دسا نب ملاظ نب مشج نبا |

 نب ثرملا نب بعك نب نارهز لاقبو ريهز نب هللا دبع نب ناثدع نبا

 رضاح نب منح نب ةماس نب بهو نب عساو نب يام نب

 نب كلام نب تبن نب ثوغلا نب دزالا نب رضن نب كلام نب هللا دبع

 مو: تام . ناطخل نب برعي نب بحشي نب ابس نب نالهك نديز |

 مويلا اذه يفو #؟١ ةنس ناضمر نم تيقب ةليل ةرشع يتنثل ءاعبرالا |
 مالكلاو ةغللا "”لع تانزش قاملا دم نب مالسلا دبعمثاه وبا تام ا

 )١ ( ص (*) هركذ نسحمي ال ءيشل وخلا ناديري(؟) ء«رضحو ه طقس هلءل .78"
 َ ( 04املع » هلعل (ه) حصا هتياور لعلو أنبا ناكاخ نبا هدروأ اذه بسدتلا «



 ' يبا نع ذخا نمتو : لاق بتارملا باتك يف يوغللا بيطلا وبا ثدحو
 الا ةفوكلا لها ملاع يساورلا رفعج وبا ةفوكلا لها نم ءالعلا نبورمج

 بيبح نب سفوب رك ذ ناكو مهم اسرق الو انرك ذ نمر يظنب سيل هلا
 ٌ ةفوكلاب ناك متاح وبا لاقو لاق مرئاظنو دمحا نب ليلخلاو رمع نب يسيعو

 | مخ لاقو. "يش سيل رملا حورطم وهو يساورلا رفعج وبا هل لاق يوحن

 ':ىتكلا نم يساو رللو ب/» ةنس يف هفلأ ىذلا باتكلا يف قحسا نبا

 |٠) رثلا ناعم باتك - مويلا ىلآ ىوري وهو ةعاج هاور لصيفلا باتك
 ' را بناتك . ريبكلا ءادتبالاو فقولا باتك . ريغصتلا باتك

 ْ ريغصلا ءادتب الاو
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 '. ةباورلا نسح را دج مهنلا عبو غلاب ناك سابعلا وبا

 نب ورمع ناودد هيلع ًارقو يديزيلا سابعلا نب دمع هللا دبع وبا هنع ىور

 يوحنلا ةفرع نب دم نب ميهاربا هللا دبعوبا لاق . ٠٠ ةنس يف منهالا

 001 [لوحالا رانبد نب نسحلا نب دم سابملا وبا عج: هيوطفنب فورعملا

 | ١] وا هرك ذو . ًارعاش نيس انأ تلمو ًارعاش نبرشعو عاش ةنام

 'يتابزرملا ثدحو .للعثو دّربملا ةقبط يف هلعجو يدبب زلا نسحلا نب دم

 لئاوالا مولعل هنالوقنم يف ببطتملا قحسا نب نين قّرو ًاقارو ناكدنا

 ٠ناملس نب يلع نع ثدحو ..سانلا نم ظحلا ليلق يا ًادودجم ناكو
 . سابعلا يلا عم انعمتجا لاق لوحالا نسملا نب دمت ينثدح لاق شفخالا ٍْ



 1 * يساؤرلا نسحلا ني دمم »

 هيلا تل رف انباحص ىلع هضرعيل ةرصبلا لخدف وسلا ١ انك ف نص
 ةعامج معزو : هيوتسرد نبا لاقو . مهمالك ممس امل هراهظا ىلع رسحي ملوا

 لئاسملا باتكر خآ يف شفخالا هرك ذب يذلا ينوكلا نا نيببرصبلا نبأ

 لاق يساورلا.نع ىثتشالا رفمج نب دخم ثدح . يسار 0 0

 اراد لينلاب يرتشأفا لينلاب ةراحت يل نا يلع نب دم رفعج يبال تلق |
 كينعب أم عيمجو كاياو ريخ ةيعاد تناك ةلزع برذ كعفن امرتشا لاقف'

 نب ىلع نع رفعج نب هللا دبع ثدحو . هاياو كلياف كينعي الامام |

 لينلا لها نم ةأرصا يساورلل تاكلاق يناسكلا سا
 يف اهلهاب ملت اهما هيلع تطرشو لينلا نم هيلا تلقتناو ةفوكلاب اهجوزتا
 اه درو اهجارخا ىلا جاتحت مث ليلقلا الا هدنع ميقث ال تناكف ةدم لك"

 اهبهف لاقو اهقرافو اهنمكلذ لق

 لوخلا رثأ يف تفسأف لوخح ىوهت نإ 21
 ريحا ني نحل لا سل ًاثيع مهنعبلا
 لولطلل لئاسملا اهنع ىوعرا 5 تبوعرا مث

 لوبتلا نود اهنالخو. اهتلخ لئاغ ١
 لولم .ىلا نكرر. ال ةوغح تثدباو ١



 ١/ © 5ي.ءاؤرلا نسحلا نب دمحم * ْ

 ”بئاغلثم ًادهاش ًادرف 'تردوغو 0 تقرفدقو

 يساؤرلا ةراس يبا نب نسحلا نب * ْ
 نب دمج يلاوم نم مو ءارحلا ها قى

 م ةذ لينلا لزب ناكو هساز ركل ىناؤرا يو ”لاق يظرقلاا فلك

 مايا يف تامووحنلا يف ا نيفركلا نم عصو نم لوا ناكو يلينلا هل
 ا ةزرح نب ىلع ذاتسا يساورلا ناك نط ىحن نب دعا لأق . دمشرا

 | يساورلا يلف لاق دادغب ىلا يئاسكلا جيرخ الف ءارفلا لاق ءارفلاو يفاسكلا
 'يناسكلا تيأرف ةادش ىلآ تنق-دتم نسأ تناو يناسكلا جرخ دق
 'اموق هيلع تزمنف يدنع ام فالخل ينباجأف يساورلا لئاسم نع هتلأسف

 | أ نم كلمل تركن أ دق كلام يل لاقت ينآف يماوتكت ضو
 | تممسو اباوص سلو اذكو اذك لوق يساورلا لاق. م تاق . ةفوكلا

 'يساورلا ناكو لاق. هتمزلف ىلئاسم ىلع ىنأ ىتح اذكو 0 لوقت برعلا
 / ارق هيلا هب تثمبف يباتك بلطي "يلا ليلللا ثسب لاقو احلاص الجر
 ؟يناورلا ينمي اهتف «اذكيفوكلا لاقود هيوبيس باتك يف ام لكو لاق
 ظ | نم عضو نم لوا نا بلع معذو لصيفلا هل لام ىساورلا باتكو لاق

 ”فورعم باتك هل ناكو يساورلا رفعج وبأ ريا يف ًاباتك نييفوكلا
 الق لاقو هيلع ىنئاف يساو رلا نع ءارفلا لثس ةماس لاقو . هنومدقب مدنع

 0( ذخا لق ا ةقوكلاب هماقم لقو نيتلخد ةرصنلا لخد ناك

 هلا سانلا ضعب معز دقو ةرصبلاب يساورلا فرع ام درإملا لاقو لاق.هنع 3

 (354 ص ) تسرهيفلا بحاص ينعي (1)



 5/9 #* يضاا ناسح نب دم 9+ ظ

 ملاظم كلذ دعب هداز مث *00 ةنس روغثلاو مصاوعلاو نير سنقو ةربزملا

 ةنس يف ةقرلا ملام '"”نسملا نب دمع مصتعملا ىلوو لاق ةينيمرآو ليصل

 هدانساب يتابزرملا ثدحو . اهملع قئاولا هرقاف مصتتعملا يفوت نا ىلا 4

 هدعوذ هحدف قفارلا ثيفلا يبا لع يبضلا ناسح نب دممم مدق لاق

 دم هيلا ىتكف هنع رخأتف باشا
 دوعلاو ءاملا هنم تح دل ىخ  ةهقرووه 5 لطلاب تبدع

 دوس هلانلا يف براقع الو» هجراخ ىلحاام كظفلل اًيقسا
 هباجاو مست ثيغملا وبا أهارق اف

 ذيعاولا يوت امي كيلا يتم. .تقبس دهتيول ١
 دوعسمو دعس هعلاط لكو نعمك حجنلا كانا تريضرا |

 دوعلا. نسينا ربضب“ لماع مل نا تلضتا امر ةانأ م ركلا يو

 يضلا ناسح نب دمحيند_كنا اربلا نب نسملا وا لاقو . هتاص هل لجتو'

 هسفتلا
 ارهاظ متسلا ادب ىحىرطاتسنلا ْ

 اراب ليسإ يعمد ىرج ىتحو

 ْ هود تيقلاو ىودا نم تيفخاو'
 اناهع تبدل اراننا تملا

 ينابزرملا ةياور يفاضيإ هلو |
 بكاؤسلا عومدلا فاوذت عنماو رضاح نيبلاو ربصلا نجا ميفف |

 )١( ناجعت د هلعل (؟) ناسح نبا ديري «



 * ناح نب  برح نب دمحم 3/8

 هبشتل رات ذا قدشنا لاق يتدشتاو

 كسللابزبتك ًاروطسيكحم انل هيضراع ليل ادب امل
 "اق »اتت ىفو لثمل - ١19 ةروس راذملا انيلع آلت

 هل يندشناو
 '” 2 ايمداو اثولوادقو ينهباشت ةعمش انس 1

 فورحلا جيراخم يف ةيرعرا هلو لاق

 َ "'ي ناسح ابا ىتكي يلعلا ناسح نب دم ع
 هلو ثيرداحا هعم هلو لكوتملا مايا يف ناكو ءليداالاو فايطلا باتكتلا دحا
 01 ناتك . هابلاو ءاسنلا رابخا يف ريك و قو بحابحو ناجرب باتك
 ا 047 قبلا باتك_ ءانبلا باتك , ىتلا اذه يف ريتس
 لاقبلا ءراخ يركتل

 : * هللا دبعوبا يبضلا ناسح نب دمش ع

 )0001] نب سابملا بدي ناكو اىعاش ًابداو الضاف ايوحمن ناك
1 

 مهمئري لاقف اوناش هدلو نم هريغو

 لذتبم نيبلا موي وهف فيك هناص عمد لك
 00 تابلطلا مب تان نآلا ينالخأ

 ظ | ايم احم ةوا مكب يتنب ترا ىبأ دق

 ئ لغم 0 ناسح نب ؛ دم نومأللا ىلو لاق ي رفصعلا بابش ثدحو

 )١( ص ) تسرهفلا نم ةلوقنم همحرتلا هد ”70 (



 عاب/ # برح نب دم #

 * يوحللا هللا دبع نب برح نب دم ل
 .ةيبذأآلا ملعب مهنم نيروهشلاو بلح نايعا دحا اجرملاوبا يبلخلا

 انخيش تام لاق يناريجلا نبا ينثدحو . ١ وأ ١ ةنس يف قشمدب تام

 ةدارج يأ نبرمع مسداقلاوبا نيدلا لاك ينثدح . ه٠ ةنس يف نشمدب|

 .بيطخللا برح نب دحاولا دبع نب دم يىنثدح لاق همايا هللا مادا

 . برح نب دمخ اجرملا وبا ينثدح لاق هظفل نم ءالما بلح ةعلق بيطخ
 تبيلا اذه يندشني ًاناسنا مونلا يف تيأر لاق يوحنلا هللا دبع وبا

 اهاطع نهر ىهدلاو املارمم يكلهم ىهدلاو مايالا اطعمورا ٠

 تايباب هتزجاف

 اهاطم تولع نا ًاموب كيدرتس اهلا ةّكيدلا ايلا بلاط اا

 7 عازب نأ يا اهملع دادرف تبا نافاهيلا نكرت ال سفتلا ْ

 اهاطس ىدللا َسفنلا عدر اذإ هنا صرحلاو لامآلا يضور عدو
0 

 ' اعلطخ ءدهانن طبخ -ةللد 0 نا ًاموب دب الفا ا

 يوحتنلا يناريملا دعس نب هللا ةبه نب دمحا ماقلاوبا خألا ىندشنا

 ةءرق باناو يبانألا برح نب دم اجرلا وبا ييش يندشنا لاق ىلا ١
 ناّمرلا ةفص يف هسفنل "' ىلح يحاون نم زا عا دلب نم |

 ربتلا نم تويب يف قيقع صوصف يلح ال نهبع ملا تضضف الو |
 رمخ نم نزاخم يف نكلو ءامو ل هسادل م نكلو ردو أ

 نيذه رك ذب مل (") اهادقع يا (؟) آلا كينيع ندمت الو ىلاعت هلوق ديري )١(
 نادلبلا مسعم يف نيعسالا ٠

 1 ا يي ب بيبر ا م م م 2-0



 ** رفعج وبأ بيح نب دمحم عا“

 | طلتؤلاو فلتخملا باتك-حشوملا باتك.عئاب رلاورئامللا باتك  دومعلاو
 ' ىتتقلا باتك 00 نموهو ربما ع هانا
 0 راثك رجشلا باتك  ءاونالا باتك ثيدملا فيرغ باتك
 0 دقلا رابخأ يف ىهذلا باتك . ىثوملا باتك . هتوعد تديجتسا

 «رج ضاقت باتك. أل نب رمتو ريرج ضناقن باتك. مهتاقبطو
 يس نم باتكح . ءافاللا خيرات باعك ؛ يتلا باعك قدزرللاب

 ”باتك. مهباسناو ءارعشلا باتك . ناسرفلا لتاقم باتك . هلاق تع

 ' لا ريرج 33 05 ثايملا نباتك" ريغلا نك باتك لحل
 ١ | سببقللا ب باتك.ىلطملا دبع نب نايعا تاهمأ باتك.هرعش يف اهركَذ

 ا . تابنلا باتكأ نا فتك سرق نع ةبجلا تا هاك
 | لص هللا لوسر نيب يتلا ماحرالا باتك . اهلكل ئابقلا باقل باتك

 ظ 0 رضمو نما باقلا باتك .ةبصعلا ىوس هباعصاو ملسو هيلع هللا

 نب دمج لاق . ناقاخ نب حتفلل همعجج مايالاو ةريبكلا لئابقلا باتك

 ”كلئاكو اءزَج نيرشعو ًاقين يحلطيف اهنيعب ةخسنلا نأ تير و قحسا

 )0000 لك ىف اهزج نيميرأ نم ًاوحت تناكاهنا ىلع لدب ام صنت

 مأيالاو لئابقلا نم هيلع يوتح امل تسرهف ةخسنلا هذهلو رثكاو ةقرو
 8 باتك : برعلا راعشأ يف هعنص نمو . ًاقرو 7 ةسجخ وحن يحلط يف
 | ٠ رشيقالا رمش « باتك.حامسلا رطش « بات اتك . ثرحلا نب رفز ناويد

 التالل نزل روف هم باتكأ ب ةمسلا رح « تاتكأ
 "وللا ةنمنلا يف روك ذم رغ ©« « بانلا يف » ةسروفلا يف (1) ْ



 /ه 6 رفعج وبا بيبح نب دمم

 ظ ىتح لعب ملفكلام لما كحن و تلقف لمي ملف بيبح نبا ساحب ترضح

 ظفحا وه ناكو هنم ملعأ بوقعب ناكو ًاقودص ًاًظفاح هّللاو ناكو تقا
 نسملا نب دم ركب وبا ثدحو . يدادغب وهو هنم رابخالاو باسنالل |

 ينفلب دقو سيح نبا تيتا :ىلعث لاق لاق هباتك يف ليبشالا يديب را |
 تفرصناف ءالمالا مطق يعضوم فرع الف تباث نب ناسح رعش ىلع هللا
 كلذ ىلع هتل ذعف عماملا دجسملا يف دعب ال ناكو ليماف هب تقفرتوهيلاتدعو ||

 تايبالا ودع نع لئاس هلاسق:سانلا ةيلا عمتجاو عما نم ةعجج دعق ىتح |

 ريطم لك ترطريط كمحاب 2تددبت نيدرطت ينع ةنحزا '

 ريثك ءاسنلا تالزو روبجت . اهدمب سيل هل 00 يفق

 زيققو ىنغ نم لاح لكىلع .ةماعن: للجرا هأياو فا

 نم » لقب لو «ريقفو ىنغ » ليق فيكهل ليقف ةفالا نم هيف ام رسفف ١
 هنع بونأ انأو ةسرغاذه لئاسلل تاقف برطنسال 000

 هلوق . هنع تعطقتاو كلذ دعب دوعقلل دعب ملم فرصناو ةلعلا تنببو
 اهيف حال هنال ىرخالا نع امهادحا بونثالهنال هب هبش امنا ةماعن يلجد ١

 امه لاقيف ىرخالاب تاعتسا هيلجر ىدحا تيعآاذا ناويلا رام

 رداصملا ىلع درت ءامسالاو ىرخالا نع امهادحال ىنغال يا ةمامن الجر:

 نكمتو ءايسالا روبظل ترهظامنا وداصملا نال ءايسألا د 00
 باتك تكلا نم سيح نبالو قحسا نب دح لاق. أب 00

1 

00 1 

 دوعسلا باتك . قمنملا.ىتسيو لمفأ ىلع لاثمالا "* بات 2

 ا

 | ا

 0 ةعودطملا ةخسنلا يف روك مر



 # رفعج وأ بيحنب دمي © 5/5

 ديعس يبا طخ نم تلقن "””ميدنلا نبا لاقو . محل ةالوم همأو يعامل

 . ماشه نع يوري ناكو ورمج نب ةيما نب بيبح نب دمخ وه لاق يركسلا
 رثكاو ناظقيلا يلاو ةديبع يباو برطقو يبا رعالا نباو يكل نبا

 ريغ بيبح نب دمع ناكو يتاب زرملا لاق.يركسلا ديعس وا هنع ذخالا

 هلا يذلا باتكلا كلذ نف .مءامسا طقسيو اهبع ديف سانلا سك لف

 ىلع ةبلاغلا يه هتينكو ةبواعم هللا ديبع يبل مساو هللا ديبع“ ”نن ليععلا

 0007 هرم لجرلا بناتك قاسف ًادتاو فرعي الث اهركذي ىلف هما

 عبنأ همتخ |( ايش هيف داز الو ًاقرح هنم ريغي ملو هريغب هطلخ ملف هرخآ

 رثكي مل اذه ليممسا باتك نا كلذ ىلع هلم يذلا نا بسحاو حيبقلا
 . ناورتسنب هرعأ نا ب٠ابح نبا ردقف ءابدالا ىدأ يف عسلا الو هتاور

 المح نب دما نع .يتاب زرملا تدعو . هتحاتح رك 5 تمت هيلع هتزأغا

 يتورلا سابعلا نب يلع ناك:لاق بيسملا نب هللا دبع نب يلع نع بناكلا
 )اعلا هبال اقدص ناك ادم نال سيخ نب دمحم ىلا فلتخ

 ناك هنا هنع ىلع ثدخ هئاكذ نم ىربال ايلع صخ ناكو نيجروج

 يف اذه عض نسملا ابا اي يل لوقب هديجتسيو هب رغتسي 'يث هب صم اذا
 ردح يضاقلا ىهاط وبا لاق : لاق يلع نب ركب وبا ثدخو . كرومات

 لاق باع ىلا هدنسا امف اضيإ ثدحو ةنعالم دلو ودو هما يثثو بيبح

 هللا ديبع يبا هلعل (5) 1٠١6 ص )١(



 ذا 6 بيبح نب  ثراح نب دم 9+

 هخ راث نم نيعضوم يف همساب ديعس وا حصفا دقو ةدمب اهدعبو ةلاهثتلا

 هنامز يف ناكو هرصاع هنكلو هيقل هارا امو نونلا بابو نيسلا باب يف

 يديجلا ركدو . « هباتك يف ينشملا هركذ » هنع هدروب ايف لوقب اهناو ظ
 طلغ ظفاحلا ديعس نب يننلا دبع نا ينشملا مالسلا دبع نب دم باي 0
 نب دم وه امناو خيراتلا بحاص ينشملا مالسلا دبع نب دم لاف هيف 0

 يي ال يديملا مالك ص يخلت اذه طلغف ثراح |

 * رفعج ونا بيبح نب دم 6 1

 ةغللاب دادغب ءالع نم رفعج نب هللا دبع لاق لاقف و 1. :إ

 نآكو رقم ابا ىتكيو بيبح نب دم تاقثلا باسنالاو رابخالاو رعشلاو'

 يوري نمم وهو بيبح يهو هما ىلا بسن امتاو هونا فرعي. الو اب دوم

 تافنصم هلو ةجيحص هبتكو برطقو ىلكلا تاو" يتاغالا نبا بت : ظ

 |رضاسن بيبح نبا تام . امهريغو اشوملاو ربحا باتك أهم رابخالا يف
 لاق ةبؤر يلا نب نسحلا وبا لاق . لكوتملا مايا يف 740 ةنس ةجملا يذ يف

 يف دم نب سابعلا دلو ىلع ناكو هبتكم يف بيبح نبا ىلا تربع ةوروإا 1

 بيبح نبا نع يرب ربلا ىسوم نب دمحم ىورو. ابف تككش كوكللا ]

 بيبح نبا دشلاو عفصاف لعم لاقف كتعانص ام لجرلل تلق اذا لاق |
 ءاننالا مدا ملع نزاكول . ”اناديم لاو ١ معمل نا

 ءافلطلاو ءافاخلا يب ىتح هلقع اوبص نايبصلا لع نم ٍ

 دم نب سابعلا نب دمع ىلوم مث مثاه ىنبل ىلوم بيبح نب دمجو' ش

 ينارعالا هلعل (5) (ة# ص) يضلا دنع دوجوم ههجو ىلعيذيجلا مالك(1١) 1

َ! )0 



 #* ثراح نب  مهحلا نب دمت ع

 وحنلا يف هبهذم فصبو ءارفلا حدمي لئاقلا وهو دنسملا

 00 ابوأل ىوحو نم ءاّرقلا ميزي وحنلا رثكا

 . ايف لوف تابا يف
 ارز هب الو  تيعم هبيغاش ؤوحنلا ددخأ ا

 اق امو باوصلا حضوت ةحح

 اق نك باوصلاب لاق نم سبل
 انيلع ىلع هارا ينأكو

 املو شارفلا ىلع يون فيك

 يدبتو هينب نع ءرملا لهذت

 ءايضو ةمكححو هقف هيف

 ءاطخو لطابف هاوس ل

 ءايع ءاد لمهمجلاو لهج ل

 000 ادلع ًاجاو هلو

 ءاوعش ةراغ ماشلا لمشي

 اارذعلا ةليقملا مادخ نع
 7 اميانض تابفزلا ىنبق نب هللا دبعل ناتيبلا قاده

 *« يسلدنالا ينشللا ثراح نب دم

 ملعلا لها نموه لاقف هباتك يف يديملا هركذ خيراوتلا بحاص
 'بتكلا نم هلو هوحنو حاضو نبا نع ىور ثدحم هيقف لضفلاو

 ”باتك. نيثدحلاو ءاهقفلا رابخا باتك. سلدنالاب ةاضفلا رابخأ باتك

 دودح يف تامو . كلذ ريغو هءاحصاو سنا نب كلام فالتخالاو قافثالا

 ديعس و.اهنع درواو دمحا نب ىلعدمح وباو ربلا دبع, رمج وبا هرك و منن |

 آرام نمت نلدنالا.لغا نم ةعاملا تايفو هنعرات يف سنوب نا

 « مادخ نع » نود «اهارب

 ادم



 5/١ ** مهلا نإ  رفعج نب دم 9+ ٍ

 ليما لاع ىلا اوه يف 1 انضر تفل اذا لاب ٍ

 ض
 مكارأ .ىح .يزأ ال رينو يتبع رون نإ ل

 اكاوس قول لك بيش 2 ينايعنع كصخش سينما
 ضي هلو

 ينادخاو يبارتأ ىهدلا بيشو ينالخو ياسا ١ 1١ ظ
 يناوخاو لهأ نمرحلا ىضتتملاو 2يتصلاخ مايالا ريغ تري

 هل بدأتلاو ناطاسلا بدأ باك اها أ هللا دبع يأ فيئاصتا نمي

 ةيدب ردلا بارعا باتنك . دلجم حيرصتلاو ضير رعتلا باتك .تاداجم :
 ناعم تاسأ باتك : ثادلع ةدع يف ةغاللا هلا. ١ حرش باتك. داي

 باتيك , طلغلاو نحللا نم *ىنتملا لع ذخأ ام باتك . *ىنتلا م ٠
 ا ءاظلاو داضلا

 « يرّتسسلا نوره نب مهملا نب دم ل١ ٍ
 ونا كلذ رك ذ ةنس مه نع ١/7 ةنس تام تناكلا هللا دبع وبا

 ءاطع نب باهولا دبعو يسفانطلا ديبع نب لي عم لاظو 01

 ثدح . هفيناصت ءارفلا نع ىورو سابا يبا نب مداو نوره نإ ديزيو '

 نب ركحب وباو يرابنالا دمج نب مساقلاو ظفاحلا نوره نب ىبوم هنعاأ

 ينطق رادلا لاق . مثريغو رافصلا دم نب ليعمساو هيوطفنو 'ىرقملا دهاجم |

 هللادبع وبا يريسلا ورع نب , مهجلا نب دمج ينابزرلا لاق قودص ةقثوه |

 ةاور نم تاقثلا دحا وهو نارقلا يناعم يف هباتك ىورو ءارفلا بحاص ١



1 

 م نمو را

 يٍداؤوف نم كبح لحمو اما
 ىتح لامآلا يل تطسبنا ول
 ىنيع داوس ناكم يف كتنصل
 ينامالا تاياغ كنم غلبأف
 .نيح لك عرج سفن يلف
 قا ساتلا تولق تتم اذا

 الولو يايند تنآو فيكف

 ًاضيا هرعش نمو
 رظان ةظمل كنم يظح ناك اذا

 ةرم ىهدلا ةدم يف اب تيضر

8 

 يرصب وا كيف يلق ؟ح يف نآول

 ام ةحرتلا ينبع نم ردح اوي وثخأ
 اكرتشم هيف يظح ناك نا هالو
 هل دحشسالل ”عداو هلاش

 [نا ذل

 هو ربظن الو ادو يل ار دعا

 هب

 * يتاوربقلا زازقلا رفعح نب دمحم #

 7 0-0000 00 تأ كننم: تيك

 رشبلا نيعأ نم هرذحاو ىثخا

 | نيحل هيض هناكم رف

 . ينيع يف كنانع نم ريصت

 ' يتوفج رذح نم كيلع تطخو
 ). نونظلا تاثآ كيف تمآو
 | نونلا تاساك :نبب كييلع
 1 ٠ ووسلا ظاشلا ىخ كياع

 )0 اقل كيف هللا باقع

 23 هدأ ال : ةئقر لع

 .ًاظح يل كاهجو نسح نماب ظعأو

 '011 كئمنيع يل تعتمتسا ام

 007 يف نايملا كرتشي فيكو
 | رذحلا نم الرا غلبأ سلو



 أ 2

 نبا. لاق . نعيشلا ةرورض يف هلاعتسا سعاشلا زوم 00 يملا

 ةماعلا دنع ًابوبحم سانلا ةصاخو ءايلعلاو كولملا دنع ًابيهم ناكو قيشر'
 ميهاربا نب ىلعي هيف لاقف ءارعشلا هحدم دقو ًاديدش اكلم هناسل كامي

 ظ يسرالا

 *« يناوريقلا زازقلا رفعح نب دمحم 9+

 باغالا راخفلاب دمحح امبس ىيولا تف اهج مالا 0
 هءاوج لاؤسلا فرط لاا

 حفاص ةرغب ةلجاسم ودب.

 يذلا يف هيلع ينانلا دمب الاف

 1 تابع نم ةعفد وه ام

 برتالا. هيلا قادلاك . زرته

 .اهنم يلا بحاب تخدم ام لوقو ةملكلا هذبم ًابحعم زازقلا آل ١

 صعب هللا دبع وأ انخيش ىجاحو هيلا 8 قيشر نب نسا لاقو

 : لاف هذيمالن

 ىرولا يف بني زك دابع كيجاحا
 لاحلا 6 ذيماتلا ه.اجاف ْ ْ

00 56 

 نك اربلا ير ابنم لتتاع

 نس صاقلا ط برج كاس اذ كرسبي ١
 )١( ةدمعلا يف (؟) رسكم تيبلا )1:  ) 7١١ةدمعلا يف () بحاصو ممح :

 همام
 يي ا

 1 موس بح مم سس



 6 رفعج نب دمحم # 1

 | كك يبا نع ىثعالا نع هنع مصأع ةءارق ىورو سنوب نب دما
 نإ ريبكلا ينانشالا نبا ءامدقلا نيثدحلا نم يتلو مصاع نع شايع

 ” انمعم انكو لاق مبريغو ةديبع اباو ناطقلا ناورم نباو يضاقلا ينانشالا

 ٠ رداونلاو حلما باتكءوحنلا يف رصتخم باتكو . ثاارقلا تاتك : هتف

 رابخالا )0 اياتك . راسلاو حلل تاَثك ..قرطلاو فعتلا بانك:

 هتبأر ةفوكلا خيرات ب ناتك . راسنألا ةغتاو

 *6 يروغلا دم نب رفعج نب دمحخ
 ظ ناسللا اذ لع يف مالعالاو نيروهشلا ةغللا ةعأ دحا ديعس وا

 0١) ةمشص دلجأ ةرشع يف بدالا ناود باعك فد نيروك ذملا

 اةباوبا يف دازو مسالا اذب. ىمسملا يبارافلا قحسا ميهاربا يبا باتك
 هيف دازو هاقتناو هذه هبال ةثم هب ىلوا راصف هاوثا ىقبا يف هزرباو

 || ةناتكلوأ يف رك ذ هنا الا هركدأف هلاح نم ًاًئيش فرعا ل هالحو هنيز ام

 رك ذ مث يرونلاب هدج فورعملا دم نب رفعج نب دم لاق ةلمسبلا دعب

 باتكلا ينم ١ هتدهاو لاق نأب مالكلا م مخو ينارافلا باتك تلق هنا

 نينمؤملا ريما ىلوم روصنم رصن يبا ريبكلا ناقهدلا ىلا

 * يناوريقلا زازقلا رفعج نب دمحخ ا
 هرك ذ ةيبرعلا مولعب ًامّيق ةمالع اماما ناكيميملا هللا دبع وبا

 أ دقو 40١ ةنس ناوريقلاب تام لاقف جذومنالا بناتك ىف نيكرا بقنا

 )00ه ريتك باتك وهو ةغللا ف مما باتك عماج اجوهو نيعستلا براق

 فورح ىلع هيثر يرهزالا روضنم يبأل 0 باتك براق نقتم



 1 3 رفعج ب دم 0

 ناك هلثم ثادحالا يف تي.آر ام ينا تلق ناو ) هلاح ةقرو هنس ةثادح

 دشناو ربعتساو يفاريسلا ديعس ونا عجرتسا 1 كلذك ا

 نخلاو ةانند "نم تنلاعلل نو نزح نمو مث نم لخي ل شاع نم |

 نعظلا ىلع يتابلا فلخ لحارف رفس ىلع ايندلا يف نحن امتاوأ

 نمترل اكف امهيف ىرن اف 2نهتيص توللو ىدراب ا
 نبع مف ايدلاب زثعا يذلا وا نأ لف اسدلا ا يذلا نا ٠

 نكي ل هايند نم ناكامنأك ىضم مث ناك دق هل لاب لك

 تجرخا الف كلذ ىلع هانعبتف هرصأ ةيلوتو هزيهجتل انب اوموق لاق مث
 دشناو اكب هتزانج
 عيدب ريغ مايالا نم لكو تنسحا تمن مايالا انب تءاسا

 عنج تشن وا ىتش فيلأت نلومناكذمرهدلا فرصلا

 :( نوره نب دم نب رفعج نب دمحخ 4 ا
 فورعملا يوحنلا يِمِيَقْلا نسحلا وبا كلم نب ةيجان نب ةورف نبا

 ثدحو دادغب مدقو ةفوكلاب م.م ةنس دلو ةفوكلا لها نم راحنلا ناب

 تام ةقثوهو بيطخلا لاق . مريغو يلوصلاو هيوطفنو دبرد نبا نع اهم |

 يزوملا نبا خيرات نم كلذ تلقت ةفوكلاب 4.١ ةنس ىلوالا ىداجج يف |

 يبرغلا ريزولا تادايز نم تلقت افرح ًاقرح بيطحلاا خيرات نموه هلو
 ذخا ءارقلا يدوم نم ناكو لاق ١١# ةنس دلو هنا مدنلا تسرهف يف |

 يقلو هذخا يف اغلا يناسكلاو ةزخ *ىرقب ناكو هريغو '” راقثلا نع

 )١( هيتشملا يف ) ”5* ةئ- تام ةفوكلا ءئرقه دوواد نب نسا (



 ظ

 ظ  رفعج نب دمحم * 111

 ٠) ءرم هتمطاقو لاق لماكلاو ةضورلاب نيفورعملا هياكل ع نم ءازجا هيلع

 عنو نكي| ةدحاد ةءاكح ةءارق يف يل خا ل هناو ىمسم "يبث * لع ايعاوم

 اطير اهل
 * يوحتلا راطعلا رفعج نب دم

 'ثدح . مرخلا لها نموه بيطخلا لاق كترف بقليو رفعج وبا

 اذه ىلع ييطحلا دزب مو ينطقرادلا هنع ىور ةفرع نب نسا نع

 « قاذبها دج ني رفح نادم )ب
 أبا ةلودلا نع معي ناك لاقف '"” قحسا نب دم هركذ . يغارملا

 / نكس حتفلا ب ىنكي, بيطخلا لاق . هبوب نب ةلودلا زعم نب رايتخت روصنم

 | اق نإ لسم نإ هللا دبع نب دمحا رفعج يبا نع اهب ىورو دادغب

 لاق. مب١ ةنس يف هنع ىورو ينضاقلا يلماحا نيسملا وا هنع ثدح

 / نم هلو. ' او وزيسلا .ةءاب يف اًميلب وح [ظفاح ناكو قدبسا ندمت
 )اا امل كاردتسالا باتك- لماكلا لاثم ىلع ةجبهنلا باتكِ ىتكلا
 | انسابا نيروحنلا نم ةعاج“”فقو عاتمالا يف نايح وبا لاقو . ياما
 ”قحلي الف يغارملا نبا اماو لاق مث يسرافلا ىلع اباو ينامرلاو يفاريسلا

 .ةرا لغو قيررلا للب و سفنلا ةوقو ظفحلا ةعسو ظفللا ةعارب عم ءالؤه

 اذقتعاو لوقا ام فرع هل ةجهنلا باتك يف رظن نمو ةباورلا ةرثكو ثفنلا
 اتنارضاحملا باتك يف نايح وبا رك ذ.لذبا امرثك لحنو فصا ام قوف
 عم ًاريبك بدالا يف املعو وحنلا يف ةودق ناكو يغارملا تام املو لاق

 فّصو هلعل (؟) 6 ص تسربفلا باتك يف )١(

 ةيويصم مدا 00000 2500 080 0

 ا سن



 ا « يرذنملا رفعج يبا نب دمع »

 لاق هنال دادغب مدقو هنع ةباورلاب بيذهلا باتك ىلما يذلا يرهزالا

 ظفل اذهو لاق ددغ * لم باتك كلذ لاقف نيعلا باتك نع ًابلعم تلأس'

 بطاخي سابعلا ابا نكلو ًاددغ ن الم نييوحنلا دنع هقحو سابعلا يبا
 لضفلا ابا نا هباتكةمدقم يف يرهزالا ركذو . مهمهف ردق ىلع ةماعلا

 هنع بتكو بتكلا هيلع ضرعو نينس يزارلا مئيملا ابا مزال يرذنملا
 يف مقو اف يرهزالا لاق . دلج يتئام نم رثكأ هدئاوفو هيلاما نرم |

 باتكو لماشلا باتك يف هنعيرذنما هيندافا اموهف مئيملا ينال يباتك

 باتك . ءاّرال نارقلا يتاعم يف اهداز ىتلا تادايزلا باتك. رخافلا
 .ثيددحلا سرمغو فنصملا يف داز ام باتكو . ديبع يبا لاثما تادأبأ

 باتكو ناملا مظن باتك يرذنملا لضفلاوبا فنص رضنلاوبا لاقو

 يرذنملا لضفلا ونا يتربخا يرهزالا لاق.لماشلاو زشافلا رك ذو ل
 لاق بلم ينمي سابعلا يبا ىلا ضوبللا ىلع هثح يزارلا مثيلا ابا نا[
 هريغ ةمه يلامو ةعجلا موب مالسلا ةنيدم تلخدو قارعلا ىلا تلحرف |

 اهعمس ىتلا رداونلا يف ًاسلجم يل ذختاذ هايا يدصقو يربخ هتفرعو هتيتأف |
 فورح نع هتلانسو لاق. هنم هلكب اتكلا تعمس ىتح يبا سعالا نبا نم ٌْ

 ينربخا يرهزالا لاق . اهنع ينباجاف ميما يبا ىلع تلكشأ تناك

 يبا ىعالا نبال رداونلا باتك عامسيف ةنس لعن ىلا فلتخا هنا يرذنلا |
 هنع تدنكو لآق . هنم عمسي أم ةءارق ىلوتي ناكو رقو هنذا يف ناكهنال |

 حرص الو ضر عاف ةريثك ءازجا اهريغو نارقلا يناعم يف هيلاما نم |
 تبختلاو دربملا سابعلا يبا ىلا تفلتخاو لاق عملا بابسا نم 'يشنا ١

 (هو)
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 ظ * رذعج نب دمم ف 1

 م بناتكلا هتسحتس امتو . ةيبلتلاب هبطاخن هن هابح الا هنع هرخا

 ذافناب باتكلا نع دضتعملا نع دمحا نب هبورامخ باجا امل هلوق همالك

 .ةلزنع يب ةعبدولا اماو اهرك ذ ىلا هيف جاتحا يذلا لصفلا يف لاقف هتنبا

 - ات كبر ةطايحو اه ةءانع كنيع ىلا كلايث نم لقتنا ام

 ْ * لبس نب دم نب رفعج نب دمخ وع

 ”نمودو ركبوب هتينك بيطمللا ركب وبا لاق. يطئارللا ركاش نبا
 رم عمس ناك ماشلا دالب نم نالقسعب مسبب ةنس ثام ىأر نم رس ىلها

 ثدحو ماشلا 1 فياصلا حيلم رابخالا نسح ناكو هريغو ةبش نبا

 يف بوأقلا لالتعا تانكي هتافنصم نمو . اهلها دنع هثيدح لص اه

 نالقسعب كلذ دعب تام مث»»ه ةنس يف قشمد مدق ناكو قاشعلا رابخا
 ١" قالخالا مراكم باتك فيناصتلا نم هلو . هركّذ مدقملا تقولا يف

 لتاوه باتك.ةعانقلاب صرحلا عِقباتك. قالخالا يوانسم باتك

 روبقلا باتك . نابكلا نع ىحن ام سيجيو ناجلا

 * يلعساولا متآح نب رفعج نب دم اع
 الذ رك ذ ماباب ةنس يف تام حلاص رمش هل ٍبلعث مالغرفعجوإ

 همي ران يف نارشن نب هللادبع دمع وبا هلك

 * يرذنملا رفعج يبا نب دمخ )ع
 "ني رابجلا دبع نب نحرلا دبع رضنلا وبا هركذ لضفلا وبا يورحلا

 فلؤملالاق «»ه. ةنس ىجر يف تام لاقو ةاره خيرات يف يمافلا ديعس يب

 دمحا نب دمح روصنم يبا خيش وهو كلذ يف فنصم يوغل يوحن وهو
 د



 للا * رفعج نب دمحم #“ ا

 "6 للطلا اما ملساف كويحسانا» 2هرركت توص ىلا ترد ذو ”«لحنر م بكرا نا ةرب ره عدو» برط نم كنتنغ هت ْنا .ةنيقو

 لّوغ الا :فرظ 'انلزاني اممم ::. لزغ يفو اهلم فحم ىف
 * نتاكلا ةباوث نب رفعج نب دم

 مايا ناوبدلا يف "ىشني, ناك لضاف 'ىشنم يلب بناكن سملا ابا ىنكي,

 نسملا وا ناك نيسحلا ونا س.ئرلا لاق. ١١" ةنس يف تامو للاب ردتتلا

 م.غ ةنس يف تباث لاقو . ردتقملا ناود يف لئاسرلا ناودد بحاص اذ

 نب دم نسملا وءارزوتساو ريزولا حارا نب ىسيع نب ىلع ىلع ضبق

 .نداعملاو لئاسرلا ناوبدىلع ةباوث نب رفعج نب دم نسحلا ابا رقافتارفلا

 يف فادلبلا ىلا نينمؤملا ريمأ هللاب ردتقملا نع اهبتكةلاسر همالك نا
 كلملل الو هنع ىتف نينمؤملا ريمأ دحي مل امل : ةيناثلا تارفلا نبا ةرازو
 نيب ام توافتو مبرادتقا فالتخا ىلع نيواودلا باّتك ناكو هنم ادب

 اوفلتخا اذا هيلا نيك احتم هتبافكحب نيفرتعم هتسايرب نيرقم مراطخاا

 .برلا كتحلا.ىلقلالّوحلا هناب نينعذماوقبتسا اذا هتناغ دنع نيفقاوا

 هدمت نم هأضتنا . سلطت ليك عرفو لع فيك لاما ةّردب ملاعلا | ظ

 رومالا رّيدو.اهنع نشط نأكل امحألا فتففديدح نم 1
 مركشلا بابسا نم ايش عدب الأ نينمؤملا ريمأ ىأرو.اهنم لخم لن أك

 اء :8 يفاغألا عجار (7) ه4 م يتاغالا عجار )10

' 
 | لبقلو سيشل ايش نينو "62 الو 0

 ١ ناك ءازملاو ةبوثملا عاونا نم ًاعون الو هأبا هافو الا هل هلعج ًاميدق ناك ا



 * رفعج نب ريرج نب دمحم © 0

 اردد انتلم يف تنكول هللاو ءيث كسفنل هتفصو ام قوف يدنع ام

 .هبجعأف كلذ هفرعف ىسيع نب ىلع ىلا ءاج مث . هللا كققفو نوب راوملا نم
 ] باتكك نم يربطلا دمج نب زيزملا دبع نع رابخالا هذه رثكأ تلق

 ”0 ابغا يف لماكن بركب ىبال .باتك نمو رفعج يبا ةريسيف هدرفا
 هتدجو اذك س١٠ ةنس يف دادغبب تام يزاوهالا ىلع وبا لاق . ريا يلو

 '0رأم هنا لوق نم اضيا تيأرو ايوتكم ديزي نب نايلس ىلا طخ
 .يف اهلك نونسلا هذهو مكحاو ملعا هلاو رشم تلو [ قي دفنا ةنام

 ْش هللاب ردتقملا مايا

 * ينالديصلا رفعج نب دم

 ”[اعاش ابدأ ناك ةمرب بقلييو هتنبا ىلع دربملا سابعلا يبا رهص ناك
 يتابفصالا جرفلا ونا هنع ثدحو ارا سعاشلا نافه يبا نع ىور

 7 يقالديصلا رفعج نب دم هخي رات يف بيطخلا دشناو . هريغو
 .للخلاو طبرلا هابر يف ترشنو 2 هفراخز تحال دق ضورلا ىرت اما

 000 قوم الا هنم انل ودب يب اف هنم تبنلا ناوجرالاب معاو

 000 احم لقم ىرولا ىلا .هزجاحم نمونرب ضفلا ىيجرتلاو

 ]كم سهزلا اهبف درمزلا نم 2 ةدمحا قوف نيمل هاؤح ديب

 لمش اهم نم اهسأك ين ءابهص ةيفاص حاصاي حبطصن انب جمف
 آ00 يقلو لب اوطق شايد-...:اهنجيب نسم نع انل تلت دف
 لذتعم وهف بيضقو ان ىلع هقطارق تدش.نداش اندنعو

 لهتلاو لبلا هنم برشلل مادام 2 ةنوا برشلا نيب ساكلاب رودب
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 رفعج يبا بهذم ىلع هقفتبو بدالا نسح ناكو جرفلا وبا ينبا لتعا امل

 هلوق كربت تشكو متل كل هضم
 اهمدقز اره دورتك | و قاقر نم ةنيم ةباذوجهللمعاو هسا قلحا لاق هءارو

 هغامد ىلع هحرطاف قب امذخ مْ امشي ؟ لت لا ح اهنم همعطاو هيلا

 ناكف تلعفف ىلاعت هللا ءاش نا حلصي هناف كان هلاح ىلع مانبنا صرحاو

 جرفلا وبا ناكو ةديدمب رفعج يبا لبق تام اذه جرفلا وباو . هلرب بيس

 وبا لاقف خييبطلا ركذف رفعج يبا دنع ًاموب اوراحم.همالك يف فسعتب اذه

 ةجهابطلا لاق.ةقهابطلا امو رفعج وبا لاق.ةقهابط تلكا ينكل'”ر فعج

 قرثلا وبا اذا تاق ردوا لاق: اق ميما لمجت برعلا نا ىرتالأ

 ذلك كاذب هعم حزميو قالشثلا نب قرفلا ينإب فرعي راصف قالثلا نإ

 لله تاراشآلا رثك و :تارعالا سال د1 قيلاوملا نب ركب وبا

 يحدسف ضينب تن رفمج وا لاقف . كلذ يف و ذحأت ضغبلا دحا

 باب ىلا درو دقو امون ناسنالا اذه انا تيارو لاق يربطلا يس

 هفوقو نم رذتعا مث لسف انيلع فقوف نيقارولا ضعبل ًارجاهمناكو قاطلا
 انهاه نم الول ينعي يذلاب تنك آم نمالول لاقف.قارولا لجال ناكلاب

 هداتعت ىنجلا تاذ رفعج يباب ناكو . ' ”كتوناح ىلع فالعمل 7

 نع رفعج |با بيبطلا لأسف ابيبط يسع لع هيلا هجوف هيلع ضقتنتو

 كاذ همو يف هيلا ىهتنا امو هتلعل هذخاو لمعتسا امو هلاح هفرعف هلاحا

 بيبطلا هللاقف.جالعلا نم هذخا ىلع مزع امو هب ساعي نا همسر ناك اموأ|

 1 0 اذه ريغ لجرلا دايم نا روظي (؟) جرفلا وبا هلعل )١(
17 

0 
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 ارثكو همسج فحنو هرصب فعضو هنانسا تعقو دق فاوصلا ناكو لاق

 | لك يال هسفن لع ءايقلا نسح ةيحللا ريبكرفعج وبا ناكو لاق . هرارغصا
 ' رسمشلا نا هبهذم نم نال ممقلا لسغ لجال ذيمسلا الا زبللا نم

 يقزارلا بنعلا نم كك لك البعو ناك ًاسحي ربطت ال حيرلاو رانلاو

 . ىعرت مغ نم بيلح ا نإللا نم هل ذخأ امبرو بطرلاو يريزولا نيتلاو

 ءأنالا يف درثي مث ءزج هنم بهذي ىتح رانلا ىلعردق يف لعجيو صيف
 '0و رتمصلا هيلع حرطبو دربي ىتح هعدبو ٌراحلا نبللا هيلع بصير

 'لكأ امبر ناكو جاب ريزلاو جابذيفسالا نم رثكي ناكو تيرزلاو هاذا

 ا رفونيللاو ناحيرلاو سيملا فيصلا يف مدعي ال ناكو هتقو يف مرصمحلاب
 ءامو لدنصلاب غوبصم ماك الا ريصق صيق يف شيملا يف مان لكا اذاف

 مث رصعلا ىلا هفينصت يف بتكيو هني يف رهظلا يلصيف موق مث درولا
 مث برغلا ىلا هيلع ًارقو "ىرقب سانال سلجبو رصعلا يبصيف جرخب
 دقو هلزنم لخدي مث ةرخآلا ءاشع ىلا هيدي نيب سردلاو هقفلل سلجن

 ١ لجو نع هللا هقتفو م قللخاو هنيدو هسفن ةحاصم يف هراهو هليل مسق

 ناك هنال هدنع نم ءاملا هبرش لعجن نا هلأس دق جالثلا بيطلا وبا ناكو

 يلصوملا دهف نب ناميلس مساقلا وبا ناكو هيف هئفديز اركمل ناكو جلثلا هركيب

 'ةرج ةرمثع ىدحا هدنع دجو تام اماف هنم هلبش و لسعلا هل يده

 'نب لعل ةكملا سودرف تتك دق ناكو . هنم صقن دق ام اهنعو السع

 | نب ركب وب لاق . ًاعامس هفنصم نيز نب ىلع نع هذخاو يربطلا نيز

 أ جالثاا ة ةريغملا نب سابعلا وبا لاقو . ءادعنا ةنس ىف هع ةحارو لداك



 6089 ه# ي ربطلا ريرج نب دمحم #

 لخدب ناكرفمس ين نم الكا فوظإ تمأو اه.لسلا داس حا
 غنطتلا ام ةمقللاب ميكى رخأب ذاع اذاف ةمقل اهنم ذخأيف ةراضلا يف |
 دحاو ناجالا ةراطنلا نم خطتلب ال ناكف ىلوالا ةمقللاب ةراضفلا نم |

 اهبقويل هتيل ىلع ىرسبلا هدب / عطو ل لك أيل ةمقللا لوانت اذا اكو
 لماكن ب ركب وها لاق . هدد لازأ هيف يف ةمقللا ثلصح اذاف ةموهزلا نم

 ججرخنف ءارحصلا ىلا جرخ امبر رفعج وبا ناك د هاجم نب ركب وبا انل لاق.

 يف رفعج يبال ًاراج ناكو جالثلا ةريفملا نب بيطلا وبا موي اناعدف هعم

 طارفا هيفالكا رفعجوبا لكأو انلك أف ىقاب حارق ىلا انب ءاجخ دادغبب ةلحم
 هيلا ترصف انفرصنا مث . امظع ًارمأ هطاسبناو هترشع نسح نم انيأرو

 لكلا تانشراوجو ةبودا هيدب نيب اذاف هلك | امو هبعن نم هربخ رع

 مختت هل عمسي داكب.ال سلج اذا ناكو . هلك | ناك ام ررض اهب عفديل اهنم
 هليدنم ةباؤذ ذخأ هقير حسمب نأ دارأ اذاو ةماخن هل ىرب الو قصبت الو

 يوتسي نا ًارارم تصرح دقلو لماكن ب ركب وبا لاق . هيف ينباج حسمو
 ًافلاح الو ًاتجال طق هتعمس امو لاق . هدايتعا "ىلع رذعتبو هلعفب ام لثم يل

 رجالا محللا لك أي :ناكتاماو مسدلا لك أي ال ناك لاق . لعس 0

 ناكو ةدعملا خيطلب, نيمسلا لوقي ناكو بييزلاب الا هخبطي, الو فرصلا

 ةبكنلا ناريغيو ةدعملا نادسفب امهنا لوقبو دهشلاو مسسلا بنجت
 يف لعشوو نانسالا دسفيو رصبلا فعضيوو ةدعملا طلب رقْلا نا لوقبو
 ىرا الو يرمع لوط هلك ١ انأ فاوصلالعوبا هل لاقف . اذكو اذك محللا

 . لمع امر ثك كب لمع نا رّقلا ىلع قب امو رفعج وا لاقف ًاريخالا هنم
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 ازما ينالا فينصتلاب هلغاشتل دحا هيلا لخدس داك ال سلجملا دعب هلزنم

 هيلأ تلصواو تلخدف يل نذافريزولا ةلاسرب تنج : - يف هتفرعف لاق مهم

 .«ناملا ىلا انددرا» هل لقو مالسلا هيلع ًارقا هلو انل هللا رفش لامتف ةمقرلا

 اهيلا جاتحي نم ىلع كبامحا يف اهقّرف هل تلقف مهاردلا لوبق نم عنتماو
  ةعقرلا [:رع باجاو كلذ دارا اذا سانلاب ىرعاوه لاقف اهدرت الو

 0 زاك جاحلا مدق ةدم دعب ناك اف نابلسو بيطلا وب 1 لاق . تفرصناو

 آذاو اناعدف ةعاضب هلع ء ءيشلاب هيلا ءيج امبرف مهعم هتعيض لام هنأ

 مالسلا هيلع ارقاو ريزولا ىلا اذه ايضما لاقف دودشم 'يث هيدد نيب

 آلف امف ام فرعن الو هيلا انرصف الاق . ةعقرلاو ةمزحلا هذه هيلا الصواو

 "«هيلاءذافنا رثأف ناتسربط نم *يشث هيلا ذفنا دق هنا» اهيف اذاو ةعقرلا 7

 راني دنيعب را كلذ هل موقف نسح روم هيف اذاف هحتف نم ىلا مدقتف لاق
 دقو لاق . هيلا ءادهالا نم هعانتما ىلا ًايعاد ناكو هلوبق نم ادب دحن مو
 امون كلذ نوك<و اهف لاص ةملولا ىلاو اهلا ىعدب ةوعدلا ىلا يضع ناك

 ' ارجنملا ىلا مهضعب عم جرخم ناكو هروضح اقيرزمو هلغلا نم اذوهنم

 'ناكو لاما سيردا نب دم لع وبا يل لاق لماك نبا لاق . مهعم لكأيف

 ةماو يربطلا رفعج يبا عم موب انرضح مالسلا ةنيدم يا نم
 لاق ةرشع مهفرظاو "الكا ةعاجا لما ناكف ةدنام ىلع هعم تسلك

 ”تيأرف لاق ةمدهللاو ءاملا قسل انسوؤر ىلع فالغلا نم ةعاج رضحو
 .اهلواتف ةمقل تذخاف اغلا ءدقاام نشب ىلا هنيع دم دق نالغلا ضغب

 لاق. مطتوا لك أن نا كل نذأ نم لاقو رفعج وبا ينربزف لاق . مالفلا
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 نم *يشن هبدب نيب ءيج اميرو ةبعادم نسحأ مهبعاد امر ىتح هناوخا

 ىتح لئاسلاو هقثاو علا نم جرخب ال ام ىنلا كلذ يف يرجي ةيكأفل
 هنكم امم َة ةيده ٍدهم هيلا ىدهأ اذا ناكو. و لع سلا 0 دجأك ن وكي

 اهدر اهللع ةأفاكملا هنكمب ال امم تناك ناو هأفاكو "”هلبق هيلع ةأفاكللا

 راند فال ةثالث نادم نب ءاحيملا و هيلا هجوو .اههدهم ىلا رذعا

 نمو هنع ةأفاكملا ىلع ردقأ ال ام لبقأ ال لاق مث اهنم بح املا رظن الف

 هللا ىلا برقتلا دارأ امنا ةأفاكم اذه ام ليقف اذه نغ "اكأ ام يل نأ
 نب جرفلا وبأ هيلا فلتخم ناكو . هيلا هّدرو هلبقب نأ ىبأف اذهب لجو نع

 ًاريصح رفعج وأ سقلاف هبتك هيلع ارقي نتاكلا قاهبصألا ساس
 لمعتساوة فصلا رادقم ذخ أو يناهفصالا جرفلا وبأ لخدفةريغص هل ةفصلا

 هنا اعد جرخ الف هعقوم عقو دقو هب هءاجبو هل كلفن عضيرصلل

 نيصملا دأب نآرممج نأ ىباو اهذخأي نا ىف أ هيلا عفدو ظ
 . 2 هيلا ئدهاف نيكتف مرام رزدلا نسحملا وا هيلا ىدهار 53 الإ

 ىدها يناقاحلاا نب قايل عاملا نب دمحا نب مساقلا ب نسطلا وبأ لاقو

 هابقف نامرب ريرج نب دم رفعج يبأ ىلا ريزولا هللا ديبع نب دم لعوب

 ةرشع ايش ةردب هيف ليبي هيلا هجو مايأ دلسب ناكل ٠١٠٠

 يل لاق ناهلس لاق . اهلبقب نأ هلأسو ةمقر اهعم بتكو مرد فالآ
 ترصف قحتسسي نمت هءاحصا يف اهقرش نأ هواسنف الاو اهلبق نارين |

 لخد اذا رفعج وا ناكو يلا نلأ ناكو بابلا تققدف هيلا ةردبلاب |

 « ناملسو » هلعل (؟) « اهلبق ه باوصلا )١(

 (هم)
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 لئاضف يف نويسابعلا هلأس مث امهنع هللا يضر رممو ركب يبأ لئاضفب
 هتوم لبق ءالمأألا عيجج عطقو هضعب لمأو ةنسح ةبطخم ًادتباف سايعلا

 دقو كلذ هيف نكي و لماك نب ركب وأ لاق . ةجامل هيف نأ نظي. ناكو

 أ لوسر باحصأ "بسو رهظ دق ضفرلا دجوف ناتسربط ىلا عجر ناك

 | ح رمجو ركب يبأ لئاضف لمأف رشتنا دق اهلهأ نيب للسو هيلع هللا ىلص

 دبع لاقو . كلذ لجأ نم اهنم جرفت ههركيام هيلع يرحب نأ فاخ
 يبا دنع ىار هنا انءاخصا نم دحاو ريغ يتربخ ا يربطلا دم نيزيزعلا

 ااه نا رفعج وبأ لاق مث همرك أو رفعج وبأ هل ماقف ًانسم اشيش رفعج
 ىلا تلخد يننا كلذو ريثكلا قملا هب ىلع هل راص دق ام يف هلان لجرلا

 ًامهلئاضف ىلمأ نأ ينولأسف امهبف رمتو ركب يِبأ بس عاش دقو ناتسربط
 هتيلمأ ام هفّرع نم هيلا عمتجاف كلذ هركي ةدلبلا ناطلس ناكو تلعفف

 | ١ تبلط دق ينأ ينربخأ نم ل لشراء اذه داش لاهتيف

 | وبس برضف مهيدبأ يف اذه لصحو يب رعشب ملو دلبلا نع يتقو نم

 كلذ ىلع لدب عرولاو ةهازتلاو رذحلاو يتوتلا ديدش ناكو لاق . اَقلأ

 هيف ناك ام عمو هلضفو هنيد ىلع هبنملا سوفنلا بادآ باتك هعدوأ ام
 ,نرم كلذ عم هل دب ال ءالمالاو ثيدحلاو فيناصتلاب لاغتشالا نم

 لآق . ًارفاو اظح وأ اعبر ةليل لك ًأرقب ناك هنا لابو نارقلا نم هبزح

 .ةللَطاب يف ًاقيظن ههاظ يف اش رظ رفعج وأ ناكو دمحم نب زيزعلا دبع

 هلاوحأ عيجج يف (بذهم هباحصأ لاوحال !دةتتماوب بلابل ةرشلا ةدحخ

 عم ًاطسبتم هسفن لاوحأ يف هصخب امو هسيلمو هلكأم يف بدأألا ليج
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 نيح رفعج ابأ ترضضح لماكن ب ركب و بأ لاق . ضعب نم مهضعب ثروب |

 كلذ هتلأس ششكو لح يف هاداع نم لك لمي نآ تأسف ةافرا

 نآرفلا هيلع تأرق تنك ين أل فاوصلا نيسملا نب نسما يبأ لجأل
 فاوصلا ناكو ةعدبب ينامر ”لجر الإ "لح "يف ملكتو يناداع نم لكلاقف

 بفتود طبض هيف نكي ملو ةمالس هيف تناكو رفعج ينأ باعصأ ن
 أ لاقو هارطأو ةفيثح ابأ ركذ ليذملا ليذ رفعج وأ لمأ اماف "” لصف

 هحدم لج أل هيف تقولا كلذ يف فاوصلا ملكش اعرو اع (هيقف ناك
 نم لماك نب ركب وأ لاق . هف هناسل طدردض لشاب

 | نب نمحرلا دبع لادع ام امِإ لاقف لاق.ءاوهالا لحأ رافك | ىلا كقبس

 ظ هدسأ حط ناين عيش رع األ ناقد ”ناطقلا ديعس نب ىحنو يد :

 ا تال مح ربدغ نادك دادغبب خويشلا ضعب لاق دق ناكو هجرطأو

 ظ هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك يذلا تقولا يف نيبلاب ناك بلاط يبأ نب '

 7 أهف فصب, ةجود نص ةديصق ف ناسنالا اذه لاقو مخ ريدغب سو

 لاقف مخ ريدغ ثيدح ىنعم ىلا اهبف حواب ماا 0 ل !

 .ج رول هيف لئاق ك وبل نر 9 ا

 يلا ينلاو ىلع ىلع

 بلاط يبأ نب يلع قئاضق يف مالكلاب أدي كلذ رفسجأ عبو ظ

 يدون عمتجاوكلذ ””حاهتجال سانلا رثكف مخ ثيردح قرط ركذو

 ًادتباف مهنع هللا ي يضر ةباحصلا يف حلصب الاعطال 2

 ٌ « عامسالو» هلعل (؟) يهذلل « اظافخلا تاقيط » عجار (؟) لصالا 2 اذك()



 1 ألا # يربطلا ريرج نب دمحم # :6

 ةازاجم هب رفك نم بولق ىلع مخ هلل ناولقعلاو رادلا نم رفكلا لهال
 لبق مخ نآكا نإ هلل دج ءيدر لصفللا انهو تلق ممرفك ىلع مهل
 ١ اهب . لش ل اذهو موتخ ىلع مخ دقف ة هدعب ناك ناو ٍلظ دقف رفكلا

 . هلل مهحبق ةلزاعملاو ضفاورلا لاوقا نموه امنا ةعاملاو ةنسلا لهأ نم

 َ ٠ ل هباضا ام ناو هبيصيل قلاب ءاطنا تمتص ١ رفعج ونا ناكو

 00 ناو هللا ةئيشع الا نوكي ال ماعلا يف ام عيب ناو هئطخيل

 ع وا 0 تدحم ريغ 07 هتردقو هماع يه 00 وصوم لذ

 1 هفلاخ 2 رفكي ناكو ليضفتلا يف ثيدحلا فلسا 2 و عهنع

 7 نم لوقو ردقلا يف لوقلاك عفدت لوقعلا ةلدأ ثتناكذا سهذم لك
 لبقب الو جراولخاو ضفاو رلا نم ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر باعحصا

 ل رلا يفو تادابشلا يف هباتك يف كلذ رك ذو مهئاداهش الو مثرابخا

 ٍِ كلذ ركذو 0 ةرفكلا نم ثّروب ال ناكو ليذملا ليذ لوا يفو

 | ع فا ىلا لونسر لوك يف همالك دنع ديز نب ةماسا دنسم

 0 نيتلم لها ثراوتب الو ماسلا رفاكلا الو رفاكلا ملسملا ثروي ال

 يكلم نم ىراصنلا نم نرخ ثروب ال نب. رفاكتم ثروب ال ناكو

 الط الو.( ضاس ةوهبلا نم ًايتمهش الو ”يروطسن نم ًايكذم الو
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 ' لاو سئانكلا تفاتخا اذاف يعازوالا هذملا اذه لعهفقاو و ىتعمشلا



 01 # يربطلا ريرج نب دمحم #

 رصتخم باتك . جملا كسانم رصتخم باتكو . ”” هلمعي موتا

 ىلا عت او كلام ىلع ميكملا دبع نبا ىلع درلا يف باتك" سنار

 عطق 3 : قالخالا ةلاسرب هيف ةرعا لوألا يف زجوملا تناتك هباصأ

 اباتكل معي نا دار ء يث هنم جرح مو لوصالا يف ردالا باتكب دعو

 دق ناك قارولا شيبح نب نيسملا مساقلا وبا لاق . هلمعي, لف سايقلا يفا
 اَقّنِب هل تعمل سايقلا يف سانلا بتك هل مجا نا رفعج وبا ينم سلا

 هنوم لبق ثيدحلا هعطق نم ناكم ةديدم هدنعما تداتأف اباتك ن يئال# /

 دبع لاق . اهيلع ماع دق ةرمحب هل تامالع اهيفو لع اهدرف ناكام روهشل

 هيلا بوسنم باشنلاب يمرلا يف ريغص باتك يلا عقو دقو دمح نب زبزعلا
 فاخاو هيلا هيسنب الو هنعطبض (طياض الو ةيلع ا 00

 رفعج وبأ ناك يربطلا دم نب زب زعلا دبع لاقو . هيلا الوحنم نوكي نأ
 معلا لهأ قيرطو فلسلا نم ةعاملا هيلع ام ىلا هبهاذم لج يف بهذي
 هذخأت ال مهجاهنم ىلع ايضام مهتفلاخع هيلع أديدش نئسلاب 'كسمتملا

 0 لها ةفلاخم ىلا بهذ ناكو ملال ةمول * يث * يفالو كلذ

 ةب ور لاطباو نارقلا قلخو ردقلاب لوقلا نمةعاما هيف اوفلاخ ام عيمج 3

 ةعافش لاطباو راثلا يف رئابكلا لها ديلخت , ماطوق يفو ةمايقلا يف هللا

 هلعف لبق ناسنالا ةعاطتسا نا مهلوق يفو مس و هيلع هللا لص هللا لوسإلا

 ناو هللا قلفت دابعلا نافأ كت رمزا لاا معزي رفعج وبأ نك

 هاطع!انرغ امل مهقفو يتلا ةعاطتسالا نم ناعالا لها ىلع هب هللا ” نم ان

 )١( تّقاف ه لصالا يف (؟) هلمكي هلعل «



 : ه6 يربطلا ريرج نب دم ل

 ٍ "فاوصلا نب نيسما نب نسما ىلعوباو يناجرملا بيطلا وباو هنعنم هانعمو

 يدقم نم ناكو يس اورلا لاقو مثريغو نسحملا دم نب سابعلا ل ضفلا وباو

 اب ملكي ذل تراشالا كلذ مالك عطق دواد نا ىلع نب دواد باح

 .ضرعت م . رفعج يلب لع هنبم .ئرحام لع هل دازاخأ# ةيعونس

 |. ةستتخهيا لع هدو ايف رغمج يبا ىلع درلل لع نب واد نإ دمك

 ١ '0 للا تاتك وهو رفمج ىلا تس يف ذخأو ةصاخ لئاسم ثالث ىلع

 وب يللا ”0 يطا وا لاو رعب نرغب نال هللا

 تلخدف يب ىلع ريرج نبا هب ملكت امم يسفن يف ناكى ع نب دواد نب ركب
 وبا اذه ركب وبا هل لاقف رفعج وبا هدنعو دماح يلا نب ركب يلا ىلع اموب

 يناكم فرعو رفعج وبا ين ار الف يناهبسصالا يلع نب دوادنب دم ركب
 ١" همالك نع ينعطق اع ينفصبو هحدعو يبا ىلع ينني ذخأو يب بحر

 ”نبدلا ملاعم يف ريصبلا ةلاسر باتكب ةامسملا هتلاسر رفعج يبا بتك نمو

 مسالا ىف“ فلما نمهيف مهنيب عقو اوف ناتسربط لهأأىلا اهب ىتكيبلا

 اضبا اهنمو . ةقرو نيثالثوحن وهو عدبلا لهأ بهاذم يفو ىمسملاو

 اموهبهذم اهفركذ قاروأ يف ةنسلا حيرص باتكب ةفورعملا هتلاسر

 || ةلعدقا يضر بلاط يبأ نب يلع لئاضف باتكو . هدقتعيو هب ندب

 من1 لئاضفلاب هالت 3 2 راد يفاةفواولا رابجالا ةسستلوأ ف

 ” ا اك و امهنعدللا يضر رمتو ركب يبا لئاضف باتك ١

 ” ةمداحأ هيف عجج ايؤرلا ةرابع يف تاعك هنوع اضيإ عطقتاو ضال ٠ ظ

| 

 )١( فالخلا ه هلعل «



 6١  يربطلا ريرح نب دم »

 ىلا اهجورخ دنع طساوب يلز عملا ريرمتلا دلاجلا يبا نيبو يلع نب دواد

 نم ذخا دق ىلع نب دواد ثاكعن 'ارقلا قلخم يف عزانتلا عقو امل قفولا

 مسنلاب سيل أظه ناسنلا نمو قالتغتالا نمو كدطلا نمو رظنلا

 مسهيف باحصا هلو هسفن نم انكمتم مالكلا نسح ناسللا طيس ناكو

 عظقل رظنلايف هلمعتسي ًاقاخ مهضعبل تراص ىتح مهنم تنكمت دق ةباعد
 ةاريف هقفلا يف ةلئسملا يف تابثالا ىلع نب ذواد رظان اعر ناكو . هيفلاخم

 وا هقفلا ىلا هلقنيف ثيدملا يف هملكك وا هيلا هلغتيف تينا ارسل
 وخنلا يف ارصقم وه ناكو امبِض ارضه ههضخم نآك !!| لد لإ

 نم هيف ضب اب ًايلمرفعج وا ناكو هنف ةعطش افراع ناكن او ةغللاو

 اهرثؤي الو ملعلا لهاب قيلت ال يلا قالخنالا نغ اقوتم ناكو ناكرلع يأ

 نيب امون ةلثسم ترجو هلاوحا عيج يف دملا بحي ناكو تام نا ىلإ

 كلذ قشف يلع نب دواد ىلع مالكلا فقوف رفعج يبا نيبو ىلع نب دواد

 '"ةضم ةملكب رفعج ابا ىلع نب دواد باحصا نم لجر ملكو هباعصا ىلع
 نا ىلا 'يغ دش ايش هنم جرخاو باتكلا اذه لمحو سلجملا نم ماقف

 ريغ نم ةبطخي هيف مالكلا ًادتبا ناكو ةقرو ةئام وحن ةعطق هنم جرخا

 ىلع المح هيف مالك ةنسحأ نمو رفعج وبا هلمع ام ديج نموهو ءالما

 يدبا يف لصح ملف يلع نب دواد تام ام دعب كلذ عطق مث هيلع طغللا

 اذه بتك نم .لقن ملو هباتصا ومدقم هنم هبتك ام الا كلذ نم هاا

 لماك نب ركب وبا لاق يناولخلا نايح نب لضفلا نب قحسا وا هنم باتكلا

 « ضم ملك » ( 516 : ؟ ) يللامالا يف يللاقلا دنع )١(



 « يربطلا ريرج نب دمحم 16ءْ

 ١ لماختلاو ربكلاو '”ىنولا ينمالكلاو ركشلاو صالخالاو عرولاو لضفلاو

 ظ مالكلاب هيف ًادبو ركنملا نع يبنلاو فورعم اب سمالاو ربصلاو عوشأاو
 'ن ارقلا لضفو ءاعدلا نم ًاريثك" اشيش رك ذ مث بولقلالامعاو ةسوسولا يف

 وسان ةباحصلا لاوقاو نئسلا نم يور امو الئ الدو ةباجالا ا

 فورعملاب مالا يف مالكلا ضعب يف ءالمالا عطقو كلذ يف
 7 يبنلاو

 ءازجا ةملررا لمع دق ناكو ةقرو ةئامسمخ وحن هنم ججرخ ام ناكو ركنا

 دجا نب رم ديعس يبا ىلا كلذ عقوو ءالمالا يف سانلا ىلا اهجرخي لو
 الا هعم قبس لو < هيلع عطقف ماشلا ىلا هب جرخو قارولا يروندلا

 هريصتب يف ناسنالا ىلع ةبجاولا هللا قوقح يف مالكلا امهبف نازج
 .ةديدم دعب تامو 8٠١ ةنس يف ايفعا ناكو هعمس يف ةبجاولا قوقملاو

 هنال لاج هيف ناكب اتكلا اذه ججرخ نا لوقب ناكو ءالمالا هعطق نم
 انذيعب ام ىلا ناسنالل ةمزاللا قوقحلا يفمالكلا دعب جر نا دارا ناك

 ارك ذو ابيف درو امو جرعتألا لاوحاو اهطورشو ةمايقلا لاوها نم هنم

 باحصابتك دقو جروملا دتبنلا تانك رخو فنص امتو . رانلاو ةنملا

 لعد ارق ام خويشلا نع هثيدح ري ورا لا

 لع هيف دري رافسالا يذ ىلع درلا باتكب ىمسملا هباتك اهنمو . سانلا

 'رفمجابا نا باتكلا اذه فينصت ببس ناكو يتاهبصالا ىلع نب دواد

 ” |( م يفاندجوو [رعكوتك عب تتكو ةدب يلع نب دوأد ميل دق ناك

 "نيب ترج يتلا ةلئسملا اهبف ناكو قيقدلا هطخ ًاءزج نينامث هبتك نم
 قيرطلا ينعي (؟) ءايرلا هلعل )١(
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 ضخو ب اتكلا ةطخغدخ كد ةاتعف ف اننا ءايلعلا تا رم باتك هامس

 هلقن ىلع هباعصا نم رصتقا نم ىلع هيف زمتو هقفتلاو لعلا بلط ىلع هيف

 نم م مهنع ذخا نم مث مهنع ذخا نمو ملسو هيلع هَل لبص هللا لوسر
 ينلا رجاهم ابنال ةئيدملاب ادب .راصمالا ءاهقف نم مهنع ذخا نم ذخا

 54 مث مثدعلا نمو نامْعو رمتو ركب وبا هفلخ نمو 3 هيلع هلا ملص

 ناسارخو ماشلا مث ةرصبلاو ةفوكلا نيقارعلا مث فيررشلا مرحلا اهمال

 باتكلا اذه يف ركذو ةرايطلا 55 دعب ةالصلا تانك للا جرخ مث

 يف نييبتلاو ءاصقتتسالا ىلع هيف اوملكت ايف مهقافتاو نيفلتخلا فالتخا

 هنم جّرخو كلذ يف لوقلا نم باوصلاو مهنم لئاق لكل ةلالدلاو كلذ

 وهو ءاضقلا بادا باتك باتكلا اذه نم جرخاو . ةقرو ينل وحن

 دعب هيف رك ذ هنال ليضفتلاو ديوجتلاب ةروهشملا هل ةدودعملاب تكلا دحا

 اذا يضاقلل يغبأي امو مهباتكو ةاضقلا حدم يف مالكلا باتكلا ةبطخ

 همدقت نم ماكحا هيف ضقنب ام مث هيف هرظنو هل هميلستو هب لمعي نا يلو
 ركذ ينأيسو تانييلاو ىواعدلاو تاداهشلاو تالجسلا يف مالكلاو

 ةقرو فلا يف وهو هنم غرف نا ىلا هقفلا عيمج نم مك احلا هيلا جاتح ام

 امهتءارق يف اودحيو بيذهلاو طيسلا اوذخأي نا هباحصاب دهتحم ناكو

 ىمسملا هباتك هبتك دايج نمو . ىتكلا نم امهريغ نود امه اولغتشيو
 سفنلا بدأب هأمس ارو ةسيفالا قالخالاو ةديملا سوفنلا بدأ تاتكيا

 نبدلا مولع ىلع لمتشملا هتجرت يف داز امرو ةديملا قالخالاو ةفيرشلا

)00 
 سس



 ش 6 يربطلا ريرج نب دمحم # 1

 |0001 لالا رن هيف اه جرتكو هلام ةكدك لولا فيطل كلذ

 طورشلا يف ديج باتك هيفو . ةقرو ةئامسخو نيفل ا وحن نوكيوهو
 )0 | ابق ةلاسر باتكلا اذملو فيطللا نم لودملا ةئثمأب دس
 انلاو ليسارملاو داحالا رابخاو عابجالا يف مالكلاو هقفلا لوصأ يف

 ١ اونلاو سماوالاو رابخالا نم رسفملاو لمجم او ماكحالا يف حوسنملاو
 لاطنا ينو داهتجالاو مومعلاو صوصخللاو لسرلا لاعفا يف مالكلاو

 ذورعملا هباتك هبتك دايج نمو . هيفملكت امم كلذ ريغ ىلا ناسحتسالا
 اتك نم رصتخموهو مالسالا عئارش ماكحا يف فيفملا باتكب

 ؤ رظنلا دارا يزيزعلا .نسحلا نب 0 دما ونا ناك دقو فيطللا

 باتكلا اذه لمعف هل باتكراصتخا يف هلسارف ماكحالا نم 'يث

 ةانلاىلع ميرقباتكوهو ةقرو ةئاعلرالا نم وحن وهو هلوانتم برقيل
 3 اهمو معتملا "ىدتبملاو ملاعلا رك ذتل حلصي لئاسملا ريثك هيف

 | ا لسو هيلع هللا للص هللا لوسر نع تباثلا ليضفتو راثالا بيذهت
 ْ هت مهلع بعصل و هلم لم ءاماعلا ىلع رذعتي بناتك وهو رابخالا

 |. ةكوتاملعلا بتكو ممل عجأ رفعج يبل دعب رأ مل لماك نب ركب وبا لاق

 لحييف ينسفن ضو رأ ينال هنم مولعلا نم“ ''هنكمتو ءاهقفلا فالتخا

 ا اث رفءج وا هلمعام اين تنام دياب لق دج

 باتكب ىمسملا هباتك : ةاضافلا هبتك نمو . يل ىوتسي الو "” هيلع
 اتك هل مدق باتكلا اذهو مالسالا عئارش ماكحا يف لوقلا طيسل

 )١( هلمع » هلعل (؟) « نكمت » هلعل «
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 ناكو. نيب أطخو شحاف طلغ كلذ نم هيلا بهذ ام نا "لل سايقل
 ناكو هبتك نم فنص ام لوا وهو فالتخالا باتك ل ضف رفعج وب

 . فيطللاو فالتخالا : هيقف امهنع ينغتسي ال ناباتك يل ًاريثك لوف
 هرايتخا هيف صقتسي ملو ةقرو فال ا ةثالث وحن فالتخالا باتك
 كلذ يف همالكر ركتي الثو فيطللا باتك يف كلذ دّوج دق هنا لجال

 اهيفركذ اهمطق مل اهب أدب ةلاسر فالتخالا باتكل لمج ناك دق
 تاتك يف تسل تاؤايز]لودسلا داس الا وا عاججالا يف مالك

 باتك هلو . خوسنملاو خسسانلاو ليسارملا يف مالكلا نم ًائيشو فيطلل

 لها اهيلع لوعي ينلا هبتك ديج نموهو لودعلا ةلثمأ ىمسملا طورشل
 دايج نمو . هب يق طورشلا لع يف ًامدقم رفعج وبا ناكو . مالسلا ةنبد

 مالسالا عنا ريش ماكحا يف لوقلا فيطل باتكب ىمسملا هباتك: هبتك
 هبتك سفنأ نم وهو هباعصا عيج هيلع لوعي يذلا هبهذم عومج وه
 هآرق نمو ًاقينصت اهدساو بهاذملا تاهما لضفاو ءاهتفلا تكا

 ليمعام .لوش'كايمار نب ركب وا ناكو.. هللاءاش نا كلذ ىأر 1

 ناكو هبهذمل فيطللا رفعج يبا باتك نم دوجأ بهذم يف باتك

 يف فالتخالا باتك ىلع ديزت هبتكو هلوا يف ًاريثك هراصتخا يف رذتع
 باتك دإلوالا تاهما باتك.سابللا باتك سنت 00

 ناظ نظي الو هيف درفنملاك وهو اهنسحاو بتكلا ديج نموهو برشل
 دارا امناو هنزو لمح ةفخو هرغص هن دارا امنا فيطللا باتك هلوق ن
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 رونا نايفس ةفوكلا لها نمو مافلا لها ةديقف يناروالا ورم نإ

 ظ نايلس نب عيبا هب ثدح ام يفاشلا سيردا نب دم م نيتباورب

 نب بوقعي فسو وبأو تباث نب نامنلا ةفينح وبا ةفوكلا لها نم من
 هاربا ملل ىلوم ينابيبشلا نسملا نب ع هلادع اطار فراصتالا دك
 ٍإ لأ لهأ ضسب هءاتك يف ركذ كا يلكلا رصن ولا 5 3

 دقن :>. ناك ام هلمع يذلا تقولا يفناك هنال ن ناسف نبع قرا دبع" رهو

 اكو هءاتك نم هطقس وبس هباححأ هقفو هب نامزلا لاط ايلف هبهذم ىلع

 وبا || كلذ نع هلأس دقو لوقب هتعمس ام لع ) باتكلا اذه لمع ام لوأ

 متر ظانب نم لاوقأهب رك ذتيل هلمت امنا (يزارلا ىسيع نب دمحا هللا دبع
 قاهصالا دواد نب دم ناكدقو هباعصا ىلع هآرقف هنم للطو رشتنا
 ا 0 لمأألا ةفزنم ىلا لونصولا باتكي قورعلا هباتك تسمن
 الزم عاججا هدنع عاججالا نا يربطلا رفعج يبأ نع عاجالا بأب

 1 جتا » رفعج وبأ لاق | هنم اديلقت مهريغنود رفن ةيناملا مهركأ ذ مدقملا

 لاف اوفلتخا م » فالحل باب ريدصت يف لاق م « اذك لعةجلا تعمجاو

 0 1 حالا مهنع ىكح نيل نا « اذك نالف لاقو اذك يعازوالا لاقو كلام

 ظ 1 عجر ولو دواد نبا نم طلغ اذهو فالتخالا مهنع ىكح نيذلا مه

 لم اريثك هعدوا ام فالتخالا ةلاسر يفو فيطللا ةلاسر يف هباتك
 لا لوسر باستا هيلع عجا امل نيررتاوتملا لقتوه عاجالا نا نم هبتك

 كيج ًاذوخأمو يأ كلذ نوكي نا نود راثآلا نم ملسو هيلع هللا ىلص
 « وهو » هلعل (1)



 ظ11ظ * يربطلا ريرج نب دم »+

 امو سابعلا يب عطق ىلا يناثلاو ةيمأ يف عطق ىلا د توسل

 ةزاجالا ليهس ىلع سانلا ىلا كلذ جرخ امناو خيراتلا باتك يف حب

 دقو ردتقللا ةلود يف ناك هنال كلذ دعب يذلا ىلع فقوو ه4 ةنس ىل

 اذهو نيعطقلا هامسو هحرش كلذ لئس الف نيعطقلا حرش لئثس ن

 مولع نم اريثكع مج وهو“ ةهاينو الضف ايندلا يف دازفالا نم ب

 باتكب ىمسلا هباتك اهنمو ةقرو فال ةسمخ وحن يف وهو ايندلاو نيد

 للا لزسز تالا نط تاعو أ لستق نم خيرات ىلع لمتشملا ليذملا لب

 | هنم برقالاف برقالا بيرت ىلع هدعب وا هتايح يف ملسسو هيلع هللا ىلع

 فلسلاو نيعباتلا نم تام نم توم ركذ م لئابقلا نم شيرق نمو

 مهرابخأ نم الجو مهنم عم نيذلا هخويش غلب نا ىلا نيفلاخلا مث هدم

 وه بهذمب يمر نمم مهم لضفلا يوذ نع بذلا يف ملكتو مهبهاذم

 فعض رك ذو مهديغو ةمركعو ةداتقو يرصبلا نسحلا وحنا هنم ءيفا

 نم عت يفو هنيلو نيلقانلا نم فعصض ىلا بسن ئن

 هسا نوف ةتيتكل ربش نمو هدلوو لجرلاو اجيال هنع ثدح نم ب

 باللط هيف بغرب اهاضافأو نيكل نساحم نموهو هتينك نود همساب و

 وحن يف وهو ©: :٠ ةنس دعب ةعالما جرخ ناكو خراوتلا لهأو ثيدحل

 باتكب ىمسمما ايسغو اقرمش لضفلاب روبشملا هباتك آهنمو . ةقرو فلا ن
 ركذ ىلا هب دضق مالسالا عئارش ماكحا يف راصمالا ءالع فالتخ

 نمجرلا دبعونيتباو رب ةنيدملا لها هيقق سنا نب كلام“ ”'وهو ءاهقفلا لاوف
 )١( مهو » هلعل «
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 79 . ”” هلالا دوجوب ردح ال باب اذهو كلذ نم هراتخا ام ىلع

 نم لضفأ ناكو هيقفلا سلفملا نب ؛ دم نب دحا نب هللا دبع نسملا |

 : 0000 هتسانعل ذاك فعاو هل نرد 6 ةياتعو انه هانم ظ

 هن نا ىلا اهنم لوالاف لوالا سرديف ئدتني 8 "” هتراح فناج يف |

 " نو اهسرد يف داع اهنم غرف اذاف رخآلا فاجلا ىلا اهلقتي وهو اهنم |

 م | رسسم نما نق دحا لم ماني لق تاك ثيح ل |

 الوب سلفملا نب ٠ نسما وأ يل لاق دقلو لاق رفعج وبا هلمع ام لثم هيف

 فسح أبا نظال ينا هللاو لاقف ء ءايلعلا لضفو للعلا نم ًائيش انرك اذي وهو

 1 | 00 لوط نالف هظفح ام تام نأ ىلا ظفح ام ين دق يريطلا |
 3 مالكا خراتلا يف رفمج وبا ركذ مث للا لها نم ريك الجر ظ

 8 لجو نع هلا اهمدحم نأ ىلعو ييلايللاو مايالا نامزلا ثدح ىلع ةلالدلا |

 . درو ام ىلع ايش ايش كلذ دع امو ملقلاوهو قلخ ام لوأ رك ذو هدحو ظ
 ٠ 0| ءاوحو مدا 1 ذ مه.كلذ يف سانلا فالتخاو هبراث لإ ظ

 ِي ين رابخأ اع ناك امو مالسلا هيلع مدا ١ لوزت نم ناك امو ظ

 مالسلا يلع انيبن ىلا كلذل هنم راصتخا ىلع كامو كلمو لوسر لوسرو |

 قص هللا لوسر دلوم ركذ م مورلاو سرفلا كولمو فئاوطلا كولم عم |
 1 دانس هثعبمو هاد دال هتاهشاو تاو ةندنلو سو هيلع هلل ا

 نيدهملا نيدشارلا ءافلللا ركذ م مهنع هلا تر واصأ لطول ف
 و هلا يف سابعلا ينبو ةيمأ ينب رابخأ نم ناك ام ركذ م هدعب

 لصالا يف اذك (*) لصالا يف اذك )١(

 يروم نورا ا وو
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 كاع يبأ باتك ىلع ةبات :ك ىبب هنال مالس نب مساقلا ديبع وأ كلذ ي

 نب ركب وبا لاقو . كلذ ىلع رفعج ولا هلقتف فرحلا اذه ديبع وأ لفغأ

 كثمدقتف هبيلإ:ثخإ ىح قوبل يل تسو 0 ١
 نأ يِحَسَي ال لأ "نإ هلوف ىلا تقلب ىنح نارا لوا 0 ٠

 درب وهو نيئايلا هيف نيب أ قءارق لكيف هتدعأف يلع دامأت الم برض

 ردي مق ىلوالا رسكبنيثلا نيبتت نم رثك أ ديرت هل تلق نأ ىلا 1

 رع شر و ةناوتر افسح يف | قنوع ناك الان | هيلا دعأ لو تمقف لوقأ |

 ينغلب ام ىلع صر اهيف دصقب ناكو هنع ىلعالا دبع نب سنوب نع مفا

 ةركم عمسي نأ رفعج يبا دنعو هسفن يف هعنضوم عم دهاج نب ركب و

 سفن يف كلذ رثأ اف سانلا عم اهعمسي نأ الا ىبأف ًادرفنم ةءارقلا هذه

 للعلا نم "يشب ادحأ "صخب نا رفعج ىلا نمهاهرك كلذ نإ 0

 هرضح لو اباتك ةعامج هيلع أرق اذا ناك هنال كلذ هقالخا يف ناك
 ةءارق يف ناسنا هلأس اذاو ضعب نود أرب نا مهضعبل نذّأِي ال مدح

 ثتقو يأ ناك هناف ىوتفلا تانك الا رضح ىتح هر : باغو باتك

 يبا باتك ىلع لمتشي تار فلا يف هباتكو هيف باجأ هنم *يث نع لثم
 هنع يلعثلا فسوب نب دمحا نع هدنع ناك هيا مالس نب مساقلا دسبإ

 لسرلا خيراتب ىمسملا ريبكلا خي راتلا باتك هباتك آهنمو.هباتتك ىبب هيلع
 ةبطخلاب هيف أدب مهنم دحاو لك نمز يف ناكن مو مهرابخأو كوللا
 فالتخا ىلع نامزلا ةدم متو أم نامولا رك فيم فنا
 ةلادلا نأسلاو كلذ يف انل ةفلاخ ا مالاو مهريغ ريغو ةباحصلا نم معلا له
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 ١ هيفو اهريغو ماشلاو ةرصبلاو ةفوكلاو ةكمو ةنيدملاب ءارقلا ءامسا

 .: ا اد لع ةلالبلاو اهلبوأتو اههجو ركذيف ةءارق لكني لفل

 راتخا ام ةحص ىلع ناهربلاو اهنم باوصلا هرايتخاو امل *ىراق لك

 ١ :- ىلع لمتشي مل يذلا بارعالاو ريسفنلا ىلع هتوقب كلذ يف ًارهظتسم
 آلام قبسلاو لضفلا نم هللا مهجر محل ناكناو ءارقلا نم دحأ هلثم
 000001 ذكر. هب قيل ةبطخم هردس نأ دمي ةيصضب د عفا

 ]ع ًاموظنم باتكلا ينأيف هباتك ىنعم ىلع هتبطخم يني نأ هبتك
 دمع كلذب ًاقوصوم ةءارقلا يف !دّنع نام و ا ناكو ةبطخللا هيضتقت ام

 | هديوجتو هنءارق نوع هنلخ ةالجعلل نءانلا نمو ءادعلا ءارتلا

 الإ هركذ يرجي ال ناكدقو دهاجم نب ركب وبا انل لاق لماكن ب ركب وبا

 ارحل يف تععسام د ال لو « ثم هاتك عم يف فنص ام  هلضف

 : يأ ناكو لماك نبا لاق . ءانعم اذه امالكوأ « زفمج ىأ نم ًارقأ

 قاغرفلا دما نب هّللادبع وأ لاقو . هتءارق راتخي نأ لبق ةزجل ًاميدق ارق

 يحلطلا داج نب نجرلا دبع نب ناولس ىلع نآرقلا تأرق رفعج وب انل لاق

 رق ميلسو ىسيع نب ميلس ىلع أرق دالخو ذالخ ىلع ارق دق يحلطلا ناكو

 لإ ىلع نع ىلعألا دبع نب سنوب نع رفعجوبا اهذخأ مث ةزجج ىلع

 الهاجم نب ركب وبأ انل لاق لماكن با لاقو . ةزمح نع ميلس نع ةسيك
 | ولع هيف تدحو ينأ الإ لاقو تاارقلا يف هباتك لضف رك د دقو

 ا لاقمأ ا هددوجيلو 5 هنءارق م كلذ نم ثبحعو يل هرك ذو

 «اط د هلعل (1)
1 
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 قرط ةئالث يرصبلا نسحلا نعو قرط ةنالث ةماعد نب ةداتق نعوكلل

 هللا دبع نعو نيقيرط محازم نب كاحضلا نعو قرط ةئالث ةمركع نع

 حب رج نبا ريسفتو رلسأ نب ديز نب نحنا دبع ريسفنو اقبرط دوعسم ن

 نيرسفملا نع ثيردحلا روهشم نم هيف ام ىوس نايح نب لئاقم ريسف
 قوثوم ريغ ريسفتل ضرعتب ملو هيلا هتجاح بسح دنسملا نم هيفو ريغ

 الو يلكلا بئاسلا نب دم باتك نع ًائيش هءاتك يف لخدي مل هناف ؛

 .ملعا هللاو ءانظا هدنع مهن ال يدقاولا رمع نب دمحالو ناهلس نب لتاف

 نب دم نع ىكح برعلا ''”رايتخاو ريسلاو خبراتلا ىلا عجر اذا ناك
 ايف مبريغو يدقاولا رمع نب دمحم نعو ماشه هنبا نعو يلكلا ىلا

 باتك نم يناعملاو مالكلا عومجتهيف ركذو مهنع الا ذخوي الو هيلا رقت
 يبا باتكك نمو ءارفلا دايز نب يحب باتك نمو يئاسكلا ةزمح نب يل
 مالكا هيضتق امم مريغو برطق يلع يبا باتك نمو شفخالا نسم
 هيناعمذخؤب, مهنعو يناعملا يفنوملكتملا مم ءالؤه اوناك ذا هيلا هتحاح دن

 ةاامتشل باتا اذباو مهمالك نم اعيش ركذ اذا مهمسلا ملا رو هبا عا

 لاق . هقيض وا. طخلإ ةنعش نسخ :ابنودواةقرو فال[ ١

 لع لمتشت دادضبب ةشسن هتم تيأو دقو يعريلا 0١0"
 هيف رك ذ ةءارقلا نيب لصفلا باتك : هبتك نمو.” ةقرو فالا ةعبو

 هسيف لصفو بتكلا ديج نموهو نارقلا فورح يف ءارقلا فالتخ
 مع

 نن ارت [ دنس ددع غلبي ةعوبطملا ةخسنلا (؟) « رابخا » ديري (1)

 فالآ ةس

 ه3(
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 1 , ونا لاقو . باتكلا اذه عمسيلف لزنا منارقلا عمسي ثا قارات نع

 1 مو نارقلا أرق نم بحا يبا لوقت رفعج ابا تعم دهاجم نب دمحم

 اسرو ةبطخم ةلادحا .اكريشلا باتكو.هنءارق ذتلي ككاذل وأ

 | اعاللاومز زملا نآرقلا نمد 0 هللا هصخئام لع لدي ريضفتلا
 ١ مالكلا تامدقم نم ركذ مث مالكلا رئاس اهب ىفان يتلا ةحاصفلاو

 وج يف درو امو هليوأت ملعب امو نارقلا ليوأت هوجو يفو ريسفتتلا

 ٍ "أ لسو هيلع هلل ىليص ينلا لوق يف مالكلاو كلذ نم رظح امو هريسفت

 ف نا لاق نم ىلع درلاو لزت ةنسلالا يأبو فرحا ةعبس ىلع.نارقلا

 7 كلذ ريغو روسلاو نآرقلا ءامسا ريسفتو يترعلا مالكلا ريغ نم ءايشا
 !سناتلاو ةباحصلا لاوقا ركذف ًاقرح ًاقرح نارقلا ليوأتب هالت مث همدق

 2 هبلاو نييفوكلا نمبارعرالا لها مالكو نيمناتلا يعلأت نم هدعلإ نمو

 داخ او رداصملا نم هيف اهف ةءارقلا فالتخاو اتبأ انتلافخم لغو

 ف فالكاو نارقلا ماكحاو هخوسنمو هخسان يف مالكلاو ةينثتلاو عمجاو

 لاو عدبلا لها ضعد هيف ملكت ايف رظنلا لها مالك نم مهيلع درلاو
 با مث ن ارقلارخ الا يغتبمو تابثالا لها ثهاذم لع ميل

 ' ٠ رأت نم هراتخا امو اهفسانلا ف الخو اهفورحو داج ىب ار ينسفتب

 نم هيف رك ذو هريغ دحال ًاعومج هارب ال لب هيف ديزي نا دحا رد

 : : رط ريبج نب ديعس نعو قرط ةسمخ سابع نبا نع ةفنصملا ريسافتلا

 مرثكا عضاوم يف هنع ناك امبرو قرط ةئالث ربج نب دهاجم نعو

 )١( نزارقلا هب هللا صخام ه هلعل «
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 امماجنت ا دابعلل الماغ ناكوتناسملا الا فرميال ىذلا لال رستلا ١

 .اهريغ لعالضف هبتكل تدجوهريغ بتكو هبتك نياك اذاو مول
 ركب وبا لاق . نارقلا ليوأت نع نايبلا عماج ىمسملا هباتك< هبتك ن

 كلذ دب جرخ مني نيسحخو ةلامريسفتلا باتك يلع لما لماك
 عشراو باتكلا رهتشاو ٠7١ ةنس يف كلذو انيلع هأرقف نارقلارخآ

 دربملا دي زب نب دم سابعلا وباو باعنأ ىحن نب دمحا سابعلا وباو هرك

 امهريغ تقولا يف ًاضيا ناكو نالقعم يناعملاو بارعإالا لهألو نابي

 ةماس نب لضفملاو ناسيك نب نسح يباو يمتسرلا رفعج يبا ل
 اذه فناسرف نم نييوحنلا نم مثريغو جاجزلا قحسا ولو دعم

 يف ناك نم لك هأرقو اب رغمو اقرشم باتكلا اذه لمحو ناس

 انو يسفن هب ىنتتثدح رفعج وا لاق . همدقو لشق ك4 ل هن

 ائامز شيعي دهازلا رمع وبا ناك يربطلا دم نبزب زعلا دبع لاق . ى

 ديل نع نتج اباحي معو لاق سانلا عم بتكلا ةلباقع ” 3
 رن هيف تدع واقورعلا قادوا ناي اذه تلباق لاقف

 لمع يف ىلاعت هللا ترختسا رفعج وا لاق.. ةفل الووحم قا) ١ ادع

 هلمتا نا لبق نينس ثالث هتبون ام ىلع نوعلا هنلأسو ريسفتلا باتك

 خيش ينربخأ يناغرفلا رفعج نب دحا نب هللا دبع دمموبا لاقو . ينناع

 سانلاو رفعج يبا سلجم يف ين أك مونلا يف تي.أر لاق فييفع 2
 لو ضرالاو.ءايسلا نيب اًهناه تسمِسف زيسفتلابا3 00000

 « اذهب لياق » لصالا يف 5

 ظ
ْ 
/ 
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 مق ءارعشلا رعش يربطلا رفعج وبا ىلع ارق لوش ابلعت تعمس دهازلا

 | دهاجلا نب ركب وبا لاقو . 4 ليا عاق قدطع ىمانلا يك لا

 ا 000 ادق بالا يف ينب ككنع يب نم(يوي ىابلا ا
 ) اج الخ ىتح لاقق . خويشلا تام دحا يتب ام تلقف.. نيبوحنلا
 من تلق . ريرج نبا يل لاقق . هيقفلا يربطلا نوكي نأ الا من تلق
 رعابعلا يلا نم اذهو ركب وبا لاق . نييفوكلا قاذح نم كاذ لاق

 3 الةداهشلال يلق ناكو قالخالا سرش سفنلا دددش ناك هنآل ريثك"

 6 ةظوظح نادربلا ةرطنق دمت نب زيزعلا دبع لاقو . همالع يف قذحلاب
 ارو هدجسمو مالس نب مساقلا ديبعوبا اهيف تكن يبوحنلا ءاماعلا

 ذه يف هدجسمو يدزالا نالع اهف ناكو هب فورعم رفعج ةقبوس

 يوحنا ريرضلا ةيواعم نب ماشهركب وب اناكو هب فورعم عضوملا

 م 7 هتراكو يناسكلا هللا دبع يىلأ دحسم دنع هدحسم الضاف ناكو

 رمل يبا ةباور ترشتنا هنعو يناسكلا ىحب نب دم هللا ديبع وبا

 9 اكو يربطلا رفعج وبا املزنو سانلا رابك هيلع ًأرقو يناسكلا نع

 زونف نم ريثكو ةلباقملاو ربملاو باسملاو قطنملا يف رظن دق رفعج وبا

 0 همالك هيلع لدي ًارفاو اليست هلم ةنلأو بطلا يفو باسمحلا تاوا

 املا نع هسفن مفرب اهلهألو الكرات ايندلا نع '” اماخ ناكو اياصولا |
 الا فربي ال يذلا ثدحلاكو نارقلا الا فرعيال يذلا ؟ىراقلاكن اكو |

 فرعي ال يذلا يوحنلاكو هقفلا الا فرعي ال يذلا هيقفلاكو ثيدحلا

 )١( ًايلخ » هلعل «
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 هيهذم ركذو مهلا راذتعالا يف روبشلا هباتك لمجو هراد يف الغ

 لضفو مهلع نكت أرقو كلذ ريغ هيف نظ نم حرجو هداقتعار

 ىلا هركذ يف لزب لو هداقتعا بروصتو هبهذم رك ذو لبنح نب دمح

 ا! وقينم مودع رف تام ىتح فالتخالا يف هباتك جرم لو تام ن

 نم تعم اذكه ءابقفلا فالتخا ينعا هوخسن و هوجرخأف بارثلا يب
 يربطلا دمح نب زيزعلا دبع دمح وبا لاقو . هلل همر ين يلم ةماا

 دحا هلبجي ال ام ىلع ظفحلاو ءاكذلاو ملعلاو لضفلا نم رفعج وبا ناك

 ةمالا هذه نم دحال عمتجا هماعن ملام مالسالا مولع نم هعمج هفر

 هل رشتنا ام نيفلؤملا تك نم رشتلاو نيفنسلا ن3 0

 ءافلخلاو لسرلا نم خراتلا ملعو تاارقلاو قا ردا مولع يف احجار ناك

 طظيسلا هباتك يف 0 ىلع كزذك ةباورلا عم ءابقفلا فالتخاو كوالا

 تازاجالاو تالوانملا للع ليوعن 0 رقلا ماكحاو بيذهنلا

 ناب دقو ةروبشملا ديناسالاب كلذ رك ذب لب لاوقالا يف ليقام لعل

 باتكو ريسفتلا باتك يف هركذ ام ىلع وحنلاو ةغللا مع يف هلض

 كلذ ىلعلدب لدجلا ملع يف مدق هل ناكدقو هيف هلاح نع ًاربخم بيت
 دهزلا نم هيف ناكو . هب ىتا ام يتاعمل نيضراعملا ىلع هبتك يف هتاضقاخ

 قئاقحو ةيبنلا قدصو لامعالا ةيفصتو ةئامالاو عوشخلاو عرولا

 ةيلهاحلارعشلا ''”ظفحم ناكوسوفنلا بادآ يف هباتكه لع لاس لا ١

 دحاولا دبع نب دم رمع ورا لاقو . هب لهاج الا هلبجي ال ام مالسالا

 «نم» طقس هلعل )١(
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 بع ونا هيلع بصعت اهملا هعوجر دعل ناتس ربط نم دادغل ىلا مدق اماف

 رع هولاسف ةلبانللا هدصقو '”” يضايبلاو ةفرع نب رفعجو صاصملا هلل
 رئرملا ىلع سولجلا ثيدح نعو ةسمجلا موي عماملا يف لبنح نب دما
 رك ذ دقف هل اولاقق . هفالخ دعي الف لبنح نب دما اما رفعج وبا لاقتف
 ]وعي ًاباححا هل تير الو هنع يور هتبأر ام لاقق.فالتخالا يف ءاماعلا

 ظ دشنا مث لاحف شرعلا ىلع سولملا ثيدح اماو مهلع
 ) سلج هشرع يف هلالو 2سينأ هل سيل نم ناحبس

 ةرباحع هومرو اوبثو ثيدحلا باعصاو هنم ةلبانحلا كلذ عمس اما

 ةراجحلاب هراد اومرف هراد لخدو هسفنب رفعج وبا ماقف ًاقولا تناك ليقو

 : ارشع يفةطرشلا حاص كو زان كرو ميظعلا لتلاك هبأب ىلع راص ىتح

 0 ا ل املا

 هبأب ىلع بتكدق ناكو هنع ةراحملا

 سيلج هشرع يف هلالو 2سينأ هل سيل نم ناحبس
 ثيردحلا .بامصا ضعد هنإكم ىتكو كلذوحمب كوزان رمأف

 او علا ىلا قاو اذا .-لاع كشال لزم دحأل

 دساح فنا يف مل منر ىلع ًايرك هدعقو هينديف
 دناعو غاب ام دابكألا لع . ” سيطب هلفلغي شرع ىلع

 دهاجبنعشيل هاور كاذك مح ماقملا اذه

 بانالا يف يناعملا هلاق 598 ةنس تامو ىسبع نب دم ىلع وبا همسا (1)
 روسكم تدنلا (9)
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 عجر من . ايضورع تحبصاو يضورع ريغ تيسماف يتليل هيف ترظن

 ةعفدلا يهو .فاتسربط ىلا عجر مث اضيإ بتكو مالسلا ةئيدم لِ
 ةرطنق يف لزتف دادغب ىلا عجر مل ةنس يف تناك ةيناثلا مث ىلوال
 لاق . مدقتلاو مل هربخ عاشو ملعلا يف همسا رهتشاو تادربل

 ناتسربط ىلا اينامووتيا لا رتسويازي ٠

 نا انب نسح ام رفعج ابا اي تلق اعمتجا اماف اهب ملعلا لها ضعب
 بسرشيراةسالدج لام

 مك زيزعلا دبع لاق . اعيد رشع ةياغ يلع برغاو ًاثيدح نيناعو ةسمن

 لئاناو ءامبلا خرم ناكو يروسدلا ليس نير ابان

 مدق دقل وه الا هلا ال يذلا هللاو بذك لاقف كلذب هتثدخ ثيدحا

 تنبكو معلا لها همم اهدو يئاسكلاب فورا هأضتف لس اا

 رم ياتملا ةيناتك رفض ينا لع ًارقف نادج نءااتمسوا

 ةرك اذم ريغ نم قرتفن نا انل حلصي سيل رفعج وبا هل لاقف فالتخالا

 ةباحضلاه يف فلتخا امو هعوطقمو هدنسع رك اذتنف ئانحلا باتك اذه

 الفءاوس امأو هب رك اذاف دنسملا اما نادم ننا لاقف . ءاملعلاو نومناتلا|

 نادخح, نبا هيلع .برغاو اثندح نينامثو ةثالثهبلع برتاظ 00

 رفعج يبا ىلع هب برغا اهف نادمح نبا ( لاق ) ناكو اثبدح رشع ةينام
 لاق ثيدح نادمح نبا برغا اذا ناك هنال رفعج وبا هب برغا امم حبقا

 ""”.مطقنيو لجخيفهب ركاذيال يلثموا ذك ة بج نمأطخا ذه رفعج وبا هل

 ةلمح تطقس دق هنأ رهظيو بارطضا لصالا يف )١(
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 أا انغلب و . هيلا تدع ىتح همالكو هققرت يف لزب لو ةبانج ىنج دق هنأك
 | ناك ءيش يف هيلع درف ءيش يف كلام ىلع درب نا طاطسفلاب لثس

 :| عنم امم هلعلوانيدبا يف عفت ملو ءازجا تناكو ركملا دبعنبال هيف

 ب رلا ىلع تلزن ٠65 ةنس يف رصم تدرو امل رفعجوبا انل لاقو . هرشن

 أقف هباعصا ينءاجو هنم ةببرق اراد يل ذخأ, نم صأف ناملس نبا

 انف ةيرصقلا امأ تلقف « ةدسو نيرامحو ريزو ةبرصق ىلا جاتحت »

 ةريزلا امآو طق لالخ الو مازح ىلع ىلبوارس تللح امو يل دلو

 اضل يىل بهو يبا ناف ناراجلا امأو ينأش نم اذه سبلو يهالملا

 يث يأبف نيرامح نمت يف اهتفرص نأف علا بلط يف اهب نيعتسا انا
 ىلا جاتحي اولاقف اذه جاتح ىلا تلقف اومسبتف لاق . للعلا بلطا

 يلوءاجو ةقفتم ءايشا اهنا تماعو ينم كلذ اوذخاف نيثلثو نيمهرد

 ريزلا اولاقو طيرشب ابطسو اودش دقتابشخ عبراو ءالل بجو ةناجاب

 ينعفنف ثيغاربلا نم اهيلع مانت ةدسلاو ناراماو زبخلل ةيرصقتاو ءامل

 لبحىلع اهتقلعو يباي' تعزن تْنج اذا تنك ثيغاربلا ترثكو كلذ

 . مهنم ًاقوخ ةدسلا ىلا تدعصو ترزتاو هتددش دق

 قب مل رصم تلخد امل رفعجوبا لاق زيزعلا دبع نب نوره لاقو
 امون ينءاخه, ققحت يذلا ملعلا يف يننحتماو ينيبتل الا ملعلا لها نم دحا

 كلذ لبق هل تطشن نك ملو ضورعلا نم ءيث نع يب أسف لجر

 دلغ يفناكاذاف ضو رعلا نم ءيش يف مويلا ملكا الأ لوق يلع هل تلقف

 هب ءاخ دمحا نب ليلخلل ضورعلا يل قيدص رم تبلطو يلا رصف
 يع
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 نب نسمحلا نع هباتك سى تكو هنع هللا قطر يفاشلا بهذم ىلع مالس

 ديعس وبأ مهنم ةعامج ىلع قارعلا يف هلت يتارفعزلا حابصلانب

 لاقو . طاطسفلا ىل هجورخ لبق ثدحوهو هريغو يرخطص

 نب سابعلا نب ىبوم نب دما ركب وبا ةليل انيلا جب رخ لماكن ب ركبوب
 اندجوف ريبكلا ءالعلا نب ورم يبا ةءارق باتك هيلع ًارقن نحنو دهام
 لهو نييعفاشلا نم انناوخا ضعب عم ميحرلا نمحرلا هلا مس يف رظانت

 نمءاهقفلا نم ةعامجت الفح سلجلا ناكو ال مآ باتكلا ةحتاف نم يب

 ضع يف ينيمسي ناكو انباعصاو ةفينح يبأو كلامو يعفاشلا باع
 لاق هتفرعف منا مف ىنانك يل لاقت يناتكلا هسا ١ تاقوال

 مر لاقف يربطلا رفعج ىلا بهذم ىلع تلقف هقفتن نم سهذم لعب

 نع يربقملا ديعس نع لالب يبا نب حون ثيدح انثدح رفعج |با هل
 حدم يف دهاجم نب ركبوبا ذخا مث ميحرلا نممرا هلا مسبب يف ةريره يب

 هراهظتسا فيك لأست الف ينزملا عم ىقتلا هنأ انغلب لاقو يربطلا رفعج يبب

 لاق . ًائيش امهننب ىرج امم رك ذب لو هنوعمسي روضح نويعفاشلاو هيلع

 ينزملاو وه اهبف رظانت يتلا ةلئسملا نع رفعج ابا تلأس لماكنب ركب وب

 مصخ ىلع رك ذب ناو هسفن عفري نا نم لضفا ناكهنأل اهرك ذي مل
 ”"افج لاقو.هنبد رك ذبو هيرطيف ين زلال ضف. رفعج وبا ناكو ةلئسمي
 يلا رذتعءاف ينيقل هنا مث انامز هنع تعطقتاف هسلجم يف هباحصا ضع

 )١( "ل6 ص ) يناعمسل باسنالا باتك عجارو يعفاشلا نع ينعي ( )*(

 تاملكلا ضعب طوقسل بارطضا ةرابعأأ ي

 (هه)
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 ! يقبف هفنصاو هفضوم ثردملا عض ال تمجر مث هنع تدتك ام

 لاث هلكدنسملا تبتكو يتتاف ام يلع لاطو هتبتتك امم ريثكث ردح
 أمالكلا اذه وحن وا هيلا نوجاتح ام رثكأ مهناف امبرف نوراتخم سانلاو

 |اشلا دانجاب خياشملا نم هقيرط م ىلا جرفن برغ مث
 هع ةنس يف طاطسفلا ىلا راص مث اهم ثق اويرونشلاو لخاوسلاو

 5 نم ةبنكلا مهنعرثك أف معلا لهاو خويشلان م ةيقب اهب ناكو

 28 مجد م“ ماشلا ىلا داع م ممريغو بهو نباو يفاشلاو كلام

 يرصملا جارس نب يلع نسحلا وبا اهلا هلوخد تقو رصحب ناكو
 ١ )00 طاطمنلا لغد نم ناكو انعم ىف الضاف ًابدأتم ناكو

 انع هلضف نابو رصم ىلا رفعج وبا ىفاوف هل ضرعتو هيقل دروا ذا
 بقلف رعشلاو وحنلاو ةغللاو ثيدحلاو هقفلاو نارقلا يف اهلا هدورو

 ملا قرم هب هركا ذي ام لكي ف الضاف هدجوف جارس نب نسحلا وبا
 اف اعراب الضاف هارف رعشلا نع هلأس ىتح هنع هلأسي ام لك يف بيجيو

 طفح اذاف دلبلا يف ًادوقفم هب مدقتنم ناكو حامرطلا رعش نع هلأسف
 ف لالا تي دنع هيلع وهو هب يدبعف هسرغل أظفح هيلع نا لثسف

 رزما 7 ميهاربا نب ليعمسا ميهاربا ابا رصمب يت دق ناكو . عماجلا

 نم راتخا دق رفعج وبا ناكو عامجالا يف مالكلا اهنم ءايشا يف اماكتف

 ةندم يف هقئفلاب ًادتبا ناك نا دعل هيف دهتجا الوق "امنيا فءاذب

 يدب همسأ يبسلا دنع (7) هلل ةنس تام هنا نازيملا يف )١(
 د1 نس كاع

 ص000
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 ىبوم نب دامعو يثّرحلا ىسوم نب دمحلا هتفو يف "'' هفيويش يل

 نب دمخو ثعشالا يباو ذاعم نيرشن و يتاعنصلا ىلعالا نب دمو زاز

 نع هقيرط يف بتكو رثك "اف مريغو "” ىنعملا نب دمو رادنب ران

 دم بيرك يبا نع اهبف بتكق ةفوكلا ىلا راص مث نييطساولا هخوي
 )2( نوب ترسل 4 ييرسلا نب دالخ 4 يتاذمملا ءالعلا ن

 لاق . ثيدملا باعصا رابك نم قلما سرش بيرك وبا ناكو . مثريغ

 ةخوخ باب نم علطاف ثيردحلا باعصا عم هراد باب ترضح رفعجو

 ام ظفح 31 لاف نوحضب و لخدلا نوسمتلب ثءدحلا باها |

 ظفح تنا اولاقو “يللا اورظن مث ضعب ىلا مهضعل تفتلاف ينع بتك

 اذك يف انتثدح تاقق .هلسف اذه اولاقف . منن تلق لاق . هنع تيتك أ
 نا ىلا هتلئسم يف سيركوبا ذخاو لاق . اذكب اذك موي يفو اذك

 هتنادح ىلع هردق فرعو هيلا لخدف يلا لخدا هل لاقف هسفن يف مظ

 يبا نم عمس هنا لاقيف هب نوعمسي سانلا ناكو هثيدح نم هنكم

 بتكف مالسلا ةنيدم ىلا داع مث ثيدح فلا ةئام نم رثك ا بيرك

 لجر لاقو . نارقلا مولع يف ذخاو اه هقفنو ةدم اه ماقملا مزاو اب
 اذكع شكل انك اماولاقف نوراتخم ثيدحلا بانا نإ ١ ٠

 عا ملو هنم ًائيش تكرتو يقرودلا مهاربا نب بوقعي دنسم تبتك

 فتادلبلا مجعم يف هركذ رثك يذلا ىلعملا دي ري (*) اهخويش هلعل )١(

 #4 ةنس تام هنا بيهذتلا يف (4) ”44 ةنس تام هنا ظافحلا تاقبط يف (
 ؟4ه ةنس تام هنا بيهذتلا يف (©



 6 يربطلا ريرج نب دمحم # كب

 امك و نيكس قلاع ىبا انأو نانا تيلصو نينس عبس يلو نارقلا
 :دد نيب يننا مونلا يف يبا يل ىارو نينس عسن نبا اناو ثيدحلا

 را اناو ةراجحءولمم ةالخم يعم ناكو سنو هيلع هللا لص هللا لوسر

 | ريش "رع ةبذو هنيد يف حصخربك ءنا هنا ربعملا هل لاقف هدد نيب

 | لاق . ريغص يبص ذئنيح اناو للعلا بلط ىلع يتنوعم ىلع يبا صرخ
 اشكو اهرواج امو يرلاب مث هدلبب ثيدحلا بتك ام لواف لماك

 زارلا ديم ١ وجال او لا نها تك لسج حا عربا
 :ءستكت انكر فعج وبا لاق . امجريغو ين بالا ميهاربا نب ىنثلا نمو

 انبتك امع انلأسي و وتنارمم ليللا يف انلا حمم يذاوا دج ند
 : رق يف ناكو يبال ودلا دام نب دمحا ىلا يضمن انكو لاق انيلعهؤرقبو

 لا ريصن ىتح نيناجللاك ودعن مث ةعطق يرلا نيبو اهدي يرلا ىرق نم
 دتبلا باتك دامس نب دما نع بتكو . هسلخم قحلنف ديم نب

 هخنراث ىنب هيلعو قحسا نب , دم نع لضفملا نبب ةماس نع يزاغملاو

 مفعج ونا لاق -' حي هلع اهقلا ةلاع قرف هيي نب نع كالا لاقنو

 ]لج و نع هلوق ىلا غلب اذأف ريسفتلا نم ديمح نبا انيلع أرقب تاك

 © . كوج رجن وا لاق كولي ذأ كونت اورَمك نيذلا كب ركمي ذإو

 ' ارم عمسم نا هسفن يف ناكو مالسلا نيد ىلا رفمج وبا لخد

 أك دقو انبلا هل وخد ليبق ليبق هتولل كلذ قفتي ملف لبنح نب دحا هللا دبع

 السلا ةنيدمب رفعج وبا ماقأف نينسإ كلذ لبق ثيدحلا عطق هللا دبع وبا

 قب ناك نم عمسف ة ةرصبلا ىلا ردحتا مرثك اف ابخويش نع بتكو



 155 * يربطلا ريرح نب دمع »

 نال لاقف كلذ ين كسلا كل مقو.نيك هك تل ا ١

 ناك ثدحن يدلوم خرأأف نينسلا نود ثادحالاب نوخر اندلب له

 يل توروخلا فلتخاف ثداملا كلذ نع تلأس تشن املف دلل

 لوا يف ناكلب نورخا ١ لاقو عبرا ةنسرعا يف كلذ ناك مهضعل ل

 نأ لل ناتسربط ةبصق يهو ناتسربط لم |ب هدلوم ناكو 0 ٠

 يعمصأألا نع ثيدحهدنع ناكو يتاتسجسلا متاع يبا لا ْ

 يل لاقو هب ينثدخ هنع هنل أسف سايقلا يف يبعشلا نع ديئاف وأ 7

 تيعس:لو لاقف..ناتسربط نم تلقفاتنا يأ نم متاح وب

 تناك اهئاننب: ءئدشتاو تحنتفا ال لاق «يردا ال سل 00

 ربطلا اذهب مثوءاخ رجشلا هب نوعطق ام اوسَقلاف رجش تاذ ضر

 تئج لماك نب ركب وب | لاقو . هب عضولا يل جفا طفل

 تدجوف ةلعلا ديدش وهو ةعافر وب ايبا يعمو برغملا لبق رفعج ينبا ُُك
 هل. اعامس يربطلا نيز نب يلعل ةمكسملا سودرف باتكمالصم تح

 ' لاقف "'" اذه يل لاقو ةيراملا ىلا هعفدو هذخاف هرظن آل يدب تددن

 هتينك ءيش يابو هللا هانغا لاق . ينغلا دبع تلق همسا ام لاق . من تأ

 لاق . ا هريغ كلفا هللا ةمق 0 ةعافر يب أب تل

 ترتشا دنقل هللا العا لاق: لي وبا باهولا دبع تلق . يب اب

 ملل لاق . نينس عسن تلق . ةنس اذهل ك يل لاق م ' . ءامسالاو ىكل

 تظفح يل لاقف . هبدا ةلقو هرغص تهرك تلق . ًائيش ينم هعمس

 «كنبا» طقس هلعل )١(



 يربطلا ها دم 9 ا

 م نيب ةلحرلا ِتمَمح لاق قيدصلا ركب يبا دلو نم يركبلا سابعلا يبا
 زورملا رصن نب دمو ةعزخ نب قحسا نب دمو يربطلا ربرج نبا

 ,موع ام ثدنع قب لو اورقتفاو اولمراف رصم ينايورلا نوره نب دمحو

 | ىلع اوقفتاو هيلا نووأب اوناك ل زنم يف ةليل اوعمتجاف لاملا مهب ّرضاو
 ”.جرفخ ماعطلا هباحصال سانلا لاس ةعرقلا هيلع تجرخ نْفف اومهتسي

 وا تح ينولبما هءاحصال لاقف ةعزخ نب قحسا نب دم ىلع ةعرقلا

 او لبق نم“ يصخو عومشلاب مث اذافةالصلاب عفدناف ةريملا ةالص ليصاو

 ليقف رصن نب دم يسب لاقف بابلا هل اوحتفو هوباجاف مهيلع قدي رصم
 ١ | لاقو هيلا اهعفدو ارانبد نوسمخ اهيف ةرص جرخاف هيلا اوراشاو اذه

 ١ دم ميأ لاق م اراد نيسحخ هيلا عفدف هيلا اوراشاف ريرج نب دمج
 ةعزخ نإ قحسا نب دمع كبأو لاق مث اهلثم هيلا عفدف اذه ليقف نوره

 راند | فرم دلا عفط هالع نم غرف ادلف لضي اذوغ ليقف

 نا هل لو ًافيط وا الاخ مونلا يف ىارف الئاق ناكننمالا نا لاق م

 تدفن اذا مكيلع مسقب وهو ررصلا هذهم ثعبف *5 اووط دماخملا

 ”اه بيطحلا ركب واركذ نقو تلازلا لام كديزيل هيلا اوثعبت نا

 . يناعمسلا باتك نم اهلقن يننا الا برح نب دم ةمجرت يف ةباكملا
 او الدز لئاسلا لاق ربرج نب دمج لاقق هبست نع لئاس امو هلأسو
 ظ ةيؤرل هدشناف سسنلا

 يفكي تلاط باسنالا اذا يمسأب ينعدأف يركذ جاّجملا مفر دق
 022 لواوا ب4 ةنسرخآ ىف و ا نم يضاقلا لاق

 كالا



ْ 
: 

 5/ # يربطلا رب رج نب دمحم # |

 | تانفاو ةاضقلا بادا تاتكود ججارعملا ثيدخ ىلا سابع نب

 بتكو. ينع كلذ ايوريلف راصمالا ءاماغ قالتخا تاتكو . تالعنلا

 يلع وبا ثدحو . مس ةنس نابعش يف هطخم يتاغرفلا دمحا نب هللا دبم

 ةرشع ىدحا يف عانقالا باتك يف "ىرقملا يزاوهالا يلع نب نسما

 وحنلاو ريسافتلاو ثيردحلاو هقفلاب املاع يربطلا رفعج وبا ناك: لاق ةءارق

 هلو نيفنصملا رئاس ىلع اهب قاف فيناصت كلذ عيمج يف هل ضورعلاو ةغللاو
 طظوطخم ناك "” الا ةزلجع ةرشع ينامثيف هتنأر ريبكل يلج باتكت ار قلا ل
 هحرشو كلذ للعو ذاوشلاو روهشلا نم تارقلا عيجج هيف ركذ رابك

 الو ءارقالل ًابصتنم نكي. أو روبشلا نع اهب جرخمي ل ةءارق اهنم راتخاو

 بناملا نم دادغبب ناك يش رافصلاكس انلا نم داحا الا دحا هيلع ارق

 ةءارقلا اماو . ىعاع نبا نع راكب نب ديلا دبع ةءاور هنع يورب قرشلا

 ناكو يملا نيسحلا يبا ريغهب ًارتأادحا تيارا نا هاي
 رفمج يلا ىلا تددرت لاقو هب "لع ذخا ىتح انامز هتلأس دقلو هبا |

 دق تنكو هتلأسو هيلع تمرجا ىح تاغ كلف زا 000
 يلا اهيسسنت ال لاقو هتبج ىلع "لع هذخاف هبتك نم ارد هنم تعلا

 .ةتاو.ةنس لاوش يف هللا هحر تام ىتحادحا اس تآرتا اذ
 هيلط ارق الو مهلا تناو نانلا الا هب هيلع ارق ام يللا نيسحلا وبا لاقو

 ملا ةعقو هداتساب دعس يبا طخم تآرقو."”مزمم ةنس ثم نأ لآ 0)

 تام هنا نو.ظلا شك يفو يزاوهالا ديري هناك (؟) « هنا » طقس )١(

 555 ةنس



 # يربطلا ريرج نب دمم # جر

 20| كاش لآ ىلزبف - لبظ .. ةاقتلا ناوخا ناءالا

 ليلدو دهاش هيلع لكف مهنيمس نمم هع فرعت سانلالس
 هتبجاف رفعج ولا لاق

 بس هنم نظلا نسحب يل لهف دهاج دبج يفنظلايريمأ 'يسي
 ' ل لولا . ليج ناف .١ هتلقوب .تنتلغام يزيمآ لمأت

 ةمج نب دما نب هللا دبع ثدحو ركب يبا خيرات نم هتلقث امرخآ اذه
 ,| خعران هب هب لصو باتنك وهو ةلصلا ب اتكب فورعملا هءاتك يف يناغرفلا

 | محلا غلب ذنم هتايح مأيا اولصح رنرج نبا ذيمالن' نم ًاموق نا ربرج

 ]كلع اهنمراصف هتافنصم قاروا اهيلع اومسق مث + نب وهو يفوت نا

 لالا ةبانع نسحب الا قولخمل ًايهني ال * يش اذهو ةقرو ةرشع عبرا موب

 ثدالثث ءاعب رالا موب يف هيلع هضرعنمو خيراتلا بانك فيان نم غرفو

 تدجو ©. ةنس رخا ىلع هعطقو ©. ةنس رخالا عب ر رهش نم نش

 ٠١ هيف ك دام يناغرفلا طخم ريرج نبال ريسفتلا باتك نم ءزجج ىلع
 ك] تزجأ دق :وهو كلذل هتروص ىلع هتلقنف ريرج نبا فيناصت نم

 ممر | لانج يبا نم سم ام دم نرتهاماو هاذ ن لع

 'لارقلا يا ليوأت نع نايبلا عماجب ىمسمملا ريسفتلا باتك نم هلل

 | .انكللا نم نيمطقلاو « ءافلطخاو 0 ءايبن الاو لسرلا خيران ' تناتك و

 ليرذملا ليرذب ىمسملا لاجرلا خيرات باتكو . ةزاجا هتذخا امناو هعمسأ لو

 يف هفيفخو لوقلا فيطل باتكو . نارقلا ليزنتو تاارقلا باتكو
 لسمو ةرشملا دنسم نم بيذهلا باتك نم هتعمس امو.مالسالا عئارش

 سس



 2 * يربطلا ريرج نب دم ظ

 ةقرو فلا نوثالث لاق . هردق نوكي ىاولاق . نارقلا ريسفتل نوطشنت
 فال ةئالثوحن يف هرصتخاف . همامت لبق رامعالا ىنفب امم اذه اولاف

 ك اولاق مادهاتتو للا مدآ نم ماعلا خيراتل نوطشنت لاق مث . ةقر

 تنام هلل انا لاقف كلذ ل ثع هوداجاف ريسفتلا يف هركذ امم ًاوحن ركذف هرذ
 يبا ىلا هدنسا ايف ثدحو .ريسفتلا رصتخا امموحن يف هرصتخاف ممهل

 ينفاب ةمعزخ نبا ينعي قحسا نب دمج ركب وبا يل لاق لاق هبولاب نب رك
 هنع ريسفتلا انبتك من تلق . ريرج نب دم نعريسفتلا تيتك كل
 ىلا م* ةئس نم تلق . ةئس يا يف لاق . من تلق . هلكلاق . الم

 هيف ترظن لاق مث نينس دعب هدرو ركب وبا ينم هراعتساف لآق . + ةنم

 دسقلو ريرج نبا نم لعا ضرالا ميدأأ ىلع ملعا امرها لل ةلولا

 . هيلع عمسي ادحا كمال عنمت ةلبانحلا تناكو لاق . ةلبانخلا هتمال

 ريرج نب دمت دشلا
 قيدص ينغتسيف ننتسأو قيفر لعأ [ترسعأ اذا

 قيفر يتبلاطم يف قفرو 2يبجو ءام يل ظفاحيبايح

 قبرطلا لبس ىلا ىلاتنكل يرجو لذبب تحمس يا ولو

 اضيا دشنا

 رقفلا ةلذمو ىنغلا همن اعّسرط ىضرا ال ناقلخ

 رهدلا ل عهتفترقتفا اذاو ٠ ًارطب نكت الفتينغ اذاف

 ىسيع نب دما. يلا بتك : لاق ريرج نب دمح ىلا مدنسا اف اثنا

 دلب نم يولع

 (64 ظ



 : هلك سس ريرج نب دمحم كل

 2 0 نب ديلولا 9 اباو يارا د ديمح نب دمحاو يرن مم نإ

 ا اهم ماقاو دادغل | هربغو يضاقلا ل ا هنع ثدحو

 رمل أرى 0 ءايعلا ةمتأ دحا ناكو لاق . 0

 #0 اهخسانو اهميقسو م اهقرطونتسلاب ًاملاع ل ماكحاب .

 ءاكحالا يف نيفلاخلا نم مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقاب اًمراغ |

 9 باتكلا هلو مرابخاو 0 مب ًاقراع ما حلاو لالحلا لئاسو ظ

 5 هلو . هيل هم يف ءاوسرأ ول يي

 لئاسمب درفتو ءابقفلا لنلوظ 1 نم رابتخاو ةريثك بتك هعو رفو هقفلا ظ

 | يوغللا هللا ديبع نب ىلع تعمسو بيطملاا لاق . هنع تظفح

 ن را أهنم موب لكيف بتكي ةنس نيعب را تاكو رجا نإ دمح نا يح ظ

 زامل ىلا 00 هيففلا ييئارتسالا 0 لاقو لآ . ةقرو ١

 : دلت هلل هين مع أ يناثلا نع ةردشو ل

 اال لق يربطلا رفعج ابا نا قارولا ليقع نبا مساقلا "ارا

 : « يبا » هلعل )١(



 11 #* ربرج نب  تاكرب نب دمحم #

 يبلق نم جرخم نا ردت ينتيصقأو تيفاحن كبه

 هنمو

 ديلا منطصم قيفوت ىلع تلد امل الها تقفاو ةعينصلا اذاو
 يف فيناضت ةدع هلو هيف داَجأ رصم ططخ باتك: تكلا نم هلو

 تاكرب نب دم لاقو لعأ هللاو ينغلب ايف خوسنملاو خسانلا بات . رهتلا

 ي ريصوبلات باث نب دوعسم نب يلع ”'هللا ةبه ماقلا ابأب طاخي يديعسلا

 يراصنالا

 هاب نرع رجاوز هلو ةميكح هاجحنمرماوا هلف

 هابشالا نع تلج ةهابنب ةليضف لكل هفنم ناظم
 هاسأ"”نعماهفالا نع فاخ 2 مهبتسم لكشم ام "'”مالع

 *« بلاغ نب ريثك نب ديزي نب ريرج نب دم )ع
 , ةوببشملا فوومملا خرؤملا "ىرقملا هيقفلا ثدحلا يربطلا رفعج وا

 ةنس لاوش نم نيقب عدرال تبسلا موي بيطلللا ركب وبا هرك ذ اهف تام

 ناكو  هعش رش مو بوقع ةبحرب راد يف ةادغلاب دحالا موب نفدو م٠

 /ه ةنس لوا وا عبرا ةنس هدلومو . اريثكهتيملو هسأر رعش يف داوسلا

 لاق ناسللا يصف ةماقلا ديدم مسجلا نسمح نأ ةمضا || سام نو
 بيطخلا اماو عيشتلاب مهني هنال ةماعلا نم ًاًفوخ اليا نفدو بيطخلا ريغ

 الا ممددع ىصح ال نم هتزانج ىلع عمتجاف دحا هب نذؤي لو لاق هناف

 لها نم ريثك قلخ هائرو ًاراهنو اليل روهش ةدع هربق ىلع صو هللا
 لصالا يف اذك () « ةمالع » هلعل (؟) « نب » طقس هلعل )١(



 هن

 اهبعسابعلا وني تدقر دقو

 تبه مث ةنمأ ةعقعر

 #*« تاكرب نب - رحب نب دم #

 عامر ةنما يهو تحضأو

 لارا سيل زير
 هشرب ىتاهصالا ةرامع نب ةزمح نب ىلع هيف لاق تام ألو

 ادم رحب نبا يرث الأ |ولاقو

 هبلق راط نم لوقلا عيطتسي نلف
 هليلخو هفلإ هنع ناب نمو

 صلخمل ءاطلا قرأ ناك نمو

 انملا هب بيش نزملا ءاك اياحس

 ةرمج لشم دقاو ءاكذ برغو

 ىرذلا يف ةءاتكلا تدي نمناكن مو

 هلو

 اوعمساو يداؤف اودر ممل تلقف

 عرش بئاصلاب ًاحيرق ًاحيرج
 عجم ثعبلا ىلا الا هل سيلف

 عمجأ لضفلا هلإيرس يف زيح نمو
 عشعشي مادملا وفص يف دهشلا ىنج

 عبطي دنهملا بضعلا هب عبطو

 عتعتني ال لفحلا يف قطنم اذو

 اربص يل ددجب وأ يع حرت يحتلي نيح هنأ و جرأ تدك قو

 ارشع ةدحاوب ىولبلا يل لوحن هبجو ضراع دوساو ىجتلا اماف
 *« دحاولا دبع نب لاله نب تاكرب نب دم اع

 ىنكي هدب طخ نم اذه هبسن تلقت يفوصلايديعسلا هللا دبع نبا

 "01 نوكف 47٠١ ةتس يف هدلوم نا ليقو 0٠١ ةنس يف تام هلا دعانا

 ذخا . نيزربملا مهنايعاو نييرصلا ءالضف دحا . ةنس ةئام اذه ىلع

 ةنسح ةفرعم ضيا هلو هنقتاف ذاشناب نب نسحلا يبا نع بدالاو وحنلا

 هلوق نمو ديجيف رعشلا لو ناكو راعشالاو رابخالاب

 ظ ' آلا نسنلا, م اوقايو

١ 



 2١ *« يتاهفصالا رحب نب دم 9

 كلذو رحب نب ملسم وب أ هناكم بترف م,١ ةنس يف مس نب دمحأ نب دم
 توقاي نب رفظملا مزهف سراف ةئامسمخ يف هبوب نب ىلع درو مث لاوش يف
 ةدعقلا ييذ فصتنم يف ناهبص | هبوب نبا لخدو سراف فالا ةسمخ يف

 تايبا ينرسم وب أ لاقو لاق ناهفصأ بات نم تلقت . سم وبأ لزعف
 يمقلا ثعش.ألا يبأأل ةيسرافلاب

 رهزلا همايا يف شيعلاو رضنلا هنصغو بابشللاب
 رهدلا ثداوح هيف تنمو هب عاتملا دهع يل مادول

 رمملا رخباب نيذنلا وهون سيرف نقيض هناك

 رمعما يب أ يف لاقو لاق
 لطخ يذ ريغ بط ةلاقم ينع لطبلا دئاقلا اذه غلبم تنأ له
 لع ينب نم يلق ير يف تنأف هلتدمساطرقتأطخ [تنكنا

 ارتقد ") يم ىاارف رحب نعدحأ هيخأ زاددملا ايي ٠01

 816ن .كنراكامأ لطي امدنع كاذو رايس نب رصن تاع هرهظ لع

 :رسأ كنانأو يق هليخ تدروو 7 دما

 مارض هل نوكأ نإ كغوبو © رجضيمو'ةاعلا للاخ ىرأ

 مالكلا همدش برحخلا ناو ىروت نيدنزلاب رانلا ناو

 ماي. مأ ةيمأ ظاقأأ 2 يرعش تيلسجعتلانم«لوفأ
 اهتحن لسموبا بتكف

 عاعش ةلزنم لك يف امل داو لكب بشن ارا لا

 مامغلا : لصالا يف (") "15 ةنس (؟) « هعم » هلعل )١(



 0-0 « رحب نب ممن نب دحن 9 1

 ظ 0 يذلاو القن رخ الا نم لوقنم نيباتكلا دحا نا كش الو مها
 يورحلا يلع نب دمع لبس ابا نأل حاحصلا باتك لقت يكمرإلا نا هيف
 قويا تزرع حاحصلا يو رهلا ىور دقو يكمربلا نع حو رص نآك

 رصم ىلا هب مدقو يحوهو يرهوملا نع جرخ باتكلا لعلو نودع

 ظ « يتابفصالا رحب نب دمش )ع
 اا ةلدعب الكم اقبلي السرتم اناكناك سم ابا ىنكيي بتاكلا

 ريزولا ناكو ؟64 ةنس هدلومو مابا ةتممرخلا يف هن رات يف ةزمح هركذ امف

 لاقو . هفصيو هقاتشي حارملا نب دواد نب ىسيع نب يلع نسحلا وبا

 فنراك ىذلا وهو لاقف يعادلا ديز نب دم ركذ دقو يخونتلا يلعوبا
 هريغب و ريسفتلاب ملاعلا يلزتعملا يناكلا يناهفصالا رحب نب دم ٍلسموبا

 هل بتكيردتقملل سراف لماعو ناهبصا لماع راص دق معلا فونص نم
 باتك : ىتكلا نم هل لاقو "” قحسا نب دم هركذ . هرعأ ىلوتبو

 . ادلجع رشع ةعبرأ ةلزتعملا بهذم ىلع ليزنتلا ركحم ليوأتلا عماج

 . خوسنملاو خسسانلا باتك "'' ( ةزمج باتك ) . هلئاسر عماج باتك
 نبا ناكو . ليوأتلا حرش ناَرقلا يف هباتك ةزمح ىمسو وحنلا يف باتك
 دادغبب وهو ناهبصأب عايضلاو جارحلا ناويد ". . ةنس يف يلو لخبلا ين
 اهب عايضلا ناويد ىلع هفلخ نأب رحب نب مسم يبأ ىلع هباتك '"' لوف
 يلع وبا تام مث هتفالخ ىلع هرقاف ناهبصا ىلا لغبلا يبا نبا درو مث

 تسرهفلا باص نود ةزمح اهركذ نيباتكلا نا ديري (5) ١5 هخفص )١(

 ل دروف » هلءل 2«



 دل ه# ممن نب ركب نب دمم #

 اهثفسب هغنصم 'نآو ةئوقايلا باتك يسملا باتكلا لإ 0

 ىمدا ام انيلط دقو لع ىلا هازعو برعلا هب قطني امم باتكلا رثكأ

 باعت تاعصأأ هنع ٠ انلأس مش هدجن ملف تافنصملا يف برعلا ىلع كلذ نم

 الو (دهاش هعذو]:ام ىلع مقي ل بتنكلا هذه فنص يذلاو هوفرعي ملف

 انربخا » ىلا الا هاور اهف امن الو لثملاو ايس وأ نارقلا نع ثل

 ل موق .فريب ليطابأالا كلت ةباور هل ثمتف « ينارعألا نبا نع للعث

 نم هنأو نيعلا باتكر كذ مث بيصم اهفف هنأ اونظو ليلدب هوبلاطي
 ليلخلا ةمجرت يف هتركذ اك ليلخلا ذيمالت فينصت

 * ناولع نب راوس نب دم نب تباث نب دمخ
 كشوك باب يف ناهبصاب عماجلا ماما ركب وبا يناهبصأالا يريفلا

 بدلا يف اعراب سانلا مي ًاينس ناك ل اقف هدنم نب ىح هركذ

 ىور يراخبلا برديف هنكسم ةباورلا ليلق عامسلا ريثك احيصف ًارعاش
 نب ميهاربا نب دم ركب يبأو كروف نب.دمج نب دم نب هللا دبع نع

 ةعامجو مامألا يم هنع بتك يدبدرهلا هللا دبع نب دمحأو ءىرقملا
 هللا مهر

 « يكمربلا يناعملا وبأ ميمت نب دم ال
 نم لوقنم ةفللا يف يبتنملا هامس ةغللا يف زيبك باتك هل يوغللا

 هناالا هبيترت يف برغاو ةليلق ءايشا هيف دازو يرهوجلل حاحصلا باتك
 دقو هطخ يرهوملا باتك تدجو ينال دحاو رصع يف اناك يرهوملاو
 ةنس يف هفنص هنا هباتك ةمدقم يف يكمربلا ركذو.مو> ةنس يف هنم غرف



 6 ركب نب  ليعامسا نب دمع © ذل

 نم ةصاخ قرشملا لها لحن هيف رك ذ باتكلا اذه نم ءزج ىلع تفقو

 أ رخآ اقينصت هل نا هيفرك ذو ناتسربطو ناسارخو ناتسجسو نامرك

 | : لحنلا باتك ىنعأ هيف ركّذو لئابقلا لحن ىلع لئالدلا باتك امس
 | نب دحأ انربخأ لاق ةيرحلاب ةدبع برد يف دادغس بسستحلا نبا ينربخا

 أ نب ةماس نع فيس يبأ نب دم نب ىلع ينئادملا ين ربخا لاق زارلخا ثراحلا

 | ماطسب نب ةلمرحنب نوعنب ديزي نب دبلملا ةصق ركذف هريغو ينغملان املس
 | يف جراللا نابيش نب لهذ نب ةعيبر يبأ نب ورم نب ةئراح نب سيق نبا

 | ادع تنسف الك لتق ىتح ةريزملاب ايراش روصنلا ماي

 | هيف لاقو يرفعملا مش اه وبأ ينثدح لاق : فلخ يبأ نب هللا دبع نبا

 ا ترم نب هلل يع نب نابلس نب دم نب لع يفعل يد
 ' اى انأو يوحنلا ناسيك نب دم نب دمأ تعم“ هيف لاقو . هيأ

 | ةبشملا يم مقبلا ءامسأ ةمبرأ الا لّسف ىلع ءىجي مل لوقب هيوبيس باتك

 اردو. ةيطبنلاب سدقملا تبي مسا مّلشو ةفورعم يمهو أهم غبصي يتلا

 ظ : ريثك لاق . برعلا هأيم نم ءام مسا وهو

 ارمغلاو رذبو اموكلمو ابار  اهناكم تفرع ًاهاومأ هللا قس
 ميمت نب ورم نب. ربنعلل مسا مكصخو

 « ياطسبلا ركب نب دم ا« ْ
 8 وكذ دقو يناهيص ألا ةَرح هكذنمالا هليوم نرملال

 ' الك لع انكي اطسإلا كب ني دحب سمألاب فنصو لاق م هدي
 | اذه يعضول ببسلا ناكل اقو ةرهمجا ىمسملا ديرد نب نسحلا نب دم



 /١1 * رحب نب  يوحنلا ليعامسا نب دم 9

 *( هللا دبع وبا يحنز نب ليعمسا نإ دم الع
 ناكو يضارلا مايا رخآ ىلاودضتتعملا مايا يف رك ذو ةهابن هليتاكلا

 اهنم : فيلاصت هلو طخلا ةدوحب فورعم مهخلاشمو باتكلا ةلج نم

 دم تام''نا ريش نا:لاق .هلئاسر.باتك.ةعانصلاو باكلا بال

 ناكو مغ ةنس لاوش يف يرابنالا بتاكلا يجنب فورعملا ليعمسا نبا
 رابخا هلو سلجلا نسح مالكلاو لئاسرلاو ءاشنالا باتك يف ًامدقتم

 *« .يناببعلا نيسحلا وبا ينهرلا رحب نيت
 نامركى رق نم ةبرق ةنهر ىلا بوسنم نونلاو ةلمهملا ءارلاب ينهارلاو

 يتابيش نيسملا ابا ىنكي وهو نامرك ضرا نم ريسامرت نكسي ناكو
 ضع لاق هباتك يف ساحنلا نبا لاق . هقفلاو لضفلاب فورعم لصالا

 يردا الو ةمالسلا نم بيرق هثيدحو عافترا هبهذم يف ناك هنا انباحصا

 فلا ةينامم رك اذب ًأاظفاح انقل ناكن بدلا ديشر انخيش لاق . ليق نبا نم

 بئارغ بلط نمو رمعف بئارغلا عبتتو هظفح رثك هلا ريغ ثءداحا

 ًائبش هيف تركتا اف عدبلا هباتك ىلع تفقوو لاق . بذك ثيردحلا

 ايلاف ىهذملا عيش سانلا رابخاو باسنالاب ملا ناكو . هماع هللا دنعو

 برعلا لحن باتك هامس باتك : اهنم ةعيشلا رابخا يف فيناصت هل هيف
 نموًايعيش مهنم ناك ن مو مالسالا يف دالبلا يف برعلا قرفت هيف ركذي
 . مادع نميف عبو ةعيشلا يف هلوق نسحبف ًاينس وا ًايجراخ مهنم ناك

 نارسشب هلعل )١(

(6) 



 ه ليعامسا نب دمم # حلل ْش

 هاسفم مش ما تشب "سيلفا حا قم تمادق. ام ركح ناك نا

 هاياطخ يدنع ةروفغم ناكل هتروص ىهدلا فورص ريغن ملول

 تا 9 || يف هلو

 هلو

 مهقاذح دعا نم حبسا ذا ىابلا نع تير ل فا

 مهتالخأب سانلا قلاخأ يتنكلو لضف نم كاذام

 « لاكيم نب دم نب هللا دبع نب ليعمسا نب دم لع
 لضفلا يبا باب يف سسنلا اذه انيفوتسا دق يلاكيما رفعج ولا

 يف تان ابقف ايوغل ايعاش ابدا رفعج ونا ناكو ىنغاف دمحا ناا هللا دبع

 هل دقعو نيسمحلا يبا نيمرملا يضاق ىلع هقفت دق ناكو مم ةنس رفص

 ظفاحلا عيبلا نبا هللا دبع وبا كاملا هنم عمس سمج ةنس ءالمالا سلجم

 *« هللا دبغ وا يوحنلا ليعمسا نب دم ع

 دبع نب دمتو حاضو نب دم عمس ةبطرق لها نم ميكملاب فرعي
 هللا دبع نب دمحو ةرسم نب هللا دبعو سيق نب فرطمو ينشحلا مالسلا
 ةضمانلايناعملل ًاريثم رظنلا قيقد باسهلااو وحنلاب (ملاع ناكو ””زاغلا نا

 بداو 1 نينامث غلب نا ىلا معو كلذ يف دحأ همدقت. ال ان ادكذم

 ضرقتا هلسنو»+ ١ ةنس ةجحلا يذ نم نواخ رشعل يفوتو رصنتسملا مكملا

 نبا دنع (5) اهرسشن يف ةدئاف رن مل ًاعطق يتاحبال فلؤملا دروا انهه (1)

 يزاغلا ( ١١ . ددع ) يضرفلا



 كف ه« يناحبلاقاحسا نب دم 9

 دحم قيببلا اذه ندوالالا

 ى 5 يفو حبق هبجو ينف

 هءالل ايح ناك "” نيعم نباول
 هلثم رمع يفدم نا ابحعت الف

 0 هلو
 ماركلل سنأم خيشلا: متأم

 يلا نزح كح ع

 اهجوو انف ملغلا 1

 اكلم هبنج يف باذكلا ةمايسم
 اكالح هنبد يفو بذكه قطل يفو
 كلد هني تلكلا حاسم لسلابو

 كالفلا فرخذا لضفلا لها كلبم و

 ماما ءاكب ىكحت ءاكبو

 ماستبالا ”يراو عمدلا :يدكم

 هبقل 0 0 ناعطل ًاعرفو هيباحأل ةطرع فزوزل عرابلا ناكو

 كلذ نش هتدوم هرهظ ءارو ذسو دحض للا

 هةتادح يف ًاردب رميوللا مخ

 هبعالا يرجح يف وهو هتيبر

 ا 0 يانج نم هديفقأ

 ةعلوزو 7 زيخو ا

 . يبدا ًاركتم يضرع قزم اشنأ

 هأهاو انف تا ناك ام

 هأئيع سانلا ف هش أم رحسلاو

 يشارفو هراهن

 هارطق دوساو اجدو

 هايل سنالا تيمي رفق لوغو
 ذأ دق 7 اللا نسح سلو

 ءارأب 00

 أرعشم

 رح نياك )| بذك ربظيل هللا هتلخ لجر انهه ٠ لينح نبا دمح| لاق )١(

 « نيعم نب ىحي
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 هدشناف ْ
ْ 

 ناسل ريغب اماك لئاق

 ةقرولا هذه يف ىغتتنلا كلذ نم

 يمثل دنع نم يباب

 وحبو 3 ىطبو

 هلثم هلو

 هعفن لئاط لق لفطل تيلب |
 هلا طرا رق اهحسعو

 هنيعل يدحش حال نا ينفشاكب
ْ 

 #* يثاجيلا قاحسا نب دع

 تسود نب دعس يبا ىلع لخد يئاحبلا يضاقلا نا يرو.اسينلا دمحا نبا

 ٠ ادرج نكااس تحبضاف ايةنلا نيتجرخ اذا يرعش ثيل |

 تسود ن دما هقلا# قليلا تاماش |
 ثادحالا لزان كيف ينناخ

 '”ادجباالا يف ماجرا تحت كي

 ينارملا يف اهريس حدملا يف نرس

 يشارو كاب فلا نيورب نيح

 الارش نا دوزبسلا رب تاّتك يف ير وتاسيلا دوم ندي رك ذو

 تبختناف تاداج عسل يف هيلع فقو هاو تدب فلأ نيرشع ىلع فين

 همتشل يتشع يف داز
 هك ملا 5

 | تدخلت دع

 ةعمسلا و د ا

 وجي لاق هتاصتسا يش فينسلا ءابحلا ريغ يف ل دجنأ لو



 ا 6 يناحبلا قاحسا نب دمم 4

1 | 
 اسكلا نسحا نمقسفلاس ابل نأجو ربكس ناوسن رتسلا كتته دّومت
 اسك بر راص هتبلق ذا ربكسف اربكسنبقل نيح ًارو رس نرطو
 ئ ةوعد ةلض يف يثاحبللو

 باوجلا يف انرصتخاف هارق نرع اولاس
 تارربثلا "ريحت دزا -؟وثت لك 03030000

 ةرعس ثدي نمو

 'يش لك يف لماشلا هماعلا ىلع ًاركحشو هلل دجلا

 | 2 يحدمب هتكن دقنموتام - ابصلا يف ينبعال يذلا نا
 يتملا دم نب دمنا نع لجر نع يتاتمسلا دهس يآ 0 0

 خلا ىلا انعم فلتخ ناك ينبصلا ركب ابا نايئاحبلا رفعج وبا كح لاق

 يف فطتخاف ًارثثو الظن هتذمالت صحا نم ناكو تسوو 000
 نم تدجو ام تلق ةليل مانملا يف هتيأرف هرمع ةراضنو هبابش ناعبر

 لئاقلا" تسلا تاق رعش يل سبل لاقف ةرك ذيل ني 00 ا

 ساطو قيرربا نيبام ساحب ركب ابا ركأب
 لوقا اناو لاقف

 بوطعحلا اهنيأأتنكاال 2 يتحاسب بوطخلا لح
 بولخ عادخ رهدلا ترا تندق ان

 بيصن اهيباطأ يف يل نكي مل تّضقت ايلا
 بوقعي ىح . تايبالا هذه هنع تيتكو جارسلا تلعشاو تهبتناف لاق



 *« يئاحبلا قاحسا نب دم اع 1.3

 0 ناحنرو فرطلا فرطو نزوز ةنبز يتاحبلا قاحسا نب دم رفعج وأ ظ

 : ةلروطلا هتيم ءاجسه يف لوقت حورلا |
 | اهيشت اهحبقل عيطتسأ ال يضراع نم تقلع دق ةيحلاب ظ

 ١" ةقاحلاو الا لوطتل ةيمل كلت لو حلفت لف تلاط

 اهلقأ“ يتنأ ملعب هللاو اهبح ةيربلل رهظالا ين

 هوحبم نم ضعب هجو ىلع لاخ مذ يف لوقو ظ

 (| نيقرس قوف عقاو بابذ

 ةباغ مؤللاو مؤشلا يف رهاط وبأ

 هفنأ نم بيرق لاخ ههجو ىلع
 هلو

 ىرأ الو ناسملا نالزغ نوكيني
 ةحار كيلا نم قآل دق كي ف
 هلو

 بزال ةيرض رقئفلا تيار الو

 نكي ملو كاني دق مالغ يل الو
 ًادوس ادنهلا ين نم اعنف ترش

 وجبن اضيرأ هلو

 اعئام ارلاو يطرضو يوسف

 هقلخ نم حبقا ةقح م

 « فسوب » ديرب (1)

 اءارز قفرو يس ين 0

 دقن ىلع دقع فكلا يف يل كي. مو

 "0 ةلحكلا كرثلا ىلا لينس

 دإملا نم ريخ دوسلا دونما كينو

 000( 5 ب .

 ' يوسف هبولقم يذلا ىلع
 يولد نم عسوا هرحجو



 51١ د ناحبلا قاما نب دمع 3:

 لاح لغ ًالاحب .هّيذاوأ . ومست : ةيراومت .اناغيس

 لارا  اداؤنرلا 7 مووشيم 1 هك ا ا معسأو ىذا

 ظ : ةديصقلا مامت ىلا هلاثمأ نم كلذ ريغ ىلا

 ١) ٍشأ هيلظ"'ةرجزالا ا

 امثل هتعسوأو اهنش سوف هتقنتعأو ًايلاخ هيلع تضبق

 ٌْ دربلا فصي, هرعش نمو

 بنشاايانئلالوسسمرونتك .  هتابح ىرآلا 000
 بقثب : هنأ لإ نك ةباخص ىرذ نم ردجن درب

 لالمالا ةفاخ همالك نم جذومنالا اذه ىلع ترصتقاو رفاغلا دبع لاق

 هل رفش لاو يعم أدعو الزه هرمش ناوندف هيلعدزأ' دارأ نمو

 حرش الا ايش اذه يئاحبلا فيناصت نمرأ لو فلؤملا لاق . هئعوفعيو

 ناودلا اذه ثيرأر ام يناف هركسا يش اذه نا يرمعلو يرتحبلا ناورد

 يبا لاق اذهحا تيعالي ملعلا لهأ نم دحأ هل ضرعت الو ًاحورششم

 اهلع إم دق هتأرف.هتلمأتو حورشم يرتحبلا ةدابع نأ ٠٠

 امسيغو *ىتلاو ما يب أك ةفو رعملا نيواودلا حورمش نأ كاذو ًايهف يبثحو
 نم ءايدعأ ايف هل ىرأ أمو هيلا مهل تدفارثو هيلع حتارقلا تدعاست

 يرمملل ديلولا ثبع باتك نوكي نأ الا ةدمع باتكلا اذه حرش

 ةويمتم وأ اذه يتاخبلا زك د دقو . ريغاال يدمالل ةيزاوملا باتكو

 روصنم وبأ لاق . هللا ءاش نا هرك اذ انأ امب ىهدلا ةمينب. ةمت يف يلاعثلا

 ] 4 « ةرمح » هلعل )١(



 < ىاحبا| قاحسا نب دمم © 13-

 اهركذ لوطي لاوحاو تاراث مهعم هلو ءاجملاب هرصع يف ةميالا نم

 | ١ ليلا ةعبطلا يف رج هل ناك ءاجحلا نفب هدارفناو هرحبت عم مث

 هتاعطققمو ةروهشم ةمعاألاو ةداسلا يف ٌرغلا هدئاصق يناعملا رئاسو ءانثلاو

 نسحأ حيم ءورقم طخ بدلا نرش تطسسفب ناكو ةروثام لزغلا يف
 يلاعثلا روصنم يبأل صهدلا ةميتي باتك نم ةخسن تنأذ دقلو خسنلا

 تناكو ةيروباسين ًارانيد نيئالشب تعبب حبلملا هطخي تاداجم سمخ يف
 ال ثيدمللا برك نم ةخسن فتك دلو كلذ نمرثك ا! يواسن

 || ةءلرق يسرافلا دمو رفاغلا دبع خيشلا يدج ىلع اهأرقو يباطخللا ناجلس

 | ناقتاو حيحصت ةءارق تسود نب دعس يبأ مامألا 3 اللا ىلعو عامس

 || حلمأ الو نيبأ ةخسن باتكلا كلذ نم قبب ل نا ىلاعت هللا ىلع مطقأ |
 ةفوقوم عم احلا يف ةعوضوملا بتكلا ةنازخ مسرب نآلا يو أهنم

 ظ نس رفظأ مو. أهنم هعلاطيلف يثاعدا يف ٍيقَدص دارا نم نيماسملا ىلع

 ظ ىنأ عم باتكلا اذه ةعدوأ نأ 1ك يشل ثيداحالا يف هنأعومسم

 ظ نحل يبأ هلاخ نع هنعىور هنأ ظفاملا رك ذ دقلو هعامبم يف كشأ ال

 يف هرعش نم . ب يلا عشب و نايح نب متاح ينأ نع ينزوزلا نوره

 رباك الا ضع
 لاسع طللا حامر نم فقثم درطك اًدنهم دنجنلل حاترب

 لابثر بان نع فشاك ةراتو ايحخ قرب رغش نع مدأب ةرش |[

 لابشأ سيخ يمحب ةرازملا منن مار .(رورظح ةناغآ افا

 ' ١ لاطياب ًالاطب أ عدصت و ةيبام وش هع عينت 3



 1 ل د يئاحبلاقاحسا نب دمحم +

 ةعالاو ءاربكلا نم ًادحا كرت امو اهلا قبسي ل ةقيررط رثنلاو مظنلا

 لكلا ناكف هيف عقوو هاجه الا سانلا نم فانصالا رئاسو ءابقفلاو

 قيددص ناكو رفاغلا دبع لاق .هئاجه ماهس نع هئاوباو همارتحاب نوسرتتب
 نم هيهتشي ام هيلع نيحرتقملاو نيباحالا يف هدنع نيتئابلا نم يدلاو

 هلاغتشاو هكشتمتو هلاوحا هنع كح هللا همحر هتعمس تاموعطملاو خئابطلا

 هنع لمتحم ناك هنكلو لضافالاو ءالعلاب قيلي ال امب لاوحالا عينج يف

 صخش ىلع طق يرصد عقو ام لاق هنا هللا همحر يل هاكح اممو.هناسل ءاقثا

 ىكحو . هلاوحا ربخا وا هب رجاو هملكا نا لبق هؤاجه يلق يف رّوصت الا

 مامالا يضاقلا الا يئاجه نم دحا تلفب مل لاق هنا هب قثا نم ضعد يل
 هوحها نأ يسفن يف '' تروز تنك ىلك هللا همحر دم نب دعاص

 نمت ديحتسا هريس يضرمو هلتضف لاكو هتدابع ناس سا 0
 يعمس عرق اف تعم ينا ىلع يركف يف هتلجا ام تكرتو ىلاعت هلل
 رباك الا نم ةفئاط صخ دقلو هنع هللا افع كلذ نم *يشن هنم ًابيبشت
 غلابو هنع لجو نع هللا مأرب اب مهبمرو مهبف فينصتلا عضوي ءاماعلاو

 ""'يسنلا رهظاو شاحن الا سوق يف قسغاو شاخالا يف
 ثيح نم ةحيحصلا يتاعملاو ةقيشرلا تارابعلا, ىلاو ءاسطا

 لضافالا قفتاو انتم. وابذكو امان او ًارازوا اهرخا نع تناكن اوةعنصلا

 [نيب رينو احينف انه مهقتفاو ءالضفلا نم هرصع لها ىجها هنا ىلع

 امناكس ةعامج صخ و ةرزعبابب يرويسلا ةسردم نكسي ناكوأح رصتو

 « كسنلا » هلعل (؟) « تروص ه ديري هناك )١(

(6) 

 برغاو سانلان يب



 ©« قاحسا نب دمحم .* +

 دثذ رسلا تاتك . تارايدلا باتك : اهنم كيناصت ةدع هلو ملا
 '003 ,تيضتلاو كبقوتلا باتك - ءاهققلالمئارفتاتك ارسلا

 00 . ظعاؤملاو: دهلا يف باتك  هرمنش ناويذن باثك . تالسارم ظ

 مجرتم وهو هفينصت نم تارايدلا باتك انا تي.أرق همسا .يف فلتخا ظ
 '00 | ذم تزبتخا نم شح رصع يل لقنو ىزت !ك قحتسا نب دم |

 ملعا هللاو ''" دمنا نب يلع نسملا وبا ظ

 * ميدنلا قحسا نب دمح اع ظ

 تسرهفلا باتك فنصم بوقعي وبا هيبا ةينكو جرفلاوبا هتينك
 .[| ملعلا نم نونف ىلع هعالطا ىلع لدب اباعيتسا 0 ظ
 | بتكلا عيب ًاقارو ناك دف نيكب نأ كنا: الو بتكلا عيمل هققح هققحتو |

 :فيناصتلا نم هلودب ةنس يف نص هنا باتكلا اذه ل ظ

 اع (زنيح ناكر ..تاييشتلا بانك نتكتا كرف
 "وتب ساي اسمام دمت ل ظ

 "نب رفاغلا دبع هركذ يثاحبلا يتزوزلا يضاقلا رفعج وبا دماح نبا

 دحا وه لاقو #45 ةنس ةنزغل تام هناو ىسرافلا رفاغلا دبع نب ليععسا |

 ةديفلا ةبيجعلا فيناصتلا بحاص نيقلفملا ءاسشلاو نينو ءالبنلا |

 ةنسلا لهال بصعتملا ًالضفو: اقرظ .هرصع لها قئافلاو الزهو ًادج |

 ةرم هلضفل رابكلاو ةمالا نيب مرتحلا قفوملا تيبلا ةمدخمب صوصخلا

 يف ءاجهلا نمقزر دقلو ةيناث هئاحهبراقعو هناسل "”تامح نم يقوتللو |

 )١( تايح » هلعلو تاضح لصالا يف (؟) دم هبا مسا نايعالا تايفو يف « ١



 *ا/ * قاحسا نب دمم #

 راج ريغ هلال بانت لكان هنكلو ءاوه

 رارخالا يف ةءاهلا اذهو» ضاشيالا يف ةءاهلا اذهف

 رافنلا طرفو يفانتلا طرفل ادحوينا ركملا يف ناك امو

 راوملاب اعمتجاف ناطيسب_1ا امهاحطس رواجن نكلو
 راسيلاب وا تسلل فاط اذا نيهلاب امل ربدلا نأك

 رانلملا نم "5 درف هل نيمسايلا نم بوث عردت
 رضنلا ابا نا ىحو راوشألا باتك يف ةباكملا هذه يخونتلا دروا دقو

 اضِنا رضنلا يبالو لئاوالا مولعب ابق ةسدنملاب ًاملاع ناك
 1 مومهلل ةيفان بغتتناو ريبكلاب ينقسا تاه

 رطلا نم اه ينك تكرح دقو ''' ؛تيشننا اذا ينارتولف

 ل مام كل ةرهشم اسال يتلخ

 يرصملا رضنلا يب ال لالخلا رفعج نب رمح وبا يندشنا يخونتلا ىلع وبا لاقو

 رعشلا يف امستم ناكو لاق هحدم ًالجر اهيف رك ذب ةديصق نم يوحنلا
 نسينا فكل

 ردصلاو درولل ًاردصتم انديسو اندمحا ترأرو

 رمقلاب نإفراللا ةلوصوم ةرئاد َنْدلَخ موجنلات لخ
 د يتشدااشلا هلل دبع وا قحسا نب دم +

 ناكو اهضرع يللوتملاو رصمب زعملا نب زيزعلا ينك ةنازخ بحاص
 نب م املا مايا يف ةرجهلل موه ةنس تام . بدالاو لضفلا لها نم

 )١( تأشتنا » لصالا يف «



 مل ؟ يدنكلا قاحسا نب دم »+ 1-1

 ةةلاحترا سبنعلا وها لاقف ظ

 مقتلت فك يابو مطنر ع يأ يف
 مزهنت كنا تماعو 2م رملا فكسار تلخدأ

 سبنعلا يبال ىماو رثك أ ىتح لكوتملا كحضو رخو يرتحبلا بضنف
 مرد قالا عت يرميصلا

 | « يدنكلا طابسا نب قحسا نب دمش )ع
 نع ذخأ يدبزلا لاق يدسزاا ركب وبا هرك ذ.يرصلا رضتلا وا

 ىلا هيف هذ تكتلاو نويعلا باتك هامسوحنلا يف باتك هلو جاجزلا

 أ ءاولاو ءايلا باوبا نع شل دب كلذ التو فرحلاو لعفلاو مسالا ذخأ

 راس مث ةدم ةيكاطنا رضنلا وبا لزن رعسم نبا لاقو . ايش عنصي مو |

 ا 000. ظفولل باتك  نيقلثلا باك : ناباتك هلو رصم ىلا اب

 نم تاقث : لاقق ميحرلا دبع نبا هرك ذو .وحنلا يف يننملا باتك هلانا
 ةمدخ يف انعم عمتجم ناك لاق اغببلا انثدح بيطخلا نب نسحلا يبا طخ

 نمم قطنملا معو وحنلا يف مدقتلاو بدالا لها نم خيش ةلودلا فيس

 ىكحو هبسنو همسا رك ذو رضنلا يباب ىنكي, هنع ذخاو جاجزلا ىلع سرد

 ةريغملا نبا ىلا موق اهبسني, يتلا تايبالا نا انربخاو رعشلا نسح ناك هنا

 يحخونتلا مساقلا ىبا ناوبديف انا اهتدجوو انا تلق ) ةلضن يبا ىلازورخاو '
 ميدق نمرضنلا يبال اهنا (اضيا مثريغل ىورتو مساقلا يبا ىلا ةوزعم
 | يهو هسفنل اهدشناو هرعش

 رامن نم حدق اهنمضت ةقولخمم سمشلا نم سأكو



 هه * يرميصلا قاحسا نب دمم »+

 مص ةضقاضق نم كليو راذح يرتب إب
 مرعلا ليس احملا نم كل دلاول تاسأا دققت

 مرللاو دما ربشو  قداص ةفلح هللاو
 مصتعما مامالا نبا 1 امالا' رقع قحنو

 ملعلا ىلا ليسملا نيب ةربش كني

 مقلا فج ع مصتمت نيا يأبف
 مخناو بالا“ كنح مس يذب لولطلا '' يح

 منلا يوذ بولاق لع ىل قتلو: هللا 007
 0 2 مع نين لل عم ريغصلا سو

 ملظلا يف كن 1! او مجملل كتخا لحر ذا
 مكمل نوي هني. ناس ل بابو

 هفلخ هب حيبصأ تاعجو ودعي ًابضغم يرتحبلا جرخو لاق

 مزهمت كنا تماعو مرملا يف كسأر تلخدأ
 هفراعتب يذلاو ةظحج ةياور هذههنع باغ ىتح قفصي و كحضي لكوتملاو

 هلوق دشنب, يرتحبلاو ريرسلا فلخ ًافقاو ناك سدنعلا ابا نا سانلا

 مكتحن فرط يابو مشت رغأ يأ نع

 باقعلا » يناغالا ىف (") « مطنر » ىناغالا 9 (8)« ثيح » يناغالا قف )01(

 حضاو ريغ ىئعملاو «:ةناع » يناغالا يق )ه١ شارف 1 يف (5) 4 مهفلا ما
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 ظ يبأل ةظحج يفزار+ ىث يف هضراعب مو دارا ام لكهل ىضماف لاق

 ظ يرميصلا سنعلا
 دهسملا ميلسسلا ريغ ينكح ملف احزان كاذهت ضرا نوتشك قل

 درغملا مالا نيع اكبلا بيرغ متي باص ينتعرج ذم تماعو

 | وبا ينثدح لاق ةظحج رفعج نب دما ينثدح *'' جسرفلا يبا نعو

 مدلغاب :ىرتخللاو لكوتملا دنع تنك لاق يرمتصلا ندسلا

 متحم فرط يأبو مستبب رغث يا نع

201 
 ١ مصتعلا نإ 3 لالا رفعج ةفيلخلل لق

 مقتتلا نبا ممنلاو 0 ىدتجلا“ نت ىدتجملاو

 مس دقتخ6 ثمفلس اذاو < . دمحم نب,دل مسا

 | يثروازيو قدشتي اداشنا سانلا نضْعبَأ. نم يرتحبلا ناكو لاق

 ريشنو ىرخا هبكشمو ةرص ةلايزوبو ىرقهقلا ةرضو اناج ةزص ةيشم

 ١ نولوقت ال ملام لوقيف نيعمتسملا ىلع لبق مث هللاو تنسحأ لوقو هنكب
 | ١ لكوتلا رجضف هلثم لوش نأ دحأ نسح الام هّللاو اذه تنسحأ
 يديس اي ىلب تلقف لوقب ام يرميص اب عمست امأ لاقف ىلع لبقأو كلذ
 تاقف هيندشنا يذلا يورلا اذه ىلع هحها يتايحن لاقف تببحا امب هيف رف

 ” 1 كنأ] تغزو ؟؟هوملا ف كسأر تاكحا

 ىضترمال» (8:1) يرتحساناويديفباوصلا (7) ( ١7# : ١م ) يتاغالا )١(

 <« محرلا » يتاغالا يف () « يتلا يف



 كا“ ©« يرهيصلا قاحسا نب دمحم ف ظ

 . رحبلا يئاجت باتك . ءايميكلا يف ينانديصلا ليئاخيم يبا لع درلا

 لع لسلا لضف باتك . ماتغألاو ةافسلا رابخاو ماوعلا يواسم باتكا

 ليضفت يف نيتلودلا باتك . كلاحلا نب سافلا باتك . ةجردلا
 باتك . نيئائبلاو ثاقاحسلا تاتك  لوقملا ةيك ل باق

 . ردحج نب ردنك نوعرف يبا رابخا باتك . ةريمع داج يف ةضخضملا

 باتك . داوقلا داو باتك . ءالقثلا باتك , اي ]| رس 0
 باتك ."تاودلا ىنتك ب اتك.ءاقدصالاو ناواالا ب 37 110

 بحاص باتك . ميجنتلا ةعانص يف لخدملا باتك . موجنلا ماكحا
 لضف باتك , هر لع لجلاا ةناغتسا باتك . نيتقلطا ١1

 عستب ناسنالا سما ماوق يرميصلا سبنعلا وبا لاقو . مفلا ىلع مرسسلا
 . ةوعدو مسدو ندو سلدو ةبادو قيقدو مثردو رانبدوراد : تالاد

 دادغب انيلا مدق ناكو سبنعلا يبا نبا ينثدح لاق يلوصلا ثدحو

 نب نسملا ىلا ةجاح يبأل 'تنمرع لاق اب داتم ناكو ىأو نمر
 ناودد هدلقت مأيا كلذو هتضراعم فاشن هل عاطقا يف دمتعملا ريزو دلي

 لاقف عايضلا

 ينلبش ليصو البا نصخ يطا يفراز

 يندب يف حورلا داعا دق يحرف نم مونلا يف هتاخ
 نسملا يف رعشلا لاقع الثش هلثم نب ل ل

 نثملا غباس انسل دق هبفق دلخم هباو

 تفسسللاو ملا يف لضاف هل ريظنلا لق باك
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 ١" ار يف فوقو لعز ديب رعلا : ويقوم“ لكأو

 كباجس نم ةينلا صمغ .١ يرحم ليطي ال نا
 لئاقلا وهو

 داوعلاو بيبطلا توم دعب سأ دمب نم شاع دق ضيرم مك

 02030 ةلضقلا لمحو يلم وصيغ اطقلا داض دق
 | ادمح "لاق تسرهفلا يف ميدنلا قحسا نب دمج ه5 ذو

 7 3لا نم هلصاو تاهاكفلا لها نم يرميصلا سئغلا وا قحس

 هيف هلو موجنلاب افراع ًاقبرش لزهلل هلاعتسا عم ناكو ةرميصلا يضاق ناكو
 عم هلو هب صخو هئامدن يف لكوتملا هلخداو :تومجنملا هحدع باتك"

 لخدو دمتعملا مايا ىلا شأعو لكوتملا يدب نيب فورعم بخ يرتحبلا

 ديكلا خابط وجه ةلو هئامدن يف

 لا نم ذنب يف نحو - قوشمع يايا -بيطاي

 قوبلاب اص يل خفنب 2سراف نم زيخلا تبلط اذا

 ' ٠ اللاو قشاملا باتك < ةفرعملا ريخأت باّتك  ىتكلا نم هلو

 | اابازرك باتك . "* فيلبطلا باتك  نيمجنملا لغ درلا باتك

 ' ايرم ءاقنع باتك . نيببطتملا لع درلا باتك . ىحللا لاوط باتك"

 '”07 + سارا قلع لئاضف باتك . ةدايقلا مفانمو ةحازلا باتك
 | اك وزاا لئاضف باتك ةذاشلا ثرداحالا تاتك لقملا ةسدنه

 ظ ريغصلا لبطلا هنا هعباط دنعو « بالبتطلا » تسرهفلا يف (؟) 51١-نع (1)

 « ءالبا روك » تسربفلا يف ()



 1١ 6# قاحسا نب دم 9+

 نب نوره ثدحو . هلبق لاجدلا عج ًادحا تأ امو سيردا نبا لاق

 هتقلح يف قحسا نبا ناك لاق مزاخيبلا نبا تعم لاق يرهزلا هللا دبع

 ملف دجسملا نم جرخ ىتح لبحب دبتقا راج تييأر لاقف هبتتا مث ينغاف
 لاق . دجسملا نم هوجرخاف لبحت هوداتقاف يلاولا لسر هتبأ ىتح حربي
 راصف يزاغملا بتنك يف ابعضيف راعشالا هل لمعت تناك قحبسا نإ دك
 بسنلا نم: ريثك يف أطخاو رامشالاو رابشسالا ةاي باء 0

 6 مهيمسيو ىراصنلاو دوهللا نغ لمح ناك هءاتك يف هدروا يذلا

 نه هلو:. هنومهتيو هنوفخضي ثيل نيامصاو 0 ملعلا لها هك

 . يزاغملاو ريبملا باتنك . ىوم الا هني: ماور اقلط 0 كلا

 ريغ ن كادنع دو دبس نب ميهاربا هنع هاور ايان

 : نمحرلا دبع ابا ىنكي ناكو 804 ةنس نارحن ليفنلا تامو لييفنلا

 * يرميصلا سبنعلا وبا قحسا نب دمح ع
 سنعلا يبا نب مههاربا نإ قحسا نب دم هي ران يف بيطخلا لاق

 ءاحلملا ءايدالا دحا ىعاشلا يرميصلا سدنعلا ونا ناهام نب ةريغملا نبا |

 ةنس تام . دادغب مدقو هنامز ءارعش رثك | هاجه ءاده ناسللا ثيبخ

 دمحا وجه لئاقلا وهو لكوتملا مدانو . اهب نفدف ةفوكلا ىلا لمحو 0

 ريدملا نبا

 كباب” :رحن 7 يك (اولادتطع نا
 كباسحيفكل نكي ملام كلام كسفن كارأو

 نزولا اذه ىلع وا « ئك ارملاو » : لثم انه ةلك تطقس (1)

 ه1(



 ه6 ةريسلأ بحاص قاحسا نب دمحم # ++

 رمح ناوخأ هل ناكو هفعضتسي نم مهنمو ءاماعلا هنع بتك دقو ثيدحلا
 لضفملا ىلا هعفر دانساب ثدحو.ثيدملا ايور دقو قحسا انبا ركب وباو

 'ددسا نب دم نع نيم : نب ىحن تلأس : لاق يبالغلا ناس نب

 نب دم شاعام لع سانلا يف لازي ال ةداتق نب رمت نب مصأع لاق لاقف

 ثدحو''' لاقي ناكف مصاع نم عمسي قحسا نباو ىحب لاق . قحسا

 ناك لوس ناطقلا ديعس نب يحب تعم لاق يندملا ىلع ىلا هعفر اهف

 نوعيشتي ءالؤه لك دم نب ميهارباو ةرمْض نب نسملاو قحسا نب دمع ظ

 راسي نب قحسا نب دم ناك ينوك ذاشلا لاقو . نامنع ىلع ايلع نوءدّشو

 0١ نوعيشتب . يزاغملا باعحا سنوب نب دمحا لاقو ايردق ناكو عيشتي

 ريسفتلا باعصاو متريغو يوم الا ديعس نب ىحنو رشعم يباو قحسا
 ' 07 نسح نب هللا دبع ىلا عاطقتا هل ناكو . اهريغو يلكلاو يدسلا

 ظ هيوريو هتبثيف كملع يف اذنه تببا هل لوقيف *يشلاب هنأ ناكو نسح
 001١) قحسا نب دمع ناك : لاف يدقاولا ىلا هذنسا ايف ثدحو . هنع

 | ءاسنلا صاسي ناك هنا هنع ىوريف دجسملا رخؤم يف ءاسنلا نم ابرق

 | هسأو ققرف ةنسح ةرعش هل تناكو ةنيدملا ريما وهو ماش ىلا مقرف

 | ثدحو . هجولا نسح ناكو كلان» سولملا نع هاهنو ًاطاوسا هبرضو

 نأ لجر هل لاقف سنأ نب كلام دنع تنك: لاق سيردا نبب هللا دبع

 . هراطبب انا يناف سنأ نب كلام ملع يلع اضرعا لوقب قحسا نب دمت
 .كلام ملع "يلع اوضرعا لوقت ةلجاجدلا نم لاجد ىلا او رظنا كلام لاقف

 طقس دق ًائيش نا رهظي )١(



 3 6# ةريسلا بحاص قاحسا نب دمم

 يبأ سعالا نبا نم عمس ده ْناكو نيقنسو عسلا ةنس هدأومو باهي ةنس |

 بتكلا دايج نم خيراتلا باتك بتكلا نم هلو هريغو

 *( راسي نب قحسا نب دمحخ ع
 نب هللا دبع ىلوم ركب وبا ليقو هللا دبع وبا هتينك ةريسلا يحاص

 يس نم راسيو يدق نب فانم دبع نب بلطملا نب ةمرخم نب سبق
 ةمثيخ يبا نبا لاق . قارعلا نم ةنيدملا لخد يبس لواوهورقْلا نيع

 اضيا ةيوار قحسا نب دم معراسي نب قحسا وخا راس نب ىسومو
 نيسمحو نيتنثا وا ىدحا وا نيسمحخ ةنس قحسا نب دم تام . ةمالع

 دمحو يتابزرملا لاق . ةفينح يبا ربق دنع نارزيملا رباقمب نفدو . ةئامو

 ابفلأو سو هيلع هلا ملص هنا لوشر يزاغم عمج نم لوا قحسا نبا

 نب دمحو نامور نب ديزيو ةدانق نب رمع نب مصأع نع يورب ناكو

 ريب زلا نب رذنملا تنب ةمطاف نع يوريو شم<الاو باهش نباو ميهاربا

 يقارما ىلع لخدب ناكوه لاقف ًاماشه كلذ غلبف ةورسعنب ماشه ارض |

 ريغ دحا "”مهنع هنم ورب ملف ًامبدق ةنبدملا نع جرخو كلذ ركنا هنأك |
 ناكو ةربزملاب دم نب سابعلا عم قحسا نب دم ناكو دعس نب ميهاربا

 لها هنم عمسف يزاغملا هيلا بتكف ةريملاب روصنملا رفعج ابا دصق

 نب سابعلا عم ناكن يح ةريز ملا لها هنم عمسو بج )ا كلذل ةفوكلا

 ىور نمم رثك أ نادلبلا هذه نم هتاورف اهلها هنم عمسفيرا ىتاو دمت

 ريثك ناكو اه تام نا ىلا اهم ماقاف دادغب ىتأو ةنبدملا لها نم هنع

 ةنيدملا لها نم ين»ي « مهنم هنع » هلعل )١(



 « رحزا نب  سردا نب دمحم © ادني

 | باتك ذوبنملاو طيقللا باتك . ةمجرلا باتك . يمرلاو قبسلا باتك. ظ
 ” انك , سلقتلا باتك ..ضرالا يرك باتك". ةلافكلاو. ةلاوحلا |

 أ . ةعرقلا باتك" *يفلا مسق باتك ةقدصلا ضرف باتك.. ةطفلل
 | حارج باتك. داهملا باتك . تايدلا باتك . فوملا ةالص بايك
 )0001 1 لءرآلا ةرانع باتك .:قتملا باتنك . نعرملا باتك . دسلا
 | ىلع درا باتك ءايلوالا باتبك . لوقعلا باتك . ناسحتسالا لاطنإ
 |” 0015 . يدقاولا نيس بابك . يأرلا:سحاص باتك. نسملا نب دم
 || "”.قيرطلا عاطق باتك . يهفاشلاو كلام فالخ باتك. ةلبملا لبح
 ا اناسولا باتك ءهاضراوهنع هللا يضر يعفاشلا نم عيبرلا هعمسي مل يذلاو لاق
 | تايد باتك ' هللا دبعو ىلع ىلع قارعلا لها فالتخا باتك . ريبكلا
 ( تاتك. ىهاظلا كملاب دا قالا ّباتك نيكرشملا لاتق باتك . أملا
 ا ةلكسم باتك. سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سما عابتا باتك.سانجالا
 أ باتك" ليئارسا ينب منابذ باتك + يعفاشلا ةيصو باتك. نينجا

 | .قالطلا ينيلام الا باتك.هطلاخ امم ءاملا سجنب ام باتكتييملا لسغ ١
 أ هنع هللا يضر يبفاشلا نع عيبرلا هاور يطبوبلا رصتخم باتك ٠

 أ * ىسيع نب صهزأ نب دمخ ل
 | تام "'' يدنلا قحسا نب دم لاق نيروهشملا نييرابخالا دحا

 |٠ لع وا فيل انلا ءذه رثك | ىلع رصم ىف عوبطملا مالا باتك لمتشا دق || . )١(
 | ةنس هدلوم ىهزالا نب دمم يبا نب رفعج هءسا.(١1١) تسرهفلا ىف (؟) اهلك |

 ةريثك تاطلغ فلؤملا طلغ دقف 7/4 ةنس ىفوتو



 ممةيا/ * مامالا يفاشلا سيردا نب دمم اع

 . ريدملا_ باتبك . بتاكملا باتك ..ثيملا نع ىلا ةفدم بانك |
 تاعك ..دولا ما ىلع ةءانجلا باتك . دالوالا تاهبا ني 3

 تاتك . قادصلا تاتك..ةبطخلاب ىضيرمتلا باتت . فلا 1

 . راغشلا باتك. ءاسألا نم عمج ام ميرحن باتك . "'”قادصلا ةرمثع

 علخلا باتك. ءاليالا باتك. ةدعلا باتك . قالطلا ةحابا باتك
 بدأ باتك .ناعللا باتك . راهظلا باتك . عاضرلا باتك < زوشنلاو

 فالتخا:باتك. نييقارعلا فالتخاتاتك :طورسشلا داق

 .قاقحتسالا باتك<سصنلا باتك, يعازوالا ريس با ل دبعو ىلع

 . حاصلا باتك" خأب نينالا دنا رارقا تاتك شن تانك

 . ةماسقلا باتك . لولغلاو ىراسالا باتبك. ىشبلا ا لآ"
 ديرما باتك . دودملا باتك . ةقرلا يف عطقلا باتك . ةيزملا باتك

 باتبك .ةرحاسلاو رحاسلا باتنك .ريغصلا ئرلا 013١

 . ةعيدولا باتك . ةيرشالا باتك .روذنلاو نامالا باتك . ضارقلا

 تاتكاأ تيبطلا اطخ بانك ١ نضافلا عيب باتك .يرمعلا تاعك"

 مادطصا نك احلل راطيبلا ءانح اباتك باتكلا لعم ةيانج

 يف نيجورلا قالتخا بناتك - دفياا عولب باتك..نيسللاو ني

 .راصنالاو شيرق لئاضف باتك . يننلا ةفص باتك . تببلا عاتم

 ةريحبلا باتك . اياحضلا باتك . لحفلا لوص باتك  ةيلرلا بات
 | .ةمفشلا باتك- فاكتمالا باتك تاقدصلامسض بات 00

 ( 6 41ه مالا ) « ءاسنلا ةريشع » هلعل (1)



 4 منال يقفاثلا سدا ندع » مود

 ينفاشلا ةننكي ندح انضم الل ناكو يعفاشلا نع رصعب ىور نم

 عيبرلاو ٠ يففاشلا لسن ىلع ينزل ناعأ هنا لاو هنع سانلا اهلقتو اهلك

 | اقل بح هنظاو دز ألا كومينزيملا يرعالا نب دواد نب ناهلس نبا ١
 يضر يفاشلا نيك تسره اذهو . 5 ١٠ه ةنس يف تامو

  ةلبقلا لابقتسا باتك . ينملا ةلئسم باتك . ةراهطلا باتك : هنع هللا

 'ناتك .نيديملا ةالص باتك . ةمجلا باحنا باتك. ةمامالا باتك

 ' 1| هابط تاتك. ءاقستسالا ةالبم باتك ٠ قوسكلا ةآلغ

  .مايصلاو عوطتلاو ةبجاولا ةالصلا ب اتكةالصلا كرات يف كمل بناتك“

 ٠ ميتيلا لام ةاكز بانك . نطقلا ةاكو تاعك يكل ةكأا تعمل

 ”0 الآ تاتك : رييكلا كنباثملا تاثك زيتكلا مايصلا ب باتك

 ' فاتك جسابذلاو ديملا تانك .كاسانملا رمت تانك طسوالا

 00013 رييكلا نهرا تاتك .ةراجتلاو فرصلا بتاتك  ريبكلا عوببلا

 'فالتخا باتك . نارقلا ماكحا باتك . ةلاسرلا باتك  ريغصلا نه لا ٠

 ' .تادابشلا باتك دهاشلا عم نيعلا تانك رلعلا عاج تانك كن هلأ

 ' 03: لحاورلاو لب الا سلا تاراج ألا باتك

 برهالا باتك  رجأتسملاو ريجألا فالتخا تاتك< ءالما تاراجألا | ظ

 ١ اناتك. ثيراوملا دو باتك  هاوملاو رازقالا باتك .تانديلاو ١

 ٠.11 بناتك" مالسلا هيلع ينلا نين ةفص باثك- لخبو نع هللا ضف
 '.ريبكلا اياصولا باتك . ةاقاسملا باتك .ةعرازملا باتك- براقالا ىلع

 | لمأملا ةيصو باتك ..ثراولل ةيصولا باتك- قتملاب اياصولا باتك |



 مة * مامالا يبفاشلا سيردا نب دم

 تلو هاك ىقي اس يشرت ل امش يففاشلا

 هيلع معو كللح نع هلا يعفاشلا أعدف يرسلا ىلا عفار كلذ مفرف

 رخآدبش وأ يرسلا لاقف كلذب نايتف ىلع دوهشلا دهشو ىرج امب هربخاف
 طايسلاب برضف نايتف صاو هقنع تبرضل نايتف ىلع يعفاشلا لشم
 كسول تع نم ءازج اذه يدانب دائم هيدد .نيد لج ىلع هب فيطو

 سانلا ءابفس نم نايتفل اوبصعن اموق نا مث "" سو هيلع هللا ىلص هلل

 هيلع بيض ددجو يددباحبا نيت

 مدقملا تقولا يف تام ىتح ًاليلع هيف لزب ملف هلزنم ىلا لمح هوبرضو
 رصم هيبأ عم مدق دم همسا نبا يبفاشلل ناك سنوب نبا لاق . هركذ
 ضيا دمت همسا رخل دلو هل ناك لبيقو . 8١ ةنس نابعش يف ام يفوت

 اذه 4٠ دعل اهم يفوتو ةريزجلا ءاضق يلو ةنييع نب نايفس نع يورب

 ينفاشلا باعصا روهشم نمو . هبجو ىلع هتلقت يعاضقلا هركذ ام رخآ

 0 ا

 نب دمحو . ًافينصت مر كاو معرواو ينفاشلا باعصا لجا نم ناكو

 تامو هيلع أرتو يبفاشلا بعص هللا دبع با ىنكي ممل دبع نب هللا دبع

 ناكو نيروك ذملا هبباو هيخا ربق عم يمفاشلا بنج ىلا نفدو 74 ةنس

 ىلوم يدارملا رابخلا دبع نب ناهلس نب عيبرلاو . عرولاو نبدلا لها نم

 هتبحصل, روهشملا ىفاشلا يحاصوهو دم ابا ىنكي هيقفلا نذؤللا مل

 رافي يعامملا يل امم قدنكلا ىبرغ هربقو 7 هيي ةنن قنا

 «يعاضقلا» هلمل (ر يبسلا 3 م ؟ا/٠باوصلا (؟) ًايبللطم يفاشلا نوكدا (1)



 6 مامالا يبفاشلا سيردا نب دمع 0

 هللا دبع امهدحا يعفاشلا ربق نج ىلا ناذللا نارخ الا ناربقلاو دهشملا

 7١4 ةنس تام شيرق ىلوم عفار نب ثيل نب نيعأ نب مكنحلا دبع نب

 نم طسوألا ربقلاوهو ةلبقلا يلب امم وهو يعفاشلا نم بنج ىلا نفدو
 اودوبشلا زب ناكو "”'مامدلا و لاملاو هاملا يوذ نم ناكو ةئالثلا روبقلا

 دبع نب نمحرلا دبع هدلو ربق ثلاثلا ربقلاو مهبف تقبس ةوعدل طق دهشي
 دبعو ةلبقلا يلي امم هربقو ”ه» ةنس يف تام مكنحلا هع ب هللا

 لاقي . خيراوتلاب املاع ناكو رصم حوتف باتكب حاصوه اذهنمحزا
 ةفالخ لوا يف ١وو ةنس رصم ىلا مدق هنع هللا يضر يعفاشلا نا

 سابعلا نب هللا دبع نب سابعلا نا رصم ىلا همودق ببس ناكو نومألا
 000١' سابلا ناكو هبحصف هبحنصتسا :سابملا نب هللا دبع نب ىنوم ناا

 ' سلا يلو نا ىلا رصمب يعفاششلا لزب لو رصم ىلع هللا دبع هيبآل ةفيلخ

 ناكو 00 وق نم 7 ةوسوما

 مم يارس ناكو 0 هيداو هل هبقفو هيلا ماملاو

 يعفاشلا رظانب ناكو شيطو ةدحهش نايتف هل لاَ سنا نب كلام باىصا

 دبعلا وهو رملا عب ةلكسم يف ًاموب ارظانتف امهيلع سانلا عمتجمو ًاريثك

 ىلع هع زاوجم يعفاشلا باجاف هريغ هل لام الو نهارلا هقتعا اذا نودرملا

 لاوقا دحا وهو هحو لكب هقتع يضع هنال هنم نايتف عنمو هلاوقا دحا

 متشف اعرذ كلذب نايتف قاضف جاجملا يف يفاشلا هيلع رهظف يفاشلا

 )١( ةنس يف (؟) لصالا يف اذك ٠٠١



 مون *« مامالا ينفاشلا سيردا نب دمم لع

 بذلابسارلا اوعابف بي دالا قح . .اواهج رشعميف احرطم تحبصأ
 بسملاوبادآلايفوقرفلقملايف . . مهنيبو. لمش مهممح سابنلاو

 تهذلل ليضفتلاو رفصلا هنول يف 2 هكرشي ريربالا شا 07

 بطحلاو دوعلان يب سانلا قرف م هحتاور هنم بطت مل ول دوعلاو

 ججورحلا دارأ نيح ةككب يعفاشلا لاق :لاق يعفاشلا تنب نب ركب يأ نعو

 رصم ىلا

 رفقلاو هماهملا عطق اهنود نمو رصم ىلا قوتت يسفن تحبصأ دفن
 زيقلا ىلا قلما مأ اهيلا قاسإ ىنغلاو ذرفللا يردأ ام هلااوف

 الا هيلع سبلو دجاسملا ضعب لخدف قيررطلا هيلع عطقف جرت لاق

 لاقف دحأ هيلا تفتلي ملف اوجرخو سانلا لخدف ةقرخ

 ارثك 1 نهنم سلفلا ناكل سلفب .. اهميج عاب ول بلي لإ
 اريك أو لجأ تناكى رولا سوفن .. . اهضعبب .ساقي ول سفن نيفو

 قري.هتهجو نبأ ًابضع ناك اذا هدمنقالشإ ب ٠٠00

 نب رغمج نب ةمالس نب دم هللا دبع بال رصم لفطا ٠٠١
 سيردا نب دمح : لاق باهشلا باتك ىحاص يرصملا يعاضقللا ىلع

 م.4 ةنس بجر خلس يف يفوت هللا دبع ابأ ىنكي هيقفلا يلطملا يعفاشلا |
 ةرهز ينب نم ةعامج هلوحو شيرق رباقم يف قدنكلا يبرغ نفدو رصعب ظ

 ىلع عمج كانه روهشم هربقو مجريغو يرهزلا فوع نب نمحرلا دبع دلو نم
 يرحب وهو اذه انتقو ىلا رمدع لك يف فلسلا نع فلما لقن. هتحص ا

 ناو هني « ودك يبرغ ةدحاو ةبطصم اهعمجي ينلا ةثالثلا روبقلا نم 7
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 ه# مامالا يبفاشلا سي ردا نب دمع موب

 | ناع عبرأ ةنيدلإب تيأر لوب ىفاشلا تعب ينزملا نعو . روبنزلا

 يق يضاقلا هسلف ع تاع ةنس نورشعو ىدحا امل ةدج 0

 | ًايفاح هراهن رود ةنس نوعسن هيلع ىأدق انيغ ازيا ىون ندم
 | نآكو ادعاق لص ةالسملا تءاجس اذاف ءانغلا نيملعي نايقلا ىلع الجار
 ىلع نوممتجت سانلا ىرأ ال يلام لاقف ًاملاص الجر ناكو لاو ةنيدملاب
 يذاوت الو ا هلأ برضتال كنا اولاتق ةالولا بار لوس 6 يل

 3 واب رضي لمحو نيياقملا نيب بصنق 0 يلع اذكعأ لاق سانلا .

 اد لحر د ل اس نب ةمثيخ نعو. بإب لعسالل

 دقت هللاو يفاشلا لاقق ليلع تالف كقيدص هللا كحلصأ هل لاقف
 0 م اما |

 ْ نقكلا هبوشل قيدبص ىلا راذس نم 5 ل يذ نم ءاضمرلا

 لوش ًاشنأ مش ْ

 دمع ىلع تكرت نا اموب لمشيو تان دن ديف حارا

 دهملا نم كاذو للعأ مل كلوقو بذاك ””رذعىرتنأ اظحكبسحو ظ
 0000 لع نونأ قحت هبان ناو... هركذ نناتابرنتسي اديس نيم ظ دعبلاو برقلا ىلع ىندالا هبحاصو 2 همنبا دعب راجلا قح ضب نمو
 هنع هللا يضر يعفاشال ىورب امو

 « ريغ » هلعل )١(



 مندطاو م د "ينال ل

 يطبوبلا ىحب نب فسوب بوقعي يبو يتارفعزلا حابصلا نب دم نبا

 نب توم ديلولا يلو يدارلا ناتلسم عيب رلاو ل ىح نب ةلمرحو
 مساقلا ديبع يباو لالخلادلاخ نب دمجاو لاقتنلا جيس نب ثرللاددملا

 خيشلا لاق . ينزملا حن نب ليعمسا ميهاربإ وبأ هبهذم مكاقلاو مالس نبا

 دقو ةريسي ةعامج يعفاشلا 0 دواد ددع اما قبببلا دمحا

 ةدايز همالكوا ةداخأو هنبداحأ هنع ىور خرم ينطقرادلا نسحلا وا دع

 داورلا ريكشاغناو ةعألا نم هلاعمأ نم نع هنس روصق عم اذه نام ىلع

 رثكأ نسلا يف ملبس لا يفاشلاو نيعبسلا وا نيتسلا هنس زواج اذا ملاعلا نع

 نع ان ني ها دبع ىلا ادم ورش باتكا نس نيسخو عبرا نم

 تلأسف لجر اهيفو ةميظع ةقاح ىلع كب تفقو : لاق يبايرفلا نوره
 مش اع ينواس لوقي هتعمسف يفاشلا سيفا نياك ا 0 000

 لوقو ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر نع ةلسو هللا بات نسا كربخأ

 يف لوقت ام هل تلق مث ءيرج لجرلا اذه فا يسفن يف تلقف . يباع |
 هوم وسلا مكانا أم ىلاعت هللا لاق لاقف . وول 1 سلا

 ربو مس

 نعوم نب كلا دبع نخ ند نب ايفس اناس نأ 1 ١
 نيذلاب اودتقا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوشسو لاق لال ةفشذح نع يعبر

 سيق نع رعسم نع ةنييع نب نايفس انثدحو رمتو ركب يبأ ييدعب نم

 لتقب مرحلا عأ هنع هلل يضر رمي نا بابش نب قراط نع لسم نإ

 )١( ىلا كديع ١ 65:1١؟ دوراخلا يبا نبا » بسلا دنع (؟) « سالقلا»( «



 د ةنيلا ةنام لكس أر لع ثصبس هلا ناف يضاقلا اهيا رشنإ هل لاقق للعلا

 زيزعلا دبع نب رمت ةئاملا أ لع يض لاقداو اين ورمأ اذ ددحم

 سيردا نب دمج هللا دبعإبا نيتئاملا سأر ىلع ثمبو +٠١ ةنس ىفوتو
 لوقب أشنا مث ةئايثثلا سأر ىلع كثمدو ؟4١ ةنس ىفوتو ينفاشلا

 ددوسلا فلح مث ةفيلخلا رمج 7 كروقاضم ذق ناكا

 دم م تاو ةوملا ثا دمح يىعلالا ىعفاشلا

 دحأ ةيونل ايقس مدعي نم ثلاث كنا ناسلا أ رشا

 || لاق . يسفن يلا ىنن دق لجرلا اذه نا لاقو ل

 || نا هخ رات يف بيطللا ركذو- ةنسلا كانت يف سابعلا بأ يضاقلا تاف
 هنأ يناهيصالا ىلع نب دواد ىلا قيببلا دانسابو.م .ةةنم كام عرس نإ ظ

 ١ فرش كلذ لوقأف هرينل عمتجم ملام لئاضفلا نم يعفاشال عمتجا : لاق
 ' نددلا ةمص ابنمو . ملسو هيلع هللا ىلص ينلا طهر نم هنأو هيصتمو هس
 ظ هتفرعم اهنمو. سفنلا ةواخس 1 عدبلاو ءاوهالا نم داقتعالا ةمالسو

 آ هتفرعمو لسو هيلع هللا لص هللا لوسر رابخال هظفحو هَل باتكل 6 ١ اهنمو . هخوسنمو ثيدحلا خسانب هتفرعم اهنمو . همقسو ثيدحلا ةحصب |

 . هيفلاخم هيوقل هفشك اهنمو.هئافلخ ريسبو ملسو هيلع هللا ىلص ينلاريسب '
 : ناحالا نم هل قفنا ام اهنمو : ةديدحلاو ةعدقلا تكلا 5 أاهنمو

 ْ ' وو هملعو هدهز يف لبتح نب دم نب دحأ هللا دبع ىلأ لثم ةذمالتلاو

 || رييزلا نب هللا دبعو يمشاملا دواد نب فناملس لثمو ةتسلا ىلع هتماقاو |



 ١ 1/1  مامالا ىعفاشلا سيردا نب دمح س

 عدا آلا ةلغ يلصا ام نمحرلا دبع لاق ."'' ةلاسرلا باتك هل عضوف

 هلها ىلع ”الفق هقفلا ناكل ينح نء دما لاق : هدانسابو . 3

 نب دما لثس يبرملا ميهاربا لاق : هدانسابو . يجفاشلاب هللا هتف

 نع لثسو حب يأرو سدس شل 0

 7 كراو نب ملسم نب دم ىلا هدانسابو . ثيدحاالو يآر ال لاقف رخآ

 هيلع لسأ لبنح نب دما هللا دبعابا تيتا رص نو تصقت | ١ لاق

 انفربعام تطرف يل لاقفاال.تلقف ىفاشلا ش) تيدا 0

 نم ملسو هيلع هلا ىلص قا ليس ثيدح خيسأنو صوصخلا نم مومعلا

 تعجر نا ىلع كلذ يلمح ةراو نبا لاق يفاشلا انسلاج ىتح هخوسنم

 يف نيعم نب ىحب عم تنك ينارفعزلا لاق هدانسابو . اهتبتكف رصم ىلا
 بذكلا ناكول انعد لاقف يعفاشلا يف لوقت ام ايركز ابا اي هلت لقف ةزانج
 كاملا دبع ىلا هدائسابو . بذكي نا هعنت هتءورم تاكل انلطن ١

 تيأرف يعفاشلا ركذ ىرجو لبنح نب دما دنع تنك" لاق ينوميلل
 هذهل ثعب هللا نا لسو هيلع هللا ىلص يننلا نع ىورب لاقو هعفرب دما

 رب رعلا دبع نيم 61 املر رقي نم ةنس ةئام لكسأر ىلع ةمالا

 . ىرخالا ةئاملا سأر ىلع يعفاشلا نوكي نا وجراو ىلوالا ةئاملا سأر يف

 قات لوك هسفلا هجيني ناس ا خيشلا لاق : هدانسأبو

 لها نم خيش هيلا ماقتف ك.# ةنس'" رس ب سا يضاقلا سلجم

 نايعالا تايفو ْق هتمح راو دما

 همسأ (") (5؟ : 5) تاقبطلا يف ىهذلا هرك ذ (؟) مالا ىلع ةمدقملا يه )١(

| 



 ظ

 يمعل تلق لاق يغمصالا يخأ نب نما دنع ىلا هداتسابو .ةكمب شرق

 هل لاقي بلطللا لآ نم لجر ىلع لاقق ليذه رعش تأرق نم ىلع هامماي |
 نم يعفاشلا ناك لاق هنا دربملا نع يلوصلا ثدحو . سيردا نب دم

 نب كلملا دبع ىلا هدانسابو تاارقلاب مهفعاو سانلا تداوةساتلا ريشا

 تمعساف "'” انتسلاجم تلاط لاق هنا يزاغملاباتكس حاص يوحنلا ماشه

 مبطم نب ريبج ىلا هدانسابو . اهنم نسحا اهريغ ةلك الو طق ةنمل هنم

 رييخ نم ىبرقلا يوذ مهس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مق امل لاق

 هللا لوسرأي انلقف نافع نب نامعو انا تيشم بلطملا ينبو مثاه ينب ىلع

 هب هللا كلعج يذلا كناكمل مهلضف ركتي ال مثاهونب كتوخا ءالؤه
 كنم مهو نحن امناو انتكرتو مهتيطعا بلطملا ينب نم انّيوخا تيرأرا مهنم

 ظ مثاهونن امنا مالح الو 0 8 انوقراغب ل مهنا لاقف . ةدحاو ةلزنع

 هيدي لسو هيلع هللا لص هللا لوسر كبش مث دحاو 'يث بلطلاونبو
 ظ "اكد نال اذهو."' ”حيحصلا يف يراخبلا هجرخا ىرخالاب امهادحا

 ظ ناكو لفونو ةيمأ يب دج سممشدبعو بلطملاو مثاه دالوا ةعبرا هل ناك

 ..بلطلا اوخا امهو سمش دبعينب نم نمثعو لفون ينب نممطم نب ريبج
 | ١1١ ديعس نب يحب تمعم : لاق لاقتلا برس نب ثرحلا ىلا هداتسابو
 يدهم نب نمحرلا دبع بتك : هدانسابو.هب هصخا يعفاشلل هللا وعدا انا

 لوبق عمجمو نارقلا يناعم هيف اباتك هل عضن نا باشوهو يعفاشلا ىلا

 ةنسلاو نارقلا نم خوسنملاو خسسانلا نايبو عامجالا ةححو هيف رابخالا

 سما باتك يف (؟) « ىفاشلل » ةلك تطقس هنا رهظي )١(



 3 * مامآلا يفاشلا سيرادا ني دفع لا ٍْ

 لو يعفاشلا تعمس : لاق ناهلس نب عيبرلا ثدحو

 ضهانلاو اهفيخ دعاقب فتهاو 2ىنم نم صحاب فق ابك اراب

 ضئافلا تارفلا تام اضيف ىنم ىلا جيجملا ضاف اذا ًارحس

 يضفار. .ينا> نالقثلا دبشلف . دمح لآ نحاشنفر ك1

 عيب رلا ىلا هدانساب يتهيبلا نيسحلا نب دمحا ركب يبا مامالا باتك نمو

 0 لاقف ةلئسم نع لجر هلأسو يعفاشلا تعمس : لاق ناهلس نبا

 هلا دبع ابا اي لئاسلا هل لاقف اذكو اذك لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنل

 ضرا يا كحنو لاقو ريغتو لاحو هنول رفصاو يغفاشلا دعتراف اذهب لوقت

 و و لسو هيلع هللا لص هل لوسر نع تيور اذا ينلظت ءامس ياو ينلقت

 دخلا لعام لو يعفاشلا تعمو لاق . نينيعلاو سرا ىلع من هب لقا

 تلق اعش هنع بزعلو لبيوت هلل ىليص هلل نلوسرا هل هنع سهذتو الإ

 سو هيلع هللا لص هللا لوسر نع هيف لصا نمشلشما را 00

 يلوق وهو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقام لوقلاف تلفاه

 دبعل لاق 00 نب دمحا نع هدانسأبو . مالكلا اذه ددرب لعجو

 اه ا بتك يف رظنتال كلام نوما د ف نر

 6 يضر 0 نم ةنسلل عبلا ت رهظ '' ىتح بتكلا عمو دحا

 را تاق لو يعمصالا تمعمس لاق يتزاملا نامْ'ع يبا ىلا هدانسأبو

 كلذ تركذف يجاسلا ىح نب ايركز لاق ةكمب يعفاشلا ىلع ىرفنشلا

 ١ لف له راين دعت لاو يعمصالا ىلع اهتأرق هركنا ام لاقف يئثايرلل

 ةه ذنم > هلعل (1)



 #« مامالا يمفاشلا سيئردا نب دمم ملام

 ىشعتن مث يلصن انلقف برغملا ةالص ترضحو ىثعتنل انرفس انعضوف نيا ظ

 ىدحا ذخأف للعث ءاخ ناتجاجد ةرفسلا يف ناكو يه اك انترفس انكر تف

 نحن انيبف انماعط انمرح انلقو اهلع انفسأ انتالص انيضق اماف نيتجاجدلا

 هلا انردابف همضوف ةجاجدلا هنأك ءيش هيف ينو للعثلا ءاج ذا كلذك

 | ١ دق وه اذاف ابصالل انقءاماف اهدر دق ةجاجدلا هبسحم نحنو هذخأتل

 اق ةقيل هذخأتل هبلا انَق يذلا انبصاو ةرفسلا نم اهذخاف ىرخالا ىلا
 يعفاشلا لثس لاق ينارفعزلا دم نب نسملا ثدحو.ةجاجدلا لثم اهأيه

 لوقت ًاشنا مث اهيف باجاف ةلئسم نع
 الا, انبقئاتح تفشك --ىل ندمت تالكتلا ذا

 ركذلا يناهلا ماسملاكو يحرألا ةقشقشك' نا

 "نيا اماذو اذه رئاط] < لاملا» ىف دما تبنلو

 ا رش جاّرفو ريخ بالج ن يرغصالا هردم يننكلو

 ١اهيلا همودق لوا رصم يعفاشلا لخد امل : لأق ناهلس نب عيب رلا ثدحو

 0اس رستم لاتع ل دبع هيا لع رت نحال

 : ع ريحا ع لق ىسانلا هي

 7 لاقف 7
 ْ ةلكاشأ ال ارماتيقالتئشاذا ةبرغ راد ىونلا لوط ينازنأو

 0000 01 لقع اذ ناك ولو ةجس لامت ىع كلا



 6 *« مامالا يبذاشلا سيردا .نب دمم لع

 يذلا تيبلا اذه تحن بتك دقو هءاج مث اهب بهذو اهبحاص اهذخأف

 باوجلا وه
 عر ةصغ مو لكح يفو 2 ىنفلا لتاقىوهلاو يوادب فيكف
 ْ هللا همحر يعفاشلا نكت

 عفنأ توملا ىوس 'يث هل سيلف هباصأ ام ىلع ربصي مل وه ناف

 هللا همحر يعفاشلل ىوربو

 منلا ةيعارل ًاروثنم مظنأو مهلا ةحراس نيب اًرد رثثأأ
 مكلاررغ مهفف ًاعيضم تسلف ةدلب رش يف تعيضنأل يرمعل

 حلاو مولعلل ًالهأ تفدايضو 2 ةقفطلب زيزملا فا
 متكمو يدل نونكف الاو مم دادو تدفتساو ًاديفمتشتب

 مظ دقف نيبحوتسملا عنم نمو ةعاتشأ انام لاهجلا مم نمو

 ةبزعت يف هنع هللا يضر هلو.
 نيدلا ةنس نكلو دولللا نم عمط ىلع ينأ ال كيّرعأ نإ

 نيح ىلا اشاع ناو ىّرعملا الو هبحاص دعب قاس يّرعملا اف
 ىعفاشلا هللا دبع يبال ناك لاق ىعفاشلا رمع نبا ىلا هعفر دانساب ثدحو

 ْ: ١ لاقق ابن ةأرسا |
 هبحن نم كبح الو يا نا ديه ضلا ]

 هيبتت الخ تنأ حلتو ههجوو كنع دصيو ْ
 ضراب رفس يف انك : لاق يمفاشلا نع ينزما ىلا دانساب يربآلا ثدحو

 نايعالا تايفو يف وه مك «ةيلبلا نمو» حسيحصلا )00(

 دال

(45) 
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 5 # مامالا يبفاشلا سرردا نب دم ف عملو

 ظ هترظانف دهاشلا عم نيهلا لاطبا ىلع ليلدلا شيا اذه نم ينرذ تلق لاق
 ||| .هعم ةككب هتبأر لجر مالكن م اذه ؟سبك نم اذه سبل لاقف هتعطقف

 || يفاشلا دنع انك لاق نايلس نب عيبرلا ثدحو . ايندلا لهأ لمع هسست
 ٠ انلقف لاق.هيلا اهمفدو اهبف بتك مث مسبتو هيف رظنف ةعقرب لجر هءاجذا

 أ انذخأو لجرلا انقحلف .اهباوج يفو اهيف رظنن ال ةلئسم نع يفاشلا لأسي
 ا اهف اذاو اهانار قف ةعقرلا
 |( حانج داؤفلا قاتشم ةمضو روازت يف له يملا. .يتفلا لس

 كلذ نم لفس ةباجا اذاو لاق

 |  حارج نهب دابكأ قصالت قتلا بهذي نأ هللا ذاعم لوقأ
 | لاق : هتذمالت ضعب ىلع يباطخلا فتايلس وبأ اهالمأ لامأ يف تأرق

 أ اما تباف ظالل انلاج عجب مايأ نم اموب هللا هنحر يفاشلا ناك خيشلا

 ! اهيف ةمقر هيلا تقلأف

 0000000 نيد انك نيللخ  .ةوعدب ناعأ ديم نع هللا انع
 ' للا نع الازف اه نم كاذ ىلا ...ةميغ ىوخلا يثاو ىشم نوما

 || لو ءاعد موو اذه رظن موب اذه سيل لاقو هلل هجر يفاشلا ىبف لاق

 | هداج الجر نا ينغلب ام .هلثمو . هباححأ قرفت ىتح مهللا مهللا .لوقب لزب

 اهيف ةعقرب
 ا عنصي فيك "ىرصابدجودتشا اذا مثاف لا خم يكمل نتفلا لس

 !ِ هتحن ىفاشلا ىتكف لاق

 عضخو رومالا لك يف ربصيوو هدحو ا هاوه يوادب



 ا : مامالا يبفاشلا سيردا نب دم الع 1

 اماس كوفع وحن يتاجر تلعج ييهاذم تقاضو يلق اسق اماف

 ' ظعأ كوفع ناك يبر كوفعب ةتنرق املاف ينذ ينمظاعت

 امركحتو ”ةنم وفعتو .دوحجت . لزتملنذلأ نعوفعاذ تاز اف
 امدا كّيفص ىوغأ دقو فيكف دباع سيلباب ردي مل كالولف
 يف سلجب هللا همر يفاشلا ناك لاق "” هلأ ناهلس نب عيبرلا ثدحو

 ءاجو اوماق سمشلا تعلط اذاف نآَرقلا لهأ هئيجيف حبصلا لص اذإ هتقلح
 اوماق نبمشلا تعفترا اذاف هياعمو هريسقت كولا ف 1000

 له هلو وترش ىحصلا عفترا اذاف رظنلاو ةرك اذملل ةقلملا توتساف

 مثراهنلا فاصتنا برق ىلا نولازي الف رعشلاو وحنلاو ضورعلاو ةييبرعلا

 لاق:لاق يفدصلا لعالا دبع نب سنون ثدحو . هنع هللا ير فرص

 هلوقأ ام كردت ال ةباغ سانلا ىضر ىسوم ابأ اي هنع هللا يضر يعفاشلا يل

 حالص هيف ام رظناف ليبس سانلا نم ةمالسلا الا سيل ًاحصن الا كل

 ينارفعزلا دم نب نسملا ثدحو . هيف مث امو سانلا عدو همزلاف كسفن

 انيشف هترظانم ىلع ردقت ال انكف يسيرملا رشب سلجم رضحت انك: لاق
 يذأا ريغصلا عماجلا ظفحن نا يف انل ذا هل اناقف لبنح نب دمحأ ىلا
 كيل مدقب نآلاف او ربصا لاقف اوضاخ اذا مبعم ضوخم ةفينح يبأل
 يش هانلأسو هيلا اوشف يعفاشلا انيلع مدقق لاق . ةكم هتبأر يذلا يبلطمل
 تودغ مث نيتليل يف هتسردف دهاشلا عم نيهلا باتك اناطعاف هبتك نم

 ثيرددح سحاص اي كب ءاجام لاق يثار اماف هيلا تيطخو يسير ملا رشن ىلع
 دئاز هلعل )١(
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 : * مامالا يفاشلا سيردا نب دم ل ماع

 ' ةىروتسملا هبش هسلحم ىلا هتثح انيلع يقال ماني الخ نيل نيد

 يف كيدي عفرأ 7 فيك يل لاقو ينجي لف '" رودلا هلام نع هتلاسف

 لاق. عنضا فيك تاقف . تاطخا يل :لاف.. اذكه تلق. ةالصلا

 | 0 880 لس يتلا ناديا نعاس نعوترهزلا نع ةئنيع نبا ينتدح

 رو وا لاق“ . عفر اذاو مكر اذاو ةيكتناوذجي هبدن , مقرب ناكل سو

 | يف رصقاو يعفاشلا ىلا 'يجلا يف ديزأ تلم كاذ نم يلق يف عقوف

 بسحا روث ابا أي امون نسحلا نبا ل لاقف نسحلا نب دم ىلا فالتخالا

 آ| فيكو لاق . هعم قحلا لجا تلق لاق . كيلع ىلغ دق يزاجملا اذه

 تبجا اموحن ىلع ينباجاف ةالصلا يف كيردب مفر 7فك'تلق لاق. كاذ

 نع يعفاشلا ينثدح تلق . عنصا فيك لاق تأطخا تاقف . يفاشلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نا هيبا نع نع لاس نع يرهزلا نع ةنيبع نبا

 || ناك اماف روث وبا لاق . عفر اذاو عكر اذاو هيبكتم :موذح هيدي مقرب ناك

 | لكم كييجأ نأ ىنمنم امناف رودلا ينكتلئسنم ذخ روث ابا ان لاق رهش دعب |
 ظ نب ليعمسا ميهاربا وبا وهو ينزمل كدي" انمس بدك كللالا

 | فيك تلقف هيف تام يذلا هضرم يف يعفاشلا ىلع تلخد . لاق ىحن
 '00 | ارافم ناوخ اللو الحار انندلا نم تحبصا لاق .":تحبضأ |

 | راصت يحور يردا ام هّللاو الو ًادراو هرك د لج هللا لعو ابراش ةينلا

 لو اشناو ىكب مث اهنعأف رانلا ىلا وا ةنملا ىلا

 | اذاو » : حضوا ( ه١ : ؟ ) مالا يف هلوق (؟) اهزيغو برحلا راد ينعي (1)
 | اتنعتم هلعل (4) كنا هلمل (*) « عوكرلا نم هسار عفري ام دعبو مكري نا دارا |



 ماا هي مامالا ىعفاشلا سوفا. ن دمج 3#

 متاشألا ريط اذه لاق هراسي نع رف هني نع حنس ناو اهحجنتسإ
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق هبشيف ةموكشم م .وئشم ةلاح هذه لاقو مجرف

 نم هن نولمصت امو اهب ناف .اهوحيبت ال ياابن لا نا

 . لجو نع هللا ءاضق هيف نوهجوت ايف عئصي امئاو ايش عنصيال ةريطلا
 ' يرب آلا ثدحو . يعفاشلا لاق ام ىلع كلذ دعب هرسفب نايفس ناكو لاق

 ١ نب دحاولا دبع انثدح لاق الما يقرلا دم نب مهاربا قحسا وبا يبثدح

 ' نط يش يبا ىلا ًاموب يعفاشلا ءاجلاق دمجا نب اص نع ديعس

 هدب نيب سلجو هناكم يف هسلجأ مث هينيع نيب ام لبقف هيلا يبا بوف
 هباكرب ذخأف يبا ماق بكريل يعفاشلا نو ايلف ةعاس هلئاسي لمف لاق
 هللا ناحبساي هللا دبع ابا أي يبا ىلا هّتجوف نيعم نب يحب غلبف هعم ىشمو

 | تناو يبا هل لاقف يففاشلا ةلغب سناج ىلا يمت نا ىلا رمآألا كا

 نم يبا لاق مث لاق . تمقتنال رخ آلا بناجلا نم تيشم ءيولا كراك

 لنج نب ذا نيف ئرخأ ةناوز للا ةلغبلا هذه فذ ممشيلف هقفلا دارأ |

 يعفاشلا مدق الف دنسملا بلط ىلع انضخ داح ني يبه ا

 8ك ميبرلا نبدي نع ىرخأ ةءاورو .ءاضيبلا بلل ٠

 يفمالسالا ىلع .ةنم مظعا ًادحا معا ام لوقب لبنخ نب دمحا تعم لاق

 مما لوقاف يتاولص رابدأ يف هل هللا وعدل يفاو يعفاشلا نم يعفاشلا نمز

 دم نب ثراملا ثدحو . يعفاشلا سيردا نب دمحلو يدلاولو يل رفغا

 باءصا نم تنك: لاق يباكلا دلاخ نب ميهاربا روث يبا نع يومالا

 (؟؟م44 ددع) لادتعالا نازيم عجار )01(



 # مامالا ينفاشلا سيردا نب دمم ١ 1 ظ

 :لاق يتارفعزلا دم نب نسحلا نع تندحو.اهب جي ةغل همالك يمفاشلا ظ

  نوسلجنو انعم يبفاشلا سلجم ىلا نوفلت ةيبرعلا لها نم موق ناك '

  نوفلتخت ل لعلا نوطاعتت ال مكنا من 6 لجل تلتف لك يعل

  دمحا نب نيسحلا يلع ابا تمععسو لاق . يفاشلا ةغل عمسن اولاق . نم |

 هنا يعمصالا ل دمج نب ناي .تنخم لاق دادي هيقفلا قبلا |

 | را ني دمحم هل لاقي شرق نم : ىف لع ليذهرامشا تصح لق
 | يفاشلاو يبأ ناكلات يروزلا سصم نعابل ىحو لاق . يففاشلا ١

 | ادحا اذهب ملعت ال لاقو طفح لب.ذه رعش ىلع يهفاشلا ىنأف نادشانتي ظ
 1 هنع هللا يضر يبفاشلا لاق. اذه نيليتحال مهناف ثيدحلا لها نم

 || ليللخا ىرأ نا بحا تنكدقو ينمنأشلا اذهب أ ادحا تيأر ام ل
 ٠ اش لعالادع نب سنوب تمس لاق ةعزخ نبا ثدجو . دجا نبا

 | رعشلا يف ملكت اذاو معأ اذهب وه تلق ةيبرعلايف ذخا اذا يفاشلا ناك

 . معأ اذهب وه تلق هقنلا يف ملكت اذاو ملع ا اذه. وه تلق هداشناو |

 ٠ 00 لب يعل سيب نع" ”ثيدح ةنببع نبا ثدحنو

 لاقف نايفس هيلا تفتلاف ةنيبع نبا بنج ىلا يففاشلا ناكو لاق اهتانكم

 ٠| لك ديلا اورخأ لسو هيلع ها لص ينلالوق ىنم ام هلل دبعابا

 | مالو طخلاو ريطلا رجز يف ناك برعلا ملع نا يسفاشلا لاقف

 نع حنس ناف هارب ريط لوا رظن ًارمأ ديري هلزنم نم ادغ اذا مثدحا

 01 ىآرو هتجاح يف ئضف نماي ألا ريط اذه لاق هنيع نع زاتجاف هراسب ١

 )١( ثدحي هنا » لصالا يف «



 ضنا تن رادؤا علو نم ليخأل كو ملسوديلع هللا ىلص

 هترضح اناو مهفلا اذه ينكردأ دق تنكولو قحسا لاق أانع هذام

 نق. ةمالا هذح ءاملع نم لجزلا اندجوف ةبتك فبارك

 هتبحلب ذخأي ناكهنا نسملا يبأ نع يح ام ضعن يف تآرقو يرب آلا
 .ةلأسملا هذهيف ينعي ىىفاشلا سير دا نب دم نم يناّحاو لوقبو هدب يف

 بيدالا هيقفلا ليمعسا نب يلع نب دم ركب ابا تعم: كذا باتتكن مو
 تاخد لوقب نييعفاشلل رهلا ءارو امب هرصع ماما لافتلا ركب ابا يثاشلا

 تملكتو روباسين ثمدق ام لوا ةمي زخ نب قحسا نب دم ركب يبا ىلع
 لها نم تلقف تنا نبأ نم يل لاقق نسلا ثدح باش اناو ةنذب نب

 ثيللا وباو لاق . ثيللا يبا ىلا تلق . تفلتخا نم ىلا يل لاق . شاشلا

 ناك لهو يعفاش لق يهب اي لاقف . يلبنح تاق . دقتعي بهذم يا اذه

 لافقلا ركب ونا تامو لاق . يفاشلا نالغ نم ًامالغ الا لبنح زب دكا

 . م5 ةنس ةححملا يذ يف شاشلاب

 انثدح ينزارا هللا دبع نب دم ينندح : يربآلا باتك نمو

 سانلا حصفأ نم ناكو يرمهملا دوم نع يتشمدلا بيبح نب نسحلا
 لثم هنع تمهف نمت يعن تبرأر امو دوم لاق ماشه نبا تلا لإ

 نبا تعمبسو دوم لاق ريغص اناو يعفاشلا تيأرو دوم لاق ماشه نإ
 هربا لا ةيلك ملكت هتعمس اق انامز يعفاشلا تسلاج لوقي ماشه

 لوقب ماشه نبا تعمسو لاق . اهنم نسحا ةيبرعلا يف ةلكدجي ال ربتعملا

 0 ءاذا الا » هلعل (1)



 6 مامالا يبفاشلا سيردا نب دمحم اب

 || هللا | 1١ لوانلا 1 لاق ةرظانملل الا تثج ام لاقق ائيرج قحسا

 1 ذبل مهراد نم اوجرخأ نيذلا نيرجاملا ءارقفأل لجو. نع
 ص نيكلملا ىلا قححسا لاق . نيكلاملا ريغ ىلا وا نيكلاملا ىلا رادلا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو ليواقالا قد_صا لجو نع هلوقف يعفاشلا

 نرها وهف هبأب قلغأ نمو نما وهف نايفس يباراد لخد نم ملسو هيلع
 ظ ؛ كلام ريغ ىلا وا كلام ىلا رادلا لسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر سسنا ظ

 راد باطخلا نب رم ىرتشا دقو يعفاشلا لاقف . كلام ىلا قحسا لاق ١

 ا ملسو هيلع لا لص هللا لوسر ناك عم ةعاج هل 5 ذو ايكتاو نيماجلا ظ
 0000 ليو نع هللا لاق هل قتسا لاقو-. اهوعان ةعاجو كم رودناورتشا |

 مارحلا دجسَسلاَو لاق ةب الا لوا ًارقا يعفاشلا لاقف .ِداْلاَو هيف فكاملأ

 يفاشلا لاق يرب لا لاق. دالاَو ها فكاملا اوس سات اع يذل

 ا َنيفكاملَأَو َنيفئأْطلِ هلوق ىلا ىرت الآ دما يف نوكي فوكتلاو

 وكام ُمْنَأَو زعو لج هلوق ىلا ىرت الا دجاسملا يف نونوكي نوفك اعلاو

 || ليسلا )لا فك املأ ءاوس لجو زع هلوق "””لدف ٍدِجاَمْلأ يف

 لاقو (ىالا لاق ) . عي» ناو يركب نا هلف عش كاب تابأت صاخ

 |( اهف رحب الو ةلاض اهيف دشنت نا زوج ال ناكل عز مناكولو يعفاشلا

 ||| تكسف لاق . ةصاخ دجسملا يف اذه نكلو ثاورالا هيف رثثت الو ندبلا

 لاق ام تريد املف: يرب آلا ربخ يفو ملكت لو قحسا
 || هللا لوسر لوق نم

 )١( نا كلذ » طقس هلعل «



 اد * مامالا ينناشلا نيردا نب دمم 9 ٌ

 أ هنع تمهفاام هللا وف لاق رادوا عابد نم ليقعانل كرت له لاق لسو

 | يل نذأتأ قحسا لاقف ( كاملا لاق ) . همهف ادحا نا ىرأ الو اهم دارا ام

 | نيسللا نع مامشه نع نوره نب ديزي انثدح تلقف من لاقف مالكلا يف

 | نع ووصنم نع نايقس نع هريغو ميعن وبا انربخاو كلذ ىرب نكي مل هنا
 | .قمسا فرع يفاشلا نكي لو ( م احلا لاق ).كلذ ىرب نكي مل هنأ ميهارا

 نب ميهاربا نب قحسا اذه لاقف اذه نم هفرع نم ضعبل ينفاشلا لاّف
 لها ّ زب يذلا .تنا يفاسثلا هل لاقف ياسا را هب وهار نب يلظنحلا

 ينجوحا ام يعفاشلا لاق .نومتزي اذكه قا لاق. مهبيقف كلنا قاما

 ربخ يف املا لاقو.هينذا كرعب رمآ تنكف كعضوم يف كريغ نوكي نا

 لوقا انا لسلسا نا ىلا تختحا كلوق تلف ول يفاشلا هل لاق: رخآ

 سواطو ءاطع » لوقت تنأو « لسمو هيلع هلل لص كلا ليس ل
 لوسر عم دحال ”لب«كلذ نوري ال ءالكوهو نسحلاو ميهارباو روصنمو

 ظ ةزوارملا نم هعم نم ضعبل قحسا لاق . ةحح لسو هياع هللا للص هللا

 ظ ملعلا نوعدب ورب مدسنع ةبرق 0 تسيينالامك آل ُكَدْرَم » مهناسلب

 | لجرلا هعم نم .ضعبل قحما لاق يرب الا لاقو . عساو لع مهل سلو

 | يف كاملا لاق . ةمالس مهيف اهلها ورم ىرق نم ةبرق ناكلامو يناكلام

 | .ناكو رظانت لاقف "يش ىلا هبسن دق هنا لع هنطارت يعفاشلا مم املف هربخ

 ةيرق يهو نالم ال ةيرق لها نم لبجرلا : ينعي (5) «.له» هلعل )١(

 ىلا توقاي راشأ دقو روصتلا ةلقو ةلفغلاو هلبلاو ردصلا ةمالسب اهلها ربشأ ون
 اهعباط اهف رش ( 47 : 4 ) نادلبلا مجم يف ةصقلا هذه

 قدك - + ْ



  مامالا يبفاشلا سيردا نب دم 4 ١1

 #١ هنع للا يضر ينفاشلا عم هيوهار نب قحسا ةرظانم اع
 ' يرب الل يفاشلا بقانم باتكنمو م احلل روباسين خيران نم تلقت

 ' ثدح . هلئاق ىلا لوق لك ةبسن عم راصتخالل ًادصق نيربخلا نيب تعمجو
 "تكن ةنييع نب نيفس دنع انكه.وهار نب قححما لاق : هدانساب يرب الا

 ' ىتح ق بوق ابا اب يل لاقق لبنح نب دمحا ينءاخ رانيد نب ورمت ثيداحا
 ' كانه اذاف مزمز ءانف يب ىناف تمقق لاق . هلثم كانيع رت ل الجر كءرأ

 لقعلا نسح تعا نسح ةرملا هبجو ولعت ضيب باين هيلع لجر
 ”لظنحلا هيوهار نب قحسا اذه هلا دبع ابا اي هل لاقق هبناج ىلا ينسلجاو

 ' 0000 لطف هبعا لع هن يل رجفنافينرك اذو هترك اذف يناّيحو يب بحرف

 000 الا ا وم

 اف « 0 ةدح» ل لوش لحجر دنع نم اندقأ هللا ناوعساب هل ت

 ' ىلا انب تينأف ةئم ارق وا يرهزلا لثم لجر ىلا انب , ينأت نا الا“ تموت

 لجرا نم 0 وتعال اي يل لاق : ( ثدمحلا اذهوا ) باشلا اذه

 ' ١ نع هتلاسف قحسأ لاق يرب آلا لاق . هلثم ياتيع تأر ام هناق

 رك ذا تلعجو هللا كنحري يا تلقق .زئاجلاقق ( ىركلا دارا ) ةكمت وس
 هيلع هللا للص هللا لوسر باحصسا ورميو نمحرلا دبعو ةشئاع نع ثيدحلا هل

 1 هيلع درسا اناو عمسي تكأس وهو ةكم تويب ىرك رك نمو سو

 هيلع هللا ىلص ينلا نا تدلع اما هللا كمحرب يا لاقو ةعاس تكس تغرف

 )١( وا « يظفح هنع زج لع » : باوصلا لعلو . لصالا ين اذكه ٠ لع ||
 هظفح ىنجتأ « .



 ا © مامالا يعناشلا سيردا نب, دمع ع

 اع يضقتو هللا لاقاع لوقن انكل تاقف .'" دهاشلا عم نيهلاب ىضقن منا

 ءاضق تفلاخ اذا تنا كنكسلو ملسو هسيلع هللا بص هللا لوسر هن ىَضق

 در ملل نإو لاق . هللا تانك تفاخ دقف ملسو هيلع هللا ىلبص هلل 0

 ةدق ثلغ : 07 لاق 1 هيلع هللا ٍس هللا لوسر نب كرات لل 0

: 

 .نيامن ملو دبشن ملاولاق . ميحاص مد نوقحتسلو ا ليتقلا ةصق يف

 اهنأ يل لاقف لآق . دوهيلا ىلا نيهلأ در اولكتن نا الق دوج ل فلخف لاق

 ريما اي تاقف لاق ٠ مس هيلع هللا لص هللا لوسر نم ًامابفتسا كلذ ناك

 * مهفتتسل سو هيلع هللا ىلص هللا ليس عز كترضح اذه نينمؤملا

 هيلع هللا ىلع هللا لوسر.نسللا ناب كما كتلك" ل دولا

 نيتلاروما نبدلل تب ار الف لاق.“ فسر 'مطن .دوبيلا نم نم مهفتسل سو

 امتع دحأو لك ملكت ,ىتحا اذا نيمصألا ناف نينملا رماأ الايد 1

 هللا 7 ايت ىرب دمحم نا ىرا امو هيحاص هل  مطقيل هدققتعي ال اع

 رادلا هسا رخو ميج انيكر مث لاق هنع تب رسف لاق. .للسو هيلع هلل 1

 . كلذ دعب 0 فيكف تاقف لاق ابتلعف هللا دبع ايا اي يل لاقف لاق

 نطاوم ةدع يف تارظانم نسملا نب دم عم هنع هللا يضر يعفاشالو

 راصنإلا ادق ىلع انرصتتقا |

 ظ أو نع امفادم همأ نم عباسلاو سداسلا نيئزا يف يعفاشلا بنطا دق )١(

 ةلأسملا هذه يف



 * مامالا يبفاشلا سيردا نب دمم 9+ م ع

 لعل نام لاترعلمف مذ ناك اع ديشرلاىلا رابخالا باها ىتكو

 لها نم لجر ينضراعف لاق. ن نساان مخ لثم عطقب نا باطملا أو نم

 ةطب ىأرف لجر لزنم لخد لجر يف لوقت ام لاقف هباحصا نم سلجما

 اهنهقو ةحيرمص يهو اهتهق ىلا رظني تلق لاق . هيلع بحي اذام اهنيع أقفف
 كبحاصو تنا لوقت ام نكلو . نيتهملا نيب ام مّوقيف اهنيع تبهذ دقو ا

 | ةقاذح دمحل نكي ملو لاق . لزناف ةأرصا جرف ىلا رظن مرح لجر يف

 | انلخدا مث لاق . هلأست ال كل لقا ملأ هل لاقو دمع هب حاصف لاق كلسانملاب
 ظ .لأسا وا لست هللا دبعابا اب يل< "لاق هيد نبي انيوتسا نا ايف ديشرلا ىلع

 ”0010 لب ةجاوأ فوملا ةالص نع .قربخاق لاق .:كيلا كاذ ثاق لق
 ْش م تنفك عم تنككاذإ لجو نع هللا لوقل تقف 00 ممل

 اركاب امو لاقف . ةبحاو اه 3 لذي: م ةّمئأ مقتف ةالصلا

 ؤ لاز الف مهيف وهو ملسو هيلع هللا ىص هيبن ىلاعت هللا سم امنا كل لاق لثاق

 ]| هللا لاق كلذكو تاقف . ةالصلا كلن تلاز ذ ملسو هيلع هللا ىلص يلا مهنع
 مي وت

 > مهنعلاز نا الف ميكو م ول سيال : فخ هيل لجو رف

 ْ قرفلا امو تاق . ال لاقف . ةقدصلا ا المو هلع ل ىلص ينلا

 لق نت تكسف لاق ل

 ا 0 ارمألا كم 0000 حا طال اهّأ

 مللقف كش لذع يَوذ اودش 1و لئيم زم هللا لاق دقق لاق. هيلاخ نم

 ا



 00 #مامالا يفاشلا سيردا نب دمع +

 ةئاع ندللا نب دم بتاك ىلا توجحوف يلزم تح ىتح أنا مت رخو

 يل امخسناو نسملا نب دمح بتل لع ةليللا نيقارولا عسجا تلقو رانيد

 نب دمعو انا انعقتجا لاق . "يلا اهب هجوو يل تبتكف لاق يلا اهم هجوو

 سانلا موحورلا فارش ةالاو ةايضقلا هش سلج ناكو ثوره بأي ىلع نويشلا

 ينب نم ةعامجج هيفو لاق ناكملا كلذ ف أنعمتحاو لاق مذ ل لدْو لل

 ريمأ ند هب ركل نسما نب لع نودظع قلكاو راصنالاو سشا!رقو مثاه

 نم لاقف ةئيدملا لها مدن و يل ضرع مفدن|ف لاق هنقعو رسال

 تك تعضو دق هللاو ةنيدملا لها نسم يش يأو ةندملا لها

 ف نفلا 2 دحا نا رلع لو ذحا هيف ىلا ال اهلك ةنيدملا لها لع
- 

 يفاشلا لاق . هيلع درا ىتح ترصل لبالا طابا هيلا يننلبت اذه يناتك
 تددر انا ناو شل رق نم أانهاه نمسوؤر تسكن تكسالا نإ ل

 تمدقتف هياع درا يف هللا ترذتسا ينا مث ناطلسلا يلع تطخا هيلع
 نا ةنيدملا لهال كمذو ةن.دملا لها ىلع كننءط هللا كءلنصا تاقف هيلا
 كلذ ترك ذ الاف سنأ نب كلام وهو ادبحاو ًالعبو تيدر 0

 فالخ ىلع مهلكو هلوسر مرحو هللا مرح لها ىلع نعطت ملو هنيعن لجرلا

 ةنيددملا لها ىلع هتعضو كنا تركذ يذلا كباتك اماو . هتيعّدا ام

 ةداش ىف جلل هرخا ىلا اح ميحرلا 0 هللا مس دعب نم كياتكف
 يفتاقوأطخ وهو | اذكو اذك لما املا ةلأ اسميفو ل اذكو اذك ةللاقتلا

 .ًاباوج رحب ملو نسا نب دم ”رفصاف امل رهو انكر انين ل

 « هي » طقس هلعل 6



 1 5 مامالا يفاشلا سيردا نب دمحم © 01

 ىلع رداقلا تسلو ينم ديررت ام ىلع رداقلا تناو ًوعدملا اناو يعادلا كمأف

 هاخا ينارب اهدحا ليلو 7 ليه ان ناتمألا ريما ان كني ءدي زك اه

 | ]5 لاق .ءاخأ كاري يذلا لاق . يلا حا امها هدبغ يتارب رخالاو

 .انم ولا ريمأ ان تلقق. كاذ فيكىل لافق لاق.نينمؤملا ريما اب تنا كاذف

 كتوخا نورت سابما دلو متأف بلطمل ونب نحن يلع دو عو ى سابملا ذلو عنا
 ظ | رد نب اي لاق ًاسلاج ىوتساف هن ناك ام يرسف لاق .مديبع انورب مو

 (| هتظفح دقف هظفح نع ينلأ-ت همولع يأ نع تلق نارقلاب كلع فيك

 ظ . هيراهجو ةيليلو هخوسنمو هؤصساأنو هءادتاو هفقو تفرعو ينجح نيب هتعوو

 ظ |0010 طوخ امو ساكنا هب داري ماعلا هب بطوخ اموهسناو ةيكحوو

 '| كلع فيكف الع تيعّدا دقت سيردا نب ؛ اي هللاو يل لاقف . ام

 |١ "يلبجلاو ّيلبسلاو يرحبلا نم يربلا اهم فرعال ينا تلقف . موه
 0 ) لا باسناب كلع فيكم لاق هتفرعم بج امو حبصملاو'''قليفلاو

 | رفأ تسنو يبسنو م نكلا تاسناو ماثللا باسنا فرعال ينا تادف لاق

 ١ نينمؤملا ريما اهب ظعت ةظعوم نم لهف املع تيعّدا دقل لاق . نينمؤملا

 ' ١ متم يل صأو ىيفاهب هتظعوف يناملاسواطل ةظعوم تركذف لاف

 || تح بابلا تلصو اف تجرخو هيدي نيب نم تيكرو رف ىلع تلو
 ةكره يبق لاق . هساون و نينمؤملا ريما باح ىل عانلا ندحلا وز

 7 ' ١١ ىلا هل تلق لاق . ينم هذه لبقلاسقت ”نوزه حا 0
 ا | هع يف دجوف لاق .قوف وه نم اهذخا اماو ينود وه نم ةيطعلا

 ةسانوب ةلك )١(



 م١ « مامالا يعفاشلا سيردا نب دمحم

 ناحبس لاق مث هد ٠ نم باتكلاب ع ' عنصتوأ لمقتو هدف“ هللعو

 تاغ لاق . لئاسولاب دخؤي ملسو هيلع هللا لص هلل لوسر مع راصو هلل

 لجر يبا هللا كيلصأ تاقو هيلا تمدقتف هنلك بناهلي دقو يللاولا

 كتناكو ةعاس يل رظن ينالك عم نا لف يتسصقو يلاح نمو .يلطم

 تنتجاو هللا قنا دمع اي يل لاقف دمح تلق كم“ ام يل لاقف ةسارف كلام

 اه نظاخا ةنازكو و من ل لاق مث نأشلا نم نأش نال نوكيبس هنا يماعملا

 هيلع تودغف لاق . ةءارقلاب موقا انا تلقف لاق . كل أرق نم ءيجبرو ءيجن

 تدراو اكلام :تيبم املكف يدا يف باتكتلاوأ ارهاظ هأرقا نا تأدتاو

 مايأ يف هنأرق ىتح دز ىتف اب لوقيف يبارعاو ينءارق نسح هبا دعا نا

 نما ىلا تحرخ 9 سنا ن كلام فون ىتح ةندملاب تقا مث ةريسل

 موش ًايوللط نآتو ديشرلا لبق نم لاو امم ناكو ناشلا اهم يل عغتراف

 نم ةعسل نملاب ناكو لا ق . ملظلا نم هعئماو هيدب 9 دخا امير تمكو

 دو نم الجر انه اه ناو اوجرخم نا فاخأ يناو "' اوكرحت دق ةيول.لا
 لما نا نوره هيلا بتكق لاق. يهين الو هعم يل صمأ ال "” لطملا مفاش

 نزره ىلع انسلت اقف لالخ مبعم تنرقف مبعم يقابشلا لاو اللا
 فيسلاو طنلاب نوره اعدف لاق نسما نب دمت هدنعو هيلع انلخدا ديشرا
 اده نينمؤملا راخل أب لاقف نس 8 نب لع تفتلا مث ةيولعلا باقر برضو

 قيل دباان اليم تلا نسل لجر هناف هتحاصفغب كنباغي ال يلطملا

 يلاطملا هلعل (5) « اوكرحم دق ةيولعلا نم ًاسان نا لوقي ةفيلخلا ىلا يلاولا بتكف »



 انا هي مامالا يفاشلا سيردأ ن دمحم 0 ا ٠

 | نوكيا "لع زعل دعا لاق يح يب نم نيل نم |

 ' كنامز لها تدهس دق نوكتق هقف ءاكذلاو ةحاصفلا هذهو ةغللا هذه

 مقوف لاق.ذئموب نيلسلل ديس سنا نب كلام يل لاقف.دصقت يتب نف تلق
 || خخ ذك لبو نم ةرشناو طولا لأ تدق يل يق
 ' ىلاو ةمءدملا يلاو ىلا هءاتك تذخاو كم ييلاو ىلا تلخد مث لاق رهاظ

 از املق يلاولا ىلا باتكلا تغلبأف ةئيدملا تمدقق لاق سنا نب كلأن

 ”0 1 لكم قوع لآ ةنيدملا فوج نم يشم نا ىتف اي لاقأرق

 فقا ىتح لذلا ىرا تسلف سنا نب كلام باب ىلا يملا نم يلع نوها

 ]| لاق . رضعل هيلا ديو ينال فر نا يمال نا ىلإ تله . د ع

 | آنلن قيقعلا بارت نم انباصاو يعم نمو انا تبكر اذا ينا تيل تابيه
 ' دقل لاق 6 1 هللا ف اييج ا: كرو رضملا ةدعاوف لاق . انتجاح ضعل

 ايلا تجر بابلا عرقف لجر مدقتف لاق . قيقعلا بارت نم انباصا
 تاطباف تلخدف لاق.بابلاب ينا كالومل يلوق ريمالا امل لاف ءادوس ةب راج
 | ةلئسم تناك نا لوقبو مالسلا كئرقب يالوم نا تلاقف تجرخ مث

 مون تفرع دقق .ثيدعلل ناك ناو باوملا كيلا جرخ ةعقر يف ابعفراف

 ١ ةجاح يف هيلا ةكم يلاو باتك يعم نا هل يلوق امل لاقف فرصناف ساجلا

 كلتا اذا مث هتعضوف يمرك اهدد يفو ت+رخو تاخدف لاق . ةمهم

 وهو سا ةيغللا نونسم ليوط خيش وهو راقولاو ةاهملا هيلعو جرخ دق

 | هما نم لجر اذه نا اذه ىلا غلبف باتكلا يللاولا هيلا عفرف سلطتم



 سه * مامالا يفاشلا سيردا نب دمم

 هن هتيصوأو فا نب كلام ىلا هب تيهذف ةندملا ىلا ىعم هب تفرصناو

 دنع الو لقالا الا سنا نب كلام دنع كوت اف لاق وح ىتف ناكو لآق
 در ىلا عطقتناف قارعلا ىلا صخخ مث هعمج الأ ةنبدملا خاشم نم خيش

 ىلا ه, تجرفلل لاق . نينس دعب ةئددملا ىلا ءاج مآ هنع لمفع نسحلا نبا

 قالا تسهر هل رماف هيلا راص يذلا هلاح هتفرعو دواد 5 53020

 نب مهاربا نب نيسحلا نب دمحم نسحلا ها وهو يرب الا ثوح مرد

 يقرلا دلوملا نب دمحم نب , مهاربا قحما اب أيا تمعس لاق يزجتسلا ير الإ مصأع

 يروباسينلا ةيربج نب ايركز نب ىحنو ي يرصبلا بع نب ايركز نع يح
 39 0 يف ضعب ىلع ديزب مهضعب و ناواس نب عييبرلا نع اهالك

 صلا نقلي ملعملا عم ا باتكلا يف انا تنك لو يفاشلا تمم" عيبرلا

 نس دارملاا غرف نا ىلآف مهن 1 نوتكيو ) تنك دقلوأنا ابظفحاب يالا

 نا يل لحن ام موب تاذ يل لاقنأ ان ع مج تظفح دق( ميلف متاحا

 قرا انقتأ تك تالكلا نب كن 200

 ىلا ءيجاو ثيدحلا اهنف تك لاما فاتك او للا بركو فوفدلاو

 ع ينال تناك ىتح اهبف بتك اف روبظلا اهنم سهوتساف نب واودلا

 تالف كن نع تجرخ ىنا مث ائبدح ةءولمم 5ك اف اناتكا امالف

 تيقبفلاق.برعلا صفا تناكو ابعبط ذخآو اهمالك عنا ةيدابلا يناليذه
 5+ ىلا تسحر مود لزناو مهليحرب لحزا ةنس ةرشع عبس مهف

 لجر يب رف برعلا ماياو رابخالاو باذآلا رك َذاو راعشالا دشنا تاعج

 ةرج عمج رارج يا )١(
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 يضنلا نب كلام نب رهف نب بلاغ نب يؤل نب بمك نب ةرم نب بالك
 نب دعم نيران نب رضم نب سالا نب ةكردم نب ةعزخ نب ةنانك نإ
 مثاهوه ندد يفاشلا بسن يف يذلا اذه مثاهو. ددأ ن دأ نب ناندع

انم دبع نب مشاه كاذ لسو هيلع هللا لص ينلا دج
 ظ وه اذه مثاهف ف

 || ةنس ةزغب تدلو لاق هنا هسفن نع يبفاشلا هاكح ايف دلو . كاذ يخأ نا

 00 رو دزالا نم يأ تناكو لاق نيتنس نا اناو دكم ىلا تلخنو ٠
 || لاق هنا يفاشلا نع ى رخآ ةناور يفو . لحارم ثالث ىلع سدقللا تيد

 | 13رم ؛امهالكو خسارف ةنالث ىلع ةزغ نم نالقسعو نالقسعب تدلو

 (| ةافو نا يف فالتخا الو ةفينح وبا تام موي يبفاشلا دلوم ناكو نيطسلف

 7. 6ةنس بجر يف هيلع هللا ةمحر يبفاشلا تامو ؛6«ةنس تناك ةفينح يبا

  ىور دقو . 148 ةنس رصم همودق ناكو ةنس نيسخو عبرا نبا وهو

 "نامت نا وهو تام يفاشلا نا يفاشلا نب نامع .ىنا نع. ىارفعزلا

 لع يأ تفافخ نملاب تدلو لاق يفاشلا نا ةناور يفو . ةنس نيسخو
 ”ةلوقمهضعب لوأتو كلذب هيبش وأ رشع نبا ذكموب اناوكم ىلا ينتلمف- ةعيضلا

 نم اهلك نالقسعو ةزغ دالبو. نمملا لئابق اماكسو ابلهأ ٍضرأب نعأأب

 ”ةباورلا تحص نا نسح ليوأت يدنع اذهو تاق . امنهطبو هلا ل ائابق

 || هبلط اماو . عرعرت نا ىلا نالقسع ىلا لقتناو ةزنب دلو هنا كش الف الاو

 | جرخ هنا ريبزلا نب هللا دبع نب بعصم همم نع راكب نب دي زا ثدف- مما
 | ومملاو رعشلا بلط يفرضمتسم وهو يمفاشلا سيردا نب دم يتلف نمللا ىلا

 || كب لثما ناكدقفثاو ثيدملا تبطول اذه مكىلا ل تلقف لاق بيرشلاو



 مت 6 سيرردا نب  دمحا نب دم :

 ةباوسنملا طوطخلا نم "يش نم واخ ال هلأ يل ليف هما 0
 يرتشا نا ىسع كدلاو كل فلخ ام ينير نا بحا هلت لقو هيلا تيضف

 طخ ةقرو يدب متو ىتح شتفا تسلحو ةفرغ ىلا يب دعصف ايش هنم

 هيلايب ةجاحال رخآ ًائيش ابيلاتمهضف اضيا اسنارأ عاقرلا مق ”باوبلا نبا

 نفل 0 هلك اذه يف كل حاص ام يديساي يل لاقف . اذه كب هل تلقو

 اذه لاقف . ىرخا ةرص كيلا دوعا ىلعلو لجعتسم ةعاسلا انا هل تاّقف

 ةضارق ةعطق هتيطعاو لعفا ال تلقف.ينم ةبه هذه هل ةمث ال هبرتخا يذلا

 يواس ًائيع تذيتا امن يدبساي لافواه رك ١ قئاد فصن اهزادتل
 نم تلزن مثرخآ ' ين يف يل ةجاح ال تاقف . هلا اعيش نفت ذفن رادقملا اذه

 هللاوو هلبج ام ينعاب دق هنا كش الو ةعداخم اذه تلقو تيبح اف هتف رسغ

 هل تاقو هيلا تدعف ةعداخملاب يرتثد نا باوبلا نا طخ قح تلعجال

 باوبلا نبا طخم تناكاذاو لاقف . باوبلا نا طخ ةقرولا هذه يخأ اي
 يب رؤس ال يديساي لاقف.ةيماما رينان د ةثالث اهتمث هل تلق. عنضأ "يش يا

 انازيم رضحا لب تاةقف.سىهذلا طحو اهذكخم اهدر ىلع تمزعع دق كلعلو

 لاقف.اذبم اذه ىنتعب .هل تاقو ريناند ةثالث هل تنزوف اهرمضحاف . بهذلل

 : تفرصتاو اهتذخاف كا
 *« مامالا يعفاشلا سيردا نب دم الع

 نب بئاسلا نب عفاش نب نامع نب سابعلا نب سي ردا نب دم وه
 نب يهق نب فائم. دنع نا ناطملا دبع نن مثأه ن ديزي دبع نب ديبع'

 )١( مالكلا ضع انه طقس 8



 *« ىطنربلا دمحا نب دمع 9 ١قنألا

 00001011 دنال بوطقخلا ءوس- : ةمزأ يفثجد ناف بانجلا رض
 ظ لاستلا ةيوئوم - هوجولا قلو ىدبدلا ريح ًامفار ادا ْ

 000000000  ىودلا اذكو هريطن لق هئانض ترك
 00000 0 دينالا اذكو هلامح ةعد-ةمزأ - توطو

 020300 ةرامل ذادلا ثيح ' ؛هنالقا هحامرف :الملا . طا

 0004 .ليط يتدجلا يف هناكف:. ىملا انقرطت سفتتلا كاذ. ليل ف

 الايل رودص يف حبص رارسا هداوس تحن سرطلاض اب ىح
 اري رخلا يف هيلا راشملاو طخلا نسح يف انرصع دحوا اذه يطفربلا نباو

 ' بلح ماقاو اهباتك هيلع بتكو قشمد ىلا رفاسو ريثك قلخ هب جرخم دق
 اهنم اراعشا هسفنل يندشنا انقيدص وهو دادغب ىلا دأع مث ةديدم ةدم
 'ةبمص تسل ىلا 51+ ةنس مرحلا نما سيلا موب يف رفسلا ٌهزفحو هثبثا ام

 ملظعملا كاملا ريمالا ينبا نيسملا هللا دبع يباو نسسملا دمت يبا نبا ريمالا
 دما سابعلا يبا هللا نيدل رصانلا مامالا انالومو اديس نب يلع نسحلا يبا

  .يلع نسحلا يبا اعيبا توم دعب ناتسزوخ ضرا اههالو امل نينمؤأا ريما
 هيلع ابتكيل اعتامج يف نوكلاو |عتمّدخ يف جيورملاب يطفربلا نبا ىلا مدقت
 'ةرشملا نسح قالخالا ثمد وهو امل العم نوكيو هب اعطخ احلصنو
 ا ف ائأعم هرسا لوا يف ناكو ءاهد هبق لاجرلا نم ريصق مالكلا نبل

 || اهنم هل لص باوبلا نبا طوطخ نانا يف غلا ناكو ارررح راص هطخ

 0 .اهينار أ هطخم ةعطقن رشع نم 25 [ هل يدعو هريغ دح ال لصح ملام

 ' اج هدنع نا دادنب ”لاخع ضب يف ملعم لجر نع ينغلب : لاق ينأدحو



 ا *« دمجحا نب دم

 : هللا دبع وبا يرهازلا نهلس نب دما نب دم اع
 ريثكلا ثيدحلا عم نقتم لماك بيداو لضاف لجر يبلدنالا

 ريثكلا هطخم بتكو رثك اذ هريغو شون نباو بيلكن ا نم دادس
 باقلا 'يرذع ةبرمصلا ع رفا مدي يل ناكو دادغب هتيقلو فنصو

 يف لصحو دادغب قراف مث هتبا مل هرعش نم ًاريثك يندشنا رعشلا دّيج

 تيئاصت اهم فنصو هل دلوو اهم لهأتو درجورب ناموتساو لااا دز

 حاضيالا حرش اهنم ةريثك بدالا يف

 * كب رب نب ةز نب دم نب دما نب دخت 3#

 نم ةيرق ةركسدلاو ىطفربلا ناب فورعملا يركسدلا يراصنالا

 اطفري ىلا ةيسنلاب همسا ظلنو فرتو هدادجا اسهل س00
 يف دادخبب دلو . مسالا اذه هيلع بانف كاملا رم ىرق نم ةيرق اضيا يهو
 +70 ةنس بحر لوا ف هللا همحر تامو.ه15 ةنس روش نم ناضمر روش

 تناكدنع اننامز يف عدتج باوبلا نبا طخ ةعاق نيرشعو ةسمخ فاخو

 هتامج نم رعش هلو . امارش يف يلاغي ناكو

 لالدو نق دص دضتو . نلذتا ليم 000 اد

 لاصو موب بحلا يف هنايحو ةعيطق موب كنم ميتا فتح
 [يإ

 : _ لام الاب كيف ..كليقلا االول  ىبمادم راحت ف 0

 لاطم ريغ لطملا رحمو ان صلقم ريغ لصولا لظو يدهوع

 لاضفالاو مامنالا يذ نيدلار دب ءانس نامزلا سبل اعأكو
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 مدهتب مو ايدلا تمدهت ىقتلاو لضفلا هداش ءانب ام اذا

 ةفيرشلاحنملاو ةسيفنلا صئاصلللا هذه نم هلوخ ام هيلع سرح ىلاعت هللاف

 حامر عرشأ اذا رصنلا نم هلخم ملم. هترضاحمب ةحارلا بولقلا مدعت الو
 | . فيلأتلا كلذ ذافنا نع هراذتعا اماف . هدوجو هنع هترظانم موب لدجلا

 . ةطلاغملا نم كلذ ءارو ام خم اهف . فيررعتلا دعب هنم غارفلل هراكناو

 اذا ةبتاعملا نا الولو . ةطسابملا لابح مطق نم تقو لك ىف هدم امو

 . داهع ءافصلا نم اهيواطم يف دوجتو . دادو ابعم لسن الق تقح

 نالوملا ُك' نغلاب دق دراوش يدتغت لقعلا ةعوطقم اهتلسرال

 نانذا عمأاس نم تحمس امو رظأبسمشلا ىأر ام ىقبت صراوق
 .ًانوع هيلع نوكأ الاو . هبراشم ءافصو هرطاخماججاب داع ام دوصقملا نكس

 ىلع ربصلا نم رسيأ . هلامف ىلع ربصلا تبر دقو امس ال . هيئاونو ىهدلل
 '07 0 هايس اك لوصولا دنع اهتدجو يتاف ةحللا اماف.. هلاصو كرت
 'بولقلا داتقت عنصنلا نع ةديعب فلكتلا ةسبل نم ةيراع اهانعمو ابظفل

 نوصللا ردلاو نونكملا .دقعلا كلذ. ىلا اهنرق ول هالوا ناك امو اهتمزاب

 | فلؤتنا طمسلا كلذل بقترا ااهز لش ةرسملاو امك ىمعنلا تناكف

 | اف هدساوح رثكتو همومه لقت ًاموي هلوصول رظتناو هدئادب عمجتو هدئارف
 ظ ادأشو هف ركفلا ماوس حرس نا هزوعمب الف . همار ىتم هيلع رذعتمب كاذ

 أ| ءالعنم ديزم هتداع ا ىلع ًايرج دعولا زاجناو هتفرعمو كلذ يف هبأأرلو
 ا هدحو ىلاغت هللا ءاش نا هتلها ىلع لوفالا ًارطب ال
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 ناضاإلا يف دعت هيف ترص ةيحافز ةلض ناركش ناي

 نامزلا مذب ىتيررغا. تنأ ... نكللو, ناسا مذ. نيل نيل

 نب ةلودلا ديد ىلا اببتك يريرملا ياللا باوج يف همالك نمو

 "نم ينم روصقلاو هرابم يلاوت يفمامالا ثلا انديس:'”هركشد يراسالا

 نامزلا هدرفا غ نعرتكتوا هيمان ضر 00

 هعفشن ملو .هدبع مداش أم ىلع هند نم يب رصتقا الهف . هترساو هلها قع

 هدقع اكرم ناكو ُي ركش ىوق ا لوطي

 افعْص دقن يركش ىوق تهوأ ادم يتيلوأ 5معا كفا

 افشكتم حيرصتلاب كتقال يترذعم مويلا دعب كيلاف

 السام ركش موقا ىتح ةفراع يلا ندد

 ناكناسحالا نم هررّشو.ةعانصلا نسحو ةعاربلا نم "يلا هوزعب ام اماف

 ىلع قفتاو .يواعدلا ايف تديث نا لاح كلتف . ةعاذالا نم ىلوا هل "يملا

 . هقاوسل يلاوتلا نهدايجم ابيلا تبرج اهناف . يلاوملاو فلاخلا اهلهن ةحص

 تاقباسلا نم كلذ دعب اياذرلا نباو . هقئاقح لهانم ىلا يداوصلا

 ةيدكلاو . سسانملا تاميرك نم ةفرقملاو . تاقحاللا نم ةرصفملاو

 .بساكلا تاحيجي ا
 مدقا ىهدلا ىلع يداعب توبخ ائرهد ءانبا بادآلا ىلا تقبس

 مهرج لئابق تداس مك تسبلو "”يضأ ةعيبض تّشبا 5 كتلسلو

 مستت مل ءاسعق ةعرافو 2 هّيسر ْلَحْلحي مل ادوط نكلو

 ام: يناغالا باتك عجار(0 عم لصالا يفن(01098 ةحفص عجار )١(



  ايح نب دمحأ نب دم و اروذ

 .ًاموب ناك هنا ثدحم باتكلا فرش تمم لاق يوليقلا يلعوبا يثدح
 ةفالخلا راد نم شارف هءاخل ةريبه نب ىحن نددلا نوعربزولا سا يف

 " جورخ قفتاو لاق.“ دحا لك نم هناك ب حب ناك أئش يرضحمب هثدحو
 تدضمو تدحرخو أبا تو ينع م لغشف سانلا هدنع ع مججا دقو شارفلا

 أ نيب تفقو الف هترضح ىلا يندر نم ينءاج ىتح ةءاعلا باب تلصو اَمف

 مت لاققا ةساجلا تبي .همايا ماداو ريزولا انالوم ىلا هللا نسحا تلق هيدب

 . مهش ملو هدنع نم تجرخو لاق . كلثمع نظلا اذك كيف هللا كرا ضما

 .اهعاجج ينا ريغ ضعب رس ىلع . مهضعل علطمتسسل قدص نايتفو

 ْ هرعش نمو
 ااهلاخم .قوربلاك انانتلا علو اهلا ىىصق ليلا نويملاو اما

 ااحلايخ مالظلا منج يف راز دقو هرشن جرأت يداولا فطعنمو

 املاقتنا عابطلا يف دددش نكلو ىوه لا عزب ام نارجحلا يف ناكدقو

 انو
 احلامت ءامدلا»و يكاذملا اوداقو ' ايلا لخيدقو اوداج يالا نا ايأ
 اهلاعر لش د ةدوعم ةمزعب كاضر نم ينع رهدلا دد

 ”جفلاوبا خيشلا يندشنا نيينسملا نييولعلا ةّيعم ينب ضعب طخ تدجوو

 ١" 4] نورقلا تر ابنم نش - -انلاابآ جوربلا رشع يدا .لق ظ

 دحأ لك نع هناك بحي : هلعل )١( ظ
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  3*ئ يرفلا وبا ايج نب ةزمح نب دمحا نب دم

 انطف اي وغل اروح ناك باّتكلا فرش يقلي ةيديزملا ةلللا لها نم

 يبا بيقتثلا ىلع ًارقف دادنب مدق ةودم هلئاسرو هرعش الضزتم انعاش
 يبا نع هدعب .دخا 9 هنع ذخاو يوحنلا يرجشلا نب هللا ةيه تاداعسلا

 نب دحاولا دبع رفعج يبا يضاقلا ىلع ثيدحلا ععسو باشملاا نب دم

 هلو ريزولا ةريبه نبا صو ذاباريطم نم هدلومو هلصاو ىنقثلا نب دما

 ينتدحب . ير رلا نن.مساقلا دمج يفا لئاسرل ةبوجا الص اليا
 نيناهلا للع فين دقو هالو ةنس يف تامو . هتبار انا لاق يوليقلا ىلع وا .

 يللا جرفملا نب هللا دبع نب دوم ءانثلاوبا يندشنا لاق يثيدلا نبا يندشنا

 هسفنل ايج نب دمحا نب دم جرفلاو.ا باتكلا فرش يندشنا لاق

 (ةوينسم الف دس ”قباسال 2ىوه لا ندايم يف يرجأ ماتح

 ىلا ضرا ىلا برط ينزه ام

 قرفم دالبلا فارطاب قوش

 قيمعو عرجا ضرعت اللا

 قف رف هئم لمشلا تيتش يوحن

 ةيزم ضرات تاق ٠ عماد.مو

 لكوم عومدلاب ”ينفج نآكف
 ةداع قوت راصف نامزلا مدق

 ىوه لا عزبام زار جملا يف ناكدق
 ىربي نا يدبعل ىلا تكل

 عليوطب يل مايالا تداع نا
 يترفزب مارغلا ىلع 0

 هه

 كت“

)43( 

 قورب عولضلا نيب ال تعل

 قول ىو يلق نأكو

 قوشعلا هلالد ”نكرتيف
 قوش. مارغلا نم قيفتسي ول
 قيراعم هدروو :ءانضلا ده

 قيرط نيحزانلاو ينمص وا

 قونلا ثبأ امب ”نب رطنلو
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 اذكهم فاوملا لاق .ًالوق الو ةحصن دمج نبال عمست الو ًابحاصم خيشلا
 || نزاخ دمح نبا نوك يف يزوملا نبا ةءاور قفاو دقو ربملا اذه تدجو

 ' له يردأ الو“ ”ةينكلا يف هفلاخو رصعلا ةيراقميفو نيروسلان يب ىتكلا

 ىلع تفقو م عا هّللاو ةينكلا يف اهدحا طلغ دقوا هريغ وا اذه وه

 ظ  يلبصوملا فاطع نب دم نا اقل ةيشاح ىلع هطخم ينامعسال يذلا ليذملا

 يريغهلأسو لاق ةنسلاَقف هدلوم نع نزاخلا دمج نب روصنم ابا لأس

 ىخترملاز ال هنع تسيل ةباكلا هذه نا ىلع لدب اذهو 4٠7 ةنسلاقف

 السي ةرشع "7 ما نب دمح نبا ناكدق ذئتيح نوكف 45 ةنس تام

 ظ باوملاب معا لجو لع ةفاودسا نع اهاسعو هنعةءاكملا نوكستن ا ليحتسيف

 * يزاريشلا درماوج نب دمحا نب دمح اع

 "نب دما نب دمحا نب هللا دبع دم يبا خيش يوحنلا ناطقلا ركبوا

 . نب ىلع ىلع درماوج نا أرآ وحنلا ذخأ هنعو هبّدْؤمو هجرخو باشحلا

 ش ادب تامو هاورو ثيدحلا عمو هريغ ىلعو يناوريقلا يشاجما لاضف

 ' يلع يبا يف ناكهطخمب هنأرق ايف باشحلا نب دم وبا خييشلا لاق ه١٠ ةنس
 5 ركب وبا انخيش ناكدقلو ردص ةمالس انخيش يلّوحلا ىلع نب نسحلا

 '0] هريشو هن ماوي هللا همحر ناطتآلاب فورعملا يزاريشلا درماوج نا

 . دعباو اك 7 عقرإو ةلزم هن. لغأ وه. نم هريثباو هم أضرعم لول ناكف

  ةقوه ملوق نم نسحأب دومباو ةدالبلا نع ربع ام هلوق نم ناكف ًاتيص

 || اهرك ذب لّوطأ ال صيصاقاو رداون يلوحلا اذه عم ركب ابا خيشلا ينعا هلو

 ةريشع ىلاع ينعي (5) فالؤمال مهو انه )١(
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 ناك لاقو يزوألا نبا كلذ 2 ه٠ ةنس نابعُش رش كلان يف تام

 دمتعيو هيف بغرب ريثك سانلا يدأب دوحوم هطخو يوم اضاف 8 دأ

 ةرهنيح فيقنلاو يوخنلا يردشلا نب .تادامدلا ول نآكو راد انف
 اهريغو ناليغ ىرباو يخونتلا نسحملا نب يلع ممم. هنابتكتس اماريثك

 يف هطخ ! .باتك" ع هعامس تدحوؤ ةعيشلا بهذم ىلع ا 3 ىلعو

 بانك ف "ىباصلا نب دمخ نسحلا وا ةمعنلا سرغ ثدحو ..4م» ةئس

 نزاخ ريزولا ريشدرا نب رو.اس ابفقو يتلا ملعلا ر رادب ناك : لاق تاوفحلا

 نا رودأس ةافو نم ةردشك قياسا 2 كلذ دعب قفتاو روصنم يباب فرع

 بيق ' يوسولا ن :يلمطأ خو لع مسأقلا ي يبا ىغترملا ىلا رادلا ةأعارم تلا

 ناكو هس لع رشم دنح ن , هلا دنع يباب فرع رخخا ١ ةهم بآرف نييبلاطلا

 هنا كلذ نف ًائاد هم ىهاتي راصف اركمو اديك روصنم ينال دمصف ةيهاد

 .*يش ياب ععزناو هل لاف اهمظعم بهذو بتكلا تكيله هن ف هل لاق

 ٌلِجالا دصقتن' لاق.كلذيف لمض اف لاق.اهع ممبعو ابيف مهتيعو ثيغاربلاب لاق

 مل هدنع دعما مهئاود نفى * جارخا هلذستو لاطتي هملاطتو ىذترملا

 هل لاقو همدخو ىضترملا ىلا ىذف . ررضلا نمؤيرو قرولا نيب هرشننل

 نزاملا ىلا اديس مدقتب طايتحالاو حصنلا قيرط نمو راقوو نوكسب

 ممم كلالحلا ىلع بتكلا تفرشا دقف ثيغاربلا ءاود نم *يث .جارخاب

 ىضترملا لاقف.مررمضل دعبملا مهل عناملا ءاودلا جارخا ليج هرما كرادتنل

 اهيا َق لزهو زنط ةيسع هللا نمل ار ركم ثيغاربلا ثيغاربلا

 « ناكو » هلعل (5)
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 لئالدلالملارحسلانميدنعف ةلدم مارملا رحسلاب تنك ناف

 لباب هيف تميخ ناكم لكو اهرعس لمتلا نيعالا ريعت فاوق
 تارفلا طاش ىلع تيرأر هل لاق. ةلودلا فيس ىلا بلاط يبا دلو ردابف

 | الا فيس لاقق .تايالا هذه دشتي وهو قرشلا ىلا زويملا د زي ًاسراف

 | رذتعاف هقلف هركسع نم لق يف هتقول ىكرف يدرويبالا الاوه ام كبباو

 ] ف هلازناب صعأو ةرعش عامس نم هعانتما يف هردع هفرعو عوجرلا هلو

 .ةميث كلذ ىلع ديزب ام بايثلاو ليخلا نمو رانبد فلا هيلا لمحو هعم هراد
 ' قارئطلا *يشنملا ليممسا نب ىحن قحساوبا يندشنا ىميتلا هللا ديبع لاق

 يدرويبالل ًايئرم هسفنل دشن يدلاو تمم لاق

 ربصلاو باصلا ريغ تعرجت الف الظ ىلع ءام يل كدب غاس نا

 'اذا)اب كعتم الف يع تبغ ذم < نسح ىلا ايندلا قم تراظن.ناوا

 رطو نم شبيلا يفاف تيضم اك ىغم مث ضغلا بابشلاو ينتبح
 '001] لامآ ىلا تنبتلا وا .. انملوطأ رامحالا نم ثنلب ينبه

 | 2 نم كنم يلاف تنا نيأمأ هل عاجترا ال بابشد يل فيكف

 ارئالا ىلع قاحل لوا نكن "ات تييش ناو امس

 6 روصنم ونا دمح نب ىهاط نب دمحا نب دمح 3#

 9* مركلاب روصنم برد ينكاس نم ةميدقلا بتكلا رادل نزاملا

 يتلا ةلمخا نم ١411 ةلاسرلاب يرعملا ءالعلا وبا هيلا هجو لجرلا اذه )١(

 راد أ نم هيلع انعقو ام انعمح باتكلا كلذ ةمدقم ينو (1894 ةنس) اهانرشن

 ١ ةعدقلا بتكلا
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 تنكو لاق.هيفلتل ةلودلا فيس جرخ طق هن عمتجا ابابق نكي ملو هل احدتمم

 مهم هعابتأ نم ةريث ؛؟ ةعاجج ف كر يا تدهاشف جرخ نهف

 نامن هيدي نيبو عوفرم فيس هءاروو ًامالغ نوثالث كرتلا كيلاملا نم
 دحا ىلع ناكف هلقث انددعو سهذلا ”" تاراسف رسلاو بكارملاب

 حرف انالومب الا نطاخي ال ًالظمم ًاليلج ًامرتح ًاببهم ناكو ااشب نب رشعو
 دحا يقل يف هلثم دبعي ملام ماركآلاو ربلأ ن نم هل رهظاو ةلودلا فيس هن
 هيلا لمحو همابع مايقلا ىلع رفوتلاو هناك او هلازناب عا هآقلتي نكس

 لع مزع دق يدر وينالا ناكو ديعا ةثالثو نصح ةئالثو راشد ةثامسم

 اهيف لوقب يتلا هتديصق ةلودلا فيس داشنا

 رديلاو ةرينملا يملا هب كيلع تفطمن تفتلا كيفطع يأ يفو

 هاقلي نا هسفن يف ناك ام بسحل هل دعا ةلودلا فيس نكي, لو هني هنيع مول ف

 قيلب ام دعيل مويلا كاذ رعاس هدعوو هيلا رذتعاو هرعش ىلع هزيجو هب

 هربأ نامزلا رم ىلع قبو هركذ سانلا نيب هه نسم ام ن0
 اًرايكتتسا هنم هعامس نع هعفاد دق ةلودلا فيس نا ةلودلا لضفا دقتعاف

 تارفلا هلقث اوربي نا ههاأ يدزوسالا صاف انا هب لس نأ
 نب بااط يبا دلو ىوس دحا هب لعب نا ريغ نم جرخو تاعفد يف ًاقرفتم
 هروبع نيح تارذلا 'ىطاش ىلع دشن هعم هناف شبح

 لها دفرلاب كيدان الو جار معفم ريلغاب كيداوال لبابأ

 لحار كننع ينلا اراع كبسحو ةعسق دالبلاف ينع تةض نأل

 ماجللا اهانعم راسفا رس ةيسراف ةلك (1)



 6 يدروربالا دمح| نب دم ان

 لبعد يلا رعش ابرك يبا ىلع ًارتإ تنك لاق قيلاوملا نبروصنم وبا
 تببلا اذه ىلا تلصو ىتح يججلا

 حدو جاع فقو اهنم عوض ابا برغيو اهاحاشو لوجن
 عبشيو هلوقبو اشحلا ةيصم ام "أب اهحاشو لوحي هلوق افصو هل تاقق لاق

 | ابلبح برغيو 0 و م | دو جاع فقو اهنم

 ا ] لاق هدنع . ١رم تق الف رضاح يدرويبالا:ناكو يزدأ ال.لاقف
 | ينمبتا لامتف . مأ قيل ٠ تدبلا اذهه :ىعم كرمت نا كاع يدرويالا

 نا ىلا ابفوطي لم زازج اهف ةلس جرخاو ينسلجأف هتيب ىلا همم تيضف
 :و نايس يبا. لآ نم ةأرما حا دم هنا يل لاقو اهف رظنف ةقرو جرخا

 ا هلوق هتاراختا نم ٠ "نيالا ةقر شماو نشمح هس مهناب نوفصوي
 1 ٠ يبصنم ةلالج هل نأو يوأش كردع سلو يناجاسي نمي

 ' كوكلاءاطتماوةداتقلاطرخ هّمأ ام نودف“ نبتت ال

 ١ 000 يد يا لمت هلأساف ا ريخ انبأ معي ديل

 7 يتلا قاخ اهنيط نم ةمونرج تمم» ”رغالا ةيواعم يدج
 ا يلو هب نور 0 وذبف لاح تمعفر ارش هتروو

 ١ :رم هارب ام دعب يدرويبالل لصح دقلو يميتلا يلع نب هللا دبع لاق

 ”(تارزوو ناسارخ كولم نم رعشلاب هعجتلا امم هراعشا يف نامزلا ىوكش

 ايف 'ىناه نبالو هرصع يف 'ىنتمال لصحم ملام اهئلرماو قارملا ءافلخو
 ” ملا نب كاملا دبع نب دم دعسوبا يضاقلا هيطئدح ١م كلذ نف هرصم

2 00 

 |ةفدص ةلودلا فيس ىلع ةلحلا مدق امل يدروسالا ةلودلا لضفا نا ميدنلا
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 هلو
 هيأ ضاي رلا لثم 50 اننمك و
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 باشحالا 4 تعاص لخآب قف

 باذك رحاس اولاق حودمم لا اورصباو ةاورلا اهدشانت اذاف

 هلو
 ةيساف دا نالأ نابع ام

 فلن نم سفنلا اهتبح ةايح 5و

 ابهحدام ءاقرولا فصن نا ىلاو

 هلو
 ةمذرش نيب يأقم تمئس دقو

 مهجوأو اسدلا ركل لذارأ

 هلو

 ةبابص يباو دجن ىلع مالأ

 هقارف قيل ال نم ىلا لف

 ”ىراط لك هناريج نم مركأو

 هبحو:,:هاوب ينل يح
 يناج رهدلل نال أم ىوهلا الولو

 لجالا ىلا ةاقرص ةعاجشلا نظ

 لجو نم ساقلا هاوح نمأ برو

 يبق نم زجملا نا تمون ىتح
 لَحكَلب ءامد الح دع وا قوطلاب

 ينم تبطق بلا ترظن اذا

 منلا ةجهم اهنع ّرقفلا دلع ١

 امفر ىلذاع ايو ىمدأي كدناإو

 ْشأ يدكلو يثاولا دمسي ه

 قس يد نم هنأ ادادو دو

 ىقب ف دج لها اب قمر ىوس

 ىقلا اع شي رق ينم تيضر الو

 ينثدح لاق يذي واعتلا نءاب فورعملا رعاشلا هللا ديبع نب دم طخ تأرق
 خيشلا ينثدح لاق باشكلا نب دما نب دما ن هللا دبع دم وبا خيشلا



 ه*# يدروربالا دمحا نب دمحم ؟ه

 هلو
 تعلط ام نيجشللا امعاو ول ةداغو

 ةلجشم ليللا ءادرب اهنقاع

 ابيب نا ًافوخ هيمحأ تلظف
_ 

 قلاب ناد د ترو

 ىجااو لضفلاب قازرالا تاب ولو

 ةجرف مهلل نا ًاربص سفنايف
 0 ضرالا ىءوتسي سسح يلو

 هرعش ديج نم وهو اضبإ هلو
 نع دقرت ظاحلالا ةلملعو

 جرح اهراوسك هداؤفو
 ةسعان بهشلاو اهشاع

 رصق كرم ليللاو اهم

 هب فافعلا لا قناعع

 ايل نط .اندنلما مث

 لقط ىعمدأ ن 4 اهرحنو

 هلو
 ترظن وا يللا يفت قطن نا ءاضي

 سس همدقف

 سمع مل نابلا نصغو ىضغا مترلاو

 سلغلا يف ىلحلا درب تيتا نع

 سضنلاب دقعلا بذا نا يقنأو

 سسع ينرخاو
 ردصلا علا لذ ىتح رهدلا هن

 رفو هل بوش دا وجرب ناك امل

 ربقلا وا يدنعزمءلا الا كل اف

 | رقفلا امنقدي باسحالاو مدعلا ىلع

 قرالا هنفج حئاصي بص

 200 ل]بجلعوك هدلسصو

 قطتنم ءالظلاب قفالاو
 قفشلا هر مللي داك دق

 قاع قتلا لايذإب ميك
 دل هءعوبط مساق حص

 قبع اهرشن نم يتحارب و



 ام ليمجي اونأ ام يس تلبا

 تملطت .لرينمؤملا ريما ىلاو

 ملظم ليل 'نهدئام نيابي

 ىنتيت ةيادحلا هتعاط .لثمب
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 يتبطم فخم لهيرغش تيل
 يقوربو ىزثلا نا هن ذل

 لقأ ل ةلمر بح يعاود الولإ
 هب رمو قيقملا لثأ اذيشاي

 ابصلا فرت نم لوقلا عجر ةفيعض

 اهلوسر يلا ارب تقبل

 يد اورذن ذإ "يللا لع فا
 اهروزأ ناةيفسرلا فو

 ةليل تاب الف ىنع تيضر اذا

 "بيجو اهم بواقلل بوطخ ظ

 مَ, ةيراج لادقالا سد
 8 ا
 بالك اهبلاطم يف حجنيف ظ

 زازطصا اه نيمار عضاختو

 كل
 ردجأ مراكحلاب ينآن ينآ

 ربحت ضايرلا مستبا اي حّدم
 رفسم حبص نهدراش مغيو

 نع .:ةصاسقتا ١ هلئان لضفو

 لهسلا عرجالاو درفلا سيثكلا ثيحب

 لبولا اهريهازأ و ذغي بر يثاوح

 لمرلا يتس هب اهانغم ترز اذا

 لئالا اذ الف هنع تاحر ناو

 ليمنلا نش ما كانت راك اال
 واسن: نم ةهش رتحلاو اهريغأل
 ولغي هنا لع ايف هصخراس

 لتقلا اهرجم ىلع يربص نمْحَوْرَأو
 لهالاو ةريشعلا الا سضغ ىلع

 تيشل اننقرانم انه داك

 سرب اب لوقعلا يوذم.رب
 ند 3 راض باغلا كاو

 برصت مأ يطخمأ يردن اف
 تبل نشألا مطالب فيكو

)46( 
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 ثداع كبانج نع ينادع دقلو

 يتتاف تبرتغا وا تبرتقا ناو

 يغتباام اهلظ يف يل كالعو

 هرين و يسجاه كحدم يدسل

 يلصاوف ىلملا اهيا دادغل

 ةبيطل ”"_:رجتسملا قحو يفا

 لا ١ هلو امج ىتأكو

 اهليذ ةفالخلا اه رم طرأ

 ةنج انيلع تبلج اهناكف

 يرشعم ينع دص ذأ يم

 قىتفلا مصب امي ضيشام لك نم

 هديك ةفاخ يدب هنم تضفنف

 ىدرألاب مطخم '"روثأمل ضيالاو

 روج نع 371 مهلمش ضفراف

 مم هنا نا ىرتل ىلأو

 « موتحلا» » للصالا ف )ع قنعلا فئطاع يا روصأ قلل

 . درو ام ىلع 2 في.لاو 1117 ةئس نانبل يف عوبطملا يدزوسالا ناويد يف

 ( سوماقلا يف هانعم ةيقب عجارو ) قنورلا وذ

 ريغالا نامزلا هه "لع. ىحنأ

 ارؤكت ال فراوع ركشد جف

 رخذب ام احلا يلك نمو اهنم
 رفوا كحادتما يف يظحو يركف

 رعضلا صالقلا هل نكت اقنع

 وصأ اهارذ ىلاو اهبل فلك

 ايبا رادلاو

 5 كولملا نم هابحلا امو

 |01لأ امف ضاف ةلجد. نأكو
 001 ىئادتلا هاداهت كسم

 ةحزأت

 لذارالا نم 1 ىنبو

 اعد نا اننا يوذ سو يع

13 
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 نيدقحم ان دقو ٠



 * يدرويبالا دمحا نب دم وع

 هرضح ب 0 0

 هدرب عئاشو ينفحلب زعلاو

 يلثومو فتئاوملا عردا مالغو

 هنايس ريثكلا نمزلا ةرغ وه
 انقلا بيبانأ تدرطا امك هلو

 ةحاممو قبلا لع فو ًالعو
 بحاس وه نم تاواصلا عفن ال

 قرام ةماه هنع تايم“ ولو

 هلوسر مع نباب سرحب هللا
 ىملا عسل ىن-غلا ثيح هنافعف

 مرامجأ هفيسلو  هبيسلو
 هيامرعان كيما نادل هنأكو

 ايمانا تلمح د اذاو

 ةروك ذه قا 0 عئاقو مهو

 امد ةفعار تابللا يف رمل
 اطخلا لهس هعدر نكي نرقلاو

 تقرشاو جاجعلا نم رامملا احدو

 ءىرضاال ام اللا لآ عيفشلا ناب

 ىدتحال يتلا كتيمت ديغ طلإ

 اهدانرب كر ايلول حملا

 اا

 رعس دايملا

 محح يراصو صاالدلا قاح

 كرتعع ران

 وطنا ,ددحا ١ قلنا نع

 ربملا هاتو. هل ريرسلا يهز

 رخزب ةوبنلب قرعو فرش
 ددحم .ننألو اوم ءاغرلا ١ ناع

 روزا هاوه نعو لال_ضلا ليذ

 رفغلا اهملا همراوص اعدل

 رسعنبو نامي هبو ىدملا ند

 رمكش ١ انتلا صريح . هلادعو

 رصقتو لوطت ةلضعم لك ف

 رفعجو تامركملا يف دمخو

 ريختملا صهوحلاو : ىرذلا مهف

 رسنالاو اهنيدح بائذلا يورك

 رجالا عيمتلا اهبضخم ضيبلاو
 رثعل مجاجتجاب ةيجوعالاو

 رمقم ليل وهف مراوصلا هيف
 د الا ليلا هيو تتناط

 رزغأ ايم ىف .فاجلا امن

 رمزألا نمل ةضشلا اب



 1 5 دم ءارض يمل ذإ

 ام سلو راغصلا ؤشنلا كتادلو

 هئانرا ان“ تقرش سلم يه
 يعمادم بوصو يسافنا رحت

 يرظان دهاعملا كلت يف لبجأو

 اهنال حو ٍ 5 دراو
 املا قاع ىوملا شتم

 ملك

 ابتعزا اش يلذع ترواعتو

 يننا ةريشعلا ىلع نوب دقلو

 اهديج مفرب ءافيه يتحمعو
 ىركلا لعةاشولا نافجاو تقرط

 ةنسساك يسدلا قع يفججيشلا]
 اهحاشو ينث سم فيس دات

 يب عورب بقلاو انقرتفا م
 هدقع كحضن نيح نب ردلاو |

 مهطم قوف لديللا دخ تنطوف

 تدق

 شكا هب م د_>ولاو

 | رضخالا بابشلا قرو اهلالظأ

 رعصل موالملا 0 كيف هاقلأ

 | دن ةيبعلا لاح: يف نحت ذإ
 رطتو حارت هملاعم تحضأ

 اركي يفرطو اهفرعي باقلاف

 ربح حاوجلا يف كرس ليقع
 ارذعاو كاوه ىف نفعا لظاو

 .رطش هلم ميلا داك 0

 . 539 و مالملا هب هل لقي 72

 ربساو نودقريف مارثلا وكشأ

 رذؤج اهرظان ضفخمو أشر
 شط بهايغلا ةيدراو ىوطن

 ردك الا ج امعلا افاصي قرز

 ااونلا فعو تمرك عمجاضم

 ”وحأ لازغ هعدوب ًادسأ

 ارثشي ينوفج نف تيكب اذاو

 رست حايرلا هتاغل 2-7
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 . مدخلا عفاوش نم هفلسأ امل . صاصتخالاو ءابتجالا ايازم هباجحتساو

 ه نيقيلا صولخ نم هردصب ءاعد ىلع أ رفوتم 7 ممذلا رصاوأ نم هدهمو

 لوثملا نع عناوملا تدسص نلو . نيدلا تاسضرتفم نم هب ةلصاوملا دعو

 يف وهف . ةفب رشلا ةمدخلا يف مركألا بانجلاب ءارذتسالاو . ةفينا ةدسلاب

 د ماعلا ناسلا ىلع .هءارتغاو اهنع هحازتنا ينرابو . هءارتقاو أبنم هوند يتلاج

 دقو . مدت_سم ةرهازلا م انالا تاحن ن ٠ هلمان الو ٠ ميقم ةعاشلا ىف

 هنا . ايذاج يمنلا ءادرإ 0 0 دهشتس الو هناعس هلا مع

 امم حشتي . ءاعدلاو ركشلاب ناسللا قلطنم . ءالولا ىلع نانملا يوطم

 بغي. ناكو . هباباج باس ًارشان ليلا اهعرّديو . هنان نع ًارشاك حبصلا

 دياقعلا موعدتو . لئابحلا هل نوبصنيو . لئاوغلا هنوغب, موقل ءاقثأ همدخ |
220 ( 

 ٍنوبقري.الو.هريمض يف هنجا أم ريغ هنع لوقربو . هريفنب ىلا ةلوخدملا

 يادار ا مكارم ىلع جاردتسالا مديزبو . ًاماعقاو لإ نمؤم يف

 رارنلاو . ءالظلا ةئشان,.فمتلاو . ًالبج ليللا ذختاف . الجو رعشتسا ىتج

 مايألاو . ريداقللا مهيف 'ئىطبتسي لزب مو ٠ ءاسالا قس لم قال

 مرش تضقشاو . مركم م6 ناك رييغتلاو ليدبتلا سقعي امب زمرت

 . مرسو

 مئاوقلا عدف هيراكأ لاب اف اهمورق يترطاخول ىرذلا ترذع

 ىلا د>و ذا. ًالبطمو 8 57 ةيفامآلا حداملا ىلع ةرباثملا مداحلا دواعو

 هذهو .: البس اهم ةمزكملا ةمامألا فقاومو ةمظعلاو زملا رقم ةعلاطم

 » نوعري » ينعي (؟) «نووريو» هلعل 000(
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 هل دشناو

 يتنأ ردد لو يرهد يل ركتن
 هؤادتعا فيكس طملا ينيرب تابف

 لزغلا يف هل

 ةخانم اياطملاف ذع ىلا َرْصعَأ

 ةريصق كيف مايالا تناك نئل

 هلو
 ةرظنب لييل فيلا ةادغ ينتمر

 ةيص هو اهظاحلا قش تكش

 هلو
 -حع 00

 ادحام عورا فارشالا ةنب ااب ىلص

 ركاخو لاش نيب هكر الو

 ىدعلا همحرت داك ىح لذ دقف

 رذتمي هب هللاب ربظتسملا نيتمؤملا ريمأ ىلا اهتك ةلاسر كلذ دعب تدجوو
 #0 ناسحا:اهتخس دادغب نم كرش 3 هقل تن

 اوارشا ف هللا داز ةيلعلا ةدجملا ةيكرا ةرهاطلا ةيمامالا ةءوبنلا ةسدقلا
 الو . ابق ' لاسمح اهمادغا لبجو . اهراصتاو اهغاشأ زازعاو : اهراونأ

 هو ماعلاو "صاخلا رمتو . مانالا ل

 ةك اشلا مزتلاو . مي ءالولا يف ةديشرلا بهاذملا حبسا نم

 صالحا بادهأ مداملا دا ءانخ الو . عباتتملا ءانثلا يف ة ةديجلا

 ل أم ةعص ىلع لدت

 هس + أابمعن ليالق اهءايلوأ بلس

 نم اهم اهمدخ

 6# يدرويبالا دمحا نب دمم

 قوكي. قلك ربصلا هبرأ تبو

 - ابيقم حاض ءادرج ةلذنع
 . .ابليطتسا اهدمب يل ةنح ف

 رئالاسملا مج ملا طانم ديعب
 كحاضو كابو باتغمو رو
 4 007 ءايبظ ا بلا امو



 كذا * يدوربالا دمحا نب دم © ِ

 هل دشناو

 لذتبع لاح ىلع يضرع سلف لذعلاو موالا برغ ةيمأ يد
 لفسلا ةبصعلا لاؤس قيفلكت دلو ءامحلا قبتساف مدعلا ,نقىسم نا

 لزغ نعو ركل نع رتف 36 ةقدنإ لوقلا ريخو يلم رعشف

 يل بضغير دجلاف هتلق نا حدملو أقلخ هب ىضرا الف ءاجحلا اما

 لوخلاك نيضاملا ّيفالسالاوناك مهلئاوا ًاماوقا حدما فيكو
 5 1 مس ع

 ةسنملا ةمئألا حدم يف ًاضيأ هلو

 ةبيقت هيلايو ةيطو”
 ةبرغ لذلا سلب ناكم نم مو لك

 ةبيشق ىلس نالبق هأبص درب ىوطو

 ةييححت هاوه 6 وعدب موقلاب ىدتقاو

 ةييرض معلا يف فر ب.ال ىنمجلا مهم

 ةبيبط يريشقلاف ثردح  لقفا اذاو

 ةيبلص يأرا مزاح تيعشا يأ[ 0

 ةبصن لضفلا نم ر وفوم دواد واق

 ةب رباام هم سس ىر ىسع واو

 ةدمحت ضورأا كعحدح -هسبلا لحز وذ مه.داح

 ةبيهل ءاملا ديلا َىح قربلا هيف راط



 4# يدروربالا دمحا نب دمت وف م

 | لئاوألا هعطتست ملاع تل هنامز ريخالا تنك ناو او

 فاتخلا باتك .اسنو درويبا خعرات باتك اهنم : ةريثك فيناصت هلو

 ةزمن باتك . نايفس يبا لا بسن يف نالجلا ةسبق باتك فلتؤملاو
 يقاسنلا نمحرلا دبع يبا باتك لاجر يف ىتتجلا نم ىتلا باتك.ظفاحلا
 باسنا يف فلتئاو فلتخا ام باتك ٠ هببرغ حرشو ةروثأملا ننسلا يف

 ' اباسنالا يف ريك باتك. نف لك يف معلا تاقبط بناتك -بارلل

 | فضي ' كسك قارعلا ينك ام ىلا قاتشملا ةظن باتكت

 ” ناذهو“ ”” نارينلاو دال تس ىف نوزتلا ةلن باتك . ليحلا هيف

 | .دنزلا طقس يرعملا يلع هيف در“ ”حراقلا ةلبصلا باتك.ةنيقْلا ةردلا باتك

 | ىمالا ليمج ةريسلا نسح ناكو ابيلا :قبسام تافنصم ةغللا يف هلو

 | نمحرلا دبع نب ىهاقلا دبع يتلو رثك اف ثيردحلا عمم لاجرلا نم اين ارظنم
 «يناممسلا لاقو.ةروضحم ريغ ةعامج هنع ىورو هنع ذخاو يومنا يناجرجلا

 'ةمعمس لوش يزتطنلا مهارإ نبدمخ نب يلع نب دمح ميتفلا أبأ تصغب

 ظ 3 ةبرملا ىلع يعبط نرمأ ىتح ةنس نبرشع دادغبي تنك ليخ يدروسالا

 ظ ٠| تاعولا دبع نب نرحب طخ تأرقو لاق,ةنكل خضم را انا لبو

 | لغناو ردنو رن لاقف تافصلا هدب بردالا لثس

 | دانمأب يدرويبالل يتاعمسلا

 " ينلا قلخ اهنيط نم ةموئرج هب تمس ىغالا ةيواعم يدج
 ٌ 0 1 0 ف

 7 يلو هل لورخنا هيما وئيف ٠ هرانم : تعفر افرش هتروو



 هت ريغ بحلا يي“ قع م

 هبدبط ماقسلا باج نم ليبيا

 يذلاف كتر قاذ كفرط ناك نا

 تسبوا اهف هايشالا ةلقاف

 هلو
 انك ا يداؤش ةقالع

 ف جيت 7
 يرام ىتج امئايفر تيل .١

 ةباف فييشلا ةادغ يملا دقوا

 اعزج ىب يباح ياخ ىأر ال
 هل تاقف رهف ىفاي عد ل

 قفن سم وهو اهاوه وكشا ثنف

 ًاضتخ فيلا ةيبازل هيلا

 يردافف هساعا 7 قطبي و

 هنأ 2

 -ةسدتسيسدع

 ضإأظ”ظ#أ070100/00/0|] ]|1111| 1ز]ذ1 ]|#0|]|]| | ]| ]| ]|]|] ]| ]| ]1 كك -:يدحو

 سنا ا

 ةفاققم 6 يدرويبالا دمحا نب دمحم و

 يقابلاب يبهذاف ةبابصلا وكشن
 يقارلا نيع هترح“ نم قيفشو

 يقاسلا لمف قسملا ن دا ول

 قادحالا ةغاطو ا قر

 قاشعلا  ةرثكح.. لدب تضا

 اضرع اهلسرا

 اضرتفاو نمحرلا بجوا ام نوض

 اضفتناف ليللا لط هاد رقصلاك

 اضرغلا "ىطخي مل ىر نا رظانن

 0 لخ نعلا نك دج
 اضرص اهفرط يباق عدوا دعس أي

 اضمو اذا ايدجن قربلا هقوثد

 اضن. .نا قرغلاك وا مدلاب هأبش

 اضمو اهدنع ىللصملاو امنلا نيب.

 ن دجأ نب دمت وهو هبسل ف اةالتخا 50 0 طخ نم تأوقوا

 نب نامع نب د نب 4 هب وعم َن روصخنم لا

 فرصو ب تأ كاذيبنو دما ةغللا ة ةفرعم يف هرهد دب رقو هرصع'
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 هقاور دم لدعلا ثيح انفقو

 دم كولملا نبا ريرسلا قوفو

 هل يدق يتناخ ام يىنرماخل

 هقح هيفون ال ماقم كاذو

 يلوقل سيلف يلجر ترثع نال

 هيف ةيمدلا حاشو

 يبرا يهتط نم ىلاو ينرا نم

 دحا ىلا يحاال ينبه هدأ

 قل تائانلا يدنا نيب ينتكرت

 امرك ى زل تاشاشل يهجو كبررب

 حرم ىلع ض,ما مل رسيلا ينزه نا
 هتعوج دس هانغ نم ىتفلا يسح

 هلو
 هنافرعت ام بحلا نا قيلخ

 هيل اننا ايتو
 هَ
 ظرظخ ةفمآ اب كرك دل ترظغ

 ىبا م كاوس يلق نع دوذتو

 أءئاص ليكلا فيفط ريغ ليذلا فيفع هللا هحر ناكو يناببصالا دامعلا لاق

 : اص هل درواو بسسنلا ملعب ًاريبخ بدالا يف ًارحتم ليللا ماق رابنلا

 هي يدروربالا دمحأ نب دمحم +

 سابلاو دولا هاجرا يف ميخو

 . سانلا هتيينه طرف نم هل رخم

 سانيا شاملا ةرفن ينع در ناو

 سارلا مدقلا نع هيف بند ملاذا

 سايكأ لضافأ تلز كو راثع

 |,قلا ةنبسلا تاوبص أطأ لو

 ونلا نم ىوكش ًاسهنتم لظ ام

 ١ ذو يقع يبسح ىلع الف
 بضغلا ىلع ينم لمتشم ردصلاو

 أ ىلع مثجَأ م رضلا يسم وا

 | ةزم هينتق ام لكو

 ةجولا نم نينحلا نا ارك الف



 قراشم 7 0 2( اعد ف 0 0 كور“ لاق 5

 هدم يللا كف ءاعدلا اده ئش يأ هل تاقق « اهمراغمو ضر

 تايبالا

 يللاوعلاب يللاعملا ططخ اومح يحلل طرف يخنا معبو

 اهرزأ 0 نا نصاحن ت لا

 ايف يادم لاجراا غلب ناو

 لاوطلا لسالا ابش له ىلع
 لاجرلا نم تسلف هلواحأ

 يندضعف موقا نا تدراف اكتم 8 5 يلملا ىلع ونا /

 اف رش كلذ قك ادع دضعب او لاق 9 * مايقلا ىلع يننواعو 0

 دعب دادغس يتلا ةيماظنلاب تكلا راد ةنازخ نزخ يدرويب الا يلو دق إ

 يتئارذسالا ةافو تناكو ينئارفسالا ناولس نب بوقعي فسو. يبا يضاق

 ًايدأ ارعاش ًايضنا ىئتارغسالا فسوبونا ناكو 4ةيي1 لإ
 52 يفب ةلح بحاص لب نب روصنم ةلودلا ءابم ف لئاقلاوه

 دير نبا ةارفلا راج نكي اذا ىرقلا نع نملينلا تار“ اي

 يدتهم م االو ماسإ حبصلا الو عطاس رونلا الف روضنم باغ اذ

 : رصقلا ةددرخ باتك ف يتاه.دالا دماح نب د# داعلا ثدح

 هاشكلم نس دمح ناطلسلا كلم فارشا هر# رخآ يف ل يدروي 8

 لمو طقسف هالحر هناشن ناطاسلا رب رس كنع فتقاووهو مدلا هوه

 ظ ل



 « يدروربالا دمحا نب دمحم © 1

 ::لا ريبك ناكو ' ” هريد بابن نفدو ريطملا هاقس لب لاقيو هدنم نبا

 ةاعد نم ناكو ةقياضملاو ةجاملا عم طق ًائيش ادحا لأسي مل ةمحلا ميظع
 نيسحلا ىثرو . « اه. راغمو ضرالا قراشمينكلم مهالا » ةالصلا يف

 تلقت هطخ نمو اهنف لاق ةديصقب مالسلا

 دايز نمو ديزي نم ءيرب 2 رذخ نب ةسنعوهو يدخل
 | لج رجلا ةدعسم. نب ليممسا يدرويبالا عمس هي وريش لاق يناعمسلا لاق

 ادحاو ايدح يزاريشلا فلخ نب ركب ابأو دييشلا نب دمخ '"”باهولا دبعو

 لاق . يوحنلا يناجرإا ىهاقلا دبعو يدنقرمسلا دمحا نب نسملا دم ابأو

 ةسنع نب نامع نب فارشالا ةبتع نب رغصالا يا

 '0| د10, يذلا وه رننمالا ةيؤعمو لاق نافش .يبأ رب نيكألا

 هلشو درويب أو أسل نيب ةبصق يو نفوك ريد نم لوا ةيوعمو يدرون الا

 ىلع بتكو ةفيلخلا ىلا ةصق ةرم بتكو . يدباعلا مكح نب نابح اهيلا

 لأ نب ٠ ةيوعم ال نامع نب د نب ةيوعم ينعي 1 مداحلا انو

 درو ل 000 اق | هعشلاو ةيرنم ىلا ةسيلا ةفرللا ءركف ناس

 ابجعلا دمس نب دما نع يناعمكلا ثادحو . يواعلا مدا دالا تقف ةصنلا

 ًامجار يدروببالا بيدالا تيأرف ناذمه باب ىلع الزان ناطلسلا ناكلاق
 ظ الاجنرا لوقي أنف نبأ لوم هل ف تاّقف مثدنع نم

 ارنالا طم مهنم يفارصنا دنع د ىرذأف قيفارطا تنكر

 نانا ىلا ينيكرآف. كل 4 حصتنا ين ذكو“ مانكتا لاو

 : طقس هلعل (9) لصالا يف اذنك )١(
 05ش!«



 43 ْ * يدرويبالا دما نب دم 9

 * ينوكلا يدرويب ال درجا ن در 5

 نب د نب ءامالا ل 7 ين نس 0 نب 0 سابعلا يبا نا

 ن دمح نب رغصالا ةبوعم نب روصمم ةعوفم يبا نب نايتفلا يبا نييك |

 رض نايففس يبا نب ةبتعنب نامع نب ةبتع "” ةسينع نب نامْع سابعلا يبا
 نم سسذلا اذه تاقن . فانم دبع نب سم" دبع نب ةيمأ ن بر> نا

 هلوا يف لرد امف هآدتا ربجونم نإ نايسرفسأ ل ىو هعمج خيران

 ىح يدروبالا رك ذ دنع هيف لاقف عاج“ وبا ريزولا هرك ذ ام دعب نم

 ةمدخ يف دادغس ناك هناو بسنلا اذه هل فرعي مو درويبا نم ناك هنا

 ريبج نب ةلودلا ديم كلملا ديؤم ىدأع ايلف كلملا ماظن نب كلملا ددؤم

 حدمو كلهم دق هناب ةفيلخلا ىلا ةلودلا دي ىعسف لعفف هوجهي نا همزلا

 ىتح بدنلا اذه قلتخاو ناذمه ىلا برهذ همد حاف رصم بحاص'
 هبتك ىلع بتلك أكو رصم بحاص حدم نم هب فرفام هنع بهذ

 ًاريكتم هلثم سبل ةباسن ةيبدالا مولعلاو ةبب رملايف الضاف ناكو ٠ يواعملا »

 تا دما كالملا ينارغط هلعجن نا داراف هربخ كيينكا رب عمو ًامظع

 قسرب كللا نيز دالوا مع نينس قبو ةئيس لاحت نابفصا ىلا عجرف دما

 ةكلمملا فارشا هاطعاو كلذ دم ناطلسلل كجفكلا رقنس حرش مث

 أ يفوتف نيدلا فرشو نيعملاو ليعم“ا يناو ريطملا عم لخدب ناكو
 رك ءاذكو ه:قنم لوألا عيب د رهش نم نبيرشعلا سيما موب ناهغصاب
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  6٠يناكر كلا دا نب دمع #4

 نولقعت مكمل ابر ا( اق هاكر اانِإ لامق ًاباوج رحم ف تانون نامت

 لاق يجاكركلا رصن ابا نا رخآ دانس يناممدلا رك ذو . كيلع صقت نحن

 لاكلاو نونا ركن انش مدح ْدَمَل ىلاعت هلوق يف نارقلا فصن 0)
 *ىرقملا تعمو لاق . يناثلا فصنلا نم فلالاو ءارلاو لوالا فصنلا

 ابا ؟ىرقملا تعم لوم سخرس دادحلا قازرلا دبع نب دل هللا دبع ابا

 |ىلع نارقلا أرتا نا تدرا لو جريج يجئاكركلا دا نب دم رصن

 يلع ارق يل لاق مث يلع عنتماف ةيلاع هل تعقو ةءاورب ماشلاب ءارقلا ضعب

 | تع هنم كلذ تلبقف ةضفلا نم ًالاقثم يلا عفدتو ارث موي لك

 ماك ة روس ةءارق يف موي لك يل نذا لصفملا ىلا تلصو الف لاق . نيبأ

 شا ةسمخو ةنس هدنع تقاو دآلبلا ىلا ةرامتلا يف ينالغ لسرا تنكو

 وج نم ًاقالخ ةياورلا هذه يف لع دري مل نا قفتاو تفتخ ىتح ةنسوا

 دالبلا ينهيلع اوؤرق نيذلا ه.احصا مج باتكلا م مخا نا برق الف يفءارق

 ظ 0 ككش بن ا يلا لمح 0 مثلصاو هم ةبن رقلا

 باشلا اذه نا اولعا *ىرقملا ممل لاقو .ةسمخ ىلا نيرانبد نم اههفو رمحا
 ْ الاقثم موب لك يف نزوو هيلع درا نا جتحأ لو ةينالفلا ةباورلا يلع أرق

 كام" يلع درو.ةدوملا عم ةءارقلا يف هصر> فرعا نا تدراو ةضفلا

 تمنتماف بهذلاو كتاسشلا نم هباعصا هلم ام لك قل مفدو ينم هذخا

 | ]يلا كلت نم تجرخو هيلا راشا ام تذخا ىتح ةيها ءاركلا رهظاف

 )١( ث نم جرخاو » ( "1/1 ) ءامالا نويع يف ةملك_!| هذه تدرو :

 سدك ه ىنعملاو * ارد هك يف



 اظن *« يجناكركلا ددحا نب دم

 يفوت لاق يجتاكركلا نمحرلا دبع هثبا نع ليذملا يف يناعمسلا هركذ امف

 .ةنس نيعسلو فين نبا وهو 484 ةنس ةحملا يذ رشعيلاب يف دلاولا مامالا

 نارقلا مولع يف ًالضاف اماما ناكو لاق ورع م* ةنس دودح يف هدلومو

 ةرك ذتلا باتكو . لوعملا باتك لثم اهنف ةنسملا فيناصتلا ياض

 ةربزطاو زاححلاو قارعلا ىلا ريثكلا نفاس كلذرلو ةرسبللا لهال ظ

 داعذأ لا رئاشللا لع ةارقلاب نارقا لع بلط يف لحاوسلاو ماشلاو
 لاق. اردتم عزو ادهاز لد عم ناكو هلف يف هرهد دد رفو هرصع دحوأ

 يف ةبون تقرع لاق يزورملا 'ئرقملا رصن ابا نا. خئاشملا ضعل يل يح
 ترظنف جاو الا يب بملتو ءاملا يف ضوخأ تنكف بكرملا رسكتاو رح
 اذ تبيوو ءاملا ف تصصغف رهظلا تقو لسخدو تلاز دقو سمشلا ىلا

 تقولا سس> ىلع ةال_صلا يف تعرشو ءأأا يف لزنا اناو رهظلا ضرف

 ورك مهم : ةريثك ةعامج لع نارقلا ارو . كلذ كرب ملاتعت هللا ينصلشن

 روباسيفبو ؟ىرقملا ناهدلادمحا نب دم نمحر لا دبع نيسحلا يبا هذاتسا ىلع

 لدعملا دمح نب ديعس نامع يناو يزابملا لع ن د# هللا دبع يلا ىلع

 رك ذو .يماجلا نب صفح نب رم نب دمحا نب ٍي نما يبا ىلع دادغسو

 سخرسب "ئرقملا قازرلا دبع نب دم هللا دبع ابا تعمس لاق . ءالؤه ريغ

 يجاكركلا ”ئرقملا ىلع نب دا نب دم رصن ابا يذاتسا تعم وش

 لاق اق اق فرخا ا ا 8 يف نإ لوشو لأس خريج

 تالك * "عبرا نيب نار رقلا يف ءاس نإ ةلاق من. ضل يف "مك فلختسَم

 تأ عبس حصأ الا )١(



 # دمحا نب دمج 0

 .ىورو ىكح اهف هيلع ةدبعلاو يظفح نم تبتك يناف هانعم وا اذه يواعلا

 نباريغ ىلا اهبسنف قشمدب معلا لها ضمب ةياكملا هذهب تركاذ يناف
 يلع نب دم نب رصان نب دم لضفلا ابا تعمو لاق . ملعا هللاو ةبضاخلا

 هبدؤم نع ةناكملا هذه ىح ةبضاخلا نب ركب ابا تعمس لو يالسلا

 . احلا الجر ناكو قباط رهنب نكسي ناكولدلا نباب فورعملا بلاط يبا
 نع ةبضاخلا نبا اهكح مو ءاعدلا ةباجا يف اضيا رخأ تاياكح هنع حو
 . ةياورلا يف ًالهاستم ناك ًاطباض نكي ملو بقانملا يبا ىلع بهذف هسفن

 ةلاهتسالا نم ىرب ام ىلع ةباكح هذهو باتكلا اذه فلؤم لاق

 تزف دقف تحص ناف ةءاورلا يف هب رو اهدروم ةقثل انا امتدروا دقو

 . هب عتمتسا رعسلاك اهاعجاف الاو بجعلا نم ظحب

 يونملا نحرلا دنع نب روصلا ديع ٌماصوبا يىندشلاو ينامعللا لاق

 ن ليعمسا ىلع وبا اندشنا قاقدلا يقابلا دبع نب دمحا نب دمح اندشنا

 : سدقملا تيس ةيلق

 باطلا ندحكنم هتعدواو باتكلا يلا كيلا تبتك

 "000 لآ نع .دفنو 5 انا بالا تنا مارش

 نكي ل ناو اذه يباتك يف ةبضاخا نبا ترك ذ امنا باتكلا فلؤم لاق
 و ةعتمم تاياكح هلو اقاّرو انراق ناك هنا اهنم ءايشال بدالاب رهتشا نمم

 ةيلكلاب بدالا نم يراعلاب نكي.

 د يجناكركلا دماح نب ىلع نب دما نب دمع 8

 ”00 ادا نيملا ىلا ملص ورم لها نم يزورلارصت وب



 ببحر « ( ةيضاخلا نبا ) دمحا نب دمم اع

 دق ةمايقلا ناك مانملا يف تير يلايللا نم ةليل ناك الف تار عبس ةئسلا

 الف ةنمللا لخدا يل ليقف ”ترضحاف ةيضاخلا نبا يدانب دانمو تماق

 ىدخا تعضوو يافق ىلع تيقلتسا لخاد نم ترصو بابلا تاخد

 يتاعمسلا لاق. خسسننلا نم هللاو تحرتسا ها تلقو ىرخالا ىلع يلجر

 لو ةركاذم ناذمه .يولعلا ليممسا نب ةزمح نب دم قانملا ابأ تعمسو

 يسب ادعاق يلايللا نم ةليل ناك هنا هللا همر ةبضاخلا نب ركب وبا ركذ

 ديلا قنض تقكو لاق ليللا نم ةئطق ىشم نا نم ادا

 تجرخ دق ةءاس دنب اذاو ثيبلا يف ودمت تاعجتو ةريبك ةرأق ترك |
 جارسلا ءوض نم اوند نا ىلا نازفاقتيو يدد نيب نابعلب العجو ىرخأ
 تداخل ابيلع اهتيبك اف ةساط يده نيب تناكو "يلا اهادحا تمدقتو

 حي رانبد هيف يفو جرخ دق ةعاس كعب اذاو هن رس "" لخدف اهتبسانم|

 رظنب ةعاس ثكمو خيسنلاب تاغتشاو تكسو هيلا ترظنف يده نيب هكرتو

 زافلا تكاانن اناو ىرخأ ةطاس ثكمو رخآ راش | عجرف يل

 ينم كشلا ةسمخ وا ريناند ةعب راب ءاج نا ىلا "يحبو يضع ناكف خسناو

 اذاو جرخو هبرس لخدو محلو ةيوت لك نم لوطأ ةليروط از دعقو

 هعم قب أه هنا تفرعف ريئاندلا قوف ابكرتو ريناندلا اهنف تناك لك هيف ىف

 ىف امنقفناو ريناندلا تذخاو . ثيبلا الخدف ارفَقف ةساطلا تعفرف *ىث'
 تفقانملا ولأ 5 يناعمسلا لاق . عيرو رانيد راند لك يف ناكو يل مهم

 . مدقتملا قايسلا هيضتقن ال ًافالخ ريك ذشلاب اهاك كلذ دعب ةدراولا رئامضلا ْ )١(

 . « هبرس اهبحاص لخدو » هيف ناك لصالا لعلو

 (ة)



 6 ةيضاخلا نبا  يرمعملا دمحا نب دمع ا

 حوبصلاحوبصلا:با رشلالهال حابصلا دنع لبالبلا ىنغو

 باتكوحنلا يف باتك . لوذَحع فيرصتلا يف باتك : هفيناصت نمو لاق
 كلذ ريغو ةسدنحلاو تاطورخلا يف

 « ميهاربا نب روصنم نب يقابلا دبع نب دمحا نب دمح وع
 راقث ايف تام ملاعلا ظفاحلا ةبضاخلا نباب فورعملا ركب وبا قاقدلا

 اقدو كزهك ةنس لوالا عبر ربش يف يناعمسلا دعس يبا طخ ليدملا نم

 | ف [يىف افا ناكو دعس: وبا.لاق .زربا باين ةلصتملا ةبجالا بقع
 ” لآ ]هلا هاد ديقم ناكو زيك اف ثردمحلا ًارتو ام هقفتو ناوقلا

 ريخ ًانيد ًاعرو ًاحلاص كلذ عم ناكو ميقتسملا لقنلاو ةحيحصلا ةءارقلا
 0 | يلع نب دمحا ركب يبا نع دادغبب ربك او قارعلاو ماشلاو ةكعب عمس

 ءزولا يلع نب ىسيعو يناتكلا صفخ يباو صلخملا رهاط يبا باحصاو
 ا خاشم نم ةعاج هنم ععس ةءاورلا تقو لبق ةينملا هتكرداو مهتقبطو

 هل حدملاو هيلع ءانثلا ىلع نيممج مهنأرو ريثكلا هتدافاو هتءارق اومعسو

 '' أ رآثآ .هدننع اورب .,ىح :.. . الجراوح دعنا نم سبك 1سانلاو

 ذ “' ظفاملا لضفلا نب دمح نب دما ءالعلا ابا تعم يناعمسلا لاق
 ' نب دما نب دم ركب ابا تعم“ يبسمدقأا رهاط نب دمح لضفلا ونا

 قو "” قرفلا ةنس تناك امل لوقب ةبضاخللا ناب فورعملا قاقدلا يقابلا

 ةانكف تنبلاو ةجوزلاو ةدلاولا ةلئاع يل ناكو يتكو يئاق ىلع يراد

 ” يف لسم حيحص تدتتك يفنا فرعاف لهالا ىلع قفناو سانلل قروأ

 475 هنس ينعي (؟) « لوش » ينعي ْ )١(



 معو 4 يرومعملا  رافصلا دمحا نب دم

 فالع الو ءام هبحاص لظ يف هل سيل مترطشلا سرف يننأك
 د يدروابلا متاح نب , ديرب نب دمحخ نب يلع نب دمحا نب دم + ا

 تام يرصملا يطامنالا قوزرص نب دم نب دمحا لاق.بوقعي وبا يوعتلا

 ؛؛و ةنس رخآلا عيبر نم تلخ ةليل نبرشعو عبسل ءاعنرالا موب

 *( بيدالا ركب ونا رافصلا دم نب دمحا نب دم الع

 فلتخ ناك لاقف هدنم نب باهولا دبع نب ىح هر 1 "2 ذ يتابصالا

 نا ىلا ملعلاب لغتشا م * دم سائلا ظمب ناكو تاما لآ ني 0

 . تارا ىلا ًالئامب 8 نسع بدالا فاعلا 0١ ًاسدأ ناكت

 407٠١ ةنس لوألا عبر رش يف ت

 * سيدالا قبسبلا يرومعملا دما نب دمت الع ظ

 يف ياك ال ار روهش يف ةلوتقم تلاه فنسأل

 هيلا مولعلا تقلا دقو . ةئالاو ءامكحلا ةيلع نم ناكلآقر حاشولا باتك"

 يذلا كولملا جات ةمدخ يف ناهيصا ىلا لقتنا هنا قفتاو ةمزالا فارطا

 نم ىأرف ةعلاط ةجئاز يف رظن دق ناكو كلملا ماظن دعب ًاريزو ناك
 قلغاف لجولاو فوهلا ىلع لدب ام سوحمنلا عاعشو عطاوُقلا ىلا تاريب

 هل سبل هللا ءاضق . طلفلا ليبس ىلع قرحاو لتقو ججرخاف هيلع هراد ب

 هموظنم نمو . د ح
 ”حوصن عاد لوق عقساف الا . - اهيالؤ عسرلا .كاعؤا

 حوُرو حْوَر حاصاي حارلا ينف ةيدرو حارلا برشا لوش

 )١( رود ه وا « لهأ » : طقس هلعل «



 زك
 ةضور تقشعت يلا مهل تاقف

 جنب كاذ دعب ايف داز دقو

 هلو

 اهلك ةيربلا يف ًاقيدص تبلط
 ةزاحم قيدصلاب ىمست نم ىلب

 ةعرص نيملاعلا دو تّقلطو
 بيثثلا يف هلوق نسحتسم نمو

 يقرفم سش اهعار ذا ةلئاقو

 هتان [يق تن يذلا هارت

 هنا: ”تلبختت نس. نعاو:, اهل

 اهؤام ضاغ ةضور لب الت اقف

 ةتيفل دق يذلا تقال تبثع ناو

 .ةضرع سيشل ش اعنا"ىرسا لكو
 ؛ يبا دبش ىلع ابفقو ةريثك ةنسج بتك نارشب نبال ناكو لاق

 | ةمدقم نع نارشن نبا لئثسو.ىدملا لوط ىلع تبهذف قيدصلا

 ادلا رسسكب هنا هيف فالخ الف ركسملا ةمدقم اما لاقف باتكلا ةمدقمو

 ' ركسعلا ةمدقم ىلع هلمح هجولاو نيهجولا لمتحف باتكلا ةمدقم اماو

 هلو

 هبرازو يف ام يذلا رب زولل لق

 يلو كيلع دقو انا يلو ماتح

 « نارشب نب دمحا نب دمم #

 -رضم دروو ضغ سجرب اهب

 "ادق: كازا ذا اكرم

 |ةبدص بيصا نا يبالط ىعأف
 اقودص دادولا ظفح 2 كب و

 دفلا كل "لانها يدوفو

 دحوا هيف نك يلا ٍتنشاو

 دغ هب زاج مويلا هنع "فع ناو

 "فرش الو لظ هب ذولي نمل



 هن « نارشب نب دمحا نب دمحم 9 ']

 مبدل نايس اطفاع نكاد الا تشن 000
 يلع يداّعا ةمرح يلعرأف يدهعظف->يف تدفعاكيلعو ٠

 اكبر ظان نمرانلا يف ىلقو كم .ةنج لإ 00
 نب دمي جرفلا وبا ةأاضقلا ئضاق لاق : لاق يزوملا سيمخ طخ نم تاقن

 نارشل نبأ بلاغ يبا عم تمئتجا لاق ةرصبلا يضاق نسما نب هللا ديبع

 بايياالا: هينجح لبس نعالوا هتلأسف طساوب 4.٠ ةنسىلوالا ىدامح ىف

 نبا م نبا وهو يال يدج وه لاقف روهشم هب وهو نارشن نبا ىلا

 قيل يدلوم لاقف هدلوم نع هتلأسف دادغب ناكيلذلا ثدحللا نا 1

 سيمخ ينعب هتلأنسو ةفلس نب دمحم نب دمحا رهاط وبا ظفاحلا لاق مم. ةنس

 دجا نب دم وه لاقف يودلا بلاغ يبا نع مركلا ابا يزوملا ىلع نبا
 نا هلاخ ىلا سب ساس رمن نم هلضا ةلامللا نباب فرعي لبس نبا

 رانيد نباو بالملا نبا سلاخ طساو مدق نايعالا دحا ناكو نارشلا

 قحسا يبا ةقلح مزالو هيوبيس باتك هيلع ًارقو ناورك نباب صصخترا

 فلأ برعلا راعشأ نم هيلع تأرق لوقي ناكو يفاريسلا بحاص يععافرلا
 دكا هد , عفتتي مل هنا الا ةشزاملا ميلم ةرشاسلا ن١ 0 ناكو ناوبد

 هبتكي يف انيأر كلذ عم رعشلا ديج ناكو بدالا يف دحا هب عربي ملو طساوب
 ناك هنا الا هزيغو هد ةريبكت نكي ةدع خايشا طوطخ هادعب

 مك هتافو ركذو هطوش رخآ يف طساو يضاف ليمعلا دنع دبشو الزتسلا

 ىعتلا دررعأ يف هرعش "نمور ا

 جرش كنع فوس ليلق امو هدودص كارب دق نم ىجتلا اولاقا



 اقفل

 تدصقاف هيننجو يظحلا تحرج

 هلو
 الزاتنإ هن تن امل هللا قس

 ةصرف ىهدلا ةرغ نم هب تبص 3 *نيمأ
 هلو
 اعدب ل هيّدخ اضراع يذلا يدفا

 هتلقم ضي رع يضرم لزب مو

 هب مارغلا اذ 5 ىلا ةاشولا لاق
 : . 50 اولاق

 : 1 4ب ذوعلا ريص اذ تك دقق

5 3 0 - 

 مدق مهللام اموق ظمحلا ْ .

 21 1 همجنأ ؛ىولعلا كلفلا اذكهف

 هتّور بابلالا نتف ادبامل

 ذ يىلاذعتل يردع نابو

 هظحاول نم حارب تركس نكل
 تدبلا اذه ةزاجا نارشن نبا لثس دقو ل ا أ

 اميل يدحو 8 كيلع ىنخم سبل

 اعيضراع نم يضراع يف بي  ايضراع نم "يضراع يف سي شلا ناوا لبق تيشملا لوزنو

 #* نارششب نب دمحا نب دمم

 رئا' ميسأب يلق 0 درت ٠ لق هظحاوا

 ا ديلا ةنللع ههنبو._ ىل' ىج ًالازغ

 ىهدلا ةبقاعب الع اهردابف

 [ضَرَح 0170 لع يننأ ىخ

 )000 قرا وح تلت

 ىضف ىوهلا ينع هد تلقف

 دلج الو مزحالو لع لضف يف
 دسالا ةبتر ابيف روثلا مدقت

 ةيفخ ات نكأم هبح نم تيدمأ
 1 ٠ ا َت |

 ”اهيف هلذع نم ردتعم يل

 لا كيلا يتوش يقلكتشاو



 *« نارشب نب دمحا نب دم وع

 هسا ةثجدلا يوطب, اكارإب

 اضنلا ناك للا كابر مل

 اندوو بابشلا رصع ىضقنأ لقو

 مدعي نامزل ظ
 ىأر امل هعانت بانا اس
 ارضان ضِبأ ىهدلا قلأ تنك دقإ

 دق ناك نا

 هبررو نامزلب يفاتتعا الول

 اميرف حالملا ىوع ررتغ: ال

 احلاقصنسح و

 و
١ 

 ةقافإ واسلاو نكس: سفنلا ىوشا

 هلو
 تنم نيبلل . سيعلا .اورانأ الب

 ازبصتق يب نيأياال محل تلال
 ىسالاةثحو نمربصلا سناء ضعت

 ١ ىوملا هدشر نعد نمح<ن عدف

 اهله

 انترتءارهللا
 الع رعم تضع .نا , ةيغلا نع

 ىضقتا ام يلايللا سم ىلع قاب
 اضقلا كح امل ًايلستف هدبأ
 أاضتنم قرافملا ليع بيشملا فيس

 اضيأ أر رابط امل ذوساف

 ىضرلا ريغ يضنري نمم تنك ام

 ضارضر هب رتق

 حابق حالملل قثالخ ترهظ
 حاورالا 00 اهدحبو

 وح ولاده لاوذدك رلانيبتسا نلو

 جيصنلاو شغلا هدنع ءاوس ناف

 'سافناو ”عومد يلوح نمل يارغ

 سايب هلك + تحبأ يذلا اولاقو

 سانلاكلبق نم ّبابحالا قرافدقف

 لاسلاب ىرملا انكحأت ًالوق

 يرطظانو هاتلقم انم لسلا ىلع



 « نارشب نب دّمح| نب دمم 3 ْ ١1

 ًأةنلو وحن بحاص ةيانعلا ةهشو مبفلاو ةباردلاو ةباورلا نيب نرقو مولعلا ظ
 هتقو نيع وهو هنامز يف ةلحرلا تناك هيلاو حالصو نيدو رابخاو ثيدحو ْ

 1 : أ ادودحم ناك هيا اللا انفاس اور اها كلذ - ناكو هناؤاو ْ

 نمحرلا دبع نب دمح نب ىلع نيسحلا وبا مهنم : نوصحي ال قلخ نع معلا ظ

 يديجلا هللا دبع ونا ثدحو.يسرافلا ىلع يبا بحاص بتاكلا راند نبا |

 ان : دص يلطعساولا يبالملا قيم نب دم نب ىلع نسما ونا يللا تال ظ

 سماخ يف طساون تام يومنا نارشب نب نلاغابا نا طضاو نم | |

 | وم لبق هيلا تلخدو ينالملا لاق م٠ ةنس هدلومو ؛4» ةند خبز |
 "نازح هبتك ىلع اوتْح دق هعم ةعاججو يضاقلا نا هلأ نم طغابو ظ

 ظ لاقف اهيلع ًاقوخو |
 7 يوب احل تصضغ ثادخأ < ىحنأ .ىلع نامزلا ناك نثل |[

 1 دس نم يودع اهم تفرع ينأب 8 يللا فلسا دك

 / 1 الا نيتييلا نظا امو يديجلا :لاق :نمشلا نم هلاق انرخآ اذهو لاق
 ظ هيلا لوخدلاو هتدايع نع سانلا عطقنا دقو اندشنأو لاق

 هيحاب ىلا ينم تفتلت مل هيفاج يب راصبالا ىرا يلام
 هففاعلا عم سانلا امناو ال تيملا ىلا سانلا رظنم ال

 هرعش نفث هلعو هلوق يف رعشلا نم رفاو :ظح هلو

 0 انضلل يلق ناكام 2 اضفلا نكسنم ركَذ ضعت الول
 اضغلا رج مهتارف ياشح اشحو ممافجي ىركلا ينفج افج نكل

 اضموأ أم هب ىلط زل قريلاوع ا: تار امل حايرلاب يب ام نآولو



 رفأ 4 نارعش, نبا دما نب دم

 هفار قلأ مل يرصان ةلقو 2يدابتجا ىلوملا محري ل نثل
 *6 لماك نب نال نب دم نب دمحا نب دم *

 ظفاملا راهتملاب فورعملا يراخيلا نانس نب صاع نب هللا دبع نبا
 امنا هركذ بجيف بدالا لها نم نكحي مل . ركب يبا نب هللا دبعوبا

 راجنلا تام يناعمسلا دعس وبا لاق . اراخ خبرات باتك فلأ هنال هتركذ

 مادفلا ضوح ةربقم يف نفدو مم ةن_.٠ يف هدلومو 4٠١ ةنس يراضأ

 دعب راجع خسران ىلع هداز امف ظفاحلا يتاببصالا امام نب دمحا لاق . اراخي

 هبابش لاخ يف هعجو هعبتتل راجت يممس لاق انركذ امراه ببن

 بتك نم لواو لاق يراخبلا راجخن يسوم نا يبا ثيرداحا
 عراكأ هنجاشمو بييح نب دحا نب دم ركب يبا نع ريثكث يدحلا نع

 تامو مب ةنس تدلو لوقب. هتعمس اراخت خيراتل هفينصت ف نوروك ذم

 457 ةنس نابعش ربش نم نيرشعلاو يناثلا سمثلا عولط دنع ةعمجا ا
 *( ركب وبا يرمملا ىلع نب دمحا نب دمحم اع ظ

 يرمملا بردالا رفاغلا دبع لاق ؛!ةةنسمرحصوفاا ]

 ةعامج هيلع جرو بدؤب ناكو خويشلا نم ةعاج نع ثدح ةّقنروبشم

 ير ركلا هلل دبع نب هللا ديبع مساقلا وبا

 ١ نارشل نباب فرعي, لبس نب دمحا نب دمحم اع *

 نم للاغابأ ىنكيو ًاضيا:ةلانخا نباب فرو همال هدج نارثإو
 تاتدشأ هبف عمج نب روبشملا ءاملعلاو نيفورعملا ةعالا كح طساو لها

9 : 
١ 

 ظ



 # يرمعملا  يديمعلا دمحأ نب دم © الهدإ

 ةو يل ققحي نييدادغبلا نم ادحا تيل امو ٠+4 ةنس هتافو زواجت و

 ةقيقحلا ىلع هتنناف هنافو

 « دعس وبا دم نب دمحأ نب دمت الع

 00 ا رم نكت تفتصم يوغل يرضخ بردا يديمعلا

 نولخ سم ةعجلا موي.تام تايبدأ هل يديمعلا دعس وبا : لابحلا

 نع لزعو بسيترتلا ناويد ىلوتن, يديمعلا ناكو 4مبج ةنس ة رخآلا ىداجج

 ”رشعمم نبا هيلوو سهاظلا ايأ يف ةرشع ثالث ةنس يف يزابذورلا رك ذاك
 لو نم أضوع هيف مدختا رصنتسملا مايا يف .رصمب ءاشنالا ناويد ىلوت مث

 رفلا وبا هدعب ناوبدلا ىلوتو؛م”ةنس رفص يف بتاكلا ناريخ نا ةلودلا
 :م : بدالا يف فياصت هلو . 4< ةنس نم ة رخ الا ىدامج يف ىلهدلا

 للا ةنازخ يف قشمدب همز تاداعر شع يف ةغالبلا حيقنت باتك
 6١ ةنس نابعش يف هيلع *ئرق دقو هطخ هيلعو هتلود هللا دلخ معمل

 تاعازتنا باتك< " روثنملا ظن ىلاةيادحلاو موظنملا لحرملا داشرالا باتك

 فرشم نب يلع لاق . "'ريبك يفاوقلا باتك . ضورعلا باتك . نارقلا
 | اذا لاق رصعب " فاوضلا ليلدلا نب دوم نب دمم نيسحلا وبا اندشنأ

 هسفنل يديمعلا دمحا ن دمح دعس وبا

 هقارقلا الا ةدابع رقم يل دجا /يردص قاض اماذا

 الإَو () .نيلقتسم نيباتك ءاسنالا يف: امهلعج (7) ةرسسنم نبا : ءاسالا يف )١(

 عالطا ىلع لدي نسح باتك وه لاقو *ونتملا تاقرس : هامس اباتك هابنالا يف هل
 . فاوضلا نب ليلدلا نب دومح نبا دم : هاسالا يف (4) ريثك



 ل
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 اضف * سرشأ نب دمحا نب دم

 يدعناو . ”'طتاينأ ن نم ةيناهتللا عاشقلاب كنظ اف امهب ناسارخ لهأل

 0 نا يندثلا لاق دعس ولا كالا يندشلا لاق رفعجوبا يضاقلا

 هوحم يزاوهالا نسحلا يلا يف ::

 ناوه يف وهو انيلع ىهزب :يارقلا انزيشل ًابعاب
 ] هسفنل ابا يندشناو دعس وبا مال لاق

 ارطق ىدنلا رطق اهعورف الع امل ناصغالا انك

 اردلا "عا دق اهيبز ضن |بيلع سا ؤ

 هنال وما يف ميقتسالا ءردلا رمأ دق » هلوق لاقف هتيب لعدعس وبا مكحلا دق 1

 . ماللاو فلالا ريغب اركنترمثأ لاقي امئاو ملا ةللا تركأ لاش

 رواسب دادحلا حيتفلا يبا ىلا دادغب نم نيالا ستكو

 نتفلا ىدحا دادنب ...يف راص مالغ بر

 يلا نم ةمقرب هرهظ قرخ تدءقر 1

 حيبق هجو ىلع سف نا نك ال هنال لاخ نيتيبلا نيذه يف مك احلا لاق

 هئاريستلا اذهو هل تاقف يناصلا يضاقلا لاق. هندب نما هت ن /

 قزع كاذو مق عقرأ : ةىعللا نال مث لاق لعفلا نم ةعقرلاب هيشأ ةيحللا َ !ء

 0 وبا يضاقلا ليها يزرخابلا هركذ امرخآ اذه

 يروباسينلا سرشأ نب دمج متتفلا وبا هيلع تأرق نمو : هباتك يف يبرغلا
 لصأ تنك مهملا ةعيطق ىلا ءاثالثلا موب ينأيو ةفالملا راد ًامزالم نأك ْ

 5. ةنس يف ايح ناكو ظفملا ريزغ معلا عساو ناكو عضوم ا اذه يف

 ( بتكلا تاهما نم ى!) اهتابمآ نه:



 أ
 *« سرشا نب دححا نب دمم # 511

 د بردالا هيقفلا للاط نب دجا نب دمحم ع

 رابنالا نب ركب أباو ذب رد نب ركب ابا دادخبب عمس نسحلا وبا يبلملا

 ا دبع ااو يكوكلاب فورعملا بتاكلا دما نب نيسملاا نب يلع اباو
 ا دبع ابا ىلحنو راسعتلا نطق نب دمحا نب د ىسيعاباو هيوطفت

 ابا ىضاقلاو ىلحلا يرضاملا تسام نب دمحا نب رفعج نب دمحا

 نابشلا ٍتاتك هل ةنسلا هذه يف هباتك هيلع 'ئرق ما” ةنس دعب تامو

 هيف نسحا بيشلاو
 د« سرشا نب دم نب دمحا نب دمحخ

 زاكر وءاسيت لها نم رعاش لضاف بيدا يوغللا يوحنلا حتفلاوبا

 ة دادغب مدقو روباسيذب يمزراولا سابعلا نب دم ركب يبا ذيمالت نم

 | يىلاو ىسيع نب يلع يعب رلك يسرافلا يلع يبا باكا نم ةعاجج اهم

 ةمج ونا يضاقلا يدح لاقف هءاتك ينيزرخابلا هركذ اهريغو ىسعلا

 :, معنا ونا ناك لاق تسود نب دعس وا احلا يأ دح لاق يناعتلا

 ظ ؛ يلا ىلا فلت#و رو.اسينب بدي ناكو مخرلا ةيحا ىرم سرشا

 05 ترف لاق. مالسلا ةنيدم ىلا ٌلحترا هدنع ام "فزت الف يزراوملا

 وبلا سل نا هئاندأ يف رك ذو هناقدصا ضعب ىلا هه ىتك دقو هدب طخم

 نعرلا دبمل ةبتكلا ظافلأو بلعتل مالكلا حيصف رايتخاب موقب نم ناسا رخب
 ةئسلالاو . قزري ايح ذئموب يتزراومخلا ناكو دعس ونا لاق . ىسيع نبا

 ف ةرعم ركناو بتكلا خا 7-5 فغز نم ناباتكلا ناذهو . قلطن هلضفا

 دن .تارملا نملو خاف قسم 17



 افرام # دحا ني دمحم »

 يناحلي ناكنم يف تمثأو.اص ١ يتوجاتو يلا 1 ا

 ينايعأ كيف بلق ةلغ وادو اهب تننمدق سلا مايأس ننال

 تاقث هطخ نمو هسفن ىلا رمح وبا هبسن امم فارظلا ةنع باتكن مو
 ءابقرلا اونمأت ىتح هركلا لع مكباجح يف مم داب ةربشأس

 ءام رصبس ناشطعلا ربصي ملو اًريصتال ََ ىف ةدعاسم

 هنااا 7

 ب

 ين ذ يديساي تنسهتساف تبن ذ أما يبح يف كطرف دعب نيع كءاصا

 يبرق نع تيفاج ًادبع يتريصو ةبابص ينم سللقلا تبلس نيحا

 يبر نم كاذ ىلع ىنسملا رظتنا»و 2يربصت نم اوبح ىتح ربصاس

 نع دمحا نب نيسملا نع يتاقونلا ىلا هعفر هل دانسأب يناعمسلا دشناو ٠
 ةيلاعلا يبا نع باعت نع يل هلأ

 رسدق وطخلا ىدم نعيوطخو ل 2 ةليلو مون 0 يف يرصب ىرا
 ريغت.ال صهدلاو 2 ةح نيتس مايالا بدلا نمو

 تا دفا طم عا هدر يشما تدسما نأل يرمتأ

 دعب هنافو نك نير ةئدس بجر 6 يتاقونلا نب رم ونا ثدحو 5" :

 ربشلا اذ

 3 مكانغلا وبا لالخلا رمع نب دمحا نب دمح #*

 نع ذخاربتعم هيلع دمتعم طخلا حي طبضلا ديج ملاع ماما يوغللا ٠



 #« يتاقونلا دمحا نب دمم 31

 اا]) ءاحاف لللا 'تلفخ .راكتعأ : لبلاو .اهقرادإ

 راقعلا تد مأ حبصلا حالأ جاد ليللاو حاصل تلقف
 رارش امل ريطي ةعشعشم اهولواد: راقعلا يه لاقف

 ران ساكلا يف امنأب تفلح اهنم حاتما ىننأ الولف

 * ةثيغ نب بوبا نب ناولس نب دمحا نب دم د

 اهون امل لاقي ناتسحس ةلحم تاقوبو ةبسنلا ءاي لبق ءاتلاب يناقونلا

 00000 ا قايو رم دقو وهو لاتبصلا رمال ىكم تير |
 | لخد لاقف وم خيران باتك يف يناعمسلا دعس وبا 55. رخل

 ُ: 00 نم ريثكلا ععسو رهلا ءارو امو خب و ورمو ةارع ءمتكو نامارخ

 + امسح اهف آو زرم ناكوةياغلا اهيف غلبو فينصتلاب لفتشاو ريك

 4 | ١ ااا عع بتياستلا لك يف نيرحاو درو تلح لك نم

 يدم هلل دبع وبا م احلا مهنم اًريثكح ًافلخ ركذ مث يئثرقلا قاححسا
 ينسنلا ىلعي وباو يتسبللا نايح نب دم متاح وباو ظفاملا عسيبلا نب هللا دبع

 هانبا هنع ىورو . يناطملا ناملس واو ءافرلا دم نب دماح يلع وباو

 ”داتعلا باتكن رفاسملا بادآ اناتأك اهنم: ريك تناصت هلو نايطو

 ' انك سيشلا باتك. معلا باتك . نيجايرلا لضف باتك - تناتغألاو

 ةسفنل دشناو . نيلهالا ةرشاعم باتك . قاشعلا رابخا يف فارظلا ةنحم

 فارظلا ةنحم باتك يف

 ٠ يلازحا 'ينيع نع مونلا دّرشو 22 ينامكو يرس ىلع يعومد تع
 ' انش كنمتاسح ىوملالع 2 ه. نيعتسأ ام ”يتقلأو ١

 ديس



 5 #« دحا نب دمحم 9 1

 اًنرطنو اوقع رشم يف ترصو 2 ينمزينضاه ذا يذب لاط'”ارق !

 احضتا هلعام اذا فيذالا لستق مهيد دنع نمانأ نم يتذقل
 تيبلا موب يف يدلاو تامو ةراسل ماياب يدلاو ةافو لبق ةنافو تاكو ل

 نمو .رعاشلا "” يروارحلا تام اهفو نثبب ةنس نابعش نم نولخ رش

 جئرتالاو ركسلا بصق هيف ًاقبط هيلا ىدهأ ناسنال هلوق ةروبشملا هلل
 همالغ دعس ابا هاراو جرانلاو

 درم ناطيشل ف رظلا يف كناطيش نا ْ

 دنت مث يدتبا ' هيف تنأ اذهلف
 ددزت نسحلا ىلع كلل نم ةفحب اننا دق

 دودنّف '”دوبتو ” ةودتق ه0

 ةلاجو ثح دادزاف رّدِج نغم مالغ يف هل يباععلا دقنأ

 مو تدازو انسح هدازف ىوتسا ىتح ردج ارا
 'ءوبتلاب  ًابرط ' هتطقتف ىلا نويشل ىلا ننال

 انف انني نم مت مل نا "" انل اولاقف موق ىلع انزج

 انك م15 هنف ني نت  ”هكلاولاقف تالا 000 ظ

 ظ ًاضبا هل دشناو

 يف ون رعاشلا يرو رخل نا يهذلا دنعو يرورخلا هلعل (7) « نم: هلعل : )١( ٍ ْ ْ

 رعشلا هيب مظننت اهعمو حصا غ١

 ش
1 
1 

 ْآ



 # عجفملا دمحا نب دم و اضن

 ايف اهنع ساجرلا ين ةبكلارهاظ نعزانوالاطاماف
 5 1 مدح ل نكلا محتلاسم لواَح ”يصولا نإ ولو

 ' ايطم ىنلا لحرتسا هنباو ىلع ريغ نوفرعت لهفأ
 ْ ًاسلا زاوعإلا 7 ناكو . نسح ريثك عجفملا هللا دبع يبل ري

 | لاق يددربلا هللا دبع يبل ميد بيطلا نب يسوم مالغ هب زاتحاف ةعامج

 دن مالغ اذه ليقف هنع عجفملا لأسف حيام 2 عأ ضب ان ط

 لاقف يديربلا

 نابلا نم قروم يف لاتخحي 2ىتف قيرطلا يف مويلا يبزاتجا
 ناعفص مالغ اذه الاب ربخ يل لاقفاذ نم تلقف

 لو جاهاو ةريثك مئادم زاوهالا لها رايك نم ةعاجج ىف هللا دبع ينالو

 قلب و اهيف لومي يح وهو ابيف هرئربإ هن وةسرد نإ هلل دبعيبأ يف ةديصق

 ظ 3
 لوز ال املابج تداكو ض رالاترضخاف رجالا نه دتام

 1 ١و يدلاو دنع رثكي مجفلا ناكو لاق . اهف ةريثك ءايشا نئضنو

 ١" تالسارم هللا هلو زاوعألا يص اناو هدنع ءرارتعكو دس ماقملا

 اوهالا ليل يبا نبا لّوخ د مايا تعاضف اهنعجج تنكر يثك ج. دم هبف

 ئ اهيف لوقب يدنع 8 ةديصق اهنم ناكو ' 0 سلو كين

 7 ناريش نب ةرينملا ديجلا دبع من لاق كالوم نم دوجلل ليقول
 3 كا ةذبسصلا نم هل ركذاو

 مام ص عجار 5 اهيفام عم انرود هلعل (1)



 ارا *« عجفللا دمحا نب دمج

 نم لفحم يف وهو مسو هيلع هللا للص هللا لوسر لاق لاق ةربرغ يبا نع
 ىسومو ةقلخ يف ميهارباو همهيف حونو هلع يف مدا ىلا اورظنت نا هباح

 لبقملا اذه ىلإ“ اوورظنافةلحو"ةيده يف دمعو هتس ىف ىتبعو كابانم ا

 كلذ مجفملا درواف مالسلا هيلع بلاط يبا نب يلعوه اذاف سانلا لواطتف

 الواو ةريثك بقانم اهمفو هتديصق

 ةزع ميخملا لا ايمذ مق. الط يل ايلا ١1
 نوال ىدملا نص ادوذمشهلزال مانالا ريخمأ

 ايذفو 'ًاعظارو ًامطفو ةلوزدو الك ءاسالا هبشأ

 اتكملاو تءاينألا مث ومش مداك هلع قى 56

 ايذوملا الع ذا كلفلا يف ريو سيم 1 نم اجنحونكو
 ان هدعو . هاوتحاو هايأ هلالا ىضر يف افجو

 ١ 5 : تدع 0 25252 2 3 سي

3 

 انكم < ءابأ هنارحهو هللا يف رزآ نإ 000

 50 هنا انا نولأ طول كري هموق أاعدو

 يودبلاو نيرضاملا قبس هوخأ هاعد امل يلعو
 ايفخ ع ناك اب غلا يذ هينأ نم هلو

 ًاننيملا اننكذ داق“ ذا لتس كتان ليلخلا نواع ها

 ايفضلا'ابنم نالثفياذا لح نلا يح ىسرلا ل
 املا لوغملا أبحطس نم مان الا عطقب ييتلالع 0 1

 انعم هنن دنت داك قح ةوبنلا لَم 2

 [ظارملا اذ "لجل ام هونص 3 يللا 0 7

1) 



 الذرخب

 هيلا تكف هافج هنم ىأرف

 هك ذ امف هدصقلل ءاشالا تادذد تيع“و ءاكالا تاذ هنديصق هلو

 | نب ديعس نع يرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع هاور يذلا بخلا

 امرصناو لازف دادو ناك

 اع |! وع ىف امي دقو

 *« عجفملا دمحا نب دمحم +

 ونتلا مساقلا ابا حد مو لاق اريثك ًاثيش  هرغش يلم نم هطخم يل بتكو

 77 يللا قزد اهسعي +
 امدهناو نابف دبع ناكو

 امد ءامسلا رطقت ملو ضرالاتخاسالوالزه انكلهاف

 فاخ كالاه لك نم هللا يف

 ايف ليلا هانلظ ع

 دمتم لك ام.اذاع ناكذ

 لهو نوطلغي سانلاو تطلغ

 ملف دادسلاىطعا اذا اذ نم

 هفن نعتسسلج يده تاش

 مف تسرخ ابلبق ينتيلا

 اهترع تاقاام ةلزاب
 هبحاص ناوحلاب هعار :رم

 يدجو ضعل مترال تربظا
 ع

 ينارب دق كييبح تلقو

 |مصتعا هن نمر هدلا هربا

 ا درآلو انظ ققح

 امركلاو ءافولا ىعرب هيلع
 الس ةطلغ نم ًاقاخ فرعت
 امدق لزب لو بنذب فرعي

 |لقلا يطتماو يوجت تكا

 اف تخف الو ًاناسل لمع

 امأ اشملاو ىلقلا ىلع تقأ

 هترصأ اذه هعد لاقف

1 



 رول  عجفملا دمحا نب دم 9

 انيور دقف اذ نم رثكا كني شوفي 1

 ببس رك د هيلع داعأ دقو يديربلا هللا دبع اا ىطاخ هلو
 عجفملا بونذ نع امنع دق ناك نمل لق
 عرب مل افع نم ىضم امرك ذ دمتال

 ىلا ناخزبم يف هلي ل ارمشنتو ةضقر اننا تلد «لاس نو

 ناجربملا ىغم ىتح رصقف مهص ١

 ساخألا حيصفلاكةغالبلاهنك. هيلع يمض ناز: تاتكلا نا

 سفتم حج ينأي هباوخ لماح ةءانع هتناعا اذاف '

 سامتملا ةفيحص باتكلا “ناك ”نماع سو 0
 سلفملا ءاضس نم دربأ رعشلايف هركذف ناجربملا موي تاف دق ٠

 لاق . هناكما دنع هب ينبال اب هسالفا يف دعب لاقف سلفملا ءاخ نع

 ؟”هدجوف يخونتلا دم نب ىلع مساقلا يبا يضاقلا ىلا 7 مجفللا لخآ
 دشناف يسيبعلا ىلع رعشلا يناعم

 سيق ابأ دهولا فراشو نْيَورلا ىلع ْبْحَملا مِدَق دق '

 ستلا.عرقل زئملا تبهو سيملا عورف لقبلا لواطو '
 سيملا طالتخا سانلا طلتخاو نسق في بأ مورلا تعداو '

 ىلا لك نسشلا يناعم سكلاتيلل 00
 هني وار يتافك الا ه هللا دبعولا ناكو . فرصناو يخونتلا ىلا كلذ قل

 « أرقي » : طقس هلعل (1)



 « عجفملا دمحا نب دم وع ارنا

 هانبلط رعشلاب ر شلل بلاط نم كو
 مأنتن تال ىتح م يالا. دب: تلاز اه

 هانيكرو . : (ةيلع .. ميزسلا هن ىتحو ظ
 برك ظالم بافك د .٠.١ ضإلا» كلاطاب الآ

 هانلق دملا اف انلقام كررغي الف

 هاقلي نيح ىنزي 2ضنبلا نم ناك ولو
 هاقلت هيلا برضلا مثردلا درف

 ءاؤأم وللا يفام ل زنتس ١ :هردلابف

 هاوثم رفقلا يفام ج رختس ١ ممهردلابو

 ( ميهاربا نب ”' ناريش نب ديجلا دبع مساقلايبا نب هللا دبع دم وبا لاق

 | ١ !ييقو د لاق هخجيرأت يف رفمج نب دم نب.سابعلا نب دمت نبب سئابعلا
 ,عاشلا بتتاكتلا مجفلا هللا دبع نب دمج هللا دبع وبا يفوت سما ةنس يف

 نع بتكيق ةرصبلاب عماملا يف ساحي ناكو اهيبدأو ةرصبلا رعاش ناكو
 هلل ببسل ةدم سولملا نم عنتماو تافنصملاو ةغالاو رعشلا هيلع ارو

 ' لأ نا تهطتسا ول .لاققف كلذ يف بلوف هرضح نم ضعل نم
 را نع تيعطقو راطمالا تمماد دقو هنف روبشم هرعشو تاعفل مهءامسأ

 انينبلاو لاملا بهاوو انيعمجأ قلخلا قلاخاي .

 انيعم امهيف نعتس مل عبس قوف عبسلا عفارو

 انوكي وا نونلا عفت ل ءيشل نك لاق اذإ نمو

 نارشب هلعل ١ )١(
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 لهايف هتديصق باتك . يفاطلا ليلا ديز رعش بيرغ باتك . سلاهلا
 يف هل يلاشلا: هدشنا امتو . ةنيمامالا ضم يف نقمج ونا هركذ تا

 يداؤف مرام كلارك ارك ذ دلع ينداتمت تارفز 1

 ©: دلعم لع انك لليخا تل ينع باغ دقيرورسو ا

 داعبلا مهسو ىوهحلا فيس دعس ابا كيف مايالا يتتب راح ا

 دابسلاب ةلوحكم نوفج نم تاربع ىوس عزفم يل سيل '

 داقرلاو ىركسلا نم ضايتعا ك اركّذب يسنأ لوطل يدابس يف '

 دالب يف مثلو داب يف يأ بئاصلا نم يبسحبو |
 هأ ْ

 هللا كي رتبال ... ا, ةارشلا عماجأي الأ

 هاورف نزملا نم 2ثيغلاكض نئقسو

 هانّيام 22 ىري كيف قشاع نم
 هاعرم كيف حيلم 2سنالا نم يظ كو

 ءاندنط كف" ىل معلا خفلا انبصن

 هاسور ريسفو هانأرق تفارق



 8 عجفلا دحا نب دمم » اضل

 دام بيدأ ملاعرثكم ىعاش وهو هلاق تيب» مجفملاب بقل ينابزرملا لاق

 :. زلا باهولا دبع نب دم نسحلا يبا يف لثاقلا وهو لاق م٠ لا لبق
 ْ ! هح دع يمشاحلا

 |0008 ملك قلح هردع ةالج لك ينزا
 دبزم رحب لك قّرغي ىدنو اطس اذا ثويللا يصقت ةمابشو
 دقرفلا لحم همئاعد تلاط مثاه ةباؤذ يف ات» لتح

 يددغلو حورت هنم بهاوع 2( يدنغيو حيرتسملا 0
 دغ يف ةيقبلا كه هموب يف هّواطعا هلام فيحن اذاف

 يدتقت بئاحسلا هتحار دوجبو 2يدتمت مراكملا هتنس ءايضب

 ديرما نيبو يببام رادقم ىنغلا نيب امو يب امرادقم

 ةرظلا ءام هنم رطقب داكب ةوالحلا ريثك ليلقف هرعش اماو يباعثلا لاقو
 ماحللا لوب هيفو

 تببلا لها ضغبس نيدب لغن تيزي هونعلاف عجفملا نا

 تيم بلقو يح رخؤع ماوه امناو قولعلا ىو

 ككنل نال ىوريو هرعش نمو

 ضرالا ىلع لظ هل سيل ةلظ هرون جارس انل

 ضفرلا ولوا هنم ىدحلا ىنب يذلا مامالا صخشش هنأك
 ا راقعب ةناسإ رثتلا يف ناجرتا باكا ب ا مجفلأو

 الأ دج . للا دح . حبدملا دح . با سعاالا دح : نو ادع ردع

 «ثنؤم» ةميآيلا يف )١(



 ا”لاوه جفا دحا ني دم » ِإ

 لاق ةلجملا تب رخ اذا ينذ ءيش يأ لامث لاق
 ملصأ ملاق ربا لكحب  رتهأسم سفنلا ثيبخوهو 1

 ظل نع علصالاو مئاقلا رك ذ هن نا بحي ناكو يعيش وه لامث لاقف

 لاق .اسملأ

 عيرأ ىلع مرسلا يف كان صاش ير ناحيبقاذو 2٠
 هب ضرعي لامش هيف لم مث .اذكى رب نا حيبق ًاضيا سعاشلا ريغو لايش لاق

 هيطس بكري ليللاب صخخش يأ 2 حيطس بردي لزال صر ظ
 هحلطو ريبزلا»و هيخيشلو هنم نرافع نال هلل ذخأ ْ

 مجهملا رمش نموا .اهمم بريف عجفلا راد تدصق كلدب ةعيبر تمم ايل
 اليرلم اسد ره ف ىلع نإ ع هما اا ينحارأ ا يل

 الؤيبرلا كبح .ه :يدبملد ... افاعم 8 ينراذ ذإ مان

 اليلغ تيفش امو انقرتفاو ينيحل يلع ةروز تبسح

 يديجلا هاور ايف ًاضيا هل 00

 دكرب الو عفن هدو يف سيلو لبتقم هجولا حيلم قيدصانل '
 ركرملاو مونلا انم عنو الوط انعسوب فيصلا راهنإ هتهبش ظ
 لاقف 0 / هام دقو

 رخاوالاو لئاوالا رش هليو عجفملا كن ظ

 زداوزلا نيبانلا لعب لف: .. هللا زهاهتلا فرد
 ١ ماع يأ لوق نم هنألا

 برغلا نم بيرغلا كيطامت نكلو دب بيرغلاب كلامو ظ

ٍْ 
ٍ 
 ؛
 ظ



 سانلانم اًولخ مكسلجم ناكنا مكترايز يف بصل نونذأتأ
 داري ناسقالاو نارا ملأ لد مكب نبأ ل سانلا ملئ

 | 6 عجتسا ملط مينو ٠ اهب نوضهت لام مدكو
 ] اك 6 ريأب يملتلا ىوس ١ هتشيع مايأ نم فرع سيلف
 يسانلاب هللا سلو هلإالا ىن هدداكم تجار نا دداكملا ىدأ

 3 ا اوس *

 ربطلا ظخم هبسن تدجو اذك للعث بحاض مجفلاب فورغلا |

 1 رك ذهللا دبع با ىنكيو ةرصبلا لها نم نبللا بارضمب فورعما ظ

 ا عاش ناكو 1 دايخ نيو هنع ةخاو الط ينل هنا لاقف '"' مدننا ًْ

 | واجد مالا هيل الع اهف حاتم هابشالاب اهعسي ةديصق |[

 خفلا لاقف *" ةميتيلا باتك يف يبلاعثلا روصنم وبا هركذو ةاجابم |
 ا , ءالمالاو فيلأتلا يف هنماقم مئاقلاو دي رد نبا بحاص يرمعبلا |[

 لامشو عجسفملا تاك لاق نييرصبلا خلاشلا ضعبب يتدح لاقرصن نبا

 جفللا هيف لاقق اعيش عجفملو اينس لامش ناكو نايجاجني ْ

 عمصأ يب يف لامث راد ْ

 عجفملا لاف وه اذك لامث لاقف |

 علب يف يف اهيلا رظنا

 ؟بديناج بز بس ص )7 |



 *« يتوريبلا دمحا نب دمع

 قرضك ادونه يرادقع لئاسف

 يتقب ركلام يايند يف حتفلاوبا .

 بدالا ىلع ىرخ ينءاج ارعاش ٍ

 0 نبل ف امرا هندي

 يبسح 'هزعش .يفاوق يف ارك اذ
 ةفرعم قح يدج فرعات سل ذ

 بدا 7 خيش بمحل ونا

 ايما ندللو ايندلل لاز الف

 هادتجا ,ىعاشل هلوق هرعش موقا نم

 سل

 ايسامعردق ساق دق نم برغلابو

 (بباجتلا اوقات ارط ارفشعا لب

 اسك ةديجلا هاركذب تاهف

 ايساوم ةاوغلل بيف لاز .الو

 يبدا نم مذلاو جبه ىاو

 يذ . اهوتثع :٠ هلتيلق الك

 9 نزاع ادي 1010 نأ

 00 ذا يد فرعا. فيكو

 طل ةلاهج يندلاوو من

 سعللاو ذملا ءاوتسا لثم نايس

 تيبعن..نف:. كلاشتفلم  يقوتر ال -هللاب

 ايسكو تانزكيلا_ ًاعالم لفي
 ايراع دحلا ةلح نع هنكحلو

 سابتقاو سورد يف . ةار
 ساب تقو:يف ىدرلا ضوخ ىلا

 قارفلا نم .صا 'يش الف



 #* ينوريبلا دمحأ نب دمع » _ ما

 ةو لتقلا نم هصاخ ببس لجالا ةعسق هدعاسف ناحنرلا ايا هب قحلي

 داخل ةلثم نع نونغتس ال كول ناو موجتلا لع يف هتقو ماما هنا هل
 زخب ماقا مث مهمولع سدتقاو مهتغل لعتو مهنيي ماقاو دنملا دالب ىلا لخدو

 ضاحلا نسح ناكو ةيلاع نس نع 4٠ ةنس دودح يف ىرا امم تام ىتح

 تأ. مل هلاعفا يف ًافيفع هظافنلأ يف اميلخ ةزشلا نط

 هن . نسح هلثم نم هناف ايلعلا ةقبطلا يف نكيمل نا ارعش لوقي ناكو

 دورسلا رسب باتك نم يتسبب حلبا حدجو كوللا ةبحصركذ
 ةمعن لظ يف مايالا رثكأ ىضم

 مرد ينودغ كف قارع لاف

 قمدخ داترب ناك لاا سعتو

 يتلاح هفر 60 ممرخأو

 ةمعلب ينع دوم ضبقن مو

 امركت ىدباو يتالاهج نع افع

 ميلك اوسلو ًاماوقا تادأف

 ةعأ نيبلاملا توأش دهجي
 ملام دنع ثححا اوكرب اف

 يسارك تولع ابيف بتر ىلع
 أيسا ع ىلوث دق مهنم روصنمو
 أيساق ناك دقو ينم ةرفن ىلع

 ايسآ لاعلل راص منصب ىدبت

 ايسار سأر م يمسأب هونو

 ايساكم نع أيضغم ىنقاو ىنغاف

 أيسأبلو قئور ماج ىرطو

 ايا لبق رزا مل نا ينزحاوو
 ًايسانتلا تفتغاف يسانتلاب اوعد
 ايسان مسعلل ريلعلل منو ىلع
 | ايساوس اونوكي, نا ىملا ذاع

 لثم ملا يناوسبتتقا اف
 ظ ايسابتقا

 !| ايسابتحاك ةدقعيفاوستحاالو
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 1١" * يتوريبلا دمحا نب دمح ْ

 فئصو أه صاغو أه صاع ف اهرادقمو رامملاو ليللا لاوحا فيراصنو

 0 راهنلاو ليلا رادقم رابتعا يف ًاباتك كلذ دنع 4

 مضرب مل نم مهف نم هروصنت برشو مياقلأو نيمهتنملا تاعضاوأ
 0 هيلع هفوقو لبسف ةبب رعلاب رهم دق ديبشلا ناطلسلا ناكو اهذتعي. ىلإ

 تاك وهو ه صصأب نيتكرملا مزاول يف هباتك فنص كلذكو . هيلا هن

 هللا باتكح نم تانآ نع هنالك رك ١ سيدتم كه سدد

 باتك لك رئأ ىلع ىفعي يدوعسملا نوناقلاب مجرتملا باتكو . لجو نش
 هنا يذلا روتسمالا نوعا وحال هباتكو . بانج ول متي 1

 : 5 امتاو 50 دم كانه باكل سل

 :ابنم اناتعمرار كلذ يف فاضت " 4 ايونل امرأ اسدأ ناكل جرلا نال انه

 ةلاحأب للعتلا باتك همت مل هطخم همأر مامن يلا رعش حرش باتك

 رابخاو دوم ناطلسلا مايا مران ب كانك .نضفلا ٠ مظن يناعم يف مث

 راب الاو.زاهشالا ناتعتساتكا .مزراوخ زابجا يف ةرماسملا باتك .هبإ

 قره ايما ةيكللاذ تعلو ةئيحلاو موج لا ميل يف هبتكرتاس |

 طخ ةقرو نيتسلا وحن يف ورع عماجلا فقو يف اهتسرهف تاو

 نا ةبزغ ىلا هريصم ف ببسلا نا لضفلا لها ضععب ين دحو 1

 دمصلا دبع هذاتسا ىلعو هيلع ضبق مزراوخ ىلع ىلوتسا ال ادومم ناطلمل
 نا مو ماما هقاذأف رفكلاو ةطمرقلاب همهناو مكسملا ريصلا دبع نذا |

 دمصلا دبع نب لوالا دبع ناك همحاىلعل(١) '



 #« ٍقتوريبلا دمحا نب دمحم »© اذ

 - دا وهو ناتسبلا يف فوطي ًاموب ناكهناف دشتعملا رابخأ يف اذه
 همأ اي اد ام تباث لاقق اهالخو ةمفد اذج ذإ ينارحلا ةرق نب تبان |

 اقبتسا امو . ىلعي الو ولعي ملسلاو كدي قوف يدب تناك لاق نينمؤلا |
 ١ ١ ام هضواش لأك ردت ارحم لوبا ةيال يضاملا ناطلسلا ظ

 :الب ىصقا نم لوسر هيلع درو هنا عكف موهيلاو ءاهسلا سعأ نم هرطاخل |
 نم يبونللا ىطقللا وحن رحلا ءارو ايف دهاش امب هيدد نيب ثدحو كلرتلا |

 ]يللا لطس ثيحن ضراالا قوف اهرود لك يف ةرهاظ هيلع سمثلا رود ظ

 1الا ىلا لجرلا ةبسن ىلا نيدلا يف ددشتلا يف هتداع ىلع عراستف |
 « رصن وبا لاق ىتح تافآلا هذه نع موقلا كنلوأ ةءارب ىلع ةطمرقلاو |

 | هاشم نع نكلو هنئتر يأر نع كلذ زك ذد.ال اذه نا ناكشم

 مود نم مك سَ / . موق لع ملت احدسَو لجو نع هلؤق النو ةيكحي
 ررشو راصتخالا هجو ىلع هل فصي دْخَأف هنع ناحرلا ابأ لأسف أركس

 اتصالا نسحب تاقوالا ضعب يف ناطلسلا ناكو عانقالا قيرط ىلع |
 كتقو ناطللا نيو هنيب ثيدحلا عاقناو كلذ لبقف فاصنالا لذببو
 ناقل ةبحو موج لع ىلع لابقا هيف ناك دف دوعسم ناطلسلا هنبا اماو

 ام او ليللا ريداقم فالتخا ببس يفو ةلئسملا هده يف س هضوافف مولعلا

 تايعب كلذ نم هل حصي. ملام ناهرب هل حضتب نا بحاو ضزالا يف

 ةيقملاب قمتسملاو نيتفاخلا كالتماب مويلا درفنملا تنأ ناحيرلا وبا هل لاقف
 : الا يراحم ىلع عالطالا راثبإ ةبترملا هذب- قلخاف ضرالا كلم مسا



 ٠4 * ينوريبلا دمحا نب دمج

 مايالا رئاس يف هاريجم 3 شايرلا ةقلعو ماعطلا ةغاب نم شاعملا يف ةجاحلا

 مام هيعارذ نع رسحبو لاكسشالا عانق ههجو نع رفسي ملع ةئسبلا نم
 روتسلا يف يوحتلا يدادغبلا بوقع نب ريثك يضاقلا ثدح . قالغالا

 يبا ىلع تاخد : لاق يجلاولولا ىسيع نب يلع 000 يبا هيقفلا نع

 يف يل لاقف هردص هب قاضو هسفن جيرشح دق هسفنب دوجم وهو ناحرلا
 ًانافغا هل تاقف . ةدسافلا تادجلا باسح 8 يل تاق فيك لاثتا كنت

 الأ ةلئسملا هذهب ملاع اناو ايندلا عدوأ اذه اي يل لاق. ةلالا هذه يفأ : هيلع
 ظفحو هلع كلذ تدعأف . اهب لهاج اناو ابيلخا نا نم اًريخ نوكي | ظ

 اماو . خارصلا تعم قب.رطلا يف اناو هدنع نم تجرخو دعو ام ينلعو و
 نا مه.دل هنوظح نم ينخاب دقف كولملا دنع هرطخ ةلالجو هردق ةهابن ||

 يف هطسربو هتبعصل هصلخةس لا دارا ريكحجمثو ن. سواق يللاعملا قوي َ

 لمتشمو . كلم هب وح ام عيمج يف ةعاطملا ةرسمالا هل نوكتت نا ىلع هراد |
 كلذ لثمي هتيورق تحمس امو هعواطب مو هيلع ىبأف . كلم هيلع |

 امون هابكمزراوخ لخدو هرصق'يف همم هلزناو هراد يف "ساشا

 روصتف ًاليلق أطب أف ةرلا نم هئاعدتساب يصاف ةنادلا رهظ ىلع برش وهو |

 ناسحيرلا وبا هقبسف لوزنلا مارو هوحن نانعلا ىو هتروص ريسغ ىلع سمالا
 هاشم زراوخ لثّمف لع الأ هللا هدشابو زوربلا ىلا

 فاي. الو .ئرولا لك“ هينأب . . تبالالزتا كرخلا را ملا

 عم هن اكو ىلعي الو ولعي ملعلاف كتيعدتسا امل ةيوايندلا موسرلا الول لاق مث

 بارطضا ةلما هذه يف )١( ا ظ



 # ينوريبلا دحا نب دمج 9+ 8

 امذو الكأ لب فيض .1ا لاقف يركش متتغاو
 * هللا دبعوبا يوسفلا سنوي نب دححا نب دمش اع

 هريغو لرد نبا نع ىورو جارسلا نب ركب يبا بحابص فطاخي فرعي
 * ينوريبلا ناحمرلاوبا دما نب دمخ ع

 هانعم ةيبسرافلاب نوريب نال يتاربلا اهانعم ةبسنلا هذهو يتزراوملا

 الببلق ناك مزراوخمي هماقم نا معزف كلذ نع ءالضفلا ضعب تابوا

 مهنع هتب رغ تلاط امل هن أك مسالا اذهل بيرغلا نومسي مزراوخ لهاو

 .دلبلا ارب نم هنأ ينعي قاتسرلا لها نم هنا الاد ١ دارب هيظأ اموأبي رغ راص

 000 سنام اداو ب هن نكتكت دو# ناطلسلا تامو

 . ماعلا اذه يف هبتك دقو هطخو هفينصت مياقالا يساقت باتك تدجو

 مل يذلا قبسلا تايضايرلا يف هل لاقق يروباسينلا دومم نب دمت هركذ
 هللا لعج دقو هرامذم نوديجلا نورعمملا قب ف هرابغ نورضحلا قْشِي

 عناوب هب تزتهاو اهنزم جتاول هل تعس ةعشاخ أنهرا هل ةنبرالا ماسقالا

 . هلط ءامسلا دبك ىلع فرفريو . هلظ موه ضور ىلع هل عو# مف ابتب
 نم ليف لمح ناطلسلا هزاجا يدوعسملا نوناقلا فنص امل هنا ينغلبو

 ىف ةداملا .نضفرو هع ءانغتمالا زذسب ةنازللا ىلا هدرف:يضفلا هد
 ةماع يف لاما ةلالجو ريمعتلا يف ةحسفلا عم هللا همحر ناكو هب ءانغتسالا

 .اهياوبا حسن تكلا فينصت ىلا اًبصنم مولعلا ليضحت ىلع ابكم رومالا
 هبلقو رانلا هنيعو لسقلا هدد قراغب داكي الو . اهبارقاو اهلك اوش طبحو

 هيلا سمت ام دادعال ةنسلا نم ناجرهملاو زورينلا يوي يف الا ركفلا



 ل - 6*8 ناطقلا دما نب دم 9ع ا

 عمو ٠ .معو. ةنس تامو مولعلاب ةفرعملا ديح 7 : ناكو كورد يع

 سنوي نب دمحو يدسالا قسوم ن رش.نغ كدالا لا 1

 عمسو ديعسابا ير لا يتلو مهريغو دربملاو باعنو ءانيعلا يبو ييدكلا

 فو ىعاشلا هللا دبع وبا علاخلا هنم هعمسو هعنص نم صوصللا راعشا هيلع

 هلو دادنب مالسلا راد يبرغ نم نطقلا رادب لزني ناكو هرم رخآ يف

 يلعل لكوتي هرمأ ءادتنا يف ناكهنا انل يو ملاخلا اق ةندصح لاقل هلم

 هدوعب داعو دادغب ع نم يفن نيح هبح هلأو ربزولا حارجلا نب ىسع نا

 يلع ىلا هدب, ىلع لمح هاو ماغلا ءا مأ دحاب مهقب رط ضعب يف اولزت مماو
 بيطلل ةتيبم مرد فاللا ةس+ ىلع ةدايز امزو ةضف ةكممس ىسبيع نبا

 كلذ يف هتداع ىلع اطوبق نم 4 ه. تعصر دق توقابو ىهوج ابيلعو

 هناذكتسا دعب الا املوبق لع زباجأ و و يل اهبهوف اهلا ىلا اندؤرف

 يبا ةعاضب تناكو علاجا لاق . يلاح لصا تناكف يب نذأف هتذاتساف

 اهنوريو تاارقلا فرعيو نارقلا ظفحي ناكف يملا غي ةديج لبس ا

 ناكو هلوشو رعشلا ظفحيو وحنلا فرعيو ةغللا نم ةعطق ىلع علطبو

 يأر ىلع لوصالا يف ناك هنا الا هب ىهاظيوو ةيمامالا بهذم ىلع عيشتب

 تعابو ٠0+ ةنبس ىلا تيقن ةئبا هل تناكو 012 ادلو بقعي ملو ةريج ا

 ارطصا نمو ةدراي ةكلكر .ةريثك راعشا هلواوشلا +

 اهوا تينصلا 13. ال لوس

 امن فل نأ 26 هنم غضملا دنع 9

 امش. :نبللا خو مش قفرت فيضلل لاق
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 | مايالا ضعب يف هيلا نركب ءاعب رالا موب. يف ملعلا لهال ساحب نا يرمعمل
 | انمه الف ظح ينم الو ةدئاف يدع مويلا كل سيل” ةع ةعاملا لاقف
 لاق فارصنالاب ا

 الم ءأعب رالاذ حبطصا و كنأ لو ءاعبرالا موب ناك اذا

 | مولظ ءاسبرالا مويل يناف هتلو تويطصاو هيف تكن ناف

 | ريثك ذيبنلا برشل ةبحلا ديدش ناكو لاق . اتقوطناف قع زوجا اوقزراعفا
 | رشن نب نسحلا مساقلا وبا هاثر تام املو هن هنامز ربك ١ ًاعطاق هيلع رفوتلا
 هلوش ةنزاوملا باتك سحاص يدماالا

 يبرق ِى مهالملا برت حدا | يكيتلاو عومدلا يرذا نيعاي

 بدألا رخآب ءزر لوا ىو مون يرمعملا تيقل

 برعلا لئاضف نم ةليضف 2 هتبسن يجعا ىلع تاك
 هلا اع تنك تابا باوحج يرمعملا ىلا يدمالا مساقلا وا نتكو

 ربحلا ينالقابلا ىلع ىعا اذا هيف يح يذلا تنا

 رجفلا نم ابابسا مضوا ىربى تح ضماغلا فشكتو
 يرج هنلس .ىدم ىلا يذلا اذ نمؤلثملا نعتنب

 اال لاا سضرالا  ةيباك .ةيناع وذ كا لع للا "لك
 3 ناطقا دايز نب هللا دبع نن دمحا نب ”” دمع *

 | نيمدقللا ءالضفلا خويشلا دحا . لبس ابأ ىنكيو يثوتلاب فرعي

 | 4:*41نادلبلامجعم يف ام هديؤيو(ةيشاح) دمحا همسا امنا (؟) ةعامجال:هلعل (1)



 «ءو ؛ يرمحملا دمحا نب دم 8

 ضاففْصْف ابصلا نم ءادرو ديدج بابشلا نم درب نيب

 ضاقت مربم مزحلا ظبي يارب رومالا ىرع ريدمو

 ضامثالا ةيبن هيناعم يف تداخل اردت لجو ىنمم قد ||
 ظ هل اضيا دشناو | '
 ىجدلا كلحوا هيلا حاببصلا تبج اجبهنم كئافش ىلا تدجو دقو |
 جملا الو حيدملا الو باتعلا الو كل يفبتعلا“ "كيب ال كتر نكس ظ

 ىجيرب ريخ كيدل سلو امه قتي رش كيفام ىدس سهذاف |
 اينلا ةنم ادنلاف قئالخلا ىذه هسفن قئالخ تناك ؤرما اذاو |

 يضماقلا ينادج لاق يبا ينثدح لاق حاشو نب دم لغويا ينثدحو لاق ||
 ةلاسر ركبلا ضمد يف ينتءاج لاق هللا همجر ينيزلا د نب نسل مامتوبا | ٠

 ذخآو ًامئاد هسلجم ىثغا تنكو ةرصبلاب يوحنلا يرمغلا دمحا نب دمت

 يففرع هيلاترص الذ يباعصا نم ةعاجينعبتو هيلا تردابف ينكردا نا هنع

 هنم ثبره دق هدلو يف اهدهاشا تنك دف ةدلوم هل. ةكوامم ةيببص نأ

 ناريملا يف مهنتبو يباصا تدذفناف هلزنم يف ناكانم ارسسلجا

 يرمعملا رسف تذخا امو ترضحا نا دعب اف هيفلوصملا اهب نظي ثيحنو

 يندشلا فارصنالاب تممحه الف هسفن تباطو
 هدومم رهذدلا هيد اع تسك يربال ام

 هدود تخبلا ءاقشل“ .:ىحضاف :ءابرح ناك

 مسر ناكلاق هللا هجر يضاقلا ينثدح لاق يبا ينادحو حاشو نبا لاق

 رؤيال يا (1)

 (مو)



 #* دمحا نب دمحم 06 -

 ميكَملا زير نم محلا وهلا تنَأ كنف مهل رت نإ ىسيع لوق
 *« جرفلاوبا يذوبنشلا ميهاربا نب دمحا نب دم اع

 نامت ةنس ليقو م0 ةنس تام ذوبنش نبا مالغب فرعي 'ىرقملا

 | نب دمحا نب دمحم نسحلا يلا نع ىور بيطحلا لاق. ٠.” ةنس يف هدلومو

 ا ينطقرادلا لثسو هتآياور يف سانلا ملكتو تاكرقلا يف ًابتك هريغو ذوبنش
 أ ابا رك ذ يفريصلا هللا ديبع تعمسو لاق هيلع ءانثلاو هيف لوقلا ءاسأف هنع

 ا لاقو ريسفتلا ظفحو نارقلاب هلع فصوو هرما مظعف يذوبنشلا جرفلا

 نم هلو . نارقلل دهاوش رعشلا نم تيب فلا نيس ظفحا لوقب هتعمم
 | باتك“ نآرقلا مع يف ةرابعلا فيطلت يف ةراشثلا باتك: فيناصتلا
 ] م, لو ريسفتلا

 ظ *« سابغلا وبا يزمعملا دمحا نب دمت لع

 | ناكوهنع ذخاو جاجزلا بحص مه روهشمو ةاحتلا خوبش دحا يومنا
 ا | يفوت اهيو ةرصبلاب هءادم ثل ارزاكو هيليوم ل يغارملا حيتفلا وبا

 || بسحا ايفتامو ءابدالا راعشا نم طسوتم ل ابلها نم هنظاو

 || مساقلا وبا يتدشناو لاق . ميحرلا ذيع نبا كلذ لاق ٠٠+ لاو مه٠ لا نيب
 ظ اهلوا مساقلا اب هدج أهم حدم ةديصق نم هل هسا نع يخونتلا

 ضاعالاب نحل, ايانثلاو ضارملا تاياصملا - نوفجو

 ضارعالاو دودصلا فالخ ف حصلا اه حولت يتلا دوبعلاو

 'االا نم الاب انيرع ينتضن ىتح بوطملا ينتتربل

 ضاضعلا هبا ىناي مل يميلس يبس هدلاو ينتدجو



 اهلا 4 ذوبنش نب دما نب دمت لا

 كلذ نا يلب ناب مث هتوالت ىلع مهنع يضرو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىصعم ناك ذا رب لجو نم هللا لاو ملثم هو بان أن

 طخ ةيعسأ .هئكأنم ريش ارق نا الو هفالخ زوجي ال يذلا قملا وه نام

 يفام ذوبنش نب بوبا نب دخا نب همم لوش :رضااذه يف را

 نم رئاسو لجو ع هللا دبشاو يداقتعاو يلوق وهو ح#“ ةمقرلا هذه
 هريغ ينم ناب وا كلذ تفلاخ ىتف هطخم بتكو كلذب يسفن ىلع رضح

 موب يف كلذو يىد نم ةعسو لح يف هءاقب هللا لاطا نينمؤملا ريمأف
 يلع يب ريزولا سلجم يف 0+ ةنس رخآآلا عيبر نم نولخ عبسل دحالا

 دم انديس ىلع هنالصو هدحو هللا يسحو هقيفوث هلل مادا يلع نب 3

 تتكو ةمقرا هذه يف ام ذوبنش نبا فرتعا : دهاجم ا .هلاو

 تا فورمملا قطا“ قيوم ا يك ميراتلا ركذ هدب دهاجم نبا

 ىسوم يبا نب دمحخ شكو. ًاعولع يروضحت ةعفرلا هيلا ا 0
 ىلع دمج نب دما نب دم دهش : ىرخأ ةدابش . خئراتلا ركّذو يمشاملا

 اذه يفام عيمجي ذوبنش نإب فورعملا بويا نب دمحا نب دم رارقا

 ىلص هللا لوسر نا ساهملا يف ذوبنش نبا لاقو . خي راتلا ركّذو باتكلا

 يذلا نمصلا اذه: يف ام ضعن اونا هيامما نم ةعامجو ملسو هيلع هلا

 كو سوم فان . دم كلذب دش ًاعوط هب هفارتعا ناكو انيدبا يف

 وبا يضاقلا لاق هدب بتكو دهاجم نب ىسوم نب دمحا دهشو . هدب

 راكتالا ببس نا دادغبب مث يرلاب انخياشم نم تحمس دق تنك فسوي
 ةءاكح دنع ةدئاملا ةروس رخآ يف هيلع *ئرقوا أرق هنا ذوبنش نبا ىلع

 سس
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 ١1" نآثك . ورمعابأ ريثك ننا هيف فلاخام باتك فياضتلا نم هلو

 .تا ارقلا ذاوش باتك.ءارقلا فالتخا باتك.مالسلاو ةالصلا هيلع يلع
 مالسلا دبع فسوب وبا يضاقلا هفلأ باتك يف تأرقو . هتادارفنا باتك
 نيكسنتملاو ءارقلا دحا ذوبنش نبا ناك لاق : ءارقلا جاوفا هاعس ينبوزقلا

 نلعأ امبرو ام ارو ذاوشلا ىلا لي ناك هنكلو عرو ىلا عجرب ناكو

 ركناو هنم كلذ عمسو ةءارقلاب اهيف روج ينلا هتاوابص ضعب يف اهضعبب
 | هسا ريشنو مايقلا قح هيف دهاجم نب ركب وب ماقف راكتالل هتني لف هيلع

 ادخأف ةلقم نب ىلع وا وهو تقولا كلذ يس ريزولا ىلا تفح عفرو

 < بسيتتساو سبحو نبرشعلا 2 ملو ةرشعلا ىلع تداز ًاطاوسا برضو

 || ناّيع نمسم فلاخأ الو هب ًارقأ تنك امع تعجر دق ينا لاقو باتف

 || ونا ريزولا كلذب هيلع بتكو ةروبشملا ةءارقلا نم هيف امب الا ًارقأ الو

 ] رضحملا ناكو هطخ هرخا يف بتكي نا هرصاو هظفل نم معم امب ًارضح يلع

 ظ درجن دهاجم نب ركب وبا ناكو نوميم نب دم نب دمحا نيسحلا ىبا طخ

 | ماقو لتقلا نم هسفن للع فاخ نا ىلا هرصا ىهتناف هترظانمو هفشك يف

 أ تاو هقلطي نا يلع ابا ريزولا لآسو هرصا حالصا يف راسعسلا بوبا وبا

 كلذ لمفف ةم ةماعلا هلتقي الكل هيلع ةفيخ ليللاب هناوعا عم هراد ىلا 5

 ” لو اقتسم دادتي هشي لخد مث نيرربش ةدم اًرس ادملا ىلا هجوو

 دم لوق. : نوم نبا ط ذوباش نا ىلع لو.عملا رضحلا ةخسنو . ةماعلا

 | اد افورنن ارقأ تنك دق ةوبقخي نياب ورمل بوبا نب دمحا نبا

 بامصا قفتا يذلاو هيلع عمجلاهنع هللا يضر نافع نب نامع نصتصم يف ام



 م 6 ذوبنش نب دمحا نب دمم

 هتبوت باتنك هيله بتكو نيتتسناو هنايث هيلع تديماو دنس لل ةرئلر ١
 ديلا مظقب ةلقم نبا ىلع اعد هنا هءاعصا لّوقتف ةءوتلاب هطخ هيف ذخاو ا

 هرك ذو . حمص نا قافتالا بيجي نم اذهو فلؤملا لاق". هل بيهتساف ظ

 دهام نب ركب |با يوان ذوبنش نبا ناك لاقف 5 ميدنلا قححسا نت دمج ظ

 نب فسوب دم وبا خيشلا يل لاق . قمحو ةمالس هيف ادد ناكو هرشعي الو |
 بتك هلو ةريثك تاارق ىور دقو ملعلا لييلق نمللا ريك ناك هنا يفاريسلا |

 فسوب وبا يضاقلا لاق ) روبمخلا ةءارق هيف فلاخ امم ناكو.كلذ يف ةفنصم

 اذإ ( هركس لو هب فرتعاف ةلقم نب يلع يبا ريزولا ةرضحن هنع لئسو |

 ناو ان لأ ركذ لِ ارياف ةتيحلا م يرام در ا
 نمط

 )2 7 5 و د ||

 فيفاك آو ّْ -اصن ةحلاص ةنيف ل لك ذخ كلم "همام ا

 3 ل ) 8 000 0 00 --- ) 1 ريودعوم

 مويلا ارقو 2 .ىتغاام بن 0 تبن ارفو 0: يش ٍ
 © 6 دع 2 ارا

 مارك زر اعلا ل كََح ' نمل نوكلا كدب كيج |

 و »َ 11 ا

 0 :غ اذإ راهنلاو ىَثْت اذإ ليللاَو 1 زويد م ظ

 ٠.١ الا ل نركب فوسف نوفل بذكذهَوأ أرقو ' 5 قه ظ
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 د ذوبنش نب دا نب دمم # ١ بالا

 قامالاب ' ًاننأتسم: .واسخاو: دولاب شفتلا للعأ ار هد تنك
 نامزلا فورص ىنملا لوصف نع انعطتقا مث تاودعاولا ىضف

 « ذوبنش نب تلصلا نب بوبأ نب دححا نب دمع ال
 لاق مب ةندس يف بيطخلا هرك ذ اف تان "ىرقملا نسحلا ونا

 ونا فئصق امم أرقق تاارقلا ٌداوش نم ًافورح هلسفنل ريح دق نيلفلعا

 قاحسا نب يلع يبا طخم تأرق . هيلع درلا يف اسك هريغو قرابتالا ركب
 هاو قونش نا ناك هللا همر يفاريسلا ديعس ونا ىضاقلا لاق ؟ىباصلا

 قو ةمالس هيفو يد ناكو معلا ليلق نمل ريثكب وبا نب دمجا نب دمع

 باتك يف يطملا ىلع نب ليعمسا ثدح . دعب انرك ذ امهتبوت رك ذ مث
 | سانلا ؟ئرقب ذوبنش نباب فرعي لجر سما دادغبب رهشاو لاق مران

 نب هللا دبغ نع يورب امف نصصملا اف فلا فورح بارحلا يف ًارقثو |

 هعمج يذلا نمصملا لبق هم ارقي ناك امم اههريغو سمك نب يبو دوعسم

 هركناو شفنو هرما مظع ىتح لداجيو انهم ًارقيف ذاوشلا عبتتيو نايم

 دم ربزولا راد ىلا لمحو م»» ةنس يف هيلع ضبقو ناطلسلا هجوف سانلا
 ىلع ماقاف هترض ربزولا هرظانو ءارقلاو ءابقفلاو ةاضقلا رضحاؤ ةلقم نبا

 مجري و أ هنع لزم نا ىبافكلذ نع ريزولا هلزاتساو « هرصنو هنع ذام

 'ركناف ينامعلا فمما ىلع ديزت يتلا ةركنملا ذاوشلا هذه نم هن ًارقب امج
 ىلا هرطضي ام هتاماعمو هتبوقعب اوراشاو هو ع

 هاقق ىلع ةردلاب هن رمضب صاو نييررابنحلا نيب هتماقاو هدد رج ا عوجلا

 عوجرلاب نعذاو ثاغتساو ربصي لف نيد يرض ةرشنلا ومن برضف
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 باتك٠ م ا يب رعش ريسفل : فاتك . * ليطلا عبسلا ريسفن باتكنلعنلا |

 هان 3 ع ترتحتتما تقول هءاتك ةمدقم يف ل تاودالا

 أبرع مهمبس يف تعقو نيذلا موقلا ناكو ريبملاب جالا ةطمارقلا تضراع

 هأيملا دادعإ ىلا نوليجرت و مهلا مايا ثيغلا طقاسم نوعبتتب ةيدابلاب اوأثن

 موعايطل نوملكت.و اه ايلا | نوشيعيو متنلأ نوعربو ظرقلا نمز مرضاحم ف

 سشحافأطخوا نم مهقطنميفإ وكي داك الواهو داتعا يتلا مبحنارقوةبودبلا

 ظيقتنو نامصلا لا عيرتنو ءانهدلا ىشنن انكو اليوط ًارهد مراسا يفتيقبف

 ةج ًاظافلأ اند مهضعب ةرواحمو ممابطاخ نم تدفتساو نيراتسلا

 ثنا اذا ابعضاوم يف اهارتسو باتكلا نم اهرثك !تعقوا ةريثك رداونو

 نامصلاب ماقا هنا هباتك ف يعاضن يف رك ذوىلاعت هللا ءاش نا"”' اهيلع اهتأرق
 رك ذب لو يرابنالا نب ركب اباو جاجزلا قسا ابا دادغبب ىأرو نيتونش |

 را دور هلع يف ريبهما ةنيبم تناك يلآلا لاق. اثيش مهنع ذخا هنا

 مهضعب لتقف ينابخلا رهاط وبا مهضرأع مابا ةادس تناك اهنا مهضعب

 هللاب ردتقملا مايا يف كلذو مهلاوما عيمج ىلع ىلوتساو موضعي "قرتساو

 دضتعملا نبا

 * يرابخالا ىلاط نب دمحا نب د#

 ماشلا نكس نسملا ابا ىنكبو م٠0 ةنس دعب تام بيطملا لاق

 يندشنا لاق يدادغبلا دمحا نب دمحم نسحلا وا دشنا سلبارطب ثدحو

 هسفنل يبا معالا ىلع وا

 ظ « انيلع » هلمل (9) . لاوطلا : هلعل )١(



  ىهزالا دما نب دمم 4

 هركذ اهف تام يورحلا بهذملا يفاشلا بيدألا يوغللا روصنم وبا

 | ةاره خيرات يف يافلا ديعس يب نبرابجلا دبع نب نحزلا دبعرصنلا وبا
 ظ يبتكلا يملا نب دمي نيسحلا هللا دبعونا احلا هقفاوو م٠ ةنسيف

 !؟تباوو مك املا لاق رخ الا عيب ر يف دازو هل تايفولا باتك يف يورهلا

 | نححرلا دبع نب دمسنب ميهاربابوقعي يبا فينصت نينسلا خيرات باتكيف
 | دلوم نا ءازجا ةرشع يف هطخم يدنع هلصأو ظفاخا يورملا تارفلا نبا

 | دم لضفلا يبا نع يرهز ألا ذخا ٠0١ ةنس يف يرهزأألا روصنم يبا
 / | نع يتزملا دم يلا نعو رثك اف هريغو. لمت نع يرذنملا رفعج ينا نا
 | عيبرلا نع يوغبلا باهولا دبع نب هللا دبع دم يبا نعو يحمل ةفيلخ يبا
 ظ مساقلا يباو كجاه نب دم نب هللا دبع نعو يفاشلا نع ناولس نبا

 |١١ ديرد نبا كرداو دادغب درو . يوغبلا زب زعلا دبع نب دم ن هللا دبع

 1 الركب نيمرب ربك ىلع هتيفلاف "' هريغ دادغس هراد تلخدو لاق هنع ورب مف

 | دادنب يرهزألا داو جاكم قوم مالكلا ىلع هناسل رمتسا داك ال

 ْ ظ : فنصو جارسلا نبا نعو هب وطن ةفرع نب مهاربا هللا دسبع ىلا نع

 ١١ يف بيرقتلا باتك . حبصلا ةفرعم باتك. ةغللا يف بيذهللا باتك
 / ١ ١ تاارقلا :للع باتك . ينزملا باتك ظافلأ ريسفت باتك .ريسفتلا

 ءامسأ ريسفت باتك < ةنسلاو نآرقلا نم هيف ءاج امو حورلا يف باتك
 ىلع درلا باتك . ثيدحلا بيرغ دهاوش يناعم باتك . لجو نع هللا

 حالصا ريسفت باتك . ثيدحلا بيرغ دهاوش ريسفت باتك . ثيللا

 )١( ةأيم : هلعل .
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 ا يبا طخ تان : أم ديرعلا ريخا ناكل اهرتس تاسراو اهءايخ تاخد 9

 رفاغلا دبع نب ليعمبا اندشلا يماما يلع نب عفاش اندشنلا:ليرذملا يف دعس
 وبا انذشنا زاريثد ىليملا دايز نب بوش امزر برحو ا يتدشنا يسرافلا

 يناجدننلا دوسالا دممو ا اندشنلا بيدالا يتاجدنغلا ىلع نب نسيملا دم '
 أ ن.ديلولا هل لاقي ةرصنلاب ًابارعا تيمس لاق ىدنلا وبا اندشنا سدآلا|

 ْ هسفنل دشتي مصاعا
 اهدوهع ابيلع تبأاص ةيدواب ةمامت روغ روغلاب لزغم امو

 اهديج ةكارالا نيب نم جرخمو 2 يتتنو لاض نانف اىجضلا دورت

 اهديجتس صئاغ اببلا ىسإ 2 ةردوضالا 000 ا
 دمحم ايا "” انركذ دقو « ةيررابملا نب ىلع يبال طئاقللا باتك يف تآرق
 (| لدتساو هريغو ةساسملا حرش يذلا يرمنلل رصتناو هنم عضوو يبارعالا

 هذه لاثما كرتن فيكف:لاق مث « مهنالاقمو مهلع ناقتاومهاياور ةمص ىلع

 دالب خويش نم هتيقل نم يل 1 مو .ىدنلا يبا لثم ةباورا تاياورلا

 ةيدابلا يف ماقأو ةدم هلها نع باغ هنا الا ىدنلا يبا لئضَق نم سراف |
 يف هفقيو تيرزلب هيلطي ذخأف نبا هل ناكو ربخمو يوري دأعو ةدع نونس
 رعما نوكيل كلذ هب لعفي لزب لو ادج ةراح يهو ناجدنغلاب ظيقلا سم
 نيكسملا كلذ تام ىت> برعلاك نوللا

 « حون نب ةحلط نب ىهزألا دمحا نب دم ا
 ييرهزأألا نيجرلا دبع نب ديعس نب متاح نب حون نب سهذألا نب

 ١ رذ دقو »>:نوكت نأ بوسألا «.

 نمل
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 لوقت تأتتنأ متادبدش هاك( تكبو ربقلا لع تبكآ ىتح تلبقا دقاهتبأرف

 01 لربس نمكتونجالوا ٠١ يقم ١ كريم 1. ةلج "يغب
 3101 نم انوع الو عومدلا نم" اددم دجا مل ىح ةلتيكب- نكت

 هيكل مه نم يخيف نيا كلت اهعمادم نع ينوفج ينتسلاو
 || دسج الو نيع الب تيقب ىتح ةدهاج كيكبا يدب لزأ رف
 | يديب اهل لتق ىوس كيلع يسفنن 2تيضر ام هللا الول ملعب. هللاو

 اهرعش نم فرمت لهف تنسحاو ىدنلا ابا اي هللاو تنسحا تلقف لاق

 | ةرضخ ضاير يف نحنو عيبرلا نمز يف انلاديع انرضح منن لاق رخآ اتش
 نولواجت اولعجو رما انّلا يف رفصلا بذعلا اودقعو نايتفلا بكرف ةبشعم
 | ءافلذل لع مش 1 لراممال شمل اند لاذ فارق [ زال

 | اهمؤن انجرف لاق. كاه نم يتب نب تلسن مكحيرلا ترظن اذا ابلعلف

 أ فوسك اهولعي هنا الا ةعلاطلا سمشلاك يهو امابخ نم ةزراب اهانبصأف

 7 نآ اما ةدجن ىلع دجولا اذه نوكي 5 ىلا ءافلذ اي انلقو اريلع انلسف نزملا

 ٍ كموق تاداس نحن اه كله نمع كلم يخ. نم يتب نم يلسنت نا كل
 مث يلم تقرطأف ةدجلاو سأبلاو ةدازلاو ةداسلا انيفو مهنوجنو مهنايتفو

 ظ لوقت ةيك أب اهسأر تمفر
 يلاوعلا فلتخم دنع ثويل يبوق مومن 3 مقدص
 لابحلا ىلع فينملا مرفيكو يوق ردد ةدجم ناك نكلو

 لاله الب موجنأا نسح امو موجي الب ٠ ءامسلا نسح اف

 نولمج الأ : هلعل )١(
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 هتافنسصينيسشسلا ||

 ظ
 534 * يتاحدنغلا دمحا نب دمحم

 نونكسي نيذلا برعلا نم همولع سبتقاو.ةيدابلا ىلا جرخ لجرلا اذه نا

 ىلع هب لدتسيل انهه هدروا انا كلذ يف هربخ نم "يش يل عقو دقو ميخلا

 يبا نيردلا لاك اند دض طخم تدجو .هب انا تالدتسا 6 هيلا تبهذام

 سردملا هيقفلا يبلملا ةدارج يبأ نب هللا ةبه نب دمحا نب رم مسابقلا
 ناكو: ئدنلا ابا ِتلأس لاق ليوطلا ثيل. ىلا هدنسأ ام بردالا باكا

 تب ءافلذلا رعش نم فرعت له برعلا رابخأي تدهاش نم لعأ نع
 ةزانج رضح نهف تنك من لاق دوسالا نب ةدحن اهمت نا يف ضيالا

 نابقاف ديعب ريغ هنع انردصو بارتلا هيلع انلهاو هربق يف هانعضو ىتح ةدحن

 يهءاذاو بطرلا نصنلاك لوط نبتقاف دق ةأرصا نبيف نيدابتي ةوسن

 نم ترهظاو ًاقرح ةاكب تكبو ربقلا ىلع تبك أ ىتح تابقأف ءافلذلا
 تاداسلا تام دق هنا ءافلذ اي امل نلقف ابسفن ىلع هعم نفخ ام اهدجو

 اهب نلزي ملف مهيلع نهسفنا نلتق مءاسن تيار له ةدج لق فلس
 اههجون تفطع ديعب ريغ هنم تراص الف ربقلا نع تفرصناف تماق ىتح

 تلاقو هيلع
 ةلماه لهن نيملا ءامو تحرو . هريقكتقزاف نيج ٠0

 هلئالح هيلع كلهم لف فرش هلبق تام دق يملا ءاسن تلاقو

 هلداعي نم هناوخإ نمةدحنك تعلو لاجرلاتامدقل نقدص

 هلئاضفءاضفلا ضرالا عسو دقو 2 هربق دحل هم نع قضيب مل ىتف

 اهرعش نم_فرمن لهف تتسحأو ىدتلاابأ اب هللاو تنس

 لوحلا مايل هايا اهترايز دنع ةدجن ربق رضح نم تنك من لاق رخآ ايش
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 سازلا ةيزج يدوي نيف دعت ٠ الف كنم ربطظلاب ًافنش اومهويل

 سانياو ساسإ لوطاالب آوفع اهب تيظَح اند لعين قا
 هيف ًاضيإ هلو

 لما ابب انقوس 7 برضب هاجم يذلا ريزولل لق
 ليفت او 00000 كرهد لوط تنك اذا تنأ

 | لمعلا كن نيح يتأ يف وا متاومل كاقلأ نأأف

 .[| اريبو «نوزدناودب » همالكف اعضأ يف ل ينابيملا ىريجم ناكو لاق
 ظ يرهاطلا لوقي ايفو «نب زهد لوقي نا ضراثلا دم نب يلع

 نونج لاَ يتاثلابو بحق -اعنم مادقلاب امأ ناريزو
 ن زهو متاد نوردنوادب اساوخ امهانلك نحمي اذا

 00 دال انهم قالي " تالالاقاة ىلا

 . « رارفلا » ني زه ىنعمو « لخاد ىلا دعا » نوردناود عمو

 مييف يرهاطللو
 نونحتو ناركسو عيضر لفط اهربدي تحضأ اذا رومالا نا
 نيد الو ايد اهبطسوت نأ اه مقتسي نل نأب تاربخل

 © يوغللا يناجدنغلا ىدنلا ونا دمحا نب دمحم

 أ امو اهراعشاو برعلا رابخاو ةفللاب ةقرعملا حجار معلا عساو لجر

 | يبارعالا دمحا نب نسحلا ريغهيلع لوعب ذيل د ًاعش هل تفرع

 | اطال ايف قدضت يتلا ةروبشملا فئئاصتلا تمخانم ”دونسالاب قورعما
 |١ ىرا اناو اذه ىدنلا يبا نع اهلكه بتك يف هتءاور ناف ءاذعلا نايعا ىلع



 لكحأرا 6 رصن نب دمحم نب دمحا نب دمحم #

 صبلاو ةوعدلاب هوجو يتسرلا ىلع يبا يف ابطابط نبا نساحم نمو |

 ايوذرلا تولع: اب انآ فلا لسر لئالد نمتيطعأ تنا

 ئنومو ىسيع تناف ضاي 5 انو بآ الب الو
 د هللا دبع ونا يناهمألا رصن نب دمحا نب دمحم وع

 ةرخ الا ىداج يف 0١" ةنس يفو ناسارخ خب ران يف يمالسلا لاق ظ

 ىلوتو نين نامث نبا: وهو ليمعسا نب دما نب رصن نسا الر
 اههوجو ىلع بابسالا ىرجاف يناهيملا دمحا نب دمج هللا دبع وبا ريادتا ]
 لت ناكو هدامتعاو هما نم ائيعم هددصقو هلمأ نمل رظنلا نشسعا ْ

 طامي ساخن امون ىصو دغاكوا بوث نود الا ادحا غاي نكي مف بهذملا ْ
 هللا نم ءناق اهيلع بصولزن نا ىلا اهقلعو هك نم هدب زربأو فّقأتف ةباد ||

 كاسما يف نذأ, نكي لو كلذ ىلوت يذلا وه هنأكساْلا هلمف امارذقت |

 يرهاطلا بيطلا وبا لوقب هيفو . اهيف ثباعتي رافلاناكف هرود يف رينانسلا ظ
 رشننملا مئاشلا بهذملا نم هاب ىلع ريزولا تر

 رشبلا فاميو هبون ىلع ٌبد'يث فظنأ رأفلا ىرب .

 رذحلا ديدش ابيلع يحضيو ع اه 0 تيس

 رسكلا تاساياجل تن اهرب فو

 رذقلا نيع وهام فلأيو نيلسملا رذقتس راص هَل
 هش اضن أ هلو

 سانلل -ساوسولاب عنصتلا الا "هن هيلع يت نسح نم هيفام
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 تلتق فذ ياب تاتس نا ةيحل يف

 لاقو
 لغشلا ل شا يف اهب كيد انلظ  ةدئامرشملا تحَينأالّسنأام
 لسكلا مئاد طقم هك هاو انرتكم ىدلل ليئاذإ

 لثلا 0 نم "' هلثمت اتنب ينك ذف يل هيدي اتلكدم دق
 لي م عيدوت ىلا قارفلا موي هتطس دم دق نقشاع ا

 لمس يف حار ام اذا ريقفلا لثم ١انل قاقرلا راطاب ىدرت دقو

 هلو
 له تقم ف ايش يدع ان

 هكرملا يدنلاطسو هنوكس >7 دربأ

 ميلا لجهكحي- هبجو ايردجو

 دكبشنم ةعطقوا تا ىفآ دلج وا

 م ةكياجرصلا اذا مردلا للجوإ

 هكبحتدساحرلاام اذا ءاملا ر

 )١( هلثمي ًاتيب هلعل .
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 39١ « دم نب دمحا نب دمع

 هعاق هلجا :رم ةمايق يلو ليلع يبا نا لاقو
 هججاس ةربع الا سيلو هلوح هناياد تاولوو

 هلو. اذه اهنم تدثكف اهساتك يف تيبشن ُةدْزأب ةليولم ةديضقلا)|
 ةماظثو هني اندقتسا كلنم 2 ًاقطنم كل انءادظ] 00

 همالكو هيلع ولت, نم لمف ركشب لجو زع لاف
 نيتمارعب نيتعم ندوسأ نيينامع مسر نءا باب لع فداص دقو لاقو

 يلع يبا سلجم ىلا لخدف نييلاخ بدالا نم [هدجوف أمنخساف نيوارفا

 ةهدب بتكو هيدب نيب نم دغاكلاو ةاودلا لوانتوأ

 هيحو

1 

 نبوارمح نيتمامج يوذ

 نيملا ريغ شقرا ارداف تلات 8
 نيتملظ“ لسنا“ 'هل اف -ئروتلا وو اه
 نيل نت عبطت دئادح نيز نع رداص نيش حبق اب

 نيحلل امعقو دقف اريط نبب اباغ لا انا ام

 نيحشلا :ىللا ئربظلا ن رصلايفةنسلايوذاروز

 نيملاو يضرلا 2 نسال ”ةسللا
 نيدلا بر ماربا امربت ال

 3 فقل ناكو ماصع َن رمت يب نال لاقو لان

 00 يح نم رس ةقلخ ليز 2 نماي

 لع هللا فخو بن

 هدنع ردع كل له

 تحرتجا هوو ف

 ترشح شوحولا اذا



 ه*# دمحم نب دمحا نب دمحم #

 مهناو ةرفصلا يف دابعلا نولب ابشن ةدهاع اهتيمسف نارف حالا ةللق حاير ز

 اهتيمسف ءادوس ةيبيز اهدع اوبرق مهناو ةيدنق اهتيعسف انول اهدعل او رق

 اوب رق مث ةيكسح اهتيمسف عالبضالا ماظعب ةيلق اهدعب اوب رق مهناو ةيبكوم
 ليلع هناب ةعاملا للع لتعا هناو ةينوداص اهتيمسف ءاضيب ةجذولاف اهدعل

 مهرضجاو كانه سلجملا أيِهف ثاركلاب قبط دق غاب ىلا هلزنم نم مهلوخ
 مهم اهولقن طئاغلا اودارا اذاف اهنم مهءارش نوجزم اوناكو ةملثنم ةرج

 .ةل مهئاذحي طب ر نابغابلا ناو جرخملا يف ةيصو ساجلا يف ةرم تناكف

 كلذ يف تلقف ةمطافاي لاقل لوقأ اسانن اراوخ مبيلع روخم تناك

 همعاق ةربغم ةوعدأب

 ةيعسم | اومدق دق
 لزب م ةيحنرطشو

 ماع ابدل يف لز مف

 ابهتخا ةدتعم اهدعبو

 ةدوءوم فارطا اهرح يف

 اين ال6: تايننلاو
 يعبصا يف دتما ام بتقأ

 اهناطلس تايبكوملاو
 يف سنت الف تايكسملاو
 اهدعب ةيوباص ماجو

 اربعتسم يس راركلا لظ

 همداق رفس نم 23

 همدانابفالسا ليع تعض

 هعاح املوح دناو ديا

 هعاق ىلع اهانضفن مْ

 هعاص ةددأع

 هملاظ ابمأ ابتلتق دق

 هعاد ابفصو يف يتريخ

 همن ابطسو يف ةيح ما
 فاراقأاا تكردق

 هئاقلا اهداتوأ ابقدنخ

 هعاللا تناكذا أمم رفناف

 همجاط هراد يف ةبصع نم

 ا
 ةعاق
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 "اهل يتابلا ءاطع نب لصاو ول
 ابعامس لمي نا يبانتجا الول

 رخبلا يف اضن لاق

 هنينأ ينخ بلقلا ضيم دوسح

 اغار ململا يف 'تحر نا ىلع مولي
 هىوعو مالكلا راكبا كلماو

 ىنغلا اجيال معلا نا متزبو

 يتميه لاق نعل ل
 1 كأم سانلا ىنغا دع اذا

 هيعو يقطن نوؤارلا ىأر ام اذا

 هبومو ينايح يف برر مث أمو
 ينوكي نأ هعيش نم 0 |

 لصالاب اذك (*) « هل ه هلعل )١(
 تيسسسسسللا

 م0(

 انتا

 تانآ ا مهوت 0ك
 و

 تااثلا تطخ ام' ابلطأل

 هنيزح يدنع لابلا بيثكيحضيو
 هتونف ةاورلا دنع رم عمجا

 كرخ دفعا ام“ ةيلحار

 هنونظ ميمذلا لبجلاب نسحبو
 ةيريسعا# سانللا لك ةلل

 هود دوسملا رخفلا ىراشت

 ه«ركس نكته دف لاك رح اف

 هب ونفدب ال تف ع ا

 551 ارق كا اذا

 يبا طخ تدجو :لاق يناهمصالا در ناهمصا ءارعش نك تدحجو

 فيصو بابملانب ىلع نب ىح ىلع ابا نا ابطابط نبا ينعي هللا همحر نسما

 منا رك يسارا ركدا ميهارب نب دم دخلا لا آل ةوعد هل

 "” سح رظف اهيلع تاماج ابطسو يفو رايخ ابهيلع ةدئام ابيف اوب رق

 ماظعل ةجابكس كلذ دعل اوب رق مهناو ىراصنلا مدا اهمال ةيسم ابنيسف
 اهتيمسف ضب رئاضغ يف ةريضم اهدعب اوبرق مهناو ةيجرطش اهتيمسف ةيراع

 أهدعن اومدق مهناو بيطلاو نهدلا سمتال ةدتعم او مسد الب تناكو ةدس
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 ”لقاب ع وهو اع تاب

 هنزتتو هناا ل13 نانو

 هدادم ليل تالظ يف طخ ل

 دمحم نب دمحا ىلع وباو

 هلضف دئاوع ينود تطاق

 هزهو قوقعلا لوط نع هلتفاف

 هلذبو حدملا يناشام هلو
 هل تحضأ و ةازاحم الا

 مئانص يدل هل ىبعبلاو

 هنسحو بايبشلا دبع اهلاخاف

 ةديصق نيسحلا اياةادغلا اهذخ

 اهناوخا  ةلتخ :اينع نيغ

 تانينيسلا ال جودزال نديع نيئازواو

 اذا اهم هلوالا دبع أبا دعسأف

 تيغلاو عامسلا يفت مف تصققت

 اهف هل مادملا لثم :اهئيفص

 # دم نب دمحا نب دمحم

 ةانأ هيفو ىومتلا .ىلا لح

 تابخالاو وهزلا هنم ناظم

 تالظلا هب انع تاجا الا

 تانه هيدل ىنع تقمن دق

 ةادعو انيس ةأاعس تعسو

 تازه العلا لعف ىدل هلف

 00000 هنن لْمْؤَل

 تاقأو اه ىذعَأ دب يدنع

 '07 اهبطل _-ىبمألا

 تاذللا هلظ يف يل راط ذا

 تافاكلاو تاآرلا اهب تيض

 "ارا امل ام ديشنلا دنع

 ] تافلالاو

 دراما دشنم  ةغئل تنقش

 اداقأ اهيا يه .ىلا اهنم

 ةاذق عامسلا ا اهيف

 ةافص يهو نيللا يف ةوقاي

 تاوبللا اهديشن نسحب ىهزت



 اي دم نب دمحأ نب دم 9+

 ايعاوب وا 1دئا قلي لازام

 هنافع دنع ميعتلاب هنيعل

1 

 تاادغ هئم لاو 8 نا

 تاقوالا هيود قياضن ادعو

 تابت ميهبلا مهنظ ليل يف
 تايحلا اهنود طقست ءازوح لا ىلع يفوت ةيولع ةمه وذ

 35 مهم ”بطخ 0 اذإف

 ابنا ول ةحابد د يبأل

 هنامس عاقتبلا ىلع باعسلا ا
 الثم ا هلئاش يحن

 هزاحو نيسحلا وأ ءالمعلا دام

 امود عطق تاياغ قابس

 سش ناو حامسلا دنع زفوةسم

 هدنعو نامزلا هب ذولي دوط

 هع اذا 0 هلي

 تاياملا اي ثطن اذا وز
 تابش نامزلا هه لش نا نع

 تاتشأ مهعججو ةادعلا ىلخ

 ةالف هيلع بدجم مل ثيغلل
 ةاعسم اهلج نم ءىلع 6

 تامس هاد يفاع ىلع هلو

 تاب تالطاحلا دوج ايحن

 ةانن نودئاش 5 مه ةداس نع

 كايلخلا تدم" نا انابس

 تابصقلا هل تزيح اممم

 تاصح تاق خلا يف هب دحا

 ةادأ .نافآلا ثادخا عع

 ةاننق تاق ميال هحكا 38

 6 نع» » لصالا يف( قلل
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 نيسيملا يبا ىتف هللا دبع ابا نا هب ال هرهقو لوقلا نبأ يف نسما يبا مسوت |
 ناك ىنح ةديدش ةنكل هب تناك ل غبلا يبا نب يحب نب دما نب دم

 ناكم نوكي فاكلاو ءارلا مهما فورح نم .نافرح هناسل ىلع رجال
 «ىأغأ» لوقي يرك لوقي نا دارا اذا ناكف ةزمه فاكلا ناكمو اني ءازلا
 ظ ىثعالل دشنيو « ةغأ غأ» لوقي ة 57 3 اولا

 0 ع هفأ 6 الت ىئا

 | يف ةديصق نسحلا وبا لمعف .. « فتك هفك يف الجر ىرأ تلاق هدا
 1 اعاور.ىتح هنقلو "نيمملا ةنكل يفرح اهنم فذح * نيسحلا يبا حيدم

 ظ ”يبأ.للع ردقأ انا. هّللاو نسحلا وبا لاقو اهلع نجف 0 يبا هيب

 د« دم نب دحا نب مم

 تاداسلا 2 تاَد انساب ظ

 يلف يددع هؤامن تالصاونو

 هنطخو نامزلا ينع تن مل

 هعشنل تهم: رمز نم ترلاقف

 هبانح .هيذل يلامآ تمل

 يلشعلو م ائنم ئتتيلوأ

 حدام نم قطنع . نثث اذاف

 اهتققحتسا يتلا. حّدملا نع انج
 هند دماحلا نف اضل

 ةدصقلاو

 تانشللا ةلهف ف  تهاتتو

 تابه نبفلخ .تابه هنم

 تاودغ هل تبيه ام دعل نم

 تاؤوطس يب مايالل .مأيا
 تامم .هءدد ئمعت . يدساحلو

 تافص نبفصوب طتحن نا نع
 تامص ٠ءانثلاو ينم حدملاف

 تاحنلا يمل ام - هللاو

 ةالصو هل موص هحامسو

 نيسحلا يلا قفي. كلذ لبق هامم يذلا نيسحلا ىنا نبا وه (1)
 هيسسسالل سس



 دمحم نب دما نب دمم ©

 0 باتك عبطلا تيذهت باتك سفلا راص لاك ا

 لب رزقنا يف باتيك: رعشلا نم ىمعملا ةفرعم يف لخدملا يف باتك . هلثم

 ةعامج تمءع“ :لاق يناهبصالا نسحلا نب ةزمح هللا دهسا 0 رئافدلا

 احمل ناك هنا زكعملا نب هللا دبع نع نو:دحت دادغس راعشالا ةاور نم

 هفاصوا يف هببشا ام لوشو هلها رئاس لع هل امد نسحلا نا 0
 نم ارعش رثك [نسحلا ايا نا الا كلملادبع نب"”ةلسم نب ديزي نب دمت ذل

 لاق .هوفالا دم نب يلع هبراقب لب ههيشي نم نسما دلو يف سيلو يبسلا
 اتاتشم .همايأ لوط ننسملا وها ناك لاق ضان يبأ نأ هللا ديهوبا ا
 هل قفتي مل هؤاقل امأف هرعش ىرب وا هاقلي نا ًاينمتم زممملا نب هللا دبع ىلا

 هلو.همايا رخآآ يف هل قفتا هنافدرعشد هرفظ اماو طق ناهبصأ قراغب مل هنالا

 لنرم هيلا تامح دقو رمعم راد ىلا لخد هنا كلذو ةبيحم ةصق كلذ يف

 مدنع نكفف أمم فوسف اهراعتساف زتعملا ن "”هللادبع نم ةخس دادغب

 ليش 4 لطفا ملاك ايم الك يلا لدعو جرخو اهمف رظنلا نم

 رعشلا نم تاعطقم هبلق رهظ نع ىتكحب ذخاو ًادغاكو ةربحم لطف

 1 سخخ اهنم المو ابخسن نم غرف ىتح ينبجي مف يه نمل هنلأسف
 نينامتو ةعبسو ةثام اهددع غلبف تايبالا تيستلاب قوما ا نم

 اهرئاس نيب نم اهراتخاو ساجما كلذ يف دّدملا نا رمش نم اهظفحي اجب

 نم لاق. صاع يبا نب هللا دبع ونا هب ينثدح ام اهم تاياكح هنع رك ذو

 لاصتا مالكلل سيل (”) هللا دنع رعش نم : هلعل (؟) ةماس : لصالا يف )١(

 م
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 ا” ]ا لف زععوملا باتك .نييكلا وحبلا باتك . نارقلا يتنامم باتك

 ىلا اهبتك ةعقر نمض يف يسرافلا ىلع وبا لاقو . وحنلا يف منقملا باتك

 ماو.” لع يبا رابخا يف اهتركَذ هنم تدرو ةعقر نع ًاباوج ةلودلا فيس
 فيك ةءاكمللا يف ظلنف اعيش فرعي ال ناك طايملا نبا نا تلق ين هلوق

 هنا تلق ينكحلو ةريثك سام يف طايملا نبا تلكدقو كلذ زيهتسا

 نب دمحا فداصو + نارام توم ادع داراتو ىلإ ليج هامل ءاعلااا

 1 هنم وحنلا لمت نككي لف همعس مالكلا قري ال اديدش امص م م دقو ىح

 ٠ هيلع ًارقن ناك ام لرد هيلع لب لغ دنع لوو ناك ايف اوف زاك لو

 ظ مهفرع, نمو نأشلا اذه لها ءكي ال سا اذهغو

 7 3( لب مهاربا نب لع نب دما نيدمح )ع
 تام بوقعب وبا يوحنا يبلهملا ةرفص يلا نب بلهملا نب متاح نبا

 يديبزلا هركذ ل ا وحب [للع تاكو عيطملا ةفالخ يف مو ةنس رصع

 ظ ملعا هللاو يبلهملا دمجا نب يلع نيسملا يبا اخا نوكي نا هاسعو فلؤملا لاق

 و را اجل اعلا

 ظ بلاط يببا نب ىلع نب نس ا نب نسحلا نب ميهارب نب ليممتا نبا
 ظ ركأللا هيدن رمشلا مئاش ققحم ملاعو قافم رجاش مشاع ني ديلطلا دع نإ

 : مهبف ناهبصأب ف هلو ما ةنس يف تام امو نايل هدلوم

 | ةحم رقلا ءافصو ةنطنلاو ءاكذلاب اروك ذم ناكو ريهاشمو ءابقثو ءابداو ءالع

 فئنصم وهو هل روهشم كلدب فورعم دصاقملا ةدوجو نهذلا ةحصو

 وج و ىلا نوي نون وب يدرس لو معبأ هي هبال

١21 



 اعفالتخا لوط يف .نيديدإللا نا
 انعخلو لوخم :لك انل قبأ

 انتا «« طارخلا ناسيك نبدمحا نب دحما#

 نئادلا نمضي ةيكتلو .ناتستن. آل

 سامرأ ءاونأ منهف نيلماملاب

 اولد :نا نئاثلا ا ندري

 كسا ةوادع ااهفاخا اذا موق

 ماسح قيقر نذل يشن هدادع بنك نم ةنرضلو

 ناسيك نب كردا نايحابا ىرأ الو نايح وبا يح اذكه فلؤملا لاق

 هكردا ةانضبا *قاصلا نوكت الو بيطخلا اهرك ذ ينلا هنافو تح نا اذه

 ينأف وبس كلش 3 بيطملا 0 يذلاو س١ ةنس يف 'ىلاصلا دلوم نال

 ناسك نا قرتل"بذيلا ت

 مالقالا .ةنسأب امدلا اوكفس

 لضفلا نب ماه ب كلااغ يبا خسران يف تدجو

 3 م٠ ةنس يف تام

 *« طايخلا نب ركب وبا روصنم نب دمحا نب دمت ب
 ّللا ديبع وبا هرك ذ اهف تامو دادغب مدقو دنقرعس نم هلضا يوحنلا

 امل ديررإلا عم ردحتا دق ناكو : لاق م» ٠ ةنسس يف ينابزرملا نارمع نب دم

 ةرظانم دادغبب جاجزلا نيبو هن ترجو تام اهءو:ةرضبلا ىلع اوبلغ

 زم ًاثش اهلطع تتكو يرافلا يلع وبا هيلع أرق دقو نييهذملا ظلخ ناكو

 دق ةضق طامحلا باص عم هلو يلع يبأ طخ : كلذ تيأر ةنيبرغلا لع

 نبا ناكو ايننا يجبابشإلا داق با هعذغلو زساباذابعأ نا ١

 بتكلا نم هلو “ةقلخلا بوزحم'ةرشعلا سيط قالخالا ليم طايل

 *هاه ىلعو )١( هللأب ردتقملا ةفالخ يف 599 ةئس قو: هصنام هاورلا هامأ نك



 4 نايسكن ب دا نب دمع © الح

 باتك" ٍنارفلا يناعم باك. دودمملاو روصقتملا باتك . ثنؤملاو ركذملا
 هيف فلتخا ام نييوحنلا بهذم ىلع لئاسملا باتك . وحنلا يف رصتخم

 ين رابتخلا باتك . هب لويفجلاو لع افلا ناتك - نريرصبلاو نويفوكلا

 راهن نب دمج نب ميهاربا طخمب تأرق .رثك وأ تارلجي ةنالم ويلا للع
 : يلع ىلمأ انهه للا ضورعلا رخآ يف لاعسلا رفعج يبا طخم تأرق

 لاوش نم نيق سَ ضورملا. نم :انغرفو هياقسا تنك انأو ناسيك
 أ| عجاو ةدئاف رثك أ ساب تبر امو يديجوتلا نايج وبا لأقو .«”94 ةنس
 | نبا سلجم نم فتنلاو فرطلاو فحتأاب قاعتب ام ةصاخو مولعلا فاندال

 || هللا لوسر ثيداحأب مث تاءارقلاو نآرقلا ذخأب أدبي ناكناف ناسيك
 .ملكتو اهنع نابا ةذاش ةظفل وا سيرغ ربخ ئرق اذاف لسو هيلع هللا لص

 ]| يفرط يف ىلعث تاسسلاج هيلع أرقي ناكو اهانعم نع هناحصأ لأسو اهملع
 || ءاسؤرلل ٌّباودلا نم سأر ةئام وحن هدجسم باب ىلع عمتجا دقو راهنلا

 || ىلع هلابقا كلذ عم ناكو هودصق نيذلا تايعالاو فارشالاو باتكلاو

 | بحاص ىلعع هلابقاك يلابلا رمطلاو قلخلا ءابعلاو ةقزمملا ةمقرملا بحاص

 | نم ًامويو . ةيشافلاو ةيشاملاو بكرملاو ةبادلاو جابيدلاو يشولاو بصقلا
 || يف دشنأو ًاببع هنم ىضقو هركنأو هنم ضعتما ام هسلحم يف ىرج مايالا

 أ ريحو ععبلا الم ام اهريغو ةنسملا تاعطقملاو رعشلا ررغ نم ةلاملا كلت
 || ناسنا لكش يف هنا الا نما نم لجرلا اذه 'ىباصلا لاق ىتح بابلالا

 1 لالا كلت يف دشنأ ام ةلج نمو

 ْ سارا لصؤتساو اجو.ابنإ قب هئاع ىنفت ال يهدلا ىرا يلام



 ١/1 *« ناسك نب دمحا نب دمع +

 نب ركب وب ناكو بلعثو دربملا نع ذخا هنال سنا فاعور ساو رللا |

 لو ةربلا ينعي نيخيشلا نم ىحنا ناسيك نب نسحلا وبا لوب دهاج

 . ليما نم رضبلا ىلا ناك هنا :الا نينهذملا تقرب لاق 005 ا

 نبا ناكلاق نييوحنلا ىتارص باتك يف يوغللا بيظلاووا ثددحو

 لوقيف نييفوكلا لوقب اهضراعيف هبيجحف لئاسم نع دربملا لأس ناسيك
 كيلع يتب دق هل لاق يضر اذاف اذك همزايو اذك هلوقب نم ىلع اذه يف

 ايت نأ هيف 1و نيفركتا ةالوق مزا دقو ًاموب هل لاقف اذك لوقت ال

 ربرج لاق
 حراب ريغ ىذق ديز نم كينيعب 2ىرأ دقو لستل ديز نع كيلسأ
 حاط ءاسوش نينيعلا ةفورذع  ابعمد قرقرت آددز ترك اذا

 حاولا حيحص ىجلا نم ءارب هلثم رت لو ديز ىلع ىكبا

 حاوجلا ماجل قلت يحمجم ناو 2ةيححت كنم دصقلاف يدصقت ثا ظ

 هيلع أرتال ناسبكك نبا تدصق : لاق نامربم نب دم ركب ونا ثدحو ١

 جارسلا نباو جاجزلا ينعي هلهأ ىلا هب بهذا لاقو عنتماف هب وبيس تاعك“ ا

 طبضي لف نيبهذملا طلخ لوقيو هيلع بصعتي يرابنالا نب 0 ناكو |

 باتك : بتكلا نم هلو . اًدج هيلع جاجزلا لضف ناكو ائيش اهعنم |
 باتك. تاماللا باتك . نناكلا بدأ طلغ باتك .وحنلا يف بذهلا |
 ءاجحلا باتك . باتكلا حاصم باتك . ناهربلا باتك . قئاقحلا |[

 .ءادتنالاو فقولا باتك.ةقرو ةناعب را وحن ثيدحلا بيرغ باتك.طمغاو |

 باتكءوحنلا يف يناذاشلا باتك,فيراصتلا باّتك :تاءارتلا باتك [

 مك(



 « ميهاربا نب  يميكحلا دحا نب دمع » ا«.

 اراتكيميكحلا دما نب دم هللا دبعوبا ينأرقا لاق طاريق يبا نبا ينْدح
 وهو ةريخالا هترازو يف هيلا هبتك هنا ينربخاو ريزولا ىسع نب ىلع طخم
 ! ةكضو.لآملا لم ىلع هيف هثحن ناسارخ قيرط جيساسط هل دلقتب

 .ريصبتلاو هيبنتلا نع ًاينغ .ريصقتتلا نم اديعب هللا كمرك أ تنك دق
 كب ”تلصتاو . لاهعلا نم كئارظن ىلع كمدقو . لاجلاب كصخ اه ًابغار
 تدقعاو.كيلا لمعلا نم ليلجلا تددرو.يتبانع كيلا تفرصناو . يتق

 )00000 يدانع صو - كرا نم: يل عضو. . كننيلع مهلا يف
 تناو . كتمالو كءاطبتسا ىعدتسا ام. هفدرو كندازتسا ىضتقا ام

 ناكو . لاملا دورو ىلا ةرورضضلا ةدش عم يعلطتو .1لاكلا الووع فرعا

 . رفوتتو كلو ردن ىتح . ةءابحلا يف دحلا ىلع . ةءانعلا كثعبت نا بحب

 تدنحن امل كنتدشنف . رخأتت الو كتبج نم هدورو عقوتي ام لصتبو

 'هريثت . لاع اذه يباتك نع باوللا تنرقو . لاههالاو لافغالا بهاذم

 ”تاعاسلاو .ةدودمم هيلا نيعلا ناف.هلمحتو هب ردابتو .هلصحو هتاهج رئاس نم

 )0 |ل| هوس نم كيلعاناو . قيض ا يف رذعلاو . ةدودعم هدورول

 ١ مالسلاو . قفشم
 *« نسحلا وا ناسيك نب ميهاربا نب دمحا نب دم ٠ع

 نامل بيطحلا هركذ امف تام ميهاربا همساو بقل ناسيكو يوحنلا
 ”يديزلا ركب وبا لاق . ردتقملا ةفالخ يف ؟هو. ةنس ةدعقلا يذ نم نولخ

 نبا بيطخلا لاقو .باتك ىمعملاو ضورعلا يفهل يذلا ميدقلاب اذه سيلو
 "نييهذملا ظنحي ناكو «.هببا بقل وه امنا هدج مءاب سيل » :ناسيكن اهرب



 ؟/ « دعنا نيد اع 1
 نمو دادغب لها نم ةياورلا مساو بدالا ريثك ف يأتلا حيلم فينضتلا |[
 باتك . سناجلاو قباطملا باتك : ستكسلا نم هلو .باتكلا دالوا ا

 أ . ضايرلا باتكباد آلا باتك ءارعشلاو رعشلا باتتك- ريبكق ئاقملا ||
 ءاسؤرلا'ةسلاجم باتك . نساحلا باتك باكا سات . ا

 ب: يوطمنلا بسم ىلا ةربس نب ناورطرؤ فخحا ن هن الو ١
 باتك: بتكلا نم هلو لاق مث ”ميدنلا قحسا نب دم هركذ |
 ةنيبعيلا نب دم ةنييع يلا رابخا باتكءرصتخملا باتك . وحنلا يف عماجلا |

 * نسملا وبا ينزملا دمحا نب دمحم ع ٍ

 عاش لئاسرلاو ةغالبلا باعسا دحا يناماسلا روصنم نب حون ريزو

 قافرلا اهنسحن تجانتو قاف الا يف اهركذ ||
 « بتاكلا ديلا دبع نب دحا نب دمع ف

 .:بتكلا نم هلو ريسلا لها نم وه لاقف ميدنلا قمسا نب دممركذ
 ريبك سابعلا ينب ءافلخ رابخا باتك

 « يبيكملا شي ؛رق نب ميهاربا نب دحا نب دم اف ا

 يتاغاصلا قحسا نب دمجو عرزملا نب تومب نع ىور هللا دعوا
 هللا دبع ودا هنع ىور ةماسأ يبا نب ثرملاو حصان نب ديبع نب دمحاو

 : بتكلا نم هل لاقو "” ميدنلا قحسا نب دم هركذ هريغو ينابزرملا |

 ظفس باتك' . زادشاو نماحو رابخل لع قيععت كيدالا هيل ها

 لاق ىلع وأ ثدح.. ةءاعدلاو ةهاكسفلا باتك . بابشلا باتك . ىهوملا

 ١٠6١ ص (9) م8 ض (؟) ظ
 مس



 6 غبصالا نب  ءاشولا دنجا نب دحم © ا

 | راونالا يف “” رهازلا باتك“ جنرلا بحانص رابخا باتتك . ثلثملا باتك |[

 أ باتك حشوملا باتك .بهْذْلا باتك . ناولنسلا باتك . ىهزلاو |
 | . ناطونالا ىلا: نينملا باتك . تافرظتملا رابخا باتك . سهذلا ةلسلس

 ظ ورم يبا طخ نم تافتن . اشوللا باتك نييبكلا“فيرظلادودح باتك

 | دم نب دجا يندتنا دمج نب دمحا يفانشلا يندشنا يتاقونلا دمحا نب دمي

 ظ همسفنل ءاشولا بيطلا ودان يتدشنا صخخس نءا

 ربصي ال كلثم, نع لثم  يلَربص القربص اذ ناكنم

 1 ءاشولل هدائساو: هطخ نمو

 | دبس نم لابلا: يلخ ينبسحمال دسملا ين؛حورلا ماقم موقي نماي |[|
 ' دكلا نمقلأ ام لوط نم كاشاح 2 قلق نم كاشاح ٍقَرأن م كانثاح ||
 دلملا ةدقع ىهواو يداؤف ىهوأ هل دافن ال ديدج كيلع ينزح |[

 ٍ دلو. نع مالا ربصك عولضلا نيب قلق مرضم ليلق كنعربصلاو |

 ظ :*6 نورحلا نب غبص الا .نب نيسحلا نب دمحا نب دم ع

 | نسح لضاف: ملاع وه لاقف» ”" ميدنلا قحسا نب دم هركذ

 ا
 | هل رك ذ دقو « راهزالاو ىهازلا باتك » : هاورلا هاينا يف يطفقلا هامس (5)

 ا اهنم كلذ تازلحم“ ةدع يف:رببك وه : لاقو « ضايرلا ةرهز » هامس درخا اباتكا

  روثنملاو .موظنملا نم باوباو عاونأ ىلع لمتشت تادلجم رشع يفبهطخب اهنا :ليق ةخسن
 ينو «فرظلا» : هلعل (؟) ها. .ثحبلاو عالطالا ةرثك ىلع لدن رابكخا نسح ىف

 | ©« فرطلا.» ( 86 ص) تسرهفلا ةياورو « ريبكلا بطلا باتك » : هاورلا هانا
 ْ ١58 ص ()

 ك0 بيسي يسعلا



 ال * ءاشولا  ينرغملا دمحا نب دم

 ناسارخ بح اص ريزو ناهمجن هللا دبع يبا ةدئامىلع اناو اهتفصو ةريضم

 كي هل داربا نيعلا تقارو بشعلا عنب أم اذا ءادنلا منا

 بختنم خبطلا' ينطصم ةدوقعم امك كيبسلا نيمللاك ةريضم

 بهذ هوشحاشم ةموسدلا نم تاج امو رولب يأ اهلا

 بكتدت فوسب رق نعايطابق ٠ ةسلم دوس رك أ "” اهجئذبأ

 بحم اهي اهف جلثلا ضيب ا نم 2 تلعج دق رهزال لاح 8

 بطملا يبه لاحيف ةيوطرلا نم امه نيذالا لبكتلاوزجشلا قفاوت
 بستن كسملااهملا لبالكسملاك ابلخاود. نم حف ريا 0

 بجي ايفالسأ هيضدنملاوو هبهاوم تلج دقف هتفلاح نم

 :*« يوحنلا بيطلا وبا ءاشولا ىحن نب قمعسا نب دمحا نب دمحم

 ءاشولا بيطلا ونا تام هخران يف يزوملا نب يلع نب نمجرلا دبع جرفلا

 نب ديبع نب دمحا نع ءاشولا ثدح.ءاشولا نباب فرعي نبا هلو مه ةنس

 ةينم هنع تور بيطحلا لاق دربملاو باعثو ةماسأ نب ثرملاو حصان

 كل العم وح ناكو ميدنلا نبا لاق . دمتعملا دلو م ةفالخ ةبراج

 .ومتلا يف رصتخم باتك : ىتكلا نم هلو يبارعالاب فرعي ناكو ةماعلا

 رك ملا باتك . دودمملاو روصفملا يف .باتك.: ومتلا ىف عماطلا باتل

 0 اهحنرا » هلءلو لصالاب اذك 6



 *6 يبرغملا دمحا نب دمحم 8 "أ

 | ةعيرنا دمحا نب دمحم فينصت نم ميدنلا ةركاذم باتك يف تأرق

 نب ليعما مساقلا وبا ليلجلا بحاصلا هفصوب ينرما ًافيغر فصا تلق
 تاقف ةلاجترا هل نصو نوكي نا حرتقاو هتدئام ىلع هعم اناو دابع

 ةارجحا ًودنلاب سمتلا ةرج كم سرتلا  هنأك :فيغرو

 اا 30 ذه ليل هب يىنقام: را :يبتكي نا “تضخ
 00000 هط  نابف و مث لمانا هت

 ةراسككتااو هقيقش ظحلل ن أب الو ال ةعطق هنم عقت مل

 هراذع اياربلا دنع يردعب م اق نم مسك نإ معان
 هران دقوت جهو يعزمل ذا يمرض منت هب يلا تسل

 هرارق.ا لحب يف رق اذا ر ةراا نم يدنع كاذذا عل ناك

 ظ را: يرلزم نيطخ ناوردأ ١ اسيا . تبل قنا هللا رع

 | ةسافن ًابعادمم يل لاق من " اهب يرطاخ ةعرس نم بجعنو تايسالا نسحتساف

 ظ ”0ماق نا ا هتذخاف كل ةلم هيذخ مادغ قالخأ

 ظ ”0 ا اازام نم ادن لزنأ تتكو يلزنم ىلا اًرام تجرخ مث ةدئاملا
 ظ ' ١ لآ تسرع يل لاق تمجرف هو در لاقف لالا كلن ىلع يجورخ

 | ةلص اذه لوقاف لأسأال من تاقف كسأر ىلع اذهو عراوشلاو قاوسالا
 | انالوم نم هتعب دق تلقف هانعب لاق مث كحضف تايبالا رك ذاو انالوم

 ظ ةثامسم# يل صاف تلعف دق تاقفمارد أملعجاو انصقسا لاقف رانيد ةثامسخل

 ظ ا صو يف يلو باتكلا اذه يف لاقو . هدسح باس نم ةعلخو مهرد

 )١( يمار » هلعل «

 ظ
 ظ



 يب * ينرغملا دمحا نب دمي

 'ىنتملا لوق تذخهو لاق .راصتخاللرثكتلا رايصتنالا ةيقب باثك |

 ينرت م كاي يطا الزل قي ىلا ينسي قك
 ةديصق نم تاقو ةدايز هيف يريغل عذا' لف هيلع تدزف |

 نايع الو دؤجولا .ينفيكب سم الف لومبلا نس تمدع ١
 | يناوأ ال ينع تينخ تنكل ايايبلا" ىذا ىلا البط ١

 ىلا هلو . ىنعملا يفب غاباو يريغ نم يفافتخا نم. ندب أ ينع يفافتخاو.لاق |

 ةمام هيدبتسي باتكلا ةلج ضعب
 اهنج ايس مالا لل

 تلين دقوي اههجوف

 باع لك نماهرشن ىفاعم
 اهنلتجا .اذل ءاكذلا نعتقد

 لولو باسو ة ى وضأو

 تر اه.راق قرغلااول

 ىزعي روباسينل وأ مب
 يق ضرع هنأ كيضرمك"

 ىنك 1١ هنم: هاب. ينلبوتا
 ال ايم اهنف تسم اف اذا

 جاما يا. .اهورصبملا» لوقت

 قح برعلا لوق- نا لغتو.
 رفخ بنماجت اننا انكانإ

 ءانثلا نم ليا كنيعا

 ءاسم مأ حابص يف كلسبلب

 ءانعلا يدأ هنول داوي

 ءاكذ يذ ظحاول لهم لع

 ءام يف ةرينملا سمشلا نم

 ءافصلاو ةقافصلا يف هيلع

 ءاتشللو فيصملل حلصتف

 ءاطع يف اعمج ساندالا نع

 ءاهيلا:للج الب يسبل ىدم
 يئارو وا ياما نم ركفا

 ءاور اذ انيف تحبصا هل

 ءارتفا الو مودب بذك الب

 ءانبس. ىلا فيضا دق اهانس



 * يبرغملا - يمشالا دما نب دمحم ؟”/

 ظ ماجا ىلا دادخب نم هعم جرخو قهالملا نم نم ةفيكلا خلهأ نم نم |

 الا وي هات هم هب لسا ماك هدم يارا عن يل ةفوكلأ |

 ىبوم هعفادف لكوتملا نم ةلصب ًايقوت هيلا فد ناكو ثلملا دبع نب ىسول

 هدشنأ ىكو الف موي هل ففقوف ةدم هلطامو

 ”راددوو خف دج .قعااع

 ءادوس | بسك لاا ظ

 ظ "را ]نيت ايساؤم 0 تيقاودت نابت 0 هينجب لا دارا حارب يف 7
 | اف هيف انككش عم ربعلا وبا لاقف انعم ناكن م ضعب طرض ذا كلذك |
 ظ فينكلا عضوملا اذه نا كشن ظ
 * نسحلا وبا يبرغملا دم نب دمحا نب دم ظ
 ةلودلا فيس مدخ ءارعشلا نايعالاو ءابدالا ةمثالا دحا 'ىنتملا ةبوار |
 لبجلاو قارفلاو رنصم يف رك ذ هلو ةنسح فيناصت فنضو 'ىنتملا قلو |
 جرفلا ١ يتلو دابع نرب بحاصلا .سلاجو شاشلاو وهلا ءاوي أم ظ
 باتك : امتدهاش يتلا هفساصت نمو.رابخأ هعم هلو هنع ىورو يناهيصالا ظ
 .“ىنتملا لئاذر نع *ىنملا هيبنلا باتك٠ 'ىنتملا لئاضف نع *ىنملا رانصتنالا ظ

 عوجج) مدنلا ةركذذت باتك.(بوبم) لئاسرلا يف باّتكلا ةفحت باتك |
 .بتكملاو لئاسرلا نم كلذ ريغو.ةعتمملا ةلاسرلا باتك.( عتمم ديج نسح



 . ف ب ب بيل ل

 1 #* يمشاطلا دمحا نب دم +

 تلق اليف درب داّدحن تررص يا كلذو يلوق اذه لاقف . هنع

 سلو اًدرب ديدحلا ةَرب. ردصم دربلا امناو يدب تقرع ةذارلا

 لوش أقلاف هتفرلم لبضش انورقأف لاق هل | ءىشلا نموه

 مسح ملا يف اوصو ينا ءارعشلا رفقا

 متمنعلا ا اعيج يدنع من

 مدمد دقلا دلج مث مهم شارلا :ةيلت

 مدمد دخلا لوبط نم . البط هنم .ادلمعف

 مدمد مث مدمد 9 مدمد هن اني رضف

 ىلع نب دمصلا دبع نب هللا دبع نب دمحم نب دججا ربعلا وبا ينابزرملا لاقو

 53 دمخ هسا دواد نب دم لاقو. للطملا دبع نب سابعلا نب هللا دبع نبا

 بحاص سابعلا نأ ىنكي دمصلا دبع نب هللا دبع نب نودمح وهو دما

 لاق امبرو عفادم ريغ سانلا دربأ وهو قلتخملا مالكلاو قمحالا رعشلا

 شفخالا ةاندشنأو لئاقلاوهو الاس ار
 ديدح باق هيف َّ لع ر غصلان م مسجب ىوهلا نوكيول

 دودخلا دروب ىلا ريش لع في ام لثم اهيف بملا لمف

 يمورلا سابعلا نب ىلع نسحلا وبا هاورو هلو

 سم : ىف يشم الا نوت نكت ل كفالخ“ يثنم تنكول

 ببشالا ارفاح اهم تاءلل ةعقر كهجو دلج نم يل نأ ول

 لجر دب ىلع هتينم ترجو مل ءاجملاو نييولعلا ىلع ليملا ربظي, ناكو لاق

8) 



 ] *# يمئاطا دحا نب دمحم ا

 يواحو تاقامملا عم اهب تاتك: '؟ تكلا نم هلو قحسا نب دم لاق

 3 0 راش ءاسؤرلا قالخأو ةمدانملا باتكب تاعاقرلا

 |[ هللا دبع وبا انثدح لاق يلذهلا دمحا وبا ينادح يئالسلا قييبلا دمجا

 نم ةعامج عم تعمتجا لاق دادغب لها نم زمام ناكو يرينا

 | ا رف انانز ءارعش دمنو لءاسشنو دشاتتنو رظاتتت سلجم يف ءارعشلا
 أ رمشأ هللاو لاقو انيلا لاف ءارعشلا يف هسفن دعب ًاضيأ اذه انامف ”زطربملا
 ظ لاقف.هنع كلأسن لهف انيلع هبتشاف تهد يف انفلتخا دق انلقق . لعأو ركتم

 ظ تيلا اذه ىنعم نع هانلاسف ممن

 ظ انيحم هيفداصتت هبدرب 2 انلقف ءاتشلا يف ءاملا تفاع

 |0107 مكان - كتع نعل لاق. هدو اذا انضم هفداشت تك

 | دورولا نم هبدر لب و رع فرح وه اقاو دبا نم نمل

 ! هينا. موو ىلع نار لب الك لأم ها لاق ام" ءارلا يف مالا اومتدأف

 | كلأسأ ينا لاقف لشنلاب هل انررغاو هرسف ام انسحتساف لاق. قار نم َلِيقَو

 ظ لفغد لوق ىلا نورت اما ينوقلأس اك اب

 لما وأ هقرماال "سملاو هلابن نا اناس لع نا

 لئاقلا لوق ىنعم ام لاقف لس انلقف
 دربلا نم رحلا هقرحأ اهو هلع ار نما

 هانلأسف هجرخت لف ءانعم يف ان رطضاف لآف . دملا نم رللا ةقرخم فيك

 هل ركذو ةينيعلا ةديصقلا نم ًاتايبا قحسا نبا دروا دقو : 108 ص )١(
 لسصالا يف اذك (©) ةين آلا ريغ ًابتك
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 سيو :« يمشاهلا دمحا نب دم ع

 د ريصلا دبع نب هللا دبع نب دمحا نب دمت 2

 لاقو يمشاحلا باطملا دبع نب سابعلا ن هللا دبع نب ىلع نبا

 هللاب نيعتسملا ةفالخ يف ؛١٠٠ ةنس يف لنتق دم نب دمحا وه يتايزرملا

 هنم ظفحا طقرأ مل ةظحج لاق .ربملا يبأب بقليو سابعلا ونا هتينكو

 هديب المعي وهو الا ةعانص ايندلا يف نكي لو ارعش دوجأ الو نيع لكل
 ًاظفاح ناكو ضماحلاب"بقليي دخلا هوبا ناكو زيخعو نيك ةسأر كل نع
 نم ةقازرا ذخال جرخ دقو ةريبه نبا رصّش لتق نكسنلا ابق نا

 قوف نم هب اومرف مالسلا هيلع أيلع صقتني ةعيشلا نم موق هعمس كانه
 جرفلا وبا هركّذو . اهركّذ مدقملا ةنسلا يف تاف هيلع ًائئاب ناك حطس

 نودمح بقلي دمحا هوبا ناك لاقف ” يناغالا باتك يف ينامصالا |

 يف عيوب ديشرلاو ديشرلا ةفالخ نم نينس سم يضمل دلو ضماسلا | ظ

 هرعش يف كل رع لوا يف ناكو هلا ناعتسملا مايأ ىلا شأعو 10٠١ ةنس

 ملام هب عمججو ًاريبك ًاقافن كلذب قفنف ةقاماو لزهلا ىلا لدع مث دجلا
 هلوق هرعش رئاس نمو ن.ديجلا هرصع ءارعش نم دحا هعمج

 امزج سح لك نم ًافئاخ ًابنتكم ينراز نم يأ
 امج ىتح صاسلا ىعرو تنكنا ىتح ةولخلا دصر

 اعلط اردن ليللا يني فق ١ هنسح هيلع مث أر

 اعدو ىتح مس ام مث هتروز يف لاوهالا ا

 مق: 5 9)
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 *« يتاتسدرالا دمحم ةقورز نبا دمحم # ”/

 : اا مناك اهيظرماو هوان ام قاس >لا لصو الئو العو]

 شاع ولو بهذملا يمفاش ناكو اهريغو ضئارفلا قاعك ليلو اطوو |

 ظ دنمف هدءلل يدع رئأو هدقف يدضع يف تف دقلو قاف الا ردص ناكل ظ

 ظ هيف انتبيصم بستحت هللا |
 ظ 3 بردالا يملا فلخ نب مهاربا ن ادمخ ظ

 ' لها نم ناك لاوكش نبا لاق ةقورز نباب فرعي هللا دبع ونا ظ

 | نافيلأت هل .نسملا رعشلا لوقي نممو هبف اروهشم ًاعدق هبلطب ًاينتعم بدالا |
 | رصن وبا هخويش نمو هيلع امهأرق ميرزخ نبا لاق . رابخالاو بدالا يف ظ

 | عبس نبا وهو 4م ةنس دودح يف يفوتو امهريغو بابملا يبا نباو يوحتلا |
 ةنس نيتسو |

 ظ « ديعس وبا يتبيبلا دما نب ميهاربا نب دم لع

 ١ التك ةنالا يف فنصةديقعلا نسح نيدتم لضاف لجر وهرفاغلا دبعلاق

 | ثيددملا مس عونلا كلذ يف سهام ناكو.ةبينلا باتك<ةءادحلا باتك:اهنم | ظ
 | يزورملا رصان مامالاو ينوءاصلا مالسالا خيش مامالكر واسبن خئاشم نم ظ

 ظ !( رامبو ا .قايلس نب دواذ ن. ميعاربا نبدمحخ »+

 + ل لضاف بذا ( ةديلب ناهس ا يحاوت نمناتسدر او) يناتسدرالا
 يطافسالا سابعلا نب د نب دمحاو يريدرهلا هللا دبع نب دمحا نع

 نب يح هركذ ناهفصأب هريغو دادملا دمت نب دا هنع ىتكو يرصبلا

 4٠١ ةنس ةدعقلا يذ يف تام لاقو هدنم

 ديردم يف عوبطملاهباتكنم778١/ددع ينهتجج رت دروأ دقيضرفلانبا ديري )١( ا



 ؟“ 4, #2 اداد نب ميهاربا نب دم  يعاوملا ميهاربا نب دم ظ

 | * ياوعلا مهاربا نب دمح )ع 1 ْ
 مو. لا دعل يفوتو قيدص ناكو يضاقلاب فرعي 9 ديلا نا لاق ْ

 ., . ١ رحتلاينساشيالاو الس
 2 * نارمجح ن مهارا ندع 3

 ناكو سراف زوج نم يومتلا ركب وبا بيدالا يزوملا ىسوم نبا
 روباسين لزن نارقلا مولعو باسنالا ةفرعم يف ةمالع نيرقتملا ءابدالا نم

 نييسرافلا هبوتسرد نب رفعجو كردم نب دام ععسو هب عافتنالا رثكو ةدم

 مم ةنس سراف نم هيعذ انءاجو 5 احلا لاق مهمارقاو دي رد نب دمر كبأباو

 © ديعس وأ هللا دبع نب مهاربا نب دمخ )+

 عمو يجنزراخلا دماح يبا ىلع بدالا سرد اصلا لجرلا بيدالا

 هل تجرخو يرصبلا ناممع ابأو ناطفلا ركب ابأو بوقعي نب سابعلا ابأ
 مويإل ةئس ةرخااالا ىدامح نم فصنلا ةعججا مول تامو . ثدحو دئاوفلا

 روباسين باتك يف م املا هلكك لذ ركذ
 *« اداد ن دم نب نيسملا نب مهاربا نب دمح »*

 لاقو خسران يف عفاش نب اص نب دما هركذ رفعج وبا يناقذاب رمل
 هيقفلا انقيفر لاقف هفصوو ه:ه ةنس ةحملا يذ يرشع يداح يف تام

 تاوملا وذ فيفملا :ىئاكلا .يضرفلا :يونللا :سردالا يومتلا ثدحملا

 ةبرب يف نفدو رصأن نب لضفلا وأ انخيش هيلع لص تام الو صئاصلاو ظ

 ادهز الشم هلرأ مو ًاعم عمسن انكو ةنوتلا ىهاظب بيجنلا وبا اهدجتسا

 )١( مك ص 0



 © يرازفلا ةرمس نب دم © ؟"ي4

 * ةرع“ نب بيبح نب ميهاربا نب دمحخ )ع

 نب ورم نب نزح نب ةرسم نب حيرج نب لاله نب بدنج نبا
 ةرازف نب خمش نب ميصع نب يال نب نيشخ همساو نيسأرلا يذ نب رباج
 نب ناليعنب سبق نب دعس نب نافطغ نب ثير نب ضيغل نب ناببذ نبا
 بدنج نب ةرعساو يرازفلا هللا دبعوا ناندع نب دعم نب رازب نب رضم

 طرش ىلع هلمعتسي دايز نب هللا ديبع ناكو لسو هيلع هللا ىلص ينلاب ةبح
 ذخا طخلا ديج ًاطباض ًابوحن اذه يرازفلا ناكو ةفوكلا مدق اذا ةرصبلا

 يبمصالا ىلع يمصالل لاثمالا باتك ترق لاق هنا هنع ىكحو ينزاملا نع
 نب دمحم ناك ينابزرملا لاق . بذك دف يريغ هيلع هأرق هنأ ميز نمو

 دلاخ نب يحب هيف لوقي يذلا وهو موجنلاب الع يفوكتلا يرازفلا مهاربا
 وباو عفقملا نباو دمحا نب ليلللا مهنونف يف ميلثم كردب ل ةعبرأ يكميبلا

 يف يفاسكلا نم هنف يف عدبا رب مل بحي نب رفعج لاقو . يرازفلاو ةفينح
 . دوعلا برض يف لزازو موجنلا يف يرازفلاو رعشلا يف يعمجالاو وحنلا

 ةلبوط ةجودزم يهو نيمحنملا تاحز ماتم موقت يتلا ةديصقلا يرازفللو

 ألوا دالجا ةرشع اهريسف عم لخدب

 مرك الاريبكلادجلاولضفلا يذ مظعالا ىلملا ل دجلاا
 متنلا داوحلا درفلا دحاولا !

 اقاسغالا اهؤوض واجب سمنثلاو اقابط ىلعلا عبسلا قلاملا

 اقاف الا اهرون الع ردبلاو

 لافقا ةثالث لافقا ةثالمث اذكه يهو



 طال :( يطرقلا ديس نب نابأ نب دم  يورهلا مدآ ني دم ظ

 | تجبوخو همبفا دكأأ( امض باوج داعاو ركشفكلملا نع هتبطاخو هراثد |
 ناتسلا لوخ يشع معاق هيدجوف هيلع محمف كلملا م مسر ام ىلع تدع 3

 انيلا ال .كراد حربتال كل لوش كلملا هل ت تراقث. زيحتو ننرلتلا يت ار الف

 ةلودلا دضع تام نا ىلا كلذ ىلع قبف تجرخو ابريغ ىلا الو

 :* يورهلا رفظملا وبا لاكن مدا نب دم 5

 ةتغب تام لاقو قايسلا يف يسرافلا ليعمسا نب رفاغلا دبع هركذ

 جارسلا سابعلا ينأ ربق برّ رهاظ هربقو نيسملا ةربقع نفدو 414 ةنس ظ

 هنارقا ىلع زربملا يلاعملاو بدالا يف مامالا لماكلا ذاتسالا لاقف هفصوو ا

 لاثمأ هلو تايبالا حرشو يناعملا جارؤتساب ةئالا نم همدقت نم لعو |
 حرش باتك يف هدئاوف لمأت نمولثملا ه. برضإ ثيح ريسفتلا ئارغو |

 باتكو دديبع يبا لاثمأ حرش باتكو حالصالا حرش باتكو ةساجلا
 ذاتسالل ذملتتو دارغبالاو لضفلاب هل فرتعا اهريغو بيطلا يبا ناوند حرش

 هقفلا ددج مث مليم يبا يضاقلا ىلع هقفتو يربطلا يبزراوكلا ركب يبل

 حرشو وحنلا يف. سيردتلل دعق ..ةةراكو دعاض ءاليلا يبا يضاقلا ىلع

 ءيش هنم هنع لقت هنا معأ اف ثيدحلا اماف كلذريغو ريسفتلاو نءواودلا

 هل عامسلا مدعل ال هاوس امب هلاغتشال

 * هللا دبعوبا يمخللا نابأ نب ديس نب نابأ نب دمت ا 2|
 مايالاو رام آلاو.رابخالل اظفاحا ةببب رملاو ةئللاب .الأع ناك ىلا

 ماكحا يلو هريغ نعو يدادغبلا ىلع يبا نع ذخا جيراوتلاو دهاشماو

 مو 4 ةنس يف وتو هنع ىتكو ىتكلا هل فلأو رصتنلا د ماييكم نافل



  يخونتلا نسحملا © 51

 ءاطلا ىلا تفز امل ةلودلا دضع تن» تناكل اق يخركلا دم نإ

 9 ةفالخلا ىلع ملدا يلوتستف هنم لمحت نا ةوخ رغما اهلاح

 لوَشو برش اذا ارتوجس بانابلح لفشو اقوم احئاز ادن ده اخ الع

 تامف ولو اهلا لوخدلا تمرو تركس اذا هينوطعت الو حاتفملا اوذخ مدخل

 اذاف هنم ينتكك يذلا نلتقأل كاذ نم تنّكم نثل هللاب ماف تلعف اهم
 لوخدلاو اهملا يضملا ىلع ىوملاو ىلا هلو كساملا نم ركسلا هعنم ركس

 رق. الو هنم لبقي الو دعوتيو ددهتيو هحتفب ىمأبو اهباب ىلا ءيجيف اهلع
 ظ مان وا فرصنب نا ىلا هعم وه نم الو وه نبا حاتفملا ةفرعمب دحا هل

 || رخاوأ يف يخونتلا يلع ينبا ىلا ةلودلا دنضع مدقتو اهبأدو هب أد ناككاذف

 | هديزتسي اب ىنملا يف ةيبصلا ةدلاو نع هحراطيو عئاطلاىلا يضحي ناب همايا

 ىلا 'ئونو ابفصي لاوقاو اهلا لصوتي بابساب اهملع هب هثعسو امل هيف
 ىنغغمو ةعاطلاو عمسلا لاقف همبفو اهايا هنقلوةلودلا دضع استر اببف ضرغلا

 ظ روظاف هل هممر ام فلاخ نا ةلودلا دضع ف اخو عئاطلا لعمق مو هتيب ىلا

 ةلودلا دضعل عقوف ةلودلا دضع ىلا هب رذتعاو هنم هئاتنبعا هداعو ايم

 هندايعل يخونتلا ىلا يضملاب ”صاوملا مدخلا ضعل سماو ىمالا نطاب
 مث بردلا نم جرخم نا ىلا بكربو هدنع نم جرخم ناو هربخ فرعتو

 هاطعأ سعأ هل ريغتب مل هشارف يف هلاح ىلع ناكناف ًاجاه هيلع لخديف دومي
 ناو هعم ابيسنأ هنال ابلجال داع هنا ربظاو هسفنل اهابا هبحصأ راند ىئام

 كراد نع جوخمل ال كل لوقب كاملا هل لاق شارفلا نع ًامئاق وا ادعاق 05

 هيلعو هشارف يف وهو هيلا تلخدف مداحلا لاق . فرصناو ابريغ ىلا الو انيلا

 همت سس سس صم سجس حصص غ5



 ااا « يخونتلا نسحلا

 هدف كل. قنا نم يل لاتق.داوج غانجو بكرم ةلغب يتحتو ةنسح بابن

 نب رشع يناطءاوابغانجو اهكرع مساقلاوبا بحاصلا اهيلع ينلمح تلق ةلغبلا

 ةيلع هقحتست أم عم هنم كل ليلق اذهلاتشيضردتخالا ا

 هتندح دكا اناو هيلا ثيدمحلا كلذب تجرخ "نبا هم ىمبلا هلا ترا

 ةلوقنملا هتنبا نع فاجتم هلل هلل عئاطلا نا يل يخل . دادغب ىلا اندروو هن

 ةفيلخلا ىلا يضمت .يل لاقو هيلع كلذ لقتثف ةباغلا كانت ىلا ام رقي مل هناو هيلا ظ

 اهايا هئانداو اهملع انالوم لابقال ةددزئسم اهما ةيبصلا ةدلاو نع هل لوقتو

 تنك دقف ضابقنالا هعم لوزرو لاملا هب ميقتسي ام ىلا صمالا دوعيو

 نسل يراد ىلا تدعو ةعاطلاو مهلا تاقف ةرهاصملا هذه طيسو

 هفرع |كلملا ىلل تذفافيلجر ' تئوو تقلز نا قفتاف ةفالخلا راد با

 ىأرف يريع زعح نم يللا داو هب لحل نع يرخأ يف يردع

 سلو للاعتم وه هل لاقو هيلا داعف اليج ًاشرفو ةقور الق يل لوسرلا

 ظاتغاف هنودوعيو هنوشغي سانلاو اذكو اذك ةروص ىلع هتدهاشو ليلعب

 جرخم الو كتي 'ب مزلا ناب يناسارف لوا ينم هسفن : نان كرعأ اددحم ًاظيغ

 كتيذاتسلا يناقدصا نم رف ' الا هيف كيلع لوخدلا ٍِق ا نذأت الو هنع

 فال اةرشعل ينبلاطف نايرلا وبا "يلا ذفناو مايالا تضمو مهب يتئتساف مهيف

 طخ سلا ىلع رقساو هيلا اهنيدأف يعاطقا نم اهتفلستسا تنكو مهرد

 ةيدتلا :ننسغ نك ذو». ةلودلا دضع ةافو ني ىلا لامضالا ٠200

 ظ د# نهاط ابا هنظاو هتيسناو ءاقدصالا ةداسلا ضعن يثدح لاله نا

 ل : هلعل للا

)*4( 



 < يخوتتلا نسحملا»

 دق هللاو لاقف . ةمرح الو اقح يضاملل ىر الو لعفب لف قحلا م ايأ يفونل
 اماياو امو ابكر ولو لاجتالا اذه ىلع اهايا هجارخا مداخلا ىلع ان 0

 . اذام من هن ائيلع بيع الو هيف انل لمح الو مداخلا بنذ اذهف دعبو زاجل

 ضمن اميرو اهىما يف كلاهنيو ةينغملا كجنك قشمب انالوم نا لاق تلق
 | كراب الو هللا امكنمل هلل انا لاقق . ابعقاوو كانه ىلا اهاعدتساف ءالخلا ىلا

 اهتبسنو لضفلا يبا ريغ نم اهتعمس ثيداحا هيلع تدرواف . اذام مث امكيف

 ْ اذه اضيا رك ذ دقو هلاوقا ظفحاف ماقملا اذه موقا يننا ملعا مل ت تاقو هيلا

 | لاق ام لاف. يثاوملا ةعامجو نابرلا ا يبا ىلا ”تاامواو ذاتسسأالا

 نم ةيوازلا 20 ةيش نبا ةنرو نم عاتبا هبا لاق تلق . يناق يبا يف

 | لبيس هتيف كلس انادئثتسا قلن لاا اا اعبن | مجرد فال ةعلراب ناذار

 ا / رو تلا نوثالث ىلع ًافين ةدحأو ةنس يف اهلغتساو ع

 | اق فين هاطعاف ةراجنلاوةعاضبلا رهاظ لعهرد فال ةينامث انالفو ًانالف ىطعا
 .[ هنم هتدروا ام تدرواو كلذ هعامس دنعمساقلاوبا تاف مرد فلا نيتسو

 1 ””وزمالا اذكو اذك نايرلا يبا يف لاقو تاق . هد ينرك ذ ام ىلع ةلباقم

 (| بيرقتلا دواعف يسر ليعمويلاكلذ يف سلجم لا راهنلا را ترضحو .اهترك ذ

 | لاق املو كجنكب علو مايالا ضعل. يف ركس هنا قفتاو "يلع لابقالاو يل
 || برقو لضفلاو ا قلقف هيلا راشاو لضفلا يلا ثيدح نم اذهو هيف يل

 | يردا ال تلق هيفشلملا يل | أءوأ يذلا ام يل لاقوموقيو دمقأ ت تنقو قم

 ظ ”يلعو قبرطلا يف كاملا ين ار ف دادغل ىلا نيدئاع انلحر مث هنع تنا هلسف

 روم. :دهملا ()



 : 101 * يخوتتلا نسحملا

 صلختلاو راذتعالا ىلا نوجات نحن ام فعاضتم الث هب ةباجالا ىرا ال

 تاس نا يح هفرعاف يطل باوجي اذكو اذك نا لوقأ ىتكللو هنن

 ينأا يدنعو اليوط يناكم تسلجو فرصناو ينكرتو . هيف ينتقفاو هنع

 تجرخو تو سمالا ربساو موقأ نا ىلع يسفن تلم مث "ىلع ضوبقم
 رسكشم يتيخ ىلا :تعجرو ةداملا ىلع يتباد نوداوبلا اعدف ةميللا نم

 كاب ينءاجخ ةمدخلل هيف ىعدأ يذلا تقولا راصف لابلا تسكتم سفنلا

 ئول الو ًافرط يلا كاملا عفرب لف ساجلا ترضحو مسرلا ىلع الفا نا

 يفوهو يناعدتسا 3 17 نيعنراو ةسمخ كلذ ىلع لاخلا لزب و 0 يلا
 ظ

 ءانثلا وا هسأر ىلعو فسوب نيزيزعلا دبع مساقلاوبا هبدب نيبو هاكرخ

 كنك ن تاقفدمحا نن لضفلاوبا هاكح امعينقدصأ كليو لاقف مداخلا رك

 يلع يقوقح نم و لاقف . ةرثملا هلاقأ امل هلوش ام انالول تركذ ولو هنم

 ةرهاظف ةمعنلا قوقح اما تلقف . يرك ذب اولغاشتتو يتديغن اوئيسن نا

 معما لاقو مساقلا يبا ىلا تفتلاف . ًامئاد هضوافتن نحف كش دح اماو

 نو.دادغبلا ءالؤه ابفرعأ ال ينا هدنعو ةيسرافلاب هل لاقف . لو ام

 قوستلا ناالا كلذك صضالا ركش لافو .نوقوستسو ند 00

 تاق.لضفلا ولا هلاق ام انفع ةلودلا دضع يل لاق 3 . هنم ال يضاقلا ىلع

 ثيداحالا داعنت نا بح ناكو هتاه لاقف . هب يناسل قاطنس ال اموه

 كلا من تاقف .اههف ماشتحا الو اهنع ةءانك ريغ نم اببجو ىلع ليرواقالاو

 ناو بايرز  هتيراج تذخاو نامرك نم تذفنا زاريش كدلاو ةافو دنع

 ةليللا كانت اهكرتب نا هب 'تدهجاف ربشلا ةليل ىفاو كاذ يف جرخملا مداحلا
 ل



 « يخوتتلا نحملا » 000

 ىلع يبا شاقل درع تنك ايف لو ةمقر ةلودلا دضع ىلا تكف

 تفرعو هيف كثدال ثيح نم هفرع دق هنا ركذو اذكو اذك ل اقف يخونتلا

 اذاو لصا ثيدحلا اذمل ناك امبرو هيوهاش نب ركب يبا دنع ناك هنا

 دضع فقو الك . هاتعم يو يس يد ع

 كلذ يف هلمع دق ناك طامس نم ماقو اهدع م مجو ةعقرلا ىلع ةلودلا

 كنا ينغلب يل لاقو يناعدتساو ًاظيغم مدلل نارفعزلا تبانم ىلع مويلا

 اكتبي ىرج يذلا اف هيوهاش نب ركب يبا نع ًايكاح اذكو اذك تلق
 (| يبا نب لضفلا يبا نيبو ينيب عمج ًائيش كلذ نم لقا مل تلق . كلذ يف
 | هيوهاش نب ركب وبا رضحاو هتبذكو ينعجارو هتركناو ينفقاوو دمحا

 ١ يف لوق يذاقلا نيب و ينبب ىرج الو ايقرعأ أم لاقف ةياكملا نع لئسو

 ' ذل قايضالا لماعن ام لاقو ةققاوملا هذه :ركب يبا لع لقثو اهانعم
 ا تنكو هاكرللا جراخ تنك لاقف هعمس امج مئاهلا يلع وبا ل عنو . قياما

 ِ ميقأو | 0 برضو دف. هفاناكام لع تضو امو ل اكالاب الوغشم

 |١ لوقي كلملا يل لاقق أبحم يل ناكو نادعس هللا دبع ونا جرخو هبا ضفنف

 || انتقمو كيلع انهسنف ًالماخو كانمدقفارخأتمو كانربكق اريغص نكن ملا كل

 |١ تلق.انتلود ىلع داسفلا يف تيعسو انتمعن تدحج كلاب اف كيلا انسحاف

 هتلمف يتتا تلع افهتلود ىلع داسفلا اماو هب فرتعم انأف يل كاملا عانطصا اما

 ىتتكتهن اروتسم تنك دقف كلذ ِ
 ٠ 5 ءاخداو ينتحضفف انوصتتمو

 لوق اذه هللا دبع ونا لاقف . ف حدق امب ةمدانماو برشلا :ر

 ينتلخداو هلعل )١(



 "ك١ * يخونتلا نسحملا »؟

 نب دم يناو قرزالا نب ركب يباو نيصح يبا نب مامت يباو ةبقع نب دم ||
 نسحملا نب يلع مساقلا وبا هب يتتدح ام كلذ يف ببسلا ناكو ىرهجلا |

 كلملا عم ناذمهب تنبك لاق يدلاو يلع وبا يضاقلا ين”دسح لاق يخونتلا ا
 لوسر هيوهاش ني ركحب يبا ىلا أموب تيضم نا قفتاف ةلودلا دضع |

 يلع وبا يممو ًاقيدص هل ناكو مهني و ةلودلا دضع نيب طسوتملاو ةطمارقلا |
 هيلا مّدقو هيف انك هاكرخ باب '' ىلع وبا دمقو ثدحتن انسلجو مئاحلا ا

 يبا بحاصلا ىلع ضبقلا يف ريدم كلملا نا لاقف . ل تقف . دإبلا اذه |[
 لغاشن كلذك ناك اذاو ناذمهب هترضحولا درو دق ناكو دابع نب مياقلا ||

 سم دف ماما يلع وبا لاقف هدنع نم تفرصناو. مايل هعم لواطتي اع ا

 ايس الو دحا ىلا هب ججرخت الو هيوطت نا يبي صااتصوة ا َ

 يابو يقع ىلا تلزؤنو ُ نقف زا ديما نب ا يب ىلا َ

 كلما قاس انا تلق اذني . ناك فأ لع تان تدع يقلب ا

 . ةنسلا لواطن ىلع ليلد اذهو بحاصلا ىما يف اذك ىلع لم دقو ميم ||

 منكح نبأ ل لاقو يتيباك نم ًابياكو ىدتيساو فرصنا نا كلامي ملف |
 الا ردا ال لاق متعنص امو لاق هيوهاش نب ركب يبا دنع لاقف . مويلا

 ىلا ضع و هنع هتميخ ىلا  فرصناو سولحلا هدنعلاطا يضاقلا نا

 )١( ىلع» طقس هلعأ «



 ١11 © يخونتلا نسحا «#

 ةياعر هتمدختسا امناو معلاب لهاج يئاع هل نذؤتسا يذلا لجرلا اذه نا

 نكر نذاب اهلا لخديو زدلا يف يعأ مدخم ناكح هنالو يلع هل تامرا

 تلو ايلف كاوا نإ لبق ادهو هنع رتتسن الف هتامأو هاقتل ةلودلا 7

 ترمتساو يلع هعيبو زبلا يرتشد راص مث تلجرت نا ىلا هفتك ىلع ينامحي
 هنظيف كبدي نيب ام ىريف لخدب كيلو ةريجإلاب نطاق وجو همر تس

  4هلو كنف ف حدقيف كلذب اهدوبشو امضاق ربت ةرصبلا يلا عجريف

 كيدي. نيب يذلا تسدلا حزا نكلو كرذع كل فشكي نا بجو

 قدما نب هللا دبع وبا ناكو ) مجنلا نب هللا دبع يبا يدب نيب ريصي ىتح

 | نيب تسدلا ىأر لخد اذاف ( سلجملا يف ةحسفب ينود سلجم مجنما نبا |
 رك ضرالا تلبقف . كيلع اهم نعطي, ةباكح ىلع ردقتي ف كدود باذن 1

 هولخدا لاق مث هللا دبع يبا ىلا تسدلا تدعابو ماعنالا يف لوطتلا اذهل |

 ليقاثم ةدع ايهيف نيريبك ًامهردو ارانيد ىطعأو اعدو انهو سلجلا دهاشو ||

 دم وبا ريزولا ه. يناماعام اذه نم برقيو ىلعويا لاق . فرصناو ||
 يبا ةاضقلا يضاق عم ًاقثا اهركذ قبس يتلا ةباكملا ركذو يبهلا ||

 هردق كلذ مضعيل لفحملا يف هايا هتّراسمو هنم هس رقت ثدحو اسلا

 لئاقلا رد هللو يئاسلا يبا ةاضقلا يضاق نيع يف هتلزنمربكتو

 ريبك مانالا يف فرعي ناك ام هريغص ريبكلا ةظجالم الول

 ةلودلا دضع طخ لوالا عسير ربش يفو لاله نسحلا وا سيئرلا لاق

 ناك امس فرصو هلزنم مزلاو يخونتلا ىلع نب نسحلا ىلع يبا يضاقلا ىلع

 | هاو يلماسحلا نب ركب ياو ىسوم يبا نب ركب يبأ ىلع كلذ مسقو هدلقتي |



 .ندضصم ةنداةجياي يحن

 "6 * يخونتلا نسحلا +

 أو هرمأ نم هتلق امو سلجلا ةفص هل حرشاو (ءامدنلا نم ًامئاق ناك ||
 دارأأ ناو مهلبق هلخدأف لوخدلا بحأ ناف سانلا اهعمسبل رهاظ هيلاةلاسرلا |

 بحال رك انم هتلزنم اولع دقو نومعسش سانلاو فرستملف قارشلاآلا

 مث.نوععم سواج مو: فزصتاف فازضنالا ز "او ركشو اعدف كلذ غلبأو ظ

 نب سابعلا نب دمح جرفلا وب أو سانلا لغدأل جرخأ ةبونلا بجاحل لاق

 مهتسائرل مهعيج سانلا نومدقتب سابملا نب يلع دمم وبأ هوخأو سجئاسف ظ

 رانيدلا هوطعأو كلذ يف مسرلا ىلع ضرالا اوابقو اولخد ىتح ةميدسقلا |
 يمالسلا ءارعشلا نم هدشنب نم لوأ ناكف ءارعشلا ًادتباو اوفقوو مردلاو |

 اعيش الملا يف هدشنأ نا ينم ديرب هنا الا هللا ديبع نب دمم نسملا وأ |

 لجر رشح وأ هدشنأف “ئدتاو رضحأف ليللا نم كلذي يفرد ا
 وأ مث نسما وبأ يئالسلا دشن : مث يبقع لمجف هسفنل ار عش *. دشن يولع

 ناب فرعي نايقلا رش له م يباشلا يخونتلا نسا نيل ل

 اخ فرشلا طيلوو نيالا فرستا لف. ءارعشلا عباتش مث بابلج

 ًاعش اذه ناكو يوسف يراهم ا دق لاقف بجاحلا |[

 لبق ةلودلا دضع باب ىلا دفو دقو | - يضاقلا دنع ديشو ةرسهبلاب ماقأ دق ا

 صاصتخالا ضعب هصتخ رامتلا هيف مدخ اهف هل ًامداخ ناكو ماقأو كلذ

 موب لك يف يدب نيب عضوي يذلا يرقلا تسدلا يدب. نيب ناكو لبقاف



 « يخودتلا نسحلا 01
 (/ هل تلوح دقو ةلودلا هضع سلجو لاق . يرعش ناوبد يف هتبثم هو

 هل ةداع ىلع هدلوم موب نم ةس# ةنس
 ش ملعاذا هنا هنداع نأكو كلذ يف

 ' 1 ريك, 1 وأ لفأ وأ ةعاس ةديدجلا ةنسلا لوخد نييو هندي يتب دق هنأ

 ظ هيف يبع دق مظع ساجم ىلا ليوختلا لاح ني جرخمو رو ل ا

 | نيحايرلاو ةهكافلا عاونأ اهمفو امهريغ هيف سيل ةضفلاو بهذلا تالا

 | هيد نيب ضرالا لبقيف مجنلا ءيجيو ةميقلا مظع تسد يف ساجيو
 || رضحو اوسلجو مهعضاوم اوذخأو نونغملا رضح دقو ةنسلا ليوحت هئنهمو
 || يريغ هترضحب سلج مهنم دحأ نكي و امايق مهفقاوم اوذخأو ءامدنلا

 |١ زيزعلا دبع مساقلا وبأو ء مجنلا يفوصلا-نسملا يبأو يوسفلا يلع ينأريغو
 | هبدن تريب عقويل سلجم ناك هباف لئاسرلا ناوبد بحاص فسوب نب

 | برشب نا لبق نمو.هنم برشدو هد نيب لعجش طشن اذا هل يعدتساو
 7 نونهملا ءيج من * ©" احادقأ يضمب ءانغلاو جرخكف تاقدصلا لام عقوب

 3 لهأ رابكو 0 باتكلا هوجوو هتلود ءاسؤر لثم سلجلا لهأ نم

 || الف هنوحدهف ءارعشلاو هنونهبف هيلا نولخديف مريغو فارشالا نم دلبا
 || ةمدخلل اوعتجا دق سانلا نا هل ليق ةفصلا هذه ىلع مويلا كلذ ساج
 0 وبأ لاق مث اذه نم ضيق نضع دقو نابيش مأ نب نسملا وبأ مهفو

 ' ١ هيالاوم طرفل الا رضح امو همايأ نم اذه سيلو. لضاف لجر نسملا

 هلعاف هانلصوأ ناو هنم انضضغ هانبج ناو انل هيف برش ال موب هنا نظ

 نم ضءبل ) نالف اب هيلا جرخأ نكلو ذيبنلاو ءانغلا لجال كلذ بح ال
 لا < ًاحادقا هيدب نيب لمجف > وه باوصلا لعل )١(



 «ةا/ #« يخونتلا نلا 9 لا

 لاق . هن رك اذاف ةدولعاو نسملا يف هيراش ام ظفحا ال يتناب فارتعالاو

 اذه ناكو نننالا دلع يناياتسلا نم ةينيع يف هت 0

 ةصاخلا را نم هل َىنمف ة ةريسس, روهشل ةضاولا ول

 وهو توص

 رارفلاب انممهام شيرق نم موق نحت

 كيكر رمش وه لاقو ندللا ميلقتساف.ديج ضعب و نوهللابضعإ تايبا هدعلو |
 ينغلب مجمل نبب هللا دبع وبا هل لاقف . نحالا نلو وه نمل نوملعتف اًددج |

 اذه لقنت ًانايبا لمتا يل لاقق . ًاضيا هل نحللا ناو هلل عيطلل رعشلا نا
 تاهو ًةيحان تسلهف اهتيفاقو امنز و يف اهملا نمللا

 رارقلا 0 د 0 اطلا - اذهأ

 حمار

 رخل 7 معا 5

 رازملا فرق ىلع دهب يف كرجح نمانأ

 رادعلا علخ لاك  .اراذعرذملا مضوأ

 ىدش ف 2 دق هنا الول لاقو اهاضتراف لاملا يف اهأيا ةنادعناو ثادعو

 مبلل الن اندشنأ مث اهيلا ن ءلا لق ترمأال اهانعم يف لمحأ نا

 رازما دعب ىلع د هلا ظفح موق نحن

 ؟اهلك نك ١ نما ففسلا

 راضن نع ةزودق تءاكيشلا ريش دم

 رازإ

 اه هدحدمو ةدسصف اهممع ينناف يتايبأ اهنا 5 هبف ءانغلاب هن راوج لغاو

 اننا



 « وتلا سضا» ا

 هلؤقب تايبالا يف قاثلا ىثعملا تشكو

 شو حالا يف نلف 2 دزو مترا ددزا
 ديما ةنتض :ةغو ٠ -ةضغ اذ أهرب دبر

 عدلا ىلا ت جديفلاو» * ودب + انيشأ -. هم

 | و وهو اذه نم ريخ ؤه انع تنا نياف هل تاقق ينوتتلا يضاقلا لاق

 ا ”نئعملا نبا

 ابطتخم ابكيقتس نا لبق اه. قاط اذا يللا اهم

 أ"” ينعسسرلا .ةراكب لاق-دقف ماما لاق

 ادللا ةوظلغملا ادرو.انل تالت... -ةنكيادرولا ىلع ماير كو
 دروم 2 ىعس هتمموب اهردي سابللا ضيبم ماق اذا

 وسلا رنا با لوقو

 .برطلاو وبل نك تادادم دقو تاكا اذا ين ار ولف

 00 كفشد دووزالل: نم تروم اسال ينلاخ

 رعش هقخلب ال ام انهاّبَف ربصا ريضا مثلا لاقف ايش رك ذا تأدبف

 ُ تاا نم كاملا انالوم.لوق وهو ةدوجو ًاتسن ف ايندلا يف ناك

 1 راضنلا دب, بورشلا ىلع ضيفي 20ترص ءابهص نم ساكلا برشو

 | هلاسحتسا يف طرفاو هما ملاو تيبلا مظعا تابقاو ةرك اذملا تعطقف

 : لاقو نععلا 0 0 ورا © بحاص اماو ٠ ناددبلا



 ا *« يخونتلا نحمل لا

 هب تنغ رعش اذه ةلاك نبا هل لاقف اهنع لأسو ةعنصلاو رعشلا نسحتساف
 لاق . اهنم هتقرسف هل :ًاناسحتسا اهنم هدامتساف ةئيسح تنب ةلس انا

 ناخرط نب نسملا ابا نظاو يدلبلا زابخلاف رعشلا اما هل تاقف يخونتلا
 نم لاقف . قورسم هنكسلو نسح ىنعملاو هيب أل هيف ةعنصلا نا يل لآق
 ساون يبا لوق نف يناثلا تيبلا اما تاقف . نبا

 مو قداص تاسلب 2تلصلا ول ىتح تقتع

 مسالا ةصق تصق مث ةلئام موقلا يف تبتحال
 هيبشتلا نكلو تيبلا اذه نم غلباف رعشلا يف ريثك مدقلاو قتعلاب اهفصوو

 دايز خنين .لبسلس ول هأندشلا امم هقرس دقو نسما وه كثلاثلا تيبلا يف

 الئاق مس ملو تيكسلا نب بوقعي اندشنا لاق . ناطقلا

 افيوفت ءاملا اهبف ثدحيءارمح ةقتعم تفاض اذا مومحلا ىرقأ
 افيراطت اهف يذلا عاعشلا نم تجزماذا اهبقاس عياصاوسكت ظ

 لاق نم ىنعملا اذه يالوم ءاّن هللا لاطا فشك دقو
 راسيلاب وا يتسلل ماق اذا نيملاب امل ريدملا نأك

 رانلجلا نم 5 درف هل نيمسايلا نم ًابوث عردت
 ساجملا يف ًامئأق ةيوارلا مئاحلاب فورعملا ينئادملا يلع نب دما يلع وبا ناكو
 ناندلا ة فض يف لوق ثيج ءافرلا يرس ةيئافلا تايبالا ىنعم فشك دق لاقف

 ءامدلا كسل نايقلاىرادم امل نززه تايلستسمو

 ءاقللا فوفص مظن ردخا عم ابماسجا حلصلا مظن دقو

 ءابننلا فك أ لثم عجرتف لاجرلا تك أ اب



  يخونتلا نسحلا اا

 أ لشم يف ينم لصوي ذخاو كلثم فلخ هل نوكي نا يهتدد الو كيل
 ٠ لو فقو رارس يف هار الف بئاسلاوبا لخد نا ىلا كيا نم نفل اذه

 || هبلق ةلاسا يف ًافطلتو هيلا اباوقك هلرب ؤولا ةدهاشم دعل الا سلجن نا بحل

 | يضاق سلجب ىئاسلا يبل بجاملا لاقف هيف يأرلا دساف كاذ ذا ناكهناف

 (| يرارس ىلا داعويديساي سلجا هل لاقو هسأر عفرف ريزولا هنعمو ءاذاقلا

 | عطقو. .هن كلماعيام ىرتسف دغ يف هيلا ضماف كلت نم:دشا هذه يل لاقو

 أ هلمعتااع ةعاسلا "يلا دعو هيف كتذفنأ امف ضماف ق سهاظ يل لاقو رارسلا

 | رجملا ضعب ىلا تيضمو تمقف مم يف انلا كاذب يئاسلا ابا مهوف
 : نع ماق دقو هيلا تدع مث بئاسلا يبا فارصنا تفرع نا ىلا تساخو

 || ذخاو هسأر ىلع ينلمحت داكف ىئاسلا يلا ىلا دغ نم تثجو سلجملا كلذ

 ْ لق ل وط 000 كلذ ناكو ةطسابملاو ةنداحلا نم بورضل يب ذاجب

 || ىعداف زاوهألاب نالجر يدب نيب رضح ةرضاحلا راوشن يف ىلع وبا يضاقلا
 | لاق فاحتأ هل لاقق هفالحا هعرغ لأسف هركلاف اقح رخ آلا ىلع اههدحا
 | ١ هتمركأو هل تفلح ءيش "لع هل ناكول فلحا فيكف ءيش لع هل سيل

 أ ءاننفدنو مني هسنأ ساجيفةلودلا دضع ةرضح اسلاجتنكلاق لعوب ثدح
 1 )ن لا ىلا قاب نينغملا ةلج يف همدخت ' ناك ”يش) يروبنطلا ةلاك نب د

 ئ بركللاو ”هومحلا تاقراط بنملاو .نزما ءامب هذ

 سا يف نامقن تزل 5 ١ تقطن انما" اول ةوهق

 صاذلا نما . تابابتسد 0 + كه
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 اال « يخوبتلا نجلا ظ

 ا دجملا لحرا الو يضف اوفرص ا يتاحرو يفرص. داسيا تمثأ نا

 دكتلا اهتالخاو ايندلا ةداعاذك ةطسبو ضبقو, لاحرتو. ماقم

 لاق. له ونا يضاقلا ثدسج.:. نجلا نب لالجل ةارزولا بانك 0 4
 دملا ديدجمو هيلع مالسيلل هندصيقق سوسلا يبلهملا دمش وبا ريزولا لزن
 تاق . زاوهالا يضاق رايس نبا دنع تدبش كنا ينغلب يل لاقف هتمدخ

 ميناقلا يبا نباو يدلو تناو هدنع ديشنت ىتح رايس نبا نمو لاق من
 الاج ةثادملا عم هدنع ةدابشلا يف نا الا تلق . رايس نبا ذاتسأ يخونتلا |
 ةرمضملا ىلا "يحن نجوي لاق .(ةنئس نرريشع ذا نس 00

 .ادوهبش هيف تنا لبقت المع كديلقتب ةاضقلا ضاق بئاسبلايبا ىلا مدقتأل

 لوبق عم نآلا هيلا يليبسو هب ريزولا انديس ملأ اذا كاذ تافام تلف |
 فيك هئاكذ ىلا اورظنا هيدب نيب ناك نمل.لاقو كحضف . برقا ةدابشلا |
 نم راسو.هل توعدو هدد تابقف دادغل ىلا يعم جرخا يل لاق مثءاهمنتغا |

 بئاسلا يبا ىلا مدقتف م5 ةئسيف دادغب ىلا تدروو دادغل ىلا سوسلا

 ززوت مزالأ تنيك .تارقلل قلبن المع يندإق نا ىلا هاعد اب يرمصا يف

 اناو اماه. انا امو لج نا:قفتاو هيسلا يلاخجو مآ .٠٠٠
 مدقا ناب يللا امزا 5 لخدب لاق رادلا يف بئاسلا ونا هل ليقو هنرضحن |

 اهناو رس انئيب سيل لاقو يدب. دف اهتلبقف يراسل هدب دمو تمدقتف هيلا |

 لفاحلا ساجلا اذه لثشم يف ينراسن كاريف فاسلاو ا لخدب نا تدرا |

 رفوتبو كامشحبو كبهريف ةلودلا روما نم صا يف.يعم كنا كشد آلف |
 تناك ةوادع ةدايز كضغب وهوةبهرااب الا رجال هنافكمرك و كيلع ظ



 #« يخودتلا نسحلا © اذهل

 .هبوب ةلودلا نمعو هلل عسيطملامايا يفم ركم ركسعب ءاضقلارإقتسهنا رخآ عضوم

 | ركب يبايضاقلا نعةباين زاوهالاب ءاضقلا دلّت هنا يحشلا جرفلا وبا رك ذدقو

 | يلعوبا ينثدحو جرتلاوا لاق. يلشاا ربخ يف كلذ ترك ذ دقو ةعبرق نبا

 زاوهالا ءاضق ةعب رق ن ركب وبا يضاقلا يندإق امل لاق ىضاقلا يخونتلا

 || ءاضقلا ىلع هتفيلخ ناكو دهاشلا ركرس نباب فورعملا ىلا تك" هل ةفالخ

 أ ىهاظلا قالخالا ءىبسلا قاشلا فلاخلا ىلا هنونعو يدب ىلع أبأتك ىلبق
 أ كلذ نصغو رمقلا كلذ لاله لاقت يلاعثلا هركّذو . قحسا نب دمع قافنلا
 || يفهنع ٍيئانلاو هليصال ديشملا عرفلاو هلضفو هيب أ دجل لدعلا دهاشلا رجحألا

 |(  جاجملا نب نيسحلا هللا دبع وبا لوقب هيفو هتافو دعب هماقم مئاقلاو هتايج

 | منويشلا ىلع بابشلا تريخم دوبش مو ةاضقلا ركذ اذا
 | 2 يخونتلايضاقلا يديس ةرضحي لا هعفصأ ل ضرب مل نمو
 1 | ربكأ دادغب هرعش ناودد ىار هنا نابزرملا نإ لبس رصنوبا يتربخاو لاق

 | | يف هلوق هرعش نم رصن يبإ ظفحي قلع امو هبيبإ رعش ناوبد نم ًامجح
 1 هيلآ قبسي مل في. رط ىنعم
 |١ اضرالاغلبب ناميغلا بده داكدقو هناعد دمي قستسنل انجرخ

 | اضفنا دق ماهنلاو الإ 5 اف . ايبلا تمشت وعدن ادبنا لف

 هتقبط نع هعافتراو هتدوج طرفل هب باترم اناو هل هريغ يندشْنأو لاق

 حارب نونملا يدبا نع يلامو ان اونطف دق يلا امل لوقأ

 | حاشو حاشؤلا نود يل كناو 2 مبفويس ينتحشو نأ قءابانل

 ! ةدشلا دعب جرفلا باتك يف هسفنل دشناو



 هقارأف مرحم رح مد ىلع ىتس
 ًاضبا هيف هسفنل اندشناو لاق

 كلفلا يف نم لوطا تحضصأف كل لوطلا يف كرو: كرابم
 كلدعاام ::كيز نكجلو ١" ءانملا تلن كزانملا ال

 « ”" يخوتلا مهنلا نب دواد نب دمش نب يلع نب نسحلا ل
 نسحلا نب ىلع هنءاو دم نب ىلع هبا رك ذ رم دقو يضاقلا ىلعوبا

 مسوي ةئس دار 0 0 نم نيش سعال اة تاو 8

 "”ةدشلا دعب جرفلاباتك:فيناصتلا نم هلو دادغبب هتافو تناكو ةرصبلاب

 اعيش هنمضن. ل هنا هلف طرتشا ةرضاخملا "”راوشن 'باتك ١ تار تالا
 ةمعنلا سرغ لاق.ةبطخم ةحناف هل داع لك اذلحم رشع دحا باتك نمهلقن

 مح. ةنس اهلواةنسن رشعيف ةرضاحلا راوشن فناتك نس لع ونا فنص

 يلو. ههقنس يف هنأدتبا لاق عيب رلا باتكءامد باتكب ةمعنلا سرغ هليذو
 طساوب ءاضقلا يلوتمناك>+ ةنس يف هنا هسفن نع كح. حاونةدعب ءاضفلا

 براوشلا يبا نب سابعلا يبا سام انا ترضح هباتكن م رخآ عضوم يف لاقو
 ةلد دع فوقولاو مكحلا ىلعدهل ثكأ ددهح تيكو كا ةأضقلا يضاق

 نبأ رصقو راجتناخو ءاقوقدو تب ركب هيلع هفلخا تنك (مىلا ًاقاضم مالسلا ١

 يف رك ذوةصق رك ذو.ةينرطخو نراغبالاو لبابو ءاروسو نيعمأملاو ةريبه

 ناكلخ نبا يف يذلاو » . اهفلع نم ةبادلا هيقبت ام اهانعم ةيرعم ةيسراف نيشلا.
 هرخاو هلوا يف نينو 6 ةرضاحملا ناوشن : نونظلا فدك فو

 داس سل



 # نيسحلا نب نسحملا © اا

 اديصن كجوكح نب ىلع نب نسحلا هللا دبع وبا ذاتسالا انيلع لما لاق
 مهضعبل ابدشنا مو4 ةنس يف هيلع هنارقو

 ”لقملا كلاج نع “تفرصناو ”لحنرم وهف نسحلا كعْدو
 رمل , رومألا_لكو تي ةلوتنمأ اهردس نم تمو

 لهتكم "لاف يدجوو كيف ينلك ىأر دقو يل لئاق 7

 ئ لجر اي نوقشاعلا كل لاق اذا مالغ اب هللا كمر

 ' | ةبق هيفو اديص ةنبدع”قرغ سرح يف ًاموي هعم انرضحو بالط نبا لاق
 اهلج نم راعشاو اهرضح نم ءامما بوتكم اهف

 ارصم نوددرب انه اه اولزن --سانال اند نم هللا محر

 "| ارسق ةبحالا نع اول  يلايللا فورص مهني تقرف
 | الا رقتست الو نيلجر ىلع دعقت ال ةدئاملا نا انتعاج نم لئاق هل لاقف

 | . اوبتكا لاق مث ةعاس قرطاف ثلاثب نيتببلا نيذه انل زجاف ةئالث ىلع

 7 ارمح نرص مهنم نيبلا فزا 2 الف ضي بايثلاو اولزن
 3 نحا لازب ىنبل بناك لجر نيبو ذاتسالا نيب ناكو بالط نءا لاق

 ' ١ ذه ناكو ةفادصلا ديكو دعب ةوادعلا امهني»ب تعقوا ةنجبتسم  تاغالبو

 ' 23 راعشاب ذاتسالا هاحيف بناكسلا كرابم رصتتنملا وبا هل لا لجرلا

 ظ وهو هل ارعش ءزملا اذه رهظ ىلع بتكو ءزج يف ابعمجو
 هقادصلا قح عرب ل قيدص ءازج اذه

 7| سرحلا هيف يذلا عضوملل مسا هلملو لصالا يف اذك (؟) لصالا يف اذك (1)
 ةاحالمو : اهلعل ()



 م :6 نيسحلا نب نسحلا  ةىئاصلا نسحملا

 يغوضخخاو يتلذاو ٍيئانضاو ينانعاو يتديخاو يفِيَرقاو

 ريع كيرطاةففاو'يدابساو“ ٠ ًاعايض ىشقتت 00

 يعيفش ناك موق اي مكيلا نم مكيلع يتخب لذ نم. يئاقشاو

 يعوند تزمفوكل يأ تف متيكتالف مكتتم يبأ تنك ظ

 نالغلا ضعب لمف ةذئاملا لع ةركس نب نسحلا يباعم تنكو يلع وبا لاق |[

 نسحلا يبا بايث ىلع اهنم يش باقئاوهدب تب رطضاف ةريضم اهيف ةراضغ
 امهو نيتيب ريغ اهنم يظفح يف قب مل تايبأب هاو طرض هنا هيلغ يعداف |

 طقسلا حيبق راثعلا ديدش ظلغلا ريثك باوصلا لياق

 طرض ىتح كاذ هفكي لو ىنج دقام .ةريضملاب ىتج
 « .مداقلا وبا كجوك يلع نب نيسللا نب نسحملا اع

 رعشلا لوقو ةقارؤلا هيلع سلاثلا ناكو لضفلا لهأ نم بيدالا

 نب دنا دم وا لاق . يربطلا طخ هبشي هيف بوغرم فورغم هطخو

 فلأأ يذلا هم زان يف .يرابذورلا نمحرلا ذتع نب دم نب دمحا نن.نيسملا |
 يسبملا نيسحلا نب نسحلا مساقلا ونا تام 45 ةنس لاّؤش يفو : رضمب ْ

 عمسو «اراخ نتا ل نم عم قارولا ب تردالا

 هنرك درعش هلو لضفْلا لها نم ًاضيا هوبا ناكو نيسحلا نب يلع هوخأ ةعم

 نسحملا: ماشلا باتك يف تأ ؤقو' نيسمحلا نب يلع رخ الا هنبا ةمجرت يف

 تاياكح اديضن لما بدالا لها نم هللا دبع وبا كحجوك نب يلع نبا

 هللا دبع انأينأ لاق بالط رصن وبا هنع ىور هنولاخ نا نع ابضعب ةعطقم

 بالط نب دمجا نب دم نيسملا نب رصن ودا انربخا لاق رمع نب دمحا نبا

 ضل



 4 ةفااصلا نسا و 510

 ٍ ا ٍ الايض الو كاذ دبي دج اودعب مل ةئيطحلا اوركذ اذا

 كاد لم هب نم ينثت تنكوب 2 يذذلاو كبط نأ الص نإ ابأ
 مئافشب مهنرئا مآ كري هتفرع دق ام ليق امم تركنأأ

  اكئاود يف هتواد يلا ِءاَدَق نحن ىتهسوفنلا تاقيم توملالب

 "ةجر يفاريسلا ديعس ابأ يضاقلا تلأس : لاق نديححلا يلع يبا طخ نمو

 هيلع اهأرقأ تنكو دبرد نب ركب يبأ نع اهيورب يتلا رابخالا نع هلل

 هيلع رقت مث اهريغو هيتك نم عيجت تناكال لاقف هظفح نم ابيلع ناكأ

 م لاقف كلذ نع هللا همحر ينابزرملا نارمع نب دم هللا دبع ابأ تلأسو

 'هطخم انلا اهجرخم مثاهتكبناكن كلو ظفح الو باتك نم ابيلع نكي
 نسما ينال :نس ملأ يلع يبأ طخ تأرقو.هيف ت :اك ام قرخ اهانبتك اذاف

 هناطعأ ارتفد يناضاجب ىلا ىضاحلا ةركس نب هللا دبع نب دمت

 عيال دئاصق هيف يل 1 |يديساي تنك
 يمسر اب هدرب لضفتف عيب ر اذهو يضابمملا عيبرلا يف

 عيب نكي مل نيسلش يلا اضيا تدج ناو يتحدم متغت

 عيينصلا ءوس يتلماعو تا ريغت دق 1 عسينصلا ليجج اي

 | اقام بيل يفطل :ءار نم نم نورهز لا اي يرذع نم
 عيفرلا ليلخلا ديسلا نم تملعت مولماب عنملا يف تسل

 عيظفلا لملا ثداحلو ر هلا ةبئانل متددعأ تنك

 عيبا يف لب تنأ كيف بخ م يناجر بان: ىننلا توجرو



 ؟/ « “ىناصلا نسحلا 9

 فاتاماذإ ارهجهمأ كينب هترمأ ينآ ول انرغ ارق

 اهتم اهلا اقاتشم ظمناو 2ءبلق عيردل اموت رك ذاذإ
 انااا ناو لئن اوكي " هنال نيس اهملا ”نح

 : 8 ذامل رفف هربأب هنم يدثلا عاضراهاضق

 ىتلا اذكهل انباو ًاخأ نوكي 2 امتاف ًاموب للاب تقرط ناف
 امرحم هلإالا ناكام كلذب اللحم ينادالاو يصاقالا كين

 امزمزمةالصلا يفيده مدقت مهب را اولص نايدالا ووذاماذا

 امةموارجأ تاذللا سستحيو ةقشم نم اوفلك امم جرو

 هتابكت ضعب يف هيبأ ىلا يلع وبا بتكو
 ضوع ىلا دقف نم كنايح ينف ةلئاغ هتلاغ نا لاملل ساتال

 ضرع .دلات وا- فراط نم كاذد ١ .٠ ثعجامو ىلعالا انرهوج تنآذأ

 نسما يلع يبا طخ تأرق . ىنغاف هنأب يف انك تاساب قححسا وبا هباجاف ظ

 هللا هجر: يفاريسلا هللا دبع نب نسملا ديعس وبا يضداقلا يندشنأ

 نكي لو قلخت ملءاينشأ ءامسأ ثلاث ءاقتعلاو لوفلاو دولا
 يندشنأو

 موثلك نب ورم اه اق ةديصق ةمركم لك نع مشج يندم

 موئشم ريغ رضا "لا راما مهو ناك ذم ا

 ىنملا يف يندشنأو

 يضع" ةسيلم :تاوسسلا ما . يأل نب سايث هوجو ذآ

 ةدئاز نوكت امو . اهبا نايضتب ةيفاقلاو نزولا )١(
 ا



 ه ؛ىباصلا نسحما 1

 أ| يف ابوانس نا زو<ف دحاو ةيلخ يف نذا دق ناك اذا لاقو هركشو هدواعف

 اهاعار يتلا يتمدخ تناكو يلع وبا لاق .كلذ يف ربطملا“" حسفو .جورملا
 دعب يدلاو قححسا يبا نع جرفا امل ةيقب نب رهاط ابا نا ةلودلا دضع كلملا

 ىلع هفلحتسا مالسلا ةنيدم نم ةلودلا دضع جورخ بيقع هيلع ضبقلا

 | نا قفتاف هلسر نم هئيجب نم هيلا مسيو هبتك نم هيلع دري ام هفرعي نا
 || هميلست ىلع لمعو ةلودلا دضع 1رم باتكب هيلاربدملا دعس ونا ءاج

 أ/ مدقتف ةيقب نبا ىلا هلو لبقب لو قفشاو فافن لعفي الأ هب تدهتجاف
 | ينامحو هبقاوع نم“ يعارب امل ىلع كلذ قشو هررقو هب رض نا دعبهلاقتعاب

 : نيسمح يعم تامجو الي تق نا ىلع هثعاوب و رارتغالاو هقزنو بابشلا

 ْ ًاركتتم سدملا ىلا تشو ىرخأ ةرص يف امهرد نب رشعو ةرص يف ًامهرد

 آإ نم ينكمو اهذخ اهرد نورشع هذه ناحسلل تلقو ةفشنم ىلا ىلعو

 ا يناخداو اهذخاف جرخاو هبطاخاو هعم عقتجاو سوساجلا اذه ىلع لوخدلا

 || نم هعيطتسا اب هتدعوو هيف لصح امم هل تعجونو دعس يبا ىلا تئجو

 ْ] ءيش ىلا تجتحا ابرو بسيرغ تناو هل تلق مث هصالخ ىلع ةبواعملا

 | ينركشف كرما ىلع اهب نعتساو كتقفن يف اهفرصا ًاهرد نوسحخ هذهو
 ١ لص هيلا هدوعو هصالخ دنع ةلودلا دضعل كلذ ركذ هنظاو تفرصناو
 |١ عومج يف نّسحلا ىلع يبا طخم تأرق.هنرمث لاما هذه تناكام هسفن يف يل

 ةيشاملا للعو اارصع يف نيثدحلا ضعبل : هتروص اذه ام لاله هدلول هعنج

 ( هللا همر لالهن.ميهاربا نب نسحلا يلعيبالتاببالا هذه لاله هنبا طخم

 ينعار : هلعل (*) . حمسف : هلعل )١(
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 هتنباو ةماشلا بخاصل فرعي ناكف ءار# ةماش هبجو ناكو هلثم نم ظ

 ملساف هنبا اماو.هيبا نيد .ىلغ اذهن تامو.هنم ةلزنم لعا نسحلا نب لالغ
 نانس ديعس وبا هل لاقي رخآ نبا قصسسا يبال ناكو هناب يف هتركذ ام ىلغ
 يف نائس .ديعس وبا ثامو . دعاص  ءالعلا ونا هتينك رخو « ةينئلا/ سيل |

 همم ضبق قحما يبا هبا ىلع ضب الو .نييامث ةئس بجو يف هيا ةايخ |
 ين دح لاق لاله: نيسملا وبا ثدخ . ديعتس يباو اذه يلع يبا همدلو لغأ

 هزي زو هللا دبع نب ربطملا مقل ابا ةلودلا دضع رما لاق يدلاو يلعوبا ْ

 مدقتف ةمدخ ميدق هل ناف ةنمانشلا ساما قحسا يبا نع عترفا هل:لاقو |

 ةمدمد ايدلاو ىلع مدمدو هود نم يقالطا يخا ديعس يبا ىلع لقثف كاذد

 هن فطلا اهف يل تنذ يا م'انهوف يف يتاياعلال يا اهدنع هل لاق

 اخويا جرو اهلنا جرخا نا يتلثسم ىلا لدع مث مت هتمرحو كيخأل

 هلن» تدصتسا:ًاقفر يب قفرو تدباو تمنتماف كاذ يف ةئوانم اننيب عقبو

 ربطملا مساقلا يبا ىلا قا وبا بتكف تبججاو

 رونلا رظنم نع اههسح زعو: اهظلل سيملا فك يانيع يانبا
 روعلاك نينبالا نم ترصف نيع تيق. دقو ًانيع اعنم يل تقلطأ
 روجأم رجأ نم اههنم ارفوتسم“ .اهرشنأ كف يف امهني ٌوسف
 روذحم لك حرم اهو اهون اهم تنثم يتاللاسفتالاب كبدي

 ةةاشلا بحاص كدلو قالطا يل مسر يذلاو كاملا ىلا رمالا ربطملا لاقف
 قلطملا تنا هذيك يلفت نه تاعفل امهناب عمجلل ًاعيطتسم تنك لو ظ

 قحسا يبا نبا ديري )١(
 حس

 ب

2-0 
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 ةملسو نصضخ تاذ يه ةننادو ( نوئلاب ) ةقرونمو ةيناد يهو نلذنأالا

 ' هتيعم يذلا خعراتلا يف اترك ذ' ةضق يف ةيناد رس دصقواهامجنو اهلغ بلغف
 ىلع اصوصخ ئاغرلا مملا لذبن ءالقلا ىلع ءامركتلا نم ناكو . دبل

 تلاغ ينال لدن يذلا وهو برغلاب ءارقلا ندعم ةباد ترانم ىتخ ءارقلا

 || تاب يف انركذ مهنتك ةجابيد يف همسا ديزيل رانبد فلا ٍبلاغ نب مات
 || ةطب رخم هلاهسا دقو: يوغللا نسحلا نب دعاص ءالعلا وا لوقت هيفو: ماع

 ظ الوا ةديضق 2 هيلا اهادها لكرمو لام

 نكوكلاو دمسلا نرتقا ك - تكرملاو ةظنرلتا يتنأ

 برا ابلم:“تسُصو 2ك .ةقلق“ ' هنانتمك -"ظتخو

 بطخمب يزتشما ةماه لع ٠ انثلأ اهنف ماق ةعاش ىلع
 تحصي نكي ملام بخضاف 2 سومللا ءابإ تضر دهاجم

 |  بغرت امب كيلا خيضم نامرلا عمت يل يتحاو لقف
 ١  هلئاضف مظعا نمو هبف هنوق ىلع لدن ضوزع ناثك دفغاغ فلا دقو

 لدعلا يف هذن طسنو هيلغ هليئوعتو قيشر نب دمحا سابعلا يبا ربزوللهعد#

 : ظ *« نورهز نن لاله نب هاربا نب نسنحلا ع
 نب لاله 'دلاوو لئاسرلا بعناض قحسا يبا نب ىلع وبا *ىناضلا

 .ءايدالا يا دق الرأي المضاف ًاسدأ ناك. لئاسرلاو خيراوتلا ب كعاض قيقا

 | للا دبع أو يسرافلا ىلع ينأو يفاريسلا ديعس يباك مهنع ذخاو ءارلعلاو

 | نسشح رعش هلو لاله هنبا نع 40٠ ةنس مرخم نمات يف تام . يتابزرملا

 خقؤكد ” )١(



 247 * .يرمابلا دهاحب تريح ني مميجب ول 02000

 . ًافيحت كارا يلا: لاق ..سانلا رورش تلزتعا لاق . يا

 يكس اهب دصرا لاق . كيف يف ةبملا هذه اف لاق . ةدابعلا يتتكبنا لاق

 بئوف لاق . اهكنودف لاق . ليبس نءاو نيكسم اناف لاق . ليبس ناا وا

 قيع لو روفصعلا لمت هقنع يف مقوي خفلا بوف ةبحلا ذخاف روفصعلا

 لثم اذهو دهاجم لاق . ادا كا ارم 'ىراق اهدعب ينرغال ير ةزعو قيع

 نب ورمح مدق لاق ريفع نبا ل . نامرلا رخا .نونوكي نيتارد نيا ارا

 ..: يتمدن ابيع هللا يضر باطخلا نب رم ىلع .رضم هت دمي نفادلا

 ربج نب دهاجمو دنملا ىلع يردبعلا مبجلا نب ايركز اههادحا يف فاذتسا

 طافنلا ىسوم نب ذاعم دج وهو جارخلا ىلع فانم دبع نب لفون يب ىلوم

 دهاجم هل ركذف تفلختسا نم رمع هلأسف رعاشلا ذاعم نب قحسا يبا

 نا رمت لاقق . بناك هنا من لاق . ناوزغ ةندا ىلوم : رمع هل لاقف ربج

 دبش دقو ناوزغ نب ةبتع تخا يه ناوزغ تنبو . هبحاص: عقرب ربا ظ

 نب دهاجم ةطخو لاق . فانم دبع نب لفون ينب فيلح ناو اردد ةبتع |

 قويا بحاص ٌحلاص راد ربج

 :*( يرماعلا هللا دبع نب دهاجم ع ظ

 يبا نب دمح روصنملا نب رصانلا نمحرلا دبع ىلوم قفوملا شيجلاوبا ١
 نم يور كولمم هلصاو م5 ةنس يف ةينادب تام . سلددالا ريما رماع ظ

 مواعلل ةبحلاو ةءاجشلاو بدلا لها نم ناك. رماع يبا نبا كيلامم أ

 ةنتفلا مايا تءاج الف ةأرجو ةدالجو ةمه هل تناكو ةبطرش اثن ابلهاو

 قرش يف يتلا رئازملا ىلا هعبت نيف وه راس يحاونلا ىلع ركآسعلا تبلغتو



 1 كارا يلام سل نرد ب نط

 * ربج نب دهاجم  دلاجم © 9

 * ينادمهملا ريمت نب ديعس نب دلا

 ثردحلا باحصا دنع وهو راعشالاو باسنالاو رابخالل ةيوار ناكو

 *« 'ىراقلا ربج نب دهاجم »ع

 نب سبق ىلوم ليقو بئاسلا نب هللا دبع ىلوم ريبج نب دهاجم لبقو
 أ ليقو ٠١4 ةنس تام جاجملا ابا ىنكي نيمباتلا رابك نم يموزخملا بئاسلا
 أياو ارباجو نمابع نبا عم . هرمت نم ةنس نيناو ثالث نع ثالث ةنس
 ذخا . عرق رحم نب هللا دبعو ةناحر اباو يردلا ديعس اباو ةربره

 1 لع لع ًرقو ىليل يبا نب هللا دبع نعو سابع نب هللا دبع نع ةءارقلا

 نب ثبللاو شمالا هنع ىور منع هللا يضر بنك نب هو 1و تلالع ف

 نارقلا تضع دهاجم لاقو . مريغو حبج نب روصنمو حلاو ميلس يب
 ١ يفرمح نبا ضلا تنكو دهاجم لاق . ةضرع نيثالث سابع نبا ىلع

 | قوس تبكرا اذاف يباكر كسهف ينتاب بكرا نا تدرا اذاتنكق رفسلا
 3 دهاحم اب لاَمف كلذ تهزك أكف رق ينءاخ دهاحم 9 ءاح . يناس لع

 | نيدمح 0 كد يلامألا تاتك' قم هلك كلذ تلق قلل قيض كلنا

 || لاق هنا دهاج ىلا همفر دانساب دعس يبا طل تآرقو . يناممسلا روصنم

 (| روفصع ءاخ قيرطلا نع اذبتنم هبصنف خفب ليئارسا ينب نم مالغ قلطنا

 58 نيكل )< نير ا# بنا رياف "نوت 16 . 0

 )١( لاق » هلعل «



 ؟«ي١41 #4 كتاف نب رشم  ريثألا نبا نيدلا دحم كراسملا ف

 ىلمأف هفيناصت "ىلع لمأف هل تاقف اذه ريغ هل نآلا فرعاامو ةيانعلا كان |
 هتدجوف هيلع ينفقو ةسارك نيميرإلا وج وحنلا يف عيردبلا باتيك : ع ظ

 ىئعالا باتك ا ايرون هنو اس رغ اكلسِم هيف كلس هعساك ًاعيدب ْ

 ناعل . ناهدلا نبا لوصف بيذهت باتك . أضيا وحنلا يف قورألا |

 دنسم حرش وهو يفاشلا باتك-تادلجم عبرا نارا ريسفت يف فاصنالا ظ
 ةئام وحن هيلاعمو هوخنو هتغلو هماكحا ركذف هفينصت يف عدبا يفاشلا |[

 باتك  تاداغ عبرا يملا فور ىلع ثيدحلا بيرغ باتك .ةسارك

 يراخبلا نيب هيف عج تادلجم رشع لوسرلا ثيداحا ف لوصالا عماج

 فورح ىلع هلمع يذمرتلاو يناسنلا ناسو دواد يبا نأسو ًأطوملاو لسمو

 هبنو الاجر فصوو اهماكحاو اهيناعمو ثيرداحالا بيغ حرشو محملا

 هلثم فلصب مل هنأ ًاعطق عطقأ فلؤملا لاق . اهنم هيلا جاتحي ام عيمج ىلع

 .هلئاسر ناود بانك .تالودع باسملا يف لئاسر هلو. فنصي الو طق ظ

 باتك لحم" تاوذلاو ءاوذالاو تاهمالاو ءابآلاو تائيلاو نينا با

 | كلذ ريغ ىلا تادلحم عبرأ رايخالا ىقانم يف راتخلا |

 :*( ريمالا ءافولا وبا كياف نب رشبم ا

 ناكو اهبف نيفنضملا خئيراوتلاو رابخالاب نيفراعلا رصم ءابدا دحا
 باتك :فياصتلا نم هلو رصنتسملاو رهاظلامأيا يف ةبرصملا ةلودلا مايا يف

 نم كلمو لئاوالا مولع يف فيلاوت هلو تادلجم ثالث رصنتسملا ةريس

 رك ىدح ال ام 826

 ْ عصرملا باتك وه (*) رصم يف عوبطملا ةباهنلا باتك وه )١(

0 



 4 الا نا نينا دج كربلا > - -_متهج
  تاداعسلا وبا يخا ينادح لاق نسحلا وبا نيردلا نع ينادحو . اهانعم

 نب 0 00 0 3

 ا مونلا يف لهب منا 2 تاذ 5 انيبف لاق كلذ نم عنتما انو رمل

 ت27 ع وع عم, صج سسوس

 1 لاقف هيلع لما ةلاعم * يل عض هل تلقف مشل لوقب ينرمأب وهو

 ْ 5 ليللاو ىرثلا 1 دو رفظلا كناف نا انتم الفلا بج

 :١ أنا تلف

 رويسلاو ءارس إلا هجتنب دجملاو ٠ هبكرم ليخلا تاوهص يف غلاف

 اند نيرش ' رمت املع تنمأف تلد افي قت اذكك تنممحا يل لاق

 ظ قيددص ىلا تاداعسلا وبا يخا بتك لاق نسحلا وبا نيدلا نع ينئثدحو

 ٠ هل رعشلاو باتكردص يف هل

 || ىتدالاورادلا نم ىصقالا ىلعكيلا حربم نينح نع دهأ يناو
 | ىننملا برتقاو رادلا دعب صقانت الك دادزت قاوشالا تناك ناو

 | لا رحسلا ةمسن هيلع تبهو ايليا هركأب ضورا ريثنك ًامالس

 | آلا سلجلا كلذ اياب نضمبب انام اوملا ىصصسمع .ءاجخ

 7 .هسفنل تاداعسلا وبا نيدلا دجم يخا يندشنا لاق نيا نع يندشناو

 ظ نابلاو دنرلا هشب ىلوت ميسأ هبيلم رثثت :نم جاف:مالَس كليلع

 ناّه لبولا قدغم هيلع داجو ةشع يم لالطا ىلع زاجو

 نانبو ىوضر مالعا هل ديم يرئامض هنوح قوش هتلمخ

 ظ | هب ل نكي رعشلا ليت يخأ زبك لاقت ززملل نم تطأ !ةثيش هند شنتساو

 1300171 1 وة اوما ه1 ج17 2011917 ج15 1
 --ا

 ادكدمم يني



 15 «« ريثالا نبا نيدلا دحم كرابملا الع

 ن. دودوم نب يزاغلا نيدلا فيسل ةنازألا تاداعسلا وا ىلا لف لاق

 ناوبدلا يف بانف لصوملا ىلا داع مث 9 اهلامءأو ةرب زا ناود الز يكنز

 روصنم نب دمج ندا لابج نب يلع نسا يا لالج ريزولا نع

 ةحرد هدنع لانف اضا لصوملاب زامماق ندلا دهاحع لصنا 3 * يناهمصالا ]

 دوعسم نبدلا نع كبانا ةمدخم لصتا نيدلا دهام ىلع ضبق الف ةيفرإ

 نيدلا روث هدلو ةمدخب لصتاف نيدلا نع يفوت تلا ىلا دودوم نبا
 هلزئم دصقق ناك ناطلسلا نا ثيح ةقيقح هتلود دحاو راصف هاش نالسرأ

 ناكَف هيلع: سمصت كرا تناكم هنامزارخا قدسنا 0 هاهنا

 . لصوملا ريما مويلا وه يذلا ْولْول نيدلا ردب هيلا لس وأ هسفنب هئيجب

 ينمزلا دقل لاق تاداعسلا ونا يا ينثدح لاق روكذملا هوخا ينأدحو

 ليكوتلاب ىصاو ينم بضغ ىتح هيفعتسا اناو ةرم ريغ ةرازولاب نيدلا رو"
 غلبا يل لاقف لاملا كات ىلع اناو ينءاخ كلذ هغلبف يبا تلعؤ لاق يب

 تلقفا تهزكام' مركب هللا قاخ نمم الجو نا تلك ا 00

 دالبلا يف ىنع كلذ رهتشاو يرم معلا تمدخ دقوريك ار ارا ]

 تردق ام يدهج ةياغب لدعلا ةماقا يف :تدهنجاول يننا لعاو اهرس أ
 هللا سل ناطلسلا لامعا ىحقا نم ةعيض يفراكا م هقح يدؤأ

 يف ليش الا ميقتسي ال ك كاملاو يلع ةع ةعاللاب كريو تنا تعجرو يلا ظ

 ىلا انءاجو هافعاف كلذ ىلع ردقا ال اناو ةدشلاب قلخلا اذه ذخاو فسعلا

 هدنع موللا رتب لف عانتمالا ىلع هامالف هوخاو هدلاو اماف لاحلاب انربكت انراد

 وه هتركذ يذلا اذه نا الا ابليصافتب ةليوط ةصق يف كلذ رك ذو انس



 « ريثالا نبا نيدلا دحم كرابملا  كرابملا نب كرابملا #8 <77

 رطخ ىلع هنم يب لحام لثم نم نكو "يلا رظناوأي سال ىلا رظنا
 | رصبلا لع فخ هبحنم بلقلا يف امو نورظانلا هارب يرارفصا اذه

 رحسلا يف هنم لاصوراظتنا الول دك يل ليللب هملخ يف توما
 | رمقلالعولعا نا عمطا تنك ام ينسبل» مار ام اذا اع , لوغا
 || .اريثكاريخ بسلا كلذ هنمتلنف اهماع ريزولا هار و صيمقلا ىلع اهتشقنو

 | د6 دحاولا دبع نب ميركلا دبع نب دم نب دم نب كرابملا )ع
 ريئالاو ريثالا ناب فورعملا نيدلا دجع بقلملا تاداعسلا ونا ينابيشلا

 ايف تام. رمع نبا ةريزج لهأ نم ميركلا دبع نب دمع نب دم هوباوه
 | لس سيخللا موب يف دم نب يلع :سسحلا وبا نيدلا نع هوخا هب يتادح

 ٍْ ةربزجلاب ه4 ةنس نيعس رلا دحا يف يف هدلومو لاق 505 ةنس ةحملا يذ

 ا نأكو فلؤملا لاق : تام نا ىلا اهم 1 مو 0 ةنس يف لصوملا ىلا لقتناو

 ش ةغللاو ومنلاو نارقلاو 1 عجج دق ماك اديسو المضاف املاع

 | كلذ لك يف فئنصو ًاسفاش ناكو هقفلاو همقسو هتحصو هخويبشو ثيدحلاو

 أ أرق لاق نسحلا وبا هوخا ين دح . اهريمغو لصوملاب ةروبشم يه فيناصت

 | يباو يدادغبلا ناهدلا نب ديعس دم يبا نبدلا مصان ىلع بدالا يخأ

 | ةّبش نب نايرلا نب ىكم مزحلا يباو يطرقلا يب رثملا نودعس نب يح ركب
 7” ايطملا مهنم ةعاج نم لصوملاب ثدحلا عمو رب رضلا يوغا ىلا

 | مساقلا يبا نم اهم ععسض ًاجاح دادغب مدقو هريغو يسوطلا نب لضفلا وبا
 | اهم ىورف لصوملا ىلا داعو ةنيكس نب باهولا دبعو لخلا نبا بحاص ظ

 ”0ترسملا ونا هوخا يدعو اطار ابلعجو ةيفوصلا ىلع هراد فقوو فنصو



 نب كرابملا #
 ظ

 اناو ىدنلا لذب وأ دهللا كنأك
 هلف اياب تخض بحسلا اذا ىلوم

 اضيأ رباج نبا يف ةديصق علطم هلو ظ

 هاو يتمايق ماقأ نم اب

 نع ماثللا ليس

 بذعم كاوه يف لابب قفراو
 هتيلو لالملا ىلع بيلا عبط
 ةّلوقو 'ليقأ ]م عمسلا تنك ول

 يربصت دقع ”لُخ لاحرلا دش

 هي م رادعلا ٠.

 هنفنل يوتا ةؤيرلإ ناك |

 رادب ترص ع نإ توصلا عفرأ

 لهأب يدنع سيل نم يبحأو

 كدوعدسم كنم يريغو :قشلا كك

 دوبجم ناقلاو هب رذع بيدعتلا ىرأو يل مايألا كبح يف ذات

 دوروم يرلا مظع رحب قلخلا يف

 هلاظم لوطي يبرذعت لاطأو

 هلاولا ردع كنلع لوذعلا دنع

 هلابب ٌواسلا رطخ ام كافحي

 هلالم لالنم ىلا ليع مو

 هلالدو هل يلذ زلم تويم

 هلاجي الاخ روع هال

 يتدشنا لاق هللا هسرح انقدص راجنلا نب دم هللا دبعوا ظفاحلا يندشنأ |

 لوضصو ؛ كلا | هم اهف-تنا

 يع
 تيبيرو ءاسؤرلا سيئر نب جرفلا يأ ندلا دضع ريزولا رادل امزالم ناكو ا
 نسما وبا نيدلا لع ينثدفن ةورثهترجس نم لانو هلسا ١ ا
 لاق هيجولا يندح لاق يوحنلا يسخرسلاب فورعملا دم نب دوم نب يلع ا

 رفصا صيق ىلع اهبتكت ًنايبا لمعا ناريزولا اياظح ضعب "يلع 'تحرققا |



 * هيجولا ناهدلا نبا : كرابملا نب كرابملا # 1

  يدادنبلاث يتب ركتلا جرفلايفا نب دمتاكربلا وبا ديما هيفلاقف ًايعفاش
 ظ ةرم ريغ هظفل نم هتععمو هيذمالت دحا ناكو

 لئاسرلا هيدل يدجتال ناكناو ٠ ةلاسر هيجولا ينع غلبم الأ
 لك الل ةعلتزوعا امل _كلذو. , ٠ لبنج نبا دعب نامنلل تبع

 اء وه يلقلا هيويت ]كلو : .. ةيدت يفاشلا نيد ترتخا امو

 لئاق انا ال نطفاف كلام ىلل رئاص كشال تنا ليلق امعو

 سينجتلا يف هسفنل هيجولا يبدشلاو

 اجيرم ريغ ممدوج ماثل ماغط رشمل يبانتجا يف يتالم تلطا

 جرم ءاجنافورعملابلاط ىلع -مهيف هللا كرابال مهباب ىرت
 اهم نم وجم نمزوشخ اشحابم مهم ضرعلاونيدلاو مهام اومج

 اه منيعبس لزعلا يناوعرش ممل اجه مدوجلا يف داوجالا عرشاذا
 بحاص رباج نب دوعسم لضفلا ابا حدب هسفنل يوحنلا هيجولا يندشناو

 ظ نزخملا
 دوع كلو نمانل هيف رضخاف ديع الو ربش الو مون صمام
 اودوع يل ماقسألا يفف متيَأناو ٠ ةقريشم مايألا 4 دمت اوكرع

 | ديبستو مم يتم هظح نرم اولص دودصلا اذهكو ينمتلا اذ

 ةوبلشم مقسلاو .ةدهاش لاحلاف كدمل دمل يلا ٍفيكأ ولان ىل

 | داولا ىفت امو نامزلا قش .. ٠ ىتأ. "تنم كام اللب . للمنتا الو

 أ ديمالملا يل تقر ديمالملا ىلا بح قلا يذلا توكش ولو

 || دوقعم نفملاب يبجاح امنأك يحلو نم ليللا مانا ام هذهاب ْ
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 اذهو مولعلا يف كب يدتهمو وحنلا فرعت كلا معزي نم بجعلاو خيبشلا |
 تببحا ناو باوملا مبفت مل كالعل ين اي هل لاقو هفطالف كتفرعم غلبم ||

 تمبف دقل تبذك هل لاق تلعف لوالا نه نيباب كنيلع لوقلا ديعا نا '

 كحضي وهو خيشلا هل لاقف مهفا مل ينلا بسحن كلبمل نكلو تلق ام |
 داق ت تبلغ دقو الا كارا امو درس تفقوو كدارص تفرع دق |[

 ةَش نا ليق دقف يب دعنو ادءا ينبضغت يذلاب ت تساف هيلع تمياب ام |

 ديرا يناف كسمتسا هل تلاق ريطن نا تدارا الف ليف ربظ لع تساج |

 فيك تسلج امل كب: كسا ام هذْهامَّللاو ليف | لا
 باوجلا مهفت الو لست نا نسحت ام يدلواي هللاو ترط تنا اذا كلسمتسا ١

 رضح لاق راجنلا نب د نيدلا سحم ي”دحو . كنم ديفتسا مكَف

 يلاعملا نا فموي اهنزاخو ةينومأملا طابرب يتلا بتكلا راذب يوحتلا سوا
 يف يدنع ناكل اقو نزامللا همذف يرعملا ثيدح ىرخ هللا ةبه نب دمحا
 اذه ناك *يش ياو هيجولا هل لاقف هتلسفف هفيناصنت نم باتنك ةنازملا

 بخت هلسغ يف تأطخا هل لاف نارقلا ضن باتك ناك لاق باكل
 لثم نع ىهنب كلثم هل لاقو ةبه نبا طاشتساو هيلع اوزماغتو هنم ةعامجا

 وا هنم اريخ وا 'نارقلا لثم باتكلا اذه نوكي نا ولخمأل من لاق اذه

 نا بجي الف كلذ نوكت نا هلا شاحو هئم ا وا هلثم ناك ناف هبود

 الذ نآرقلا ةزجعم ةكرتف هيف كش الام كلذو هنود ناك ناو هلثم يف طرش

 .تكسو قحلا ىلع ةبهنبا هقفاوو هلوق ةعامجلا نسحتساف هيف طِ رفتلا بح

 راص ةيماظنلاب وحنلا سرد اما ايفنح راص مت ايلبنح هللا همحر هيجولا ناكو |
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 ترخل نوالا ةدسانرشج انو

 ترمه ةيجسلا دو# يل ادب
 تف يدراا حرلا بصتتنا امك

 هدوعس“ " تقول هتفاو ردبلاكف

 ةبيه يلانج تقاتعاو تلسف

 ىثناو ةقالطلا تلمأت الف

 ئرمادب نم ىدنلاتابقف تون د
 هلالخ مادملاوةصيام لثم تفص
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 هلخاد ان يذلا بابلا نع لاجر
 هلئامح تلاطو هنع هليارس

 هلماع زئهاو نعطلل هانا

 دان جيليساو هاتش و

 هلئاق انا يذلا لوقلا ينعزانم

 هلباخ ىتسلا رشم يللا

 هلمانا را هأحم لاي

 هلئامث ميسنلا قر 15 تقوو

 || ةدوجو اههناعم ةقاشرو اهظافلأ نسح تصب مهنم لكذخاو عيمللا شهف
 ] جابيدلاو عستملا لضفلاو عنتمملا لبسلا وه اذه نولوش اولعجو اهدصاقم

 الاجئرا تاقق مهل قحو كلذ يف اوبنطاو قينالا ىهزلاو يناو رسحلا

 هلهاج انا ومآ الا ةيساوس مهلك سانلاو راعشالا مظنت نل
 هلئاقناقاخ نبا رعشلا اذزا اورد اهلا متفت ىهلا نا اولع ولو

 نم بضغيال ناك ردصلا ةعسو قالخالا ةحامس مزّتلا دق هيجولا ناكو
 واحلا ضع كلذ غلب و هنع كلذ عاشو نادرح طق دحا هرب لو ءيش

 00000 لع هؤرطاخو بضنل نتي ولو. هبضنل نم هل نبل لاقق

 | باوج نسحاب خيشلا هباجاف ةيوحت ةلئسم نع هلأس مث هيلع لسف هءاخ
 || فطلاب باوملا خيشلا داعاف تاطخا هل لاقف باوصلا ةححم ىلع هلدو

 | اهيا تأطخا هل لاقف هتقيقح هل نيبو هتقب رط لبسو باطلا كلذ نم
 ْ ءافرحلا : باوصلا لعل (؟) متل : (مس:1) ناويدلا يف )١(
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 ىلا ' يضمل هيدم نبي ملاغلاو هنم بكوو ءارزولا ىلع الا هيف اخي ال عضوم

 رثك اف هتغافم نم اعراس اهكر مث ام ع نطقت

 هسفنل ةيدشلاو هيجولا لاقف اذه نم ةريطلا ف لوقلا سانلا

 ارذعلا لغات زق نسما كي ترثع يتلا سرفلا لذمتال

 ارم الون رمح الت ل هي صسلعول طنين ا
 اردق ىرولا لأ :نيف يجرس ىلع ىا.كالفالا ىآر ان

 ىرخالا يدب تهوف اهم ًاففش ابلبقش ىتح يدب تفر
 هبحولا يناشنأو . هند مزلاو لزع ىع اًريسدالا هوك اذملا تنل م 3

 : هسفنل اضنا

 أم ركشلا كلدس ليك هقاو د يجولا كءاضتقا حبقتسا ةةلببل

 ءاعدلا ىضتشو هيلع ق زرلا نىرمك دق ءامسلا هلإف

 سيئجتلا يف هبفنلااضرإ هيجل يهشناو
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 يراج دهشم يف نزع الو امو يس

 يراج مد نم ليس يبوق 0 مههجوأ ناقذالا ىلع نكت ل ن

 ئيبلطا يلع يبل ندلا رن ىلا مو تلخد لاق هللا همحر ةنيكرلا ين دحو

 مركو رشا نسجو ةابطنوأأ 3 تلك انين وهو ياودلا ن هللا ةبه نا

 كشنلأف ينرتحبلا ىلا مالكلا انب ىهتنا نا ىلا ءارصصلا كان ايلتس

 ناقاخ نب حتفلا يف هلوق

 هلئاست امم عبرلا باوجلا ىدناو هلئاق ثنا عجر تدر رادلا به

 هلوق ىلا
 تيسييسسسما 0|

 )م



 : همجولا ناهدلا نبا : كرامملا نب كرابملا ع

 ىحيشوهو ه٠ ةئس ف هدلومو ةيدرولاب نفدو هللا ةوا ةئس نابعش

 دم نب رصن ديعسيبا ىلع طساو أرق وهو تأرق هيلعو تجرخم هب يذلا
  مزالو هنع ' ا ابابا نادادني كردأو مريغو بدلا لس نبا

 ذلتتو هيلع ًارقو يوحنلا يرابنالا دم نب نمحرلا دبع تاكربلا ابا لايكلا
 دمحم ن رماط نم ثيدحلا ععسو هفيئأصت هنم ععمو هضوشل خا وهن هل ظ

 ةريثك ةعامج هيلع ججرختف نينس ةيماظنلاب وحنلا سيردت ىلوتو يسدقممل
 _ يدادغبلا فسوب نب فيطللا دبع قفوملاو يللا يوالقابلا نإ نسح مهنم
 .نء ظحلا ليلق ّللاهمحر ناكو مهريغو يضورعلا رقدلا يبأ نيملاس (ضتللاو

 هيف ناكهنأ الا بيع هيف نكيملو هيلا نوبسني الو هيلع نوجرنت ةذمالتلا
  تاياكحلاو زابخالاب هعاتكا عطقب سردلل ساج اذا ناكو نيلو سيك

 كلذ مقلبو رض وهو هنع فرصننو للاطلا مأسن ىتح راعشالا داثناو

 'ةينيمرالاو ةيمورلاوةيشيملاو ةيكرتلاو ةيسرافلا نم ةغل لكب نسحي ناكو هيلع

 هأيا همهف ةبب رعلاب ىنعملا هيلع قلغتساو يمحي هيلع أرق اذا ناكف ةيجنزلاو
 'ةذمالتلل لاّمحالا ريثكحورلا ليوط ميلعتلا نسح ناكو هناسل ىلع ةيمحلا

 '0 ملا يف هنم : هرمش نماريتك هسفنل يتدعنأ ادي ارغاش ناكو
 اهزامل ءاش من 3 نزلا نم ةرطق رحبلا ةمل يف تمعقو ولو

 اهزام برغلاو قرشلا يف هلاديبع - اهكولم ىحضأف ايندلا' كلم ولو
 "نب نبدلا دضع ريزولا نب حوتفلا يبا ةلودلا دضع ىلا ضّوُف دق ناكو

 نا ىلا هلبق ةضوفم تناك ينلا لامعالاو رومعملا نزلا نلعا ءاسؤرلا سهر

 الهو ةفيرشلا ةرجلا باب يف هيلع علو .٠ ةنس نابعش رشاع يف رصان
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 ةدددم ةدع هنوم لبق امئاداو ةدابشلا ليج نع هسش لزع: نا ىلا كلذ ْ

 ةز+ حوتفلا يبا نيدلا لاك ةسردع سيردتلا ىلوتو ناسايطلا عدن مو ظ
 يبا هّطسش ةافو دعب سورحلا ةماعلا بابب يتلا يزارلا ةلط نب لع نبا

 "| سردلا ركذو ةيماظنلا سيردب ىلوت ْ " |مم ناك سردملا لخلا َن نشل

 رواجا ديدجلا طابرلاب مدقتلا هيلا نتيضاع هل ةنس رفص عسان يفابسا

 نيمو نوع دهش دنع ةيطالخالا فورعملا ةيقوؤسلا ةفي رشلا ةهللا ةيرتل
 روك ذملا طاب رال ةرواجملا رادلا نكسو كانه ىلا لقتناو يب رغلا تناجلاب

 هلزنم ىلا دوعبو ةيماظنلاب سوردلا رك ذبو يقرشلا فناملا ىلا ربعي ناكو
 تارالولا تابوا دنماءانبو ماعلاو صاملا دنع لوبق هل ناكو يب رغلا بناملاب

 يا ع سلا يباو دم رصن يبأ نبا ريمالا ةمدخ ىلوت يذلا وهو

 هو طخلا ميلعت يف هناطلس هّللا دل نينمؤملا ريمأ هللا نيدل رصانلا انالوم
 0 أملا نبا هظفسشو ناتسرامبلا ئضاقو نيضخلا لبا نس 0 |
 روك ذملا ديدجلا طابرلاب رصعلا ةالصل هلزنم نم جرخ مث مهلع ثدحو

 ضراالا ىلا عقوف تمباتنو ةلعس هل تضرع ةالصلل هجوت الف هيف موي ناكو
 هدغ يف هيلع للصو هرك ذ مدقلا تقولا يف هتقول تاهث هلزنم ىلا لمحو

 امف وهو طابرلل ةرواحلا ةيقوطسا| ةهلا ةءرتب نفدو مظع قلخ هل عقتجاو

 ةنس نينامتو نيتلا نبا لاق ٍ

 *( ديعس نب كرابملا نب كرابملا »+

 لاو لمن نم هيحولاب تؤررمملا يرخللا ان غلا ركب وا ناهدلا نبا
 نم رشع سداسلا يف تام نا ىلا اهم ماقأف هابص يف هيبأ عم دادغب مدق
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 ناكو .هبستكم ةرمت ولحن هبلط ةرارم لعربصلا بسحنو هبلطل ثعبا علا
 باطخلا يف لهاستلا اذه ىلا عمجي هللا همر سابدلا نب مركلاوبا خيشلا

 نبال بالطلا بادتجا كلدس دصّقو باتك رهظ ىلع هطخ ذخأ اذا

 لاملا هذه سكع يف هللا همحر ىلع يبا لاحو بابلا اذه ىلا ليمت سوفنلا

 دج ىلع كاذ يف ماما عم هرمأ ناكو هنع هبامصأ اهرثأي ةفراعتم ةمولعم
 نحت نمز ىلع نوما هللا لأست نحنو ملعتمو ملاعو ةقوسو كلم نم ءاوس

 ْ تاشلت) نا طغب نياديقام رخآ هنف

 ا « كرابملا نب كرابملا نب كرابملا

 ايبا بحاص يفاشلا هيقفلا تاكربلا يبا نب يخركلا بلاط وبا
 ٠ تيقلو هنامز اد رذأ هوه ةنس ٌجدعتلا يذ نمأت يف تام ”لخلا نب نسملا

 انامزا كلذ يف لاغتشالاو ذدئنيج نسلا رغصل هر ل ين الإ هناوأ دادغب

 _ هتامز دحوا اماما اعرو ادباع ادهاز المضاف هللا همحر ناك نأشلا اذه ريغب

 ٠ نوكح ةعاجج تمعس باّوبلا نب لاله نب ىلع ةآبرط ىلع طخلا نمسح يف
 .يلاغي نم تبأر ىتح ثلثا لق يف هللثم هدعب الو هلبق دحا بتكي ل هنا

 ”كلذاف ادج هطخم ًاينض ناكو باّوبلا نبا نم اريخ ىتك هنا لوقيف هيف
 هلي اسط يعدتسا هنادد وج نم ء يث هدنع عهتحا اذا ناك هدوجو لق

 .دورشلا دحأ ناكو هطخ ريبخت يف دهجنو هلق رسكي ناك هناف يتمتسا اذا اماف

 | يف اعراب راص ىتح ةدم همزالو ”لخلا نب نسملا يبا ىلع هقفت نيلدعملا

 .يناق دنع دبش فالخلا يف مأن ناسلو بهدملاب ةفرعم هل تراصو هقفلا

 ظ لع لزي لو ه٠ ةنس ةرخ الا ىداج عسان يف يبنيزلا مساقلا يبا ةاضقلا
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 | بايب نفدو 6٠٠ ةنس ةدعقلا يذ يف تامو 444 ةنس دلو .:ههال لمايللا

 يق ناكو اهريغو يرهوملاو يربطلا بيطلا يبا نم ثيردملا عم برح

 لضفلا ونا ناك . هوح رج انخاشم ناريغ جرفلا وبا لاق ةغللاب افراع وعلاب

 عامس يعد ناكو لاق رنوزالاو :بذدكلاب هيمز هيفي ١ 'ىس رصأن نبا
 ناهرب نبا ىلع وهلا ارقو ٠ برح باب ةربقع نفد تام الو هعمس مل |م

 . ىررملا وحن تانك وعلا ىف معمل باتك : ىتكلا نم هلو . يدسالا

 ىلع هدلوم يناعمسلا طخغ تدجو . يناكلا بدا ةبطخ حرش باتك'
 ناهرب نبا نال ناهرب نبا نعومتلا هذخأ مصيال كلذ عص ناف مدقت ام

 ورم ىلا تدرو امل 3 كلذ زاج عش هنم عم“ ناك نا لب 405 ةئس تام

 روطسلا فيعاضن يف هطخل قا دقو ينامعسلل ليذملا باتك يف ترظن

 نع ”نخافلا نب كرابملا تلأس هللا هنحر يدلاو طخ تفارق : قيقد طخ

 مص دقف ةباورلا هذه تدك اذاف تلق ١# ةنس يف تدلو لاقف هدلوم ظ

 هنع ذخاو رخافلا نبا تل دق يناعمسلا دلاو ناكو ناهرن نا نع هذخأ

 نب هللا دبع دم يبا خبشلا طخم تير . ةغللاو وحنلا نم ايش هنغ ىو
 يفاكسالا أمْزَق ن دم نب دد# يل 07 هللا همحر باشحملاا ن  دمحا نب دمحا

 سابدلا ناب فورعملايوحتلا بوقعي نب رخافنب كرابملمركلايبا انش نع

 وبا خيشلا اكو هساجم يف مهلماينتلاب ملعلا بلطل هيلا ني ددرتملا م 0

 دشش و هدمتع. نم هريغ ىلعو هيلع هركش وكلذ ىبَأ ىلع نب يحب ايرث

 هءاحصأل سردلا يف ماق نم 2 هب ىرزأو ملعلاب رصق

 زازغاو هلأط ةمارغ نف دك ا رملا ةمرح نا يردعلو دم وبا خيشلا لاق



 « رخافلا نب كرابملا # 57

 ادادغبب برح باب يفاملا رشب كد يف نفدو ه0: ةنس ةجحلا يذ نم
 رشع عباس و دلومأ نأ ذك دو هنع تتككو لاق بيظطارك<ي# ع لا
 يلب , امم دادغبب ةفالخلا راد نكسل ناكو لاق :5؟ ةلس رطل عب ر رهش

 .تاياورلا فالتخاب ماع هللا باتكب مهقريسخ نيد حلاص خيش ةماعلا باب

 ةريسلا نسح وهو تاكرقلا يف حابصملا باتك اهبف فندو تاًّرقلاو
 ِ لضفلا يبا نم ثيدمحلا عمت ةيلاع تاياور هل بالطلا ىلع ذخالا ديج

 1 هريغو نيمالا نوريج نب نسملا نب دمحا

 ٠ بدؤملا يماملا نب ديعس نب كرابملا « 1
 ١ 1 دادغب نم نير يف حارق نكس ناكبدؤملا جرفلا وبا
 .قلخ هب جرخم ' [ملاص اشو الاف ًابردأ ناكو نايبصلا هيف ملعب ب 1

 ا دابسا ىلع ةيهاد ناكو سانلا دنع اًروكشم ةريسلا دوم ناكو ريع
 اهريخ نم عاش الل دادغب عيمج نم“ هبتكم نوددق رباك الا دالوأ ناكو

 1 احد رح الت ابتكم ناكو هيلين تنارو ةنامز ثكردا ةضاللشإ

 '' هيف !بوغرم سانلا دنع ًاقورعم ًانسح طخ بتكي ناكو اثيش هقلأ م يننا
 ايف هريس ىلع نبا هل ناكو ه١ ةئس جارخ لأ ىدامج ِق ينغلب مذ تام

 ناو هتكم يف هدعب هفلخو هبتكم يف هماقم اقم ماق ريخلاو نييدلاو ملا

 ةده ةنس تام كرابملا ًاضيا ةمسا

 : *« بوقعب نب دم نب رخافلا نب كرابملا ا

 ”عرابلاب فورعملا دم نب نيسحلا هللا دبع يباوخا يومتلا مركلاوبا

 . ناكلل مسأ وهو . لخلا تبانم َن + اطيح لع ضرأ )00(



 ا *« كرابم_ثيلا» ١
 باتكو يرهزالا طخ نم هتبتك ام دحااذبم : هيدا راك نم هلها ا

 نع روءاسين باتك يف عيبلا نب هللا دبع وبا م اللا ثدحو . يرذنملا |

 بسش يذلا باتكتلا: نع ليمش نب رضنلا لئس,لاق بعص نإ ىابلا ١
 كدب هفلأ هلعل هل ليقف هركتاف نيعلاباتك هل لاو دما نب ليلللا ىلا |

 ونا ثدحو . دما نب ليلا تنفد ىت .ةرصبلا نم تجرح وا لاش |

 هنم جرخمال لصا هل ا برعلا مالك عيمج كلذ ف بعوتسال هلثمأ ام ظ

 ثيللا لاق . هنم رك ١ برعلا مالك يف فرعي سبل هناف يساملاو يعابرلاو
 يف هيلا تفلتخاف فصي ام ىلع فقا الو يل فصين و همهفتسا تلعخ

 توع نا تدشخو هيلع اني ل ف تحححو لتعا من مايا ىنعملا اذه

 وه اذاف هيلا ترصو ميلا نم تعجرف يل هحرشد ناك ام لطيف هتلع يف

 ظفحت |م "يلع ىلع ناكو باتكلا يف يه ام ىلع بلك ف ورلا فلا دق

 4-2 ميلا فرح 0

 *( ىلع نب دمحأ نب نسملا نب كرابملا »

 يف مامإ 'ىرقملا مركلا وا يروزربشلا روصنم نب ناحتث نبا

 2 رشعلاو يناثلا يف زرح نبا نع دعس ونأ 0 امف تام.أم ملاع تاارقلا



 !١ * رفظملا نب ثيالا 9 افرلا

 ..اهريعتو ماشه ابأ اي يلع لاقق . كانه تسلف "فك ثيل لاقف اهربعي نا ْ

 تام ىسبع نب يلع نأك ايؤرلا تناكف . ناسارخ لها ربعا اناو ممن لاق

 هلم ءامسلا نم بارغ ضققنا مث هنوعبتي ناسارخ ل هاو ةزانج ىلع لمحو
 ريرس وهف ةزانملا اماو ءاقبف توملا اما ثيللا لاقف.بارغلا لجر اورسكف

 ورق بارغلا اماو مسهاقر لع تنكو من لعام .ىك كولعام اماو كالو

 .ةفنب الف مدق | ا "هل أ ىسف قا هللا لاف لوعي

 يف ةفيلخلا دنع نم لوسر مدق دق ىتح ةنالثوا نيمون الا اوثكم اف . هسعأ

 أ| لمح هوكرتي لو اريخ هيلع اونثاف ناسارخ داوق عمتجاف ىسيع نب يلع لج
 أ نب رفظملا نب ثيللاوه يرذنملا لاق : بف دالبلا ضاقتنا ىشْحي اولاقو
 أ ضعل تعم . عفار هل لاقب نبا هل ناكو ةيبرعلا بحاص رايس نب رصن
 ا  هيوهار نب قحسا تعم لاق ججارسلا قححسا نب دمحم ثممس لاق يباحصأ

 ئ 'للسو هيلع هللا ىلص ينلا لوق نع رفظملا نب ثيللا نب عفار تلأس لاق

 هلق نم ركسيام عيبج ينب ركسلا عيج لع عقنأ مارح" ركسم لك
 ظ نم هنم ركس ام عيمج ىلع لب لاقق كركست ينلا ةبرششلا ىلع مأ هريثكو

 | يتلا ةبرششلا ىنع ناكولو هتلزنم هليلقف هريثك ركسأ اذا هريثكو هلييلق
 أ| نب رفظلا نا يننليو يرذنملا نبا لاق . مارح ركسم لكل اقل كركسن
 | اذه أم هربخ نا داراو هل لاّمف هرضح دق ثيللا هنباو قانع هن سم رصن

 00 ]ىلا هريسف ,, فرعتالل ثزح ىلا .كتريس ال لاق ةيسرافلاب ري لاقف

 | بجعف عجر مث بدأت اهيفف رثكأ وا نإنس رشع نم ًابيرق اهبف ثكف



 شركت  رفظأا نب ثدللا »؛

 تزربف ءالخلا ىلا جاتح أبنا :تدظ ضاخلا أمم رض الف تلم ربنعلا يب يف

 يهو ةفرصنم تءاجخ ديلولا لهتساف اهنطل اذ تعّصوو ناطيغلا ضعن ىلا

 تلاق هاف رعملا ينفي لهو هاتمأ اي اهمال تلاقف تثدحأ اهنا الا نظنال
 | ةريثك تاقاح اًميغا رعجلا وثب اوممو هب ريتعلا وني بس هلبأ وعدبو مم

 يأ فينصت نامخلا مظن باتك يف يرهزالا روصنم يبا طخ تأرق

 نب رفظملا نب ثيللاو ناسارخ يلاو ناكرايس نب رصن : يرذنملا لضفلا

 ةيبتق هنع ثدح هنبا وه دنا ْن ليلخلا بحاصو ةيبرعلا لش

 تنك لوم # ةبيتق تءمس لوش يدبعلا مهاربا نب دم قمم ديعس نا

 تيت الا علا نونف نم ًائيش تكرت ام لاقف رايس نب رصن نا ثيل دنع

 . موجنلا ينعي هنوه ركب ءالعلا تب أر ينا الا تزجع امو نفلا اذه الا هيف

 هلا لوما ناسارخ ياو وايس نب رصن ::لاق زازلاديعس نب د

 ورع ناكو كلملا دبع نب ماشه يدب. ت تك نم رصن ناكو مسج سأر

 يحب لتق يذلا وهو هدبأ "نم ناجزوملاو خلب يلاو زوحأ نب لس ناكو
 بهذم هيلا بسن يذلا ناوفص نب مبجو نيسحلا نب 2 نبا

 زدنبق باب ىلع ابصنف رايس نب رصن ىلا ورم ىلا امهيسارب هجوو مهج
 يئوذنملا لاق , سانلا نشؤو.سانلا ريخن تانف لوقب زوحا نب لس ناكف و م ظ

 لخد لوش ةبيبتق اجرابا تعمس لاق يدبعلا ميهاربأ نب دمش تعمجو

 لاق, لجر هدنعو ناهام نب ىسع نب ىلع ىلع رايس نب رصن نب ثيللا

 ' دامح ميف ىنيع نب "ليل اهار ايؤر صقق لجر هءاع كب رزملا دام هلا
 « تحن 9 طقس هليل

)9( 



 ظ 6 رفظملا نب ثيللا # <”

 هب هنمفل ال هللاو رتقدلا اذه ىلع هراهنو هليل ابكم هارأ ينكلو هب يلا الام

 ” )دو هلزنم ىلا ثيللا لبقاو اهف هتقلأو ران تمرضاو باتكلا ثذخاف
 .اولاقف باتكلا نع محلأسو همدخم حاصف باتكلا هيف ناكيذلا تببلا ىلا
 يف كحض اهملع لخد الف يأ نبا نم ملع دقو اهيلا ردابف ة ةرلعا هلاثحلا

 'يسفن ىلع اهتمرحو ةبراجلا كل تبهو دقف باتكلا يدر امل لاقو اببجو

 | تكف ثيللا دب يف طقسف هدامر هتلخداو هدب تذخاف ىضغ تناكو

 .ًاودهتجاو هيلع اولثم محل لاو هنامز ءابدأ يقابلا لع عمو هظفح نم هفصن
 ا 1 |فينصت نم نسل وهف نسانلا يدباب يذلا فصنلا اذه اوانمف
 'اباتكن م ءزج ربظ ىلع تدجو . تامدق ليلخلا ناكو هرابغ قشد

 : يمهزالا روصنم يال بيدهلا

 هرشو بحم هيفو  هرش دبيرد نبا

 هر ورا فاتك دو هلي يعدبوو

 ل دفق نإ. ال !١ ثيلا, هناك وهو

 اعد قمح هقمحو ' هغزو يرهزألا

 هغللا بيدهم نياتك- هلبجم يعدبو

 ا ك1 الا 1 نيلا باكر

 هلوو قمح هيفو 2 هلب يجنزراخلا يف

 هلمكتلا باتك عضو هلبجم نعذدبرو

 ْ 0 ادق هلا آل .: ل! نيملا بانك وهو

 ةرينص هو تجوز قملا يف لثملا اه امب برضي جنغم تنب ةغد - ةيشاحإ



 هفنا ةريتتلا نسق لااا

 هبابغا يذلا هلئاس مث علا لخا نم ةئألا هتسلجم فو كيك ةماد امم

 ةضوافملا يف. بارعالا فلكشال ناكهنا هرذع امو ةروصلا كلتن سيل

 تلي زأ دق ةريغك افرح نيِلا بارخ يف نا داراو .ءايلعلا ةلجب ةئتنس يهو
 ددفلا رضت ا اهظفاح رتشتت يهف رييغتلاو فيخصتلاب اهناغمو اهتزت نع

 رفظملا نب ثيللا نيعلا باتك تفنضنم.: يفوغللا بيطلا وبا لاق . اهلك ١
 مدق ىف ينثدح لاق دهازلا رمت يبا نع كلذ ىوزؤ رايتس نب رضف“ نوب

 قحسا نع يبا ينربخنا لاق نيعلاباتك "لع ًأرقب ناكو ناسارخ نم ائيئلغ
 ليلا تحاص رايس نب رضف: نب رفظملا نب ثيللا ناكل اق هب وار نبا

 تحاف: نيبعلا ناب نيعلا تانك نم لم دق ليلخنا ناكو انطئاض ًالخر
 ؛ للادبع ثادخو:يريهزأألا ركذ امرك َذ مث ليلا قوس قفنب نا ثيللا
 ' ليلللا ناكل اق يلبمل ىلع نب نسحلا نع ءارعتشلا باتكك يف زتعملا نبا

 أ ىتكأ نم ثيل ناكو رايس نب سعف نب عفار نب ثيللا ىلا ًامطقنم
 1016 ناكر وعلاو بب.رغلاو رغثشلاب نيش تداالا عراب هنامز يف سانلا

 ١ ءانغاف ارحب هدختوق"هرشاعو ليلا هيلا ا

 أ تينصت يف لياطظلدبتجاف هجيشت ةيده ةتبيلا يان لآ ردلا
  عقوف هيلا هادهاؤ:هربختو سائلا نود هن'هصخختو ةديوةل 0

 لبقاو هيلا رذدثعاو مرد فلا ةئام هنع هضوعو 4 "سو ًايلظع ًافقوم هله

 ةننا تناكو هفضنا ظفح ىتح:هيغرظنلا لمال ارابخو البل هلف رظني كثسللا

 |ةريغ تراثف كلذ ارغلبف ليلجت لاعب ةسيفن ةيراج ثييللا ىاتشاف هتحم همم

 أ كاذف لاملا يف هتظغ ميلا و ٌ 5 هنظاغألا م تناسب



 __4 رفظلاا نشيل - طول #9 اها

 ب ديزي ار كيعشألا نإ ملخو مج اجلا ريد باتك. ةريفملا نا
 ماشه تومو رمع نب فسوبو يرسقلا دلاخ باتك.. رقملاب هلتقمو بابملا

 باتك . ديز نب يحي باتك . يلع نب ديز باتك . دياولا ةيالوو
 ةدرغص  ينان نين ليملاو جواوملا ءنيلتك : يجراملا كانيشملا

 0 «* رفظلا نب ثبللا )+
 نبا لاقو رفظملا نب ثيللا هباتك ةمدقم يف يرهزألا لاقاذك

 ١ رايس نب رصف نب مفاد نب ثييلا هفينصت نم ءارعشلا باتك يف ممل

 ' نب ليلخلا لحن يذلا رفظملا نب ثيللا نيمدقتملا نمو : : يرهزألا لاق

 'هلوح نم هيف بغريو همساب هءاتك قفنيل ةلجج نيعلا باتك ف يلأت دعا

 الجر ثمللا ناك لاق هبا هيمفلا لظنحلا ميهاربا نب قحسا نع ان) ثئاو

 "قفنب نا ثيللا بحاف نيملا باتك نم ع غرش ملو ليلخلا تامو اطللم

 "«لياخلاتلأس » باتكلا يف تيأر اذاف ليلخلا هناسل ىمسف هلكب اتكلا
 ”«ليلخلا لاق » لاق اذاو لاق هيسفن ليلطخا ينمي هناف « ليلخلا ينربخا هوا
 5” ثيللا ليلخب نم””هيف بارلطضالا عقو اماو لاق.هسفن ناسل ني ام
 ” باتك كاذ لاقف نيملا باتك نع ًابلث لاس هبا يرذنملا ينربخاو لاق

 اًددغ نالم نييوحنلا دنع هقحو سابعلا يبا ظفل اذهو لاق.ددغ ءلم

 اذه سيل تلق . مبمهف ردق ىلع ةماعلا بطاخي سابعلاو ا ناك نكساو

 لع مالكلا ىنمم فخي لل ًاددغ ناالم لاقل هناف سابا يبل رذعب

َ 

 'هليلخةهج نم للخ باتكلا يف ءاخ : اذكه (؟ةص٠ ءزج) هاورلاهابنا يف يطفتلا



 ١" © فنخم نب طوا »

 . ملسو هيلع هللا لص ينلا نع ىور دقو مالسلا هيلع بلاط يبا نب يلع

 حوتفلا يف فيناصت نعام ازابخأ ةنوار ناكو 6١ا/ ةنس طول تام

 ..ييش هتيدح ليلو ينوكوه نيبسنن يضلل ن0
 قارعلا صاب فنخم ونا ءاملعلا : لاق « زارا ثرحلا نب دمحا طخ تدجو

 سوافو دنحلاو ناسارخ أب يت .”ادملاو هريغ ىلع ديزي اهرابخاو امحوتفو

 نب دم لاق . ماشلا حوتف يف | رتشا دقو ريسلاو زال يدقاولاو

 . ماشلا حوتفباتك ٠ .ةدرلا باتك# ستكلا نم فنذخم يباالو | ١ قرع
 . ناورهملا باتك . نيفص باتك . لما باتك . قارعلا حوتف باتك ٠

 لتقم باتك . ةيجان ينبو دشار نب تيرا باتك . تاراغلا باتك

 نبدأ ل تقم باتك. يدع نب رجح لتقم باتك . هبجو هللا مرك ع
 نامع لكس ايزوشلا كياتك + ةفدح يبا نب دمو رتشألاو ركب يبا

 ىلع نب نيسملا لتقم باتك . ةفلع نب دروتسملا باتك . هنع هللا ىضر

 ةنالو و ةيواعم ةافو باتك . ديبع يبا ن راتخلا باتك. مالسلا اههبلع

 نيعو درص نب ناملس باتك ريبزلا نب هللا دبعو ةرحلا ةعقوو هنا
 باتك ٠ يربفلا سبق نب كاحضلا لتقمو طهار برص باتك . ةدرولا

 باتنك . ريب لا :نب هللا نبع لتقم. باتكك قارعلاو ريبزلا ن سدا
 نا لتقمو "10 نيش ف فاتك' .:ضانلا نيس ١ نب ورم لتقم

 كدحأ تانك ةقراز الا تاكا يروركلا دل باتل تشل

 فرطلما تكا 0 اصو يرورملا بايش باتك دابقتسور

 )١( اريمحاي » :تسروفلا يف (؟) 9" ص تسرهف «



 0 6 طول - طبقل اة

 .ةيارج يف ريكب نب طيقل ناك لاق لصوملا قحسا ىلا هدتسا اهف ثدحو
 '00 ا و] نآكو يدهملا رز هللا دبغوبا هب: لشو يذلا ناكو يدفلا
 ' قمسا لاق . ةفوكلا مزل يدهملا تام الف رابخالاو رمشلاب هلعل هيلا ًالئام
 ١ هلوق وهو دهزلا يف هلارعش ًاموق دشن وهو 11٠ ةنس يف هتبأرف

 يملِإ ىلا باتملا تصلخاو يمهالملاو ةياوغلا نع تفزع
 يهابا هب بابشلل ًاعيطم ابيف تنك لايل ينترغو
 يهالدشرلاق يرط نعيبلقو يوهلذاديم يف ينلايراجا
 يهاوبيعلايداببيشلا نكرو ىنوقت مال بيشملا ينبججأو

 ١") يهانت لذع ىلع هل سيلف ”مزع َلاَذعلا هفكي مل نمو
 َ ةنسلا هذه يف يفوت مث هنامز رخآ يفو هوطوخا نع كلذ ناكو لاق

 || نب طيفل نع يبارعالا نا تلأس : لاق رودملا نبا ىلا هعفر امم ثدحو

 ظ نم ناكو سانلا دهزأ وهو ديشرا مايأ رخآ يف تام لاق هتومو ريكب
 اكلقلخ عيج تانسح لثم تناكول يتانسح ناف يل رفغا مهللا : هلاعد
 || اعيجج مهائيس ىلع تناكولو كلضفب الا ةنجلا قمتسأ ال ينأ نعل

 ا كوفع نم تسّش ام

 *« يدزأالا فنخم نب طول ٠

 اةبلث نب فوعنب ثرملا نب ناولس نب فنخم نب يحب نب طول وه
 | دماغ نب ةانم دمس نب ةبلعث نب نايبذ نب نزام نب لهذ نب صاع نا
 ٍْ نب هللا دبع نب بمك نب ثرملا نب بمكن ب هللا دبع نب رمح دماغ مساو

 ْ بامحأ نم ناملس نب فنخمو فنخم |نأ نكي دزالا نء رصن نب كلام



 رط 6 يراحلا ريكب نب طيقل ٠ع

 أ : لاق يبراجلا ريكب نب طيبقل ىلا هعفر اهف ناب زرملا ثدجو. ينارعالا

 يف ناك إلف ستسيل رطملا ءطبل مايأ ةثالثث موصب ١٠ ةنس سانلا يدهملا

 طيقل لافقف ضرالا الم من اهلك مهليل سانلا قرط ليللا نم ثلاثلا مويا
 ءاوإللا كلب انغ تلازو ثلا كب ائيقس ىدهملا ماما ا

 0 اضيأ كلذ يف طيقل لاقو . ةليوط ِتايبأ يهو
 سابنلا هلإ ىلا نيلسوتم مده دابعلا كب ثاغتسا امل
 سابعلا كدحي ماغلا بوص مهاقسا الثم كب ماقسا
 ساجرلا فكاولب ةلبنم مهؤامس توعد امل مهتأف
 سابيالاو شاحنالا اذ هيلو“ ام ليججو مهاقس هنم ليدملا

 ساطسقلاب تنزو تنزو اذو 2ىدملاو ةيانالابف ترما اذاف

 دشنأف ىكتشا دقو دهع يلو وهو ديشرلا ىلع طيقل لخدو لاق

 يذق تاب كوش نفملا يف نأك 2 اكبناثوب ال ىسما كمون لاب ام.
 ايوينوم دولا ئبسما ليغ نال الإ :. رول تقرأ قا مقس ريغ نم

 ميد نوزاهاي يسخن تلقض . .ًايصو ايكاش س00

 ايونيتم ديلا للك تبار نع ابوتلادب تساتنك ا
 اكيد ةرحس انيف كيدلا بواب نا ..... ىلإ" مييجتلل حصرا اقف.

 كيف هتبجوأ دق تيفوع تنك نا هزحيأس زذب نم. يلبّكو مكلف
 اكولمم مويلا يفنل تكرت اهل هب سيخا نا قتعو موصو مج
 اكيلامم يدنع مهب بجاواوناك اعمأو هاتئبو قيتع دهس
 اكيواسملا تيدهاو لامنلا دوس مكحتيذج دق ينأك ينوعقوت



 تينلكلا لاق .لفغدم لذعي ناكو باسنلا وه سيكلا نب تمم لقو
 .انيلفغدب كانه مثأ امو نم ئَرْغْلا شكلا نا امو

 نبب ةنراخ نب ثرملا نب: دز نب تيحارش نب كلام وه سنكلا ليقو

 بدتتلا غي تاتن ملكي عي شيكلا ىلا ديتتع نم بسن معلكل اله
 م24 ماللا فرح الجمس

 * يبراحلا ريكب نب طتتفل ع
 ' ئلكلا نبا نغ اهاور ئلا تسلا ةرهج باتك يف سيبخ نبا لاق

 نب دناع ناليع نب سيق' نب ةفصخ نب براح ينب ينعب: مهنمو ةريغؤ
 ١ نب ضيغب نب ثرلا نب دبع نب دز نب رئاج نب بدنج نب ديعس ٍْ

 | نب برح نب يلع نب ةريبع نب ركب نب دز نب فوع نب دبع نب مكش
 .ةبوارلا طل هدلو نم . ٍلسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر: لع دفو ثزاحم

 ' نب دتعس ننبرضنلا نبا انؤد ع انا اضنأ ناكور يكب نب قود ناكو

 ايف ينابزرملا ثدح . اطنيقل يبلكلا نب ماشنه' ينل دقو ديعس نب دئاع
 نم ئبراحلا طبقل ناك يمهلحا ك-.لاف ::لاق يتاحشونلا ليلطخلا ىلا هدتشأ

 | يف تائؤ. لاله ابأ ننكيو  يلوصلا لاق . قلخلا *ئس ناكو ةفوكتلا ةاوز» |
 يدهم نبا ينربختأ رففج نب هللا دنع لاقو . ديتشرلا ةفالخ يف 35+ هئس ظ

 ' نما نف'لك ين«بّوبم زابخالا يف فتصم فاتك ط يقلل الاق يركسلاو |[
 ١ دنع" وهوا ءاسنلا يف هءاتك اهسحأ نمو اه . درفم باتك نونفلا ْ

 ||| .صوصللاو' باركلا باتك.رمكلا باتكهلو :هتغ ينرمعلا نأ اغّنع ةءاور |
 أ نبا مهنم مهنالعأ نم ةعامج طيقل نع ملفلا ذخأو .. نينا رابخأ باتك ْ



 اا 2 بانلا يرمنلا سيكلا  فرعملا نب ناسك
 بلأ ىلع حابصلا "يتسم تام مك 2 ةرسحت م وأ شبعلا سم كنقاذأ
 بجأ نم نيبو يني تدعاب اذا لوقي.. لحخاو بولي بالو لأي لأ

 ينال ينقزاف نم عبنا لو يهايمو ينطوو يلزام ىلاتبرتءلبأ ىء نرنا
 ينال عاطقلا وه هسفن ينعي عاطقف .كلذل دومتما رس تارشلا

 تنك ناو تنأف اهنقراف يتلا يهو بحي نم كنتقاذأو ينعطق نم عطقأ
 : يعارلا لاق امو . .عطقلا ىلع يوق روبص تناف لاخلا اذه لعو ذك"

 ايقالنن الأ ىلا قارك ةلادغ ئرادتو هنعسفنلا تربص فلإو

 ايلاج را يح تقرافو مهدقو ا ناريملا ينداق دقو

 <« باسل يرغل سيكا را
 ةعسر نب لاله نب ةراح نب ثرحلا نب ديز همساو ىقل سيكلا

 طساق نب را نب هللا مين نب جرزملا نب دعس ن فوع نب ةانم ديز نبا

 وه جرزللا نب دعس نب فوعف .ةليدج نب يد نب ىصفأ نب بنه نإ

 نب دبز سيكحاا مسا هريغ لاقو يبلكلا لوق اذه نايحضلا نما غلا

 صاع نب ةانم ديز نب ةعببر نب لاله نب ميت نب ةانم ديز نب ةيراح

 نب ماع نب ورم نب كلام نب بيلك نب بانج تنب ةلثن طهر نايحضلا
 ينا:رارمو :سابملا :سلطللا ديعل تدلو نايحضلا سلب نا

 0 ناص نب نمحرلا دبع سطاخي يمرادلا نيكسم لاق . بلطملا دبع

 ركفم تراث

 الكلا نم يطملا عدن الو هيلا ”لخراو الفغد مكحو

 لامثلا قرخنمب يسمأ واو ىلع يرفلا سيكلا دنعو

4) 



 :« فرعملا نب ناسك شط

 وبا هيف عفشف اريك هب ثبعي ةديبعوبا ناكو بايطلا دحا ناكو ناسيك
 ملكت اولاق . ينجرخا نم ةزوالجل لاقف هجارخاب ىماف ريمالا ىلا ةديبع
 ملظ سييبحا سيلا نم حرب نا ةيباز هما لاقف . بوضخم خش كيف

 يناهصالا زل ىرمصتلا باتك يف تأرقو.اددا كلذ نوكيلال لذ قيلطو
 | ١ اللا نإ ورم يلا باب ىلع تنك لوقر, ناسيك تصمم :يثايرلا: لاق

 ظ هلوق وهو ةرجش يبال ارعش دشن, لمخ ةديبعوا
 قرو هل ًاموب طبت ىلكو ٠ -.هلئانب ورمحع وبا انيلع نص

 قفشلا ةيغبلا ضعب نودنم لاحو هل تبذج ىتح يرضي تاز ام

 وه امنا تلقف وه فيك لاقو بضغف تكحضو ثبذج تبذج تاقف

 "تبث اذا يزابلا يذخ كلوق نم تيذخ) ًاباوج راحأ امو لزخاف تيذخ
 سابعلا ونا يتدح شفخالا ناولس نب ىلع نسحلا وبا: لاق.( رايزابلا دب ىلع

 'ىهتنا ىتح يدمملا ةفبانلا رعش هيلع يممصالا باعصا ضعب ارق ىلع

 هلوق ىلا

 مقا ممن ونت ناف ”يسحلا ونا يف نوزحلا تنا كنا

 لاق امكهوحت نعظنو لبالا رتبت مهنونث ناو هانعم يمعحالا لاق

 تمم دق كنا اما تبذك ناسيك لاف. سبسب اي اهرودص اهل تا. رخآلا

 ”كقارف اون دق مهنا دارا امنا تيسنا نكلو ءالعلا نب ورم يبا نم

  كراد يف مقت ةعيطقلا نم كيف اوون ام لثم مل ونت مل ناف كوكرتو اوبهذف
 رخالا لاق كمهبلطت الو موحن لحرت الو كناكمو
 بعش اذ نيبلا نم عاطمتب نبرق ةدوم اذ ىونلا كنع تفتخا اذا



 5 * ناسك  موثاك # ٍإ

 نم الا شيع ةراضغ صلختنس نمام هلا دس اأن
 ا هتيلس هابعمالا ةلجباوم كلرذلا ةلجاانم رظتلاب دو ميرا ل1
 كيف عمتجا ام لضفلا لالخ نم هيف عمتما نم :رخآ ىلا بتكو.اهتصرف

 امرنا نوكي نا كيلع ءانثلا يف بنطملا شخ مل كليحاون ىلا زامماو

 1م كقاقمتسا غولب نع زجلاب فارتعالاف اط"رفم نوكي نا نمأب ال

 وشملا ىلا هلامو ريضفتتلا هتباغ يذلا بانطالا نم ىلوا ظي رقتلا

 :* يميجملا ناولس وا يوهتلا فرعملا نب ناسيك ا
 امج هحاولأ ف بتكيف انودشنيف بارعالا ىل انعم جرخم ناكاولاق

 ريغ رتافدلا نم ظفحت مث اهيف ام ريغرئافدلا ىلا هحاولأ نم لقتبو انودشن
 بتارم باتك يف بيطلاوبا رك ذو .ظفح ام ريغب ثدح مث اهيلا هلقن ام

 .ليلللا نع ذخا دقو ديزتع سيل ةقن ناسيك : لاق ىمصالا.نع.نيي وما

 ناكل بخل زر ابا اي حالا فل ناسيك لاق: لاق ءانسا 0
 . باوللا حصي ىتح ةلئسملا حي نونجم اب لاقف ةبض ين نموا ًارعاش
 لوقت برعلا تناكو هسلجم يف ًاموي ديز وبا لاق : لاق متاح وبا ثدحو
 كلو هانعم“ ام ديز وا لاقف ظعنمل الو ناسك لاش يأر نقاحل فا

 ءاج ديز ولا لاق نيحازملا بايطلا نم ناسيك ناكو . قح هناف هوبتك

 لبالا لاق سيملا ركذ هيف تدب سم ىتح ار عش هيلع ًارشس ناسنك لإ يد
 . لاخججا امو لاق.لاما لاق لبالا امو لاق . ةرمح اهضايب طلخي يتلا ضيبلا

 لوقي وهو ةبقرلا ليروط هارت يذلا لاقو دجسملا يف اغرو عبرا ىلع ماقف
 شخ اهلا ناهلس نب ىسع سبح : لاق يزوتلا نع دربملا ثدحو . عو



 « يناتءلا ورمع نب موثلك "1

 : هرعش نمو. فالتخالا طمس

 ناكحم ولع وا كلم .ةزعل هاير سطل
 نالقثلا اها يل اوركشا لاقف هركحشد دابعلا هللا صا امل

 نومألا دنع هركذ ةدعسم نب ورم نا يباتملا غلب بهو نب نسملا لاق

 ّآ لاقف ءوسل

 58 4 يغس يذلا ىلعو 2يريصن نوكت ناوجرا تنك دق

 ”اورشب يقلمت تيأر ىتح هبيس ىجري ام لمآ تقفطو

 روبقلا ىرث نم ينك تضف هتنفد تلق مث كربق ترضخ

 روزب كيلع يل دهشي ناك دق يذلا لمالا ىلع رتفم تعجرو
 .لاق» هيلا رذتعا ىتح هبكوم يف يباتعلا ىلا هتقو نم بكرف ارم رعشلا غابف

 و رع لدن فك ىلنن ين ينعي كتريشع ىرت أما يناتعلل فوط نب كلام

 3 |. كنريشع نا ريمالا بأ ىاتملا لاقف .ربصا ناو ليطتسنو

 همف | درت نما شل رق ناو مريخ كم نم كم نإ ناو كترشع

 1 هدشناو كيلع القت مهفخا ناك نم كيلا سانلا بحا ناو
 . باسنالانم اواصوام تربخو ٠ مهالاح يف سانلا تولب ىلا

 1 '0ادألا دكوا ةدوملا اذاو 2ًامطاق برقت ال ةءارقلا اذاف
 لاي - الا نم ًاريخ ةفعلا ةدداكم تدجو ينا لاقف. 00 ظ

 0 هكحاو يباتعلا ىل لوق نسحا امو لايعلا ةولبصلل

 ادب لوغ نم كرد قبا هفرامت ءوس نم كذيعي مول

 ف يذلا بيعلا كنتكب تاب نم ةكلهم ءاهمت يف كب ىبر دقو



 ١" * يناتعلا ورمع نب موثلك + ْ]

 نب سهاط بعص مث ةكماربلا بحص نب رسنق ضرا نم ماشلا نم ةلصاو

 هرعشو هلئاسر يف راذتعالا نسح ناكو. ن.دئاقلا ماشه نب يلعو نيسملا

 دقو ىبحن نب رفعج يف هلوق كلذ نف ةيلهاأا يف ةغبانلاب نيثدحلا يف هبشد

 هيف لاقف رفعح هصلقت همد هب ردهأ ام هنع ةيشزلا غلب ناك

 يليح نم يأرلا حيسف ينع قيضل -ةاضرلا توملا تارم يف تلز ام

 يلجا يدب نميقايح تسلتخا ىتح يل كفطلب ىسن اباد لزت لف
 باتك<بتكلا نم هلو ًافنصم ًاسدا يباتملا ناكو مدنلا قحسا نب دمملاق

 . شيقل ليلا ناك جحا نونف بانك .:تاؤالا باتك ا. قطن
 تفقو يباتعلا لاق .2" هنع دربملا نع دهازلا رمعوبا هاور ظافلالا باتك
 تاقف مك ن يع انا اذاف هيلع يل نذأتس عمه رظتنا نومألا بان

 كتكلو تقدص ثلق . نجاح تسل لاق. نينمؤللا ريمأ لع يل نذاتسا

 هللا نا تلق . للبس ريغ يب تكلس لاق . ناوعم لضفلا وذو لضفوذا

 ترفك نا ريتلابو تركش نا ةدايزلاب لبقم كيلع وهو ءاح كلت
 . اهابأتف كيلع اهئاقنو ةمعنلا ةدايز ىلا كوعدا امل كنم ريخ كسفنل اناوأ
 لاق. يل نذأو هنستساف هني و يني ىرج ام هل ىحو نومألا ىلع لخدف

 لاقف . ةليلق تالك هل ةجاح يف دلاخ نب ىح يباتعلا ملكه يلاما يف ةظحج

 ىنفنكت دقو لّش ال فيكو هل لاقف ."لقو مويلا كمالكر زن دقتل ىح هل

 دقتل كلءالك لق نأ ىحي هل لاقف . درا فوخو باطلا ةريحو ةلئسما لذ

 ملعيال امع ملعب ال نم تكس ول يباتعلا لاق هيلاما يف لاقو . هدئاوف ترثكأ|

 داوجا باتك (1١؟١ص) تدربفقلا قف داز (؟)



 *« موثلك_ يرينكلا تنب_ © جهز

 « يرينكلا تنب ع
 ظ فاجلا يف ناكهنا انا هتدهاش ام في رط نمو لاق رصن وا ثدح

 | لضفلا يف ةبابن تناكو يرينكلا تنبب فرعت ةأرما ملسلا ةنبدع يقرشلا
 فيناصت املو ةغللاو وحنأاب ةفرعملا ةنسح تناكو لهجلا يف ةداغ خا املو

 موب ارضحو امهنب عزانتلا لاطف ايغدلاو ثاريم يف امصتخاو اهب فرعتامهف
 أبقهفت رم يدلاو ظاتغاف صققو امهني مالكلا دازو يدلاو سلجم
 تلاقف كلذل تنطفف اهتضقانم يف هتيماعو هطقس نمو اهمالك يشوحو
 لاق . هللا هلطصا خالا اذه نمو ينم ىرب ام هللا هدبإ خيشلا انديس ظافا

 يل تلاقف . زاجيئالل برقا هناف ىوعدلا يدرج نكلو هللا ءاش نا الك
 هل لاقف . ةيمالس ةيعيطم ًارانيد نورشعو نانثا هتمذ يف خيشلا هللا دبا

 .الثم لوقب نا مارو تكسو نانثا يدع اماما لاقف ٠ لوقت ىذلا ام

 لاقف . انتعدص هللاو دقق تلاق فيك ي ديس اب هللاب لاقف .ردقب لف تلاق
 ةموصخلا تمفدناو زنط راصو ساجملا لها كحضو نسح !؟ لقكلوضف هل

 ظ مويلا كلذ
 ٠ *« ىعاشلا يناتءلا ورمع نب موثلك اع

 وهف هبسن اماو ءارعشلا رابخا انءاتك يف ةافوتسم هرابخلا انرك ذ دق

 نب دوعسم نب سوا نب شبح نب ديبع نب بوبا نب ور# نب موثلك

 ريهز نب دعس نب باتع نب كلام نب موثلك نب ىعاشلا ورمج نب هللا دبع

 ' نبورمو لئاو نب بلغت نب ملغ نب ور نب بيبح نب ركب نب مشج نبا
 ورمولا يناتعلا ةينكو لوطلا عبسلا عاش وه هدادحا يفروك ذل موثلك



 ال ذم اين كليتعت لئاسا 3

 ىتف باوج هعور يف تيقلا

 نسح ىلا ىورش تاق نا
 ةرغ 2 هتنس

 نهذ لقلق وهو اهس ال
 ىرجو يل لاق سمالاب ناك دق

 *« ماذيلا وبا ةزمح نب بالك
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 هيردلا هرهد ضيرراعم ضار

 هلذا ينال قلخ نذأب
 هئبغ القاع سهدلا نيغ ول

 ثزديلا نودي كالاب نر
 هنلس بتجاف نرييشزلا ةيصانو

 هنطشلا هنهذ محر نم برم

 هنلسو ةهتمرح يش ركذ

 هنمث اًرعاش طع ملو حد لاب فرشن' نمل ًاقعسو دعب
 هتسر انزاخ .كاطعاو لذنتلا نرخ ناد 0

 ةثييس لكم يطا ل
 هنحللا هحدم ليطابا وفعلاب رفش دابعلا بر لعل
 هندبلاب راجلا يزاجي هللا مرح ينوهو ديصلا لتاقك

 هنرالا برالاب ارفجو ةاشلاب: .ةلازتلاو ووثلاب روب
 ذا لقثا ءازجلا اذه سيلأ
 امهتم حامسلا يف عطت الو
 ةلضفم ةرسا.. ]]ءرم تناف

 "7 هز رشعم تويبذب راو

 مريغ ريغ دص ىوس ريغ

 لما مريخ نباب عضت الف

 هز باسملاو نزولل رضا

 هنحتمم لافسلاب هقالخا

 هنمتوم قالخالا م 3 ىلع

 هيزخ هل ممو قلي رسال

 هنيمَوَم حامسلاب مهذبا

 هنزيحم لاعفلا ىقعف كيف

 نويرهز لصالا يف (؟) صقان عارصملا )١(



 6 ماذيهلا وبا ةزح نب بالك © :

 ةليه كانه ةاهم :رف

 ينجزت كلتو اذه محا

 ةرطاش كانه ينتضراعف

 اهعرصي لالدلاو يل لوقت
 لما ايو يعاغ اي تلقف

 ةيرقت كاذب اهنم بلطا
 امب تلو اهبلق يل قرف
 يفرصنم تقو دنع يل لوقت
 انت كلنم نامالا دمع تللح

 راضح نوكرشلاو 3 ريد لاىدلةاتفلا نم يون سنأال

 ًأاطخ نع كاذناكدق تاق
 )  رارتا بونذلاب يلف بوتلا هلأسأ مث هللا رفغتسا

 أ :هتروصام يليقملا ةز نب بالكءاذيملا وبا اهالما ةقيتع ةزازج يف تأرق
 | يمشاحلا يبنيزلا باهولا دبع نب دم نسملا يبا ىلا تيتكماذيملا وبا لاق
 وهو هل يدم هنا موت اع ةرصبلاب

 نسح ابااي ىهدلا ىلع لسا
 ىوس دص فيلح يدنع تناف

 ىدع لس برم لس تناو
 أم بجتا ماركلا كنم بج

 امل قارفلا ةقرف ىري وهف

 رابز هيلع لازغ نءو
 آل رلربللو انملا فو

 راوسا عارذلا يف اهب مهسم

 رافكح نولسم اي نما
 رايخا نونمؤملا متثأ لب
 راخخ ثابخلا ءارعشلاو

 رادلا تمعنو يقز ريد يف

 2030 كلل دتلاف

 راب الو أاندنع دوق ايإ

 | هلس فلا دوت ام ىلع شعو
 ” ةنسملا لااينلا كبل ريغ

 هنولخاو ماثللا ةادع برح

 هنتف لقأع هللا هنوع دب

 هنمالا ةباغ ريخلا نم ىشثخم



 لش * ماذيطلا وبا ةزمح نب بالك ا

 يضام نمو قاب نم سانلامرك أي 0 يركذ ىلع ًاموكرم كسعج لاب ام
 يضاقلا ةيند هتسيلا فيكف هب ترفظ ذا ًاببقف يربا ناك ام
 هتروصام يوغللا يرصبلا نيسملا نب 00 دبع دمحا يبا طخ !,تبدعولا

 ذل لي ظظاذجتت ثنض هلو الكم لطبسص ذ

 مهمل فورح هيف عج يليبقعلا ةزمح نب بالك ماذيملا يبال ثيبلا اذه

 لها نم ةءاج هدفا لا وطار امه الام قمل

 هركذو . هللا همر يومتلا يدمآلا نيسملا نب يلع نسحلاوبا مهنم علا
 ثدحم لييقعلا ةزمح نب بالك ماذيملا ونا لاقف مجسملا باتك يف ينابززرملا

 ةديصق نم. ةنس تامو مجنلا ىلع نب ىحب دما ابا يثري لئاقلا وهو

 دوملاو للعلا دحاو اديقف تامو ةشيع دومم وهو ىحن شاع دقت
 دوقفم نشأ هنم ايدقفاو هزونكل خ صهدلا فرص ناك ناف

 دوسلاو ضيبلا سفنا يفىدزلا 5 [ذفان دوئسلاو ٌضيبلا 5 لازاش

 دولوم لك دلاو وذغي تومللو لماح لك ابلمح ياعسل
 تاك“. ومنأا عماج اج باتك : تكلا نم هلو ميدنلا قحسا نب دمح لاق

 ةريدلا ل يدلاخا ديشناو . ةماعلا هيف نحل ام تانك ةكارالا

 ماذيملا يال

 رامكم وهو وهل مص ذب هنا. قارلي انكي

 راها ضايرلا يشاوح نمو اهترخت حسجس ةييق
 راحسا نيفروزلا»و سعربيلاو ريوئنضلا نم هيف عرش

 راظن نولسلاو نابل لا اورشن دقو مهنوعاب موب يف

0) 



 # بالك لماك "8

 مد فاكلا فرح ج٠

 «« حتفلا نب لماك ا“
 دادغب نكس اياردإب لها نم ريرضلا مامت وبا روباس نب تبان نبا

 ذخاو رابخالاو راعشالا ظفحو مملا نونف أرق ادج يك ذ ًالضاف ادا ناكو

 ةة.هقنس تام . هنيد يف ًامهتم ناكو ًاريثك الع هنع دادغي بدالا لها

 رعشو لسر هلو باتكلا هبومهز يغ .هاصو جزالا باب نكس ناكو

 هنا ليقو هبومهز نب ىلع نب يلع حتفلا يبا ن نم ثيردحلا نم ًائيش ممم دقو

 نوهو لئاوالا مع هلع هناو هعم واذ و هرضاحنو رصانلا ىلع لخدد ناك

 ١ ْ رمش قو رعأ ناو تارا

 ” راتخمو ىو ام لاقلا نم امل  ةسنا دادغب نم سناوالا يفو

 | راسم فرطلا يتخ'الا سيلو :  "يدب اهقير نم ةثف اهتمواس
 1 رادعاو تاباوخ يلق دنعو ةعالو تاضارتعا لوذعلا دنع

 1 *« يوغللا ماذيملا وبا نصا ةزمح نب بالك )+

 'ليقو ةبدابلاب مقا نا رح لها نم وه” ميدنلا قعسا نب دمت لاق
 هحدمو ناماس نب هللا ديبع نب مساقلا مايا ة ةرضحلا لخدو للعم ناك هنا

 "دمج نيسحلا وبا ناكو نيبهذملا طلخو فورعم هطخو رعشلاب ملاع ناكو

 ف ماذملا وبا ناكو هوجيب ًاماوم ىعاشلا يرصبلا ككتل نب دمت نبا
 ْ هيف كككنل نبا.لوق نف ةرصبلا درو

 ”يضار يل هاضرت يذلا لكب يلا ىذا لك ماذيملا ابا كيفت يسفن

 م” ص )1١(



 ا # نمحرلا دبع نب لبق » ظ

 هل لاقي ءاود لمعتسي ناك هال .كلذ يس انمتاو هيلع بلغ بقل لبنت

 ليقو.كلذب يمسف هب ناك ضْرمل نيراطعلا دنع فورعم رقبلل قس ليبنق

 هل ليقل كلذكح ناكولو ةكم لها نم ةلانقلا مخل لاقن ف نحبوغ لإ

 نال“ ةنسم ناعسنو تس نع يفتكملا م ايأ يف مة ةنس يف تام . يلبتق

 رشعب هتوم لبق ءارقالا عطق دق نآكو نيمالا مايأ قف ١و6 ةنس يف هدلوم

 ترشتنا هتهج نمو هناا ةلج نم ناكو ريثك نب هللا دبع ىلع أرق.نينس
 لضفلاو لعلا لها الا اهلي ال ناكو ةكع ةطرشلا يلب, لبنق ناكو هنءا رق

 3 ذوبنش نا ناكو هيلع أرق هنا معزي دهاجم نبا ناكو اهتابجاوب موقتتل

 نم نارفلا تأرق لوش الو لبنق لع تأأرق لو دهاحم نا ناكو كلذ

 د ايا تلأس لاق يناولملا ةداّرط نا ثدح . هبيلع هرخآ ىلا هلوأ

 يف ذوبنش نباو لبنق ىلع ارق هنأ. معزي دهاجم نا نا هل تلقو يدانملا نبا

 دق هأندجوف لبنق ىلع.ةءارقلا ةين ىلع نحو مو ةنسس يف ةدحاو نسل

 ”ادعتاو رع الو هلع ارقا مف انا اماف تأ ارقلا يف ظاخو برطضاو لتخا

 جرخاو ةءارقلا كتف هيلع ظلافن نارقلا ضعب هيلعأرق هناف دهاجم نبا اماو

 نا اماو.هرخآ ىلا هيلع هارقف هعم ناكو هنع يظساؤلا نوغ نبا قيلعت

 كارت دهاحم نا لوقف نيّتَقْخ هيلع ذو ةكع نيتنس رواج هنأف ذوبنش

0-6 

 ينعي قدصي هيلع ارب ل ذوبنش نبا لوقو نارقلا ضعب ينعي, قدصب, هيلع

 هيلع هآرقب مل هلكنارقلا



 لبق -بنمق ؟1

 هل. مداخيو هيبأب لصتاو ةبلاهما نايتف نم .ىف قلثعت دق يلهايلا سنعق
 هل ناتس ىلا مهيلاومو ةبلاهملا نم ةدع هل عمج دقو ىنفلا هاعدف هب رذب 3

 . ”ياشلا ةيلاغلا وبا: لاقف هرتس اوكتوف بنعق لع ميل 0 شو اولكتااف

 0١ 1 ةيترمد بنعم ءزملا نأ. تم

 بّرتم ماد هققنأو "يي عدت ةلسدل

 بضخ مد نجا لبسك ىلا“ نيف

 . نع بذا تبهذف ٍقزضح ىلا عدحلا ادهم تدك ءانيعلا وا لاق

 دقف ين امتاكسا ىبيصالا لاقت امني ةيلهابلل .ىمعحالا ىلا 0 تعق

 ْ' ليذمملا.نب نيصلا د لاقو. زازرا اهدنع عاقفلا نازيكرمكي يق هينا ينخلب

 تنعق يف
 هينا مون بشق هيقل  دقام ءافلد اي هللا كارا

 دام يصعلاك رول هيف دأغف حاوتلا يغب, ادغ

 هيسنلاب طولتلا'يوذ ءازج. اده لوقبو هربد ققثن
 لوب ةبيبش يب ن :ناهع:ن دم تح“ لاق هيقفلا دمحم نب رمب ثدحو

 ذسنلا هب رش يف ررحلا :ن نب بنعق تناعب ةييبش يبا .نب مساقلا يمع تعم

 ظ انفو بحت ل دم ابا اب ىنعق هل لاق هتتكرت ولف تخضشو تربك دق هل لوقيو

 درولا ميا الا هيف ييبتامت
 *(؛ دلاخ.نب دم نب .نمجرلا دبع نب لبنق +٠

 || هللادبع ابا تمغسيزاوهالا ىلع ودا لاق. يملا ةجزرج نب ديعس نبا

 | نححرلا دبع نب لبنق نمسوباوه لوقي ةرصبلاب *ىرقملا يلمحلا دا نب دمي



 «٠و 6 بنعق  ةمادق 9:

 دقو هل رعشلا دقن باتك اهنم ايتك كلذ يف تنصورسن| دا دابا
 هبتر جارألا يف باتك هلو هيف هيلع درلا ىلا يدمالا مشن نا ضر

 ناسملا بتكلا نم وهو هيلا بتاكلا جاتحي ام لكب هيف ىتأو بنارم
 رادب ةيناويدلا مدخلا طاسوأ يف ددرتي لزب لو بتكلا نم كلذ ريغ ىلا
 وبا هوخأ يفوت امل تارفلا نب نسسملا ابا ريزولا ناف ؟ه. ةنس ىلا مالسلا

 تاخ ةليل ةرشع ثالثل دحالا موب يف تارفلا نب دم نب رفعج هللا دبع
 ريزولا دمحم نب نسحلا يبا هيخا نم نا ناكو ؟هاب ةنس لاوش نما

 هدلو ىلا ةعاسللا سلجت فورعملا ناويدلا نم هيلا ناكام در نينس ثالث
 كلذ دعب هل رهظ 9 قرشملا تاوبد هسيلاو رفعج نب لضفلا ميتفلا ينل

 هيلع نسىلا ناؤتساو ناحلا دمحا يلا هدلول هالوف باونلا نم لالتخا

 ناوبدلا اذه يف مامزلا سلجم ىلوتي رفعج نب ةمادق لمجو تباث نب مساقلا ظ
 ةليلج الاوما لاعلا ةهج نم راثأو نسحلا ةعانص كلذ دنع تنابو

 *( ورم وبا ىيلهابلا ررحلا نب بنعق
 دخاف هيلا ددرتب نآفه ونا ناكو نب 7-5 رصبلا لها نم ةنوارلا

 لس نب ديع ىلع تاخد : لاق نعت ثدح . ماع دجو من هنع

 تسيل ةب راج يءاج لاقف كلذ بيس نع هتلاسف كحضي وهو لهابلا
 تنك ةيرامل ةنالف يل ىعدا تاقف ترشتناف يتزمفف اهريغك يدنع
 هياع هللا لص ينلا نع يو رن كنال تلاق لو تاق هللوال تلاقف اهاوها
 امو اهتعقاوف يلو هف اذه انا تديحأ دقو هل يهف ًاتاوم اضرا أيحا نم سو
 ناك لاق ءائيعلا ونا ثدحو . يلق نم تبرقو لبق كلذ تلعف تنك

 هس



 * رفعج نب ةمادق 9 75

 يزولا نب جرفلاوبا ركذو . هدنع لع الو هيف ركشي ال نم
 | هذم رات يف

 ةعانصو جارملا يف باتك هل بناكلا جرفلاوبا ةمادق نب رفعج نب ةمادق
 اناو عيطملا مايا يف مس» ةنس يف تام . ءايشا نع ًابلعث لأس دقو ةباتكلا
 رخآ نكلو طيلخلا ريثك يدنع هنال يزوملا نبا هب درغنام ىلع دقعا ال

 | طفلا ريزولا سلجم رضح هنا رك ذ نايح ابا. نا ةمادق سعأ نم انلع ام
 يف يتطنلا ىتمو يفاريسلا ديعس يبا ةرظانم تقو تارآلا نب رفعج نبا

 لزانم عسن جارملا ب باتك : ىتكلا نم هلو قحسا نب دمح لاق. م»٠ ةنس

 ' اوأص باتك . رعشلا دقن تاكا اعسانب هيلا فاضاف :لزاتم ةمامت ناك

 '0للا قايرد باتك . نزملا ءالج تاتك محلا فرص نامك" مثلا

 باتك . مامت ابا هب باع ايفزتعملا نبا ىلع درلا باتك . ةسايسلا باتك

 ىلع يبا يف ةلاسرلا *” باتك . لدجلا ةعانس باتك .سيلجلا ءاشحوشح
 38 ا 04 ناسا دازو بولقلا ةهزن ثاتكي بقاثلامجتلاب قرعتو ةلقم نا

 حرش هنا بدالا ملع يطاعتم ضعب نع ينغلبو . رابخالا يف عيب رلا سهز

 5 ةمادق ةغالب يتوأ ولو » هلوق دنع لاقتف ة ةبرب را تاماقملا كتابك

 ”ناكةمادق ناف لوقلا اذه يف لهجو هبروب ينبل [ 1 ع ن ةمادق نا

 ةيتق ناو يركبلا دعس يباو دربملاو باعث نمز كردأ . ا مدقأ

 .ةغالبلا يتعانص يف عرب و دهمجاو ارفع يرط دئمو بدالاو مهقبطو

 هفيئاصت ةجاببد ىلع مم وهو قطنملا نم املاص اردص أرقو باسملاو
 .هنامز الإ رهتغاو نآلا هرب رحش رحت مل رصعلا كلذ يف قطنملا ناك ناو

 ةجاييدلا يف (؟) ( ١:٠ ص) تسروفلا بحاص هركذي مل )١(



 نو قل 7 سس ا

 5 يعد 0 يلع نب ةل نب " 2

 ه+ةنس يف هل را مايا يف اههلوا نينترم نييسابعلا ةباقت ثق ىلوت
 رغاثلا يف هم# ةنس رفص يف ةيناثلاو 568 ةندس ةحطلا يذ يف لزع

 1 هنتف تعقوف ٠.٠" اخذ ةدعملا يذ رشع . يش ندخل ا
 يف

 ذهأف نكمل رف .ةنتفلا نكسيل بكرف ةينومأملاو جزالا باب لها

 ةنحشلا هكوادتو مشاملاي ىدانو نيتفئاطلا ىدحا ىلع لمجو ةبرخ هديب

 دجا كيرض ول ةبيهلا قرخ تدرا ليقو هيلع بيعف ةئتفلا تنكس ىتح

 *.ةنس ناضمو رش رشع ثلاث يف بابلا ةبجسح نع لزعف كاف ماعلا
 ديلخ نزح معلا, ةفؤعلو زيكو لضف هيف نأكو . كلذ دعب . مهختسإ ,

 حب عمجو راعشالاو رابخالاو تاسنالاب قلعت ام ًاصوصخ ادج

 ةبسلا نم ول ال هطخ نا الا حاملا هطخ ريثكلا تتتكو :سانلا يديأب
 0 نمحرلا ددبع نب نيسحلا هللا. دبع يبا نم قردخلا تو كلذ عم

 نب يقابلا دبع نب دم حتتفلا يناو يخركلا برقملا نب دجا ركب. يناو

 يف تامو هد٠ ةنس مرح عباس يف لاقف:هدلوم نع لثسو .عريغو نايل

 +07 ةئلس تجر سداتس

 «: بتاكللا ةمادق نب فس هنب ةمادقا )ل ْ
 ءاغلبلا دج .ناكو هللاب قتكلا يد لع ضم يارس ١

 رفعج هوبا ناكو قطنملا مع يف هيلا راشي نمو ءالضفلا ةنسالفلاو ءاسصنلا



 «تةلامد ني ةداتق ا ١

 ةقرسلا يف دعب نمطق كرين اند نهراظتنا الول نهف
 هاطعاو لاق مارد بجوب الو ريناند انيلع بجوي هنا بمتلا مماقلا لاقف لاق
 ريناند ةيالث

 * باطملاا وأ يسودسلا ةماعد نب ةداثق لع

 ' 0 طرسس هماو ةيدابلاب دلو ًابارعا دوبا.ناكو_ىما دلو هلك ناكو
 هنا ضيا لاقيو هنع مجر مث ردقلا نم *يشب لوقب ناكو بارعالا تادلوم
 ليل بطاح ةدانقو يممصالا لاق. هقفلاو ثيدحلاو نارقلا يف معاذ ناك

 مل يف +١١7 ةنس ةرصبلاب تام . ةرصبلاب .نيغبانلا نم ةثلاثلا ةقبطلا نم

 ' نيريس نبا يرصبلا نسحلا نع ةءارقلا ذخاو كلملا دبع نب ماشه

 ' ايجان نم ابك ار مايا لك يف دقفن انك ام :لاق ةديبع يلا نع يزوتلا نع

 .ةداتق ناكو دعو بس وا ربخ نع هلأس ةداتق باب ىلع خيط ةيما يي

 نب دم نع يعمل همس نع ننجرلا دبع نع ديررد نبا . سانلا عمجا

 "نم نالجرلا ناك دقل لاق : يبمعسملا كاملا دبع نب صاع نع يجمجا مالس

 اذقاو لاق هلأسي ةداتق ىلا ًابكار نالسزيف رعش تيب يف نافلتخي ناورم ي
 ” وف ةداتقل لاقف ناورم يع نم ءافلخلا ضعب دنع نم لجر هيلع مدق

 لاق . ةباعث نب سيق نب ةعيبض نب ردحج امبلتق لاقف ًارماعو ار ع لتق

 "ميج امبلتق فيكن كلو ردحج امبلتق لجا لاقف هيلا داع مث اهب صخشف
 يحب وبا لاق . اعني ىداعف جزلاب اذهو نانسلاب اذه نمظف هاروتعا لاقف

 08 لاق. نسق نإ دلاخ نع يالوم يمضمملا يلع نب. رصن انثدح يجاسلا

 ١ كلجو يف كلمن لاق لن يناوان مالغ اي لاق مث طق ًائيش تين ام ةداتق



 ا 6# يدومسملا نعم نب مساقلا

 يف هللاو ناهف لاق ريل الا كيلا تنس تشعب ام يل لاقف ىبوم نب ىسيع ىلع

 لح مالغ اي يساحيف يتح يل لاقف هسلحم يفت يدتحاو تسلج ىتح ينيع

 .ءاضقلا كيلوال كاد لا ميو تمدعال تلق لاق .هنوبا

 تلق لاق.اطوسس '"” نيميسو ةسخ كتبرض تينا نإ ل" س١

 تلق لاق. .ممن لاق. .تاعف لعفامل ن ناو تاقلاق.' ”نينيكلا دس 0 8

 دعب ةفوكلا ىلع روصنملا نتف لاق يدع نب متيملا ثدحو يلا اذف

 كاك وج (تمانكزا مف يبضتا هللا دبع ن كيررش ىليليبا نب نمراادبع

 نب يلع نع يتابزرملا ثدحو . جارد نب حون ىضقتتساف ديشرلا ةفالخ

 هيف تام يذلا هضرهل يف ًافاشحل تدع: لاق سا نب مساقلا نع ٌماصا

 كيلا: تنجرخ ضوبم يل ناكولو كيلا ينقوشا ام هللا ده أ! ١ لاقف

 © عالاوملاب فار .لضندت نا تنيجأل سرك اف لآدقن يطل ال |

 : جامعا لاق نيجرسلا وهو سركلا نم سرك او ءاشلا رعب رعبلأ
 ( اسركم اممر فرعن له حاصاي ٠

 يبا نب ناملس نع ثدحو . ةغللاب ةفوكلا لها ءالغ نم فاشخ ناك

 يضاقلا يدوعسملا نعم نب 0 00 لل تابيبح نبا لاق : 0 ٍ

 هقدصلا لمارالا نيب 00

 ةقفنلا ةلق نيكي نيسمأ © .حزو رجع ٠ ف ْ
 ةقلخ ةفيطق الا فرعي بشن نم ةادغلا نحل نا ام ظ

 ةقرملاو ءاوشلا نيب ناصش ١2افق نفرخ دق نيعست تان

 هلاولاب لصالا يف (#) نيعباس الا لصالا يف (؟) نيعباس لصالا يف )١(

)55( 
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 ه# يدوعسملا نعم نب :مساقلا <«.

 ' ديطأات ميت نب ثرحلا نب لهاك نب ةلهاص نب موزخم نب داف نب خمش

 لها نم ' اد بدبس نرازت رشم نب ىابا ناك
 اضقلا يلو ًاملاع ناكو هيقلو ةفينح يبا يأر ىلع ًامقف ناكو ةفوكحلا |

 | را ىلا ديشرلا بابسا ضعب عم عيرخ 7١ه ةنس تامو ةفوكلاب
 و نعم ن مساقلا تام يضاقلا لماك نب دمحا لاقو . نبيع سار ف

 . نم رفعج نب هللا فيع لاقو . مح لوالاو ينابزرملا لاق . امم ةنس

 أن نعم ن مساقلا بسنلاو رابخالاو رعشلاو هقفلاو ةيب رعلاب ةفوكلا
 هلا لص هللا لوسر بحاص يلذملا دوعسم نا هللا دبع نب نمحرلا دبع ١

 | راتك . رداونلا باتك : ةنللا يف هلو ًايضاق ًاثدحم اقف ناكو ملسو هيلع

 غن | للا ناكو . كورتم تهذَمو وحلا يف ىتكو . فنصلا بي رغ
 لع ىورو ةغللاو ومنلا هنع ذخا نم دحا دمحا نب ليلخلا بحاص رغما |[

 كلذب باتكلا دسفأف ًاريثك ايش موقل وقلا لع نم ليلا باتك يف لخداو

 ةفوكلاب هل نكي مو تاقتثلاو داهزلاو ءابقفلاو نيثدحملا نم مساقلا نا الا

 نع ةياوراا ريثك ءارفلاو هلوقب ةب ءيش يف هفلاخم دحا الو ريظأ هرصع يف

 طق يلو هللا دبع أبا 520 نب امسافلا لاق : : دعس نب دمح ثدحو

 مشلاو هقفلاو ثيدحلاب املاع ناكو تام ىتح ايش هيلع قزرب ملو ةفوكلا
 ا لاثو . اضم ةقث ناكو هنامز يبعش هل لاقي ناكو سانلا ماياو بسنلاو

 يبا بامصا نم ناكو ةفوكلا يضاق يلذحلا نعم نب مساقلا ذاكلمكولا

 قحسا نب دامس ثدحو . هّمفلاو ةغللا يف ءاعفرلا لقنلا يف تاينالا ةفينح

 عدلت نعم ن , مساقلا تمعم لاق ةسانك ندحم تمم“ لاق: يلصوملا



 9 * نعم نب دخت نب مداقلا 9

 هلو ةزمح لاق . ةنابالا باتك . ثيدحلا برغ باتك .ةسابنألا سما

 بوز ريت باتك تافصلا باتكت هتك راك 01 ٠٠٠
 ةريبك ةعطق لع ء لمتشي '" عبطلا بيذمن بلدك يس سات ١ قلبا

 دنح نب مساقلا لاقف ناهيصا خيران يف مهعن ول ف ةفللا رداون ن

 نحن قحساو هبوتم نب ميهاربا نع ىور دس# وبا بيدالا يثرعدأ

 حابصلا نب. لهس نب دمت
 وحلا دوملا وا ناضمر نب دمح نب مساقلا #* ظ

 دمحم لاق. دمام دج نب متنللا جرس
 روصقملا باتك ..نيلعتملل رمل فاتك بتكلا نم هلو قمسسا نب

 قرفلا باتك.ثنؤملاو ركذملا باتك . دودمملا
 *« رصن وبا يطساولا رشابم نب دم نب مياقلاا» ظ

 رصم. لزن ىت> دالبلا يف لقنتو ىلع يبا باعصا دادخب يق يوملا

 ذاشلاب نب دمحا نن سهاط نسل وبا هسا اراها هيلع ًارقف اهطوتسا

 تامو و عفتتا هب وب همدخم ذاشناب نبا ناكو تلاع هجوزو جرخ هنا

 لع هينر وحتلا يف بلك عمللا ج ريش باتيك: بتكلا نم ب

 ةئسم يبا لكأ ند جيتا ل

 * يدوعسملا نعم نب سَ ءاقلا 6

 ١ ل ةذيع نب نجر ديع نبب نعم نب مستقل 0 اا 529

 نب بيبح ن. لفاغ نبا ملسو هيلع هللا سس هللا لوسر بحاص دوعس

 (11ص) تس رهغلا بحاص ءكذ ككل 1



 ا« دع نرماتاو طل
 باه لق متل كل شحا نا هبررت لاسقف . هف كشن الام ىلع

 رد الا 0 7 باكل ا يفوقب-و -

 0 نيس

 *« يناه.سالا دم وبا يرعدلا دم نب مساقلا ع

 ونا اندشنأ لاق اخنلامعاو سرا يضا 1 اضع ةدإو مس ذل

 3 انلا رعش تمكحأ اذا قح

5 

| 
 (ا< ض).تسرزفلا تاور يتلا اها )01( ْ

 هيوم نب مهازبا نع ىور ثرعد امل لاقب اهارق نم ةيررق نم
 هرغص يف ىنع يوحن يوغل ينرعدلا مساقلا دم وا ةزمح لاقو .٠ يناهمصالا

 '.نتكلا هيلعأرقت ةئس نيعبرا ذنم بصتنءوه مث اهنا ارقو بن : حيصمت

 اكس تتك نزاخ يزاريشلا نب د نب دمحا نب روصنم رصن وبا ثدحو

 ا نوأ رعشو كاذ يف رختلاف + سقلا 'يرما رعش يف دتباف

 0 هر 9 نامز ف ! راغأ وينو لالا

 " هفص يف ريهز لاقأ» لكو  هفرط مهيفو مولا ردتباو

 ]و ةءادرلاو ةكاكرلا ةياغ يف ىرت كةمالعلا اذه رعش اذهو فلؤملا لآق
 نم هلو قحسا نب دم لاق. ةغبانلا رك ذ هيف يذلا تعيلا عب رمصلا عطتس ظ

 ب اناتك لماكلا ف ضرأعلا ناتك ةنسلألا موه ” باتك :؛ - للا '

 0 01 يخل يمل 3



 ا 1/ * يرابنالا دم نب مسءاقلا #

 .سرفلاقلخ باتك.ناسنالا قلخ باتك: فيناصتلا نم هلو قل“ نب

 باتك ثنوأاو ركذاا تاتك دودبملاو دولا 0 لاثمالا تاتا

 نارشان ايلاغوبا اهاور .لاوطلا عبسلا حرش 255057 7 تن
 يبأ ن ع زارا حارجلا ناد ندمت ل نع نادرك نإ يلعن

 اذه يرابسالا نبال ىورب امتو . هسا نع ركب

 بنؤمو مثإل .ابهيعدلو !.:بذكم مولا لاتكا
 بيغم نيعمجا قئالذلا نعو هدحو نميهلا هلعي سيغلا

 00 هحنو مهلا نف ًارداق من وهو يطع هللا

 يبرخلا مساقلا وبا لماكلا ريزولا هممت يذلا تسررفلا باتك يف تأرق
 :لاق يركذ نع بهذ دقوا فنصملا طخ يتلا ةخسنلا يف اذه دجأ مو
 دادغب ىلا تمدق لاق يرابنالا دمح وبا ينربخا لاق دهازلا رعوبا ركذ

 ينوطعافردب ون محل لاقت موق ىلا باعث يب ثعبف راد يل سيلو ريغبص دمشو

 يل اولاقف نيعلا باتك يدنع تاةفنيعلا باتك اوركذو ينيفكي ال اثد 6

 باعث لاق نا تاق ا. هابذخا دق يل اولاقتف ًارانبد نيسمخم تاقف هعيبن ا

 رايد سارا هوذخأت ب ليلغلل هنا لق ؛ ل ناف ت تلق ليلا +

 ارايتد نيس يل يه يديساي اب هل تلقف يروف نم سايعلا ابا تدنأف

 هندحو كلام ىم درا تساهل تاقخاديك ًاتاذهو نو 0

 ليلللا تاانتربخا تنا.نكلو كاشاح تلق. بالك اف ١

 كدب عض ةمركشل كنب نينارشح اذافاتا مث نيملا باب نء غرف

 (/6ص) تسروفلا بحاص هركذي ملاذه )١(
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 يل ةلاطبلا تلاط ام دنمف

 يح راجل هن شا لا

 ابتملقو بلح ىلع ,انمأيأ يف
 ةّش لع هدعو نم ”تبدق

 شياو ماركلا نبا مرك الاف

 ام لاطملا هدعو نم رش

 واخ قادما راج عشا

 هتحاصف ترس ول قطنع

 تبتك اذا هتالخأ ع

 تيب دلع يف تطس ناو

 اك نسورطلا لع ارد مظن

 هلال هلع ل قيم

 لع ه1 يف لع لل
 هلججا .هيف ام لاجج يا

 هعئاد ترهظا يذلا لج

 ىلا يدهم

 #* دمحم نب  مساقلا نب مساقلا ِ*

 لمعلا ىلا ةجاح يل راصو
 ا يلع ري زولا ئأر نع تلف

 يلوتسملا مداللا نيدلا بابش .لرغط كبانأ باجح دحأ راب ولا نب رمت ينعي

 لطعلا نم ابيلح يف تنمأ

 لح مل بابشلاب هدوعو

 اال ٠ :رس اهئارأ نفت

 اناا انتيضرا ام اتش

 لطمللا ع نم تمصعتسال نكللا يف

 ِ )اة دسأ نم ىملا ءاَم

 3 للملا كح يملا رد -

 7 لوالا ىلع تلكشا الئاسم

 ' لبقلا نم ةلب
 لاو ليصفتلا هوجو ىلع
 لحجر ُق لاجرلا ياعم هك

 * دم وا يراسالا راش نب , دمح نب مساقلا 3

 لي رع بحاصةقث (رابخا امدح ناك يرابنالا ن دم ركب ينا دلاو

 .ةدمقلا يذ ةرغ+ ؛ةنس تام. يذلا ةمركع يباو مداع نب ةلس نع ذخا

 دمع لاق. تاقث هطخ نمو “ل٠ ٠ه ةنس رفص يف تام نانس نب تبان لاقو

7 
0 3 
1 
 ع ١
6 

1 

3 



 كسمم وهو ليللا مالظ دوب

 تعتمي موج نا ول ثيداحأ

 لتاق وهو ىوهللا ءاذ اه توعا

 هالتعا كيس تضل
 ةيلباب ةلومش. ه نأك
 ةوشخ كال علام تأثن اذا

 اة « يلمساولا مساقلا نب مساقلا »

 رفعزم وهو حسبصلاو اذان

 ووط - نك ركب 1 أهرارساب

 ربقم وهو ىوملا تيم اهب ايحنو

 ركسم وشو يب "ص ام اذا يوحصو
 رصعل ”لئامشلا نصغ نه يه ةتفص

 رطعو حامب زوزهم لام 6

 فسو نب يلع نسسحلا ابأ م رك الا يضاقلا نيدلا لام ريزولا حدع لاقو

 هبزب نا 4م سك جو رصم كيعص نم يلمفقلا يثانيشلا مههارإ نبا

 ةتفدخ يف

 ينمز نم تيمر دق يديس اي
 ترظن اذا" ةيبتر ف

 انيتدعأ كلا لا مظنلاو

 مهب تفقو اذا 0 كادف

 اذاف - رعأأ :اهانج محم 1

 م-,ةعفر اذا جان كلعت

 ةلزاغم ل يه دح عهساف 1

 26 ةحار 8 تنك نق ١

 يف ةسعانقلا ةزع يف لفرأ
. 

 2 داس وجو د سوس عج

 ىلمتحم هنع قاض ثداح

 ىبق نم نامزلا راص ُييلا
 يل ةداجالا كرتت الف كف

 لغش يف تامركملا نع مهف

 لغلا نم روس اها تاع

 قبجلا رئاغم يف املابعا

 لعتلمو غل فاح سار
 لالا عضوم ف قىوكش َ

 لماالا "تيع يلاعملا - ىتخا

 لدسنم تابلنلا .لع لبيذ

ْ 



 :6 يلطساولا مساقلا نب مساقلا 3:

 مرتحو قوزرم نادص سابلاو

 بسن هب دعق نف بسك لضفلاو
 اهم ردتسا ام ياسملا رد هلل

 تبدتنا ام مزعلا يف ةمه اذدبحو

 6 هنن ىلا دافتسا ًانطومو

 اهنمو

 فلا دق ادا رأاو يأرا داوم

 نف لازنلا قح دقو هولزا نا

 هباتك نم ليف هوبتاك وأ

 هاذ. رامتإلا ببي رول

 ىلع راهلا سم“ اولباق لفحج يف

 مهْس سعت عاعش ناك ىتح

 ةبظ هفايسأ نم ماهلا ركنأ م
 مفدنم لك الا بطخلا عفدب أم

 رختفم مو. يف ىتلا اماذا نمو

 ضي هبسفنل ةديصق نم يندشنأو

 ربخم طيلخلا ناي نا ٍنابلا يفأ
 ايوكم لادعا يف تاكرح مث
_ 

 . ةبرم هيضرت ال سفنلا ىهاطلاو

 أ[ بصتخمو بوصخمو لوثلا تح

 تفرلاامل تطخا اذاالا ضرالا يف

 بسملاو معلا نالضفالا هب يبن

 ناملا نكم أ الا ةدايسلا فاخ

 بحجحلا ِتلاز الا بطحلا ممل

 باح اماطلس نم زعلا تدلل

 'بذملا اهتايار نم موقلا بئاوذ

 ”سعرلاو نيملا نالذاخلا هراصنأ

 | رتكلاو لسرلا ناريخلا ال بيجي

 ”ببهش لاومالاو برملا ةراغ يف

 ' ابرطضي جوملا لثمب راع لم
 بهل امناردغ ىلع عوردلا قوف

 ”برقلا هفايسأ تركنأ اممناو

 "بطحلااورعشلا ناصفالا هحدم يف

 برعلاو مجيل ١ نايصاعلا هعاطأ

 ظ رظعملا ميسنلا ايهم ورب ثيداحأ



  يطساولا مساقلا نب مساقلا 9“

 سلا لع ىحدلا يف هيزم اهلف

 اهاتنشن ربح

 اهانج نم زاف

 بعل ىومللا ليطابأ يف ابصلا دج

 هلثؤي دجم نم سانلا برقأو
 ةلماح ليبللا مالظك اهداقو

 قفأ 8 عقتلا ءامس نم هس

 ةبراشأ ام ىكضلا هجو ةوسار

 اهبلاتس خاورالا فلس
 هتوطس دب ملام ءرملا بهري ال

 ةمركم ءانللا ىلا صولا ل

 سملمو لوصحم نافتص كللافا

 ا

 ررشلا رياطت نع
 رردلا ديالا 0

 ررغلا قئالخلا يف

 نطلب ”لانثالم اهببأ الع نم

 حالصلا يهاظ ىهاظب

 بعت ىهنلا مكح يف وهلا ةحارو

 باطلاو مزعلا يئارم هيدعباأ نم

 تنيشلا اهني * نم تغلط  ةلغأ

 بجتتحم عردلا ماهنب هءاطيش

 بسننلاو هجولا ناضيبالا قرشأو
 باس انقلاو ضاوق يضاوملا ثيح

 الا يطل ىوتسا نانسلا ال 1

 كضرنإو دوبشلا ناذاذالا 4

 انيستكمو ثوروم ناعون دحملاو

 هر



 # يلع اولا مسالا نب مساقلا ةلا ذك

 ضر ابيضلا -ليخ

 ىكرفو ىتتس يف

 يذرعل يت-حو

 لتلك يل ا

 سلغلا لثالغ يف هيبربنع يا |
 ماهغلا اهداح

 00 رم
 دال نما تفر

00 



 * يطساولا مساقلا نب مءاقلا

 هوجو نم ةقالطلا نودبو
 ممندعقا دجحل اوماق اذا

 ليحتسف دوعصلا اوبلط ناو
 ولعي بالودلا يف لهسلا كاذك

 ئ خنراتلا هسفنل اندشنأو

 نضابشا هيف قدص انل

 هيدب يف حتفلا فرعي ال
 يطعي نيح فيك هفكف

 ١ اننا هسفنل لاخلا

 اريخ كرهد رايخ نمدرت ال

 كلا ىلع ولعب بابحلاك قنور
 وقلا ةنسلا قافنلا يف تبذع

 ةبراغملا ةقي رط ىلع ةحشوم ًاضيأ هسفنل يتدشنأو

 ببطو . ةرهز يف

 ثيضقلا لع ولحأ

 عيب رلا ةضور 8

 هع ىلع وهز

153١ 

 ليقصلا رححلا كل ودس سك

 لوز. اش لوزالا اومزا ناو

 لوزن هل. دوعصلاو اًدوْعَص

 نلتس طسبلاب نحو
 دخأ آب اذ

 كام ءالمملا دعبو اعيش

 تارخأ بارا نم كيعبش

 بابا بابَحلا تحن نكلو س

 تاذتلا ناديا وسلألا قود

 حالم هجوأ نم يباتسا

 حاقالاو درولاو ْ يناحر

 لاحلا ةلح 8

 لامشلا ب ترم

 لامجلاو رسل

 حاصوهولدلاب 2ناوشن
 حارب هرغث نم 2 ينايح



 ظ « يلعساولا مساقلا نب مساقلا ا

 ضاضقتاو ابففأ نء عولط يف موج تحب سوؤكلا سومشل
 ضارعالا ىهاوج نع تقطن  ًاسورع نائالا ىهوج نم لجاو
 ماما هنو كلم طاسا هه و ءاه كنزا تررأ الك

 | امال ”قوربلا اهننرط قلم مايل نقلا. ليف
 ضاخللا تان اهود تاصف قوت مازرأ دوعرلا نأكو

 ضاهللا لفحجلاب يرست سه اظلا كلملل دايجلا ليبص وأ
 ١ روكذملا يسلبانلا نبا وجب. هسفنل يندشنأو

 ”0 دق اء اناهت ىلإ نيد ل

 ضينبلا قلللا نم ادب هيفي رخع نم باذ دق
 ضيرقلا سعج يف ضعلاب ماذلأآ تدعحت

 ضورملا عيطقتب 2 ع ةسلطا“  حتلقت

 روكذملا ىنكاتلا ننا وج ةيفنل قدا
 همقس ايف كشو ه _يولدم 0 نم اب

 000 الأ امو هسق“ رخم ىلا رظلا
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 الآ ميش نفت هنأ نيد ال

 0 نس تت ةساهأ انك

 3 باح ةنس ةجحلا يذ يف هسفنل اندشنأو

 ا ادا باقل هضعب توع لءاذ ءالهجلا ىلع يضغب ىرأ

 0 )ل3 مزيزع ءايحأو نفد ريغب سوفنلا نوم مم

 ' ليوط ريصقت لوطلا يف امل فك ىو ءامسلا نوطشب
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 ايضاقتتلا انأسأ انكلو انأدب نكت مف انللظ انا ملق ناف

 دس لو . هراوع ركسو . هرودسام نم 00 هروصق ىلع رصقا هنأ ول

 كلا كلين نم ناه ه رعو هراع ىلع هبنأ 8 هرسع ىلع هتبوطل ٠ هراون

 هفتح نع ء ثحابلاك ناك ن 3 راثملا عقنلا ماس ن ”لفا .ناثملا نإ

 لويسح م اندلا ةايحلا يف مهيعس لص نذلا الامتأنيرسخألاب قف هفلل

 هناف مق نيف مسن ةديصفقملا هذه 8 هؤطخل 5 لوئسحم 0

 مسقلا نأ يواعم م قو يغفل م دق نيع- ”ًاضيأ مسقيف فش سردللا بدأ هب

 يوغللا مسقلا أم ةياسرلا يوغل مق نيس 0 هناف يلغفا

 ةدرصق نم ةيسفئأ يندشل 1 هه 0 رصتخملا اده لمتحي م اذكواذك

 رربيم تنال هع اع تزر زرطم رادعلاب كهحو حب

 زرغيو ضايرلا يف تبنب نصغلاو ةضور كلابصلا نصغ ىلع تدد

 ص رقلا راحو اهم قيقشلا لحخ  ةرمح كدخ تانجو ىلع تنعا

 رح كنج 0 سايقلا ىذقل فرسول ةوس اع تنك

 ةديصق نم هسفنل يندشنأ

 ضايب يف ةرمج نصغلل هنم 2ضانرلا هز قوف نسحلا سه
 يضاوم نوفملا نم فويس ض فلا هسجرتو هدرو ىمح :

 ضارربلا 5 هدع تيؤر عاب كف رول

 ضارملا لاولولا هنبإبأ سعت ا بل 1 هب مف



 هك يلعساولا مساقلا نب مساقلا ١

 الو .اديبع دعو . اديبل دلب دق هنأ عزو ٠ لاني نل ام ىلا لواطتو .لاطو
 ا ةيناطلسلا مراكملا اهنكلو . ظن اكرعشلا الو . عز مك سعالا سيل هللاو

 '.اهرفكف هردق نم تمفرو .اهرتسف هركّذب تهون يتلا ة رهاظلا ةيكلملا

 آ) اذ يطعأف . ًاعارك دهلا باط الو هيلا تيهننا اذا هرك ذأ ام هلوق

 سو دعب ابع ال تاق. هفشكي, نم ىلع جرم و . هفرعي نم لع جرخ

 ٍ : سورع دعب رطع الو

 ملا تا حبصأ ملانأ اذا هراتتود ناريغلاب انأ امو

 . ةدم يف مده دق.هرد دئالق نم اهنا معزي . هرعش نم اديصق تدصقو

 ' مظنت رد يأ كسفنا رظناف :اهنف لاقو . نينمؤما ريمأ اهب حدمو .نينس

 ”0 يهل ليل طاع. هنأ ريغ ًاظان يرممل ناكف
 ٠ لمضاف صقتلارهظي 1 افسأاوو . صقأن لضفلا يعدي رك ابجياوف

 )00 ءالبتس نم اهف نخ ام ترمظأو . هتاطلغ نم اهفاام تعبتتو
 000 00 ايتك نأ دس . رمهتلا ليسلاك هيلع تنقدناو . رفلا نلجأ

 ظ 1 . هطبضو هنارعأب ا
 سيعانقلالزبلا ةلوص عطتسا مل  نرق يف زلام اذا نوبللا نباو

 ٍْ معلا نم ًانكممت اهنف مدع . انكم نيرشعو دحاو يف اهنم أطخأ دق هنادحوف'

 000 ا اهنهو . رظنلاو ةءاتكلا ابحضوت اعضوم رشع ةتسن اهنف.. ااكماو

 ”00 ك1 لع ربظي امو . ةراتنم ديج نم اذمف زظنلاو ةلداجلا اهحضوت

 يبث يل عقو ناو

 . ةملظلا بيذعت هنيدعالو . ةملسلا بصع

َّ 3 3 5 

 ' ١ انصعاال . هرامعتسم قوثم وا: هرعش قوزم نم
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 سحأ 3 ستفلاب يأ نأ هللا ىدعف : هو نامزلا ديك ىلع ربضا تاقو

 5 هدنع نم

 ماتقلا حلاو يملا ىلامت ل وذالا لع مز
 ءارعش ضعب نع . هيلا لوقلا يف مجريو . هيلع لوسي نم ينثلب نأ ىلا

 هل دهشي .ديلولا تب هدنع دشن هنأ . نانبلاب هيلاراشي نم . نامزلا اذه

 هلوق وهو .ديومتلاو ةحاصفلاب
 رذتعا تق لقف يف ونذ تراص أم «لدأ يناللا ينساحم اذا

 . هتاذأ ىلع يلق تربصف . يرتعلا ىلع اني رخ دق رك. يرتفملا لاقم لاقف
 ناسل اع رعش يلا ةردابلاب ييردسا ىتح . هتاذق ىلع ينفج تيضغاو

 .املازز ضرالا تلزلزل .يسلدنالا ءىناه نباك. يسلبانلا ناكولف . ةرداملا
 .ءايضلا ىلع ةملظلا تفرشأ ىتم جعلا هلل ايف .اهاقنأ ضرالا تاجرخأو

 نمقلا يهاضب فيكو . رمقلا' نم ابسنلا ننأو .ءاهسلا لم شرا 0

 لك يفو . دعرب عارا ةءاحسس لك يفأ هللا ىلا يرمأ ضوفأو هلل انآف . رمثلاب

 : دعس ون داو

 لئامثلا مركلالا مهب ًايتش ىرت الو ملا 30
 . ىعرقلا ىتح لاصفلا تنتساو . ىفالاببرقسلا د 30

 لدانمطلاو ىصحلا بهشلا ترخافو ةهافس ءامملا ضرالا تلواطو

 :اريزج رج الك ةنآل الا .فرسلاو دمت زواجتتلاو.فلصلاو 00

 فكرا دق هنأ نظ .تيمكلا نكرالكو .اريرح رج ق0

 هفنأب مش . مرك ريغ نم مرك أو . مظع ريغ نم مظعأ الكو . تيمكلا
3 
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 ءاع عمس ابوغن نب كرابملا نب نيسحلا نب دمحأو ينادناملا رايتخم نب دمحأ
 اب ماقاف هم ةنس يف باح ىلا دادغب نم لقتاذ يري رخلا نع تاماقملا

 ةدع اهم فنصو بدالا مولع ل لوثفو "ةئلو ارح ابلهأ ديفيو معلا ئرقي

 ' 0 بل رطاح نم 3 هراد باب وه يلع هالمأ ام ىلع يهو فياصت :

 ه رش باتك . ينج - نال ممللا حر رس : بعك: ل ةئس ةرخ لإ ىدامج

 ع "اا كلق باك نبأ ىج نال يولملا في رصتلا

 اماقملا حرش باتك.ةدملا هذه ىلا مني مل ةغللا يف باتك.مجملا فورح

 اب لع را تاماقملا حرش باتتكم يزب زعلا بيرت محملا فورح ىلع

 : باتك . رخآ 7 بيترت ىلع رخآ تاءاقملا حرش باتك تامل

 23 ةديبفق اق رعاشلا يسابانلا نبا ىلع دخأ امف ةلاسر نك ةليلق

 ة دجلا : املوأ هيلع هللا تاولص سابعلا يبأ هللا نيدل رصانلا مامالا يف

 لو ةرهطلا هو دحم هقلخريخ لع ةالصلاو ةرهاظتلا هسن لع

 و 3 لئاوالا ىلع رخاوالا تمدقو 5 لئاذرلا نع لئاضنلا تح 0

 ]اوحالا رابتعاب 00- ءاطع راصو.. ءاملعلا ردق لهو . ءامدقلا دهع

 الندم تعش ديد دف متو لع ىلا يه رادقالا

 هقأ ريصق عدج ام رعأالو . يرثتو يظن نم تيفخأو يردقو. يركذ

 .هسفن رعش نمو

 ا
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 دقو هياكل هع هذيملت يواخسلا دمح نب يلع نسسحلا وا نيدلا لع

 هك ثراقو طم عماج يو هل ترك ذو لاق مث مث هحالصو هعروو هنيد فصو

 دق لاّقف وه ام ىردب الو نينذؤملاريغ نم هيف عمم هل ناذالا نا لبق دق

 نيبو ينيب ترج مو يل لاقو . لاوزلا دنع امص ذل ايارف هلت

 كب يلابأ ام ّللاو هل تاقف كلهأسف اذك تلعف لاققف ةيطاخم تاطيشلا

 ةبادلا ىلع انأو يعم ناك نم ينع فلو قب رط يف تنك موب يل لاقو

 كلذل قبو ةذ أعتسالا ىلع تابقأف انين ب امهدحأ يتيسف نانا لبقأو

 يعم ناك نم ينقل لاملا كلت يفو هعد رخ "الا هل لاق مث 6 هللا ءاش ام

 لدم ناد اك دل دج مف ةلامثو انيع بلطف كلذب هتيخأ

 نالت ناو لجو نع هللا إلا مسهمم اهملعي ال ءايشأ ىلع سلا يف هءاحصأ

 روظبي ام همم ربظبي ال هثاكذل هبال رمعبب هنأ هب بابرب الف هفرعب ال نم هيلا

 هتاكرح يف ىمحالا نم

 6 روصنم نب رم نب مساقلا ْن مساقلا “٠

 ةحملا يذ يف هد٠ ةنس يف قارعلا طساوب هدلوم دم وبا يلعساولا

 يو ببدأ 075 ةنس لوالا عير عبار سيجا موي. يف بلحم تامو

 وحنلا ارق . ناشلا اذ مس ةفرعمو ناسح فيبلاصت هل فوأ ل١
 ءاسؤرلا ديم ىلع ةغللاو سيبش ن قدصم خيشلا ىلع دادغو طساوت

 ىلعو طساوب يتالقابلا ركب يبأ خييشلا ىلع نارقلا أرقو بوبأ نب هللا ةبه
 ةخالا تا ًاريثك م عمو ًاضيأ طساون ي جاما ن بايه نب ىلع خيشلا

 ن 7 حيتفلا وأ مهم : ع مهحرش 0 ةعاج ىلع ثيدحلاو ومتأاو

 تتح دل تسسلم 7

)55( 



 6# ةريف نإ ىلع نب مساقلا »+ 1081

 و في رشلا يأرللو.تدهاج ولو اهتضِي رف ةصرف تزهئاو.تدهتجاو
 أمت هللا ءاش .ناومسلا ديزم لمؤي.ام قيقحتو لمأت ام نيسحت مامالا
 # ماقلا يبا نب ةريف نب مساقلا ٠ع ا
 ءارقلاو وحالا يف المضاف ناك *ىرقملا يطاشلا 9 ينيعرلا دمح وبا ١

 م ةدصق مظن سو هيلع هللا لص هللا لوسر ماو هل ريسفتلا ملعو

 ادع هرب ناكو نلا دنبع نال دييملا باتك يف تبي ةئامسحخ

 ١ هلوق كلذ نم مهي داكب ال

 ١ امراكالا تمس نيح ميلميلامو امتالم تدجو ام ذا يتومولب
 ' ائازعلا فشتست قافن رش ابقافن مولعلل ملمت اولاقو

 1 هلو ةليوط ةديصق يو

 بئاوصلا باحسلاك ع يطم عمدب يئاصم لثك ال يلب سانلا كب

 بكاولا ضارىع ءاوها قّرفت الغ تنخ 9 انج ااكك
 الاجر ناكو فحصملا طخ يف ينادلا ورم يبال عنقملا اهمف مظن ظن ةدصصق هلو

 لاملا تاماركه بلع تربظ لمفلا يف دع لوفلا يف ودم الاس
 كاذ عسل الو نذؤم ريغ نم لاوزلا تقو رصم عماجم ناذالا عامك

 ناكو اهيع هوعلطي مل ءايشا ىلع هباحصا لذعي ناكو نوحلاصلا هللا دابع الا

 مماثلا رصعلا ةالص دعب دحالا موب هللا هجر تامو.. هبي ةنس يف هدلوم

 ةيراس يناسيلا ة ةربقم يف نفدو ةة٠ ةنس:ةرخ آلا ىدامج نم نب رشعلاو

 07 نسملا يبا نيمامالا نيؤشلا نع ةءارقلا ذخا . رضا نا دعب رصم

 | الأ خيشلا لاق . يرفنلا صاعلا .يبا نب دمحم هللا دبع يباو ليذه نا
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 . هودنع فعضاو . هولع هللا فعاض يدب ولا ياسلا شلجلا نم لصو
 مشباو.ءارغلا ةفركلفاب مدنا باتك . هدوسح دك او: هداك

 قلتن !6 هتيقلتو . نامزلا نم نامالا باتك هتلفع . ءازذعلا ةمركتلا نع

 ركشلاب ربما لوطلاو . ربلأ نه عدوا ام تلباقو.ناسحالا ةفيحص ناسنال

 ليمحتلا نم فهلا ام تدجوو . لقتسملا كسدو . لقملا دبج وه يذلا

 ذا . هيلاوح موحت يلامآو . هيلا قوتنا يعاطا تناك ام ليما نم فحناو

 ةنوارلا نع اهربخ تيورو.ةيديؤملا ىقانملا فصو تيلمتسا ذنم تلاز ام

 . متاملاو يل دئئارلا نوكي ناو . حتافب نا ىلع يلق ثعبإ . ةيفرشلا ةفيرشل

 . ةببرمضلا نع ماسهلا لوكت لكتبو . ةبويهلا صوكت صكتي وهو

 تيردب ثنا ىلا . ىنعو لعاب مايالا يجزاو . ىسالا هماجحأل ذباك |

 طشنا نا دعب قبب لف . تيب نم هللا يحب فيك . ثيراو تبله
 مشهلا فزاو . رحه ىلا فشحلا لقا نا الا . لاقملا ىعدتساو . لاقعل

 .لجولا نمةشعترملا. لحخلاب ةحشتملا ةمدخلا هذه تردضاف . رحشلا ىل

 تبرق ناف .ريصقلا ناسالاب هنع رذتعمو . ريصقتلا فلاس فرتعم اأو

 يل قحو .ىنمت تناك يذلا كلذلف . لوبقلا ةوظخح تنرقو : لوصولا دنع

 .ةيدنالا يف ابحضافمع ددنو .ةيدلا يف راوحلا ءاغلا ثيغلا ناو . ىنم نا امل

 ءىرصا .لكتل نا لع. تلبقام ذا تحلظ الو . تل رق اذ 00١

 فقو اهف يداهّتجا حضو ناكناو . ىوقتال برقا اوفعت ناو . ىوث |
 اهدربايف . رظنلا صاقتناو . ردقلا ضارتعا هيف دك أن يذلا رطولا ن
 ةمدخ يف دعب تمدختسا نا مث . دهنحلا همداخ ىرشبو . دبكلا ىلع



 انك

 يتيلوأ يتلا كتنم لاحمو

 5 : تاسالا هذ هنلا ىرخا ةلاسر ردصو

 ىنس امب ينها يس لب كينهأ

 ايناع تنك ام دنع قلبز ترك
 تظيتيت دق : نا كاناو ذا تنفاو

 ههبش كرفخ مظع يف امب ارخفف
 يذلا فاهرتت تنلم فيولا لامج

 يذلاب كينها يلا بجم نمو
 55 7 يف ارئطلا ةءالوو هته ينئارهطلا ليمعما يبا دماؤملا ىلا ىتكو

 إ : هتخس اذه باوحي يئارغطلا هباجاف

 ةروفث تاحيسلا تركمصا ضو ام

 تن. باعك نم جيلا
 هنئبأر .بريج تهتف يلا قلو

 هتلبق . لع ' ةرشع هاا

 هنأ ولو ْولْؤل نع هتضضفو
 هقار اهف فرطلا هنم تلجاو

 يذلا لضفلا يف درفلا تنال اينق
 هءأبل تعضنرا ال ىرتما كنم

 اعرام دبع ىتج 4 ملساف

 هيعس رصاقت فرا كيلو رذدعاو

 © يريرحلا يلع نب مساقلا 9

 قال لاحم نمحصفا ركشلايف

 ”دسأام :و ىنملا لي ' نم هلل كل

 ١ نم كيلا ىتاماز1 هذغ

 :ولاهتاقم ضرالا لها ءاضرال

 ة اذا مانالا يف هبش كل الو

 او زعلاو تيصلا كيلع ضافا

 :س نم نس اذك نكل هب ىنها

 يلي

 )اس ةافكلا فرشاي كانع

 ةروشنم ىأر ذا يلولا هين
 . اديب ةفوأ م املا فلا

 هرودشو هلوصف ناز طمسلل
 . ورس كفا باقلل حانآو

 هرون ةلابجلا تالفطا كالو

 ظ ةروطش تبلتحا ال ىهدزا كيو

 هروسكو هنهو ربجلو هنم

 هل رفغاو هريصش |اروصقو
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 دج يف ةمامت يفثيغضفرا 5 انني همابملاو ينوركذ 1

 هءالع ماداو هءاق هللا .لاطا انيس بقانمب ينخش فصو يف تذخاو

 .هددوس حدم نم هددصل انا امو هءادعاو هداسح تبكو هءايعن سرح

 .نيربب, لمر ددع ةلواحم 8 .نيرتغملا ةباثع ت تيكش ىدذفلاو هلوطن تت

 يتديقع هللثع اع .ةيئاصلاهنريصب و.ةبقاثلا هتيمل أنمى ظحا نا جار يي

 هل تصلخا يتلا هتحنافم ةلباقم يف كلما امو يتدوم هليخ لع دس ْ

 مهقا يذلا انا و.هفن اح ولنا يذلا ءانثلا الا .قبسلا ةليضفو. قملا باجيأ

 يتلا.ةدوملا ينابم ديش ال قيفوت نسح هناعس هللاو .هفئاظو تقو لك يف

 .ةريلا هلئاضف ءالقساب جبللا طرفل ينا مث . ةدملا يناقم لضفا اهدتعا
 ابعامس ثرطأو.نايكرلا هصئاصتخ نع لئاسا .ةريسإ 00 عالطتساو

 ذوملا ن مئاقلا وبلا نسيرلا تيدالا حا رضح .: 10 ناوشنلا' يرظ الو

 ام ًافلكت ددزاف . اءادو هيلا ةيعادو . نان اوم هتيفلا هئيكم هللا مادا

 الخلا انديسلاملع تالدتساو.هنع يللا أع انني م 0

 هده ةيداتن :ةياكملا تحتفاف :هلضفو هلاضفار وفر 000 .هلثم ركش

 ثعاو ابيضتقت يتلا ةمركنلاو . ةداتعملا ةلصاوملا ةنس دادمتمساو . ةداهشلا

 هتيحيرا هبجوت أع هيف لوطتلاو ةدكاو ىلع فوقولا يف هنأرو : ةدانسلا

 ندب اهردص ةلاسر ةلودلا د دس ىلا شكو .لا كا

 ْ : نيتببلا
 اهكيإ

 عاطيو هلعل )١(



 ١/١ * يربرحلا يلع نب. م.ءاقلا * 5

 ايف هد تبكو هتدامس تعانضو انديس ءاقب هللا لاطا ترك اذا ٠ '
 ةوسحلا نملقا تناك ناو ةولحلا ةاقالملا كلتنم نامزلا هل حمس | 8

 نم بقعا اهف تركف اذا مث هانساو فاعسا ىلحا اهتدجوو هانسح ةمق

 و ةحنملا يف يف عجر ارك هدو ةقرطا نم ردصلا يف سيحملاو ةقرفلا

 داقت نم باذل ”وجرملا يقالتلاب وِحشملا ىلقلا ةلمت الولو ةحرتلاب ةحرفلا

 ينغي ام ةيعملالا كلن“ حماول يفو قوطلا نعورمت بش لاقلو قوشلا 3
 ذن برعا ام ىلاعت هللا ابسنأ هرضح نم لصو ناكو ةنوطلا كلت نايدت ْ

 ”مب رغتسا الوهدرو نم ةبوذعلاعدبتسا لف هذحو جحسرابتو هدبعم< رك نع

 ماش لوطلاو رماوالا هذه ىضتقع و ةدبع نسحو هرب نم ىلاو ام
 بارعالا ةحلم عالطتسا اماف رغلا هفراوعب يفارتعاو ركشلا ىلع يفاكمنا

 1 *. ىلع اهندوسع ىلاعت هللا اه ا

 را لك نع ةقئاملا برعلا ةثداح ضرعن لولو اهقلخ هوشو اهتيش ([

 ”قزرت نا وجرا ينا ريغ ةنيزملا سطخلاو ةنيقملا سورعلا فز " 6 اهتز

 ؛ |0 ادقل هقا يرحأ'هبتكلو ارضا مدت هيج الاو حابقلا ةوظخ
 آب شتا نم ركك اهب مرككلا ىلع يركك فحتلا سفا مقوم

 ءالسو ءانث بيطاو ءاعد لضفاب مودخ ءاكملا سئئر ةلودلا نيما انديسو

 ضوأ ام لثتو هتحرش ام لع فوقولاب زاعبالا يف هتمعن هللا ماذا هنأرلو

 5 ادا ىلا يريرطا نا دك كة ىلاعت هللا و ةزلع
 : ءاقللا لبق ديملتلا نا

 ع 7 دهلاو ةداسلا لها دعاص يب هفكي ءازملاو ع هللا ىزح



 ١/4 4 يرررملا يع ني مباقلاوف
 مرومتيل هالماام تم داعتساو ابمامتا ري نمرددحتاو 00 0

 ساوُلا ةرد د هباتكك َدامتاو اهذافتاب هرك فاو. اهم هيسضتلا كاش دال

 نم. لصو : اهنم لوالا ةخسن نيياوج "يلا بتكف « صاوملاا ماهو,

 هب داعس فعاصضو هتمعلو هزع سرحو هندمو هءاق هللا لاطا اديس ةب

 ميظن رد هن يفو عج لوط هعدوم مي رك باتك هتدسح 3

 رهدلا ٍدعسا يتلا تاقوالا ترك دو هلمأتب ًائيع تررقو هلوانّت» تبهنإ

 نم هيلو ام ىلع هللا تركشو هتباورو هلضف ءالتجاب ىظحاو هتيؤرب

 ةداعيسلاو همن رب ةنهار ةمعنلا لمح نا هتمظع كل كأم

 دلولا سيئرلا ديسلا.ةناجن نم هب يترشب امب تررسو هعبضت اددأ ةيذاب
 رمش نا دعبتسا مو هناقلب سنالا ددج يل حاتاو هئاقبي هللا عتما

 هللاو رمثيو ةيكزلا هتحود نصغ قرود نا تعدبتسا الو ردبب لب هلالف

 نئامي ىتحرادقالا ةاناومو رارسالا ةهاقر يفر اصمالا لولا هيلا لآ
 نإ ةحلملا اماف . هطابتغا هتزوح مهفعاضتو مهعامتجاب فعاضيو هطابسأ
 ةدايزلا اهب قال ناكملا اذه ىلا نيددرتملا دحا عم اهذيفنت نكمأ

 «صاوملا ماهوا يفصاوغلا رد » اماو.هب زعوا ةدارالا قباطي اك اهبذهاو

 نا ىلاو دق ناكو ءدبلا نم ابحفصتل دادغل ىلا داعصالا ىثنب ناوجراف

 ىضاهناو ءابنالاب يفاحتاب ةمركلا هتمه لوا اف ءاقتلالا نم لومأملا لبسي
 باتكلا ةخسن . هللا ءاش نا ىلعا هيرو ءاوهالاو راطوالا نم حنس امب
 : ةووك دملا ةحللا عم دفنملا وهو يناثلا

 بونذ نمل تداع دقل "يلا ةرم ”نسحا مايالا تناك نئل
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 : تاماقملا نم هلو

 هظفل ةقرب ير ىوح ىوحاو
 يتاو دودصلاب يلدفا ىدصت

 هراروزا فوخروزلا هنم قدصا

 الكو هنم بيذعتلا بذعتساو

 ةنضم. + قيلقاو ياخ ىلا
 هرشن باط يذلا حدملا ينم هل

 هرعأو يلرعأ فم رضت ىلع يناو

 * يريرما يلع نب مساقلا #

 فشتسإف هاشغنو ةهبش هيشتغت هاشاح يشعلاو

 ذراثد و يشاج ديشيلو هوؤش ةيشغ يلغشيلو هنوحش ةكراشم ينحشريلو

 رافشلا ذوعشم ةشاشبلا يرشتسم ةشاشحلا شعتنم شاع يشامكنا
 رسوقنملا شنتقو سوجمو خرشب راعشألاب اذاحش وا رشاالل ًاماتش رارشلا

 . ها رشحلا عيفشو رشبلاريشبل هفيرشتو شرعلا خماشلا شطبلا ديدشلا

 ”وطشا يوجت مرش

2. 

 رده دابسلا فلا ينرداغو

 هرسأب يلق زاح دم هرمسأ ىف

 هر ةيشخ رجمحلا عامتسا ىضراو

 هرب بح يب دج يباذع دجا
 هرسس ظفاح وهو يتلق ظفحاو
 هرششل دعل نم دولا يلم هنم يلو
 هرمال يدايقنا يف اولحرملا فا

 'بتاكلا ذييلتلا 5 دعاه ن لضفلا نب هللا ةبه حتفلاو ا سئرلا لاقو

 يريرملا ن يلع نب مساقلا دمشو ا دحوالا م مالا لحالا خيشلا ناك

 | متو هرصع ديرفو هرهد نايبعا نم هما مامالا هنع هللا يضر

 .ةبئاكم تفاجاو ينان تناكو لئاضفلا يف مهيلعربغو لئاوالا ةقبط قل

  عامجالا عقو الو اعنا يلا تاماقملا لمح هئادشا دنع 40 ةنس يف ةعدق

 . مظن نا لاو هن واج تاتو ةاط هنن ايعاينو دادتن 6 . ةنس يف هن

 ماو ةزوجرالا هذه ظن يف عزشف نوئدتبملا هظفحت ار صتخم وحنلا يف



 ةرعاتشملا ةر وشم هداهم

 هرعش نوليعتلا ءارعشلا ى ١

 هرعش شقرملا شبقرتب وشو

 ينوي 2 ْ

 هنأبشو

 اال * يريرخلا يلع نب م.اقلا »

 ريشاكملا :ءاجنشاو: ةرعش داشلا يراعشو .رعشملا شرم م00

 هروذشب ةراشالاو هعفاوش ديبشتو همئاشو ةغاشا لفشو هرشن» عشاكلاو
 رشقملا هدشت ةدابش دبشاو هفيرشتو هعيبشل ةروشملاو هفوشو

 'ىلاشلا شهدت هتدهاشمو  هؤاشنال فشاكلا عنشملاو كالا

 دشلا نانكتساوادقرا ريخات متهاشلب يثانلا رعش يثالتو يثانلاو

 طرشتلو ناطشالا يل اذثذ هتيغاشملو نبا نيشنو نجايملاوح هتنحاشلو

 ًافذش هش شب ًافغشو ًاقرش خيشلل ًاقرشف ناطيشل

 ةراشعو :::ةروكامتما كرش

 هىعاشمو اشملا, وجتشم  هساشف

 ءاشانو هيزلكشتا  ةءابكأ

 هرشانو قوشملا ىرشب هروشنف

0000 
 هدهاش رشال شاج يفرشم ابش
 لك راشدق امونكتعشسلعق

 هرطاشف هداثنلا

 هدا نسما فاشلم اقر

 هرئاشب عيشن 1 كا

 هللا ثم

 شيطي ريم ةمابش

 هفهشلو

 ةطخش يقايتشا ظاوش نلعشيل ءاشحاللا خيشتو ءايشالا دهاش ةيشاو

 هعوسشل ي ةأاحيتساب رعشل خيشلا تقشانف هطشن ضاق ل

 قارتكالا هم يلكشنو ىثوم ا هديشنب يتياشوو هعييشتل يناس
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 00000 «يريس ص9 ل مص
 و هسلردنخ شا نسلالا سرادن ساالاب تمع#و 500

 قلمك اذ هيراتس ةهوروسم ناسحاو ةنارسم سلجم نساخمو هيك

١ 
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 كاملا ةسناؤمو ا ةالإب ورشا تفوسو ءاعدتسالا: تعسونو ءارسالا

 9 يبان 0 راتلاو ليسإلا 0 لبسسلا يرقتسا 5 ا

 لأنبو د فرس

 7 سيفنلا تامس نسح بسانب ولسلا سابل سيلو يتالس
 ًّ  نييملا ي ' ايلا اوصإو ةتمالجا . ىنانناا نمي

 00 نومرت

 . سوفنلا سمرت موسولا سمطو 2 موسرلا سمطب يدوسح رسو

 |نيرس 5 موس ضاعتساو ةربح يتركسأو
 | اتوبو ىو ينعبسأو فالسلا ساكب ماسلا قاسو

 ) وو كاس لابرس ىسلاو .بتغتسم . ةسبل . هومكأس ٠
 ا وس اهزيلطاسا ريس تانبلا - طنب

 رعاشلا نامعنلا نب ةللط با ىلا ستتكو. مالمالا لوسر .مالسلا انبسحو

 2:ا داشرأب: هقارف ىلع فسأأتبو هركمدو هحدم ةرصبلا ىلا هدصقال
 كام هع اير اشقو هشاعم شير .ءارعشلا سمت خيشلاب ينغش هيث

 را ينئرملاو ةوشنلاب يشنثملا فغش لك اشي هناعشتبشوشعاو هاش
 79 ةمشمأ يركشو بارشلا مشب ناشطعلاو بابشلا خرشب نداشلاو

 رعقسلاو ديلا دغرتمُملاو دشنلل دشانلا ركش هءاشد هتقفش دهاوشو

 رشتسملا ةلعل )١(



 اا 6# يربرحلا يلع نب مساقلا 9+

 بالابهاذىمالا يداب اهراكذتل يشنأف يقالتلا مايا " ركذأ :
 بدعلا درابلاىلا يداصلا ةن>الو كل تب 1-3 ىف ةلع يق

 برغ الو قرش ًاموتكم ناكأل ماوه تمتك ول ينا هلل
 يبتك نع ةباجالا لاهاب مكاضر هفشو ملا يلق اجش ام
 بتعلابو مكيف باتعالاب رفنأو هنوضترت امم ضار يفنا ىل

 لل عم عيل ىرسملا ينزوعأ»و موحن يتارعلا ٍدفولا ىرس اف

 برتلاب مع ءام دج مل نمو هرورص نع يان يباتك تلعب

 ينتستو يلاح حو رشم مككبط ١ يحراوج نم ةعضب انا تذل
 باقلا بئتكم خيشلا هونأو حش هبلقو عادولا دنع هل تلف

 بدنلا دجاملا ةلودلا ديدس ايح لتحت نيح هب ىظح ام ىلا

 يبس مزازتخا يبسةمركك ميشا
 ىرشلابف ٠ لومأملا لوبقلاب هنم تيظح ناف اهتعاس تب اهتهاع ىلع هذ

 . ملسلاوا .لسرملاو لسرملا ةبيخايف.لقثتسملا ةحل تحل ناو .لومحلاو لمآ

 امظن نيسلا اهنم ةلك لك يف مزنلا ةلاسر يربرملا نبا لئاسر نم

 ىعد خروع ىف هب لخا ف اعين "أع هئاقدصا ضعب ناسا ىلع اهت .5

 .ححنتسا هداعسابو .حتفتس ايدل مسا :ابسأر ىلع بتكو اهملا هر

 سفنلا ديسلا رالسبفسالا اديس ةدس:ناطلسلا لبس انا . 1 1

 هسلا قسناو هسرغ.قسوهسم“ ترانتساو هسنن تسر لدا

 ةدعاسمو: سيسنلا :قيحسلا ةاساومو: سسالا ةمجاسمو لإ

 مسرلاب ظافحتسالاو نيسلا ةمادتسا يعدتست ةدايسلاو بيلسلاو ريسكل



 5/١  9يريرحلا يلع نب مساقلا *

 اع ا العال رملاظ الارق نع تيدججسا اذا هم 00

 اقلا نب هللا دبع مساقلا وبا اندشنا يتامعسلا دعس يبا طخ نم تان ٍ

 هب باك امت وهو هسفنل يدلاو يندشلا يربرحلا نب يلع نبا

 ا دعس يبا نب ليعما تاكربلا ابا خويشلا

 : يذلا لا عبق لعاتسحو ةراضن عيب رلا راهزاك مالس

 ةصلا ىلا يللا ىهس ا" تيعس هعبر دصق نع ىهدلا ينعي ملولو

 0 ادرهد نم هاناو يذلا اذ نمو ردكم ارهد هلع يئادع كلو

 ًاندشلا يطمساولا ىلع نب رايت نب دما سابعلا وبا يندشنا : هطخ نمو

 ا هسفنل يربرحلا لع نب مساقلا

 يناجىنج | اوت! ظيشر راننم همس وذ هيك ذب ام كملح دمحا

 يناج ىنج ام ىلحأ وفنلاب ذخالاو . هن بيبالا نادزا ام لضفا رحلاف ظ

 0 م.ركلا دبع نب دم ةلودلا دبس ىلا يري رحلا نا 2-8

 اوشالا حيرابت نم هدنعو مذالتا بتك : هيف لاق هدلو دب ع

 2 لاولا يهون و . داؤفلا كف . داوطالا عدصي ام ةمدخلا ىلا

 ”ئسب ١ ىمالا حادريو - فلس فوملاا مفدتسل هنكلود لابلا

 | ريدق ءاشي اذا مبعمجج ىلع وهو

 "بركلا اال ةحار هيغ ناك ناو: ٠ ..ةفارخ_ ىنقلاو يرمش حيل الأ

 بحزا مكبانج نم ينارتقا طشو رايد تننأنا دللب ريفا ثول

 بنج ىلا ادع لبلاا يباق كلوا لا قوش دياكأ

 ' سلا نم نيرتما الد نأك امن تنققلا ني نك
 ع

 قايل: نيفين



 ١  يريرلا ىلع نب مساقلا #

 صاوغللا ةرد ا تاماقملا بلتكأ: لكي ء.اصتلا نم قل

 . وحلا يف ةديصق يهو بارعالا ةحلم 00 سايل ءاهوأ

 . هرعش فاتك. 07-0 هلئاسر ناتك- بارع لم حرش با

 : 0 ريهز نب رباج لضفلا ابا يأ تمم لوقت ريهز نب رياج ن

 هيلع أرقأ ناشماب يرصبلا يري للا نب مساقلا دم يبا دنع تنك
 لهم يذلا يرصبلا لاسلا هبحاص نا هفلبف تاماقملا

 هسفنل هاندشنأو ةيسلأا م ك2 برش دق هنع تاماقملا
00 

 وبدي يلوق دس مهفاف د الطلا برش نم نأ معا دز ابا

 هبتالا ةيمس لاعفالاب قدنصي ىتفلاو ريطملا تنعم لق نفت

 برشاو مسالا .كلذ رف لاو اريطم نوكبت .ايك :ابلس 3

 مسقاف نوصم هدو دمخ يلا خيشلا ىلا ايفاح لبقا تايبالا هغلب الف لاق

 .هبرشل نم رلماتع الو خيشلا هل لاقخ نكسم برش لأ الأ هب

 دم هللا دبع وها يندشنا لاق رباج نبا ييدشناو لاق يف يئييدلا نبا ينثدح

 يف يريرملا نب دم ابا ضراعب هسفنل ةبحرلاب هيقفلا ةسلا ١ قب نسل نيل

 9 نر ازد نااطساو تفلن ككلاكتأ اس هيت

 همالم ىنأ رح نم نسسحا ىرولا نيب ءاعكولا ةمالم

 5" )| ةماقملا عجار 0(



 خ * يريرلا ىلع نب م.ءاقلا # د 1/١

 هءاصاف رصن ةكممس لك أ هنا ينمي ةكمشلا نونلاو رصن توح رصن نونو
 ظ هلثم يف هلو . موملا ا

 ءاهو نيعب الا اهم كفن :. اف ىلبل مالب ل

 ارفعي الا اهنم كفن الف هتمزلأ هب ىليلل رقا ايلف عردلا ماللاو رقا يا ءاب

 اوئدح لاق يئيددلا هللا دبعوبأ ينثدح . يذخ يا اهو هنيعب عردلاب يا

 ًالرضح لاق ريهز نب رباج لضفلاوب| يبا ينثدح رباج نب ىلع نسما وبا
 ناتخ يف ةرصبلا سيئر هيحولان, نيدلا ريبظل ةوعد ىق يري زا ىلا عم

 دادتما يف ةباغزاكو يرمصملا دمت فرعي نغم كانه ناكو ملانغلا يبا هنا

 ىنغف ةيغنلا بيطو تبوصلا
 اباذملا كايانث يب بذمت مسهلأ يذلا
 اباجاف يلقل ك  انيع هتلاق يذلا ام

 لاقف ًائيش اهيف ديزي نا يري رملا نبا اولأسو نورضاملا برطف

 ابا بوبحم وهو يلق بذع نمل لق
 ٠ اباغتو ىلاغل_ ل صولا هتم”نايذلاو

 هذ اهريغ ميينغي ال نا يننملا ىلع اوعسقأو ةعاملا ابنسحتساف . ناتببلا م

 1 يريرخلا ًاضيا دشناو . تايبالا هذهب عمجأ مهموب
 طخو دق كلي دوف يف ميشلا| مدعب نم ًاقنيلا الو طخ للا ”قوليزع ل

 )0 وابملا نيدايم يف ىمس اذا هبئاوذ تباش نمل رذع يأو
 1 هرخص نو

 |. ملس تناو شمت هنع تشع ام. غزت الو لوقا اع يبب اي ذخ



 ىا/١ 6 يريرحلا يلع نب مساقلا 1

 دحال دقتعي الو ازو نيرخابلا الو نيمدقتملا معلا لها نم دحال مقال

 يشك منسحاالو مولعلا نم ءيث يف ناسحاب دحال رش الو ةليضف

 مهيلع بيعملاب هديدنتو لضفلا يلوأ ىلع هءارزا هظفل نم تعمو هدنع

 ناك اما هل تاق رحصاو هيغ يف دتماو رحضاو ينمربا الف لعفلاو لوقلاب

 ملعا ال لاقف ديجم طق كدنع مهب سانلا فغشو مهترثك ىلع مدقت نم

 | هن رط تكلس ولو ةصاخ هحمدم يف ينتملا : لاجر ةثالث نوكي نا الا

 هبطخ يف ةنابن نبا يناثلاو . "يلا اهنبسنو يوح هتليضف تقسلو ”يلعزو
 .نبشاو ةنبطاق نسانلا دنع ريظاو ريساو اهم نا ىلع 000
 هت رط كلسن تا كمنم اف تاق . هتاماقم يف يري رملا نبا ثلاثلاو
 ىلا عوجرلا ينباي لاقف . هتلود اهم كلمتو هترجج اهب دمخت تاماقم ءىشنتو

 ابلمأتا مث تارم ثالث اهتأشنا دقلو لطابلا يف يداملا نم ريخ قمل

 رابظال الا ينقلخ هللا نظا ام لاق مث ابلسغاف ةكربلا ىلا دمعاف املذرتساف
 نا كو . هنع دخاو هيلع ىرق حرش هناماقم حرشو يربي رلا لضف

 باتك ردص يف ةلودلا ديدس ىلا يربرلا

 هنسلا هئفج نع ليللاب همه ىوز دبسمل ىحضلا دعب ةمون اهو

 ةنسلاهذه يف دادشب ىلا يرستس باكر تاب ىرشبلا نم ىلحأ

 هللا سرح دمحم وبا خيشلا لاق ةرصبلا ءابدا ضعبل باتك يف تأرقو

 ةأباعم هتمعل

 تنئع اذام سيدالا اذببأ رف رصن تون 0 ميم

 يردملا دشا هنا لاقيو ماسربلا وهو موملا هباصا اذا لجرلا ميم هريسفت



 ١١/٠ يررحلا ىلع نب مساقلا أو #

 يعين هللا همحر سابدلا ركن يبا 3 رك لاكلا انقيدد طخ طخم تأرقو

 ,اج يدلاو ينثدح : لاقناولس ةفاماك اع نب هللا ةبه ن رباج نبا
 ةنسروبش يف تاماقا يربرملا يلع نب مقل ىلع أت ل هلا ةه نإ

 ٍ هلوق نا نظا تكور لاق حك

 ْ ارض متيقب ام ميقل و اوك متيقو ىننلا اذ لهأب 0

 0  اًربغم اشعش حلارذ ىلا اربغك ا يذلاليللا مخد فقد

 ظ هللاو لاق مث ةعاس ركمفف ارتعم ابغس تننظ ترف اًرتعم ًابخس هلا

 :.لاو جاتحم ريغ ربغم ثعشبرف دوجا هناف فيحصتلا يف تدجأ

 رس ىلع مويلا اذه ا ةجاملا عضو م رتعملا

 باتكلا تاؤم لاق رتعملاب ربغملاو بغسلاب ثءشلاترريغل "ىلع تئرق ةخسن

 ا ا 09 هيلا فاتك دلثم قفاوب ملم 5 ىف تاللقلا باتكَق فاو دقلو

 ب انو تداقاو ظافلالا هل تعسناو ةغالبلاو ةدوملا ةقيقح نيب عج

 ةح اهقتسل نسحأو ابلغاملا راتخاف ابّص و كلمو اهتمزاب ذا ىتح ةعاوبلا
 اج ينأ الو هلوق درب الو هردص يف عفدب نم دجو امل زاحتالا ام ىعدا ول

 0 ١و ةربشلا نم كلذ عم تقزر مث ابلثع يفأي لا نع الضف امرا

 راك اوتقحتسا ام فلاخملاو قفاوملا نم امناسحتسا ىلع قافنالاو تيصلا
 ناوفنعيفاناو هو. ةنس يف اننا تاذوز يا هتدهاشو هتنأر أم تيحت نمو

 يللا ميمثلاب فورعملا رتنعن/ "نيسحلاا نب ىلع اهم نأ ي ىنئلبفهعيرو بابشلا

 الا نيو كر هب نم قا نيكم ناك ملعلا نم ناكو

 « نسحلا » باوصلا (؟) هفىعا هلعل (1)

0.4 : 1 
1 



 ارا * يريرا يلع كب مداقلا 0 ا

 ريزولا ىلا هربخ ىتاف مهر( ىتخ تاطخ م مهبطاخو ارامل

 انداهتف هادانو همرك او هيلا هتيلكب لامو هيلع هلخداف دلاخ نب ناورشون

 هرك ذ مدقملاجورسلا ددز يلا رك ذ ىلا ثيدحلا ىهتلا ىتح هسلجم يف أموب
 ًادج ناورشونا اهنسحتافهيف اهلهعيتلا ةيمارخلا ةماقملايربرخلا نبا درواو

 املاكشا نم ةدع اهلاونم ىلع جسنيو اهلاثما هذه ىلا فاضي نا يني لاق
 ىلا ردحتا مث اهب ييرطاخ عم مو ةرصلا لل يعوجر عم كلذ لعفا لاقف

 ىلع ابض سعو هغم يهَو دادغب ىلا دعصا مث ةماقم نيعبرا عنصف ةرسدبلا

 تسيل لاف .ناب هدسحم نم همبتاو سانا اخلوادتو ايست اوشا

 نم اذه اولافو هظافلا لك اشن الو هلئاسر بسانت ال اهنال.هلم نم هذه
 نورخا لاقو . هسفنل اهاعداف هدنع تامو هب فاضتسا ناك لجر ةغانص

 هعاب وة راغأا ضعب تارج ذخا امم ناكو لفاوقلاضعب تذخا ترعلا لب

 ةلئع نم اهنا يقاقذاصن اكن اق هاعداو يري رأا نئاداوتشاف ةرسعبلاب برأ
 ايار عل تك

 نم ًانيثك دوسو نينلجفل نيب غم او نيتلك سيرت هايم 57

 0 نوطرغيو هيف نوعش سانا رسل دامف ائيش عنصي ملف
 انهفاضاو تاماقم رشع لمع ىتح ةديدم الا مهْنع باغ اف ةئاعلا لوقت
 ناكو . هلم نم اهنا اولعؤ هلنضف ناب ةئنيخ دادغب ىلا اهم دعصاو كلن ىلا

 هيف انيكج نبا لوق كلذاف هتيلح فت ىلتبم

 سولا نم هنوئثع فتني 2سرفلا ةعيبر نم انل خش
 سرملاب قارعلا يف هنأ دقو ناشملاب هللا هقطنا

0000© 



 ١ +» يريرخلا يلع نب مساقلا *

 دلو مورلا رسأ رك ذو هتحالمو همالك ةغايص نسحو هتحاصف مهبعأف

  1مدنع عمتجاو لاق نوعب رالاو ةنماثلا يهو ةيمارملا ةماقلل يف هان

 .ط تيك اهنالعو ةرصبلا ءالضف نم ةعامج مويلا كلذ ةيشع
 ليون يف ةئرابع ةفاطلا نم تسدتو لئابلا كلذ نم تدهاش ام 0)
 اش هنا هئاسلج نم دحاو لكم ىف هداربا ليبست يف هنراشا ةفارظو 1

 يف هنم عم ناو تادهاع أم لثم هدحسم يف لئاسلا اذه نم :

 لكشو هبز دجسم لك يف ريخي ناكو تعمس ام نسحأ الصف رخآآ
 يف هفرصتو هناديم يف هناي رج نم اوبجعتف هلضف ةليملا نونف يف رهظيو
 اماقملا رئاس اهيلع تيذب مث ةيمارملا ةماقملا تأثنأف هناسحاو هنولت

 ل هخ رأت يف يزوملا نا 1 فاؤملا لاق . هتعنص ءف لوأ ثناكو

 ُط ةيمارملا ةماقملا ضرع يرب را نبا نا اهيف دازو ةءاكملا هذه

 | ايلا "ادب نا هرصاو اينسساف ناطللا ريزو دلاخ نب ناورشولا

 ملص امل يرب رملا نا هب قثا نم يندحو.ةماقم نيس اهعاف اهلك اشي ام ظ

 ىلا دمصا باتكلا طلاخو اهنقتاف ةءاتكلا ىتامتو ةيمارملا :ةماقللا 00'
 ةغالبااو لضفلايودد صغنم وهو ناطلسلا ناودد ىلا و لخدف 5

 اوفرعي مل مهن الا يري ملا نب ادورو ميملب دقو ةعاربلاو ةبافكلا لهاب
 قأعتن :يث يا ناتكلا ضعب هل لاقفهلمنو هتغالب مهن رهشا الو هلضف

 ام لك لاقو الق هدس . دخاف هيف كثحابت ىتح ةياتكسلا ةعانص نم :

 ذ او ربذ# اونمتما لاقف ةميظع ىوعد هذه هل ليقف مقلا ىلا راشاو اذه :

  0عيملا نع باجاف ةياتكلا عا عاونا نم هناشا هسف يف دقتعي امي دحاو

 -تجح



 /١ 6 يريركلا يلع :نب مءاقلا 9«

 *« نامع نب دمج نب يلع نب مساقلا لع

 ةريعبلا نم. نم. رق .دلب: لها نمةيعرتسبلا هم ا 1
 ًارقو .مارج ينب ةلحم يف ةرصبلا نكسو هب هؤشنمو هدلوم ناشملا ىمس
 نبا تامو اهب يرصبلا ينابصقلا دمت نب لضفلا مسافلا يبا ىلع دال
 نع 4451 ةنس دودح ف هدلومو هذ5 ةئس تجر سداس يف يرب رح

 يف ةباغ ناكو. هتافو تناك ةرشيبلابو دشرتسملا ةفالخ. يف ةنس نيعبم

 هلبط رقتو هلضفب دهشت فيئاصت هلو. ةغالبلاو ةخاصفلاو ةنطفلاو ءاكذ

 رخاوالا زبعأو لئاوالا ىلع.اهب.ربأ يلا تاماقملا باتك ادهاش ءانك

 اهمذ ايهسق هع مهو هتمسلو هير وصو هسفن يف يد لضفلا اذه مك

 نبا لزي ل ةديرملا باتكا يف ةائملا لاق. . هيت فتلبا التم اليف

 بصنملا اذه تدجوو ةفالخلا ناويد يف ةرضضبلاب ربخلا بحاص يريرل

 لع نب اص ن. قلاخلا دبع ينربخا يوفتقملا دهملا رخآ ىلا هدالو١

 خيشلا انثدح : لاق رفض يف 507 ةنس يف ابم يرصملا يكسمملا ناديز نب

 لاق يهدنبلا يدوعسملا دمح نب نمجرلا دبع نب دمت هلل ديع ونا مامال

 ناحماشلا ورم. ىرق نم ةيرق هو لاق ييدجنهلا هطخ وه تتكي ناكإ

 روقنلا دما دمج نب دم نب هللا دبع كي أيل هيقفلا خيشلا تسعي

 نامع نب « دش نب يلع نب مساقلا دحت با سيئرلا تممس لوقب دادنبب زازبل

 ذات انحش ناك يجو رسلا ديز ونا لو تاماقملا بحاص يري رع

 ماوتخ يب دهيس يف ًافوإ فقوق. ةيسجولا انيك هيك !

 ءالضفلاب صاغ دحسملاو رضاه الولا ضعه ناكو سانلا لاح 3 م



 101 # ديبع وبا مالس نب مساقلا # كل

 ا :5 : فياصتلا نم ديبع يبالو ميدنلا قا نب دم لاق . ةرجالا ينم

 نارا نئيررغ تلتك + كردملا بزرغ باتك ..فيصملا فيزغ
 ”0 لاو ووسقملا فاتك : ءاربشلا فاتك . نا 3 ينام تانك

 ' راتك .لاومالا باتك ٠ .ثنؤملاو ركذملا بلتك . تاارقلا باتك
 يآ دع باتك. : رئاسلا :لاثمالا براتك هت ادحالا .باتك"- نسفلا
 ن ذامبالا تباعد“ خوسنملاو خسسانلا ناك يضاقلا بدا كاتيك نزازتلا

 لا تاثك .: نارملا لئاضف باتك . .ضيملا هساتك + رنوذنلاو

 ِ 7 ةيبقفلا ىتكلا نم كلذ ريغ هلو . ةراهطلا باتك . سلفتلاو

 . : لاق مالس نب مماقلا ديبع يلا نع يرعشملا بهو نب دم نبا
5 0 

 | قلل ةزشع نم يلا بحا- ٍفنضملا بررغ ينمي باتكلا اذه لوق

 فالآ 'ةرشع نم يلا بحا وه من لاقف تارم ثالث هتمهفتساف. راند

 سهاطب نب هللا دبع نب صضاط مدق ىحيب نب دمحا سابعلا ونا لاقو رانبد

 و لارا يف لف حلا دبي أ يح يف ثدح وهو ناساوخ نم

 رض غييلع ًارقبو سهاط ماري د ءاملعلا ىلا قحسا هجوف مهاربا
 رحاص رصن وأو يناسمعالا نبا زضفباو هنقتلاو ثيدحلا بامحا

 ظ ' ن| قاغروضملا يف يف مالس نب مساقلا ديبع يبا ىلا هجوو يمعجالا

 07 هلا دبع ناكو هتلاسرو هلوق نم قحسا بضغف دصقي.لعلا لاقو

 |. لا بتكو قزرلا هع نمسا عطق مرد ين نيتغلا ف كيج

 هل تفمضأ دقو هلوق يف ديبع وبا قدص دق هللا دبع هيلا سكاى

 هقحتس ام كلذ دعب هيلع ردأو هتئاف هطعاف:هلمف لجا نم قزرا
 0 اتت

 : 5 ىلا م لا يل 595 ةيكلم



 اا « ديبع وبا مالس نب مساقلا ظ

 عم تنك لاق طايخلا سابع نع ثدحو . اجرخم امل اندجول همتز

 0 هقفلاو ثيدحلاب هلعرتك أ ام لاقف يلصوملا قس رادب زاتجاف ديل

 تلك كات اولا اذه دضب كركذي هنن هت مدي

 ريتك اذه اي لاقل . ع ننرشعو افيل فنصملا يف تف كلنا معزي هن

 ول يلعل ريسيل اذه اهبف طلغي ةعوم# فرح فالا ١" ةرشع باتكلا 1

 امو يديبزلا لاق . ريخ الا قمسا ركذي ملو اهنع تجتحال اهيف ترظأ

 هيف تدجوف فنصملا يف كلذ ت:<ت0ا ددعلا يب ناتءاورلا ناناه تفلتخ

 حجم نب ىنوم ثدحو .ًافرح نيمنسو ةتامشلو فرح للا 3
 بابرلا نع هلأسف مالس نب مساقلا ديبع يلا ىلا لجر ءاج لاق يملسل
 ناسح نب نمحرلا دبعل دشناو باحسلا نود ىلدتب يذلا وه لاق

 لجر الاب ..قلمت مانا .باحسلا تو با
 ةشاو احا مسا بابرلا لاقف اذه ردا مل لاق

 الاج تابئانلا هوجو اسكو ..انتنيب 200 مسق يذلا نا

 الاخ ةحالملادعننمهجولايف اهداز وباب رالةحالملا هو

 سعاشلا لوق تدرا كاع لاقف اضل اذه ردأ / لاق

 تيزلايف للا س صن .تبيبلا ةبر  بابر

 توصلانسح كءدو تاجاجد عبس اهل

 *ىث يا ىلع لاق . ةرصبلا نم لاق : تنأ نا نم لاقف تدرا اذه لآ |
 ةمبرا لاق . حالما تيطعا ك لاق . ءاما يف لاق . اما يف وا ربظلا ىلع تلج
 ذخأت مالعف ًائيش لمحت مل هل لقو هتيطعا ام هنم عجرتسا بهذا لاق . مارد



 ا # ديبع وبأ مالس نب مساقلا # ال

 »ا لاق دغ ةحيبص يف جرت قارعلا ىلا ىرتك اف فارصنالا دارا هجح

 هوقو هشارف ىلع سلاج وهو مونلايف سو هيلع هللا ىلص يتلا تيأرف ديبع
 تود الكف لاق هنوخاصيو هيلع نوملسيو هيلا نولخدد سانلاو هنوبححن

 !إ هللا لوسر نيبو ينبي نولخت ال م ممل تاقق تدم سانلا عم لخدأل

 |. ا جواخ تناولت الو هيلع لخدنال هللاو يا اولاقف ملسو هيلع هللا

 نيبو ينبي اولخ مث يدبع اوذخاف اذا جرخا ال يناف م ل تاقف قارعلا

 تخاصو تلمسو تلخدف ملسو هيلع هللا ىلص هَل لوسر
 ١ اف حبص' الف

 0 ردن ف فا تاما سنس

 يف يف يعشلاو هنامز يف سابع نب هللا دبع ةعلرا مالسالا ء ءالع ىهاط نا

 مهانذف مالسس نب مساقلا ديبع وباو هءامز يف نعم نب م.اقلاو هنامز

 هينرب لاق

 - ماجحم ريغ لع سراف ناكو مالسنإا تام دق ملعلا بلاط اي

 ' ماكحا راتسا ملثم قلن م ةعبرا عير سيف ناك يذلا ناك

 رزملادب نب لع لاق لاق يدييزلا ركب وبا ثدحو . ةملرا يا راتسا

 زاتجا دقو ديبع ينال ليق لاق ديبع يلا بحاص ةنحللا نمحرلا دبع لاق

 لاه نزي ناكو اننا هلع اهدبكي ناك ك يدلل اها نم لجر راد ىلع
 فنصلا نم فرح يتثام يف ديبع وا ًأطخا لو. رادلا هذه تحاص نا

 ثفنصلا يف هب فرعل ناكامب ( 'يشل لجرلا يف عشب مو و ) ديبعوبا لاقف

 ريثكب اذه ام نيفرح الا فرح فاا لك يف ؛ىطخا مف فرح فلا ةثام

 ليتئاملا نيناه يف هانرظانف انل ادد ول اذه انبحاص لملو انيلع كردتسا امم
 -حح

 اس ا وا قو

 ماع



[ 
 لالا # ديبع وبا مالس نب مساقلا »# 0

 يراصنالا ديز يبا لع نم ًائبش هيلا فاضاو اهيفام بوب يمدمال
 ىلع هيف دمتعا هناف ثيدلا سب رغ يف هباتك اماو.نييفوكلا نع تاياور

 نآرقلا بيرغ يف هباتك كلذكو ثمٍدحلاا“ رغيف ةالايبع نإ 0

 .هملعب الو هن نايل اهرو قنا اذه عم ناكو ةديبع يبا باتكن ع

 اكو فنصلا بيرث يف عضاوم يلع تذخا دقو عش ديز يب نم ع

 ف. فنضملا_نيرغ :باتك تامم لاق هن يووو بارعالإب للا نأ

 .رانمد ففأي ىل؛ رمق رهاط ن هللا دبع ىلا هن تثجو ةنس نيثال

 حصص سانلا ب بنكي ل ادؤم ناك ل او نيفلملا بانى ظحاحلا 9

 هللادبع ىلا هل ًاباتك فلا اذا ناكمنا انملب و. دذئاو زيك .!الولامدك

 هيلا هادها ثيدحلا سبيرغ فنص الف 10 الامهظعف رهط

 ىلا جوحي الا قيل باتكلا اذه لمج ىلع هبحاص ثعن القمع نا لاق

 ىحب هنم هعع“و . مرد فالآةرشع ربش لك يف هل ىرجأو شاعم بلل

 هللا دبع ىلا يسخن , مساقلا فلد وباريسول اداو> ارو نيد ناكو نيعم نإ

 فارصناللا دارا الف هذفناف ن ربش ةدمديبع ابا هنم يدهتس ىهاط نإ

 ينجوحال لجر ةبنج يف انا لاقو اهلبش املبقب لفهرد فلا نيثالثب فاد وبا هلصي

 يال أبم ىرتشاف رانبد فلا نام سصهاط نبا هل سما داع الف هريغ ىل

 يف تام نا ىلا | م ماقاف 004 ةنس يف ارواج كم ىلا ج رخو رغثلل هلغجر

 ديبع وا قملا هللا بح هيوهار نب قا لاقو . ه ذ مدقلا تقول

 نكي ملو لاق يفاشلا سيرد نا دم نءو لبنح نب دما نمو ينم لع

 ىضقو كم ديبع ونا مدق ألو.عضو عضو اذا ناك هنا الا:نايبلا كاذ هدنب



 4 مالس نب  نيسحلا نب مساقلا اذا

 ٠ لؤلاو درفلا حرش باتك هقثا ظافلا حرش يف عيمشلا ةجمل باتك- ١

 اخ تاتك - هل هللا را يجاحالا حرش همراك جذوخالا حرس تانك

 ' ربا بناتك . وحنلا : نتابع باتك . تارضاقملا يف نيخابزلا
 وحنلا يف ايايللاو اياوزلا بانك. ةينبالا حرش باتك- بارعالا
 باك“ رعشلا يف رفسلا ةلاع باتك-نايبلا يف مسي لسبلا بابك
 ٠ "نمل ينيهلا حرت بات. عملا مئادب

 " كوبا مالس نإ مداعلا و

 ا | ديبع ولا ناكو ةاره لها نم لجرا كول اور هونا ناك

 ' رمعم ةديمع يلاو لاما ديز يب نع ديبع وبا دخاو ة هئس نليتسو

 8 دخاو نيبرصبلا نم مهريغو يديزيلا دم يباو يمع<الاو ىتثملا

 ثلاور< يباو يوم ةلاديع نب ىحيو يبالكلا دايز يباو يبارعالا

 معا هنا | نصا بيررغلاب هي ووو مولع ةغللا نع

 - نرع.تام ىتح اهم ماقاو 704 ةنس يف آر واج اهدصق ناكو ةكع

 ع ا ةيمفنل ةعمج مثاه ين نم لحجر هلم باتك ىلع هش

ب تباث مايا سوسرط ءاضق يلوو معلا نم نف لك يف هرصع لها
 رصن ن

 عت | مايا يف 7١4 وا 787٠ ةنس تامو . هدلو عمو هعم لزب مو كلام نا

 افيل ةفنصما هتك نم سانلا ىورو نييفوكلا نم يناسكلاو ءارفلاو
 5 | ونا لاقو . ثيدحخلاو ةفللاو هقفلاو نارقلا يف اباتك نيرشعو

 8 وبا امأو : : نييوحنلا بتارص باتك يف يوذللا يلع نب دحاولا دبع
 1 قب ةياو رلا ليلق هنا الأ فيلأتلا نسحب فنصم هناف مالس نب مساقلا



 اك « يعزراوخلا نيسحلا نب مداقلا 9+
 ىلع ناطلسلا نم نييرقتملا مز راوخ رودص دحا وهو: قوما باهش 0 ٠ . 8 13 )غ0( ًَ 1

 ب سس -س
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 20 ةايحلا ةدام نإ 00 ا تلا رالف

 ا تاغ رق 2-22 ىنغلاب قذاتاو ىوسيل

 هف معا ال ايضا ريمتنلا

 نستلم ريئبلاب رظنم اذ كلا
 هتهمج حول يف ت تشو لالملا د

 ينطو اهسلا ماه ىلع فانأ ول

 ىلعو همأيا تفقو ىددنلا ىلب

 تقحس دقؤوالا ةيدخا تكلا

 ةرافخع ازكي اهو سلا

 ةعلاط ليللا مول يرعش هور
 هترءغح ديعلا لاله لثم لاز ال

 هرصنيو :هيمحم كللل أذ

 ًامطتلم نيفاعلل ميلك مادر
ْ 
| 

 مسقبم لابقاللو نيملا

 « يندخ نم سهدلاو يلوخ نم سانلا»

 قي اعداملا مي تركن

 رجالا نتا :هنم هانا نش

 ميشلا نم طع هفطلت ادب

 مدعلا نم نك" 3 تفز هالول

 ملكلا قرشم نم اعم نيرينلاو

 ممثلاو لابقالاو نملاو نسملا يف

 مضو ىلع محل هنود نم كللاف

 مف لكب فوشرم وهو هانب
 تباتكو . ريغص لصفملا 2 ف ةريل تاتك"# فيساصتلا نم هلي

 ًاضيإ لصفملا حرش يف ريمجتلا باتكو . طسو ًاضيا هحرش يف ةكيبسل
 . تاماقملا حرش يف حيضوتلا باتك . دنزلا طقس حرش باتك . طيس

 )١( ينوحلا ه هلعلو لصالاب اذك «

0) 



 * يعزراوخلا نيسحلا نب مساقلا # لا

 هدلا تاحفص ىلع ملكو . بونجم ضورلا نم لوم نعو . نويعلا
 هلمأتت رطاوخو . هلبقت ًاهافش نوكت نا دوتو هؤاضعا تلاز اف.بوتكم
 ءايالاو لمارالا ىعدتسا مث . مارغلا هل واحيو . ماهتسملا هن ذاب ًاينع
 كلم ام 0 ىناو . مانغاف ىئاتيلاو نيك اسملا رضمتساو . هاطعاف
 1 ' اذ هللا لاسو . اركش مهقتطاو مهقتعاف . ىرسالاو ديبعلا نم هنيع

 . لاعت هللا ءاش نا . ءاسعقلا ةزعلل ًاعتىص . ءاحيفلا ةصرعلا فانك ميدي
 ١ | ةخسل هنم علاطت انتب رظلا يف حال اعم كنيبج انس

 دلاب نانطلا كدوج نم رذبلاف امرك مهتالخا يف سانلا عرزب نا

 5 0 اجاوما مطالب ارحب . هرفاوح رضخ رقشا لعودبت
 مدقلا | رم 1 ماذا نم هحلخ مجعلا ديضن كادنع مشل

 ةيعاس هو نات كبل تداك

 مرك اذ كلما م اظن ريغ نظ نم

 قاسلا نودب سو ّؤرلا ىلع

 مدد "0 ةيكمسسا همول هب ىدأن

 هللا كسرح تنا تالق . كلملا ماظن نم يل لاق تببلا اذه يندشنا ال

 ال تلق. ” تسل ايسنم يل لاف. كحودمم نع ينلأسن رمشلا لثا
 ال طق دحا حدمل تضرعن ام ينال ا هللا دبشاانا الو لاق . هّللاو

 هن رغلا ناف ةدحاو ةرم الا لع لضفا دحا فرعا الو هادج يف تبغر

 لأ تبضم ينا لاق كلخ تكور هلت ةبرغلا هللانملف هيلا يتتجوحا
 'جردص لوا يلا عمتجاف ىضرلا ىلع ةءارقلل ادصاقو لعل بلاط اراخ

 كر ارانبد نيعبس ينري بدالا اوقذح الف ةصّقلا تيسنا دقف هريغو

 لع ضرع دقلو هنم اهتلبق أم ةبرغلاو ةجاملا الولو ةليمج دوعوب يندعوو



 ١6 « يزراوخلا نيدملا نب مءاقلا أ

 9 هلاجيو . ديلا ةعقمق ىلا يداصلاك هيلا اناو . ميني مث ناثدحلا قواؤا

 نم الا يوثزا الو . هلاضفاو هلضف نع الا يورا ال . دخلا لان وهيك

 هراوحب ام رط مث . هراوجب اهنيشو لايل ىلعالا رشحا الو . هلالزو ةدر

 ينضتني "يلج نيب فيس د ىلع اهناك تتاب شفنلا اهتركذ اذ
 ىضقنا دق بابشلاو ىباضتلالازو تضرغا ةيكتلاملاو ابصلا ىل

 نمو . نيجنللا نم صييق يف هراضن ىرا ىتح . نيبلا نه نيبلا هلل عف

 ماوصلا انالوم اياز : ىفلاعت للا ابسرح دادغس ةزي زعلا رادلا ىلا هئاشن

 سيل يذلا مامالا نيملاغلا بر ةفيلخو نيقتملا ماماو نينمؤملا ريءا ماونق
 كْزا م ينل هد ماضتعاو كئثبقم همرتع نوؤالو . ماما هريغ نيعلأت

 . رسنلاو ىذلا ابعايشا نم لسغحتو . رضنلا امتابذعب دقعي نا هللا وعد

 . قودملا أم ”كفتحو ٠ لاج آلا تعفو ايانحن لعتو . لامآآلا أهرب

 هلأسا ل ناو لماو . هتيفك تكس ول ءاعذ اذهو . دوعسلا اهيلغ فرفر

 وبحت . ملقلا ىفسمم ةسدقملا فقاوملا ىلا ىعسن نا دبعلا ىنم . هتيتؤا دن
 رفعيو يذلا كنسملا ةخالل يرثلا اهارثب مشيل . مدقلا ىلعال هسا

 نفتلا اهب ةبتغ لتسلو . هفرط دمللا حراس يف ليجيو . هفناو هنينبج اب

 مايالاو .ةففاوت الق ثداوحلا نك ا ناو دعل مايالا أل تنادو : نالقث

 منسرلا درو او . كنري تفوس هللا ناب ينظو . ةقئاضتون كلذ يف هسك أ
 . كالجالاو ميظعتلاب دبغلا هاققلت اهم راغمو ضرالا قراشم هن هللا رون لف

 ينتأتا لب . نونكملا ودلا نع همانتخن ضفو . لاثتمالا ةق ىلع هعضوإ

 )١( قوغشم : طقس هلغل ©
 3 شا حشا



 .ساقث ةلظ ءادوسلا ةرطلا نم هادخ رجج ىلع قلي نكي ملولو |

 طخ نيج داقولاهرطاخ فلخ نم 2 عرصنم قربلا ل ضيمرابللا يدفا ٍْ

 عمد مد مث هتمفر هللا ميدي نيقييرفلا ماما نيمرحلا لامج عيفرلا

5 
4 
2 

# 
" 

0 
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 #* يزراوخلا نيسحلا نب م.اقلا و ١م

 خباوصلاودعي ام ناىردامآأ هثحابم نم انيدل باوصلا ىغب

  نف هلوق اهنف رشع انثا تاعوفرملا نم تيبلا اذه يف ينرضحم يذلا

 ادتبملا اسمو نكتسملا ريمضلاو عراضملا لعفلاو ًادتبملا تاعوف ص ةبالثث هيف

 لاثملا بسح ىلع انبه نوكيق هحدم نمو ىنمملا هحدميو هلوق يف ردقمل
 ”00 | رهنو هلوق يف ناعوفرملا اهنمو ًاضيا تاعوفر ةثالث لوألا
 اوق يف ةعبرالا تاعوفرملا اهنمو نكتسملا ريملا يناثلاو عراضملا لعفلا

 3 نارخا نانئاو نيادتبلل نيربملا 2 ىف لات نم نأنإ ةا

 ّلّثلا دبج يديساي اذبف أدتبملا ىلا ًامجار اريمض دحاو لك يف نا ثيح

 ظ هريذأعم هللا لبق يديس ينرذعيلف لكلا نم ىدملا عطق وجم ريغو

 ٠ فرعاال ىتج رتتساو نكتسا دق يرمعل هناف رش ثلاثلا عوفرملا نم

 1 زوع دشاو ءاقنعلا. نم برعا راص دقو راجو هل فرعي تكد انيع هل

 1 هسفنل لضافالا ردص يندشناو . ءافولا نم

 الكف دبشلاو ءاببصلا يناوانف سلا نمبيضق ىسنا اد هشان ير

 1 .بافنا ةلعشو هابأني صيمو هلاخ ليبقتل ان يندشراو

 1 انلا ةدئفإ نمفخ سجاوه انل تيلحنا ىتَح ليللا ءاتمالل اذا

 4 رساجلا ىلإ يباتك : هئاقدصا ضعب ىلإ لضافالا ردص مامالا بتكو



 ١ها/ * يعزراوحلا نيسحلا نب مساقلا

 , ٠ لاق : نضافالا ردت ندع

 عرابل يعمجالا نا نولون

 ظحاجو ليلخاو دبرد نا اذك

 مهنأش سانلا يفلجدق لجا تاف
 هسفنل لضافالا ردص يبدشلا

 اشرلا كلذ وحن ينم لمحت
 ىلا يذل ةيضتسا يدع ١ ين

 يل لو ىتح لاذعلا ينجري
 ةنحب ينم ءاعرللا درت له

 امناو يرس تمتك دق يفا
 هءاخس ىنخا قرشلا ردد نا اك

 هدوج ضبمأ هامل تدحح 8

 تف مث ع رطالا هزه نار

 ىعس اذا فوطقلا مولا هقحلي

 همقن لاز ام ىكسملا لهما ك

 هباعل 1رم هاسنم يف ظفاي

 :يباعصا نم وهو "يف ةيقارعلا ءالضفلا ضعب

 ملاع نمشلاف باد "هللا يمضتلأبو

 مظان لضفلاو رلملا ردل لكو
 مساق مزراوخ ردص ممم لضفاو

 أشوشم يلاحو ةغعدبك ايداع

 اشطغا ليللا اذا يسافا ةلعشد

 أاشح ما كن ران دقوما

 أشم دق دمعلا قنور امفرط ىلع

 اشف هب نيعمدملا بوص يمر
 اشو هل. فكتيبملا رشب هنكلو

 اهلا قبقتال نانجالا نم ًادوبش
 اشتنا دقف هل ركس مل هدايا

 اقمكتم الملا تاياغ' كاردال

 اشقر كنيغ .ىف دليم كلب

 0 لع اقاؤرأو ًافوتح

 ستاك لاق لضافالا ردص مامالا يتدحو . اذه نم لوطا وه

 وهو تباث نب ناسح تيب نع ينلأس باوصلاب فورعملا يفوصل
 ءاوس هرصس و هحدعو

0-03 2-7 

 هتبجاف اعوفرص رشع ةنالث هيف ناب موق



 !١ +» يعزراوخلا نيسحلا نب مساقلا «

 نالقتلا هطمي ملام يطعال هنا هايلع هنك نع يلئاس ايأ '

 اكو ناسا لك ىار . اعاكف :لزنلا يف هر نف 000)

 ىرق نم ناتسرو يناتسرلا مالسالا خيش ءانبا يف هسفنل يندشناو

 ةباغرف دالب نم نانيغ صو نانيغص
 زج نم ناعون بحسسلاو هلماتأ سفنلا ةزع نم غيص اماما تيدف
 ةااىلانيديلا يواخلا سلفملانم 2فتعم ةعلط وحن احاينرا دشا

 سقنم بطخاو سكن م دوجاو دمحم نم هسردت يف هققأو
 ريمثلاةمدخ نع نفكتتس اهب رض ةىنم روازلا نأ لأ ىلا

 سبقلل هتفاو يملا ءامإ هنأ 2 اهكر قشلا نم فرط ىلع ودغيو

 مالا كرد هدنع يش نوهاو علاط مولا ةقلخ نم حلاس ىلع

 رمرمال دئارملا كسلا ةمغف الو مغاف وهو هقلخ هتمواس ىتف

 .سرتلاكن يدلل غي زلا ماهس نم اودغ ىلألا هتوخاو يدو نم وفصلا هل

 'سردلاو ظعولاوءاتفالاو ثحبلاىوس مهرمع لوط اونتقا ام قدص نايتفل

 اغرب مالسالا ينب دقق مهخش دعب ىدهلا اوداش ةعبرأل
 ذالا ةكعالم اوصضا ميلعو ٠ ممدهزو ميهلع يملا رونب

 رطل يف رطقب ماكحالا ةبئاصن مبعاريو ىدهلا حشرتل اوشاعف

 1 هحدمي لضافالا ردص مامالا يف ةيناسارملا ءالضفلا ضعب لاقو

 )0 نيش لك نع لجب ةلاجو انزو رفع نيملاعلل نا
 لطف طق تاراه العم تاق مولعلا رفاو ىت

 نيسحلا نب مساق سانلا لضفا الا ررملا ىفلا كاذ نفل

 هسسسج



 ١ * يزراوخلا نيسحلا نب م.اقلا »
 ٠ - ع .4 ٠ ٠

 اذ ردصلا المب اردص هنم تبارف مز راوخب هلزنم يف ترضحو هدو ةن
 اهيإ

 يردصو يلف الف قلاذ ناساو قلط رشبو ةئينه قالخاو ةينس ةب
 . يف هلزتع هسفنل يدشلاف هلبق نم هتدشنتساو يرثنو يمظن هفصو زميأ

 ظ <“ ةنس ةدعقلا يذ خلس يف مزرا
 احامس ماركلا دنع اولمأت ال2 مصان ةوعد ءارعشلا ةرصز اي
 ااتنملا اوعيضو حامسلا باب اوقلغأ دق ميرساب ماركلا نا

 نع ازجاع ًانيدم ًانيعم اهزيبك ةبيشلا_ نيم 000 . ًاهش هقيأرإ

 يننح لاقف كبهذم ام هل تلفو ةريبك ةاصوح هفاج يف هل ناكو ةكرمل

 | اراخبب تاغتشا اما اهر ركب ًايمز راوخ تسل الط ا نكل

 ينلأسو لاق . هللا همر ًايلزتعم نوكي نا هسفن نع قن اهلها يأر ىرأ

 ثدهتسا راد نازدج ىلم أمتك أي 4 ىثنا نا مزراو+ ةاضقلا يضا

 : تاقف اهءان

 فرشلاو دحلا ريغب .يرقت سيلف بفرشلاو نابل ردم نأ

 فدصللاردلا نودب نزو يأو اهلكاس لسا اليل 1

 فلخ يني نم لجن مركأ تسلف ةديسم بشخ يبجي ناك ن

 يناس نع فاصنالاو لدعلا ةباور مهلك سانلا قافنأب يلب حص دن
 فرسلابف ماياطع اما. دلصقإلاب ٠ مهشداعم تناك رشعم نإ د

 فصضم يزين ىجدلارده تيار مرام الليل تل ١
 قئتكم: .لابقالاف تهجول يلا هيرئاط نوما دال

 ا هبسفنل يندشلاو



 ١6  2ه6 نيسحلا نب - غبصا نب مسءاقلا 3

 ركب ابآو برح نب ريهز نب ذمحاو ةبيتق نب , 00 ,
 ظ هنحا "ىلا باتك اهم : ًابتك فنصو ريو لاق م ةطاجج

 داتكو . يضاقلا قحسا نب ليعمسا باتك باوبأ ىلع نارقلا ماكحا

 ال لاق . قتلا دوؤاملا هبا بانك برتا لع ىتلا 7

 ةدئاف رثك آف ادنس لغأو ًاشدح قو ءاقتنا هيز زاك الضو ””ادها ٠١

 باتكو . خوسنملاو خمانلا يف باتكو . شيرق لئاضف يف باتك
 /أسنالا يف باتكو . أطوملا يف سيل امم نننأ نب كلاف ثيدح فارغ

 كييخم ةلالطلاو ةقثلا نم ناكو ."” بامبالاو نسحلا ةناغ يف 21
 ميريغو هدلب لها نم ةعاج هنع ىورو هركذ رشتناو هرم ١

 ع٠) يلعةرسلا تبن نب مساق * 1
 | ١ شريزنملا تيررغ باتك كلؤم_وه لاقف '” يديملا هركذ

 دش وبا ةكاذو زوعشم نسح ناتك وهو تاكايز هيف هلو تبان ةنبا هنع

 آ ١١ رصفلا مدقتب الا ديبع وبا هاش ام لاقو هيلع ىتثأو دما نب ىلع
 1 *« يزراوتلا 7 وبا دمح نب نيدفلا نب مداقلا )ع

 ' هالخا وذ م برغل ملع يف ىف رهذلا د>اوو 5 لضافالا ردص ا

 : دالا ع يف عرب ةقداصلا ةزيملاو ةقذاحلا ةحن رقلاو داقثلا عبطلاو داقولا

 اذه ةببج ةرغو نامزلا نيع ناسنا وبف سطخلا رثنو رعشلا ظن يف قافو
 عش نم ةعساتلا ةليللا يف يدلوم لاقق هدلوم نغ هتلأس :ناوالا

 )١( ننسلا : هلعل « 0

 ): )2()10مجاريلو ؟خو ٠و ددع يضلا دنع



 ١و _ غيصا نإ  دحا نب مساقلا 2+

 هربغو قطنملاك لئاوالا مولعو لوصالاو هقفلاب هتفرعم اماو مهنم ةعامج

 :تادل رشع يف لصفملا حرش تاتك:نتاصتلا نا اذ هيف ةباغلا وه

 يلوزملا ةمدقم حرش باتكو . يطاشلا ةديصق خرش يف ب

 هللا همر هسفنل نما وأ نيدلا جان يندشنأ لاق يندشنأو . ناداو
 ير يف ةلاطالا الإ يلرذع الو ينروزب قيدصلل يايق

 يرذع حل مايقلا.يكرت يف نين افصل نيم ا ا
 «ةيولرلا ناوك ذاوبا ليمجسا ١ مساقلا ٠

 ناك دقو يفاريسلا ينعي ديعس وأ لان ” مدنلا ا . دمخ لاق

 مينم هتهاس مل نكي لو هن وييس كانك يف اورظن ةعاج دربملا مايأ :

 هاور نعشلا 0 باتك ناوك د يالو» ليممسأ نب مساقلا ناوكذ وب

 ةمالع ناكو جيلا م ايأ فاريسلا ىلإ ناوكَذ وبأ عقوو هب وتسرد نب هن

 نايك ذ يبأ مأ جوز يزوتلا ناكو و معلا لها نم ةعاجج يتل دق ايرابخأ

 < عكا نب تسوي او زدت نال نب مساق ْ ٠

 نم ماما كلملا دبع نب ديلولا ىلوم دمحوبأ ينايبلا ءاطع نبا ٠

 1 ةبطرق نكسو ةناب نم هلأ ناكف نصمم رثكم ظفاح علا
 نيتلسا هنوم لبق 'ى يش هنم عممسل مل مل هنا لاقبو ةيلاع نس مرج ميا

 ينسملا لسلا دبع نب 00 حاضو نب دم عمم لاقف "' يديجلا 7

 نا دم ليعما ابأو يضاقلا قمنا نب ليعمسا عمسف ذ لحرو ةعامجو

 نب هللادبعو يئثاقرلا ةبالق انأو ةماسا يلا نب ثرأاو يذمرتلا ليعم#ا

 ١١ه ددع يضلا دنع (؟) 5+ ص (5)

 م



 #« دح نب مساقلا  ريكمشو نب سوباق الف

 اومالا هيلع قفناو هسفنله أن ناكمظع كبشم يف نفدو ناحرح ىلا هنوبأت

 هنيسحو هنيصحم يف غلابو ةميظعلا ظ
 *« يسلدنالا دمج وبا قفوملا نب دمحا نب مساقلا *

 س دودح يف هسفن نع ينربخا امف هدلوم نيدلا ٍلع بقل. قروللا
 حيف سلدنالاب لغتشا ةءارقلاو نارقلاب ملاعو ة رعلا يف ماما وهو ه١

 اح ىلا هه رظني نامزلل انيع راصف هانم معلا نم غلب ىتح هسفن بعناو

 ءا ىلع هنم لصحو سيصأ رفواب هننب خا دقو الا لع نم اقل اثاضفلا

 ذمالاب هئاقل نم تزفف 518 ةنس يف بلح ةسورحمب هتيقل تنكو ةورذ
 سرع نارقلا ارق هنا ينثدحو . ةيبش ةليضف لك هدئاوف نم تبضتقاو
 : ارملا دم نأ ديعس نب دم هللإ كن يلا خيشلا ىلع ىلع سلدنالا دالب ص

 رانا و ةيسرع يبادلا كير شلا نب فسوب. نب ىلع نئمقلايبا ىلعو يسرملا
 بدلا ىلعو هيقفلا ياغلا حون نب دم نب بويا نب دمت هللا دبع يلا ىلع

 1 ارقو يسلدنالا هللا نوع نب دمج نب ىلع نب دما سابعلا يبا *ىرقملا

 رخ روك ذملا ب ” نباو روك ذملا كيرشلانب يلع نسحلا يبا ٍلْغ
 «راف نب ثايغ دوملا يبا خيشلا ىلع نارقلا اهم ًارقق ١ ٠ ةنس يف رصم
 دنكلا نملا يبا نيدلا جلل م امالا خيشلا ىلع قشمدبو يمخللا يكم نبا
 اتكو 'ىرفللا دم يبا فينصت جبملا باتكب هميجج نآرقلا هيلع أرق
 يطل خراتكناعامس 5-5 | هتممعسو بدلا لتكن م اريثكو .هن وبحب

 هول ةنس قشمد ىلا هدورو ناكو كلذ ريغو بتاكلا بداو ةجحلاو
 0 | لل عوويراركلا ؛ هللا دبع نب نيسملا ءاقبلايلا يبا خبشا ىلع دادغنو



 مسلم 5 اما # ريكمشو نب سوباق »

 لها نم دبحا لظتي مو مهملع مأرجو ةيعرال ركسعلا فانصاو ليما لذ
 نا ريغ رم هديفن ىلع ىتاو هلتق الا هركسع رباكأ نم دحاو نم دل

 اوفاخو هتيشاحو ه هب مربتف ةلطأب ما ةحيمصأ ىوكششلا نع صح

 اودهاستو. هيلع اوثلاثو ضعل ىلا ميضعل ىثش هتيحان اونمأي. ملو هنوط

 مزعو ةلارعث هامسو هانب نصح ىلا جرخ ناكهنال سمالا ينخو اوفلاك

 هعم ناك نم عيمج سمالا ىلع مأطاو دقو هولاتغيو هيلع اوقلستي نا مو
 اوبعصا دق ول مهنا اولعو. هيلع موجملاوهيلا دوعصلا مهملع رذعتف'نصحلا
 ئفق دق هنا اؤزك دهب رانلا ىلإ هيت دحا مهنم جيب ملر يلا فرع دا

 0 : هلاغب و هباود تقيسو هنالبطصا ثيبتناف هب

 هريزو.هدنع ناكو هنئازخ ابيلع لقنتو لمحي يتلاروهظلاز زاوعال عض

 ملم ركبسلا بطاخو 0 هي ' عقواف.م وقلا ة لع همهماف يماغلا 5

 هوعدتسافناتسربظطب امقم كاذذا ناكو روم ناجرج نمو عضول لاك

 رمالا هودلَقف: مييلا ردابف هريغ اومدق أ ىتم هناوروضملااب هيلا اوبتك

 قرافو قاتسرأا ءارما عمجل هب.ردغ نم هنع قرفت دقو:سوباق كلذ غلب

 عم ماطسل ىلا جرخو دنجلا نم مريغو برعلا نم ةفئاط هبعصو ناك

 هيلع وه عنتماو هرصف .ركسسعلا عم هننا رججونم هعمو هنابساو هارب

 عالقلا ضببب. ىلإ لمحو هيلع ضيف. ةرورضلا دنع هسفن نم نكمأ|
 يلاهملا.سمت بقل هوبا ناكو يللاعملا كلف بقلو ربجونم هنبا صارو
 يف ةيز.متلا ماقاو سوباق توم :ةحصب رحل ىدامج يف: ريما دود

 لجو ليتغا هنا ركاذو كشاننج.ةماش هسلج يف هتوم ناكو هنع هكلا
 سس سس



 *« ريكمشو نإ سواق 9« : 6+

 )ا تحدم يهيدبل ىل لاذ نايغ وبا لاق مالسلاو

 / ! ءيشب الا اهملع ينبانا ا أيرقو ادع يوني اقلرش اهاير تحاف
 ١ 7 ةنوزوم ريغ ةكيكر ةديصقن هحدف لابملا نم ماتغالا' ضعب هدصقو
 | توكميف هدعب هناقعاو.هانغا ام.هاطعاف مدملاب ابقلحت نم رُثكأ ءاجسحلاب
 أ : |لق:لملاو دملا او .دحلاب رضم 2 طازفا ىل لاقفكلذ ناساس نبا

 لوقت ًاغناو لبجتل دملاو علل دكلاو

 مزاحلاب زجاعلا تقلا تدعاس اذا ريداقملا نا

 سوباق وجهي بحاصللو
 ١ سوحيت*' ءاغسلا يف شيل وبأق تاساقلا سق:دق

 7 سويت هعسا رخآ يف نوكي - لجر نم حالفلا جرف يكو
 3 سواق هباجاف

 مدآ ينب لك اره دقف“ ماكاو نا ماز م

 "7 اعلا فطن نم تعمحت.  ةفضم نم رّوص هنال
 1 '0 هةنس رخآلا عيب )' رهش يف هخضران يف بالا دعس وبا لاق

 دكو ,تع مل هنأب ربخلا درو 3 ريكسشو :نب سوباق توع ترئاوت رابخالا
 ا زواجو .لتقلا يف فرس دق ناك هنا كلذو كاملا نع ليزاو بكت
 © ةسايسلا ةناقاو بردأتلا ف د فرعي نكي لو ءامدلا كفس يف“
 لرقالاف برتالا. يف ؛كلذ :ينأي..ناكو سفنالا:ةناماو :قانعالا برض.
 | 17 لعيفاو ميعيجج ىف تح ةيعاملاو دنملا نم صخالاف خالو

 دابع نم ديري هناك (؟) ريكهشو نب سوباق ةلعل )١(



 ط6 * ريكمشو نب سوباق 0كوب وبل ا

 لوط نم تيخرا ام لضفيرصقو 2لفسلا ةلوداب ىضهنت ال هلل

 لهم ىلع يشما مث روهلا نع ٠ يفرصنافتزواج يدصتتقاف تفرس
 لومخلا لذرا اوناكو نولّوخن مهلئاوا مدخم ملو تومتدن
 نا هاعانتبا يع .ةئان يف هوخا تام امل هاف هبوب ن لع وسلا وا امن

 دي رب .لو هتلم تلواطت امل هناف سوباتاماو بشل ماتم 1
 ىلا داعو شويمللا هيلا تسيحتق هدالب فارطا دسق اسيا[ اا

 .ةنس ةرشع ينام دعب هكلم رب رس ىلا داعىتح اهيلع يلوتسملا لئاقو هدال

 ةلاجاب للعتلا اهامس هل ةلاسر يف يتوريبلا دما نب دم ناحرلا وبا رك ذ

 يلاعملا سعش نم نسحتسا تنكو :لاق لضفلا يلوأ موظنم يناعم يف مهو
 قلطب ناكو هءدب نيبو هبجو يف هحنادم داشنا نع هضضاررعا سوا

 مسريو دبلا نم ًارادقم ناجربملاو زورينلا يف هباب ىلع نيعمتو لا ءارعش
 ام نوحي سم موف مهاف مهبتر بسح مهملع هعبزو ١ يربطلا ثيللا ل

 بنتن !نم فرع" يتلا موهيذاكأ 3 زيجتسا ال ينكل هيف نولضافت

 اذهوشج : يتعب لصف سوناقلو . نابتتسالا نم كلذ نر اا
 مودعم ردكر يغ نم هوفصو . مومو نازحا يالوم ءاقب هلا لاطا رهد
 دجو ناف هماكحاو هب ورض فشتسيو هلاوحا لمأتب ناب هللا هدنا هالوا |
 يمأتلا هل قحو دوبعملا فالخ يي دقف نم يسرع وا دجو نم لس ادح

 نم مدق عب . يضاملل قابلا ناو عرق هيف قلخلا نا مع ناو دوقفملا ّك

 ارحالاو باوثلا هل لصحيلصالار خا : هلارسلاو 0 د ل امريصلاوةوأس

 دع



 6 ريكمشو نب سوباق / ١

 ة اهبف يل ترجو بسكم ريغ نم يرتشلا ريبخت بلح بحاص بوبا
 :اف ينمرح ظحلا ناك ناو هناف اهرك ذ نع ناطلسلا اذه هزئا ةفيرظ

 ةوحلو هكلم راد نع سوباق جورخ يف ببسلا ناكو . يريغ دنع داوج
 | ةلودلا ركن هيخا ىلع مقل ورسخأتف عاجش ابا ةلودلا دضع نا ناسارخ

 ع هدصقف ةلودلا رفث هيف هفلاخ !سما هيون نب نسحلا نب ىلع نسحلا

 ]ابجي قلع ىتح هنم بريف اهالاو امو ابكلام ناكو ناذمح ىلا ةلودلا
 لودلا دضع ذفناف هاواو هدنع هلزناو هاوثم مركآو سوباق هاقلتف ناتسربط

 كلذو هنع ازاحناف اههوحتةلودلا دب ئرمءارضالا ريماب ىقلملا رخ الا""”هيخا ىلا

 لوتب ناكو روجميس نب ميهاربا نب دمع نسما يبا ىلا اشدبو 1 ةئس
 حون نب روصنم اص يبا ديدسلا لبق نم نوح نود امو روهاسين ةراما

 لاوحالا لالحنال امهبلع أطباو اهدعوف هنانيعتسو هنايدجتس يتاماسلا
 اهنمو روءاسين ادرو ىتح نيبراه اراسف اهب يددالا فالتخال ناسارخن

 000 اخلا شات ةبص ًاشيج احنم اراخع خاص لسراف اراخم ىلا

 : لاما كانت يف سوباق لاقو ًاثيش اعمم عنصي لف روباسين
 ' قرفتلا نامض يف يبمج حصاو ٠ يرئاخذ تافو يكالما لازنأل
 " يقترمل غولب وا جار لانم اهءاروام ةمه يل تيب دقف
 '00 فدتلا لبملا دزو هركتو ايكرم ميضلا فنأت رح ننغ لف

 قلخاف هيجصرت انم تغلب ناو اهرد هللف يسفن تفلت ناف

 "قرطتيلف ءاش قيرط ياف ةج كلاسملو يتدرب ل نمو

 )١( قئرتملا  هلعل (؟) « هاخا ه هلعل «
 سس



 )ا

 ١ / * ريكمشو نب سوباق »+

 ماع يبا لوق نم ذوخأم موج ءامسلا يفوب هوقو
 مترا نآبعي الو ” لؤي ناديع 2 تفصق تفصعا ام اذا حايرلا نا
 ملا يف رهدلا اهنمردبلاو سمشلاو اهل فوك ال شمنو شعن تائب

 مالقا ةعبس هل.ىدها دقو ةلودلا دضع ىلا سوباق يللاعملا سمش بتكو

 ميظِع ظح ءاهبلا يفرابملم القا ةعبس كيلا انثعب دق
 ميوقتلا اهدح زاج دقت[ ياللا

 ميقا دجحاو لك اهب ميلاقالا يوحتس نا تلءافتو
 باتكلا فلام لاق . هباب يف رك ذ دقو 'ىباصلا ميهاربا لوق.هبشي اذهو

 ملعلا بتاكنم ب ضلك يتب يفو ماشلاىلا تبجو» دق 5.7 ةنس يفتنكو. ١

 ةحيلم ةقئار ةخبست يحابلل ميلاقاالا روص باتك اهلج ف ناكو اهم نيا 1

 ضعل أم يدتح ناةخسنلا هدههتناكول يش يف تاقفنريوصتلاو املا

 تايالاواثيسحي ناكل ( الاجترا اهلفو )تاس الاءذيه اهم تكل ذأ ١١
 يههو اهتعمس الو اهملع تعقو هللا. دبش نك 1 ملو سوءاق تايبا ىنعم يف[

 اكاودعرهدلا لعيدعي نمسانلانم دج موراج رهدلا تيأر الو
 اك اوم فئانتلا "دبي: لعب ينوب.  ينلالمالابيودح الفلا تيكر

 .اكاورشل ٍلثم هيدهم أم را مف ةيده كيلا يدها . ناب تمرو

 ان دئار لافلا ناب يملعا الؤوافت , امج. نيضرالاب كتئؤ

 اكايغبب زوج 4 يملا هاري يذلا كلفلا مدختساو هذهذفل

 ان ٍفسوب نيبلا حالص ن يزاغ ىهاظلا:كلملا نم ةخسنلا تعل, يا 3

 دست م اصممس



 ١57 « 9ريكمشو نب شوباق *:

 اهلا احرق دداكو اهظع اخرب دناع نع هادف تاعج قفريلف اهناج هذه ةحبم

 قارفلا رانب ةقزحم ءاشخاو دافسلا ابقزا نيعو داعنلا انفذف دك قرقتلو

 هباذع يف بلو بلقتم هباصوا يف باقو قاربملااهعمدب ةحورقف ناقجاو
 نا تين ىبملا تبرتخاف تريخو ىضرلا تيطغاف تدعسا نا ولف ثذغنم

 يلاخ هنكب اهربخاف هارتل يلاثم امل لثماو كتحلط علاطاون كتروند روضتا

 5 لع هطاما ام ةطامال فطلتتلو "يلا سهدلا هلزا ام ةلازال قفرتل ةأاشعمو

 . هلئابحو هكارشا نم: ينقلطاو هلئاوغو هسبئاون نم ينبان ام ضعل وكّشاو

 هتتشف كلم نطونمو هزنع رقم ننم هتجرخلا ةبكت هيلع تحت دق ناكو

 أ رفسا ا ىلا نامزلا نم ةقرب انه ماقاف ناسار# هثقملاو ناطوالا نع

 | كلم دزف:: هيلع هروجن نم نامزلا جرحتو . هحدق ةبيلْما دعل زافو . هخحص

 ظ م لا يف لاقف .هلا

 | رطخ هل نم الا رهادلا دناع له انريع رهدلا قوزصن يذلل لق
 | رردلا هرعق ىلا رقتسلو 2فنيج هقوفوفطي رحلا ىزرت اما
 ” لن هشؤب يذأت نم انلاثو انب نافزلا ياها تقبع نكت ناف

 ” ل رمقلاو ادد نيدو  ددع ياليت موج ءامسلا يفف

 00( يمورلا نبا لوق' نم هدخاف يناثلا تييلا أما

 فاش هطتحم ”قارفلا اذغو هب عيبضولا ردق الع رهذ

 هقيج هقوف ولعيو ليفس  هولْؤل هيف بسر. رحبلاك

 ةديضقلا»ذع "نه تاّيبا ةينامك ( 11:١ نظانكم عبط ) ةليلو ةليل فلا يف )١(

 « فّوشلا ه 'باوشلا ()



 ١ « ريكمشو نب سوباق »*

 هببا ىلع ضبق ىتح رهجونم هنباال اونسحو هيلع اوريغتف هركسع همئدسف
 ىلع كنمأت الف هانلتق اذاو هانلتق الاو هيلع تنا ضبقت مل نا هل اولاقو

 ةعلقلا يف هنحسو هيلع ضبقو هيلع بوف هب كقحان نا جاتحما أةسوفن

 ىتح ةباد لج ولو ينوطعا حيصي لعل دربلا ةدش يف هب رثدت ام هعنمو
 اراد هنبا دعباف هدلو دب ىلع هتينم نا موجنلا يف هسفن ىلع ركح ناكو كله

 هتينم تناكو هتعاط نم ىارامل روجونم هنبا برقو هقوقع نم هارب. ناك ال

 برهوةسمخ لتقف هيلع اوئطاوت ةتس اوناكو هتلتق لتق ربجونم نا 39 هببسل

 امنا هل لاقو هيلا هلمحو نيكتكبس نب دوم هضيقف ناسارخ ىلا سداسلا

 رهجونم تام مث رخآلا لتقف كولملا لتق ىلع دحا ارب الثل اذه تلعف
 ؛مهةنس ناورشونا يفوثو هماقم ربجونم نب ناورشونا هنبا ماقف 47ةنس

 ريكمشو نب سواق رءش نمو . ناورشوتا نب ناسح هنبا يلو 35

 ابييد داؤفلا يف اهن»سحاف يتبابص ريثتست كرك ذتارطخ ٠

 ايولق نقلخ يقاضعا نأكف ةبابص هيفو الا يل وضعال
 يالوم ءاّش هللا لاطا تبتك هناوخا ضعب ىلا ه. ستك ام هلئاسر نمو

 ائيعو هبطاخ ًاناسلو هيناكت ادي تناكول دوت ي هو الا ةحراج يمسج يف امو

 ىرح دبكو ىربع نيعو ىهرو ةريصلو ىملو سفنب هبناعل ةحرقو هبقار

 هتءاف وه لما ىلع ةرباثمو هنع لصتب اع اكسكتو هنم برق ام ىلا ةعزانم

 وجرتو هوثد لمأت يسفنو هوحن ليع يرطاخو هتبابن وه دبع لبح اقلعتو
 دق ًاحور محريو اين دعاصت دق ىبغنل قو هاسسعو هلمل لب هأرآ |

 دهاشو اهتروص هذيه ةروض ناعول هبل فكو ايس اضور

)19( 



 ا

 ا

 : ة# ريكمشو نب سوباق ## 155

 ”دقنو لت مف حن وأدرم هب رفظف هبراخ هيلع جرت + هداوق دحا رايز نءا

 ” رم ةريثك اديبع ىرتشاو هيلع سلخ هذ ناريس هسفنل لمد

 | توربجو لظ هيف ناكو نيطايشلا ءالؤهو ناملس انا لو لعجو كلارتالا
 | مهالوف هعابتا نم هموب ونب ناكو ماما يف هولتقف كلرتالا هنالغ هيلع لخدف

 ”0000 لذ وج اناو اوكلم ىتحع. هونراحو هيظ اب اورهظتسا ةءالو
 ظ برألا تمادو ناتسربطو ناجيرج ىلع ىلوتساف ريكمو داخا مهملع مليدلا

 | رخآ يف بكرو ةنس نير شعو ًأفين هبوب نب ىلع يبا ةلودلا نكر نيبو هنبي

 | ىلع طقسف هنع لفاغوهو سرفلا هب يشف ريزنخ هضراعف هل ًاسرف همأيا

 دجلا : هيف لوق ًاباتك ةلودلا نكر نع ديمعلا نبا ىتكو . كلبف هغامد

 ١ نوتسهم روصنم ولا هنبا هدعب ماقو.شويملا نع.شوحولاب انانغا يذلا هلا

 | ورسخانف عاجش وبا ةلودلا دضعنأكو م>0 ةنس يفوتو هماقم ريكعشو نبا

 || عيطملا ىلا ةلودلا زعم ذفنف نوتسبم ةنبا جوز ىلع يبا ةلودلا نكر نا

 | هبقلو كلذ لعفف ناتسربطو ناجرج ىلع دبعلاو علخلا هيلا ذهني نا هلأسو

 | هدالب نيزف ٠> ةنس ىلوالا ىدامج يف هيلا دفن ام هلصوو ةلودلا ريبظ

 00 رمنو هيلا مالا لوو دنع مر رثس نع لوو لوعرلل
 ظ . مهظعلا

 | نم كلذ ريغو انيع راند فلا نيتس بقللا باوج يف هلل عيطلل ذفنو

 أ مئاطلا هي هيلا ذفنو ريكعشو نب سواق هوخا فلخ يفوت الو . ليخلاو بايثلا

 ظ الضاف ناكو يلاعملا سمش هبماو ناجرجو ناتسربط ع دبعلاو ملل هل

 ١ هنيي ناكو اهنولوادتي سانلا يداب لئاسر هلو اش رظ ًارعاش 00 ادا

 ةدشو فسع هبف ناكو ؛ ٠4م ةنس تام . ةبتاكم دابع نبا بحاصلا نيبو

 10 0 ذ]ذ]ذ] ]| ]| | “77777721177777

 كك محم



 1 :*6 سوباق دمحم نب لضفلا

 رورسو ميعل يف الأ سابغلا اياأي

 رونالا لك يف .ةبسمالا كما اننا
 روضحت نئفاق كدن هب ىولس فييغ اثلام

 انعطاو |نغمب ه.اجاف

 * لضفلا نب يلع نب دم نب لضفلا )+
 لضفلا ريزغ معلا عساو ناك يرمعبلا يوغا مساقلا وبا ينابصقلا

 تام ةرصبلاب يقم ناكو هبامز يف ةلحرلا تناك هبلاو ةبب رعلا لع ىف اماما

 واو يزيربتلا نب يح ءايركز وبا هنع ذخاو ٍ مكاقلا مايا يف 444 ةنس يف

 يثاوح يف باتكو .وهلا يف باتك اهنم : فيناصت هلو يريرملا دم
 زيك اهراثخو .برعلا راعتبما يف باتكو ..يلامالا باك . حاحصلا

 اندشلا تاماقملا بحاص يربرلا نب دم نب مساقلا لاق . ةوفصلاب هم<و

 : :سفنل يوعلا ينابصقتلا مساقلا ونا ايزش

 رارضاب سم اذا الا هعف ىترءالنم سانلايف

 راثلاب قرحا اذا الا هحر يف عمطيال دوعلاك

 م2 فاقلا فرح امس
 *« رايز نب ريكمشو نب سواق )+

 قارب تمحاص :ناكوب كولملا نم .يلاسملا سممتب قالا ١

 كلتو ناهمصاو يرلا كولم مس وادرم همحو ريكمعتو هونا ناكو ناتسربطو

 روباسين ىلع ىلوتساف نامعنلا نب ىلبيل ليدلا نم كام نم لوا نال هيف
 ] جب وادارم ناكو هنو ريش نب رافشا هدعب ماقو يناماسلا ل نب رصن مايا ف



 ١ * دم نب لضفلا البزيدي 

 | "يلا ىتكف ربما هتفرعو نيسمخم يرتحبلا ىلا تبجوو نيسمخ ذخاف

 | ىف يليزرملا ثفعيو . انعم لعاالا يتايا تينبدام هللاو تدض 13"
 ْ خاص يبا ىلا يديزيلا دمخ يبا نإ دمح نب لشيلا سكك : لاق مجعملا

 | ةوفج امبنبي ترجو هبعادب ناكو دادزب نب
 يرذقيلت نا يسفنب فرعاو يرجه يفكسف نم يبخا ظ

 للك يق كا لوضص رك ذو .٠ آدم ميتا لدم
 زبش نم رثك أ يل ربص ال جكفلا لو رهش يل رم دق ظ

 | يديزيلا دم نب لضفلالاق : لاق ةحلاملا حلم باتكيف ءابقان نبا ثدحو

 | ًاماعطو هلو الزنم ىرسا بناكلاماسب نب روصنم نب رصن نب دم ناك
 نب هللا دبع دلوو هدلو ىلا فلتخا تنكاو بدلا صقان لاك ادعو ظ

 | ًالاهاج ًايرس قحسانب هللا دبعناكو راعشالا "يلع اوءرقيل يهاربا نب قححسا
 نايرشي قححسان هللا دبعو ماسل نب دمجو ةبورضم ةراتسااوامو تلخدف

 رب رج رعشب يننف اومهفو اوبدأت دق اوناكو امه.دبا نيب امهدالواو
 ارايدلا ةمطاف بحل سحا ينا دعس رايدلا يحالا

 ا ٠١ انهاه دمسل رك د ناك اماةبرملا لبجت الول قصسا نب هللا دبع لاقق
 لضفلالاق .مهنانسا حلصي ومهتدعم يوقد هناف يخا أي لعفالءاسل نب دمح

 لاق.يبأب ًادداو اهعفمصا ذاتسا اي هللاب رصن نب دم ن. ىلع يل: لاقفيد.زلا
 لضفلا ىلا ينودملا ىتكو.'"فورعم عضوم ميسا انهاه دعسن دارا فاؤملا

 ىنعم حضوب ام هدنعو ( 8 :#) راطببلا نبا اهركذ دعسلا عقانم )051(

 قاحسا نب هللا دبع



 ١.١ 6# دمحم نب  رمع نب لضفلا #

 * ىلع نب روصنم نب رح نب لضفلا )+

 ناك جزالا باب لها نم بتاكلا ضئارلا نباب فرعي روصنم وا
 ةباغ هطخو يحئاطبلا ركأسع نب ىلع ىلع رشعلاب أرق هللا باتكل ًاظفاح

 اذه يف كاندروا كلفلو باوبلا"ن لاله نا ةش 0 00
 <... ةرخالا ىدامج يف تامو هه٠ ةنس يف هدلوم نا ينغلب : باتكلا

 « يديزيلا دم يبا نب دمج نب لما
 هلجال يذلا بيسلاو هلها سنو هبسن انرك ذ دقو سابعلا ابا ىنكي

 دحا لضفلا ناكو كرابملا نب ىح دم يبا هدج باب يف نييديزيلا اوم“

 ريفغلا ملا ةبج نم هاورو ريثكلا ملعلا هنع ذخا ءالبنلا ةأحنلاو ءايلعلا ةاورلا

 نع لوملا نع يتابزرملا ثدح . ببر ةنس ميدنلا نبا هركذ ايف تامو أ

 لضفلا امو يدنع عمنا ريدملا نب ميهاربا لاق لاق يليملا ديزب نب دمحا

 0 اننايتف ضعب ىلع يقلب لضفلا .ساخ ءانيعلا وباو يرتحبلاو يدد زبلا

 فرصناو لضفلا سضففُهللا ابظفح ةدلاولا باب و يباب اذهءانيعلا ونا هل لاقف

 هلوا ارعش يلا بتكو دادغب نم |ىصاس ىلا يرتحبلا جرخو

 لومتشملا هور كلت ١

 لاقف لضفلا اههف ادهو.

 لوعفملاو هيدلاو نم لع افلا يف ددرتلا هدنعام لج

 لخدو رانيد ةثامب هيلاهجوب و باتكلا باوج ىتكي نا ترماف ميهاربا لاق

 يمالك< هللاو هاجه هناف ةئاملا فصن ينطعا لاقف رعشلا هّنأرقاف ءانيعلا ونا
0 

 ) 6 ص ( تدروفلا نعد ةعوبطملا ةخسنلا نم خعراتلا اذه طقس )05(



 ظ 5 ]اص نب  بابحلا نإ لضقلا * ١

 لاقو لاق 1 ةفلخ يبا ىلا ردتعاو اهدححو تايبالا داشنا نعل

 ةيب وعش اماو جراوخ اما مهنعيننلب ايف برعلا ةاور رثكآ اذهب يقع يلعوبا

 ٍ ددعو نالفو نالفو يباتسجسلا لبس ماج يناو ىتثملا نب رمعم ةدسع يباك

 نب لضفلا ةفيلخ ونا : يرصملا يوفغللا راتخم نبا طخم تأرقو . ةعاج

 وا قازب نم له ةيراجاي لاقف ةنشخ اهدجوف ةبراج ىرتشا بابل

 رقزلاو رقصلا وبا لوقتف اياز وا اداص نيسلا لقنت برعلا قاس وا قاصن
 1 راه دق. يرخ تيار ىح ىتاما ام يذلا هل دجلا تلاّف رقسلاو
 ا بئارمغ هيلع ارب يلا عالا

 * يوحتلا ذاعم وا-دلاخ ني لضفلا

 ميلس نب ديبعو كرابملا 3 هللا دبع نع ىور ةلهأب ىلوم يزورم ا

 ١١" ةنس تام هدلب لهاو قيّقش نب نسحلا نب ىلع نب دم هنع ىور

 يبالو يرهزالا لاق .روباسين خعرأت يف ميبلا ناكاملا كلذ مذ
 باتك يف يرصهزالا هنع ىور دقو تلق . نسح نارقلا ىف بناتك ذاع

 ةعبارلا ةقبطلا يف تاقثلا خيران يف نايح نب دم هركذو رثك اف بيذهللا

 لقت هنع مالا لعلو ءاوس كلذ لثع

 *« ينسملا يولعلا اص نب لضفلا ٠)

 لاق رفاغلا دبع هلاق ؛م١و فين ةنس يف تاميناهلا ىلاعملا ما يومتلا

 بتكلا هرافسا يف عمس
 1 كش الو ماني نيذلا انخياشم نم ثيدملا ععسو روءاسين رضحو

 1أ71711111 ]1ك ]1 1 ]1 1 0 سنع 0007© مال 2 ن تدني” “سنس وش 7: ماس ني اا ا ىدبا عي اندر نيا نر نحيا ا



 الرف * يحمجلا بابحلا نب لضفلا »#

 هنم عضاوم ىلع ير. ناكف ناطح نب نارمت ناويد هيف ناكو هنم هيلع ًارقا
 ("” ناروبشملا ناتيبلا اهنف يتلا ةديصقلا ةليل هتدشناف

 اناوضر شرعلايذنم غابيلالا اهب دارا ام يتت نم ةب رضاي

 انازيم هللا دنع ةنربلا وا ' هبسضلف انو 000
 هتم تبحتو كلذ تفرطتساف سي ذاك تس امبنلا تيب الالا
 بدالل هب تررتغاو كلذ د عجفملا عم تمعجا ددألا نم ناك الف

 لمعو هعاذاو هعاشاف هايا هتمتكتساو

 نالعاو رس يف نييمشابلل نخد ىلع يوطم ةفيلخ وا
 ناطح ن. نارمسرمش قطضصاى تح ٠ هركلاو قحاب 01 4

 ةعقر يف بدالا لها ضعب هنع اهبتكف يريغ اهدشبلاو هسفنل اهندشناو

 ضفنف مأع ساحم يف ةفيلخ يلا دنع انرضحو هتملقم يف ابلعجو ةفيطل

 ايهدجوو سائلا فرضناو ةعقرلا تطقتسف اهبف ام يلا فاو سل 0
 يدب طاشا هحرتو هللا هعق يجذيالانبا لاقو طاشتساف اهأرقو ةفيلخ وا ١

 يف تعقوف ثيدحلا هتدحو هءاخ يدلاو ينعي ةعاسلا سابعلا يباب لع
« 

 ةءارقلا ةفيلخ وبا ينعنمو يبا نيبو ينيب جرفنت نا لاملا تداكو ةطرو

 دنجلا لك أم نم هيلا تيدهاو ردقامل بايت هيل تل

 ةءارقلا نم يننكمو يسرد دوأعو يردع لبقو يلا مخرف هيلا تردتعاو

 ىضرلا نبظا ال 'لاقو هدنع ناك ام هريتو تاقبطلا بناتك | 00

 ىح ايسكو عجفملا تيطعاو كلذ تاعفف كسفن بذكت وا كنع

 ( 1١ : *١6 ) ينافالا باتك عجاريل 00(



 # يحما بابحلا نب لضفلا 9 ا

 |. و قاد ينوتلا يلع وا ثدح ةرت افقلل الو . ةرمحر فصعلل الو
 | جذباب ءاضقلا ىلع يبا فاخ ناكو يجذمالا هلأ دش نا ليس ن :نسحلا

 0 بلغف هترازو يف يلبملا دم ابا مدأنو ىلا ىلع لزب مل مث نصربمار ىلعو

 |١ ءاضقلاب ىعدب ناكو دياب ملاختو هدنع هلحم العو هيلع

 | نيكم لحم هل ناكو يضاقلا يديسب هبتك يف ةرازولا يف دم وبا هبطاخمو
 | بدألاو لعلا بتكل نسلا ثيدح اناو ةرصبلا تدرو : لاق بدالا نم

 | دقو امو "يلا بتكق هيلع رصنقا تنكو عمسلا هللا دبعوبا ينمزاف
 ١ ءاوهلا صرق

 ىف لام نا زع اذا رهدلا ىف تناو ىتفلا اذا

 )00 أنكو ةوسكو سيكو ساك .. هل ءاتشلا يف ناك نم ىنوظ

 || ةنوؤملا ليلقت بحا يا الول ىرخا فاكت ييقن دقو ةمقرلا يف بتكو

 لوا لا 7 هسقلا ام عيمجم هيلا ثعبف سكلا يندب امتركذل كيلع

 | روك ىلا دفو مايا يمعو يببال ًاقدص يضاقلا ةفيلخ وها ناك لاق يتدحو
 | ةفيلخوا انلزئاف يبا عم اهمدق ةرصبلاىلا تمدق الف عزا ة ةنتف يف زاوهالا

 ممجاو لا تنكقف هبتك نم يننكماو انمرك او هراد

 ليللا ناك اذاف ةلوذبم يل هلوصاو يسفنل خسناو تككاييششتتلا

 | ٠.1 لوش هربا اذاق ينيصف هيلع ةءارقلا تيحا اهرف ادعو انسلج
 | رفصا قرو نم ارتقد هك نم جرخا حارتسا اذاو ةءارفلا عطقاف ينحور

 ١١ تنكف يريغ طخ نم وهف "يلع هأرقت امو يطخ هناف هنم "يلع ًارقا لوقيف

 ؟ه لا ةماقملا يف ءاتشلا تافاك عبس ةركس نبا نع يريرحلا لقت دق )١(

 0 ا ا ا والا نام تفل وس اح تا كلل رولا و ل

 7 5 ان تيا

 لا اس



 مب  يحبلا بابحلا نب لضفلا _- ٠

 دمو يمعصالا نع يئثايرلا نع 3نيلا رابخالا تدرا ناو "” دع رهو

 انك هخلسم يذلا هلل دججلا لاقف . 5 اما هنبا حاصف مالس نبا

 هل لاقق اهرخا يف لاقو ةناكملا هذه يخونتلا 0 1 انعدرو

 لل دبا ةفيلخ وبا لاقف . رونس وه امنا ريخلا الا سيل يالوماي همالغ

 ىحم ةءاكملا هذه لثمو ؛فلؤملا لاق . ارش انافكو | هد
 هخسم يذلا هلل دملا اهرخآ يف لاقو هنع ةروبشم يريفلا ةيخ يلا نع

 يضر يفا يتدح يخونتلا ىلع يبل تاتك ف تن .ايرح اندرو ايلك

 دبل ىف وهو أك ار هيلع زاتجا يضاقلا ةفيلخ يبال ًاقيدص نا هنع هلا

 كشاحنا ةفيلخ وبا هل لاقف دوعاو يضما لاقف هنثداحفهدنع لزني نا هلاسف

 همالكيف عجسلا لامعتسالا ريثك ةفيلخ ونا ناكو لاق.دعو كسانباو دف

 الا ماكتب ال لطرلا يباب فرعي هن هبشتيو قماحت لجر ةرصبلاب ناكو

 يلب وهو ةفيلخ يفا ىلا هن أ ضا لحزلا اذه تمدقف هلك ًالزه عجسلاب

 هل لاقف امهم امل رقاف قالطلاو ةيجوزلا هيلع تعداو كاذ ذا ةرصبلا ءاضق

 ملقت لو . اهربم اهيطعا فيك: لطرلا وبا لاقف اهربم ارطعا ةفيلخ وبا

 وا ال“: لاقف اهقادص فصن ابطعاف ةفيلخ وا هل لاقف . اهرهن يناحسم
 ينربخاو لاق . عفصف ةفيلخ وبا هب صاف . ابقاط يف هعضاو . اهقاسن عفرا

 ةردق هلل ركش ال لوق الجر مم اذا ناك اذه لطزلا ابا نا دحاوريغ

 . ةرسب ةلخنلل الو . ةرفص ''" جدرزلل الو . ةرضخ ابدنبلل الو : وه لاق

 ينعي (5) رشق نب دم مهدحأ لك مسا نيثدحم ةعبرا ينالقسعلا رك ذ )١(

 ( راطمللا نبا هلق ) نارفعرلا هز وهو د

016) 



 ه« يحمل بالا نب لضفلا » 1

 هسفنل ةقيلخ وبا يبدشنا يبا يندشنا ريزؤولا ذابع نبا

 ناملاع هللب نانكخش يىناثدح شيكلاو نابيش

 نامزلا ةبكن لع ربصاف ايمطاف تنك اذا الاق

 يملايظلا ديلولا ونا لاق وه نم شيكلا نع ةفيلخ ابا تلأس ينا لاق
 لد. اذه دمحم ن هللا دبعل تلق ليلخلا لاق يبي الا خورف نبا وه نابيشو

 ةنح يل طنب تأرق . مب لاقف عيشتلا ىلا ليمب ناك ةفيلخ ابا نا ىلع

 :لاق يذابارتسالا نوره نء دمحا نب نوره لبس يبا ىلا هل دانساب اضيا

 هسفنل يضاقلا يحمنلا بابحلا نب لضفلا اندشنا

 دإبلا كلذ يف هدصري توملو دلب ىلا حابرم رفسلا بعتمو

 ف نم تام ًابيغ معي ناكول هتماه قوف اياملاو كحاضو

 دصرلا ىلعهيلطاتحننمتوملاو ةخءاش مجنلا رهظ قوف هلام

 دغ دعب هقزر يف هركش اذام ده ءاقب يف الع طعي 1ناكنم

 هيودبع نب ميهاربا نب دم نعيور : لاق يافلل ةأره باتك يف تأرق
 ةفيلخ يبا دنع انك لاق هنا يدنسملا هللا دبع يبا لع نب سودس ناا

 ةفيلخ وا جرفت صللاب هنبا حاصف هرادصللا هيلع لخدف ةرصبلاب يضاقلا

 نالشغ كيلعف لاملا تدرا نا انلو كلام صللا اها لاقف رادلا نحص ىلا

 تدرا نا رابخا هيف رطقو ثيداحا هيف طق نارطق اندنع اعا نالفو

 ريثك نباو '”يصوللا رمع يناو ينلايطلا ديلولا يبا نع كلانثدح ثيدملا

 دمحا نيسحلا وبا همسا )١(



 ستمعم هجو ينورا اواع تلقفا لظخ اذ تا سدا كارت اولاق

 * يحبجلا بابخلا نب لضفلا »+

 عَ

 ادحا ىرا ال نكسلو تلق تئش ول

 ىرولا نبز ىلاوبصل

 اهربظ ىلع بتك مث ةمقرلا ًارقف

 ليعمسا بحاصلا يندشنا يضاقلا ظفاملا "” دن نب هللا دبع نب ليلخلا

 ابفرظ لماكت نمأي

 يذلا ةقدانع تنك 3

 ابشلاو ةداعسلا كلف

 ةلبعل حاصنلا اذه

 لئثس فاريس لزن امل دبرد نبال تاببالا نا ىرخا ةبج نم يور دقو
 ساجب نا يواسي نم كانه نكي مل نا كلذ ىباف هيلع ةءارقلل ساجم نا
 طخ نم تاقث .فرصلاو فاريس دحسم ةلبق يف تابالا هذه بتكف هل

 ن لضفلا ةفيلخ يلا ىلا ةعقر تقلا : لاق هل دانساب يناعمتلا دعس ينا

 هفينح يبا ةعيش نيزاب

 هش رشا زنم نسحلا يف

 هفيفع ساب أم ريغ نم

 هغن رشاي ةلالخلاو ةد

 ( ”19 : # ظافحلا تاقبط ) دمحا نبا وه يهذلا دنع (1)



 هلو

 هلذا كرع يندوملا ميقتس اك هبوني اهف ءرملا ميقتس دقو
 هنزو لضف نم نازيملا حجرب اك ىثم اذامالكلا ل ضف نمحجريو

 ظ "زكا دين معارا نال ستلاو

 نب يلع نسحلا يبا نع ةءارقلا ذا 'ىرقملا يوحتلا سابعلا وبا

 هرم نع ف ”نقادنجلا نع ن ىسع ىلع ئاسكلا ا

 ا بز فرحا يف رايتخا هلو اذه نم رثكا هلاح نم فرعا الو تايزلا
 يوملاب فرعي هنال هتركذ امناو

 ظ | 001 رشص نب بيش نب دحي نب بابملا ن لضفلا»

 "تخا نءاوه يوغللا سيطلا وبا لاق ةرصبلا لها نم ةفيلخ ابا ىنكي

 .باسنالاو راعشالاو بدالاو رابخالا ةاور نم يف ميجا مالس نب دمع

 ءاضقلا يلو دق ناكو ةرصبلاب .ه ةنس نم لوالا عيب د رهش يف تام

 ا نمهل ىورو هريغ نعو رثك اذ هبتك هلاخ نع ىور 7 ناكو ةرصبلاب

 'ًارعاش 000 ناسرلا باتك. ةيلهاملا ءارعش تاقبط بانك كلا

 : هنع يدادغبلا ع نب رغ ن دم هدشنا أم هرعش نش

 'سرخالو "يع نم يتم لوطام محل تلق تمضلا ليطن كلر اولاق

 )0 ل6 قطنم نم هدعلاو يدنع  ةبقاع نيرمالا دما هنكل

 ”سلغلا يف نايمعلل ردلا رثثا وا هفرعي سبل .نهف ربلا رشنا

 نب ةرمح وه تايزلا ةزمحو 165 ةنس تام رمع نب ىسع نا بيذهلا يف )١(

 هم ةنس يفوآملا بح



 لقرلا 6 يناج رحلا ليعامسا نب لضفلا #

 اهاوش تبضخ ةره يل نا

 اهيلع يفوخع اهتدلت م
 يلها لبق املوعا موب لك

 ينارام اذا ةباعلت يهو

 ًاروط صقرو ًاروط ينغتف

 يتتعجاض ناءالصلادم را ال

 ينتسلل اهتككح ام اذاو

 يتتفطعتسا امتوفحام اذاو

 يل تفتك

 فلاب بعلن نيح قلخلا ميلما

 هيريشلا ةسح نا ١

 ار ناف لوفغلاب ه.داصتو

 ابنم ةمالسلا ٠١ . ١

 رملا سرتظت رادقألا كا

 سناو طاشن يف ناك اهب

 هل ىوربو

 اشحلا ةيماظ ءاضي اهنقلع

 اهدودخ رارمحا يف قئاقشلالثم

 للا تعا 1 يناجرلا ليعمسا نن لضفلا صاع يال يننامعسلا الحس

 نوقرلاب يلزتم نادلو نود

 :نويسلا ثلا قرب .ةناعقو

 نيمس ملو فاص لالزب

 نيئرعلا مراو هجولا سباع

 ينيب ام لكك ىهلتو
 نوناك يف ءاتشلا درب دنع

 نودنملا " عراك  نانط

 ف”رينرو اهتوص نم نينأب

 نويعلا عاتم تسيل بارج نع
 نابملا تاذنلا يف هيئلقر

 نيمي وا ةيوركم لامشب
 نيهاشلاك هتلع اراحجيا ١

 فب"رينتلا ةطشش هتلجاع

 نينولا عطقب هلاتغتو ء

 نونملا اوت قات هاعس ذأ

 اميطنو اهمسسحن بولقلا ىسن
 أممولق دادوسأ يفو نب راانلل



 * يتاح رمل ليعامسا نب لضفلا الزفت

 حور وه اةلجج هنأ . *يث فطللا ىوس رماع وبا ام

 ! حولي سلف هريكفت دنع  ىنعم رس نم حولي ال ام لك

 | :فيناصتلا نمدلو هللاهمحر رماع يبا طخ نم هتلقث ام رخآ اذه فلؤملا لاق
 1 يف فربشلا دئالق باتك هرايتخاو رعشلا يف بهذلا قورع باتك
 0 قو . ءايرتلا ةوانما باتك نارقلا لع يف ىف كيلا بات اساور

 1 ايتك ةمقر هفينصتو يرولاسنلا دمحا ني بوقعي بدالا طخ نم

 ا هديبأت هللا مادا يتاجر ملا ليعمسا نب لضفللا يماعوبا ليلجلا هيقفلا خيشلا

 ظ 0 لكس هعرادمس نساحلا يبا ديلا سئرلا خيش لآ لا

 1 ةئسلا هذه يف انا . ه8 ةنس نابعش يف رواسي همدقم ع

 | لعثعشنلاو لالتعالاو ”فئشكتلاو لالتخالا نم خيشلا ءاقت هللا لاطا

 | ركشا ام اهتماع بحر دقو ابحرمش نم فثاو اهضرع نم يبححسا ةروص
 | نم ةليملا لماو هب هدابع نحتمم ام لك يف ربصلا عرداو هيلع ىلاعت هللا

 أ نوعرف ابا ضرقي نم نكسلو لحلا ينغابي نا ىسعام ضارقتسا يف نآآلا
 مث ةمالسلا ىلاست هللا لاساو بارملاو ىصعلا عم باوبالاب هفوقو دع
 | عفن الف ءادلا لضعي نا لبق نم لوقا اهف ةدحاو رظنب نا أديس لاسا

 ظ قيلعت.ىربال نا هرب ناونع لعج ناو ءانملا عجن الف بقتلا مظعيو ءاودلا

 | لرتم هنع مك ا نا ةمكملا طرش يف اه ةعاقر وا ةعارض ةعقرلا هذه

 ناكل هتةفش نم يناكمو هتمدخ نم يناكم الولو.ةبغسمو اعل روضلاو

 | ينال و رم باتك نمو . مالسلاو ةلملا رابظا نم ىلا بحا ةلملا فافتسا

 فئشقتلا هلعل )١(
 رتبت بلبل



 6 يتاح را ليعامسا نب لضفلا 9+

 اضياو

 اننامز رودصنم يردص قاض دق |

 مهطارض توكش ناف نوطراضتب
 يك اذو طارضلا يف عقرفب اذه

 ارشعم رشاعت نا ةيلبلا نمو

 هلو

 تانداحلا ةفاك كلاب

 تدشن ىتحر هدلا ين ريحو
 ايضباو

 هعبط يف دراطع لشم تمحصا

 ادحاو ءًامو. كاقلاام كر

١ 

 عامجالاب رشلا عامج مهف
 عامسالاب طرضلا عامس اوعفش

 عالملا هرج لل ١
 عاشالاب ىهدلا نوطراضتي

 أبجأع ابحعم انيك

 ايكأر هل تنكو يرام

 قارشالا يف سمشلا لثم ترص ذا
 قارخالاب .٠ "لع. تيضق .الا

 يرتفد نع هقلع ام ةءارقب "يلع مناو هتمعن هللا مادا بيدالا ليلملا خيشلا
 خيشلا هنبأ هعم عمو هتسارحب للعلا نيع رقبو هلضفبو هب هعتمب هللاو "يلع

 مساقلا يبا نب دمه دجلا وبا ملاعلا لضافلا هيقنفلاو نسحلا ركب وبا لضافلا

 و يلح نم هشالب رص , تشكو . طخ ىروذاه م هشاام امج اوممس كلذ اا
 ايكلا يلا بتك تاق هطخ نمو يناجرجلا رماعوبا ليعمسا نب لضفلا

 هللا همحر ملا وبا لجالا
 امنا مانا نا رماع الا

 هداوف 0 هأئيع نم نكلو

 ارمجلا :مابسلا زمالاب رك ذي

 1 د نا ىلا جاتحم سلف

 صهاقلا دبع ركب يبا مامالا خيشلا ىلا اضبا بتكو



 1ك

 اهني

31 

 اضيا

 هاوه يف كرش سانلا لكو
 يزرح هالع فيكف عفا ناذ

 1 2 سانلا تلضف

 ىضريراص كدبع ترص الو

 يلاوملا لالدا كيلع لدا

 ىنخ سبل يل ةيزم كلتو
 لاح ريخ يف يبم ًافلا شف
 رفق لآ كنود سانلا لكف

 اضاو

 نالستسم/ توملا_ لع دقن

 ورقلا دوس ضبيبلا عرتشو

 ضي
 هوبضغأ رطاش نم يربذدع

 لسيكولا نباي كل انا لوقب

 © ىناح را ليعامما نب لضفلا

 يدحو ياوم هندرفا دقو

 يدرو هادنرخث شطعا ناو

 دجمو ناسحاب مهلطو

 يدبع هأضراول ناورشونا
 يدعت الو كيدل ركن الف

 يدجو يبا نمأامناكمتئرو
 يدعل نافلا أهدعب افلاو

 دفو ربغ نم ةعملب رغب

 دوبكلا ظالغ باقرلا ظالغ

 دودكلا رح فارتلا رفص ن

 بطر وهو رشق زوللاف
 م” بحا اهف



 لحرف :*6 يتاح را ليعامءا نب لضفلا

 لاسا هللاو ناكمالا ردش مهمويع رتسو ناوخالا ةرثع ةلاقا ىلع صرح هنا

 روذافاوغ أهو ريدق هيلع هناف هتنسح اني أسا وحم وهتليضفب انتصيش ربجنا

 سس تسلا نامزلا ينعنقو

 يللايللا لول يجحمت لكو

 موب لكتف رويغلا ياسو

 يفتح يلدروت يم ١ قح يحتست انما يفتح اب هللا

 يفك يف :كنم ىنكضعو قك'يف كلا ىف كلي
 يقر قع (تذلاب لحم 1و5 ل يبقاب تناو

 اضياو

 نيمساب لع تبان. لبنس هيف طاناونيمسايلا هدخ

 نينتلا اندقع يغدص نيب زرحن لاف .ةلبق هن

 اضياو

 ريبك وا ريغبص ىلا تن  رمأل ةئا كلا
 ريثكلانطخلا ديزلا نف له دعب زم ه ,رباكسف

 هولع هللا مادا لضفلا يلا سيئرلا يف اضياو

 يدباو ينخا ىوهىوسنْط 2 يدنع سلف تاياغلا ىلوت
 يدبهنضةنفىببلا ذخىلع ازيقت تسيل 00000

 دوب دو اننيب دزاوي
 يدنعتناو ءارثلات وف لبع

 دغول ىعس. دحام ةلذل

 دمس نب سام ريغ لت قافك دف )0007
 يدضت ياو ءيددرت ينو يطيو يلا 00١

 يدشرو يبغ ه. بوصنمو  يلاح حالصو يتشيعم هنمو
 م
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 * تاجرا ليعامما نب لضفلا * اها

 نايبل ”راثكأ اهم . اهؤاونا تقدغاو . اهاجنا: اب تقريشاف هنزقن هيا
 ' ةولس باتكو . برعلا راعشا نم بهذلا قورع باتكو . نارقلا لع يف

 ”ليعم"ا نب لضفلا : قايسلا باتك يف رفاغلا دبع لاقو . اهريغو ءاب رغلا

 ! نم سعاشلا بيدالا بناكلا يومتلا يناجرملا رماع وبا خيشلا بلا

 امك لضفلا يف نيتم رثنلاو مظنلا نسح هرهد دارفاو هرمدع لضافا

 ا ليكلا نمو هريغو يناجرملا نس احلا يبا سئئرلا خيشال ة ةدم

 دعس يبا خيشلا لثم مهمم انعم نيذلا خئاشملا نم ثيدحلا عع خغاشملاو

  فاخ نب ىلع نب دمحا ركب يباو 'ىرقملا شمار نب رصن يباو شمار نبا

 يبا خيشلا نم عممتو يتاقونلا ىهاز نب ليعمسا مساقلا يباو يزاريشلا

 ' شاشملا نم عمسو +هم ةنس يبرثملا فلخ نب روصنم نب دمحا ركب
 ةايح يف تام دق ناكهنكل هتافو رك ذب لو هبابش يف هريغو ةيليعامسالا

 دمحا نب بوقعي بدالا هب ممنجاو روءاسين درو ناكو . رفاغلا دبع

 اقل ةيوح هام. يذلا هباتك يف هطخ هل بتكيي نا هلاسو هنأب يف روك ذملا

 هرصع لها نم هريغو هسفن راعشا نم بوقعي هيف عجج عوم وهو

 رمأع يبا طخ هيفو هطخم يذلا بوقعي لصاب انا ترفظو همدقت نمو
 أماو ظنلا ضعب تطقتسا نا دعب هتروصب هتلقن ام ه. بارا ال يذلا

 هللا مادا بيدالا ليلجلا خيشلا يناس : هطخ ةخسن اذهو الف رثنلا

 ناب تحجرتف يروذاه رم ائيشرتفدلا اذه يف هل ىتكآ نا هتمعن
 همسر لاثتما ىلع ىنثحت ,عاودو يتروعل تس ةابنالا رع يابنت فزاوط

 ماعو هش نسح ىلا. نك أس همركب قئاو لاح لك ىلع انو صاطن اراهظا
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 سفنلا نم ليزيو . اهدمتا نوكن نا لجتلا نيعالا ىوجت أع تبنأ دقو
 لزغت هلوق كلذ ند : اهدكو انزح

 تناكس يلق عيد يف مكناب اونمس كلاوالا نامت 3

 اوناخ اوظفمتسا اذا ماوقاب انيلب ١ اماطف دادولا ظفح ىلع اومودو

 نافجا مونلابه يف يلتلحتكا له 2 عرايد تءانن ذم ينعليللا اولس

 نافجا ينوفج الا اهل تناكف ١ رايد قرب فايس تدرج لهو
 هلو |

 ايلامو ٠ ,يتامللام هلئاسا .ابنايلا سا نا
 ايمامز. لضف داتقب ىوملا تكرث. ٠ ىتنا رفقا لل مهراد لسو

 افاص قرزا ءاملا كيف لاس دّمل  (ةءرش كيف اا ارا عركم ايف

 ايفاص رضخا *ينلا كيف ءافدقف ةفقو كيف له عزملا تارجشايو

 ناسحالا لك نسحاف ناديملا اذه يف ىرج دقو

 * يتاجر للا ىماعوبا ميلا ليعمسا نب لضفلا
 يومتلا يناجرملا ردافلا:دبع بامسصسا دا سيل لما

 فيذصتللا ديج رثنلا حيصف مظنلا قئار طبضلا حي طالا حيلم ناكو

 عابر لاقق رورسلا رس باتك يف دومم نب دم هرك ذ فيلاتلا نسح
 عيب رلا ناكف . ةرضان هنالكب بدالا ضايرو . ةرماع هفيناصتت لضفلا

 .هيدد نيب رحسلا قرطي هرعشو . ابءلاو رأ ةرض رهزلاو . ابعئاد نمةلضف

 تابذع قفختو . هتايبا نم ناسحالا تايا ًارقث . هيف احب حلملا فتبمو
 اهادها ديما دبع لجالا خيشلا مساب تافيفصت هلو . هتآيار نم عادبالا
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 ظ عم“ .رونو تابن ناسنالا تاو فود ناتلا نا دفتمي وبف ' ريبدنلاب

 اذا ةعلطو . ابحثو هللا ابههوش ةروصو . مخو لصا مؤلو . ميخو اشنم |||
 دادحلا كح ةراضوو . ابسفن دالبلا ئبوت ةراذقو . احن لكلا اهرصنا |

 لذاك ناسحالا فراشو . ةداجالا ضعب هبف داجا ظن هلو . ابسند ْ

 أ هفكتسا الام هل ذفناف ئاصلا نبا كلذ غلب و ليب و وجو ليوط مالك م

 حرسمو سفنالا حمطم هامس رخآ ًاباتك ناقاخنبا فنصو هحلصتساو هل 1

 نبا ركذب هحتتفا نايقعلا دئالش هلصو سلدنالا ءارعش ليذ يف سنأتلا |(
 أ خئاصلا نب ركب وبا ريزولا "” لاقق ًاليج ًءانث هيف هيلع ىثئاو غئاصلا

 هرطعل تحرفت . عطاق ةجح لكل ملع ناهربو . عطاس مهف ردب وه ْ

 لدتعاو فراعملا نزو هب ماقو . راصمالا ه رك ذب تيطتو . راصعالا . 0

 عارتخالا همدع دعب قفنيو . ديلقتلا ناهربلاب لطعو . لدهمو لامو ||

 رحب الط ناو . قرحم لبجلا ررشب ىروا همبف دز حدق اذا . ديلوتلاو 1

 داسفلا دميو . اهنوصو سفنلا ةهازن عم . قرغم "يش لكل وهف هرطاخ |
 رمعلا قلخي يذلا .دملاو قيقش نامالل وه يذلا قيقتتلاو . اهنوك نم |

 ا دا ىع بهدمو . هفحتلب نا دراطع دون بدا هلو . لهتسم رهو

 .روحلا اهرهوج ةسافن عم" هيعدتو. روحتلاو تابللا هانت مظنو .هفرعب

 هريبكلا فيطللا هللا ىلع مرتجاو يه ًارقف خسانلاوا فاؤملا فذح دق )١(

 |١ نآرقلا كيلع ضرف يذلا نا هلوقب ًازهتساو ٠ داعبالاو يهنلا عامس دنع ًارتجاو
 | يف دري مل (5) ةريثك الج فلؤما فذح ًاضيا انهاه (*) ٠ داعم ىلا كدارل
 ظ « هيعدن ال > هلعل (5) حرسملا نم ةعوبطملا ةخسنلا



 هع < ينيجالا ناي ىلا

 نم لكف ريئاندلا ررّضو كلذ هيلا نوذفنيو هنوفاخ اوناكف هبلثو هرش'
 هرب نع لفاغت نم لكو هتفصو هفصو هباتك يف نسحا هتلص هتضرا

 نباب فورعملا ةجاب نب ركب ونا هيلا لسراو هل ىدصت نم ناكو هبلثو هاجم
 ناكراو نابعالا دحا وهو ةبرملا بحاص تيولف نباريزو ناكو غئاصلا

 لئاسرلاو راعشالا لها ىلع ٍلوتسم لئاوالا ملعب ةءانعلا ديدش نايبلاو معلا ظ

 هريغو قطنملا يف فيناصت هلو قرشملاب انيس نباب برغم اب هنوهمشد اوناكو
 . هفطع اهوحن ىول الو . هفرط اهرعب. لو اهم نواه هتلاسر هتلصو الف.

 هءاطخ عطقم هريصو هباتك مخ هلعخ هغلب ءوس ناقاخ نبا ركذو

 . نيدتبملا سوفن دكو : نبدلا نفج دمر وه غئاصلا نب ركب وبا '”للقو |

 الو : عرس اهف لو : انوئسمو ًاضورفم ريو .ًانولسسو اس 0
 :كيهان. عركب الو ةمغلا ىوس درب الو . عرشب الو ليطابالا ريغ يف ذأ

 نم ىجنتسا الو . هتباا هتليخم ربظا الو . هتبانج نم ربطت ام لجر نم
 الو . هروصمو هئثرابب رقا الو . ثدح يف راوث هداؤف ىجشا الو . ثدح

 ناسحالا نم ىدحا هيلا ةءاضالا هر او نادم ف هن راب نع رف

 مارجا يف ركفو . ميلعتلا كانت يف رظن . ناسنالا نم ىدها هدنع ةميببلاو

 نم الو هيدب نيب نم لطابلا هيأ الام لاطبا داراو . هفطع يناث هربظ |

 بك ًاوكلا حو .ةئيفلا هلا ىلا نوكي, نا ركناو .ةئيملا ىلع رصتقاو .هفلخ

 مه ٠ ص ( ١787 رصم عبط ) نايقعلا دئالق )١(
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 أ هلبقي هيلع عقوف حتنلا ىلا ماق ام رورسلا نم لكوتملا لخد دقل هللاوف لاق
 | ةوسكو ةزئاجب اهل رماو اهئارشن نينمؤملا ريما هرماف هلجر لبقف حتفلا يئوو
 | هتنر حتفلا لتق الف هدنع هيراوج ىظحا تناكف حتفلا ىلا اهب ثعبو
 1 تايبالا هذهم

 مهبلا ىلع ةمادقم توملاو هلزان نيح تيولأ تلف دق

 مدن نم «لغ انس تعزغ . بنوثا :تلفامزتجم ىو

 ملا نم تولل 3 دعبام هب تبهذ ذاتئش نع سهذاف

 تنام ىتح هيلع حوننو كبت لزت و
 | *« ناقاخ نب هللا ديبع نب دمح نب حتفلا »ع

 |١ ىعاش لضاف بيدا سلدنا لها نموه لبقو يليبشالا يسيقلا

 ١ ظ ةولطخا مهم ناكو نايعالا ءاجم يف نانملا يوق ناسللا "ذب عصف غيلب

 |١ ليقف رصمب هنع تلأس داملا لاقو '"” ه.س:ةنس دودح يف تام ينخلب امف
 / || يل لاقو هده ةنس دمب يفوت دقق رصع رواش دبع ىلا برغملاب شاع هنا
 أ دئالق باتكف يناصتلا نم هل . خعراتلا اذه لبق يفوت هنا ةبراغملا ضعل
 | بحاصلا ينتدح . سنأتلا حرسمو سفنالا حمطم باتك . نايقفلا

 |١" ناقاخ نبا مزمع امل لاق هولع هللا مادا مرك نب نيدلا لاجج ملاعلا ريبكسلا

 |١ كولم نم دحاو لك ىلا لسرب لعج نايقعلا دئالق باتك فينصت ىلع
 همزع هفرعلو ةغالبلاو رعشلاو بدالال ها نم اهمايعاو اتارزوو سلدالا

 نوفرعب اوناكو هباتك يف هرك ذيل هرثثو همظنو هرعش نمش ذافنا لاسو

 © “٠ ةنس يف دلو هنأ وأ جم ديرب هلعل (1)



 اقفل * ناقاخ نب حتفلا 9ع

 ميسا تأت نسف قشاع ١ وشل مح يف حلمتسي سبيل

 متملاو ينابزرملا لاق .يدبملا تنب ةيلعل نايورب ناتيبلا ناذهو فلؤملا لاف

 ظ ناقاخ نبا

 هروفغم :ىوحلا يخا اي اطخن اربص بذعملا قشاعلا أما

 هروربم ةجحو ةازغ نىرم 2فبنذل طحا ىوملا يف ةرفز

 نف يبا نب دمحال لوشب ناقاخ نب حتفلا تعم : ىسوم نب نارمع لاقو

 اتايا ىلعتا ؟407 ةنس لوا يف اذهو يديساي كيبل لاق . دمحا اب ىعاشلا

 ىتخ كبيفش ينا اهرخآ يف ركذاو نينمؤملا ريما يديس اهب حدمت اناسح
 لاقو ننف يبا نبا بف يل كدقف عرسا اف كتلخ دسي ام هنم كل ذخآ
 هللا ةنعل يدعل و ىلبق ايندلا ىلع هل لاق.هللا ةنعل كدعب ايندلا ىلع يديساب

 ركب وبا . اهنف بغاز اهب كسل تفو الو املا ذبان اهنع افرحتت تفاص اف
 نب ىلع انثدح يعلرلا لضفلا نب سابعلا انثدح : يطئاركلا رفعج نب دمح

 نالف هل ليق ذا رضاح ناقاخ نب حتنفلاو امي لكوتملا دنعل ينا لاق مهما
 ةعانص ام نينمؤملا ريما هل لاقف ةفيصوهعمو لخدف هل نذاف بابلاب سائلا

 تايا سمح انل يأرقا حتفلا لاققف ناحلالاب ًارقث لاق ةفيصولا هذه
 لوش تمفدناف

 ميصلا ةملظلا انع قشو 2 حتفلاو هللا رصن ا لذ

 حصنلاو قافشالا همهو ةلود اجرو كلم نيدخ

 مم هلا الا ثيغلاو دجام هنأ الا ثيللا

 متنملا . هحايتفم امنا قلم ىلا ل



 *« ناقاخ نب حتفلا 9 قفز

 . نمل « ىفوا ما نما » لاق كيبل لاق ريهزاي هل لاقق هبدي نيب يقلاف محل
 . يسنالا ىملس يلا نب ريهزل اهنا رك ذب تايزلا ةزجج اذه لاق . يل لاق

 سنالا نم ىنلا وه لاق . اده نحت ب لاق. تنا تقدصو وه قدص لاق

 هنع هذخ اق ءيشلا لوشو همهو يف هيقلاف "يلا لوقا نا نم هعنأت اناو

 | اذه يدنع قادصف معن وا لاق سنالا يف اهلئاق وهو نملا يف ابلئاق اناف

 أ لجرلا ساوسو ثدحم لجرلا ساوسو نا ءازوملا يبا ثيدح ثيدحلا

 أ/ هيلع بصف عتفاي يللا لاقو اك لكوتملا غرفتساف لاق رسلا وشف انه نف
 ْش هب هل رما ام نود يل رماو لاع هل رماو ربظلا نم يش ىلع لجو ًاملخ

 1 لقالاو يلا رثك الا راصف ذخا ام عتفلا ينرطاش دقو يلزم ىلا تفرصناف
 1 هينا ناقاخ نبا يندشنا لاق دربملا ينثدح هيلاما يف ةظحج لاق.هدنع

 ١ ددزب ةدايزلا اهنم عطتس ىتم  ىتفلاو ركل اهاياو يناو

 أ ددجتم ىوه نمسارتحافيكف 2 اهرقادجو تددزااهمتددزااذا
 ا( لكوتملا امتدشنا تايبالا هذه حتملا لاق ال : لاق نودمح نبا ينثدخ لاق

 | عماج نم تنا يب يل لاقو اهنسحتساذ جتنفلا هنا تفترعف اهلئاق نع ينلأسف
 | لاقف رفعج نب لضفلا ريصبلا يلع ابا رعشلا اذه غلبو ايندلا نساحم

 02 عفا يف
 ادوات تاقثثلا هينتم ضع اذا ابلكف كولملا راعشان تمعمس

 ادحوا حتما رعشب مل اذا هار' انئاسيقلا "ىئرمال انيًارامىوس

 ناقاخ نب حتتلا رعش نمو ينابزرملا لاق
 حمسل هيف بوبحلا فصنا ولف روجلا ىلع بملا ينب



 اما 4ك ناقاخ نب حتفلا © هل

 تلاق اذه كل نبا نم تلق ءازوملا ابا اب ينتقلطا يتأرما يل تلاقف يلزنم

 امبجوز نا ترك ذ تلاق كلذب اهربخ نموتلق ةيراصنالا يتراج ينتربخ
 نا تلع لاقف ةصقلا هيلع تصصقف سابع نبا ىلع تودفف كلذب 58

 ميعن لاق . رسلا وشفي انبه نف لجرلا ساوسو ثدحم لجرلا ساوسو
 تجرخ : لاق تايزلا ةزمح يىنثدح ىتح *يش اذه نم يسفن يف ناكف

 يتلحار تلبص قيرطلا ضع يف تزج ايلف ةكم درا نيئسلا نم ةئس

 الو اعمالك عمساو امسح سحا يلع أاضبق دق نينئاب اذاف اهبلطا تجرفن

 نسح ضراالا نم ةعلن ىلع دعاق حش ىلا يب اءاجو يناذخاف اعصخش ىرا

 نبا ىلاو نبا نم لاق مث يعور غرفاف مالسلا يلع درف هيلع تلسف ةبيبشلا
 تثلض تاقف كيادكا نع تفلخي ل و لاق كم دهرا ةفوكلا نم تاقف

 نيب تخاف ماا لاف هسار ىلع موق ىلا ةعاإ م اهملطا تنل يتلحار

 فاقحالا مح تأرقف هتاه لاق . من تلق نارقلا أرقتا يل لاق مث يدب
 نوت نجلا نم اًرقت كلِ اَنفَرَص ْذِإَو د ل هده ىلا تيهنا ىتح

 لاق .:ال مبللا تلق . اوناك 5ك يردم كاسر لع يل لات بالا ١

 ا تطاخملا تنيكو ةارإ ١

 . ه.ورتقا لاق . ال مسلل ان . رمشلا لوقتا يل لاق مثلا س١

 ةديصق هندشناف هناه لاق . من تلق

 متتلاف جاردلا ةناموح ملكت مل ةنمد ىفوا ما نما

 يسلالا لب تلق . ينلا لاق . ىملس يبا نب ريهزا تاقف . هذه نمل لاقف

 ةعطق هناك خيبشد ىتاف ريهز لاقف هسأر ىلع موق ىلا هسأر عفرف .ًارارم
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 « ناقاخ نب حتفلا # ْ

 صاو يسفن يف اع تثجو ينتحي هللاو تنسحا لاقف . هربظ يف ةب رض

 ' تامع تنك دق يرتعلا لاق ربخلل يوارلا سهو ريغ لاقو راشد فلاب يل
 تيحنت رما امب لكوتملا ينرما الف هب فلكا تنك مالغ يف تايالا هذه

 ةدحاو ةظفل الا اهبف تريغ امو يتقو يف اهنلمح ينتنا هتبراو تايبالا تاقف

 تاقادق تنك ىتناف
 تاقغالم كدقف مايالا ي ىراال 1

 ينادح اع ينثدح دم نب ىلع يطاشمثلا ثدحو حتفاي هتاعخ

 ىلع تاخد : لاق يشرقلا مهما نب ىلع انئدح يممثاحلا لضفلا نب دما

 تناخ ينسلجاو مالسلا درف هيلع تلسف هدحو سلاج وهو ًاموب لكوتلا

 يكتم اهبف موةيناكيتل هتبتر ريغ يف ًافقاو ناقاخنب عتفلا تب تي.ًأرف ةنأفتلا ىنم

 اف ةفيلطتا ىلا رظن هللا ترظن اذا تنكمهلاح تركّئاف ًاقرطم هفيس ىلع

 ريما اي مف تاق ًائيش تركنا يلعاي لاقق قرطا ةفيلطا وحن يهجو تفرص
 | . اهف موقب ناك يتلا هتبتر ريغ يف حتتلا فوقو تاق وه ام لاقف نينمؤملا
 | لاق . نينمؤملا ريما اي ببسلا ام تلق . ماقملا كلذ هماقا هرايّتخا ءوس لاق

 | ل داع نارسلا ينادع افارس هيلاتررساف ًافأ ةحيبق دنع نم تجرخ
 ]| لملفثلق . اذه ناك ام لاق . نينمؤملا ريما ب هريغ ىلا هتررسا كلعل تلق

 ظ تنفر منيلمإ تقرطاف لاق . اضلا اذه الو لاق . امكيلع متسأ مقسم

 | وه ام لاق . [ ب دخ رزه اعل تدمي دع نيتؤلل اللا تلق سدر

 أ| يبا نع ناملس نب رمتسلا انثدح نيكد نب لضفلا ميعن وبا اندح تلق

 || ىلا تفرصنا مث دجسلا يف اناو يسفن يف يقآرما تقلط : لاق ءازوجلا



 ظمأ :6 ناقاخ نب حتفلا »*

 نيهذ ايبنافجا يف اداضإلا لع ١  ةبكيح تقال

 بجتحيو اناا ريظنتراضفا هتماقا تلالط اذا ندا نلا

 ىلا نع اهووثس قال الا فيطل ةريشملا» نميح سمنلا كر لاف ابدا نلكو

 حورلا ةلزنع لكوتملا نم لزم دق ناكو دوحلا يف ةباغ ناكو هملكب نم لك

 قلع +«للف ءافلملا نا 7 نك ١ ىئاولاب مصتعما هلبق مدخ ناكو دسملا نم

 كمتاوح مفرا يل لاقو ينع يضر مث مصتعملا "يلع بضغ ناقاخ نب حتتفلا

 ين لج ناو ايدلا ضرع نم ءيث سيل نينمؤملا ريما اي تاقف ىضفتل
 يقريخا . ةرهوج ىف يش رماف لاق . , لقاذاو نينمؤملا ريما ىضر

 يبلعثلا مساقلا وبا ينربخا لاق ظفاحلا راهتلا نب دوم نب دم هللا دبع وبا

 ن انفع نو ليغ انزع ككاو« دان ايندح لبيس نب ليضفلا انثدح

 دمحا يتدح يلوصلا ىحن نب دم ينربخا ينابزرملا اشدح جارسلا رفظلا

 : لاق يرتملا يثدح بهو نب بهو نب بهو يتدح نمجرا دبع نبا
 هدققا الو يعم يحن نا بحا يناف متتفلا يفو ار عش "يف لق لكوتملا لاق

 يناببا تلقق ىنعملا اذه يف لقف لذيف يبدقفب الو يشيع بهذيف
 عدبمل .ءافو رع تاقاثتو ٠ يدعو تفلخأ كيك تناا يذيس

 اهف تلقف
 يدتف تشع ام كقفرع الو بففاي كدسقف :مايالا يتترا ال
 يدع رخؤت ناءزرلا نمو يلبق مادقت نا ءزرلا مظعا

 يدحو لبق ىوهلاب تدرفت ذا يريشل افلا نوكت نا ادبح
 ىلا ًامواواةب فلا هذه تحن رو ارضاح تتكو مم التتف يراخلا |
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 السب ابحاضفم ينع ضماو 2 ينعدف كنمتسلو يئمتسلا
 مانملا يف اذ فالخ انيار دق تلاق يبام توكش ام اذاو

 ناقاخ نب حتفلا دازف

 مالحالاب لتمت تراصف ب فذلا اهب ىنج ةلع دج م

 وهو تببلا اذه تاعاس لتقب نا لبق دشنب حتفلا تعمسو دربملا لاق

 لفاغوهوىتفلا لكلاحببني دقو ةليغ هالوم يمتنلا لت دقو
 اهنمراعشا هيف هلو كهاش هعما لكوتلا امداخ قيثمتي ممتفلا ناك

 ليست عومدلا دع امد ينيعو ليوط ترجه دم ىليل كهاشا
 | ليبس كيلا ىوكش ىلا سيلو .هقيطا الام نمحرلاو كبنم يبو
 01 الفولا كركلو ْتيَرَج : هدهب بحلا ىزجي ول كهاشا
 | نم صلكلا ىلع ينملطيو يف سنأي ناقاغ نب حتنلا ناكنودمح نبا لآق

 |0004 قم ةحرابلا.تفرصنا ينا هللا دبع ابا ان ترعش ةرض يل لاقق ةرنم
 ظ نا كلامتا رف هتبراج ينمي ةنالف يتتلبقتسا يلزم تلخد الف نينمؤملا ريما
 ظ اذه ناكنف احصل هيف رومخلا دقر ول ءاوه اههتفش نيب اهف تدجوف اهللبق

 أ 2 لاق ىتح اذه ممس يتشمدلا ءاوأولا نأكف حتفلا مالك ن سحتسم نم

 أ اقانع حابضلا ىتح هتيتفاف هفيط راز ذا باط آليل هللا قس

 أأاناقا هيف رومخلا دقر ولو ىركلاٍبلجتسي هنم يسن بيطب
 00 دما الل (يقرظو 2 يحكم -كمت ال ىكلمت
 ظ درولا فصي ناقاخ نب حتفلل عيماجلا ضعل يف تدجوو

 | ببص اهول يف ةبفاص ءارمح ىلا نييراشلا وعدب درولا ىرت اما
 كس سس سس
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 ةنس لاوش نم نولخ عدرال فويسلاب لتق ةليل لكوتملا عم لتق هدالوا ظ
 رب مل مجنملا حب نب ىلع هل ابعجج بتك ةنارع هل تناكو ةيلكوتملاب ب

 نيفوكلا ءالعو بارعالا ءاهصفوراد رضح ناكو انني ةراك اهنمرظعا

 بتكلل ةبحم رثك اب تعم“ الو طق را ل ةثالث نافهونا لاق نيبرصبلاو
 . يضاقلا قحسا نب ليعمساو ناقاخ نب حتتفلاو ظحاحلا ؟” نم مولعلاو

 حتتفالو . راركتلا تهركف ظحاملا رابخا يف ةصقلا يتابو فلؤملا لاق

 هبر دبع نب دمحم فرعي لجر هفنص ناتسبلا باتك : فيناصتلا نم
 وبا هرك ذو ."' حراوملاو ديصلا باتك ٠ هيلا هبسنو لغبلا سأرب بقليو
 دم وبا يكرتلا جوطسغ نب ناقاخ نب حتفلا لاَمف ماشلا خيرات يف مساقلا ظ

 لكوتملا . لحر ايلف ةزملاب لزت مث ةزاج ىلع هلداعم لكوتملا عم ماشلا مدق

 لتقو لكوتملا متاخ ىلع ناكو يكرتلا نيكتابلك اه. فلختسا قشمد نع

 وباو هرعش نم ائيش يلسالا ميكح نب ىبح ايركز وبا هنع ىوراةعم

 نعو .هخضران يف بيطملا هرك ذب لف بدؤملا ديزي نب دمجاو دربملا سابعلا
 ىّأرفهدودي ججوط مغ نب ناقاخ ىلا ًاموب مهصتعملا لخد لاق مساقلا نب دمع
 يراد نسحا امبا لاق مث هحزاف "” دغتب ل يبص وهو هنبا ناقاخ نب حتفلا
 لاقف نسحا اهنف تنك اذا انراد يديساي ناقاخ نب حتا لاقف مراد ما
 يبا نعو . كلذ لعفو مهرد فلا ةثام هيلع رنا ىتح هللاو حربا ال مصتعملا |

 ناقاخ نب حتفلا دشنا لاق دربملا سابعا

 بأ تسروفلا يف داز (؟) اضيأ ةفحصم تسروفلا ةياورو « مهم » هلعل )١(

 نينسلا ددع طقسو دعتي مل هلعل (*) رهزلاو ةضورلا باتك : كولملا فالتخا
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 كاملا ديمعل ةقرو تبتك لوقت عرقالا تنب ةبتاكسلا تعم لوقي يضرعلا
 ]| باهولا دبع تاكربلا وبا انربخا . رانيد فلا يناطعاو يردنكلا رصن يبا

 نب نسحلا تن ةمطاف انربخا هيلع يتءارق ظفاحلا دمحا نب كرابملا نا

 هللا دبع نب ل نب دحاولا دبع رمح وا ابربخا تلاق "ىرقملا راطعلا ىلع

 انثدح لماحلا ليعمسا نب نيسملا هللا دبع وبا انثدح يسرافلا يدبم 7

 نب زيزعلا دبع نع شمالا انثدح ليضف نبا انثدح يعافرلا ماشهوبا

 ” لوسر لاق لاق هنع هللا يضر متاح نب يدع نع ةفرط نب مي نع عيفر

 ْ تأيلف اهنم ةريخ اهريغ ىأرف نيعي يلع فاح نم لسو هيلع هللا لص هلل
 ْ رمت نب دما نب ليعم"ا مساقلاوبا امدشنا.. هنيع نع رفكيلو ريخ وه يذلا

 (| يلع نب نسملا تنب ةمطاف لضفلا ما ةبتاكسلا انتدشلا يبعشالا ظفاحلا

 | هسفنل عييرلا ةعيطق انراد يف زرطملا مساقلاوبا أندشنا تلاق ؟ئرقملا

 || ابرثلاوقرشلاىجدلا ردبنعلئاس ابكر محتط سييلاب امرشا رعت

 | ابلقلاو نيملا الب ردب كنيعل هدنعف تويعلا ردبلا الم اذا

 [| ابطر اًولْو هممد ىواهت اقيقع هقارف مويل يعمد ىوه الو

 ْ اعلا تعر الو كام تدرو الف . يناكر مكيلا ينغلس م اذا

 :  دئاقلا دمحا نب ناقاخ نب حتفلا )ع

 || باتك يف ينتاب زرملا لاق اذك جيوط مغ نب ناقاخ نب حتفلا لبقو
 | نسحو ةنطفلاو ءاكذلا ةءابن يف ناك" متدنلا قحسا نب دم لاق مجعمل

 أ عيج ىلع همدقب ناكو ًاخا لكوتملا هذختاو كولملا دالوا نم ناكو بدالا

 )١( ص "١١
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 يظح تكردا ةحملب هيلا نسحاو ةلفحلب مدخلا نم هتودضا ام ىلع مننا

 نيرومخما ةلج يف يتابثاو تلأسام ىلا يتباجا يف يناسلا يأرلاو يلا تزحو
 نا .هتوفإ' كاع مدلاو داصلاو مشحلاو ءايدالا نم ناسحالاب

 ىلاعت هللا ءاش

 يل جنت
 *« راطعلا ىلع نب نسملا تذد ةمطاف

 فورعلا سلما طخلا ةبحاص ةبتاكلا عرقالا تنبب ةفورعما لضفلا ما
 يبا نع فاؤملا هلاق ) تافث هطخ نمو مالسالا جبان هرك ذ اهف تنام
 ءاعبرالا مون يف ( ظفاملا يماللا ىلع نب دمحم نب رصان نب دم لضفلا

 انه قلكو يناعمساا لاق 48٠ ةنس روبش نم مرحلا نم نب رشعلاو ىداحلا

 مورلا كلم ىلا ةندلا باتك ةباتكل تاها يتلا هو نسح حيلم طخ

 يردنكلا رصن يبا ديمعلاىلا لبملا دالب ىلاترفاسو زيزعلاناوندلا نم
 رم ابا تعم باوبلا نبا ةقبرط بتكت تناكو اهطخ ىلع سانلا بتكو
 مسداقلا ونا اهم عم هريغو يسرافلا يدهم نب هللا دبع نب دحاؤلا دبع

 نب ليعما مماقلا وبا اهنع ان ىورو ةكلملا يلبمزا هللا دبع نب يم

 دما نب كرابملا نب باهولا دبع تاكربلا وباو يدنقر ما رمع نب دما

 يدادغبلا نسحلا نب دمحأ نب دمح نب دمحا دعس وباو ذادغبب يطاغالا

 رازبلا دم نب يتابلا دبع نب دم ركب ابا تعم“ . مريغو ناهمصاب ظفاحلا

 ظفاحلا مالسلا دبع نب يم سابعلا ابأ ديري هلعل (؟) « ماد » طقس هلعل (1)

 يهذلا و يناعمسلا دنع مجرتملا
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 ردقلانمىضما هما يدتفيو همتاخنيط ارط ضرالا متخيو

 || يف هناطلس نعاو يللاعلا سلجملا ءاقن هللا لاطا تبهذ دققف دعل نمو
 | ىلا قبسا لام وهو بجعملا فرطملا بهذم ةعقرلا هذه هتنرق دق جرد

 أ( هيف ترهظا ثانالا نود روك ذلا نم ةعانصلا هذه لها يمدقم نم هلثم

 | دقو ريكمتو نب سوباق لاق 5 صقان نم لماكتلاو زجاع نم زجعملا
 | جرخم ترم ليبصلا باطتسنو . قاعزلا عبنم نم بيرشلا بذعتسإ
 !١ ىلا ادئاق هرادتقا هللا فعاض يملاعلا ساجلا لابقا كلذ يف تلعج . قاهنلا

 )0 دارلاو ةباصالا لينس ىلا ارصبم ايداه هناطلض نعو . داشرلا قرط

 1 ابغيص نسحا يف ةمو ةاعمو ةلوصومو ةلوصفم فورملا تربظاو

 || يف . ءازجالا ةبواستم ابماظن كلس يف نساحلا ةطرخنم ابقلخ جبماو
 |١ طاسوالا ةبسانتم . فادرالاو فطاعملا ةنيل يهف . ءانبلاو اهرواجي

 : تمدخسا ناو.نئام جهر اهشتفمو . نك اس روقو اهرهاظ . فارطالاو

 |١ اثردحو اعدق ناشلا اذه يف مستلم لك ىلع هيف تيفوا حنسن مهم ىلا
 أ هناعبس هلا عمس هتناعر ليجو هداححا نم ةوظملا كلذب لمؤا افنآو افلاسو

 ا( ةديلو نم اهيلع قلعتب نمو ةبتاكلا ةمالا نم باجتسم ءأعد لك هيف
 ا اهملع منيو اهلو ال ةمداخ ةماو ةيعاد زوحتو فورشمو فيرشو دولومو

 || . هنع هلظ قلخلا رئاسو هللا املسال اهتعنص لحمو اهنمدخ عضوم فرعلو

 7 خيشلا دب ىلع ىلوا دعب ةينانو ىرخا دع ةعفد أهملع ماعنالا فدارب دق

 | ريغ نم ينع ىلوتو هدأت هللا مادا نيسحلا يبا ةافكلا رفن ديسلا لجالا

 |١١ اذاف . نيركاشلا ركشو . نيلئاقلا ةنسلا هوب موقب ال ام هتفراع قح
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 توقايو رس: هنا ول  اهييضوملال

 كعمط عدف يمنتمسامتمدع ةقث اخا يئنتبلا ايهبااي

 كعدخ *ى صال سفنلا عداخو مهيقل ام فن"ريجادملا جاد

 ِكعدو ام قاتلا تحم هعوو.. ةةرئارس نعد

 كفن هنا ريض الا هيرب هلب يذ لوق لشم هل ربظا

 ناقاخ نبا هدشنا مكاغلو

 راقولارتس كتبي قلق نم ىتفلا راقوب ىلوا ربصلا

 رايخلاب همايا ىلع ناك هلاح ىلع ربصلا مزا نم
 ..د#( ءافلا فرح 8ع

 *« ةبتاكلا عرقالا تْنب ةمطاف ا

 ميحرلا نمجرلا هللا مسب ةبناكلا ةمالا : اهتتشسن هذه ةعقر اهطخي تدجو

 يرفظملا يدب ملا يلداعلا يلاعلا ساجملا نع ةلوصل تعشخ هدحو هللاب يتق

 يريمالا يفرششلا يدجملا يريصنلا ينكرلا يدعسلا يزعلا يروصنملا

 في راصت هتئيشمل تداقناو روهدلا بقع هرادتقا فعاضو هراصنا هللا نعا

 ..لاجزلا لحاور هئانهميببتشبالاو . لاؤسلا لاما هلاوث ىلا كدا

 الا لمآ الو . هركشد مبسم الا ناسا الو . هربب روفوم الا ناسنا اف

 هيلا ونرب الام هبوذو هسفن يف لامالا نم ىلاعت هللا هاطعاف .هيلا فورصم

 . امضو هيلع كارالو 00
 رمقلا ىلع يلاعلا همساب ىلتعتو © هّشار سمنلا ريسم ريس ىتح

)16( 
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 د كب ديلو نب منا - يلهلا ةنبع» 0
 هيلع هتأرق امو اريثك اعيش هيلع تأرقو هيلا سلجن انكو مرد فلا ةثاع
 0000001 ةرطنقلا ىلا :لزه ناكو دزالا تاتكوراص الا ناتكأ

 _ممسو سانلا يتا نم دحا ناكو ةبلابملا راد هل لاقي عضوم يف نييعماملا
 ' يف قمسال ًاباتك لمتو مايالاو رابخالاو دانسالاب ةفرعملا نسح ناكو
 يف ”1اتسلا  ثراكو هاقلب الو قم يتاي ال يبارعالا نبا ناكو نارفلا

 ” عابس نم هيف جرد ةنس لك يف هيلا هجوب هنطوو هلهأ ىلا قارطتالا

 . عقدا هبناك ىلا عقو قححا هارق اذاف ةحيصفلا ةقالاو ةتنملا ثاواشالا

 تام نا ىلا كلذ ىلع ناكف راند ةئامثالث' هيلا
 م# نيغلا فرح 86
 ا * قلاملا ديلو نب ماغ 2

 || هيقفو سرفتم ملاع وه 2” ناقاخ نبا لاق يومتلا يبوزذملا دم وبا
 (| لج ناكف بدالا اماو درجم سلدنالا لهال ماماو دوم ذاتساو سردم

 أ هروما عيجج يف دجو ةقيرط نسحو لضف عم هتينب سأر وهو هتعرش
 هلو ةقيقحو

 نيبحلا لا طايخلا مس ةلزنم بوبحأا كدا ٌءْو ريص

 نيضيغب ايندلا عسن امقف ةرشاعم يف اضيغل عاسن الو

 نب دمحا نب يلع ةمجرت يف رك اسع نبا هرك ذ ام الا هما نم فرعا ال
 هب يومتلا دبلو نب مان يندشنا لاق زيط

 توقلاوةكصلاونمالا اهرادقم لبجي ةثالث

 )١( ص ( 156 رصم عبط ) سشالا جمطم 9"



 اا 46 ياهملا ةنييع باد نب ديزي نب ىسيع #

 هلثم نع سانلا يوري و هنع اذه ز وجيو بوصنم وهو هتراحن مرو ءاحلا

 نيح ةفالحلا يف باد نا عمط دقل لوقنر جالا ًاناخ تمع< دّققلو لاق

 هنع اذه لثم زوج

 * لاهملا ابا ىنكي يبلبملا نجرلا دبع نب ةنيبع ل
 نمجرلادبع نب ةنييعلاقف روباسين خيرات يفهللا دبعوبا 5 احلا هركذ

 ريمالا بدؤم دمحا نب ليلخلا ذيل ةبب رعلابحاص يلبملا يوغللالاهملا ونا

 اهم يفوتو رواسين هعم درو نيسحلا نب رهاط نب هللا دبع سابعلا يلا

 ةبورع ىلا نب ديعسو ةنييع نب نافسو دنع يبا نب دواد نع ىورو

 ردصتنال لوقب ناك هنا لاهمملا ىلا هعفر دانساب ثدحمش ناولس نب يحبو

 ءارفلا دمحا ابا تعمج' ليمتسملا رمت يبا طخ تارق لاق قئاموا قئاف ىلا

 هللا نام لؤقب ةءورع يبا نب ديعس تممس لو ل ٠٠١
 دم نب رفعج ىلا لجر ءاج ةنييع لاق . مهاطوأب مماصو أم يشب سانلا

 ىغق الف سافل سلجا ىلصن" لاق دشرتسم ينا لامتذ لص وهو قداصلا

 رفعج لاقف انيجه يلأخاو ينكرتو تامانابا نا لا لا ١
 "اذهب صانوه الا هلا ال ينذلا هللاو يبارعالا لاقف ثالثا مكنيي كلما

 لاق. ة.رعشلا يف باتكو رداونلا يف باتك هل . تيضر تيضر تدضر لاف

 بنان يرهاطلا ميهاربا نب قحسا عم لآ ملا وا ناك سايعلا وا

 عم ناك لاهمملا ابا نا كلذ يف ببسلا ناكو هيلع اورو هسلاحو هنداح

 هلصوو هيلا نسحاو همدش ناكو ناسار نيسملا نب رهاط نب هللا دبع

 معن لاق طقس هلعل )١(



 « بأد نب ديزي نب ىدع » انك

 هللا دبع لاح نا قلاط تنا لاق هنال اهايا هتقرافم سبس كلذناكو اهدد

 يضر رمع اذهو ابصلخو هلخي لف ريبزلا نب هللا دبع هنبا ينعي كنيبو يني
 كلام نب بمك اذهو هنأما برضي مبف لجرلا لاسي ال لوقب هنع هللا
 بتع أامهميب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىخارييزلا وخا وهو يراصنالا

 لاقف اهني اهون. لاح ىتح أب رضف "يش يف تارجابملا نم يهوهن اما ىلع

 ممذم ريغتوملاينادت نا ىلا اهنطبلل املوح اهون الول

 مسقمو هأن نيب مهيمدعل 5367 ايبود يعنع اولاح مهنكلو

 مهسملا ينابلا دربلا ةيشاك  اهطيبعنمشئاحاهيفوتلاف
 نيسمخ باد نال صاو ماعطلاب صاو هنع يرسو يداملا كحضف لاق

 ظ ينقبس فيكت فساتف بعصم نب هللا دبع لاق ابو نيسخو مرد فلا
 ٠ 1 رع باتك يف يوغللا بيطلا نا ثدحو.هظفح لثم هظفحا *ىش ىلا
 يف اماما اه لعن الف لسو هيلع هللا ىلص لوسلا ةئيدم اماف لاق نعبر
 ناولس نب رفعج عم انامز ةسدلاب تّقا لاق يعمجالا ثدح . ةيبرعلا

 وا ةحفصم الا ةحيحص ةدحاو ةديصق ةئدملا تيار اف اهلاو ىمتاحلا

 ىلا هيسنن امالكو رهسلا ثيداخاو رعشلا عضي باد نا ناكو هس

 رابخالاب هلعو /سعاش ناكو لاق هتباور ثيفخو هلعسهذو طققسف برملا
 لو نادمهىشثعا نا معزي نيح باد نبال بجعتاو يعمصالا لاق كا

 هتراح هلل حرا يلبزغيل ىأر نم
 راع نوألا دونا .. ىققكت  تانيخو

 نكسنو هللا يف ءاملا لبق يتلا فلالا فذح هللا ناحساي يعمصالا لاق مل



 ١8 6 بأد نب ديزي نب ىسع )6
 هس
 يقحاللا ديلا دبع نب نابال يناركلاو يدقملا ركذ اهف اهياع ةدايزلاو

 ةرصبلا» نعاش ركوش ' لاق ةبش نب رمع نع زئعملا نب للا دبع ىوروأ

 فلل تلق يعمسالا لاق : لاق يثايرلا ثدحو . راعشالاو رابخالا عضي
 ةفوكلا نم .يركوشلاو زاحألا.نم باد ناب ءاج اه سر | روألا

 حبس و رتفد نم هبر وعدد و ىتس تلاق لوش نم ءالؤل يورب امنا لاقف

 انلكلا لوقبو ايربخاو | ادع عدبو فحصملا تيحم فاحبو ىصملاب

 مشاه يبل ارابخا عضو عيشنب ناك باد نا نا يزععلا ,عزو . أند رشو

 نبى عصم ثدحو. 00 ىببل ًارابخا عضيو اينامع مكحلا نب ةياوع نآكد

 اف ةيدثلا وذ وهو ننأذ نا هعضو "يش * ةهدرلاناطيش لاقيرييب زا هللا دبع

 ثدحو . هندلوف هتلمح ناطيش ام عقوف ام يقسنسل ةما تءاج لاق معز

 سلاح ةعاج انك : لاق هيبا نع يري لا سعصم ىلا هعفر امف يتابزرما

 يزيزعلا سم ن هلل دبعو باد نءاو » لهابلا لس نب ديعسو انا يداحلا

 لاَقف هربخ نع يزبزعلا هلأسف نيتتم الط انيلع جرف هيلع ان رجا ناكو

 ةنابل عضوم متفرع دق امور مودا الو ٍتافا رثكأ ايندلا بحاصكرا مل

 يف اهلالداب يل تظلغا اهناو يدنع اهترئاو ين رفعج يبا نب رفعج تنب

 وا هقينمت نم او انجكرش . هاع تدم يدبي اهتلنقاربص دجا ملف ' يش

 اذه نينمؤملا ريما اي كاذ يف امو باد نءا لاقف كلذ امغابيف هنأر بيوصت

 برض هم ناو ٍلسو هلل هلل للص هللا لوسر يراوح ماوعلا نيرييزلا

 رسكىتح اهلامز ءاسن لضفا,نم هو قيدصلا ركب ىلا تنب 030

 لادتءالا نازيم يف يق 2-5 درو انس راوشو : ا ناكو طقس هلعل )1(



 (٠ بأد نب ديزي نب ىسع )؟ 4

 مخرلاو نابقعلا كاداهت يلبق اهب نوبلطت ام كرت فوس نا
 اومصتعاو سلا لابحم اوكسمو تدم ذا موقلا اوبشنال انموقاي

 مالا اهب تداب دقو نورقلا نم مكلبق ناكدق نمب ىلا ترحل

 مدقلا هب تلز خذب يذبرف ًاخذب اوكله ال مكموق اوفصناف .
 باد ناوحهب رذانم نبا لاق . هيف ناك ام ضعن ىسع نع يرسف لاق

 بابشللو ليكل ةأاصو  يدنع ناف ةأصولا غب نمو

 باد نبا ثيداحا اوورت الو نوع نبا نعوكلام نع اوذخ

 تادكلا ثيداحا نم يهالم <” اهم كتووافلا يرن ”'

 دارإلا .قارقر بات اك تلحمضا ابضفانم تبلط اذا |
 ناك لاق ةليم“ يبا نبا هلاخ نع يريفلا ةديبع يبا نب رمت نع ثدحو ْ

 افلخو انا امي تودنف لاق بذكّلا ىلا باد نبا بسنب رجالا فلخ

 اورصنا الف ىّسنا تح ةصاخلا يذ ثردح يف ذخاف باد نبإ ىلع 0'
 هن ثدح ام فرعا ال هّللاو يردا ال لاق . بذك هارتا زرحم ادا اي فلن :

 هللا ديبع نب دمحم ءانيعلا ىلا يف رمحالا فلل ورم لاق .ًاريثك الو ًاليلق
 ظ باوصلا ليلق ءاطخللا ريثك ءارملاب ملوم بحاص انل

 ثيل اذإ هزاو  ءاشتللا نم حاط دعا .700
 بارتلا ريغ معلا لصح اذا هةر معلا نم شنو

 فاد نيبال ةئلؤم ىرخاو ركوش .ايفلا : ثداحا 00

 ا هده يت فلخ تاياو ةدايز تامالا هذه يف نوور. موقو يتايزرملا لاق

 صّش انه )١(



 ١٠١ا/ «* بأد نب ديزي نب ىسع #

 نينمؤملا ريما اي عل تلقف بارشاا ثيدح نم ثيدح يه دح يل اقف ليللا

 هربق ىلع اوسلخل ممدحا تاه رْلا نوبلي ماشلا ىلا ةنانك نم رفن جرخ

 يا رثأ هقس  اسرش نمةباح د00

 0 يذ دوع 3 ىوه نمي ىوهف ارح ناك

 ةرشعلاقو مرد فلا نيعل راب نازملا لأ دك من اهمتكف ةاودد أعدف لاق

 انحلاص اولاقف نازإلا تيناف لاق تامالا ةنالثلل اغلا نوثالثو كل فالآ

 الا تفل :نينمؤللا ريمال اهركذت آلا انل فلحص كلبا رآالا 0

 ىلع باد نبا لخد لاق ثدحو .اهركذب لو تاف يندب ىتح اهركذا
 لثك قل ارذع سمن أمجاو هدحوف 6 نم هفرصنم كنع ىسوم َن ىسع

 هدشناف يبدشنالاقمالسلا |عيلع ىلع نب نيسحلا لتق نم ةئيدملا لها ىلا

 مك اهريس يف ةرفاذع ىلع هتيطل يدافلا كارلا اناا

 محرلاو هللا نيسح نيبو ينيب أمم رازملا طحت ىلع اشي رق لبا

 مذلا هب ىرب امو هلالا دبع هدشلا قييفلا ءانش فقومو

 مرك ةرب يرمعل تاصح ما مما ارفن موق مفنع

 مسق اهلضف يف محل ركموق نم مىغو لضف مكل ابلظفو
 مظتنيف انايحا قدصإ نظلاو هلاك ان وا معال ينا



 *« بد نب ديزي نب يسع # [

 هل صاف لاق هل عازتنالا نسح رعشلا ديج ةردانلا ريثك ةضانملا بط

 . ىسوم باب ىلا هنامربق هجو باد نبا حبصا الف راشد فلا نيئالثب ةليل
 قلطناف لاملاب انيلا هجوت هل لقف بجاملا باب ىلا قلطنا هل لاقو يداحلا

 "بحاص ىلا قاطناف يلا اذه سيل لاقو مستف هتلاسر بجاحلا غلباف

 - لعفتو اذك هب. لمفت مث كانه هريدتق ناوبدلا ىلا ًاباتك كل جيرضل عيقوتلا
 || لو امل ضرعت الف ابعد لاقف هربخاف باد نبا ىلا لوسرلا عجرف اذكهب

 | لبقا دق باد نا ىلا رظن ذا هل فرشتسم يف ىسوم اهيبف لاق اهنع لاس

 ٠ بسش هيلاو ) ينارحلا ناوكذ نب ميهربال لاقف دحاو مالغ الا هعم سدلو

 || الو هلاح نم ريغام باد نبا ىرت اما (شركلاب دادغبب ينارملا قاط

 [ ريما يل نذا نا ميهارب لاقق . انرثا هيلع ىريل سمالاب هانررب دقو انل ايزت

 ١ نبا لخدو . هماب لعا وه ال لاقف . اذه نم "يشد هل تضرع نينمؤملا

 |١ يف ىرا لاقف هما نم 'ىشب يداحلا هل ضرعناىلا هثددح يف ذخاف باد

 أ ريما اب لاقف .نإللاو ديدملا سيل ىلا هيف جاتمم ءاتشلا اذهو اليسغ كبو'
 أ نم كيلاانفرص دقو كاذ فيكو لاقق.هيلا ججاتحا امعريصق يعاب نينمؤللا

 أ اكيش هنم تضبق الو يلا لصو ام لاقق هعم كنأش حالبص اننظ امانرب
 | تلم رانبد فلا نيئالثب نالا لجم هل لاقف لاملا تدد بحاصن اعدف

 ٠ ىظحا باد نا ناك : لاق ريهز يبا ىلا هعفر دانساب تيدا هندب نيب

 أ نينمؤلاريما نا لاف موب عيبرلا نب لضفلا جرفش يداحلا دنع سانلا
 | باد نبا لاق لخذاف باد نبااي تنا اماف فارصنالاب هنأ نم صأي

 | برشو رمسلا نم ناوار هسينيع ناو هشارف ىلع حطبنم وهو تاخدف
 اس
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 مدالا ضرغيف طيز عارك 2هبا سرس لاو 0١
 باد نءا يدهملا دعو : لاق يقربلا تاصلا نب رباج ىلا هعفر اهف ثدحو

 هرداس دبا نيب امدق ناك ناو هلانت نا اص نما الف

 هللادبع لاقف ىرخا ةبراخل ةيالق هللادبع ىلا اوعفدا لاقو يدهملا كحضف

 نه لا

 ددك لوظو لطم نم حارا هدعو لبق سانلا ريل دوما

 ثاق اله اعيش تلق ام باد نءا لاقف
 اهينف بك قولا يفريخال ويم دعو لضفلا ةوالح

 كيعس نع ثدحو . ثنايض هنن 5 ءافولا نسحأ لاقو يدهملا كحضف

 باسنالل سانلا ظفحا باد نتا ناك معلا نم لغا ركام لآ لس نا

 هندب نيب الو هعم ىدعت الو يداملا مدانب ناكف أاهاس ناكو رابخالاو

 هل لاقف هيف يده لسغا ال ناكم يف ىدغتا الانا لاقف كلذ يف هل ليقف

 3و ىللجا نع ىلع نب نيسحلا نع ينابزرملا ثدحو يداحلا ةرضح هذن

 ناك: لاق اص 8 ىسموم نع بعصم هرمع نعراكب ن.رييزلا نع كيعس

 يداملا دنع ىلنح دق ناكو ظافلالا بذع بدالا ريثك باد نب ىسع

 قاما نم دحا عمطب نكي ملو ءاكّس هلوعدب ناكو دحال نكت مل ةوظح

 الو امون كب تلطتسا ا هل لو ناكو هريثل لعشب الو هسلحم يف اذه يف

 ةهك افملا ذيذل ناكو كريغ ىرت الا تينت الا .ينيغ نع تبغ الو ةليل

)15( 



 * ديزي نب  انيمزب ىسبع # ١٠م

 دبع هدج دج مورلا نم هلصا نولاق نال كلذب هملكب .ناك امناو ةيمورلاب

 هعابو هرسا نم هب مدقف هنع هللا يضر باطحلاا نب رمت مايا يبس نم هللا

 راضتالا لوم وهف هقتعاف راصنإلا نضل هارتشات

 © يللا فاد نإ درب نإ ىسع 3

 نب دحا نب هللا دبع نب ثرملا نب زرك نب ركب نب ديزي نإ ىسعوه
 .قانم دبع نب ركب نب ثيل نب ماع نب بمك نب فوع نب خادشلا رمعي
 'فالتخا هبسن يفو رضم نب سايلا نب.ةكردم نب ةعزخ نب ةنانك نا
 ايف فضي ناكو زاحلا لها نه باسنلا ةوارلا ديلولا ونا هرهظا اذه

 : لاق يبابزرملا ثدحو . ديشرلا ةفالخ لوا يف ١7١ ةنس يف تام هتءاور |

 ”ناكو ديلولا ا ىنكي باد نب ديزي نب ىسيع ناكر فعج نب هللا دبع لاق . ظ

 اثدحو.. ” 1 الغ نيام ناكر مهظافحو راعشالاو رابخالا ةاور نم |
 فلا

 ١ باد نا دشنا : لاق ةديبع يبا نع ةللس نب عيفر ىلا هعفر اوف

 شضحلا بدالا رسب . .. اوبشا.اودلو نم و

 أوئؤبشا وهن امنا ةرفحلا هتسا تاطخا لاقف ءالملا ن ورم ابا كلذ غلبف

 رعاشلا لوق عمبس اما اوفك يا

 ٍْ مزحلاو ةوقلا نم كلابشا نيرا وذو

 'يئيللا لوق متعم اما شقارب ينجت اهسفن ىلع لاقف 'يش باد نبا نع هفلبف
 )  ميلظلا ةدئاز ءاسنخلا اا زركنب باد غلبم نمالا

 ا 35 نم فا ا رحاب رخفت الف



 ١١ «6 انيم نب  نادرم نب ىسع # ظ

 نا يناسكلا نم رمت نب ىسع دارا امئاو بيصم وهف ةملكلا هذه برع

 هيلا تعقو يتلا ةظللاب هينأي
 *« ىسوم وبا يفوكلا نادرص نب ىسع ع

 نع ذخا هنا يفوكلا نبا طخي تأرق لاق ميدنلا قححسا نب دم هركذ
 سايقلا باتك : بتكلا نم هلو ةنع ىورو ةلمس نب لضفملا ىلاط يبا
 © يلا اوصل للا

 4 يقفارلا ةماسم نب ىلعملا نب ىسع 6

 يتلا ةقرلا ةندمب ابدؤم ناك هرطق لومخ هرك 3 نم للا انرضع هأيدا دعا

 نيس باتك اهمنشناصت ةدعو ةج لئاضفوريك د 000

 دعل شأعو ةة٠ ةنس فا هبتك دقو هطخ هتدجو ضورعلا لع يف ضومغلا

 . اضيا هطخم .هتيأر نيم نبدا يف نسح ةغللا يف باتك هلو . كلذ
 نادل هرعش ناويد باتش .

 * ىسيع نب نادرو نب انيم نب ىسيع )ع
 "ىراقلا نولاق فورعملا يندملا هللا دبع نب ورم نب دوصلا دبع نا

 نومأمل مايا يف 0٠ه ةنس تام ميعن يبا نب عفان بحاص ىسوموا هتينك

 يف ٠6١ ةنس عفان ىلع ًارقو كلملا دبع نب ماشه مايا يف ٠٠١ ةنس هدلومو

 مقلا ؟ىراق هيلع أرق اذا ناكو قوبلا عمسال مصا نولاق ناكو روصنملا مايا
 ناك : نولاق ىسوم وها ثدح .راصنالا ىلوم وهو هتءارق مممسنل هاف هنذا

 ديج ينعي نولاق نولاق يل لوقو نيئالث يل دقعي هيلع تأرق اذا عفان

 ١٠ص تسرهف (؟)



 ٠6١ # رمع نب ىسيع *

 نا تطرعف ةمرلا هذ "يلع لخدف رفس نم تمدق لاق رم نب ىسبع
 .يعمصالا لاق . يطعن الو ذخات تناوانا ال لاق ايش هتطغا نك !ؤل

 يثوس مطقتنب ىتح ليللاب بتكآ تنك دقل لاق رم نب ىسيع ينئدحو
 رم نب ىسع نع يعمجالا نع ديبع نب دمحا نع ثدحو . يطسو يا
 ىرا رمح نب ىسيع لاق هللا ميتو ةزاعو لجو ةبلعث نب سيق مزابللا لاق

 نا منو لكعو رون بابرلاو ا لاق ةبادلا مزامل عمج مك اوعمجم مزابللا |

 بابرلا اومس امناو ةوخا مهلكل جاو ةبضو يدع مينو لكعو روث بابرلاو
 ركب نب مشجو تمض اذا حادقلا ةعاج (” ةعابرلاو اوفلاحنو اوعمجم مهنال

 نم ٌغارالا نويعب مهنويع تهبش نكلو بس سيلو قارالا مهتوخاو

 نم بجع وهف لحطاو هلوق اما باتكلا فلؤم لاق . مهلع يقبف تايملا

 الو لحطاروث ليقف هيلا بسنف روث هنكس لبج مسا لما نال هلثم

 اذه لها رثك اف ةءابرلا لثم اوعمجم مهنا هلوق اماو ةليبقلا مسا يف درفب

 ميك ينب ىلع اوفلاحبو برا يف مهمدبا اوسمتو اوعمجل مهما نومجزي نآشلا .
 مالسلا ةنبدم همدقم دنع ةبطخل نب نسحلا عمج باعث سابعلا ونا لاق

 ةلئسملا هذه يناسكلا .ىلع ىسيع ىتلاف رمتزب ىسعو يعمجالاو يناسكلا

 هل لاقق اذكزوجيو اذك زوجي لو يناسكلا سهذف كمها "ام كمه

 برعلا مالكدب ينأت يذلا اذه سلو برعلا مالك درا امنا هللا كافاع ىسع

 درك هنأل ةلئسملا هذه يف يحد نا دحا زد. سئلو سابعلا ونأ لاق

 م هلعل (؟) ةبابرلا ديرب )١(



 6 # رمح نب ىسيع # ]

 بيطلا ابا نا ريغ اهفرع الو اههار ادحا انلع ام ناباتك ناذهو فلؤملا لاق
 لاق هنادربملا نع ركذو .رضتختو طوسم امها ٠0)

 رمح نب ىسيعنا اضبإ ركأ دوار نب ىسيع يباتك دحا نم اقاروا تأرق

 ىلا هدنسا اهف يتابزرملا ثدحو . ءالعلا نب ور< يبا نعومتلا ذخا

 ن رمح ناكو همالك يف ريصقت باص رم نب ىسيع ناك لاق يعمجالا

 طوس فلا نم اوحن اعطقم هب رضضف لاعلا ضعبل ةسعلدوب همبعأ دق ةريبه

 لوقيف ' 'كوراشع اهضبق طافيسا يف بانا الا تناك ام ُهللاو لوقت لعخ

 يف لمحت هرهد لوط ناكف لاق توصلا قيقد ناكو لاق .ثييبلل كلا هل

 ناو ادقأو هز اعرو سإبيلا صاحالاو رشملا ٠ أاممف ةقرخ 7

 داك ىتح هيلع قف هداؤف يف ةكمن هبيصتف ةرصبلا ةالو ضعل دنع وا
 كلذ لمف اذاف اهصصخت مث هيف يف اهمقلي ةركسو ةصاجاب ثيغتسيف باغي

 ينب رض يذلا برضلا نم اذه ينباصا لاقف كلذ نع لثسف هيلع نكس

 ثدحو . اذه نم حلصا هل تيأر اف ءيث لك هتملاعف ةريبه نب رم
 يوحنلا رمع نب ىسع لوش نيعم نا ىح تعم لاق دربملا نع يحب راتلا

 ثدحو . فورألا بحاص وهو يناذمه يفوكلا رمش نب ىسعو يرصن

 وخا رمع نب ىسيع لاق زاجل نع تيكسلا نء بوقعل نب فسو» نع

 نايلوم اهو ثيدحلا هنع يور ةئيشخ |با بجاح ىنكبو رم بجاح

 هنع يور يذلا جرعالا نب هللا دبع نب مكحلا دلو نم اهو موزخم ينبل

 ١ نيج لاق نيكل نع يوعلا كببع ن دا نع ثدحو ثدحلا

 )١( ص ) يراينالا نبا دنع ةياكحلا ةيب 55 (



 « مو ارو دعو 03
 6 يلئاحولا يهدرلا ميهاربا نب ىسيع ل

 | ةغلا يف بيرغلا م ان ناك فيم اال هلا فرعا اللا نتا

 هب نولغتشم نملا لهاو هداجاو "1 نما 3 ةءافك وذح هيف اذح

 * رم وبا ينقثلا رمت نب ىسيع )ع

 | ءاوقلاو ةيبرملاو وصناب ملاع لاس في فلز دياولا ن ' دلاخ ىلوم

 ارمع نب ىسع تامو يمرضحلا قحسا نب هللا دبع نع ذخا كلذن روهشم

 "تس وا نينس سمخم ءالعلا نب ورم يبا لبق روصنملا ةفالخ يف١ ؛ةةنس

 'ةيب رعلا عضو نم لوا لاق دربملا نع كلملا دبع نب دمح يخي راتلا ثدح

 ”ةسنع دوسالا يلا نعوحمتلا ذخا م لودلا دوسالا وءا فحاصملا طقنو

 وهم ةسبنع نع هذخا مم ليفلا ةسبنع هل لاقب يذلا يربما ادعم نإ
 'يبأ نبا نع هذخا مث يبرضلا قحسسا يبا نبا نومهم نع هذخا مث نرقالا

 هذخا مت هيوبيس دمحا نب ليلخلا نع ٍمذيتخا مث "رم نب ىسع قا

 درملا انثدح يخضراتلا لاق . ةدعسم نب ديعس هاو شفةخالا هيوبيس نع

 ْ اريباتك رمع نب ىسيع عضوو لاق ةديبع يبا نع يزوتلا نع ىرخأ ةرم
 دمجا نب ليلخلا لاقف لمكملا رخالاو عماجلا اههدحا ىعس ومتلا يف

 رمت نب ىسع ثدحاامريغ هلك اعيجج وحنلا لطل
 رقو سمش سانلل اهف مماج اذهو لاكأ كاذ

 بحاص هركذ (9) فالخمو ةليبق مسا ةظاحو نا نادلبلا مجعم يف )١(
 ىسع نع هذخا مث طقس هلمل () هفلؤم مسا فرعي مل هناكو نونظلا فشك

 دمحا نب ليلخلا



 614 6 ماحم نب فوع »+

 راسو هللا دبع عدو مث ىهاط لالروناسي ةيجاب نار

 تايبالا هذه ربخ يف يور دقو .مهملا لص نا لبق تاق هلها ىلا امج

 عمم ملف هيلع هللا دبع لسف سهاط نب هللا دبع ىلع لخد ىلحت نب فوع نأ

 نب هللا دبع ىلع درو دق ناكو ةديصقلا هذه لحنا هنا اومزف كلذب لعاف
 هداشلا نم هعنف هرغش فوع ىلع. ضرعو حور هل لاَ ىعاش شال
 الا رعشلا نم هيلع قفنب ال لضاف ملاع لجر هللادبع نا لاقو هللا دبع

 هلذرتساف هللا دبع هدشنا ىتح لصوتو يتدسح دق هل لاقف هنسحا

 لاقف وع كلذ غلبف هدرو هدربتساو

 شاف يللاق ارمش تلقف هل احدم حور ييدشلا

 نسا ةبقا يف يتناك 0 ادب نا ال ترصف

 شيلان م فيصلايفريلثلاو ٠ هتميقتو يلا 0

 *ي يدنكلا نب دمح نب نوع ا“

 مصأع ن ةلمس نع دخاو يبارعالا نبا باعصا دحا كلاموبا تاكلا

 ين دح لاق يلوصلا ثدح . را يلوصلا هنع ىورو ءارفلا بحاص

 نم مداق مدقف يبارعالا نبا سام يف انك لاق يدنكلا دم نب نوع

 دشتناف بيصخلا نب دمحاو بهو نب ناولس ةيكشس ربخاف ا نع

 يبارعالا نبا

 قدغ ناير شيعلاو ًانمز ةممل يف اوعتر موق بر
 قطن نيح امد مثاكبأ مث مهنعآليوطرهدلا تكس



 ملحم نب فوع 1

 حورط نيرتقملاب ىننلا مدعو هقيدص نم ىتفلايندب ىننلا ناف
 '000) ىأ هللاو هل لاقو هعومدا ترجو هل قرو هللا دبع ربعتساف لاق

 يم تامعأ ال هللاو نكلو كترضاحم نم تئافلا ىلع حيحست كتقرافم

 لاقق مرد فلا نيئالثب هل سما مث كلها ىلا انمار الآ ا ماخ الو .انخ

 هأباو هللا ديع 2

 ناقرشملا هل ناد يذلا نب اي

 انمظو: نيالا فل

 انحلا طاطشلااب ينتلدباو

 ىنفلا عامز نم ينتضوعو

 نكت مطخ يم تبراقو

 ىرولا نيبو ينيب تأشناو

 ملا يي ملل 8
 هب ىنثاو هللا هب وعدا

 نانو ناطوالاب تمحو

 امنا يباب يبابرقف
 ةوسل ىلا ياعنم لبقو

 احلا خايذاشلا روصق قس

 اهب يل ةوعد نم كو مكف

 ناب رغما هب نمالا سبلاو
 نابجرب ىلا يعم تجوحا دق

 ناتسلا تح ةدعصلاكتنكو

 نادهملا ناحملا مث يتمحو

 نانع نم تنثو تابراقم

 نانعلا حسن ريغ نم ةنانع

 ناسل يسحبو يناسل الا

 ناحملا يبعصملا ريمالا ىلع

 ناوغلا ينم نإ يناوغلابو

 نائبلا رارصا لبق ينطو نم

 فتراتقرلاو نارح اهمأطؤا

 نايملا رودصقو يدبع دعل نم

 املا فورد" اهاطنخ نا

 )١( ناديبلا مجعم يف ) 5 :  ) 7٠١ةدروملا ةديصقلا ةياورو ءاهاطخم نا ام '

 ظ عضاو» ضعب يف انتياور فلاخم كلانه



 0 0 مام نب فوع #

 ةمغنلا يجحت توصلا نسم هناو ريمالا اما هللاو ال لاقف هنم برطأو

 لوش ةيرك خل هللا لتاق هللا دبع اقف دد رغتلا نيرطإ

 رضاح كفلا كب لا ماجح ايالا

 بهز راد ةبرغ تطشف أعولو

 ونت 0 دايم "0 ءو

 حي داؤفلاو انامز كك

 حيرت داؤفلاو ىبا نأ أهف

 هنا نينمؤوملا ريمأ هللا لصأ لاق مث داجاو ريبك و ا هللاو نسحا فوع لاقف

 مهيف ناك امو قافم الا مهيف ام ارعاش نوثالثو ةثام نييلذلا يف ناك
 غلبا ءيث امو هلوأو هلوق رخآ مهغبو هرعش يف عدبب ناك هناذ ريبك يا لكم

 رعش تزجأ الا كيلع تعسقإ هللا دبع لاق . هيف عادمالا نم رعشلا يف

 لك تركتاو ينهذ ينف ذو ينس ربك دق ريما هللا حلصا فوع لاق ريبك ىلا

 ال ناكو . تاعف الا سهاط قحب كنلأس هلل دبع لاق . هفرعا تدك آب

 فوع عممس [يف هل هيجو» ناك امل هيلا رذتا الإ اعيش صهاط قح لاب

 لوش ًاثنأ كلذ
 حوزنو هب رغ مأع لك يفا

 يئاكر تشملا نيبلا معاط دقتل

 ةماه ]و يراب ينقرأو

 ةعمد رذت ملو ثحان اهنا ىلع

 اهارث ثيحن اهاخرفو تحاو

 رضاح كفلا كيرالا مامح ايالأ

 ئونلا سكسي نا هللا دبع دوج ىسق

 هذ

 حيرتف ةيلو نم ىونلل اما

 حبلط وهو نيبلا ن نررأ لف

 حونب برغلا ثبلاوذو تمنف

 حوفس عومدلا بارساو تحنو

 حف هماهم يخارفا نود نمو

 حونت اهنف دايم كنصغو

 حبرط يهو فاوطنلا اصع قليف



 : 6 ماحم نب فوغ 9* هرقإ

 نب رغاط ناكو سانا مايأ ةفرغم هلو رداونو رابخا نحابض ناكو ءانتملا |
 خر ال ناكو هنرماشمل هراتخاو ةعمذأتل هضتخا دق سعصمم نب نيسملا ْ

 لاق . هب سمج ناكو هليدعو هسيئأو هليمز هلغجو هعم هجرخا الا رفس يف

 هذه رسجلا ىلع .ىدان هنا نهاطل هلابصتا بيس نا لاقيو دواد نب دم |

 هنم اهقسف ةلجد يف ةقارح يف ردحن سهاطو دادغبب ةنتفلا مايا يف تايبألا |
 يهو اظايا هدشناو هلخدأف |

 قرغت الو مونت فيك ن يسحلا نب هناا تدغ ظ

 قبطم اهقوف نم رخآو 2دحاو اهحن نم نارحو
 00 0[ افك ابسن 2و  اهنادع كاذ- نم ناو

 | ىف ةنذاتسي ناكو ةقراغن ال ةنس نيثالث . يهاط عم قبف نارح نم هلضأو

 0| , مست الو هل نذأب الف هتطوو هلهأ ىلا فارصنالا

 صاط .ن هللا دبع هن رقق هنطو ىلا عجربو هب قحلب هنا. نضام لق هنأ

 رابخأب املاع الضاف ًاسدا هللا دبع ناكو هبا ن « هتلزنم هلزناو هسفن نم

 رثك ىتح هيلع لضفأو هب كسمت هلضفو فوع بدا ىلع فقو ايلف سانلا
 هتطؤ ىلا دوتعلا يف هللا دبع هل نذأن' نا هدهجت فظانو هلاح نسحو هلام

 نا قفتاف مرما همها هلها ىلا قؤشلا هزفحو ليبس كلذ ىلا نكي مف

 ةترماتسع عتق هليدع ًاقؤع ريضف قاسارخ ددرب دادغن نم هللا دبع جرخ

 بيلدنع توص ع اهفراش الف يرا نم انذ نا ىلا هتثداحم ىلا 6 ظ

 ىلا تفتلاو هتوصن هللا دنع تحيأف كروب قيشاو دي رش نسحاي درب |

 .توضلا اذه نم ئجشا الق تحمس له لحم نب ايدل لاقق لع نب فوع |
 لس سا سلا مسح جس



 6 * ما نب نوع  ةناوع »+

 ةئيدملاب لتق دق بلاط ىلا نب يلع نإ نسملا نب نسل ند
 م هفادهتسا 8 يأرا ًأطخا لاق من هلضف كا ذو ةناوع هيلع مرتف

 هنأر ىريو هرمأ عمتجم ىتح مهنع دعابت ولو مهنم برقلاب ميا هتلباقمو

 ريهز لوش ةناوعلثت هلبقي لف كلذب هيلع ريشا دق ليقف هندم تلاطل

 دهعم د دنع 5 تالف. .امالفغ اه رف مف تعاضا

 ددقم باها يف 1 هلوح ريطلا لحب واش لع ده

 نم هّللاو دمت لاقف. تْئش ام لقال اولاق .نيع الت لد لاق مث لاق

 نومل ,ازلا نودي امنا نوتم احلا نوذب املا ن نو انا مهيف هللا لاق نيذلا

 نوظفاحلاو ركملا نع َنوهانلاو فورعملاب نورم.الا نودجاسلا

 يلع نب رصن نع قاحسا نب ليعامسا نع يخيراتلا ثدحو . للا دود

 قدارج عبرا عبشلا دعب لك أب دايز نبا ناكل اق : ةناوع نع يعمصالا نع

 يعمصالا نع ديبع نب دمحا هنع ثدحو . ةلسع الطرو ةنيكن ةيناهمصا

 يسن اذا موق نم لاق لجرلا نمم لاقف ايبارعا الجر يتل : لاق ةناوع نع

 ناكو . لجا لاق بلك ن م اذا تنأف لاق . مهبلع هوظفح مهلع سانلا
 نم ايلا لقتنا ةيقيرفأب ماقا بيدأ يوحن ضايع هل لاقي خا ةناوعل

 خأل لوفي مكسحلا نب ةناوع ناكلاق : هدانسأب يناب زرملا ثدخس ةفوكلا
 راصالا دحا هيف قمعت / هنأف وعلا يف قمعت 1 يوح ضايع هل لاقي هل

 ليما دلول ةيتيرفأب العم كلذ.دسب ضايع 1 0
 *6 يعازملا يع نب فرع 3# ْ

 ءارعشلاو ءافرظلا ىادنلاو ءاههفلا ةاورلاو ءابد الاو ءالعلا دحا لابملا وا



 *« محلا نب ةناوع 3

 : لاق يدع نب متيملا ثدح .روصنملا اهنف تام يتلا ةنسلا يف 6١م ةنس ظ

 ظ اورك اذف مكحلا نب ةناوع هدنعو ينادمحلا ش خايع نب هللا دبع دنع تنك ظ

 ءأسنلا ىبا ام هللاو تلاق اهنا همأ نع ةملظلا نبا يبثدح تق ءاناولا

 ا” 1 لانو يذفع لع هدي ةناوعأ ب زن تتنع قا لام
 ارب رض ةناوع ناكو لاق هن->و ثيدحلا بي رغ ظفحت كأف نمر دبع

 رابخ الاب ةفوكلا ا

 ناكو ةفيرظ رابخاو ةوخا هلو ةحاصفلاو رعشلاب ملع عم حوتفلاو ةصاخ
 نسحلا نع زئعملا نب هللا دبع ىورو لاق . هنع يئئادملا رابخا ةءافو اكون

 قبل ارابخأ عضي ناكو اياهع ناكم كسلا نب ةناوع نا يزنعلا لْيَلع نا

 هل ليقف نيتيب ةناوع دشنا لاق ىممصالا نع ءانيعلاووا ثدحو لاق . ةيمأ
 هنم ينوفعت ارا سلو دانسالل ىنم ًاضغل ثيدحلا تكرت انا لاق امه نم

 ساهنلا نبةبتع انبطخ لاق ةناوع نع يلكلا نب ماشه ثدحو . رعشلا يف
 هءاتك يف لجو رع هللا لاق ًاثيش نسحا ام لاقق ىلجعلا

 قالملا حملا هجو ريغ .قابب نونملا ىلع يح سيل |
 يدع هلاق اما اذه لق مل لجو زع هللا نا لجرلا اهلا تاقف هيلا تمقف

 | الأ ةودع اب لاق جراوخلا م دارما ىتأو ربنملا نع لزن مث دز نا

 لجو زع هللا لوق يمعس ملأ نينمؤملاريمأ ىلع كجورخ
 قوذلا رع تانصمملا لعو ادندلع لاثقاو لتلا عك"

 هللا باتكب مكلهج جورملا ىلع ينلمح للا ودع اي تلاقو ابسأر تكرخ

 دم ناب ربما دروف ةناوع دنع انك :لاق يدع نب ميلا ثدحو. لجو زع
 اسس سا



ْ 
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 « رزو نإ ضايع نب ةناوع نب مكحلا نب ةناوع ا 202

 نمعنلا نب رماع نب ريبج نب ةبلعت نب نصح ينأ نب ثرملا دبع نبا
 يدع نب مثيللاو يعمسالا هنع ىور ةقث راثالاو رابخألاب الاه ناك

 يف لاق ىلاثمل باتك يف ةديبع وا لاقو . . ملعلا لها نايعا نمريتكو

 ملتجا ام دعب يدا ًايايخ ادبع ناك هابا نا يلكلا ةناوع نب مكجلا
 ةوخا هلو يدسالا كتاف ن ميزخ نب نا لال ءاووس ةماتسمأ تاكو

 ةمرلا وذ كلذ يف لاق لاوم

 برقالو بحري نم مكح ىلا ::ةلاسبس نى ينكلا

 باكنم كلاخاال يرمعل نكلو اهتوجم ًايعمص بلكن م ٍتنكولف
 بعقلا ةملث هريغ نم تقصلا 5 ٠١ قصلم كبآ تربخا ايكلر

 بحشلاب و. ءارقلا ىرخأب زلف هحيحص نم ةملث ا |

 نتاع 6 ن ةناوعو اك ةمرلاوذ يندشنأ لاق ىحب نب دجا ثدح

 دمحا ن 0 لاقو لاق . ةمدقتملا تايبالا هذه هيف لاقف هنم اعيش باعف

 ةءاوع هبا يف رزو نب ضايع لاقو فتاكلا

 امبا بيغل يل ةناوع اولعج ااودشرب مل رشمأ تحي ٍٍ
 امرحب ةياوع ايكمأت كي ام ..ًافداص امرا حلا 00

 املا افنأو اليه ؟رفاشنو. ةوحيفةدوعج ١)

 امثكأ ةنانك يف صف دبع دلاو ماج لآ يف يل ناكام

 يلوصلا نع ينابزرملا هركذ ايف تامر رض ناكر مكملا ابا ىن ابا ىنكي ناكو
 ةباوع تام يئادملا لاق . شمالا هيف تام يذلا ربشلا يف ١41 ةنس



 نادعمهل لاقي نايسم لها نم لجر لبقاف مارد ةرشع موب لك ياعل

 مو 0 ةرشع 00 7 0 يللا ا لاقف

 نب ركب ينا ين لا ىو رقت رب رج رعش ىورو حصفو 5

 رعش يور, بالك ن ب ركب ينا يب نم لجر انهاه قدزرفلل ليقف بالك

 بالك نب ركب يبا ين نم لجر لاقف هلاوفصوو كيلع هلضفيو رب رج
 يناسيملا نادعم نبا اذه لاقف هوراف هراد ينوراف هفرعا ال ةفصلا هذه لع

 لاقو هتصق صق من

 ادئاصقلا "لع يوارلا ةسبنعل رجاز ليفلاو نادعم يفزاكد قل

 ةنييع وبا هل لاقف بابملا نب ةنييع ابا ةسبنع قتلو ةرصبلاب تيبلا ىورف
 : هلوقب قدزرفلا دارا ام

 رجاز ليفلاو نادعم يف ناك دقتل

 نا كيباو ةنييع وبا لاف رجاز مؤللاو نادعم يف ناكدقل لاق امنا لاقف

 أبا ثيدحلا اذه تندخ يخيراتلا لاق ميظعل مؤللا ىلا هنم ترزواكش

 ثيدملاو هل هتبتكف هلهبتكا نا ينلأسو هب رسف ًاباعث ىحب نب دمحا سأبعلا

 حوت نب دم نب لسم ظفل ىلع



ٍ 
 9١ «ةكك دن _ةسم نور.
 فاذا وهو باذم يفا معزو افحلاب داج اضراب ينم تدج اذا

 تشق تق يبح هلعو هرجه فوخ ىلا ناولا تملعت

 بهذا نبا ىلا بلق الب نكلو هقيرط تفرع دق هجو ريغ يلو
 .نامئاتتم نأ ريخالا ناتيبلا ناذهو لاق

 1 ينارمعالا كلام وبا ةركرك نب ورم +

 ةيوارذاكو دعس يب ىلوم وهو ةرضحلا يف قروو ةيدابلاب ملعي ناك

 دحا ناكو بهذملا يرصب ناكوبرعلا ةغل ظفحم ناك هنا لاب ءاديبلا يلا

 ءارقفلا نم مركأ هللا دنع ءاينغالا نا معزي ناك ظ حاملا لاق تابيطلا

 الف عنتمملا راخلا مقتل ؛ ناكو ىسوم نم مركأ هللا دنع نوعرف نا لوشو

 لاقو . ليخلا 0 ناسنالا قلخ باتك اهم[ 3 320

 ناك لوقب رذانم نبا ناك ن ييومتلا بتارص باتك يف يوذللا بيطلا وبا
 وبا ناكو ابفصن يف بيجي ةديبع وبا ناكو ةغللا ثلث يف بيج يعمسالا

 رذانم نا ىنع امئاو ابلك اهف بيج كلام وبا ناكو اهمثلا يف بيحب ديز

 حصا الا زوجي الو ناك يعمجالا نال ايتفلاو ةباورلا يف مهعسوت

 تدعو نا ارقلا يف بجبال كلذ عم ناكو كحميو كلذ يف حليو تاغللا

 يف ةصق هل ضعب ىلع مهضعب ديزي اذه لعف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 انفينصن نم ءارعشلا باتك يف رذانم نبا رابخا

 *( ليفلا نادعم نب ةسينع ا
 هنم عربا ومنلا ذخا نهف نكي لو يلؤدلا دوسالا يبا نعومتلا ذخا

 نع يخنراتلا كلملا دبع نب دمحم ثدخ ليفلا نادعم هتيمست ىنعم اماو



  # 8٠ةدعسم نب ورم #

 ار اذاف ابلثم ىلع ردّ هنا نظ لهاجلا ابععم اذا يتلا : لامتف ةغالبلا

 دعسم نب ورمعل ناك :لاق مسر نب سابعلا ثدحو . هيلع تبعصتتسا

 ةلبو هربخ نومألا غلبف اتسحو ةهارف هلثم دحال نكيرمل ىغا مدا سرف

 ةدمح هف هل نوكي الف هيلا هدوقب صأي نا فافش كلذ ةدعسم نب ورمج

 هعم بتكو ةيده هيلا هب هجوف
 ماما دع اذاه يادي ال اماما اب

 مامت ًاناصق لض فب امك سانلا لضف
 مارب سيل هلثم داوجم انشب دق

 مالو حرس نسح_لل هب يهرب سرف

 مانالا لضفلا يفكال-شم م ليلا هنود

 مالظ مسجلا رئاس نكلو حبص هبجو
 مارح دبعلا ىلع ىل ولل حالصي يذلاو

 اذا نم كنا دين امأ : ليم نب نسحلا ىلا ةدعسم نبورمج نيكو

  كؤاننو هسرغ راع ينتج و هسا دييشل متسيل ىبب سسا اذاو قس سرع

 امام كرادتف سوبيلا ىلع فشم كسرغو سوردلا فراش دق يدنع

 0000 لولا ثدجو . ىلاعت هللا ءاش نا تسرغ ام قسو تسسا ام

 عيد فلا فلا نينا فلخ هنا نومألملا ىلا عفر هع ن ورم تام

 | ا كرات هيسدج تلاطو انب لصتا نمل ليلق اذه ةعقرلا ىلع عقوف

 ينابزرملا ةءاور يف لئاقلا ورميو . هيف

 برقاو ىانيف يح نع بذعا لصولاو رحبلل بدعتسمو



 /4 6# ةدعسم نب ورم # ظ

 1 هيلا ءاعدلاب لسراو ةتكالنم هب دتعن يذلا ندلا هلعجو هافطصا

 نم لج لادقف هقلخ ن :: هدانتشاو هفارك ١ ارا عدرا ىدشإ

 90000 العو لج لاقو م السسإلا هللا َدْنَع َنيدلاَذ

 نيكبلا" 82و وه ميهاربإ مكي هلم لاقو عنب ل نفاع

 هناضورفع هرفماع ءاذاودب مملة مالسالا اذههفننق نم

 هبو هتنج يف هراوجو هتمحرو هللا ناوضر ىلا ةلسرو ةتكتالم تلص

 روصنملا لاقف . هيوطسو هءاذع لاكن اوئماو ةتنوقعو 0

 راذعالاب ةرب زا لها ىلآ باتكل اردض ذمه لدجا ةذخسماب كبسح

 هينب نا نم ريت | عئاذ هلسو ماهلضرو ع ورم اماو . راذنالاو

 يوذب قحلاو ةليلجلا لامعالا نومألا يلو دق هيلا فصؤلاب لدب وا هيلع

 اريزو ناكمن أل ال هتلزننم لظعل ًاربزو ءارعشلا ضل ضم ةامذواةلييتلا تاارلا

 هك

 هدو ار كش ساننلا يف هل.ثبو ٠١  :هدعسم نب ريزإلا هللا ةخسدإ ١١

 ةدعسم نب ورع ناك : لاق يديزلا دم يبا نن ليعمسا ثذخ .:تابا يف

 لوض نب لوص نب دع نه رك الااوش دالوا نم وهؤةجولا رمخا ضبا

 ناكو "باتكلا اذه نم سابعلا نب ميهاربا رابخا يف مهلصا تركذ دقو

 ورتم ةغالب لبس نب لضفلا طدوو . هبجو ضايبل ينورلا همس نوناما
 ةمالك خمس اذا دحا لك نا هتغالب نمو سانلا غلبا وه لاقف ةدعسم نا

 دحام ىتحي نب رفعلل لبق اكاذهو هيلع دعب همار اذاف هلثم بتكي هنا نظ

 بيبو 1000

00) 



 # ةدعسم نإ  هبودس ولف و رع # م84

 ابف دشنأو كلذ زاجأ ليلطلا نا هل لاقق لاق . سهاظلا لبق رمضملا نأل
 | ]الف زثاج لاقف نيكلا هن تررف لاق . كلذ ينمنف أطخ وه لاق انا
 | أ ثلا سيلا هيوبيس لاقق قاما لع لافق بصن. "يش يأ ىلع

 اف هيوبيسل لاق مث تقدص هل لاقف ماللاو فال نوكتأل لاا لأ

 ميخرتلا ىلع بصنب هنا يل لاق هبوبيس لاقف ليلخلا ينعي هيف كبحابص لاق

 لاحلا ىلع هتبصن هلوش انتين ارو انعوسسالاط

 * لوص نب لوص نب دعس نب ةدعسم نب ورمت ف

 لضفلا لهأو نومأللا باتك لج نم لضفلا وأ هتينك يلوصلا
 نب دلاخ يلوم ناك ةدعس» نأ يرايشرملا رك ذو . مهنم رعشلاو ةعاببلاو
 7١4 ةنس يف تام 59 ناكو دلال تكي ناك هنأو يرسقلا هللا دبع

 كمرب نب دلاخباتك نم ةدعسمناكو نومأملا مايأ يف عبس ةنس يف ليقو

 يلوصلا لاق . لئاسرلا ناوي دلع وصنملا ريز و بوب يبأل هدعب بتك م
 لوش يذلا وهو عشاجم : نيب ةلدرأ ةدعسملل ناك هلاا دبع ن دعا لاق

 ةيهاتملا وبأ هيف

 هدمجلاو غارفلاو بابشلا نإ هدعسم نب عشاجم اي تلع
 هدسفم يا ءرأأ ةدسفم

 يل اوبتك ا هءاتكل اون لاقووضنملا ناارك 5 دنقو دمجو ورمتوةوعلممو

 مالسالا ٍظع يذلا هلل دجلا : بتكق ةدعسم ردبف لاق مالسالا ميظعت
 هزعاو هلضفو هممتو هلك او هفرشو هفاناو هزعاو . هراناو هحضواو . هراتخاو

 هراتخاو هاضتراو هصلختساو هابتجاو هبحا يذلا هنند هلعجو هعفرو



 ما/ 6# هيوبيس ناهع نب ورمع #

 تايب الا ننم *ينش ىلع ضرع هنأ . كتندح ام هذه يتيطرص نم ةايحلأا

 كلف قي هضاب تااخ لف اهترسفف هاتك يف هبوبيس ابعضو يتلا
 يف امو تيلصف مماملا دجسملا يفالا هن اذان ال لاق هنأ ىتلبف هبوبيسأ

 يعذلا ام ديعس ابا اي سلجا يل لافق دجسلا يف يتاقلتف تجرخ مث عماجلا

 . بج ام فالخ ىلع ترسف و اذك تبدو اذك تيب نم تركنا
 أظخ هتعسضوو نأ هترسف يذلاو بحام ىلع الا ترسف ام هل تاق

 0 اوزطنو يتحاصف ةماعلا عمسف يتوص تمفرو . فيجأو قلأست

 تلع اذا يل لامقف كلذ ينرسف هيوبيس يمعمألا باغول اولاقف

 يجو يجو يفددب ضو ءالؤه لي ل نأ م نم كب لام يأ

 م يلأ تاذدو 'يش هنم يب كر دقل لاوف ين اي يممصألا لاق مث. . .ىضيمو

 شفخالا .يندح ::لاق يتزاملا نامع نأ نعو ٠ معلا نم "يش يف لكتكأ

 هل اهرسفو ةلأسم نع هلأسف هيوبيس هءاخ لسيلللا سلجم ترضح : لاق
 هلل يناعج هل تقف قيرطلا يف هل تسلجو تمقتف الاق ام مهفأ 00

 ينربخأف هيشيغقف كيلع مرام مهفأ ملف ةلئسم نع ليلخلا تاأس كمءادف
 اممهفأ ل يتأف انانعا كلأسأ ينأ مونت ال هل تلف اهتمبف الو يل عقت مفامب

 ينرجز مث ينتنمت كلنأ مونأ يأ ت تموت ىتمو كابو يل لاقف يل عقن مو

 سنو دنع تنك ش فخألا لاق : لاق يبزالا ثدحو . ىضطو ينكاتو

 تعيك لاقف هلأسق ءاخ لاق  هنم ةللاب ذؤعأ لاقف هب وبس لبقأ دق هل ليقف

 لاق ..ءاهلا ننم لدبلا لع.هرتخسأ ا زئاج لاقف.نيكسملا هب تروم لوقت

 ًأطخ اذه لاقف هب ترم ”نيكسملا نس ىلع يكمل« كير 0



 6# هيوبدس نامنع نب ورمع # م1

 هتءرتشا باتك اذهو باتكلا اذه نم فرا رإ رف كدنع 'يث لك

 ثدحو . هنم "يلا سحأ ًائيش يلا تيدها ام هللاو لاق ءارفلا ثاريم نم
 ةرصبلاب كامسل لجر لاق : لاق دز يلا يراوزلا نع دربملا نع يخيراتلا

 تنا كليو كاملا لاقق لجرلا كحضف ناهردب لاق ةكعسلا هذه عيب

 يفزاملا نع دربملا نع ثدحو.. نامهرد اهنمث لوق هيوبيس تمس قجا |

 فرعغ اهنع تأأس اتيب نوسخو فلا هيوبيس باتتك يف لاق يمرملا نع
 يف هيوبييس ىلع لخد هنأ ماظنلا نع تثادحو . نوسخخ فرعت ملو فلا |
 لامتاب ينع ةيفاعلا لجرت يندجا لاق رشي ابا كلدج فيك هل لاقق هضرم ظ

 لع ةحراتلا ذنم ةحارلا تدجو دق يننا ريغ لوح ينم اخت ءادلا دجاو |

 "تاخد مويلأ كلذ دن نم ناك ايف .. يهتشا نا يهتشا لاق . هتاف |

 ” ل كادت هدخ ىلع هعومد نمت رطق دقو ىس هوخاو هيلا

 هلتاقوه يذلا ءادلا فرع اذا قع نم مسخ ناك ام ىلا رس

 تلخد لاق يناتسجسلا مئاح وبأ ثدحو . همون نم تام مث ماظنلا لاق

 ةنس 5 تلق مث هربخ نع هتلأسف هيف تام يذلا هضم يف يممصأالا ىلع
 ًالبتقم اباش تنك كثدجأ ينكلو يردأ ال لابقف كرمع نم ىضم
 : دشن 9 يح انأو يدالوال دلوو يل دلوف تجوزتف

 00 د[ قمرتت رطتان : اهمالوأ .تنإو لاجل الذل

 اهداصح اند دق عودز يمن اهداتعن ايدلكنا تلعجو

 يتدح تاقف . لس لاق . هنع كلأسأ نأ ده رأ ءث يسفن يف هل تلقف
 وجر ال .ينأ الول هللاو لاقف . ةرظانملا نم هبوبيس نيب و كني ىرج اع



 1 6 هيوبيس نامع نب ورم »+

 لمالا: لبق. لمؤلا تاف -. هلا يبت, اس» ل
 لجرلا تامو ليسفلا شاعف  ليختلا لوصأ ىوري ًاثيثح 3١
 هن الل هار امل هوخا اكبف هيخا رح يف هسأر عضو هءوبيس لتغا اكؤاوللا

 لاقف يكبي هآرف هنيع تف هب وبيس هجو ىلع ةرطق هنيع نم ترطفف
 ارهدلا نمأي نمو ىصقالا دمالاىلا ١ ”انن» سهالا قل انو نا
 هساجم يف امون ىلعث لاق لاق دهازلا رمتيبا نع يوغللابيطلاوبا ثدحو

 دق اب ضماحلا سوم أ هضراتف ه«وييدل كئاتك هسا

 نع هاور اهف يخسراتلا كلملا دبع نب دمح ثدحو . هزابخأ يف هاننتك

 هن وييس باتك" أرق هنأ شفخألا ينثدح لاق مالس نب دم نع باعث

 لوقي يفاسكسلا ناكو لاق ارانبد نيعبس هل بهوف ةعمج يف يفاسكسلا ىلع
 بدؤي شفخ الا ناكو لاق . لمفاف يل هبتك اف هعمسأ مل فرحلا اذه يل

 هددعي امم لاَمفربخلا اذه عم“ ظحاملا ناكف يخسراتلا لاق . يناسكلا دلو

 نالفو نالش منو. ءالؤهو. ةفوكلا لهأ ىلع ةرصبلا له رف نم
 يخمراتلا ثدحو . هلضف متدحجو هبتك لع متدقعا يذلا هبوبيسبو

 ظحاملا لخد نوره لاق تايزلا كلملا دبع نب دم نب نويغو انا

 كباس الو كتطبغ لصوو كتم هللا مادأ هل لاقف دصتفا دقو ينأ ىلع

 هب وبس باتك "يش فرطأ لاق . نامع ابأ اب يل تيدهأ ام لاق . كتمعن

 جورللاتدرأ ظحاملا لاق يخيرانلا لاقؤ ءارفلا ض ىعو يناسكلا طخ ظ

 فرش ًاثيش دجا مل هل هيدهأ 'يش يف تركف كلما دبع نب دمت ىلا

 ظ
 اذاف تركتفف ايش كل يدهأ نأ تدرأ هل تاقو هب وبيس باتك نم
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 كيلع تدقوو بوا لك نم مهتعجج دق كباب برعلا اذه يناسكلا

 اا وعتو نبرصملا لها ميج عاف دقو: نبأنلا هارب“ خر عقص لك خم

 :ا دق رفعجو يحب لاقف نولأسو نورضحف مهم ةرصبلاو ةفوكتلا
 نع اولأسف ناورت واو راثد واو سعققواا مهنفو اواخدف مرانضحاب ىمأو

 اتق هيوبيس ىلع ىحب لبقاف يئاسكلا اوعباتف امهنب ترج يتلا لئاسملا

 ةرشع ىح م هاطعاو هب وبيس ىلع ساجلا فرصتاف لجرلا ا ميا عمت دق

 ىتح كانه ماقاو سراف ءاقلن هبجو فرصو جرن فرم 0

 نيسحلا وبا لاق . ةرصبلا ىلا دعب لو آريس الا ثبلي لو برذلاب ًامَغ تام

 فالتخا ال ةءاغلا هذه ىلا هب وبيس باكاو شفخالا ناجاس نب ىلع

 ًاذهو ابلثم وه اذاف يا يه وه اذاذ وهو هبوبيس لاق اي باوملا نا مهني ١

 اذاف تجرخ لوقت تنأف لئاق لاق ناف بصن عضوم سيلو عفر عضوم
 بوصنلل ايا نال اهايا وه اذاف رجب مفأفا تصنف ًاكاقو مق دز

 ةركن وهو لاملا ىلع بصتتا امئاق نا اذه يف باوملاو عوفرملل وهو

 000 ]| نوكت ال لاملاو ةفرتم ةلا تفيضا امم اهدعب ام عم اياو

 ةفرعم نوكي ءادتب الاربخو ءادتبالا زبخ وهو يه الا نكي ملو اهايا لطبف
 0 ل ع لاطلو ركتو

 هيوبيس باعصا لاق دقو عفرلا عضوم وم اذهو ا الا .نوكياال ام

 يفاسكلا ناكن ءذلا ةمطحلا بارعا نم يئاسكلل اودبش نيذلا بارعالا

 لعج هيف تام يذلا هضرم هيوبيس ضرم انو . مهنع ذخأيو مه موق

 لوقو هسفنب دوج
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 هءوبيس رك ذ لاق يبيلعلا ركب نب ةيواعم نب دمحا ثدحو . انين ايي

 يف عما تنك نسلا ثدح ناكو هتنأر دق نامع نب ورمع لاقق يب كن

 يف رظانب و لكتب هتعم دقو ليلطا نع لمح نم تبا هنا رسملا كلذ
 هناسل نم غلب هلع تبًارف هءاتك يف ترظنو ةسبح هناسل يف تناكوومتلا

 ميليواقا نيب تعمجو. باع دربملاو ٌةدعتيبم نب ديعس نسحلاوبا ثدحو

 يمربلا دلاخ نب يحب ىلع قارعلا ىلا هب وبس مدق : اولاق راركتلا تفذجو
 هنت لمفت ال لاقف يئاسكلا نيبو ينيب عيبتل تهب لاق ةربخ نخ هلأ

 5 ف نم لكو نينمؤملا ريمأ دلو بدؤمو اهئراقو مالسلا ةديدم عش

 مهني عمجاب رااح ديشرلا فرعف انهي عمج نا الا ىناف هعمو هل

 دجوف ديشرلا راد ىلا هدحو هوبيس ادغ مويلا كلذ ناك اف موس هدعوف

 رمحالا هلق هوقبس دق نادعس نب د#و ةءواعم ن 00 رمح الاو ءارفلا

 مجوف يرصن اب تأطخا لاقالا باوجي املع هءاجا اه ةلأسم ةئانم نع

 هعمو هيلع هرمأ' قش دقو يناسكلا قاوو بدا ءوس اذهن لاقؤو هب وبيس

 تجرخ لوقت فيك يرصن اي هل لاف سلج الف برعلا. نم ريثك قلخ
 اذاف تجرخ لوقت نا زوجيف لاق مثاق ددز اذاو تجرخ لاق مثاق ديز اذاو

 برقعلا نا نظا ثنبك دق لوفي فيكف يناسكلا لاق ال لاق ًامئاقدمز

 وه اذاف ه.وبيس لاقف اهاياوه اذافوا يهوه اذاف روبنزلا نم ةعسل ديشا

 قاسكلا لاقو عييت هاطخو تنل يئاسكسلا لافقف ىصنلا زوح الو يه

 دق دلاخ نب ىبح لاقف هلوق هنوبديس مفدو هبصنتو هلك كلذ مفرت برعلا

 لاقف لكشم عضوم اذهو كني كح نف |مكيدلب اسيئر امناو امفلتخا
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 بيس ناكو دعب امف ترك ذ ةصق كلذلو :هفالخ ىلع هوقفاو.ىتح

 لق ةديبحوبا ثدحو ةملس نب دا رابخا يف ه رك ذ اموضغلا هب وبس

 ذلا يف ًاباتك فلا دق هبوييس نأ بيبح نب .ضويل ليق هبويبس تام

 ١ نم هلك اذه ه ويديس عع“ .ىتمو سنو لاق ليلخلا لع نم ةقرو

 ذه نوكي .نا بج لاقف.ىح ام لك ىأر هيف رظن الف هبانكب .ينوئيج

 ينع هاكح ايف قدص اك هاكج ام عيجج يف ليلللا نع قدض دق لجراا
 فرعا ال لاق هباتك يف .سلدنالا لها نم ينايجلا ديمسا نب دعاص رك ذو
 | كلذ عيج ىلع .لمتشاف اهيدحو اهعدق مولعلا نم ملع يف فلا اباتك

 و سويملطبل يطسمملا اهدحا بتكك ةنالث ريغ نيقلا كلذ ءازجأب طاحاو

 ثلاثلاو قطنملا لع يف سيلاطاطسرا ا باتك يناثلاو كالفالا ةئيه

 نم هنعةشب مل هذه نم دحاو لك ناف يومنا يرصبلا هيوبهس باتك

 باتك ةءارق ناسنا ذازا اذا ناكو هل رطخ الانم الا:ءيش هنف لوصأ

 او دمج ثدحو .ًابامضتساو ًاميظمت رصلا شيبكرا:هل وقت دريملا لعدن وبيس
 رن ًائيش انيكاادتف ةريعبلاب هتقلح يف ًالاج هءوبيس ناك لاق مالس

 ةبورملا يف نيديعسالا اذه ورب مل لاقو ا. رت ائيهح ى ليرات يدع

 افك اه لاقف رشب اباي ناندئازلا .ناتاه ام ناولس نب رفمج دلو ضغي لاقف

 مالس نبا لاق اطخا دنقف ةبورع نبا لاق نمو ةعمجا يه ةبورعلا نال لاق

 لاق حاطنلا نبا ثدحو ..هرد هل بابضا لابقف .سنويل كلذ تركذف

 لع ال رئازب ًابحرتم ليلمخلا لاقفدي بيس ليقاف دمحا نب ليلخلا دنعتشك
 اش ناكو ل هرزلاوقي خا ضسعس امو لال سلال دينك ناو لق |

 ةسيسساعلا مطل
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 سراف ضرا نم ءاضيبلا نم هلصاو هب ولاخ نءا ريغ كلذ لقتسل را 1

 يبانزرملا لاقو ١١١ ةنس ةرصبلاب عناق نبا هرك ذ اهف تام ةرصبلا دان

 هنا لاقو ةنس #» ناك هرمع نا بيطحلا رك ةواخلا ةنس زاريشل تأ

 رم نب ىسع نع نور ذق هنال فعلا وهو ةنس نيعبرالا ىلع في

 ةلس م١ هن وبيس ةافو ىلا ندد ةافو نفث ؟وو ةكس :ةيام رم نب ىسدعو

 ملعا هللاو غلاب نوكي ىح لقس الو لقش وهو-الا هتساطس ا ١ 1 0١

 ديشرلا مايا يف قارعلا هيوبيس مدق هيلاما يف باع ىحب نب دما لاقر

 لاق سرافب ةنس نوعب راو فين هرمعو يفودو ةنس نيئالثو فين نبا وهو

 نب نابلسل يهو ثايبالا هذه زاريثب هوبيس ابق لا تثأر"
 يودملا ديز
 اوعشقاو كوملساف رازملا ىانو 2 روازت لوط دعب ةبحالا هذ

 اوعفد» مل ةيركو كوني, ل  ةرفش نوككت ام شحوا كوكو

 اوعدصتو اوضرعا ةبحالا كنع 22 ةرفح سحاص ترصو ءاضقلا يضف

 يناو سيبح نب سنويو دمحا نب ليلخلا نع بدأالاو وهلا هن وبيس ذخاو
 امن يناعمسلا دعس يبا طخ نم تلقن . رمب نب ىسعو شفخالا باطخلا

 نب دم هلل دبع يبا ظفاملا فيلأت زاريشو سراف لها تاقبط نم هبا
 ن نامع نب ورم لبقو ةدس نب ريشد :راصقلا يزاريشلا زيزءلا دبع

 ثراملا نموهو دمحا نب ليلللا نع يومتلا هيوبيس رشن ابا ىنكيربنق
 | ىلع هتججرت يف دزب مل زاريش يف هربقو سراف ملاظم ىلع ناكو تام سك نإ

 الاعج برعلل اواعجو هيلع اوبضعتو يئاسكلا اهم رظانو دادغن دروو اذه
- 
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 وعسلو تس كلذ نم دشاو لال هبرقب بابذلا 4 ول سرقتنم رخآلا
 دشنا مث اهيف انأ ةنس

 مانا تنك دق 6 اع

 باي نم ديدجلاك سيرد نو حل كيف كتبذك دقل

 تلكا نا يدسج ىلع دادضالا تحلطصا هتلع هيلا وكشد ببطتمل لاقو

 ١" ديزي نب دا ثدحو يسرب ذخا اراح تلكا ناو لجرب ذخأ ادرا

 00011 /ذرو دبا اي للبن ذتملا يل لاق لاق. هنيئا نع يلبلا دم
 ةنس يف كلذو لاق ءامنلا ماودو ءاقبلا لوط نينمؤملا ريمال تلقف ظحاملا
 يرسقلا ةعارش ودا لوش هيفو هه

 0 نا العلل معلا يف

 ظفاملا كيلع الع تتنمجج دقو تدسن اذاو

 0 ار ام وللا تنارادتلاو

 ظحامجلا رحب نبورمت هقيرط ماقأ ىتح
 ظئافلا سيئرا وهو هب دما ىضقلا 9

 ةربنق نب نامع نب ورم ا
 مك نب ثراملا ينب ىلوم ربشارشن وباو نسحلا وا لاقتو رشن ونا

 لاقي حافتلا ةحئار هانعمو بقل هبوبيسو يثراملا دايز نب عيبرلا لا ىلوم مث

 ريغ هل قتشا دق هىولاخ نبا تيأرو هرغص يف كلذد هصقرت همأ تناك
 سف بيطلا ةحئتار هنم مشل هأقلي نم لازب ال هيوبيس ناك لاقف كلذ

 بيط ةحئار“ نيئثالث ىأر هناكف ةحتارلا ىوبو نونالث ىم ىنعمو هبوبيس
 كيس سال
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 نم ناوه ىلا جوحا هّللاو تنا هاذا لجرل لوقب ظحاملا تمم دربلا

 ىلا: ةلحنا يمد واط .ىلا ةردق نمو لمع ىل مع نمو م ارك أ ىلا معركا

 هقزز قالطا هلاس ةلس نب حا جرفلا يبا يفظظخاإطا لاقو . ركفا

 ةددصق نما ١

 . هطفخم ضار ضفلثا رادن ماقا

 7 آريس اثبيش ىذرلا نظي

 ةكتح بحاص مايالا ىلع ءاوس

 هلاون وجرا موققلا ضعبل تعضخ

 هرشب لدب موقلا تبر الف

 يلزام تعجارو يهلض ىلع تعبر

 ممميلخ لاقف يتاوخا ترواشو

 كماش لوق' نللا قاغرلاب كذبا

 هنمارأ اغار هسيف ناك ولو

 ديباح لك نم للزيلا كيلم را

 هلهاف لوبقلاب يدو عرب ناف
 لتق ينلا ةنسلا يف لكوتملا هجو لاق عرزملا نب توي ثدحو

 نم ظحاسمعا هيلا أهو هل دارا نأ لاقف ةرمهرلا

 يرسيدحا ال نيح يمرس مزكغاوذو
 ربصلا نت سمانساك ىذرلا نودو

 يري الو شرب ال باكر خخاو
 رسقلاب ةيندلا ىطعا ال تنك دقو

 [| رفولا ةيقاو رشبلا ندبح لغجيو

 ركذلاو ةياراإلا اها كرف
 رمغلا قالا اذا يّرملا ىتفلا كيع

 «ورم يف ده كوراملا جرفلاوبا»

 رسبلا يفو ءاخرلا يف يف ًارهد ناك

 رعذلا ن. داؤفلا بوت“ دولا وذو
 ردقلا يوذ ريغ رادقالا فرعب الو

 لسحيذا اه
 نينمؤملا اي عنصل

 . لئاخ لقعو لثاب جرفو لئاس باعلو لئام قش يذ لئاطب سبل 'ى ردهأب

 كنا كعيك هل تاقف همايا رخا يف ظحاحلا لع تلخد لاق دربملا ثدحو

 هفضصنو هر رعش 2 ريشانملا زخ ول جولفم هفضن نم نوكي" فيك لاقف
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 هتلاسر باتك . ركسلا ملا يف هتلاسر باتك . حفطلاو وفعلا يف هتلاسر

 .باّتكلا ذيفهتلاسر باتك..ةيلملا يف هتلاسر باتك.لوءاملاو ىلمالا يف

 قارولا حدم يف هتلاسر باتك . باكلا حدم يف هتلاسر باتك
 ءارعشلا نم ىمس نم يف هتلاسر باتك ..قارولا مذ يف هتلاسر باتك

 7 بوقعل لبج طرف“ يف هتاسر بانك ..ةميقيلل هتلاسو باتك ارم
 : حاجي ن جيرفلا يبا ىلا مركلا يف هيلاسر تاعك يدنكلا قاححسا

 اوف ةتلاسر هباتك . يرصبلا رافصلا برج يبا توم يف هتلاسو باتك

 .ءايميكلا باتك يف هتلاسر باتك . ىئذلاو دسالا يف باتك . ثاويملا

 ةالولاو ةاضتلا ف هتلاسو باتك-برملا يف ةرواشملاودادبتسالا تاتك

 .ةيلوقلا لع درلا يف هتلاسر باتك . ةيقابلاو ةفلاسلا معالاو كولا فاتك

 .تاعانصلا شغ باتك . نرطشلاو درنلا باتك . لهاجلاو ملاعلا باتك

 ” دلل باتك ٠ تاهاملا.يوق باتك .روملاو لولا ةموصخ باعك

 لاق ظحاجلا هلاخ نع َِ زملا ن تومي ثدحو .راطشلا قالخا باتك

 اسرتع جوملا خايبال اءاجش ريذبتلا غلب. ال ًايخس نوكي نا لجرلل بحي

 يلح ىبلا غلبال أ انومص رذملا ليي ال ةالاوق ياماما انام نحل غلب ال

 شبطلا غلبب ال ادقان ةدالبلا غلببالا اروقو ملا غلبب ال ارصنتم لذلا غلسال

 يهو ةدحاو ةلك يف يف كلذ عج دق ة سو هيلع هللا لبص هلل لوسر اندجو مث

 عماوج يتوا دق لسو هيلع هللا ىلص هنا انملعف ايطاسوا رومالا ريخ هلوق

 ظحاحلا لاق ام نسحا ام يخلبلا ديز وبا لاقو.باطخلا لصف ملعو ملكلا

 نع هدانساب ينابزرملا لاقو غراف حفصتملا لقعو لوغشم 'ىشنملا لقع
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 نادونسلا .باتك  ءانجملاو ءاحرصلا فاتك . دوهبلا لع درا بان

 نيب ةءوسنلا باتك .ءاسنلا باتك . نشامملاو دالا باتل ا

 باتك . ديعولا باتك . هلها قالخاو ناطلسلا باتك . مجعلاو بردلا
 باتك . ضرف ةمامالا نا ىلع ةلالدلا باتك . رابخالا باتك . نادلبلا

 ايادملا باتك.ةعئصلاو ءانغلاو نينيقملا تانك لاعفالا قاخو ةعاطتسالا ٠

 نع هللا باتك<يف دخلا نم لع درلازساتك . ناو الا با لوم

 توناح باتك : ىهئالتملاو 'ئىثانلا 'باتك . نارقلا نا با 3 ٠١

 باتك . داو حازملا باتك" ملعلا لضف باتك : ليلا باتك راطعأ

 .رابتعالاو ركسفتلا باتك.انزلا مذ باتك٠ ةماوصلا باتكك . كولملا ةرممج

 باتك.ةبناكملا يف ريدملا نب ميهاربا لآ باتتك . ةوبنلاو رجحلا باتك
 هلضفو لازعالا تاك . ذالوالا تايما تاتآ ملظلا ىلع ةردقلا ةلاحا
 .ملاعلا ةثودحا باتك_تاعانصلاو نارملاو راطخالا باتك . ةليضفللا نع

 مثلا يبا نايك“ اذع الرج ناجالا ل ميز نم ىلع درلا باتك

 نسهتسملا ربكلا باتك.ةولسلاو سنالا باتك . حافتلا باتك . هءاوجو

 رصانع باتك . مزعلاو مزملا باتك٠ بطلا ضقن باتك . حبقتسملاو |
 .سرفلال ضف باتك ..لاثمالا باتك . لاوسالانيصخت بات ٠0

 نامتما يف حاحن نب جرفلا يبا ىلا ةلاسرلا باتك . جالمحلا ىلع باتك
 يف هتلاسر باتك . جارملا يف مجنلا يبا ةلاسر باتك . ءايلوالا لوقع

 نامك يف هتلاسر باتك . ستكلا ذاختأ ليطف.يف هتلاسو بالا | مقل
 باتك. ذيبنلا مذ يف هتلاسر باتك.ذيبنلا حدم يف هتلاسر باتك. رسلا
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 يناطعاف داؤد يلا نبا ىلا نيببتلاو نايبلا باتك تيدهاو رانند +

 اوصلا سابعلا نب ميهاربا ىلا لحتلاو عرزلا باتك تييدهاو راندفالا

 ءاتحت ال ةعيبط يعمو ةرصبلا ىلا تفرصناف رانيد فال ةسمخ يناطعاف

 :اتلاو ةيئاثو .ةلوا نات نيبتلاو نايبلا باتكو . ديعمت الو دب دج ىلا
 تاباوج باتك . ةفرعملا باتك . 'ىنتملاو يبنلا باتك . دوجاو صا
 رايتعإ لع درا وباتك - ةفرعملا .باتك لئاسم باتك .. ةفرعملا باتك

 باتك . نارقلا لئاسم باتك . خسن ثالث نارقلا ظن باتك . ماحلالا ظ
 هذم ىلع ةمامالا باتك  ةهبشلا ىلع درلا باتك. ةلزتمللا ةليضف |

 باتك . ةينامعلا باتك . ةيديزلا فانصا لوق ةناكح باتك . ةعيشلا |

 ئ .ديرأا ماصع ب باتك . ئراضنلا ىلع درلا كباعلك حصل ةيكورابخالا ١

 .سابعلا نب ةماما باتك . ةبواعم ةمامإ باتك. ةينامملا ىلع درلا ناتكت

 ”00 11 قاتك ضونغللا .ناتك : ذاوتلا باتك ناتفلا بناتك

 . ديحوتلا يف تابطاخ لا تانك مالكلا ةغابص بناتك ةّصفارلاو ةءديزلا

 ” 11 يبوخو تاتك 0 مكح يف يلع بيوصت باتك
 بورشملاو براشلا باتك نيلكوملاو ءالكولا باتك . مانصالا باتك

 اناتك ,يراوملا باتك.نيماعملا باتك . فيصلاو ءاتشلا زاختفا باتك

 ' مو زو سمث دبع نيب ام رخفلا باتك . ءالخلا باتك . نسحلا رداون |
 | 1 ةياندنلاو ةباطستلا نفتواعك + ناسربلاو.نامزملا تاتك

 .ايتفلا باتك . كولملا قالخاباتك .نييليفطلا باتك .ريودنلاو عيبرتلا

 !دوسحلاو دساملا باتك . كارتالا لئاضفو ةفالخلا دنج ىقانم باتك
33 



 3و * لداخلا رحب نب ورمع :

 كاكصلا لجرلا غلبف هل نييبتلاو نايبلا باتك اندنع هفدرا مث هيلا اور
 تلاسف دادغب تدصق ىتح يش ىلع جرعا ال تجرفن لاقنيباتكلا نبذ
 ةرنصبلا ىلا ردحا دق يل ليقف اهملا تدعصاف ىار نم رسل وه ليقف هن

 سلاج وه اذاف هيلا تاخدو تدشراف هلزنم نع تلاسو هيلا تردحن

 وبا ركبآ تاقف تشهدف هريغ ةيمل وذ مهيف سيل 3+
 لاقف سلدنالا نم تلق نبا نم لاقو يهجو يف اهكرحو هدب مفرف نا
 نبا تلق نم نبا دارا بلكم سا لاق مالس تلق مسالا اف ءاقمح ةئيل

 ةديبز درق هك لاق فا دلش ما[ تاق تيرم ام قب لالالا

 هل تلق حلفت ال كناف تقوب عجرا لاق للعلا تلق بلطت تئج

 ةسغو ةقشلا دعب و ةيدلبلا ءافج عبرأ لاصخ ىلع تلمتمثا دقتف يتتفصلا ام

 ةيلل وذ مهيف سبل ًاببص نيرشع يلوح ىرتف لاق لخادلا ةشهدو ةثادملا
 اهو . ةلنب نرشع هيلع تيشاف لاق اس ينفرعن نا بحي ناك ام يريغ

 هيلا فاضأو ءازجا ةعبسوهو ناويللا باتك : ظحاملا فك 8

 اناتكو ىتنالاو رك ذا نيب امف قرفتاوهو ءانبنلا با رغتا ًاباتكا

 طخ نيباتكلا نيذه انا تيأرو ميدنلا نبا لاق لعنلا باتكك هامس رخآ

 رم نكن فيضأ دقو ظحاجلا قارو ىحي ابا ىنكبو يحب نب ءايركز
 هفلا ناويحلا باتك هبراقب الو ظحاملا مالك نم سيل لبالا باتك

 كلا ظحانلل تلق نوراه نب نوميم لاق تايزلا كلملا دبع ن دم ماب

 رامجو مداخو اممدخت ةيراجو ةبراجو انا امنا لاقو مسبتف ةعيض ةرصبلاب

 فالا ةسخ يناطعاف كالملا دبع نب دم ىلا ناويحلا بناتك تيدا



 # طظخاجلا رحب نب ورمع 9 7

 البلا اماو ليدذملا يبا ىلعف مالكا اماو هنع اربخمو هيلا اريشم هدعب هيف
 اقلا ونا ثدحو . ظئحامللا نامع يبا ىلعف ةضراعلاو نسللاو ةحاصفلاو

 حر رضقف كضفلا يبا سّئرلا ذاتسالا ساجم انرضخ : لاق يفاريسلا

 1 "تكس هل تلق جرخ اهلف هانع ذاتسالا رحو هيلع ئرزاو ظحاملاب

 لاقف هلاثما ىلغ درلاب كتتداع عم لاق هلوق يف لهاملا اذه نع ذاتسالا
 5 يف رظنلا هل تنينو هتفقاو ولو هلبج ليغ هكرن نم مياه يو

 امان بدالاو لوا لسقعلا ملم ظحاملا بتك مم راقلا اياتانكا رادع

 اخد : اق ثببطتملا يوما نادبع ذاعم يبا نع اتاي ونا ىيحو

 دا الف جلف دقو هدوعن ظحاحلا رح نب وريعا لع ىأو نمساوي

 الام قشب نينمؤملا ريما عنصي امو لاقف هيلا لكوتملا لور ىتا انسلاجي
 ) امهدحا ناقش هل لجر يف نولوقت ام لاقف انيلع لبقا مث لئاس باعلو

 | رق] ام رثك آو توفيق بابذلاةب رمت نعت الا قشلاو :ننخا: ام لاسملاب زرغ
 ر, نيمالا ىلع لا : ةوذخلا يف يديجلا هللا دبع وأ ثدح . نيناملا

 < نب دم انثدح لاق هبا نع يرصببلا م.اقلا ين يضاقلا نع ىلع يبل

 ردك لاق يريجا' ور نب ندملا دمتوبا انثدح ملكتملا عاجش نبا
 , مالسب فرعي ظحاملا نام يبال اذيلت انهاه نا يل ليقف سلدنالاب

 ف ةعامجا تمجد نع هتلاسف امم غش تبارف ةتتاف فلخ ابا قىكيو طز

 ةرشلاب ملا ملعلا ب تااط ناك لاسقف سادنالا ىلا نامعونا عش و قابمع' فا

 | ريودتلاو عيزتلا فانك انيلا مقوف نامنع يبا ءاقثب انكوام دنع فرش

 هاذا( 55 رصم عبط ) يللاقاا ياما )١(



 0 * ظحاملا رحب نب ورمع )+

 نيب قرفلا اهنلمج يف يبرصو تر بفلاك كلذ نوكيل هبتك ءامسا ناويمل
 داعاو ةقرفتلا ىلع اذكه اهرك د دقو ةوبنلا لئالد باتكو *ىنتملاو ين
 نياتكلا ىرا نا تيبحاف هيلا هاعد ”يشل '''عبارلا ءزملا يف قرفلا رك:

 قرفلاب بقل امبرو ةوبنلا لئالد باتك وهو امهْنم دحاو ىلع الا ردقا مو

 رطم ترم تضخش الف هب يرفل هوس يف ينءاسو كلذ ينمهف ًأطخ
 سانلاو يدانن تافرعن ا. دانم تا ًاجاحا ىلاصت هللا اسوس نا ا ١
 نيابو مهاطوا حزانتو ممادلب فالتخا ىلع قاف آلا نم روضح

 ببم ىلا لامشلا ببم نمو برغملا ىلا قرشملا نم مهسانجاو مهلئابق

 باتك ىلع انلد نم هللا محر » رظنم هماشيال يذلا رظنملا وهو بونملا

 لاق . « تاك هجو يا ىلع ظحاملا نامع ينال "ينتملاو ينلا نيب قرفلا

 "ينم سانلا بهح لاقو ةبيللاب داعو تافرع عيبارت يف يدانملا فاطف

 تدرا امناو داشخا نبا لاق . هب اوفرتعا الو باتكلا اذه اوفرعي مو
 يبال ةليضف ام كبسحو فلؤملا لاق . اهرذع يسن غلبا نا اذه

 رغب ةكملا مولع ةفرعم ينوه وهو داشخالا نبا لشم نوكي نا ناد

 اهيلع يداني ىتح ظحاملا بتكب ماهتسي ةلزتعملا سوؤر نم ميظع تبا

 داكب ال مويلا سانلا يدبا يف دوجومياتكلا اذهومارحلا تيبلاو تافرعل

 باتك نمو. رثكاواةخسن ةثاموح .هنماناتيار دقاو 1000
 ىلع اهنذ لايع مهلك س انلا مولع ةنالث ديمعلا نن لضفلا وا لاق : لاله

 ملكش نم لعج ام دخو نود هنال ةفينح يبا ىلعف هقفلا اما سفنا ةنالث

 « ىنم سانلا تجح ه هلعل (5) 185 ص ١55 رصم عبط | )١(
 ك0 ك0

(0) 



 ه6 ظحاجلا رحب نب ورمع #9 /؟

 | دمت نيلمؤملا ريما نا:: هنم لصف يف لوم ًاباتك ظحاملا ىلا نافاغ
 : لال كتفرعمو كملعل هسفن يف كتمظع الولو كرك ذ دنع شب-و

 ١» لوغشم تنا اف كريبدتو كبار كبصغلو هسلم نع كدعل نيبو

 مك ةدايز هسفن يفكتدزف هناونع اذه نم "يلا لا ناك دقوهيلع رفوتمو

 رلا باتك ىلع ةنملا هذه دقتتعاولاملا هذه يل فرعاف كميشحت نع اه

 انتو هسفن ىلع هب ادج نم نكو يلا هب لجتو هنم غرفاو ىراصنلا ىلع

 قتسم ةلماك ةنسل كل تفلستساو ىغم امل هتقلطتسا دق كترهاشم

 /ا الولو مانغ ةريصب يف كتلاسرت أرق دقو كسفن هب ركتح مل امم اذهو

 ”ظحاملا لاق . مالسلاو اهتءارق دنع ينيرتعي ام كتفرعل كتليخم يف ددزا
 ” لا رع كب ف سانلا لوقت تيضر دق يزل تلق

 لاما لس اذاف لام وذ وهو الا ليخ نالف لاقب ال هنال لاق مالا اذه |

 ممج دقف لام وذ وهو الا يخس لاقب الو تلق . تئش مسا يأب ينعداف

 تاق قرف امهندي لاق . مذلاو لاملا مسالا كاذ عمجو دججلاو لاملا مسالا اذه

 ما ليخبلا مساو هكلم يف لاملا ةماقال تيبثت ليخم محلوق يف لاق . هناه

 ٠ هلجال مركم مفان لاملاو يب وا ف

 انع دبججلا ءانغ هللاو لقا امو ةلوسفو فعض هعاّساو ةب رخو حر دخل

 بحت نمو نايح ولا لاق . هودع تمعثتو هدسج نيرو اذا
 لاق حاصلا خيشلا يوعلا ىسع نب يلع هب انثدح ام هبتك يف كثدحلا

 باتك لوا يف نامءوبا ركذ لوقب ركب ابا انحش داشخالا نبا تعمس

 "6 ص نديل عبط ءالاوجلا باتك )١( ظ

1 | 



 8 * لح اجخلا رحب نب ورمع

 معلاو ةنطفلا نيبو ملقلاو ناسلللا نيب مج هبحب ةماعلاو © لسن ةصاخخا|

 هرم لاط مهفلاو ءاكذلا نيبو ظنلاو زثنلا نيبو بدالاو يأرا نيبو

 اورختناو ه.را اودامتو هبقع لاجرلا 'طوو هتلخ تروظو هتمكح تشفو !

 . باطلا لصفو ةنكملا يتوا دقل هب ءادتقالاب اوججيو هيلا باتا

 اح نيماسلل الو ةمرح مالسالل ىرب ال 'ىفاص لوق وهو تان لوق اذ

 رظنلا اذه رظنو داقتنالا اذه دقتنا دق امامذ مهنم دجال ا

 سشو لوما نم اهملع ةواشغ ال نيعب قألا رصلاو كلا اذه 2

 لضف كلذ عم لبجم انسلو ةنيصملاب ليحاه لسع دلل « اهب خطل

 نم بحت لضف انيمي انكلو اصلا فلخلاو رهاطلا فاسلا نم ءالؤه ريغ

 لك باطلا نب رمعربخ ام هلعلو انتغلو انتلم لها نمالو انم سيل لجو
 نامع يبال ام عيج ىلع فقو الو ةبقتملا نم نسملل الك بعوتسا الو ةرللا
 م انتما دسحو بلا اذه بيجتنو لوقلا اذه لوقب ةمكملاو نآيبلا نم

 َن ؛ نا هيلع نعاطلا ىلأ ب فصبر نام يب همالك معو دسحلا اذه

 يذلا لبا الا اذه له هيلع رفول“ ”هل كلذ يعدا اذا بضغب و هنم 'يث هل

 عمللا 1 ذل دقو" مسقم نبا انثدحو نايح ودا لاق.هب ىلتبملا مجرب

 يلثما لاقف كقنخمب ذخاو كب ددن دقو ظحاملا وجم ال ل نافه يبل

 نيصلاب الا تسسما امل يننا ةبنرا يف ةلاسر عضو ول هللاو هلقع نع عدخم

 وبا لاق.. ةندنم فلا يف ثدي اهنم :نط التلي بتنا هيف ل 0

 نب حيتفلا بتك : لاق ايروداب ناودد يف نناكلا رمعم ابا تعمم" نايح
 )١( نافه ينال ليق » اهانعم ةلمح تطقس (”) ةصقان ةلما «



 ٠/ « 0طحاجلا رحب نب ورمع #

 دايودهزبتع قفو هرظنم ناك نادم الواي رق السا هل فرعا 0٠ 0”
 اشخ الو ةببرب نزي لو ءاعنش ةلاقع فرقي مل ةنس نيعبس شأع هتربرس

 فانصاو سانلابورض هساحم عمجم ميرا سورحم مدالا تن نيدلا ميلس

 ذدهو ثيدحلاهنع ذخأب اذه هنانتفاب مهملع ضيف وهنأ نم مهعسول املسايللا

 سب رعلا همالك يف عبط اذهو مارحلاو لالحلا عمسل اذهو لبوأتلا هنم نقلي

 ذهو ءاضقلاو جملا زحالعي ايتفلا حن اذهو ةلاقملا هل درحب اذهو

 ان جاهولا جارسلاكو اقفدت جالا رخااك اذه عيمج وهو ةظعوملا معسل

 ارمالا دنع ركتملا نع ىحنلاو فورعملاب رمالاب هدهاشمو هقفاوم سنت الو

 ااا لاو حلا دقملاو لزم :ظفقلاو .لصتلا مالكلاب ءارمالا هابشاو

 ةحمو ندلا ةراش ع نالفو نالفو جاجاكبضعلا ناسللاو بلصلا 0
 احم اجب هللا نع ةتار هلهذب الو هللا يف ةعال هينثم ال قتلا ة ةمحرو

 يفا نباو مالكلا ابحاص لصاوو ورمجو ريسفتلا بحاص ةداتق هيسرك
 ءالؤه هابشاو قئاقدلا بحاص ينحسلا دقرفو وحنلا يحاص قاما

 كذحاللا نامع وبا ثلاثلاو . هارع يرجح نءو هلثماذ نف مْوارظنو

 ملكت نا ثم رغأمملاو نيمدقتملا هردّفو نيملكتملا حشو نيملسملا بيطخ

 يف جرخ دج ناو لادملا يف ماظنلا عراض رظان ناو ةغالبلا نابحح“ قح

 حازمو بولقلا بيبح دب زم ىلع داز لزه ناو سبق دبع نب صاع كلسم

 نانفا هلئاسرو ةرهاز ضاير هبتك برعلا ناسلو بدالا محشو حاورالا
 هل مدق الا صوقنم هل ضرعت الو انآ هاشر الا عزانم هعزان ام ةرمثم
 هنع دخان ءالعلاو همدانتو هفصت ءارمالاو هفرعت ءافلخلا ةاقيتسا عضاوتلا

- 



 5 « ظحاحلا رحب نب ورمع 9+

 يناعملا هيلا ببح ًابونذ هتبحم نم هيلع غرفاو ًابيصن هتفرعم نم هراع
 حاراو فلكتتلا ذك نع عمتسملا ىنغا دق ناكو ظفللا ماظن هل سلس

 هباتكن م يديحوتلا نايح يبا ط_تأرقو .مهفتلا جالعن ءباتكلا'ىراأ

 لجر نم كمو يفاريسلا ديعس وا انثدحو :ظحاملا ظب رقثيف هفلا يذلا

 نيئباصلا نم ةعاج انثدح لاق قودص نم كعرشو ملاع نم كيهانو

 ةنالثث ىلع الا ةبب رعلا ةمالا هذه دسحا ام : لاق ةرق نب تباثنا باتكلا

 ةناق سلا
 مقع هلثع .ءاسنلا برا ههمبش ندلي الف ءاسنلا مقع

 هتسايس يف باطخلا نب رمع لوا لاق . ةالثلا ءالؤه انل صحا هل ليقف

 هتمابشو هتمارصو هتلاددو هتلازجو هتيقو هئبدو هظفحنو هردحو هتظفبرو

 ناسلو رفاو لقعو ةيفاص ةح رق عم هسفنب هريبكو هرما ريغص يفهتمايقو
 لابو حرشنم ردصو ةمومام ةمب زعو ةيومام ةيوطو ديدش ساقو بضع

 تيضم ىأرو رضاح قيفونو رهاطرسو حوقلهبورو حوضل ةبمدبو حسم م

 هناكرا عفر وهساسا يحاو هنايفب ديشو نيدلا مد بيرغ ناشو بيجي صأو
 الو انو ىلا رمأ يف منجام نيكسم يز يف كا. هناهرب راناو هتجحح مضواو

 اسقونالو اساو حرج ةراهظلاك هتناطب و ةناطبلاكهبراهظ انخ ىلع هفرط ضغ

 رداون نم ناك دقل هللو هللا يف كلذ لك اطسو ىدختساو ىطعاو عنمو

 ىرارد نم ناك دقلف يرمهبلا نسمحلا يلا نب نسملا يناثلاو لاق.لاجرلا

 ةفرعمو ًابقفو اعرثو اذار ةقرو ةفعو ًاعروو ادهزو ىوقتنو الع موجتلا

 منو لوقملاب سئلت هظافلاو تولقلا ىلا لّصَت هظعاوم ةحاصتو 21



 # لحاخلا رحب نب ورمع "5

 ابذم داؤفلل نينح مجرو 2اشحلا عدص, ىجدلا تح سفنيلو
 يننلا ينع ربخم ١همقسو يسفن رض نم دهاش يلو

 كاوس ينيع نع باغالو 2بحاص ةقرفب مججلا م ّينأك

 ظ ةر ال فناغة ةعقرو مداخ ةعقر ال قشاع ةعقر هذه ربدملا نبال تاقف

 ذه نم قرا وه ام ىلا نامنع يبا عم طسبنن نحن لاقو كعضف رضاح
 رضرع لغشل كلذ رخأتو مايا ةثالمث لك يف عمتجت انناف ةبيغلا اماف فطلاو

 ةحاملا لاق . ةبيغلا مام ةداعلا عاطقنا ماقاو يئاغلا ةبطاخم ينبطاخن يل

 ذهو ةحاصفلا هذه هل تاقف لاق مجعلا نم حيصف لجر ينتاب ناك

 ىلا ينباجاف لاق ابيف عزانت ال تنكل برعلا نم ةليبق يف تيعدا ول نايبلا

 ' |١ آلا هل تلتف اذه هانهو هظفح ىحابست هظفحا تلم كلذ
 ظحاملا مالك نمو . يعد ذا اناف كلذ تلعف نا هللا ناس لاقف انيلع
 لاملا كلذل ناكو هانعم ظفللا هللا كا لك اش قمو + ةغالبلا تعب

 داسف نم سو ءاركتمالا هجابم نم جرخو اقفل زاقفلا كلذلو ًاقفو

 عن نا الجو عمتسملا عافتناب 0 مقوملا نسحب انف ناك فلكتلا

 لازي الو نييئاعلا ضارتعا نم هضرع ىمحنبو نينعاطلا لوأت نم هبباج
 '0 1 آضا ظفالا ناك ىمو ةلوهام هب رودصلاو ةرومعم هن بولقلا
 | ٠٠ ديقعتلا نم اثرا لوضفلا نم الس ناكو: هسنج نم انيطتت هنت
 اةدحاتراو 2 -رشهو لوقعلاب متلاو ناهذالاب لصتاو سوفنلا ىلا

 يف ظعو هركذ قاف آلا يف عاشو ةاورلا نسلا ىلع فخو بواقلا هل

 نمو ضير ملعتلا ةضايرو سبئرلا ملاعلل ةدام كلذ راصو هرطخ سانلا
َ 



 / #* طحاخلا رحب نب ورمع

 | يثدح لا هيوربم نب ساقلا نب نسملا نجخا لآ نرسل ج ءرفلاوب

 تيارغا زيهملا نب ميهاربا دنع ًاموي تنك لاق ليلا رتاج ن هللا 2

 ميا هناك ةعقرلا هذه ناش ام هل تاقف أملا رظنلا ددري ةعقر هدد ن

 ناو ينبجعب همالكو ظحاحلا نامع ينا ةعقر هذه لاقف هنم "يش كي

 اهاقلاو مل لاق اهارقا ,نازوحجي له تاقف ةذ يناحما ةدشل يش ف هددرإ

 قووشلا :كدسو الا تكاتفراف ذه لل اند الر راهم يل ءاض ام اهمف اذاف يلا

 كوت عازتلاو يدب يف طقسا دف تايط بطضالاو لم

 اهب تابذ دق سفنو .ةقاربم ةعمدو ةقفاخ ًاشح نوي اناف يدلح ناخ دق

 ضامترالا "شارف لغاناو ترك ذو دباكت ا تيلبا دق لاوجو دهاجم

 راشد لوق ضامئالا نه نم عل

 دجولا نم يعومد كلاما لف قوش ىوهلا ينعزات يرمقلا فته اذا

 دبشلا عم بيش نزملا .6 اكو. اني قرغي فنا.الا هللا ىل

 درولا ريئعلاو كلسملا نيب ناك اك اعد ناز. نيام ناك ةمنلا

 ادهن هرمش.يف هيلاانتدوم ىف يرجو هلع رشات اح. مظتناف

 تنا نبذلا يناوخا نم ينازعا ةقرف نم حدلا هن يتامراسات ا كا

 مهصلخاو مهبحا تنا نبذلا يناصاخو ينابحا نم ىان نع يننحتع و مزعا

 تايا نرقب نا هللا تلأسو مهئاقل دعبو مهبان ةرارم نم هينعرحو

 نع رصشب ” نايا تاقو كتب وا ةعرس يشيع نيلو كنم برقلاب يرورس

 : م اكل

: 
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 اع هباتك يف وبف نابكرلا هب تراس اع يل فيكف لاق . هريغف تلق

 أموا ام ثيدحلا ريخ نا اذه هلوق يرازفلا دارا لع وبا لاق ما
 يبالكلا لوق هلثمو انريغ هملعي الثل هب حاصفالا نع تروو هب يلا

 بابرع سبل ايوييسورا  اونبق اك دخل ادشر
 افنلا نم مهني هنوحوتبايف يا لْوقْلا نحل يف مفر قابت هلوق هندو

 ةرتعا يذلا لوقلا اذهل نايح وا رصتسا دقو فلؤملا لاق : نعطلاو

 امم نال مالكلل ةلمتحم ةلأسملا نا يدنعو : لاقف هيف هأطخم ظحاملا

 ٠: ريغ تايتفلاو يناوغلا نم نحللاو نوحلملا قطنملا ئاصلا قطنملا

 ارغلا عمو ىعدا ةوبشللو هبشا ثيداتلاب هال كلذ سس لب هوركم الو

 * يف يجاشتلاو قشعتلاو لزغتلا نم دملا سيلو دج بارعالاو ىرجا
 ذاو حيرصلا مالكلا وه بئاصلا قطنملا نا يح نب يلع بهذم لععو

 م لوبقم ىنعملا اذه نا بف اذهو اذه فرعت اماو ضيررعتلاوه نحلل

 قأرم نوكي نا زوجم دقو ادودرمو '” ًاجوممل رخ آلا ىنعملا نوكي نا يخبط
 ادهن ماني وبا لاق . ادب. رمشد م اذبم رعشد رعاشلا نال كاذ عاقل
 حاير نب مي هاربا يف هسفنل ظحاملا

 ردصلا ملبنم ىأرلا لا بيجر هرما ص» هللاو هب يدبعو

 ربخ وذ ةيالولب يناف هيلع ةبس ةبالولا هللا لعج الف
 يرشتسو جلب نا الا دجلا هب ىلا دقو لاؤسلاب هودبج دف

 ينادح لاق يرابخالا دمح نن دمحا نسملا ونا ينثدح يخونتلا ىلع وبا لاق

 لصالا يف اذك )١(
 مصمم
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 هبرشش دنع نوشراغلا خبطب لمع © هعوبلا نإ عنعو هتعاسل بهذ

 هربن نا رعاشلا يف كل ايهم خلا لوش ظحاحلا ناكو لوط سأالا فبخإ

 ئ هسفنل ظحاحلا يندشنا ءانيعلا وا لاقو . هلتقاف الاو هيضرت

 بيضملا يأزاو للعلا هاذغ ًاملح قلن نا شيعلا سيطي

 بررالا هفرعل معلا لضفو بير لك ةزيح كنع نشكل

 بنيط هل سيل لضلا ءادو ٠ ءافشال سيل سوا ١
 طظحاحلل دربملا دشنار

 متتسم سأرلا باضخ ينف  هنول نع سأرلا نول لاح نا
 علصالا هلاتحم يذلا اش ةليح هل بيش هل نم به ظ

 نب سايبعلا هل لاقف انانم ويم ناك ظحاحلا لاق لاق ءانيعلا واثدحو

 هديب هلعت ذخأ, لم هلاست هيلا تسلج نيح ركذن نكشلو هللاو ال مت

 . تقف كننعي هنا.تملعف يردقلا عانق مك لوشو ديدحن ةفوصخم هو

 كرادقمو كلع يف كلثم ظحاملل تاق : لاق مينا نب يلع نب يحب ثدحو

 لاجرلاب هبشن نا ةيراهلل هركبو نييبتلاو نايبلا باتك يف لوقب بدالا يف
 ("” يرازفلا ءامسا نب كلام لوق ىلا ىرت الا اهتحاصف يف

 انزو نزو» نوتعانلا تعب اامم وه هذلا ثيدحو

 انل ناكام ثيدحلاريخوأت اينحا نطلتو لاي

 يا نحلن امناو ةئطفلاو فرظلاب اهفصو امناو بارعالا نأ نم هارتف

 . كلذل تنطف لاقف . هل تدصق ام ىكتتنو ءايشا نع اهظفل يف يروت

 ( ه؟:1) هنايب يف نيتببلا ظحاحلا ركذ )١(

0) 
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 .اعراصنالا نسا وبا ثدحو ينابزرملا لاق . ناليع نب سبق نب دعس نبا

 اقف ًافرظ 1١ متت ماوس 1 لها نم لجر ناك لاق ظحاملا يندح

 لع ندرتل تلعف نأل هللاوو مالسلا هيلع ًايلع ضغبن كنا ينغلب هل مع نإ

 اق . ةمايقلا موه هدد يف ضوحلاو لاق . كيقسي الو ةمايقلا موب ضوملا
 ايو ادعسلاب ايندلا يف سانلا لتق لضافلالجرلا اذهامو لاق مل

 دكر ال هللاو لاق . كنبدو كعيشت عم اذه لوقتا هل ليقف . شطعلاب

 ةحاجلا لاقو . ةرخ لإ يف رانلا ينتاخداو ايندلا يف ينتلتق ولو ةردانلا

 ذا نابلا عيباني بذع ناسالا يشاوح قيقر نيكي نا تتاكلل يغبط

 الخ مالكب ةماعلا ماك ال ىنعملا ضرغ-ى لا باوصلا مهس ددس رواح

 لك لوقب ظحاملا تممس لاق دربملا ثدحو . ةماعلا مالكب ةصاخلا الو

 لضف امل مسا قشعلا نال ًاقشع نسي بح للك شو اكن سب نكت

 |. رع رصق امل مسا لغنبلاو .دوملا زواج امل مننا فرسسلا نا اي ةبحلا نع
 لضف امل مسا جوملاو سارت>الا ةدش نع لضف ال مسا نيملاو داصتقالا

 مذ : لاق طظحاملا نع بتاكلا نوراه نب نومم* ثدحو . ةعاجشلا نع

 هبجو حلكيو هبرش لبق ههركتي هبحاص نا هبلاثم نم لاقف ذيبنلا لجر
 ءاملاب هجزعيو هلايكم هيلع ربتعيو هردق نم يقاسلا صقنتسيو همث دنع
 هبعيو ةردابملا ىلع هعركب من هادحو هانعم نع هجرل هدضوه يذلا

 هزايتجا تاوبللا ىلع عرسيو هيف يف هثكم لقيل هغيسي داك الو هعرجت و
 حاشي هحدق يف ةلضف بارشلا ةبقاع لعج نا ىريو هتيلكيفوتسي ال من

 هب رمث ةيداع هسفن نع ف رصيل هدر دنع هنم يتب أم ىلع ةرظانملا يف يقاسلا
 سيصل



 7 * ظحاجلا رحب ني ورحمت #

 تناك اذا يردسلا ةرضح 0 لاق ثدحو . ةراتس ءارو نم

 اهنال لاف فيكو يردسلا هل لاقف ةبق تناكةلماك ةفب رظ ةلقاع ةارللإ
 ةضورغ# وثلاو دبر نم اهنيع ىلع راتخنو بيطلاو سانلاب عتعوماردلا دخ ,
 يه لاق هللا اظفح زوجعلا لقع فيكف يردسلا هل لاقف تءاش ىتم اهل

 عيب لا ابا تيتا ظحاملا لاق لاق دربملا ثدحو ًالقع مبلقاو سانلا قمجا

 مكيلاجرخ لاقوانيلا ججرفت هيلع اًذاتساف مشاه ينب نم لجرو انا يونغل
 . هللاو سانلا لاك. عيب لا ابي قلما ريخ نم هل تلق . هللاو برك لج

 رضم لاق . برعلا ريخ نف تلق . هللاو برعلا لاق . سانلاريخ نمو تلقا

 لاق . سيق ريخ' نمو تلق ..هللاو سبق لاق. رشم ٠٠٠٠١٠

 . ينغ ريخ نف تلق . هللاو يىنغ لاق . رصعا ريخ نف تلف . هللاو رصعا
 ول كلنا كرسيلا تلق . هللاو يا لاق . قللخا ريخ تناف تلق . للاوانا لف
 تلق. املي: يمرك سندا ال هللاو ال لاق ٠ تبملا ني دي سي 07

 دشناو ينم دلت ال نا ىلع لاق مث ةعاس ركفف . ةنجلا كل نا ىلع

 ءانك انسان بساني نا.نم .  ةيذبم قارا رصعال ىلإ

 لبا دين نلف و هل ”دصال اح كاذ نكي نأ
 نال اين هيلا مهبرقا هال فارش الا نيب نم هركذ امناو ركب نب ة ةفذح

 3 هبوج نب ورم نب رذب نا ةفدحو ناليِع نب سيق نب دعس نءا رصعا

 نافطغنب ثيرر نب ضيغب نب نايبذ نب ةرازف نب يدع نب ةبلعت نب ناذول



 ه« ظخالا رحب نب ورتع # الأ
 تمس

 ءار ام هللا الا هلا ال تاقف هب ينتعا نهف لجرلا نيبو ينني ةمالع هذه ال

 اداتكلا أرق امل هنا تلع لخرلا اذه نم : هيلع تابخ“” الو كعبطن ادحا
 اح هلأسي نم ماو ةبحت فالا ةرشع يف فالا ةرشع ظحاملا ما لاق

 ذ هركشا نميف يتمالع هذه لاقف انقيدص متثن اذه ام هل تاقف
 بس ناك كل ذف لكوتملا عيتفلا ثدحو ناقاخ نب حمتفلا ثدحو ظحاجلا

 تاكلا دمحم نب نمحرلا دبع ثدحو . هسام ىلا يراضحاو هب يلاصنا

 'راويد ىلع يلودلا سابعلا نب ميهاربا ةفالخ داقتب ظحاملا ناكل اق

 مدقق فا رضنالا ةارا الف ءانيعلا ونا هءاج ناويدلا ىلا ءاج الف لئاسرلا

 نم هنكمي الو جرخت هعدب ال نا زياهدلا ىلا لصو اذا هبجاح ىلا ظخاملا

 دق نامتع اياب هتوص ىلعاب ىدانف كلذ هب لغفف ءانيعلا وا خرم هيلا عوجرا

 ردح كناف نماث نم رذحا ظحاملا مالك نمو . كوفغ ايرافكنردق انتيرا

 ىمعا نم لقثثا انندلا يف سيل هنا عبرا ىلع سانلا عمجا : لاقو . فاخ نم

 . بدحا نم دوقا الو لوحا نم احور فخا الو روعا نم ضفغلا الو

 هناوخا ضعن لزنم ىلا راص ظحاملا نا اشاححا ىورو يتابزرملا لاق
 لخدف ظحاطا لاق تنا نم لاقف ينحت مالغ هيلا جرفل هيلع نذاتساف

 لاقف ظحاملا ابعمتو بابلا ىلع دحاملا لاقف رادلا بحاص ىلا مالغلا

 لاقف هما نعربختسي جرف لجرلا نم رظناف جرخا مالغلل راذلا بحاض

 بابلا يف هب حاصف ظخاملا ابعم<و يقلحلا لاقف مالغلا لخدف يقدحلا انآ

 نم هيلع لبسا ظحاملا ناكم دحاملا هلؤق نا ددرب « لوالا ىلا اندر د

 ؟ أع لع 2 ل يللا 7



 1١ * ظحاجلا رحب نيورمع »

 هاسيبتم:, هيلا و... .وصقم زاخبا ندذ
 هافق ودعت الو س انلابباسحالا يعتنت

 زامنلا هيلا ىت

 هنقئات هللا نفكلا ىلا ب

  هّقاس كسنلاو د هزتلاو لضفلايفكل

 هلوق ظحاجلل زامجلا ءاحه نم
 برعلا نم موق نحن ًارخافم ورم لاق ظ
 بسلا اذ تبلبا كل بر ةماظ 1 ْ

 يل لاقف و نا قيددص يل ناكل اق مساقلا نب دم ءانيعلا وا ثدحو.
 تلاس دقو ةليسو هيلا يعمنوكي نا 0 لماعلا نالفىلا جورمخلادبرا

 يل ذخات نا بحاو كققيدص وهو ظحاملا ناممع ونا يل ليقف هقدص ْنم

 ًايضاقو الاسم كانج هل تاقف ظحاملا ىلا ترصف لاق ةيانعلاب هيلا هناتك
 ةعاسلا انلغشت ال لاق ىذكو ىذك يهو يئاقدصا ضعبل ةجاح يلو قول

 الف باتكلاب كيلا تبجو دغ يف ناك اذا انرابخا فرعتو ةنداحلا نع

 نالف ىلا باتكلا اذه هجو ا تلقف باتكلاب يلا هجو دغ نم ناك
 هيف ام رظننو هضفن نا ىغينيف روغلا ديعن نامع ابا نا يل لاقتف هتجاح هيفف

 هيف ينملكد قو هفرعا , نم عم باتكلا اذه » باتكلا يف اذاف لعفف

 « كممذا مل هتددر ناو كدا ل هتجاح تيضق ناف هقح بجوا ال نم

 دق هللا دبع اياب لاقف يروف نم طظحاملا ىلا تيضم باتكلا تار

 لاقف ةركت عضوم سبل وا تلقف باتكلا يف ام تركنا كنا تلك



 ١ لحاحلا رحب نب ورمع #

: 
 رد جاجحلا دنعو جملا هلله دوربلا يشو لثم

 1 ثردحلاو موّقلا تضل د عطاقملاو وي نسح

 ا بلدهم نضرصو رد سيلا ثروت ةظل دن نعم
 داؤد يبا نب دمحا ىلا ظحاحلا 0

 تو . ريب دمع تاواطن ناو ىنارت ال

 اا ةيزع يقآسلو .. لامي يلع لضاف.مماك
 ريما عيا لب ينكو تيو كثردمحلا انمض اذاف
 ريطي داك اكذلا طرغلو حور لك نم قرا مصخبر
 روهم لكوك دعبلا ىلعو باك وهف يتباغ مار اذاف

 اهلع هيزجاو تايبالا هذه ينحدم هنأ يعدب مهعم 8
 مدعلا ةأبش مع للافف هاوخاب ىرا نيح ادن
 ّزلا لاَقثنا لبق ردابف نامزلا فرص رهدلا هركذو
 مركلاب ايلا هنم جزاف تامركملاب هللا هصخ ىتف

 مل نع هراوز عطقيل لاؤسلادنع ضرالا تكسالو
 7 مهارباو داود يبا ن دما تايالا هداهم خدم ظحاملا نا لاشو

 نابا َن نادم يحدم لاق حاير 3 مهرب ثدحو مهلا َن دو حابر

 هلا ك عا كحد ام نا لاقف هرخآ يف لاقو ىضم ام لثم رك ذو يتحاللا
 نب توع ثدحو لاق يحتس الو ينم هيلبع الع ظحاملاو كلاعب دج

 اهنم تايباب زاجللا ظحاللا نامع وبا يلاخ اجحث لاق عرزملا
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 ينتف امو ىواسلل ادد ةعدلسلل ار وفك ةمنلل اسانتم الا كتلع

 ةءادرو كتبوط داسفل الا كنم حلصت ال مايالا نكلو كل يحال:

 كيلع نفخ ظحاجلا هل لاقق كمبط ىلافتو كرايقشا ءوسو كليات

 كيلع يل نوكي نا نم ريخ "يلع مالا كل نوكي نال تلاوف هللا كد
 يف ينعوفعت ناو *يستف نسخا نا نم كنع نسعا نسحتو *ينا نآل

 هلل كري داؤد يلا نبا هل لاقف ينم ماقتنالا ام نجا كيودف لإ

 مث كبلق م أما كبايث تاعج دقو مالكتلا قوز ريثك الا كلتلعا

 اَدِإَكْبَر ذخأ َكَِذَكَو ةباآلا هذهليوات ام ر نكلاو قافنلا هيف تيفطص

 هللا نعا ايلي وان اموالت لاق ديداش ميل ا هذخ اَّل ةملاظ يهَوىرملا 8

 لاقف يتديزيل وا ينع ا هللا زعا لاقف دا اوئيج لاقف يضاف

 قاس: تنمي نا. نيلجلا لهآ نس ؛ هزمثق دادحلاب يف كنع كفيل ل

 مون يف رهش لمع لما لاقو ظحاجلا همطلف ةاليلق هرصا ليطي و ظحامل

 عدجم سلو يناس ىلع ررغلاناف ةظحل يف ةعاس لمحو ةعاس يف موب لمحو

 داؤد يبا نبا لاقو هنم ساجلا لهاو داؤد يلا نبا كحضف ةجاس الو

 مالغاي لاق مث هنيدب قئا الو هفرظب قئا انا ًارضاح ناكو روضنم نب دمعت
 ًافخو ةليوطو باي تخت هيلا لمحاو ىذالا هنع طم وا مالا ىلا هب رض

 كغ.دخ ن الا تاه لاقو هيلعلبقا مث هساجم يف ردصتق هانا مث كلذ سبل

 داؤد يبا نبا يف ظخاملا رعش نمو . نامءابا |

 زوتشم لطم صخشلا ضماغ م6 رومالا نم ضي وعو

 ريبحتلا هئلزي بتراسلب هنم معوتام تملئست دق
«6 

 صحم م تحسس مج اج سس مص نس د



 درب ام هنا عاف اني رخ الإ لوالا كرت ام لوق لجرلا تمس اذا ظحاملا ظ

 ئادورا انثدحو :تاققثهطخ نمو ظِ رقتلاباتك يف نايح وبا لاق. .حلفب نا

 م مأيا ةيالث نوماملا مايا لئاسرلا ناود يف ظحاملا رادص لاق بتاكلا ظ

 زاوددلا 1 الا نا لوم نوراج نب لبس نكون عاف قيما |
 0١ لصولا تاحملا ثدح ينايزوملا هللا دبع وبا لاق . باتكلا من لفا

 *« ظجاجلا رحب نب ورمع هم

 و ها دق ريصقت ىلع لمالا مسقم ال ىوملا تشم تيتشثيم ال كنبيو
 وو لافغالا مارجو لالدالا نود نمنوك نا كلذ لعلو هيرفتغا دق

 ٍفصن < تنك ناو راكنالاو ةءاسالا نيب عمجا نلف كلذ نم ناك

 و نامزلا اذه لها يرك اش نميناف طب رفتلا نم فرعت اموريصقتلا
 :1ا نم كتبت يم تناكن ا يلع هللا دما اناو بهذملا طسوتم لاحلا

 ! ملم يتقاذا ا تناك دقو نك اشلا يف يقدم قوف

 تاور اذه ...دبجو رهدلا اذهتوملاو ةيافكلا حور يثدومد

 0 ل هللا خيسم الو ناسنالا نم هباشم امهمف كر

 | فيسلا مقو راظتأو قانعالا دم ءالبلا بج سيل نامع وا لاقو.نامزلا

 | لوطتو ةللخا رهطت نا ءالبلا دبج نكسلو رومغم نيملاو ريصق تقولا
 اراها ايو عماش ع ناو ا اقيدص مدعل الإ 3 ” ةليل | زحعلو

 وب كريب ادلوو كرقحأ ادبعو ةعبسم ةيراجوةعاتخم ةجوزو اودع ارب

 ظح اجاب“ يجف تايزلا نبا لتق دعب داود يللا نب دا دنع ثنكشلاق ءانيعلا

 ةفرحم ةلمخا )١(
0 



 ها/ 6 ظحاحلا رحب نب ورم »+

 ظحاملا نامُع وبا ناك ىلع نب دمحا ركب وبا لاق ينابزرملا لاقو . اهضفني
 طيضلا ديدش هيف رحبتلا ريثك م الكلاب معلا عسا و ناكوماظنلا ب باىعصا نم

 ةريثكب تك هلو ايندلاو نيدلا مولع نم هريغبو هب سانلا ملعا ندو 0
 باد لاو نيفلاخلا تهذم ةءاكح يفو نيدلا ةرصن يف ةليلج ةروبشم'

 اوفرعو اهوءرقو سانلا اهلوادن دقو لزحلاو دا نمبورض يفو 0

 لوقعلا مييقلت يف سل هلا ملع هنضك سا زيمملا لقاعلا ريدب اذاو اباضفأ

 مالسالا فالخ لاصياو همهاوجو مالكلالوصا ةفرعمو ناهذالا ذحشو

 يفردقلا مظع ظحاجلاو اههشن بتك بواقلا ىلا لازتعالا يهاذمو

 لاق .رومالا دودو لاجرلا نوفرعي نيذلا اهل هرم ةلزئعملاريغو ةلزتعملا

 او رضع ناك 3 اداه كاما دع ن د. ًامزالم طا 1 لالإ ينابزرملا

 برص دم ىلع ضبق املو دو دمحا نيب ةوادعلل داؤد يبا نب دمحا نع

 يف امه ذا نينثا يناث نوكأ نا تفخ لاقف تب ره ملهل ليقف ظحاملا
 هعنص وه ناكر يماسم هيف دب دح رون هلاخداو لمح عنص ام ديري رونتلا

 ثدحو. تابزلا نب د فعل تام ىتح هيف وه بذعف هش سانلا بدعيل

 طلاعام هللاو ال تايزلا نبا ىلا ظحاملا باتكن ملاق قارولا دم نب ىلع

 ءادعالا ةناهث نم دشا وه اكش تنار الو ظيغلا نم ىودا طق ءادسانلا

 دي ماد ام مولظملا نكسلو لذلا نم هوركملا لاصخلل عججا باب معا الو

 تاواطت ناو كرد سبيس لعورف هل ينبرب ن* دج ماد ام لتتبملاو هوحرب نم

 | تككفو |هلافقا تحتش دق ةتع<م ةقيضو ةحداف ةبرك نم يكف مايالا هن
 ظ يني ةينلا نسح يفو كلضف ةفرعملا يف يف رصقا لف هيف ترصق اهو اهالغا

(0) 
 كا



 قاحسا نب. ليعامساو ءالملا يف ىتح هيلا هدوع نيح ىلا لكوتملا سام يف |
 وا ًابتك بلقب وا باتك يف رظنب هتار الا هيلا تلخد ام يناف ىضاقلا |

 هي طظحاخلا رحب نب ورمع د

 *( .بوبحم نب رحب نب ورح 9
 ا( يميقفلا مث ينانكلا علق نب ورمع سملقلا يبا ىلوم ظحاجلا نام وبا

 | دوسا ظحاملا دج ناكويءا لاخ ظحاملا عرزملا نب تومي لاق“ اسنلا دحا
 (| ظحاملا يخلبلا مساقلاوبا لاقو ينانكلا علق نب ورمعل ًالاجناكو ةرازف هللا

 أ ظفملاو رطاخلا ةعرسو ءاكذلا نم ظحاملا ناكو ةرصبلا لها نم ياك ٠

 ْ ثدح ينابزرملا لاق . فصولا نع ىنغتساو هردق العو هرث ذ عاش ثيحب

 ١ لاق . ناحيسب كمسلاو زيللا عيب ظحاملا ىار نم يندح لاق يدلملا

 .اهرخآ يف دلوو ٠٠ ١ةنس لوا يفتدلو ةنسن ساون يا نم نسا انا ظحاجلا

 يبا نم عمس نيعسنلا زواج دقو زتعملا ةفالخيف ؟٠ه ةنس ظحاجلا تام
 | نسحلا يلا شفخالا نعوحنلا ذخاو يراصنالادب ز يباو يعم الاو ةديبع

 | اهافش برملا نم ةحاصفلا فقلتو ماظنلا نع مالكنا ذخاو هقيدص ناكو
 تيتا ىتح مايا ةثالث يتينك تيسن لاق ظحاملا نا تثدحو . ديرملا

 أ را مل لاق نافه وبا ثدحو . نامع يباب اولاقق ىنك ١ مب مهل تلق يلها

 | مل هناف ظحاملا نم رثكا مولسعلاو بتكلا بحا نم تعمس الو طق
 | راك ناكذنا ىد ناك أم ًاثثاك هءارق قوتسا الا طق باتك هدب , عقب

 رضح ناك هناذ ناقاخ نب حتفلاو رظنلل اهبف تيبيو نيقارولا نيك اكد

 |١ هآرقو هفخ وا هك نم ًاباتك جرخا ةجال مايقلا دارا اذاف لكوتملا ةسلاجل

 نيباسنلا هلعلو لصالاب اذك )١(
 ها "اهو دعا داحي.-إ 7 0 يا



 6 6 رحب نب ورمع  فرطم نب رمع #

 لبقو لوق يف ١44 ةنس دمح نب فرطم يفوثو يرلاب هماقم مايا تر ظ
 لخت ناكو لوطتم اقيفح يزول 91نآ اذه دعب هترك ذ دقو كلذ ريغا
 وبا لخدف مرد فلا ةثام هل بهوف لجر يف ءالعلا نب رم ملكه نا 8 ا

 تناك ل جر يف هتلك نئاخ رمع نينمؤملا ريما اي هل لاقو ديشرلا ىلع ريزولا |

 هماعل ديشرلا دنع كلذ هرضي لف مهرد فلا ةثام هل بهوذ مرد افلا هتمه َ

 ظلغا ريزولا يبا ةرض> ىلا ءالعلا نب رمت فردنا الو ريزولا يبا لخن

 تفرسا اذاهب زج ناك دق هل لاقو لجرلل بهو ا لجال هتيتاعم ددشو هل أ

 هتيطعا ينا ىلع لمحاف ءالعلا نب رمع هل لاق مهرد نالا 1 ةسجخ هل ببن نا ا

 . مهرد فلا نيمستو ةسمخ يسفنل هتيطعاو مهرد فالا ةسخ كياتكب

 ءارعشلا ضعب لو ريزولا يبا يفو ظ

 فرطي ملارساك ةفيلخلا وحن هباوثا يف حارو ءائرلا سبل
 فرطم نءا كئاثر رد هلل هرغيل هريم فالخ يدب

 ةنس يف اضيا كلذ دعب ديشرلا جح دقو ١م ةئس يف ديشرلا جح ناكو |
 ريزولا وبا تام نيتاه هيتحح ةا يف يردا الو نامت ||

 * ينابيشلا رام نب قاحا ورم يبا نب ورم لع
 دخا دق اذه ورمم قاكو هبا كد دنع هنالو وهيسن 2 مدش دق ا

 يرهزالا لاقو ؟©١ ةنس تام . يح هواو هيلع ةءارقلل ردصنو هببا مع ا

 ممم ةنس تام ١

 يو هي ا



 # فرطم نب دم نب رمع # 6

 ظ نتكو مايا يدلع قبو لضاف باش وهو 51١ ةئس انيلع مدق يتامعالا

 7 يبرثلا هفيضل يشخناا ةلامع هتيم ًاباتك تممج هلجالو ريثكلا ينع

 تاق هيفو

 ا ااددلو اهنقاخ لغ -ابءغ نم ىمتلا علط دقت

 ا! ]اف[ لوا .ءاج دقو ..كتلبقا : دق, ةمايقلا . .انلقف

 1 هسفنل يتامنالا ىموم ىندشناو لاق

 ا بكس عمدم وذو ىرح دبكو ذل - ىونلاتطش ناو ينا ىوم ا رمعل
 |0017 3 ىلتو قرش ين يسن احزان ناسارخ ىصقا يف تنك ناف

 ا * بتاكلا فّرطم نب رم )ع

 | ناويد داقتي ناكو ورم لها نم ناكس يلا دبعنم ريزولا ابا ىنكي.
 1 ديشرلاو يداملاو هتفالخ يف هل بتك مث دبع يلو وهو يدبلأ قرشلا

 | تام هنا حيحصلاو همايا يف تام هنا ليقو يدبللو روصنلل بتكي ناكو
 1 هل لاق هتالمص نم غرف الف هسفنب هيلع وه ليو هيلع نزخ ديشرلا مايا يف

 1 ادام ترتخا الا كل رخالاو ّن امهدحا نارما كل ضرع ام هللا كمر

 1 | لئابقلا ةرفانمو برعلا ةرخافم باتك ىتكلا نم هلو . كاوه ىلع هلل
 1 ' لاو موق لك ةلحم تناكن او اهدودحو برعلالزانم باتك. بسلا ف

 | أ ديشرلا ناكو سودبع نب دم لاق . هلئاسر باتك . اهنم لقتنا نبا

 اهبلوو تديعا مث نيرهش تلطباف ٠7١ ةنس يف ةمزالا نيواود لاطبإب
 |١ هنال سيقلا دبع ىلا بوسنم يدبعلا دم نب فرطملا نب رم ريزولا وبا |

 1 ناودد هل دقو يدمملا باتك ديعل فرطم نب دمح ناكو مالوم ناك



 1 * دمحم نب رمع

 هدلوو رمع ىلا يضاقلا نيبو ءاقرو دمحا يلا نيب ناك لاق بدؤملا يجز |

 الف نييضاقلا اهنف عدوي مل ةرفس دمحا يبال ”نعف ةديكو ةدوم نيسملا ينا ١
 ظ امهبلا بتك هربخ افرعي لو هادصقت مل هترفس نم داع

 نينسحلا ابا هاتفينتسأما 2وكشاو رمع ابا ينتسا|

 نياصاو ةعيطق يف أملا مكح يابو ةيضق ياب
 نيينماف ..ىلخ انك لج: -الوسر اسال

 نييلاوتم اهالاو نمل انوكي نا / ة”ووملا قم ناو
 نيبضاملا باتنلا لع لضم انا“ ريغ امه تيتمت ناف 1
 لاقو نيسحلا يلا هدلو ىلا اهاقلا ابيلع فقو الف ره يبا ىلا ةمقرلا ذفناو |[

 هيلا ىتكف مالكلا اذنه باوج موقا تناف هئجا ا

 ملاظلا اهيا دولا صلاخ نع القتنم تسلف لظاو ني ْ

 مراص مكلبمل يلا .كلشو: .تفلس ةيطق وكلن سرس

 مداقلا ةرابز يغبت تئجو ًاقرصنم عادولا قح تكرت

 مزال يل هيغتبت ام قحو حرام كنيلع يح ناك
 ملاع :امبيف 277 تناو نطف لع ابهذي- ام ناري

 ملاس ةظيفح نم هردصو 2 ةّق نم باتعلاف اذ دعبو

 ةافاصملا نم هيلع ناكام ىلا امهعم داعو امبيلا بكر اهيلع فقو ايلف

 *( ظفاحلا ىسنلا دمحم نب رحم ٠غ

 3 فكدصز نفل وب 7 0 0 5 0

 0 هن جم سوا مس يف دهيم ا

 00000001000ب-2-2102-ب-ب-بب-_0-ب-بئ-بذ-ذ2ذزذ-ذ+دذ+ذدذذدذذذدذذدذذ-ز-ززذذؤذذ_ذذذزذ___ُ_:22 1: ١



 # دم نب  نامّنع نب رمح ا

 َ * يميقلا ريثد نب باطخ نب نامع نب رم ع
 ( فرعلو يهنلاو نسالا تاحك؟ هل يب رغم يبرعللا صفح وا

 ظ ينتكملا باتكب
 (' ١  ليعامسا نب بوقعي نب فسوب نب دمح رمح يبا نب رمح ع
 ( لاق يجونتلا مساقلاو ا ثدح . يضاقلا مرد نب ديز نب دامح نا

 | نب نيسحلا ابا ردتقملا دلق امل لاق يضاقلا شايع نب نيسحلا وبا ينثدح

 | قلملا عقتجاو هيلع علخ رمح يبا هيبأ ةايح يف ةسائر ةئيدلل يضاقلا رمع ين
 | ىتح ةفيلخلا باب ىلع ممريغو راجتلاو دنملاو دوهشلاو ةاضّقلاو فارشالا نم
 | يذلا ريصال مهيف تنكو لاق هعم اوزاتنف علما هيلعو نيسحلا وبا جرخ

 : ظ تاي رخا يف هعم اناو 0 راصف مدوبش دحا ناك هنالو مهنيب و هنيب ناك

 | نيسحلا وبا هاما نسا خيش انعمو ماحزلا نم ارح ولاو سانا:

 1 | نيسملا ال سانلا بلت انمعم الا عضو زاتجم ال انكف انا هتسسناو

 أ بحت ةرثك ىرت اما نالف ابا اي شلل يع لاقف ةسائر هدلقت نم مهجعتو
 أ لاقف . هفلس ةلالجو هلعو هتسافنو هلضف عم يصلا اذه داق نم سانلا

 | لح مور ل ب تيكر دقو يده اذه نم ببنت ال دمع انا اي

 ش ىتح ىلا اذه فاعضا هدلقت نم نوبحم“ مو سانلاب انزيجا دقو ةرضحلاب

 ظ 0 لبنلاو:لضفلا يف هرذقو نآلا رونا اذهو ائيلع اوس نا انفخ

 بيرغ باتك كيئاصتلا نم هلو.. هوفلاب مل انم جلا ىلا نوغرسن سانلا

 | بسحا امم وهو فيظل ةدشلا دعب جرفلا باتك. متي ل ريبك ثيدحلا

 / ٠ نإ فيطلا يلا نع بيطقباو رصن نبا ثدح . كلذ يف فنص نم لؤا



 هو 6 يزنلا نامع نب رمع +

 يحاوج ريغ قلت مل ىونلا ناك |
 سجرب ناما درولا ىلع يرذتو

 ةنالث يف تيضرع ذاايهتيماشو ١
 اببأق يلقو يعمد اهدخ ىكح ١

 أامتاع تنضو ينيع تاخم ناو ظ

 يلاضا ر> نأ هنم عداو ١

 دراو حاير يردص نم دعصتو ْ

 ادروومو .ادارم قاربملا .نكمو

 ادصقم بمصلا كرك نان هزج

 ىدرا ةكراو اذ اهل ديزي

 ادوات دق امل يدق اهجاحو

 ادحاو امثل "تلق "واع ةاقا

 ادرباا ١ .بازثلا نعت ١ انيلامإلل
 اديه قوللا ترث 2101 اذا

 يزعل هسفنل يزئنملا ناهع ن رص فح وا اذدكنا لع يبا طخ تارق ْإ

 هتجوزب يفوتسملا لايكلا |[
 باصم لج ءرلا ودق س١

 هلام نع ةلفغ يف ىتفلا حورب

 تيم شاع نم نا ركفتي لو
 تش هينتق 4 01 ناو

 ةنحعو ءالب اسلا د
 ةحرت .ساك الا دنع اهنحرفو

 اهلالح ىمعن ءرملا نعد الف

 شقانم مهلع فوتسم ىهدللو

 هبل نافرشم سن لا |

 ةليوط ينمو

 باصي ليلجلاب ليلج لكو
 بابشو ىوه هنع هلغشلو

 بارب بارتلا قوف يذلا ناو

 بارخ هينتبي ةءأش ناو

 باصو رضيإ مس امذامو

 تارغ ءالزالل الليف

 باقع ما رملاو هيلع باسح

 باطخ نيقفاألا لها عم هل

 بانك ها اه الل اهش



  0٠يزتلا نامع نب رمع «*

 ياقم تغلب نا يسع يداحا

 ىوملا نم يناعا امع مربخو

 مترك ذام ىت« ينا ممل لقو
 بكوك حال الك يعومد ناو

 هميست بيبا ضرا نم به ناو

 يمالس ةسدع ال يباح غلبف

 || يماقسو هرم يف يتعول نمو
 | مامط لكك مارك ذل تصصغ
 ١ مامت بوصك يدخ يف قرقرت
 | يمارغ جاهو يناشحا لقاقت

 )0 اج لك نحل يخون تنحا كيأ ةمامح انهو تدرت ناو
7 : 

 تافووذ كاتغ فرذت 5 نيعلاك ةببش كتطخو تلاق

 0|  نيعلا ءام حولتلا نم دادزب -- نيعلا داوس ايا اطل تلق دق

 | ه٠ ةنس رخآلا ميبر رشع عبار يف يزنجلا تامو . ةعيلطلا ىلوالا نيعلا

 |١ باتك يف يتببلا مساقلا يبا نب نسحلا وبا هركذو.نيعبسلا زواج دقو ورع
 | كلذ عمو هرابغ امهنف قثد ال بدالاو وهلا يف ماما وه : لاقف حاشولا

 |١ بابسا يف طس امو. هدناع نامزلا نكل سفنلا ةهازنو عرولاب لحت دقف

 ١” هآالصم تأ رو جشالا نامز تكردا لاقو رايدلا لالخ ساج هدد هشاعم

 || ريزولا دالوا روباسينب بّداو هارا تح ثكما مل ينا الا برغم ةجنط يف

 | ىضقو اهلا دعي مل مث هه ةنس روبش يف روباسين نم لحترا مث كلملا رفن
 | حدم يف ةدحاو ةديصق هل دشناو لثالق ماياب رواسي نم هلاقتنا دعل هبحن

 اهنم هيونح نب دمحم مامالا
 رماه نافسسب امر اركذت ملا

 جسفنب ثغض باسعلاب نثعشب

 0 ب

 | ادرخ ةبحالا نعدوب اضيبو
5 ٠. 

 ادروم ادخ عورسالاب نبرمغيو
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 تاق باتك/نيوحنلا نم نحلب نكن مو وصلا 000 ماظمتسالا ظ
 اديجم !سعاش ناكو دما ىهاط وبا همسا نءا ديز ينال ناكو . ءارعشلا

 نمو . نينس رشعل هبا دعب تام نيروبشملا غلبم غلب نا لبق طيتعا |

 ةبش نب رح رعشألا
 رفعج نب ميجرلادبع ىلب تلقف ديس سانلل قبب مل ةلئاقو

 دما ىهاط يبا هنبا رعش نمو ظ

 رفعج يبا مشو ىلا ركسعلا يف را رف ترظن ظ

 سصهزا رظنم يف مويلا نم ةنيز يف ديعلل سانلا ادغ

 رفقملا لزاما نم ارارف ةبها الب مهللع ودغيو
 رتفد يف رظنن سانلا نم ةلزع يف مؤشلل دعقنف

 * يزاملا بيعش نب نيسحلا نب نامع نب رمح )+ ا
 دجا وه لاقف يتابمعبلا مركلا درع مهرك ذ مريح رش لبثأ صفح وا

 بعضو ةدمم. ماقاو دادغب درو وحنلاو رعشلا يفليوِط عاب هلوبدالا ةمئا |

 مث يدرويبالا رفظملا يلا ىلع بدالا أرق ام رثك او مهنم سبتقاو ةمئالا |

 ناتسزوخو ةرصبلاب و ام ءالضفلا رك اذو دابشىلا اناث داس عجب[

 رب نع ناكو هناواو هريمع هلي حواو هيأمز ةمالع راص ىتح معلا يف عربو ١

 فنص سفنلا ين اكد ةدابعلا ريثك ةريسلا نيسح لّقعلا رفاو لْضفلا
 عمس هلثم دجو مل متول هريسفت ءالما يف عرشو عوج عمجو فيناصتلا ظ

 هسفنل يندشناو ورع هنع تبتك ينودلا نمحرلا دبع ناذمبب |

 هيلز يذلا باتكلا رك ذب لو « وحنا ماظعتسالا باتك» ةعوبطملاةخسن| يف )١(

(0 



 6 ةبش نب رمع 1

 ّْ  مالقاو نيك اكس يتابلاب هل عيبو رانبد ةئاعستب نزلا بحاص رفعج
 ظ كلذ لك اش امو ركاريو

 00001 اهيح : ع. ىح نافو» كءابصو .ياباي
 5335 !زماس م. ةنس ةرخآلا ىداج نم نيقب تسل تام

 ا ار لا الاع رابخالل ةيوار ديز وبا ناكو ةنس نيعسن

 ظ داخم نب نسعلل لئاقلا وهو ينابزرملا لاق
 || ضعتعو اذه فرم مايرحلاو اهب تنهساو يقوقح كءدل تعاض
 000 دداح نماهتوخم ناو * ةفلاس كلنم ىسن ركشاس يفا

 هلو
 ظ افزع مهلثم نع تنك دق سانا ىلع لك تومصا

 | . ةرصبلا باتك . ةفوكلا باتك فيناصتلا نم هلو قاحسا نب دم لاق

 0001 ناطلسلا .باتك_ ةكم ءارصا باتك : ةشيدملا ءارضا باتكأ

 ْ ا باتك . باتكلا باتك . هاضراو هنع هللا يضر نامع لتمتم
 ظ ءروصنملا رابخا باتك. خي راتلا باتك .يناغالا باتك ٠ ءارعشلاو ٍْ

 ْ 0 راق سجل نإ نيس هللا دبع ينبا مهارباو دم رابخا

 | سانا مجعتسي ام باتك.- ريغ ينب رابخا باتك- بسنلا باتك" ارش

 | « باتك . تاغللا يف ءاج امو رعشلاب ةناعتسالا باتك . نارقلا نم هيف
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 مسالا اذهب تيعس امناو نينامث نافوطلا دعب تينب ةمرق لوا نا بتكلا

 الزأ ةنيفسلا نماوحزخ املو اهوئنو ةئيضسلا نم اوع 0000 نالا

 الا اوناف ابولا مهيف عقو نيناملا ةبرق يهو لصوملا ضراب يددزابو يدرق ا ظ
 هلوق كلذف مهنم ايندلا تقبطو مءاسنو ثفايو ماحو أ نب ماسو حون |

 َنيِفاَل ك0 ٌرذ انلعجَو لجو ص

 * ينارفعزلا دمح نب رفعج نب رمع )ع
 ةفرعع نيصصخملا بدالا لها نابعا دحا ينود بلي مساقلا ونا

 "”مدنلا قاحسا نب دم هرك ذ كلذ زيغو ضورعلاو يفاوقلا نم رعشلا لع.

 هطخ اهنيار ةمخض تاداجع سمخ يف ضورعلا باتك هلو هرصع يف ناكو
 نبا امهركذ ) تاذللا باتك . يفاوقلا باتك هلو . باح عماج فقو يف
 (ميدنلا

 4 اقترح نبا مالغ طاطحلا نيسللا نب رمح )+

 نب يلع ةقي رط ىلع بتكي ناكو هنم ًاظوظح طملا حيلم ًاباكناك 2
 فورغم قاف الا باتك دنع روهشم هطخو كلذ يف ديحنو باوبلا لاله

 رغب الايفماخ رابع يداح يف رايحلا نيسحلانب ةقدص ه رك ذ ام يف تام ْ

 نك أم ةياتكلا هلآ نم هلناكو باودلا برد هراديف نفدو هه ةئسا

 وبا يادح لاق بناكسلا يطفربلا نب دم ينتدح هنا كلذو هلسبق دحال

 ةثأعستب ةياتكلا لك يف هل عبب . هنا يدنكلا نسملا نا. ديز نآلا ٠

 نب ندلا معز دلو ضع اهارتشا 0 ةاود كلذ ةلمج نم ةيمامأ راند ا

 )١( ص ) رفعج نب هللا دبع هعتا ةعوبطملا ةخسنلا يف 85 (
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 أ|| اعنم ناكنم سانلا رايخ تيار يتاف كيلا ينع امل تاقف

 امركتلاو . ىدنلا اونس ةيليقع ةرساو م رك لصا يل مالا ىلإ
 ظ ةئسا+ هرمعو ءاضيب ةرعش هضراع يف ىأر دقو هسفنل دشناو

 أارفسا وه ذا لبيلا رع رخآ/ . ةذؤم ليلايف قفالا اي سببا
 | ارونم ضايرلا طسو ادب ام اذا هس, برقي تبنلا داوس كاذك
 || ةيداملا ةنسلا يف انا ىرت الا يل لاقف امو روك ذملانيدلا لاك ىلا تلخدو

 || هيف انا تلقف اضيب تارعش يتبل يف تدجو دقو يرم نم نيئالثلاو

 || لبق دحا اهب صصخ لءامنو هتيبح ًالضف نبدلا لاك ًاشينه
 | لغشلاكل يلامملاليصحم تناو ٠ .ىصلا ةيعادب لغش يف كءادل

 (| لبكلا لماكناامعيطسالدجلانم ةبتر كنينس نم رشعل تغلب
 | لضفلاكل مب يك ًالفط كياشا“ ًايشان ميفلاو محلا كانا الو

 ظ * تبا نب رمع
 ْ يبا نع ذخا لماكب داو لضاف ماما . ربرضلا يومتلا ينيناملا مساقلا وبا

 | يبا ىلع نوءرقب تقولا كلذ يف سانلا صاوخ نم ناكو ينج نب حتفلا
 ْ تام ينييناملا ىلع نوءرق مهموحو يدسالا ناهرب نب دحاولا دبع مساقلا

 | قوس ىلا بوسنم وهو هللا ىماي مئاقلا ةفالخ يف 44+ ةنس يف ينبناملا
 || يدرق ةيحان نم لصوملا ضراب رمت نبا ةريزج ضراب ريغبض ديلب نينا
 | نيذلانا اومتز مهنال كلذب تيم<و نافوطلادعب تينب ةنيدم لوا اهنا لاق
 أ .عملا حرش باتكفيناصتلا نم هلو . ًايمدا نينامث اوناك ةنيفسلا نم اوجن

 ا ضعب يف تدجو. يكولملا فيرصتلا حرش باتك. وحلا يف ديقملا باتك
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 دعب هنا كلذ نمو بايو ةرخاف سبالمو باودو ليخو.« اماو ةريثك

 نكلو مرد فلا نيثالثن اعدق هدادحال تنتاك اراد ىرتشا هيأ توم

 ةوبشلاو نييغارلا ىلا ةبسنلاب اسدلا يف تابغرلاو ةيلاع هتمهو ةعساو هسفن ||(

 ظ خسراتلا يف هلزنع هسفنل يبدشناو . نيبلاطلا ردق ىلع اهل

 فرحا وه امناف بيرقلا نمم حفحصم وبف معلا نبا نم رذحا
 فطخم كاسفنل ئدراةنم ءارلاو.. ... ارفاح كاد رق نا ا

 فيك ال هنم ضغب ءابلاو هريخ نم مناد ساب ءايلاو |

 فرعا ةمومعلا .ءانباب يلا ابهتيدها ىتلا تحيصن لبثاف ]|

 راذتقالا يف هلها قيررط ًاكلاس هلزنع هسفنا ًاضيا يندشناو

 امركتو ةبشح وفعاو لع ىنج نم لك نعحفصلا يش مزلاس |[
 اهرد يدنع كاذ رداغي لولو ةباقو يضرع فود يلام لعجاو ا

 امدقت نم ريخلا لالخ اوزاحو ىلا اوبستك (ىلوالا راثآ كلساو ||

 امّلعت يك مهب لاساف صماع ونب ىمنلا ووذ نومعنملا بوق كئاوا |

 الظا ناك ام بطلا ف شكب اورانا . ٠ تجد:نا سئاوتلا ساس ١

 امجنا قئالخلاو مالظ رودب مهتلخكملا سلجيفاوسلج ناو |
 املكت ظءوب ًاموب نم حصفاف ةباطلت ةربنم اوقرت مه ناوأأ

 امو سورطلا ىثو نم نسحاف ةءاتكحل مبمالقا اوذخا ناو

 امكحم  ةمب رشلا ملع مهماكحاب ىدتغاو ردلا حضوا دق مهلاوفاب

 ' : ا ْ
 امدعم حبصتس يوحم امب دوجب 2 ىتم ىلا ميدعلا نباي ةلئاقو[
 ظ
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 ا
 قئاعم تابو ينك هتدسوف

 قن ىلع هنم دربلا رجب ماقف

 هجرف ناك ام يملا ىلحا كلذك

 ىلللا ةلوسعم نافجالا ةرحاسو

 تقّوفو اهيبجاح ئسوق يل تنح

 ىهاط وهو ابشر نم ع أوف

 هنول رمخلل نيا ارم ناك تاف
 هلحم يلق عبر يف لزيم امل

 تطلاخن ينايح ىرج اهبح ىرج

 ادكتا شيعلا يضترتف ىلا لوقت

 ىنغلا باطاو هللا دالب يفرق

 ىرولا قلخ يذلا نا ال تلقف

 لئاضف .بر تنك نا يترض امو
 ةورنو لام يافك كمدع اذا

 يتحمم ملا ةمدخ يف لذتا و

 رئارجلا هنشن مل لصوو افيفع

 سكاس صال ناف ريقو ريقف ابلثاق نا تايءالا هده يف رظانلا ناظيال

 | و ريتك ةمسنو ةجل كالماو.ةمساو عايض بو ادطوحم فلو هلال كلذ

 أأ رجاحلا هتفلاخ ار 2 اذا
 || رتاس ليللاو ءازوملا تراغ دقو

 أ رفاس حبصلا نم ءوض ادب نا ىلا

 |رزام مثال للحم ملو تمقو

 | اظلا نم ءافشلا يدهن اهفشارم

 أ امبسا نيملا ةلقم نم يدبك ىلا
 | رع "لع ىحشا دقو لالح

 ْ م ينا
 ىمح اهل هتنطوا ذم هب نوصم

 || امدلاو .يملو يحور اهبحم

 | السم ص ين نا عنشو

 || اهتم تش وا تئشنزا دم زغل

 [ امعناو 0 قزرلاب ىل لفك

 أ اظعم ارح سفنلا زيزع معو
 ظ !ررخاو لذا نا ين تتبع دقو

 ظ امادخأل نكل تيفال نممدخال

 عم هتذاو



 هسفنل اهنندشناو [

 هءدوم يلق ىمح تحنا نمايآل
 اهب تبرط اناببا يوحن تلسرا |
 اهنساحبنم ًايجع لاتخا حرف
 ةسال يهو تءاحن تقارو تقر

 امج ذا مظنلو اهروثنج تكن |
 اهننيز باونا لورجلع ترج

 اف يربنعلا هجو ربغت تحضا |
 اهرظني نيح لاله نبا اهل يبع ْ

 ادغ ديجلا دبع امل ّاَضيا كاذك |

 هتلمب رومنم كدبعو تناأ|
 يدسج نع ماقسالا مفددال فيكو ١

 انقرطي داع ول ابفيط ىلعاش |
 نه: يسحلا نيفادا قنا مساف َ

 الو تاثداملا كيلا تطخم الو |

 هتلخ فشارملا لؤسسف فيهاو 1

 ابي رغىنعم هيف دقعاف لزغلا يف هسفنل هءالع هللا مادا نيدلا لاكيندشناو |[
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 يرحسلا هظفلو يردلا هطخ نيردلا لاكهيلا بتكف . مالسلاو . فولام ا

 ظ اناطوا ياشحا هل تاعج نمو

 | اناسحا لضفلاب يدتبلا لضفلاو

 اناوثن ءايبصلاب لظ براشك
 اناولا عيصرتلاو ةغالبلا ترم
 اناتسو اضور تنسح فرحاب

 اناسح نسل او سكت هو ثحصا ذا

 انابيش نب لهذ نم ةطيقللا ونب
 اناصقت هاناع امي هابا ىح

 || انادرا ريصقتلا يىزرم زاد

 ملكات نخاع. هنردانخ

 اناحرو ًاحور تام ابصلا يهو

 انايحاو انايحا راز اميرف

 اناز نمو موظنع سورطلا ىثو
 اناش ىرولا ىلعااي كعبرب تلح

 رصاع ةمادلل هيتنجو يفو

 رصاعالا هيلع ترم دقو ًاقيحر
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 أ يلاعلاسلجملا لئاضف نم رشن اهكلام كلم هللا داخ لصوملا ىلا لبصو امل
 يف هغلب و . هندايس لك اك . هتداعس هللا لك نيددلا لاك لضافلا يملاعلا
 | نكل هدروب نا نع الضف همهف نع غيلبلا زجعي ام.هتداراو هانم نيرادلا

 ” قاثنتبما ىف مداخلا برطف هلغشنو هناسل ىلع ىلهت تناك سلجلا لئاضف

 ! كلذ دنع ميعسف . اهامحم ءالتحا دنع امواح هور ىلا قاتشاو اهاير

املا ةبحم ساجلا ربخت تايبب . هدلبت عم رطاملا
 1 يهو . هدبمتو هل مد

 انايحا نيدلا لام كادن ايح

 اببترسسخ ىلإ كقالخا نسحو

 هتريس دومحما

 هتعانص يف لاله لح ناك نا
 دقو نامزلا ناسنا يالوم تناف

 زي نيددلا نع كلبضف ثب دق

 رمت أ تثتروح

 ترهتشاو ءابدحلا يف كرشن عاضف

 ةقلعم يلاماو كيلع  يننا

 مو دادولا قدص يف تافطت ناو

 هب تينا ءيش ىلع مالا اف

 بدا يفو ملع يف ضانلا لضفا اب

 يكب تتاسرا لا هير

 | انايح. كاي نع كلضف رشنو
 1 00 ًالاضناو ًانلغو الغ | اناحيرو ًاحور يل دمبلا لع تدها
 ١ اناك دق ىهدلا انبع ةلقم لحنو
 |” اذلعاو ازارسا كركش ثنو |0011 نينيملل طللا يف تودغ
 ' ا!ًادحوو ًالاسزا .كلضف تانا

 || انارفغ كنم وجرت كوفع نسحب

 اناحالو ًاوفع انل يقالتلا ضم

 انايحا نيعلا لبق قشعت نذالاف

 انازيم هللا دنع قلخلا حجراو

 اناسنا كاوس ذا سانلا فرشو

 ىلوملا وفع عم شخ ملو . حاقو هجوب يلاعلا ساجلا ىلع مالكا مجم 5
 وبف . فورعملا رتس ىلوملا اهملع قليلف . حاضتفالا ةمكو

 تس ل

 ٍ ادركت قبلا



 ا

 ١اتسوسسسسال

 20 ا ان م سسسل
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 ايف الاثمو او ذح هنامز يف سادشلا لعجو لاثمالا هتايح يف هب تبرضوا

 ًامهرد نيعدراب باوبلا نبا طخم ةدحاو ةبجو ىرتشا هنا هطخ يف فغر ]

 اهنا ىعداو اهب بهذف يبتكلا رديح نم اهبهوو ةقيتع ةقرو ىلا ابلقثو |

 باوبلا نبا طخ يذلا ىلع ةدايز ًامهرد نيتس ابعابو باوبلا نا طخب |

 ىلع تقولا ت اك ايف عفدف هطخم ةمقلا هذه يل خسنو ًامهرد نيرشعب ظ

 هيف اءزج ًاضيا يل بتكو اهعيدب ىبلق بطي مو اضف راند هلق اما

 اهرد نيعبرا اهبف تيطعاف باوبلا نبا طخ نم ابلقث ةٌعئاف ةرشع ثالث |

 نكي م .اجاوبلا نإ , نافعا اناو لمفا ملف ًابهذ ريئاند ةعبرا اهنيق ةيرصان ا

 تركّذ دقو نمثلا نم رادملا اذه غلب الو قافنلا اذهب همايا يف هطخ ا

 اعيش هدفرتس هيلا فينك“ عمقا باوبلا نبا ةججرب يف كلذ ىلع لد ام

 0 هنا م الرماي دقلو يلصوأل ربجونم نيا ا

 روبهشملا وهو يوايقلا يلع 3 يضاقلا ناسل ىلع هيلا هحوف ا 1

 ةبجو وا ةماق ولو هطخ نم ءيث يف هلاؤس هلأس فرشالا ناطاسلا ةبحصن

 هيلا بتك نمو . اهركذ مدقملا ةبجولا هل لقثب نا ىلع هدامتعا ناكو

 نيردلا نيما ررص وهو ملاعلاب فورعملا توقاي نيدلا نيما هطخ هدقرتسل

 فولا هب جرو طخلا ةدوج يف لثملا هب برضل يذلا تفااكلا توقا

 قزر/ يح هوجو ةعقر نيدلا لامك ىلا هك ىصحال نم هل فلا

 نم نكي ناو . تايبالا هده لمع ىلع مداخلا ضح يذلا : امخسن

 هدحم هللا سرح نيردلا يع لضافلا ريبكلا ردصلا أ. تاعانصلا بايرا

0) 
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 أ هلو ةيفاعلاب هللا نم نا الا ايؤرلا كلتل ًاريسفت نوكي ًاغلبم دعب تغلب ام
 || يلاس تقولا اذه يف هنم رطخت سلو لايملا كلذ ينع سهذف ةنملاو دبل
 | رام الو " تلف : ةمئاش يتح يف همداياو ةنباس يلع هللا معن نال :يش
 'لجا نم يهو تخداش ةسردم سردم تامو ةدم هداعلإ قب يدلار

 |ةرحصو 51١١ ةنس ةجملا يذ يف ام سيردتلا يلو امنايعاو بلح سرادم

 ظ ”ساورلاءالضفلاو خاشملاو ءالعلا,تناك ام رمعا بلحو اذه ةنس 8 دئموت

 | ناسلو يوق نانجب سردلاق لاو ردصتو هريغ نودكلذل الها يؤر هنا الا

 أ باتك ابنم ابتك ن سلا اذه عم فنصو. سانلا بجعاو ملاعلا رهماف يعذول
 أ هدلو دلو موي هيلا همدقو ىهاظلا كلل هعج يرارذلا ركذ يف يراردلا

 | ثحلا يف حابصلا ءوض باتك- بلح ناطلس مويلا وه يذلا زب زعلا كامل
 | امل هناف هبلطي نارح نمريس دق ناكو فرشالا كللل هفنص حامسلا ىلع
 | هيلعملخو همرك او هيلا نسحاف هيلع مدقف هارب نا ىهتشا هطخ ىلع فقو

 | هعج هتلاساناو ةدارج يلا ينب رك ذ يف ةدافتسملا رابخالا باتك . هفرشو

 'طألا يف باتك . سيرارك ةرشع وهو عوبسا وحن يف هبتكو يل هعمج
 ظ ؟كهلاو ثيدحلا نم :رم هيف ءاج امو هسورطو همالقاو هباذا فصوو همولعو

 | ءادتباو اهكولم رابخا يف لح خصرات ب ناك + 07 يتقو ىلا وهو

 | ةباورلاو ثيدحلا لها نم ابلخد نمو« هلا أمم ناك نمو امتداع

 فرمعو دالبلا يف هركذ عاشو . باتكلاو ءارءالاو كولملاو ةءاردلاو

 كولسلا يف ءىلاللا عم لعجو كلولملا هادابتف دابلاو رضاحلا نيب هطخ

 نيدلا لاك مالكو همالكن يب عمح فلؤملا نا روظي )١(

 1 اول انفو يشك درسا اكستض مر نخبه ا ل... ى. دج مار كم 10دك نحو قع ل1 ا لامع ل السلا
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 لوقب ناكف طخلا لوصا فرعي ناك امئاو ديملاب هطخ نكي لو بتكأ

 هلوصا يني ناكف باوبلا نا طخ هدنع ناكو يدر اذهو ديج اذه يل
 نيدلا جان نا الا روهشم دحا لعبتك !ملو تدرا ام هنم تنقتا نا ىلا |

 هيلع تيتكف بلح ىلا انيلا درو يدادغبلا ؟' ىطفربلا نب دمحا نب دمح |

 يىنجوزو يليطخ هللاهجر دلاولا نا ملئاط أهف هنم لصح ل لئالق مايا

 لثم: يف هتمدقت ةداعلا ترحام مهلا قاما باح لها نايعا نم موق

 مط بهوف مهمم يردص قيضو هتهرك ام مهدبيو اننيب ىرج مث كلذ ظ

 لجالا خيشلا ةئباب يناصو هنا مث مهتقلطو مييلا هقاس ناك ام عيمج دلاولا ظ

 نبإب فيرلا لل دبع نب دا ن هيج يي يبا نبدلا ءاهب

 هللا همحر يدلاو ناك ناسحالا ف غلابو ديلا هيل 38 ًاهابب لاو ظ

 لو ناكو يملاصم يف رظنلاب هذاذتلا ايندلا نم ءيشل ذنلي نكي مل يب اراب َ

 ربك نا ىلا يبو هآرو يدلو دما دوق ىتك ارك ذ ادلو كل ىرا يهتشا ا

 تامم“ هردص يف مقو ىتح لفطلا ىشه تام مويف توما ةبضرم ض رو َ
 نب يزاغ ىهاظلا كلملا ناكو هرك ذ مدقت يذلا تقولا يف هللا همحر يدلاو |

 تريضح ل يل لم ا همر باح بحاص نبدا 0 ا

 ا نبا يي

 لوقا تنكو دلاولا ايؤر ةحصن ىتقثل ةيفاعلاب نع ناو دمال ىلاعت هللا نا ||

 ىطفرعلا لدالاب (1)
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 ”هتركشو توعدو لجو نع هللا ىلا تاهتباف رونلا كلذ نم تيار ام
 | شمت لف نيميرالا تزواج دق تنك ينال سايالا دعلإ يسفن تيوقو
 (||| (هللا هدنا ندلا لامكىلا راشاو ) يدلو اذه ةدلاو تامتثا ىتح ةهبنه الا

 ظ كلذ ةرالحب يبقي نكي هركذ مدقللا 000 لخللع

 | 1) ةروعذو ازددقو ايدج لب ربك الك لم اد ًافبخم ناكمهثال لوالا

 ٌْ ظ .اهرثكا هن كن داو هن تءارو تاللاؤس ةدعالل هلا تلاسو:تاوطص ةدع

 | ناك جاين هلل كارا س انلا لوق !؟قرض# افون لجو هل لأق قلو
 ]| للا هتلبف ًاسردم نوكي نا هتيهتشا ينكلو كلذ هل ديرا ام لاقف هؤآبا
 3 ابيلا نيدراولاو بلح لها نم ةعامج-ىلع ثيدحلا عمو هنوم دعل كلذ

 1 لحرو يمثاملا بلطملا دبع نيدلا راذتفا ضي رشلا خييشلا ىلع عامسلا رثكأو

 | اه يتلو 504 ةنس يفو #50 ةنس يف نيت نحل تبييلا ىلا هونا هب

 1 ًاريثك نيتبونلا يف نبلا يبا نيدلا جبان ىلع انتو اضنا قحمتب .و غاشم

 0 يدلاو يل لاق : لاق هيلاعم هلبا مادا ندلا لامك يدح . هناعووسم نم

 اح ييش ىلع هتآرقو هتظفخ ىذكو ىذك كيطعا ىتح مللا ظفحا

 ١١ بها ىح يرودقلا ظفحا يل لاق مث أسحلا نهد نب ءايضلا وهو دئمو

 ظ لالخ يف اناو ةريس ةدم يف هتظفخ اضل ةريثك ماردلا اذكو اذك كل

 ١ دغاكلا لقص للوتيو كلذ ىلع ينضرح هللا همحر يدلاو ناكو دوجا كلذ

 | ديوجتلاب ينصاف انل ةعيض ىلا انجرخ دقو ةسم رك ذال يناف هسفنب يل
 ظ لواشتو اهو اتفم قع هيفا ذخاف ديج دغاك انهاه سيل تلقف

 |١١ يل لوقو هديب دغاكلا ام لقصي لمخ انعم تناك ورذيفسا ةبرش
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 ديز نب ىلع نب فسو» خيشلا يندخ . هيلع ينضح يدلاو لعجو طخلا |

 دلاو ينثدح : لاق نيدلا لاك ةرضحت هدلو ملعم بيدالا يب رغملا يرهزلا
 دحاو دلو ريغ يل دلوب لو نربكو تان ةدع يل دلو لاق (هيلا راشاو ) اذه ||

 نارقلا نم ظفحو ءاكذلاو ةنطفلاو لاسجاو نسملا يف ةباغ ناكوركذ |!

 ابل ةفرغ يف اسلاج ًاموب تنك نا قفتاو نيدس سمت ها
 مث اهوحن هرصرب لفطلا كلذ علطاف ةزانج انب ترف قيرطلا ىلع ةفرشما

 ينكرداو هترجزف ينوناث يشغت ام تم انا اذا تبا اي لاقو يلا هسار مفر |

 ىلا جردو ضص ىتح م الا ضع مف هيلع ديدش راعشتسا تقولا يفا

 ن* تعنتاو دلو لع اذلاو بصي مل ام ةيلع ينباصاف هيرب قأسو هللا ةمحر

 ا رخ هلع ليعل ملف تربصتو لظم تدي يف تسلجو بارشلاو ماعطلا |

 هجارختسا تدراو يسفنب هرفح تيلونو هربق دصق ىلع هلول ! ةدش ينام َ

 هرك !ام ه. ىرا الغل يب وا لفطلاب هفطلو هللا ةئيشلف هتبؤرب ىنشتلاو |

 و رغم تف د دداو ةوق ع هعلق يلع عنتماف هتحلاعو زخ ارحح تاد ا

 وا لفطلا ىلع هللا نم ةقفش هنا تلع لع رجحلا عانتما تيار ايلف امهب |[

 ناك يتلا هلاح ىلا هربق تدعا نا دع ناحلو تعجرو يسفن ترجزف لع

 ظ يتدلاو فع هابا اي لوقت وهو لفطلا كلذ مونلا يفكلذ دعب ثيارف اهيلع َ

 ١ انمحرتو انيكبف كلذ هندلاو تف ةسعو ًابوعم تبتتنا ملا ءيجا ديرا ينا |

 | فرشا تح يرك ذ نم جرخ رو ناك مونلا يف يف تبأر يف مث انمجرتساو |

 يل ليقف كلذ تلؤاو تهشاف 1 واع العو انتلحمو ابر ود عي يس ا

 رادقع هركذ مان الا لي ميشا و د سحأ مظعل و هردق ولعل دولوع رشا
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 ]ال هنع كلذ روهشم ازربم هبف ءاجو الا ًارما ىطاعت الو ازراب هيف ناكو
 لو ىقبدذص هيف فلاخن

 أنو ودع هعاذد عيطتس
 ةتعرس ِق ثردهلل هنءأرق

' 1 

 أل نم لك اهم هلرقا ىتلا ةءاغلا وهف هتحاصفو هتوص بيطو هداربا ةحصو

 | اب وتلا يف هطخ اماو. هظفح نم أره هنأك دقعلا طخلا ارش هنأف اهعمس

 ا وذ رددو ةلقم نب هللا دبع يال ةلقم داوسف دييقتلاو طبضلاو ربرلاو

 لاله نب ىلع دنع لاك
 ]| لاك امل لايكلا نكلو ىضوف داالا يف لضفلا لالخ

 .: .بيع نم هل دب. ال ناسنالا ناكو.بيغلا ملاع صئاصخ نم ماتلا ناكاذاو

 | عماذه . نيعلا هتاصا نم هيلع فاخن هبا . نيشلاو تنعلا ىلاطل هبيعف

 دنع [ روهشملا لالحلاو : ةتفيملا نسحو راقولاو . تمزلاو فاعلا

 ا .رريظل» لل
 لامع ِق كاذ نع هنادلو ] ةح ةرشع عبسل شوطا داق

 ]أ هده ةنس ةجلا يذ يف تدلو يل لاقف هدلوم نع هولع هللا مادا هتلأس
 آ 0 د, نو تدان بكل ىلإ تلمح ماوعا ةعبس تب ال ل

 | | تانيس ثالث هيلع فرو مخ دعو لافطالل لثع ميل لثي ذخاف

 ١ )"ا طقق هيدم دمو « ميدل » بنك دقو هاو رقلا تذخأف

 ظ لداع نثل هلوخ نم ل ردو ندع حري

 أ ملمملا ةسارف يرمعل تحصو . هنم بتك 1 ملاعلا يف نوكي ال لفطلا اذه
 ْ لاقو . كش .الب بابلا نبا دعب همدقت نم لك نم ىتكأ وهف هيف

 ا( "يلا ببحو نينس رشع يلو رثملاب تأرقو نينس مسن يلو نارقلا تقخو
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 يباو هبا نم ثيدحلا عمو . تاعجارم دعب كلذ نع فرصف ءاضقلا|

 هللا همحر تامو ه4؟ ةنس هدلوهو اهريغو يلفلا لبس نب ديعس رفظملا

 يذلا .فاكلا نم هشتك ذ اذه . هو ةنس نابعش ننم ميلا ةعجلا ةليل ظ

 نم ريثك .نم لق وهو زاجالاوراصتضالا لي 21 ١

 رم مساقلا وبا نيردلا لاك وهو هددصن انا نم ركذا نآلا اناو .مهلئاضف
 يضماقلا نب هللا ةبه لضفلا يبا يضاقلا نب دمحا نسملا يبا ينضاقلا نبا
 دما نسملا يبا يضاقلا نب هللا ةبه ديعس يبا يضاقلا نب دم مئاغ يبا ||

 وهو نويفتح رهو املاعاو بلح ءاضق يلو هانا نم ءالؤه لك ةدارج نب

 نم هناف . هددجو لاقملا ناس انيكو هلاح ةفرعم ىلاو . هددصل 0 يذلا

 يف ةءاغلا تغلب و لاله نبا تقاف يتلا هتباتكل باتكلا اذه طورش

 . ىلاعت هللا ءاش نا ًافن 1 رك ذن يتلا بدالا يف هفيناصتلو ناقتالاو ةدوملا

 اذه ناك اذاو . ةريثا رثالا نسحب هنامسو . ةريثكف لضفلاب هفاصوا اماف |

 1 ةوالحن بهذي تفؤلا ناكل ا هفاصوال ع ال باثكلا ْ

 هلئاضف عي يدصتلا : بافثالاو ةقشملا نم تيآرو ا 0 ا

 :لوقاف ًابوبمال ةب رضو ًالصفم ال المج لوقلا لع تدقعاف .باعيتسالاو |
 هءاكذو هنهذو هلقعو هقلخو ةقلخ نسحاف هتقلخم ىتع لجو زع هللا لأ |
 هتفلا سرد مث هنقتاو بدالا أرق رومالا يلاعمو مولعلا يف هتمه لعجو ا

 لوسرلا ثيدح أرقو هنيزف رثنلا أثناو هدو ضي.رقلا مظنو هنسحاف |
 نانيلا قلق كللذ عم وهو كيضاو هعورفو هلو هلاحرو هللع فرعو |!

 الا يشب نتعب ل ةليضف لك يف لامه مساك وهو ناديلا يوح امب داوج
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 || ةمدقلا باوبلا نبا ةقب رط ىلع هابص يف هطخ ناكو ًاريثك فحاصللاو
 (] ناضءر ربش يف فكتعا اذا ناكو هطخب ةريثك فحاصم هلهال هوو

 .ىنعلل ذيواعت اهب بتكيق مالقالا تاوارب عججو نيفصصسم وا افصصم تك
 0000 اد نع ىع تلبسو لاق  اهنكري فرعيف ةدالولا رصو

 ا ىورو |هريغو هللادبع دل ايا همعو هابا م ةنس ثيل

 | فشوكو ءايلوالا نم ةعاجي عمتجاو يونزغلا ءالعلا ىلع هقفتو ثيدحلا

 وبا يضاقلا مهنمو . ٠ ةنس مرحم يف يحن ن الاوهو ةروهشم ءايشأب

 || دم ملاغ يلا يضاقلا نب هللا ةبه لضفلا يبا يضاقلا نب دنحا نسحلا
 | لك ةدارج يبا نب دما نسملا يبا يّماقلا نب هللا ةبه لضفلا يبا نا ظ

 || هذه لصا بحاص ندلا لام دلاو وه اذهو بلح ءاضق اولو ءالؤه

 || يلو مث يكنز نب دوم نيدلا رون مايا ىلع باح ةملقلاب بطخم ناك ةججرتلا

 : هيخا ىلع ءاضقلا ضرع نا ىلا ليعامسا حاصلا كاملا هدلو مايا يف ةنازملا

 : : هه ةنس يف اهللاعاو بلحن اذه يضاقلا هدلقف هنم منتماف ان كذاك

 1 3 * نبدلا زع ةلود يف هدعب نمو حاصلا كاملا م انآ يف ء 0 لزب

 أ رصانلا كلملا ةلود نم 'ارفنمو يد نب دودوم نيدلا بطق نبنيدلا دام

 آ00دللاو ةءاطملا يلثنم نع لزع نا ىلا بوبا نب فسو نيدللا حالص

 1 هيلوو ه7 ةنس يف ءاضقلا نع هلزع ناكو يفاشلا بهذم ىلا لقنو
 ] كو يفاشلا قشبد ينان يَا نب يلع نب دم نيدلا يحم يضاقلا

 اعلا نا لمف هلبق هن ةاطخلا نع دمصلا دبع يلاعملا وا رغصالا هوخا فرص

 ا نع ءافعالاو ملا يف نذأتساف ةيعفاش ةلودلانال ءاضقلا نع هلزع ىلا لوؤ»

 ل سم
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 ةدارج يبا نب كلما دبع نب دم مراكلا ونا ناك يدنكلا ديز نملا وبا ظ

 ىلا انيلا دروو هنءارقب تعمسف انخاشم ىلع انعم ثيدحلا دادغب عه

 يسنالقلا نا كلذو « كتداعسب يضاقلا » هبقلن انكو كلذ دعن قشمد

 وا رسم امب هنع ربك ءيث نع هلاسيال لم اهرضاح تنكو ةمأو يف هاعد

 كنداعسب تاملاق نالف لعفام هل لاق نافكتداعسب هيّمع يف لاقو الا ءاس

 يضاقلا هانيعسف كتداعسن تب رخ لوش ةيئالفلا رادلا ربخ ام هل لاق ناو |

 لضفو بدا هل ناكو هيف ناكل بل ال اهابا هدايتعال الوش ناكو كتداعسن |

 ةفايك مراكملا يبالو . ثيدحلا ىور دقو ديج رعشو هقفو |[

 ناكس دعب يباقب مناف ينيع 1 مو ينع مئاس نأل ظ

 نار هيف لصوب متع“ لبف كرت رقب دعسا ملو تملخا مل ١
 ندلا لامج مهممو ٠ 5 ةنس وأ ه5 ةنس يف ساحب تامو ةريغك زاعشا هلو [

 نب دم مئاغ يبا يضاقلا نب هللا ةبه لضفلا يبا يضاقلا نب دمحم مثاغ وبا ٍ
 لامح مع مع وهو حض نيسحلاا يبا يضاقلا نب هللا ةيه لضفلا يبا يضاقلا |

 0 ريثك لماع داهتجالاو ةضايرلا بابراو دابعلا ءايلوالا دحا نيدلا ا

 باح عماجي ةبأ اطخلا ىلوت دق ناكو اذه انتقو ىلا قزرب يح وهو ةواصلاو 1

 دع درك دوم نب ليعامسا حاصلا كلملا مايا يف ءاضقلا هيلع ضرعو |

 نسحلاوبا يضاقلا هوخا ءاضقلا دلقف هن منتماف يروزربشلا نبا يضاقلا .ٍ

 فغشو ريثكلا هطخم اذه ندلا لاج ىتكو هللا هدا نيدلا لاكدلاو ||

 مظمم عم يذمرتلا مكملا نب يلع نب دمت هللا دبع يبا فاس ||
 قئاقرلاو دهزلا ىتك نم بتكو هطخم اهضعل ىتكو هدنع هفيئاصت |'

(0) 



 5 #هبراقا ضعب : ( ميدعلا نبا ) دمحا نب رمع : أ

 ]|| كولملا لب ءارزولا مواقو ةلودلا يف تاو ةطسبلا قزرو ماشلا ءاضق

 أل|| ركذ هتالس بتك يف ىتكي نا اذه لضفلا يا يضاقلا نم سلا

 | دج هدعاسو يروزررشلا نب | لو لضفلا وبا يضاقلا عنتماف هنع ةباينلا

 لضفلا يبا يضاقلا ىلع هسفن يف ناك "يشل بلح يلاو وهو ةبادلا نب نيدلا
 ددرتو هضارغا ىلع قحلا ناج اهف رفون ةيضقا يف اهمف هفلاخم ناكرومال

 نبا لاق نا ىلا ىباب وهو ةءاينلا لوبق يف هندبو ن.دلارون نيب تالسارملا

 هل نعاف هلثتمب الو ءيشب هيصات ذا كفو ةلودلا يف هنم يحن اذه ةدادلا

 || (لصالايف ضاس ) نيدلا رون لاقف نيدلا لاكن با نبدلا حت "لوو
 | 103 ندقا يع يلوو لشفلا وبا يناثلا لزنف قتح شاقل باتتسي
 | . ةنمللا كلت يف جحو هدا ةنس يف كلذو يردوكلا هل بينتساو بلح
 |١ ةبه لضفلا يبا يضاقلل يسلبارطلا رينم نب دمحا نيسحلا ونا بتكو
 0| نب ىلع يماقلل هيونمغَو ءىنتملا نيب ةطاسولا باتك هنم سمتلي. هللا

 000 ةنفاذو اين ةدغو دق ناكو قاجزطل زا كمل انجح
 طانخلا هبنك ف لص - " لدغ لك يلع اراحاب

 هانم ابسلا قوف مكحا لحم ىلا قرت نمو
 هلياسولاب نملا_ ىرت الو ٠١ ىنقلا طغسا سا هلل

 |١ مهنمو ..هد, ةنس ةجحلا يذ نم نيقب رشعل لضفلا ونا يضاقلا تامو
 || نب دمحا نب هللا ةبه نب دمحا نب كلملا دبع نب دم مراكملا وبا هتخا نبا

 ا دمت اهب عمسو دادغل ىلا لحرو بلح ممس ةدارج يبا نب ريهز نب يحب

 || انخيش يل لاق لاق هللا هدبا نبدلا لاك ينثدحو هريغو يمالسلا رصان نبا

 042 ان سا 0000



 "1 * هبراقأ ضعن : ( ميدعلا نبا ) دمحا نب رمع ©

 يضاقلاذخاوأ] از ولو 7 سانلل مدقو دعص نم يف ءانبلل مناغ وبا ينضاقلا

 لك نال ل يضاقلا اها بلح بحاص هل لاقق هيف يف ابعضوو ةزول مناغ ونا |
 يتتدح كلذ نم هافعاويلاولا كحضف مستو بوذي هنال لاقف ركسلا نم.

 يف مئاغ وبا يضاقلا كدج لزن لاق يب يدح 7 ينادح لاق نيدلا لاك

 ىفق الف نيدب دج اناكو ربنملا برق هيلعل علخو عماجلاب يلصي مايالا ضعن |
 ىلا لزنا ملا همالغل لاقف امهناكم قتعلا هيلع دجوف اعسبلل ماق هتالص

 لجر ةعاسلا انءاج نكلو ىلب مالغلا لاقف وهنياف ديدجلا سادملا عماجلا ا

 عماجلا ىلا قدتعلا هسادم هيلا اوذفنا مكل لوق يذاقلالاقو بابلا قرطو |[

 هللا هازج قيفش صل هللاو اذه لاقو كحضف ديدلا هسادم قرسس دقف |
 باح نم ضم يذلا وه اذه مناغ وبا يضاقلاو . هنم لح يف وهو ًاريخ |
 ىتح جبمم ىلع كلب لتق دعب سيبدو مر فلا اهرصح دقو ه18 ةنس يف أ

 همودش اوعم“ 1 اون هو رأ اصحلا نم اهدقنتساف لصوملا ن ٠ تسربلا مدقا | ا

 اولون امتاو ريما مهدنع نكي و ةتيملا اولكاو :دش اوقل باح لها ناكو ا

 هنا مهمو ٠ ةبقاعلا هل تاسح اند ءالب اولياو مهسفنأب دإبلا ظفح ا

 ًابقف تاكو منك كا هدج م.أب ١ ينعا هللا ةيه لدا وا ىنضذاقلا |

 دععلا املاعاو باح ءاضقلا يلوو ه ءاورو ثيدملا ممس ادهاز ارو اع, ظ

 ضنا تع كباتا نم هدبع هل بتكو مئاغ يبا يضاقلا هبا توم |

 صصاو ينيرزلا ةاضقلا يذاق نم دادغل نم دعلا هل ءاج مل ةنس يف ظ

 يىلوو يكنز كيأنا لتق الف ؛ةح فم ا يذ ف هدلوم ناكو يفتقملا

 يروزربشلا هللا دبع نب دمت نددلا لاك ءاضقلا يلوو ندلاروت لبا



 1 ا

 ١ ةبسحلاو ءاضقلاب دادغل نم ه ديلقتلا هءاجو هتنالو ىلا ماغ أيا اناا داعاف ا

 ظ
 دعصف مهنوثنبم مثديع مون يف بلح رباكا عمتجمو موب ديعلا لبق نورطغب

 ه6 هبراقا ضعب : ( دعلا نبا ) دمحا نب رمع 6 0

 700 241 ق روسيلاب تنك اذا ةوفج هنم يتشاوا ةرما ىشخا
 أ|اعنام يل نكي مل نا جرح ينف ةجاح هنم ًابلاط ينآر ام اذا
 ' لقتعا هنآ قفتاف لاجرلا رودص يف توم هنا هل اومكح دق نومجتملا ناكو

 لزتف ةدم دب قلطا مث كوللا ضمبل ةالإلاب ب مهتا ةمهتل ةدم ةملقلب
 || ينوكسما هءاحصال 0 انما دجو ذا نئاس وخ انف هلوض ءاصساو [5 ١

 ٠ | ١ ةلزأع ىلا لصو الف هسرف ىلع نم جرودص يف هونتخلف ينوكتسا
 ماوي :هاقلا هدلو مهموم ةنس يف بلحم تام نا ىلا مثرودص

 اقف ناكو دمحا نسملا يبا يضاقلا نب هللا ةبه لضفلا يبا يضاقلا نبا

 | (باطخو املامتاو بلح ء 0 اضع ادهاز ةابضاف

 0 "انكر مو 488 ةنس يف سديد هل ودلا جان م ايا يف هبا توم دعب

 يبزوزلا يضاقلا ءاضقلا يلوو ئيرصلا بطخ امل ناوضر هل نع نا ىىلا

 ب سابعلا ينبل ةبطخلا ناوضر كلا دواع مث ٠ ةنس نم لاوش يف يمجعلا

 | | دلوم ناكو 485 ةنس رفص يف ربظتسملا ىضاب يناغمادلا نب ىلع يضاقلا نع
 ! | دحسملا ةراع يف عرش يذلا وهو 445 ةنس بجر يف مناغ يبا يضاقلا
 ْ ناكو هللا ةبه لضفلا وبا يضاقلا هنبا همناو ميدعلا ينيب فرعي باح يذلا

 | ناكو هذا يفينح ناكو باح ةمامالاو عماجلا دحسملا يف ةياطخلا ىلوت

 1 ًاقوخ ةغراف همأك١ لبسيو هاذ تحب قتكتم وهو ةنس نيثالث سانلاب ماي

 11 اوناكو نييرصملا يأ نوري نييليعامسا اوناكمهنال همايا يف ةالولا نم
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 تابخ .ىح لنذألا بصنت

 تدتغا حرا تراب ام اذاو

 ىدعلا ماكحا نيب يئاقم 0

 امتا نهر عاطلا ةلكا

 أمابش ءأم مايالا ف داع دق

 املا اوذبن ةباصع كيلا وكت
 يت رسا نعيفروم يزازتبا اومار

 يتناك بونذلا يل نوبلطتي

 تاصم كرصنو مثرهق شخا مل
 هلو

 المؤم تبت ناالا لآل

 مضاوعلا هلعل (1)

  هبراقا ضعب : ( ميدملا نبا ) دمحا نب رمع

 اماما ناك ام .رصصبت. اميب

 ىناعنلاو ىرسح ءابكتلا اهفلخ
 امامزلا يصعا ال دئاقلا عبنا

 اماشتحا فك نا نملاريسآ وا

 امالا يدصق يف راج نامز نم

 اماه ل ولعن لجرالا ىرتف

 اماه تناك ولو .تزع مهم

 امارطضاو ًالاعتش ولست اهرأن

 اهالسو دو ميهارب ران

 عورا مشا اهب كارت ىور

 علضالا 9يساالا قرخ تلاسو

 اوءضواو ياذا يف اهيغيانس

 ومحو هنضن ىف اكان

 عقعش نانشلاب هيلع نمي

 ,عجر كي ار نسح نم يلو ينود

 أعحاه ب كلانع ثرربس دقو

0 

[ 
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 هلو

 مورصم ىوللاب دنح مم

 يف تللضف ىلبلا حاملا هافخا

 مجاس عمد هيف يفرط فايت
 مهسيع ينار عبرلا يف رذاع له

 ىونلاو يلايللا هدعبت ىوهو

 اهدحو اياطملا اذخ ىبحاص اي

 هنعاو ىوهلا ءاكجأ نيج

 هلو

 لجر نم لاجرلا بلطي ىسع اهو
 ال ن.“ درولا مس بدعلا د رايلاك

 اش رومالا تابسج .يف هموم

 لالذا يأت ةور نع دل
2 

 هبقأمم ترا اءرءا رصل أمو

 1 سادرم نب اص نب رمل نإ دوم نب ا لئاضفلا أنا حدمي اضيإ لاقو

 1 هيلا هه ادشو داسح لوق هيف عع مذا هركاشلو تلح ا 8

 اماوالا . وكشد تتملغ لا ايلخ

 تبغس ام اذا جرسلا لعجاو

 ىرسلاب ابانحلاك اهارت وا

 أبيسعو ان ري ترصق

 موج ميسنلا االول هداشنا

 مومه هارذ يف يداْؤف ىرقو

 ميسرو م دخو اه ىردخت

 و رطاوخ هنشرق نا

 موكلا الا اهنلغش اف يدت

 | لاما نم يرع نا لضفلا نم ٍساك
 لاجواو عور يف بضعلا مراصلاو

 ْ لامآو خاطا بحاصم ىف
 ظ لالقاو نوص عم ةعانقلا نع

 || لاحلا ةقر يلايللا هتبسكأ نا
 وخر

 امادو لاط نا نب.الا ابلقت ال
 اماهللا بذعلا درولاو الك

 أمابس ىئرملا ىلا عارساب و

 امازحو ًانانع تلاط ام لثم
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 ةبه يضاقلا هبا دل يدلاو يندشنا ةدارج يلا نب دمحا نب رم مساقلا ش

 هب رختشو هابا رك ذب ىح نب دما هللا

 الح تدلحتملا 3 ومو اراضقلا طل 0 ْ

 ىلت زيزعلا باتكلا نم 2 لطعت م برزاحلا نباو
 الش هاح نم هنادبع تناكتسا ربثلا ساطي

 ناك دا نب هللا 3 ةبه لضفلا وبا ينداقلا هنبا مهعمو . 499 ةنس دع يفوت ]

 وذ حصف لدح رمش هل سادرم لآ دنع المخم مالا ليج ردنلا 3

 نه لا عمس هتعارب و هتغالب لوق اعاو هئءع هردق عفرل قاقد ناعم |

 اهللاعاو بلحن ءاضقللا يلوو اعيش هيلع ًارقو يرعملا ءالعلا ايا ىتل هلعلو هسا |[

 لئاوا يف ءاضقلل هتبالو كثناكو تام نأ لا كلذ ىلع قبو 47 ةنس يف |

 يضاقلا هيمح ةافو دعب شبل رق نإ ملسم مراكسملا يبا ةلودلا فرش ةلود ْ

 نع دادغب نم هديلقت بتكو ىرسك نب ميركلا دبع نب ىرسك |!
 هرهش نيل هللا يدتقملا ا

 قراعلا مسوا يل امود نم دس دق اه ترفظ تالابل ريوغلاب يل

 قلملا نم مبس امل يداؤف ىمتا نصغ يف حال ردب ةينئلاو َ

 قرسلا بجاو اهيلع ماب امو امل نيرظانلا بولقل ةقارس |

 ققعلا نم تلغب ل صلخل ناو اهتم كارشا نم ءرملا تلشال |

 قلفلا ةرغ انلق ليللا اش الول لعش اذفؤجحلالالخنم تزرااو |

 قرغلا نم نفج احل نيبتس ال ةفكاو نيملا عومدو متالو

 قرتفمو عيدونل هئصل و عمتج لمشلاو هتينفا لوقت

 ههههسممو هسسعج جسم
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 ظ أ ن دسملا نب هللا دبع حتنفلا وبا هيخا نبا مهعمو ٠ هما هيد

 ظ اهدلاو رعش عججو ةنسح عيماجح عججو ةباتكلا ديحم ناكو ةدارج يبا نب يلع

 | ل رعش هلو يهاقلا دبع تاكربلا يبا همع رعشو نسحلا هل دبع يبا

 ا ْ 00 سأب

 راذعلا 5 دقلا فهفهم نداش يد» نم يريم اذ نم

 رانلج اهسرط كسم رطسا ههجو ىلع رعشلا بتك دق

 ١ ىسوم نب نوراه هوخا اماو . ىسيع نب ىسوم نب هلل دبع ينب نم ءالؤبف

 هل ناكو ىربكلا مرواب فرعت ةءرق يف اكلم بلحن ىرتشا نم لوا وبف

 1 يب كالما رثك ١ ىرتشا يذلا وهو ريهزا ور دمحاو ريهز نادلو

 : ىرق يهو نيسلاو ةؤلْؤلو رادقاو لومحو ىربكلا مروا لثم ةدارج يلا

 || ةنس دودح يف يفوتو هللا ليبس يف هب دهاجب سرف ىرش ىلع ًافقو فتوو
 نبريهز نب دمصلا دبع لضفلا وا اذه لضفلا واريهز دلو نش . ل٠

 1 نب دم ركب ابا بلحن ععس مب.لا دودح يف هندالو ىسوم نب نوراه

 || دمحا نسحلا ونا يضاقلا هيخا نبا هنع ىورو هريغو ىعيشلا نيسحلا

 '0 ص هل سيلو مه.. ةتس دودح يف تام هلملو ةعاجو دداعلا قرمشمو

 أ نوبستب هيلا يدعلا وهو ىبوم نب نوراه نب يهز نب حب رفمج وبا مهنمو
 | نيسحلاوبا يضاقلا هدلو مهنمو . كلذ اومس مل نوفرم, ال مهنا انركذ دقو

 اذه نم بلح ةنبدع ءاضقلا يلو نم لوا وهو ريهز نب ىحن نب دمحا

 | نب دمح رفعج يلا يضاقلا ىلع هقفلا ارقو هاورو ثيدحلا ممم دقو تديلا

 | وبا نيدلا لاك يندشنا . بلح يضاق كاذ ذا يناممسلا ناكو يتاعمسلا دمجا



 يف قشمدد وهو ًاضيأ لاقو
 يندو# م ًاصلاخ يلذب تماا

 ةلض يتامالاو يسفن كمن

 قفاوم ءاد حلا اذه ناالا

 هتاتحاف ىنح نا نمج هللا ' امنع

 لع هنع كتنجا 07 نت

 هاف هاوه نع اللا ضرفاح

 مما نيصانلا لاقم يقلاو

 ىدعلا نع كاذ تيفخا ناو يدنعف

 تفلت لدغ لك يشاوح ف 0

 ىوحلا نم نوكا ام ىندال يناو.

 ه5 ع
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 لذبلاو عنملا هدنع ءاوس نم ىلا

 لفش يل وه يذلا لفش ن ين
 لهس عنتمم ءنلا ةاتخ ناو

 لضفلا هلو يل نذلا داعف 7

 لبج هريغ يف يأرلا نا تنين
 لثم هل ام نم بح يلثع ل

 لبق نم ةباوغلاب ةله تار

 ولات الو لت ال مث ةميزع

 لذعلا 32 هبح يف نم بح ىلا

 ولسا يننا يب نوشاولا فجرأ اذا
 5 ل ب 3
 اضيإ لاقو ةوالحلاو قاورأاو ةوالطلاو نسا يف ةياغلا هللاو يرجعل اده

 بيبح نع هتيع بحم ام بيرق نه ىوهللا ىلا يلق داع
 بيص ةءاوغ نم يدخ كد ف كندا معا لاط

 م ص 0

 بيضَتلا نه هيفظع ترهف نس: جملا ةوثن هن كلاع ١
 سيسنلا قحتيعر ول بسن ىنيبو ضارملا كظاحلا نيب

 لع كلذ يل سبل لقتال
 هيف تنا يذلا ف كيدعت ام

(0 

 تارع اين كلما علف
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 ةبحاو سمشلا تاكف متدعب

 مكب رب ىظحب له يرعش تيلاب
 كسا نم هاشح يف ريغمو

 امين عدلا لاح نينصتك 5

 ةللان ىهدلا فورص انيدصقاف

 ةيناث لصولا يلايل دوعت لف
 انتبحا :رم ساي دعب قتلنو
 تنعم م رادقن لع تنك ا

 بع نرف يتونكمي تيتا ناف

 ( بهذ ةقيلب
 تترلا فريش الا تتعاام

 اهرظنن-. ةارلاك :ططار

 *ب لاطإ سيح مدعو وع
 بهذ نمهيف قفا تلز ام

 ماس سلل

 ه# تاكربلا وبا همع : ( دعلا نبا ) دمحا نب رمع

 | دارج يبا نب هللا دبع 0ع نب سصاقلا دب تانيا ربا ا

 ا ١ ميذبتلاو قئافلا رعشلاو قئارلا طخلا هل ماك ؟رعاشسدا ًافيطل اف رظناك
 نا ىلا ةبسنلاب قحتليو هتدوج يف رحبت يذلا

 ظ نسحلا ابا هأيا باح عم علا ناو لضفلا يف مدقتلاب دهشي يذلا ررحلا

 أ لداعلا كلملا ٠ نئازخ لع ًاثيمأ' ناكو ءالعلا نم ةعاجج هنع ىتكو هريغو

 : ةشكو ) هرعش نمو . هنم ةفيطل ةلزيم اذو ينز نب دوم ندلارو

 م ردبلا ناكو الب نم .

 0 01 ردا وع طف

 ”0 مند رذعلا ناف تع ناو

 |١ طخلا يف قناتلاو باوبلا ن

 ١

 بدالا ةهروص نساحم ىرئف

 بسح نم هالا نكي مل نا

 بهذلاب تبتكف ىرج ىتح



 ه:“ ةنس يف ىهاقلا دبع ٠

 يع ىلا ا أ

 م ايتها علا 3 ظ

 أنرس نر يرسل يملا 1 َ

 دئاوع تايلاخلا يلايللا تيلو [

 اوادو ام دعل رجم يبولصواو ا

 الا * يلع وبا هم : ( ميدعلا نبا ) دمحا نب رمع 9+

 ىلا رضع لزب و شيملا ناودد يف همدخو كيزر نب اصلا ىلع هدعب

 هبخا | ىلا ةبتك باتك ردم ف هرعش نمو . ةوأ ةنس يف (م فراخ نا ا

 يم ينبلس دارام اذا لايخ

 ينفج يف سرع نا الا ضر لو

 يندد ىتفلا دجونا ول مب يدجوو

 نظ وا لصولا نم نض ىلع ًافوقو
 يع ؟ربخو مكحنع ينربغف
 نزلا نم وؤزمملا ضاتعتف :انلع

 اعلا هن ىدوا لك اودوزو

 فلخ امل ام ًادوعو يتوفاخاو

 اوفصتنا نكل ينوفصنا امو ىلبح

 اوفيشت نم فيطلاب اوفس ميليلو
 اوفنع .اومنع الو اونأامو اوناخ

 اوفلتثا ىونلا موب ينات لع نكك
 اوفزي انمو يعمد اوحزن اف ينع

 فرتعلو ًاروط ينركشت داكن

 5 يعمدا نم امنا ولو يمت

 بوسالاو : قافشنالا م انساتع



 0. « نسحلا وبا هم :( ميدعلا نبا ) دمحا نب ري 3 0

 ١ ثلم هطخم ةدارج يلا نب نسملا وبا نيشلا بتك لوب هللا هجر يدلاو
 !١ يبا هال ةنازخو تاكربلا يبا هنبال ةبازخو هسفنل نتكلم نازخ

 "نم ( يدنكلا نسحلا نب ديز نيدلا جات هب انابنا ) هرعش نمو هللا دبع
 ليللا لوط اهبف فص ةديصق

 رارق هل رشال بلقو راطتسم ةبحالاب داوف

 راذتعا هل موشال بتعو 2 دصو رحم نم كفا امو

 رارغرزت ابمون نكلو 2 ريزغ مج ابعمد نيعو
 رافشلاو ةنسالا اهمقالت يقالتلا دنع اهنوفج ناك
 راردلا تاخاذا ا. فيكف - - لولح و املاح 1ذهز

 راوا هل عواضلا يف يمل ًابتك ًاقفرم ليللا تيا
 رادملا اهنوخ وا روتف اهارتعاكافلا ك اوكناك

5 
 رافسا اهنعابحبصل سلف تمادو تلاط ةليل كلايف

 راهلا هبهذب محلا لمل اهاهتنم غلبال ابلئاسا
 || وبا هدلو مهنمو . ةنس هه نع هوم ةنس يف نسملا وبا خيشلاتامو

 7 ناك ةلضاف ناكو ةدارج يبا ن دم نب هللا دبع نب ىلع نب هسا ىلع

 ١ -- هجم ديور كين 0 7 " 7 7 75 2

 هم وس ل ل و يقام ا عمان ست ال :

 يلعةقب رط عاقرلاو ةلقم نب هللا دبع يبا ةقب رط خيسنلا بتكي, ابدا ارعاش
 هأبا عمس فسعتلاو فلكشلا نم لاخادج ديج واح هطخو لاله نا

 || رايدلا ىلا هبا ةايح يف راسو بلح همودق دنع يناعمسلا هنع سنكو لحب

 قفن مث هب سناو نييررصملا ريزو شويملا ريما لداعلاب لصتاو ةب رصملا



 كدا هيض نيا بوي ديس ع نيم تنسينا ضنا يبي يي وج جة

 اذهيف هنرك ذ دقو فلؤوملا لاق . دادغل خسرانل ليددملا يف ىنامعلا درك ذو 0

 2 #*« دحلا وبا همع : ( دعلا نبا ) دمحا نب رمع #

 رداقلا دبع 'نب .دمم قب. دحناولا دبع نب بتريسلب 0
 هعع”وةعبسلا ءارقلا فالتخا يفي ذبنلا باتك فلؤم *ىرقملا ين رسنقلا

 اهنم ناسح راعشا هلو هللا دبع نب ىلع نسحلا وبا خيشلا هدلو

 هلضعم هل موب لك ينف نامزلا يلع نع سوسوت
 ةلساسم ف حبصال يللا ةليل د سمح اولعح ولف

 وبا خيشلا هدلو مهنمو . 48١ ةنس دودح يف باحب دجلا ونا خييشلا تامو

 وذ هناوا درفو هنأمز ردص ةدارج ينا نب دم ن هللا دبع ني لع نسما ١

 ةيصلاو ةوالملاو ةيوطرلا نم ةياغ لعادع حييلم هطخو مولعلا نم نونف

 يلح ردصت ةقرو ةفاطل سللا كسيو بلقلاب ليل 00200
 ثيدحلا سيرغ بترو هلكك لذب ادرفتم ةيبدالاو ةيئيدلا مولعلا ةدافال

 م اعورش هنأيبا حرش يف عرشو هطخ هتبار مجعملا فورح ىلع ديبع يبال

 باح عمس . مي هنال هتادوسم نم سراركب هنم ترفظ هف 1

 نب دم نايتفلا اباو ىلا ليعامسا نب هللا دبع متتفلا اباو دجملا ابا هدلاو
 ثلاث يف جعل ادصاق باح نع لحرو مريغو رعاشلا سويح نب ناطلس

 *ىرقملا لع نب هللا دبع دمت ايا اهم معسو دادغب ىلا لصووه١١ةنس نابعش
 مث باح نا دادغل نم ذاق جح ماعلا اده ف ساأنلل رسبت و هريغو ئ

 وبا مالسالا جات هكرداو اهب عمو ١" ةنس يف كلذ دعل لصوملا ىلا رفاس
 ةرفاو ةعامجو وه بلح هنم مهسف يناعمسلا د نب ميركلا دبع دعس

 تمم لاق نيدلا لاك ينثدح . هب ينامملا هرك ذاع هعضوم يف.باتكلا



 # ىهاط وبا هرع : ( يدعلا نبا ) دا نررمع» 0

 . نطوتسافماشلا اومدقو ليقع يب نم ةعاجاهمم جرن ةرصبلاب نوعاط عقو
 | امك اماف هللا دبعو نوراهو دم دلولا نم ىسومل ناكو لاق . لح اندج |

 نآلا دوجوملا بقعلا اماو ال ما بقعا يردا الو هللا ديع هما دلو هلف

 وبا يضاقلا هللا دبع دلو نف . انمامعا مهو هللا دسلو ادع وعم ىو را

 ىسوم نب هللا دبع نب دم نب يقابلا دبع نب ىلع نب ىهاقلا دبع ىهاط
 ٠ ىداجج يف و ممايعاو تبيبلا اذه تاداس ب وهو ةدارج يلا نبا

 | يبا نب دمحا نب هللا ةبه لضفلا ونا يضاقلا لاقف #4 ةنس نم ىلوالا

 هتخا لضفلا يبا يضاقلا هدلاو ةافو لبق تيفوت دق تناكو 2 ةدارج

 ] نيضالل مجونف لئالق مايا
 رادقا مح يناكب درب لهو راثياو ينمىضر نعال تربص

 ران يف وهو يلق درب ينتاو ببص يف هو يعو هد نك مورا
 )آو يتالخاو يترسا نم نبا. ىناج يرعت :يلابللام

 يرافشاءاماهادسيوريفىمظت اهبسحاف يقابيصم مط ذات
 راصنا ظل نعاهتنص املطو اهءاضفلاضرالات دج نساحم

 يرامضاو يرسىلاينيع يار نم هلقثا حابصالا انسك حضاوو

 يراولا بكوكلاكىتف يفاهمابس ةشئاط ريغ ينتدصقا ىدرلا نا

 1 الفخاو رادقا ظعأ "تحير أمو - + تركك نمرادقالا ةيئابه هتمر

 |١ يقابلادبع نب دم نب هللا دبع دجا وبا مهنمو . ةليوط ةارغ ةديصق يو

 أ بلحم ممس ةبب رعلاو ةغللاب ةفرعم هل رعاش . بيدا لضاف خيش دمت نبا

 ٍْآ لسصالا يف اذك )١(

ِ 



 ١ * ( مدملا نبا ) دمحا نب رمع ف ظ

 اذه. نوفرعي ءامدقلا يابا | نكي مل ثدحم م دا وه لاقو هوفرعي لف كلذ

 ىحب نب دمحانب هللا ةبه لضفلا ابا ىضاقلاي دج دج نا الا تسعحا الو

 هرمخ ىارثك< ناك ة عاش ة هنو ةسقاوو أ غم ةدارج يبا نب ريهز نبا.

 الف هببس اذه نكي مل ناف كلذب يممف نامزلا ىوكشو مدعلا ركذ نم
 وبا نيدلا لانج يثدح لاق مساقلا وبا نيدلا لامك يندج . هبيسام يردا

 لبق آر هلأ نخلق دارج يف نب دمت ن هللا ةبه نبا دمج مئاغا

 تنك يذلا اذه يداواي هلل دملا لاقو اكبو يع نيب هللا همحر يدلاو

 نمز ىلا دحا انمام هنا هفلس نع هسا نع كدج ينثدح كيف هؤجرا

 ةبقنم اذهو فاؤملا لاق . نارقلا ف مخ نم اللا ملسو هيلع هللا ىلص يتلا ظ

 لها نم ع اكون اين تلأسو اهاورش هللاقلخ نم كحال فردا ١١

 عد يبيصنلا نب ىهاقلا دبع نب دمح نبدلا نيز يل لاقو اهوقدصف بلح

 اذه انتقو يف دوجوم وه نم لك كل دعا ينلاف رضاملاب لدتسساو يضم

 ادحاو اذخاو عمرك ذش لعجو نارقلا مخ دقو الادحا مهيف سبل قاخ مثو

 ين سقع ناكو : لاق هءاق هللا لاطا نبدلا لاك يد , دخلو مرخي لف

 .:رم لوا ناكف مل ف اع يف ةرصبلا ينك أمس نم ةدارج يف

 يبل صاع :نبادمج نياق ليغ ناد نب ىسوم اهنع مهمم لقتنا
 لاق يندحو .ارجات اهدرو ناكو ةرجبلل نيتئاما دهس بلس نإ

 : لاق ةدارج يبا نيد نبق ةنع نر ,دحخ ماقال

 يف ةرصبلا نم مدق اندج نا هفلس نع هرئأت امف ركاذب يدلاو تعم“

 هنا هغلب هنا رك ذب يدلاو تعمو لاق . بلح نطوتساف ماشلا ىلا ةراجن



 ١ ميدعلا نبا ) دمحا نب رمع ( 6 1

 تامبو تفرصناو نيفاالاتذخاف ايلا ةيبصلا طعاو املا ذَح ناهحلا : 1

 ةيملا يذ يف ىاز نم رسب لبس نب نسملات امو . هم ينرحا 000'

 هته يف  ةدقلع ىلا بسن ام فلؤملا لاق. لكوتملا مايا يف |00١1|
 تام هنراق الف ناروح ىلع ًايلاو ةمقلع ناكو ةئيطملا وه هيلع 0 نال
 'يردا الو ةناكملا هذه يف اذك اه نكل تايبالا ةئيطملا لاقف ةمقلع

 د املا نيك
 1 * ميدعلا نباب فرعي ةدارج يلا نب دمحا نب رم +

 | بلح لها نايعا نم نيدلا لاك بقا و مساقلا ابا ىنكي يليقعلا

 ْ | نب دحا نب هللا ةبه نب دمح نب هللا هه نب دمحا نب ري وهو مهلضافاو

 ١ يبا نب دمخ نب هللا دبع نب ىسيع نب ىسوم نب نوراه نب ريهز نب ىح
 ١ 1 مساو هيلع هللا تاواص بلاط يبا نب يلع نين.هؤملا ريما بحاص ةدارج

 |١ يلا ليقع نب صاع نب فوع نب دلوخ نب ةعببر نب صاع ةدارج يبا

 )| نب نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب ةعصعص نب صاع نب بعك نب ةليبقل
 أأ دعم نب راز نب رخم ناليع نب سبق نب ةصفح نب ةمركع نب روصنم
 4 | ءارعش ءابدا بلح لها نم روهشم تدب ةدارج يبا تبيو ناندع نا

 1 '00 راق نع ًابانو رباك ن عراك ل ضفلا نوثراوتب ةاضق داهز دابع ءابقف
 ' وم ةغاجو تدبلا اذه رام 00-5 يف ورق لك ذأ

 0 لاطا ندلا لامك هفلا باتك نم هلكك لذ القن هرك ذب هعبنأ مك مداها

 | هيلع هتآرقو ةدارج يبا ينب ركذ يف ةدافتسملا رابخالا هامسو هءاقب هللا

 1 نعيلها نم ةعامج تلاس لاقف . ميدمل يدي متيعم مل لوا هتلاس . هب رقاف



 ١ى/ * ميهأربا نب رمع »

 بيجنلا كوخا نيتسائرلا وذ

 فتراذللا تناو نيتسائرلا وذ

 دالبلل 5 اللاوب :

 نوملاعلا طخمتا نأ ا

 ثانتسملا# نمل لبس نب اي

 نامزلا هيلع ا
 فنييبغارال كءارو الو ال

 كررعا مم نبذلا حلفا

 كرلدا اه- - ةدام اش

 كيفو ةمركم لك هيف

 كون يزاغ 1 نانيخي

 كيش نم انكل ام دابعلاو
 كي رضلا ىوامو ثايغلا ىهتنم

 كييكملا برطضا اذا ىئولا يفو

 كولملا 3 كريغل عزفم

 كيخا ىثاح كاوس للطم

 يم 0 هدغلا هّللاو اناو ندشلا ونا لاق . ضورعلا ةسرع ة ةديصقلاو ا
 ا

 ل الا يا 0 0 لاق مث م نا هدخ ىلع ا
 هديرأ ع

 .ةلئالف لايل الا ىنغلا نيبو اس كنتيقل ول ينيب ناك اف ١

 له نكسلو هل نبا بيصن لعب هل ىصواف ةمقلع تايبالا تفلبف تايبالا ||
 هّللاو لآق م تلق امناكم فرعت لاق ةينب مل تاق ثراو رعاشلا اذهل

 لاقو ًامالغ اعد مث انعسي رذعلاو ليلقلا نكلو هبونا امل اذه يتقو عتب ام ْ

 اباي لاقو يلا ابعفدف ةرص يف مثرد فلاب ىناف انرهش ةقفن نم يتب ام تاه |

(0 



 ١ # نب رع بكبر  5

 ركشلاب ىلوا انا هللا ناعس لاف كيلع ينئا ناسلياب يردا ام هّللاو صفح

 ا بمصلا نامزلا يف ىمءنلا ينتسبلاو ىنغلا ينتلوخ كل ءاعدلاو كيلع ءانثلاو
 لضفا يدلو نعو ينع هللا كاز ميجا اههف ينوفحت ناك يتلا لاما يفو

 قادما فورعملا كلذ نوكي الا اتفملاو نسللا لاق . ءازحلا ١١ 0'

 ا 2 لوق. ثيح يميزملا رد هلو هلاوحاو مدنلل ًاصنو توفلا رد َرد ال

 لبس ردحتمو نزح دعصم ال ةينث للق لك يف ىونلا نودو

 || لزج هلئان ناول ىضقنتااماذا 2 هليني لِس لك يف ىتقلا دوو

 1 ول لاق . ةلزنم ىلا هيدوت يح هللا هزعا ةعم جرخا دما يبا يل لاق مث

 31 يضورعلا نزر رك ذ :ىرجب ىح تالا لزا مف هعم تجرشن نسملا

 1 نسما ىلا اباصون نا لبق نيزر تاف ةديصقب هحدتما دق ناكو ىعاشلا

 ' ريمالا حدم بدالاو مملا لها نم رعاش تناك ريمالا هللا دبا تاقف

 5 ظ ١ اهينعمساف لاق ريمالا ابععس نا لبق تامو لثم ركسلا يف هو ةديصق

 1 ©” الواو أهأبا هتدشناف
 0 ا ليحرلل مهلاج اوبرق

 كوعدوام كمه ادرفنم نيمدم اوضمم كوفاخ

 ابهبفو
 كولا في ةربحم ةحدم تامركملا يخاريمالا غلبمنم

 اان ةعواجع نحت قاوق ماظنلا يف ةطساوك يهدزت

 هلئاسر يف ضورعلا ةميرغلا ةديصقلا هذه يرعملا ءالعلا وبا رك ذ دق )١(

 ( 2*7 ص ر) اهانرمشن يتلا



 ١ * ربكب نب رمع»#

 ةزئادلا موسرلا نم انعد لاق رصتنملا بتاكب يصللا نأ دحاو راوشر
 لهس ن. نسعلل نا ريمالا اهما لاقف ريكب ن رم بوف ' ةيلابلا املا

 اهما أي الم لاق رمعاي يه ام لاقف . ةجج نأم يقنع يف هلو ًاماظع ًامعن "يلع

 لع علخو هسلجم نع لاز ىخ - يسلم ىنداو ةضفو ًابهذ يلزم ريمالا

 مثريغو رب رج نب بهو و يعمجالاو ةديبع يباك ملعلا لها ءاسؤرب ينقملاف |

 نا ريمالا ىار ناف هتاقوا نم اذهو هنافاكم لعريمالاب هللا ين ردقا دقو |[

 ندا ةافاكم ىلا ةعيرذو يل ةوبحو يدب لع كلذ لعجمو هنذا لبس |

 كدنعو فورعملا عدوتسي كلثف كيلع هللا كراب صفح اباي لاقف . لعف |
 نسا نذا حلمح دقو مئانصلا ذاخلا يف فارشالا سغرب كلثمو ربلا 5

 نم دحال ليبس الو راهن وا ليل نم رضح تقو يا يف هلخداف كيلا |
 هكتاو نسللا لخداف بابلا ىلا سوو طاسبلا يبا ب ب 000
 كيذا تريص دق هل لاقو ساؤ سولملاب هىصا رصتتملا ىلع لس ايلف هدد ىلع ٍ

 واودغ نم تئش اذا رضحاف كنع بجاحلا دد تءعفرو صفح ينا ىلا

 ريمالا ابا نسملا لاقف. كردص يف ام لب ملكتو كجشاوح عفراو حاد ا

 دبع نكلو اهيلع ًاصرح الو اهبف ةبغر الو ايندلل ًابلط رضحا ام هللاو |

 هدنع هللا مل ددحتنو هلما طسن و هربظدتشل مهاقلبو هنداس ىلا قاتشد ظ

 رسغحاف رصتنأا هل نتماطع دقت بيصخلانب دمحاو كلذ ريغل رمضحا امو ظ

 . ضهنو اركش.هلبقف طاسإلا لع نسملا بك اف تئش تقو ياذ ١
 اذكه لاق رصتنملا نا ىنغلب رصتنملا نيعنع اندعب ايلف هعم تض.منو يفا لاق ١

 أبا اي رمعل نسحلا لل درسا منيلف اذه لاثما ىلعو نورك اشلا نكيلف |



 6 ربكب نب  ميهاربا نب رمح »+ 1 :

 ٍ ٍّو اريل يولعلا هللا ديبع نب تاكربلا وبا فيرشلا انعادول ججخ ظ
 ||| لبقا هل تلقف ركش كاع تار ةردكتالا ىلا رغلا كرب انل ًايدص |
 لاملا يف يندشناف اهعمم_ ناب تلمح دق يل لاقق كقيدص ىلع

 قارفلاو مهنيب ينواتش اك براوقلا ىونلل اوبرق
 قانو يف اهدش نم ينوكرت عرش ديدشتب يد يف اوعرش

 قاوفلا ردقل اوثبلي مل مث يداؤفل اوعلقا نيح اوعلق
 يقايتشا لوطو يتربع اومحر اوراسو ينوعدو نيح ميل

 أ' 2 يقالتلا هيف نوكي مويل ايحلا لبف قارفلا ةقفو هذه
 ظ ْ يبا عم حج ناكو يتشمدلا سارحلا نيبلاطوا ىكح ماشلا 2 رات يف لاق

 كلذ بلاط وبا ظعتساف نارثلا قاخوزدتلاب لول هل حرص هنا تاكربلا

 |١ الو قحلاب نوفرعي قملا لها نا هل لاقف كلذ ريغ ىلع ةّئالا نا لاقو هنم

 ظ بلاط يببا ةباكح ىنعم اذه لاق هلهاب قلا فرعي
 ا *« ريكب نب رحم اع

 |١ نع هلئاس هدنع ًانيكمو هب ًاصيصخ لبس نب نسملا بحاص ناك
 ا رأتك ءارفلا لم هلو ابوح ايزابخا ابسان ةنوار ناكو بدالا تالكشم

 7 || نم هلو قاحسا نب دم "” لاق ءارفلا رابخا يف كلذ ركّذو نارقلا يتاعم
 1 ةفوكلا موب مامرا مود ربظلا موب لوغلا موب نمضتي مايالا باتك بتكلا

 " | لاق نوراه نب نومه ثدح . ضيابم موب ةأانم ديز نب دعس ينب ةوزغ

 3 رصتتنملا يدد نيب يلا ناك : لاق ريكب نب رم نب دم نسملا وا يدح

 ١٠ا/ ص )١( ظ



 ١ * ميهاربا نب رمع

 لوقب دلقم نب دحم نب فيي تممسو :ًايلاط عون لكل نادت لك
 تاقق ةشئاع رك َذ هيف ثيدح يب رف اءزج رمت فيرشلا لعارتا تنك ٠١
 ىلع ةودع ىلع ىضرتت وا لع ةودعل وعدت في.رشلا يل لاقف اهنع هللا يدر ١
 لوقي يسرنلا نب مئانغلا ابا تممسو . ىلع ةودع تناك ام الكو ىشاح تلقف ||
 هتععسو ةءانللا نم لسغلا ىرب ال بهذملا يدوراج رمت فيرشلا ناك | ا

 جحش ةثاعبرا نع ا نبكف ةفوكلا يروصلاهللا ٠ وا لخد لوش |
 نم ايش نيحبس نع هندفاق يلعقسلا كرابملا نب هللا ةبه انيلع مدقو ا

 ين يوري دحا مويلا ةفوكلاب امو نييفوكلا

 انسح اهف را مل انهلا تلخد يفا

 دابق وسل ةدلب مارح يفف

 لاقق اليسف سرغي وهو رمت ضير شلاب ارم نيبارعا نا سو
 اذه ع نساك ايذأ هربك عم حشلا اذه عمطيا رخال امهدحا

 رونتلا يف فورخو ىعرملا يف شيك نم ا ١ 3 لاقف ليسفلا
 لاق . لاق شدا هي>اصل مش مل يذلا لاَقف رخآلا ميش هلو |هدحا ميفف

 كلذ رمث نم لك ١ ىتح شاعف راوس دلجسيف سلا 0
 ملل حرش باتك اهم : فيناصت ٍفيررشللو . ليسفلا

 ن* ظح اذ ابدا ًارعاش ًاضيا تاكربلا يبا ئحشلا وبا دمت نب ميهاربا ناكو
 ميهاربا نب رم تعم“ مالسالا جان لاق“ ".هباب يف روك ذم وهو ةغللاو وهلا

 قارعلا ىلا نيهجوت» ماشلا سابارط نم انجرخ ال لوش يدم زلا دمح نبا

 ارب 0١



 ه# ميهاربا نب رمع ©

 * دجحا نب دمحخ نب دم نب مهاربا نب رمح زع
 ”يذ نيسحلا نب يحب نب ةزمح نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نإ

 لأ طبسلا نيسملا نب نيدباعلا نيز يلع نب ديهشلا مامالا ديز نب ةعمدلا

 اةفوكلا لها نم تاكربلا ابا ىنكي مالسلا هيلع بلاط يبا نب يلع نبا
 يف ينامملا هرك ذ اهف تام ثيدحلاو هقفلاو ةغللاو ومتلا ةمئا نم ماما

 "نم ردقو نيولعلل ينلا ةلبسملا يف نفدو فتقملا مابا يف هم ةنس نابعش

 (| مساقلا يبا نع وم أ ذخأ 44+ ةنس يف هدلوم ناكو افلا نيثالثب هيلع ليص

 | ىلع يبا هلاخ نع ثراولا دبع نيسحلا يلا نع يسرافلا يلع نب ديز

 | ١ محلا تب نب دم واو يرهشلا ىدثاداعنلا وبا هنع ذخاو يسرافلا

 ”لوقب هتعمس ريسبلاب اعناق رقفلا ىلع ًارباص شيعلا نشخ ناكو يناعملا لاق
 | مم . ةفينح ابا ينمي ناطلسلا بهذم ىلع يتفا ينكلو بهذملا يديزالا

 ١ نب دم جرفلا با ةفوكلاب و روقنلا نب نيسحلا اباو بيطملا ركب ابا دادغبب
 أ بلحو قشمدب ماقاو ةعاج نم عمو ماشلا ىلا لحرو هريغو نزاللا ءالع
 : ساوحلا ميلس« ا ترضحو لاق . ةدم

 ١ ةفوكلاب يناقم لوط همزالا ت دكر سرت ضاش ملم طغى كك

 ١ داقتعالا يف ًائيش هل يتمزالم لوط يف هنم ت تم امرا تاركلا يف

 || نم ةدش يل جرخاو هراد باب يف ادعاف .ًاموو: تنك ينا يع هلركللا

 || اكتم !ءزج اهف تدجوف نييفوكلا ثرّدح اهنف دقتفا تلعجو هتاعوعبم
 1 يدب نم هذخاف هعلاطال هتدخاف لمعلا ريخ ىلع يحب ناذالا ميرنا

 ْ كس نوكي نا ملاعلل يخي لاق مث كريغ بلاط هل كل صن ال اذه لاقو

 "انشق



 ١.١ 6 ةزمح نب ةرامع 2

 . هرافسا ضعب يف روصنملاو روصنلا ةفيلخ دادغس يدبملاو جارملا ىلع

 رادلا فصن ىلا هيدب نيب لخد هللا ديبع يبا بجاح ىلع ملط الف لاق

 نيب سلجو هيف هساجاو هسلحم نع 0 هللا ديبعوبا هار ايلف هعم تلخدو

 راند فلا اتثاموهو ه>ارخ طاقسا كاسر لجرلا لاح ةراع هلعاف هيدنإ

 ديبع وبا هل لاقف لبقملا ماعلا يف اهدرب فلا يتئام لاملا تيب نم هفالساو

 هل لاقف . لبقملا ماعلا ىلا هجارخي هرخؤا ينكلو ينكم ال اذه هللا

 يندجوتل كلذ نودد عنقاف هللا ديبع ونا لاقف كنلأس امريغ لبقا تسل

 ضيف ةلملق هللا ديبع ماولتو ةراع ىلاف . لجرلا ةجاح ءاضق ىلا ليبسلا

 هسلجم ىلا داعف يلام يف كلذ لمتحا انا لاقو همكب هللا ديبعوبأ ذخاف ةراعا

 هتنسل لجرلا جارخ طاقساب جارللا لماع ىلا هللا ديبع وبا بتكوأ

 يف هنم عجز مرد فلا ينثام هفالساو هللا دسع يبا ىلع هب باستحالاو

 مو كيخا دنع تقا ول هل ت تاقف انجرخو باتكلا تذخأف . لبقملا م املا

 ىلا همم :ترضف روبعلا نم ادد دنبأ تسلا لآ 000 يف دما

 ربع ىتح تفقوو عضوما

 الاوا دعل تداعف ءاعابهش نبل نم ناقل مراكملا يذه

 ةئيدملا لها نم لجر هل لاقماق الف همظعاف يدبملا ىلع ًامون ةراع لخدو

 هلك ماظعالا اذه هتمظعا يذلا اذه نم نينمؤملا ريمأ اي نيبشرقلا نم

 ريما اب لاقف هيلا عجرف همالك ةراع عمسف يالوم ةزمح ن ةراع اذه لاقف

 نب ةزمح نب ةراع تاق الا كيشارفو كيزابخ ضعبك ينتلعج نينمؤملا

 يناكم سانلا فرعيل سابع نب هللا دبع ىلوم نوبي“



 ظ ه# ةزمح نب ةرامع + ١١

 ظ يراب عايض هل تناكو ناجرج له نم هب ىنعل ناك لجر سا ىف ةزرخ

 تصققتن دق هتمعن ناو او هيلي ةءانك هيلع در

 هام هغابم ناكو ةنس هجارخ خت يف هرما حالص ناو تريغت دق هلاحو

 ارق ايف ةلبقتسملا ةنسلا يف هيدؤتو هتعيض ةراع ىلع هب ىوقتيل هرد فلا
 "يذلا لأما نم رفعج وبا هبا همزلا ام بقعب ناكو هنم غلبو همن هءاتك يبا

 ظ 'نم ينب اب لاقف هيف هناوخا عيمجم ناعتساو هكلم نع هب جرفن هيلع جرخ

 | نب ةراع ىلب لاقف يردا ال تلقف لجرلا اذه سما يف هيلا عزفن انهاه

 | 1١ نأكو ةلجد تدما دقو هيلا ترصفلجرلا لاح ةفرعو هلا رصقةزرح
 "كلذ هتملعاف هشارف ىلع عجطضم وهو هيلا تاخدف يبرغلا سناجلا يف

 أ نإلجرلا ليقث تضهنف كلذ ىلع هزي لو رسملا بابب ادغ يل فق لاقف
 ١ تححصا اذاف هتيجحم كلن ينب اب يل لاقفربملاب يدلاو سابعلايبا ىلا تدعو

 م دع ةليللا كلن يف ةلجد تءاج دقو رسألا باب ىلا تودغف هدعول دغاف

 ا ةدايز ىلا "اع نيبال ن نم سانلا متناو روسملا عطق ميظع
 اع رم 00 اذا تاي

 ب ينا عضوم ا يف هنالغو هباود فلخ دقو هعم "يش الب تيدر ل

 ]| تلعح تاقف هيلا تودغو تلزنف يرذص المو نىنيع يف لس هتأر الف هنم

 1 نب اي فلخاو ةادعا تنك لاق هذدس . تذخاف مويلا اذه لثم يف كادف

 1 هيلا تمدقف تاه لاقف ينوذرب تلقف لاق ءارك نوذرب يل ىلطا يخا

 |١ كاذ ذاوهو هللا ديبع ابا دبربهجوتو يالغ نوذرب تبكرو دك يبوذرب
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 4 « ةزمح نب ةرامع #

 يبا نب هلل دع انثدج ليعامسا, ن نيسح انين ينطقرادلا لاق .٠

 ىتاطا نالس نء رفعج نب ليعامسا نب دم نب ميهاربا انثدس ديدن

 3 يبا ناكلاق عيبرلا نب لضفلا ينثدح يمنا مالس نب دمت انثدحا

 لاقق هيف يأرا يس يدهملا ناكو ةرامت ”لتعاف لاق ةزهح ن ةرال همزالع

 هشرف عبب ىلا ىضفا دقو ليلع ةرامع كالوم نينمؤملانريمأ اب انف قاما

 هيلا لمحا ةلاحلا هذه ىلا غلب هنا نظا تنك انوةتعالشت لاق ١ هوس

 المح لاق . بحي ام اهدعب يدنع هل نا هلعاو عيبر اب مرد فلا ةثامسمح

 مالسلا كئرش كوخا هل لقو كم ىلا أم بهذا يل لاقو هتعاس نم يبا ٍ

 كل سماو كنء هتلفغ نم رذتعاف. كرما نينمؤملا ريما تركذا لوشو'

 طئاملا ىلا ههجوو هتبناف لاق . سحن ام يدنع كل لاقو ماردلا هذهب

 لاقف . . عيب رلا نب لضفلا كيخا نبا هل ت تلقف كنا نم يل لاقف تح

 بح انك دقو انل كنموزا لاط ناك دق لاقف ةلاسرلا هتملباو كلب ًايسنرم

 . كل هذهف اه. فرصنا تقولا اذه لبق -- كلذ ىلع كئفاكت نا

 هتملعاف يلا ىلا تفرصناو ا لاغبلا تكرتف هيلع درا نا هتبهف لاق

 عجارب نم ةرامع سيلف اهف كل هللا كرا ل

 ديشرلا مايا يف ”ادئاز .ءاملا ناكو نسودبع نبا لاق .هتكلشم لام لإ

 ا ل نم ةفوذملا عضاوملا اوفرعيل داوقتلاو دلاخ نحن بك

 ةوق ىلآ رظنب, فقوف رودلا ىلا زد تاينسملا ماكحاب ماو داوقلا قرفف
 يف هلثم تير دق ىح لاقف ءاملا اذه لثم ان اونا موق لاقف هترثكو ءاملا

 نب هرامج ىلا اهنف ينهجو هأبا ينعي دلاخ سابعلا وبا ناك نينسلا نم ةنس

(0 



 ١ ه ةزمح نب ةرامع »© /

 امرت نالبق لاملا كيلا ىدا نا هل لاقو هتبلاطع ديزي نب هللادبع نوع أيا

 هل هتلمح تناكوهيلع اننا هسأرب ينتئاف اللاو اذه امون نم يعل

 'ةرام لبق نم الا سيلف ةليح انل تناكن ا ”ينبي يل لاقف لاملا رشع غلبت
 _ مدقت مث فرطلا ينرعي ملف هيلا تيضف هيلا ضماف كلاه انآف الاو ةزمح نا

 | |١ لاقف لاما انعج ناربش ىضَم الف انيلا لمف لام" لمح هتعاس نم

 | لاقو بضغ هربخ هتفرع الف هلام هيلا داف مب ركلا رللا فيررششلا ىلاضما
 ١ ةلعا تننفو هتيبحا كنكلو ال تلتف كيبال اراطسف تنك 1 كحنو

 ام هللاو ال لاقف يلا ىلا تدعف كل وه لاقف هنع ىنغتسا دق لاما اذهو

 راص ىتح هب تهبشتف مرد فلا اّنا«ةنم كل نكلو هب كا يسفن بيطن
 يف ينطقرادلا رم ن يلع نسحلا ونا ثدحو.هتقرافم عيطتسا ال ل الع

 1 'انادح ليعامما ن. نسحلا يضاقلا انثدح 5 ءازؤسلا يف هفنص هل باتك

 4 لاق يثرقلا ليعامسا نب دم نب نوراه ينثدح قارولا دعس نب هللا دبع

 || هدلو ضعب يملا بوءاونا ثعب لاق يملا بوبا يبا نب هللا دبع يتربخا

 أ لاقف لبسم رتس ىلا يناثدا مث لاق بجاملا هلخداف ةزمح نب ةرام ىلا
 ا يل لاقف طئاحلا ىلا هبجو لوحم 0 وه اذاف تلخدف لخدا

 | كتجاح ركذا بجاحلا لاقف مالسلا ىلع درب ملو تماسف مس بجاحلا
 ١ د ركذبو م السلا كئرش بوا وبا كوخا كادف هللا ا هل تاقف

 | نينمؤلا ريمأ 5 يلوسر ناكم تنكل هالول لوقبو ههجو رتسو هضبب
 ا( لثم يفو لاقق مرد فلا ةثامثالث تلقف كيبا نيد كو لاقف ينع هءاضق
 [١ ريغ ينلك الو يلا تذتللا امو هعم ابلمحا مالغ اي نينمؤملا ريمأ ملكا اذه



 / * ةزمح نب ةرامع

 رواج راجين ىفوا الو دوب مهف ةراع نه قوعاب لف

 رئاودلا ىدحا سانلاب تلزن اذا ةهاد تائئانلا دنع مرك و

 رداغ ريغ هدبع يفو نكر مهتعاو ةرامم نم لبح تدع

 رصاواو' :مالثع + ىرغ : تع ةءاتج نع هلتني يذلا ناك

 راازو ناع لك ئوخمو ماركسسملا لزيمو ريجتسملا ذاعم معنف

 يرايشبملا هدشنلا ام هئم رعش ةراعلو

 مسجلا ةمص يف ىننلا نا هب تحد ار هد 'نوكشن ال

 متسلا عم ايندلا ةراضغب . ًامفتنم تنكا مامالا كبه
 ىلع ةرصبلا لها عفر هنا طقرالا ركذف هبجعو ههعتل ةرصبلا لها ههركو

 ريمأ اي هللاو لاقف كلذ نع يدهملا هلأسف اريثك الام ناتلا نإ |

 ترن ام يتبي بناج يف اهنورك ذب يتلا لاومالا هذه تناكول نينمؤملا

 ليلخ نب اص لخدو . اهيف هعجارب ملو قداصل كنا دهشا لاقف اهيلا
 هداجاف نيرمعلا ةريس هل رك ذو اليوط هاكباو هظعوف يدهملا ىلع كسانلا

 هل ركذو تاداعلا نم هل ثدح امو هلها ريغتو نامزلا داسف يدهم

 ةزمح نب ةرام مهبف رك ذو ةمعنلاو لاومالا نم محل امو هباعصا نم ةعاج

 نم اهريغ ىوسو هيفربو الام ىوس ربو» جاود فلا هل نا ينغلب لاقو
 ديدش كمر نب دلاخ نب ىح نب لضفلا ناكو .أم رد ينلا فانصالا

 تامح 'ينث اذه تاهبه لاقف كلذ يف بتومف بجعلاو هيتلا مظعربكلا

 نم سراف ني ناك يبا ناف ةزمح نب ةرامت نم هتيأر ال يشن هيلع

 يدهملا رماف ناودلا تناك كلذ جرخاف مرد فلا فلا هيلع لخ يدهملا



 ثا  ةزمح نب ةرامعل 35

 |||| يثملا لاقف كلذ اههبال تلاقق اهلسارف ةليمج ةرارعل تنب لاح يداحلا ىموم
  عضوم يف كيلا هلاصنا ىلع نيردقت كنا هيملعاو كيلا ريصملا يف هيلا

 . هتلخداف ابيلا ريصملا ىلع هسفن ىدوم لمحو كلذب هيلا تاسراف هرئا ىنخ

 "00 راع هيلع لخد ابيف لصح الف هل تّدعاو تشرفدق ةرحح

 الخ وا انيف دبع يلو كانذخمأ انهاه عنصت اذام ريمالا اهيا كيلع مالسلا

 | درو ةفيفخ ةرد نبرشع هب رضو هعضوم يف حطبف هب سما مث انئاسنل

 |١ يعدب الجر هيلع سد ةفالملا يلو الف هيلع كلذ يداحلا دقتحُم هلزنم ىلا

 مردفلا فلا اهني ناكو ةفوكلاب ءاضيبلاب ةفورعملا ةعيضلا هبصغ هنأ هيلع
 | بنو ذا هنريضح ةزمح نب ةرامعو ماظل سلج دق موب تاذ يداحلا انيبف

 || هتلاها داراو كمصخ عم سلجاف مق يداملا هل لاقق هنم رظنف لجلا

 | اذه يواسا الو هل يهف هل تناك ناو هل يهف يل ةعيضلا تناك نا لاقف

 ظ ظ 000 امن يدا داتو . ًايضعم فرصناو ماق مث سلجم يف لذنلا
 1 لعفف جارحلا عم ثادحالا هيلامضي نا هلاسي هيلا ب تكف ةرصبلاب جارملا

 ا  لاقف اهمذ روعا ةراع ناكو . جارخلا ىلا ةفاضم ثادحالا ءرلقو كلش

 ظ ةرصبلا لها ضعل هيف

 اليلق الا ىرتال كنيعو نيعب الا ىرت امو كلارا

 اليفكىرخالاكنيع نم ذفن نيع ءلمب ترظن اذا تناو
 00 نيت نكللا نط - ًربش دعب .كتار دق ياك

 لاقف سابع نب ةل هحدمو

 رباخك مهنع كيبني الو معو ةربخم لاجرلا تب رجو تولب



 0 6# ةزمح نب ةرامع

 بر نالف سانلا لوق:سمجبارام لوقن ناكورهللا رفنتساو ايار[ 1 ١

 نافرستسو نافصاوتس هبمتو ةرامج ةوخم :تناكو هراالا باكو هد اما رادلا

 نا ههدخ ضعل صاف هدنع نم أموع جرخو هب ثبعل نا رفعج ودا داراف

 لو ةرام ىضمو فيسلا طقسو ال ما هذخايا رظنيل هفيس لئامح عطق

 نم ناك ةزمح نب ةرامع نا هب قشب نمج نوراه نب نومي* ثدحو . تفتلب

 مارباو ضقتن لوقب و عوجرا م هئاطخ لع يفي أطخا اذا هبت |[

 يثاع ًاموب ةزمح نب ةرامس ناكو كلذ نم نوها أطّلْلا ةدحاو ةعاس يف |
 ريمالا اهما اذه نملجر .هل لاقف هدب يفاهدبو روصنملا مايا يف يدهلا |
 ةراعل كلذ يدبملا رك ذ لجرلا ىو الف ةزمح نب ةراع يمع نباو يخا لاقو ||

 نم يدب َّللاو ضفناف يالوم لوقت نا ترظتنا امنا ةراع لاَقف حزاملاك

 امون تفرصنا لاق هنا ةزمح نب ةراع نع ىكحو . يدبملا كحضف كدب
 ترصاملف يلزيم ىلإ ديعلاب يدبلل عيبا نا دعل روصنملا رفعج يبا راد نم. |[

 عيا نا ىلع مم دق نينمؤملا ريما نا ينغلب دق لاقف.يدبملا "يلا راص هيلا

 تيضف لاق هنلتقال لعف نْل ًادبع هللا يطعاو يدعد دبعلاب رفعج يخال |
 تلق كل ءاجام ةراعاي هيه لاق هيلاتلخد الف نيئمؤملا ريما ىلا يروق ند |

 يدبملا كءاج ينربحم نا لبق هب كربخا اناف لاق هرك اذ انأ ثدح سعا

 انتلاث تنك كّناكل نينمؤملا ريما اي هّللاو تلق . تيكو تيك كل لاَثف

 نب د#لاقو . هللا: دبع ايأط كلتك رمت نا م هيلع قفشا نحن هل.لق لآق

 روكو زاوهالاو ةلجد روكي جارملا مرخ 2 ةرا روصنملا دلق دادزب

 غلبو .روكلا هذه عيج دلقتب ةرامصو ٠6 ةنسروصنملا يفوتو سراف



  ةزمح نب ةرامع 1

 . هذهو ضرعلاو نب رخلاو ةماعلاو زاوهالاو سرافو ةرصبلا ةبالو نيب هل عج

 نب ناملس | 17 سولار بعاد ف نب ىلملا تمج ل !امعاللا ظ

 عيفر ردقلا ليلج ًايرس انين ةرابمع ناكو سابعن نب: هللا دبع نب ىلع ظ

 || ةرامع فرعي نانا ناسح زايخا 'هلؤ نسسآنلا ريكك سفنلا

 | نب بوقعي تنب ةلس ما نيب وهنبب ىرخ هازنتلا ةادشو ردقلا ٌواعو ربكلاب |
 ٠ | كرضحا انا سايعلا وبا ابل لاف اهلهاب هيف هترخاف مالك ةيموزخملا ةلس ظ

 ا راضحاب سما مث هلثم كلها يف سيل يلاوم نم لوم ةبها ريغ ىلع ةعاسلا |
 || رييغت يف دهّتجاف روضحلا يف لوسرلا هاناف اهيلع نوكي يتلا لاخلا ىلع ةرامع |[|

 | يف ةرامح اذاو رتسلا فلخ ةلبس ماو-سابعلا يبا ىلا هب ءاجخ هعدي ملف هيز ظ

 ا( ريما اي لاقف هرعش رتتساو تماق ىتح ةيلاغلاب هتيم خنطل دق ةكسمم باين |[

 ا نهدنب هيلع ىرف لالا اذه لثم لع ينارت ناتحا تنك ام نيتمؤملا |

 1 اادموم يتبل يفامل ىرتا نينمؤملا ريما اب لاقف ةيلاغ هيف هدد نيب ناك |[
 1 يتنا هلعا مدازل تلاقو ةليلج ةهق هل تاكو ادقع ةلم ما هيلا تجرخاف |[

 "| تلاقف ضمنو هيدب نيب هعّضوو سايعلا ابا ركشو .هدبب ذخاف هيلا هتدها |[
 1 اذه هل لقو هب هقحلا مداخل سابعلا وبا لاقف هيسنا امنا سابعلا يبال ةلس ما ظ

 1 ىدا الف هددراف يل وهام هل لاق هيلا لبضو ايلف مداقخا هعبناخ هتفلخ ملف كل |

 "[ ابا فرعو دقعلاب مداخلا فرصناو كل وهف مدا تنك ناكل لات ةلاس)ا

 .رتشاف يل هبهو دق لاقو ةلس ما ىلع هدر نم عنتماو ىرجام سابعلا

 9 يف فيغر فلا يراد يف زبخم لوقب ةرامج ناكو . رانيد فلا نبرشعل
 اهنم. لك آو .ًالالخ ًافيغر نوعسنو ةعسنو ةئاعستو فلا اهنم لكؤيي مو
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 * ةنأبل يلا دلو نم بتاكلا ةزمح نب ةرامع ا

 يبا ىلوم مث حافسلا ىلوم اههنع هللا يضر سابعلا نب هللا دبع ىلوم

 نيالا ةارس ف ادودنمت اع رك اداوج يحسم اها نأ وسلا 28

 هنامادش مدمن يدببلاو نوضتملا ناكو ايهذ روصا نالوا 1
 امل يلوو هقح بوجوو هتبافكو هتغالبو هلضفل هقالخا نالمتحمو

 رايك" لامعا

 داتك ىابملاىبل ارت ىلا سيحل ةلاسر تاتك اهم فاس ٠

 .ةديملا ةحاصقلاس تكيف ةدودسم ةيناهام ةلاسرلا تان 0
 نب دلاخو ةزمح نب ةرامعو عفقملا نب هللا دبع ةريشع سأنلا اذ لاش ناكو

 هللا دبع نب ملاسو خيش يبا نب سناو رجح نب دم نب دم نب رجحو ددزب
 نب فسو نب د_جاو يدع نب رابلا دبعو حبرص نب ربزهلاو ةدعسمو

 نب ةرامع حافسلاسابعلا وبا دق سودبع نب دم هللا دبع وبا لاق . حيبص

 ناو م عايبص سابعلا نب هللا دبع ىلوم ةبابل يبا دلو نم نوميم نب ةزمج

 عايضو ضبقت مل امناف زيزعلا دبع نب رم دلول عايض الخ نأو ص لاو

 سابع نبا ىلوم ةمركع دلو نم ةرامتب يطخلا لاقو . مدعاسو مثالاو نم





 سدانلا ءزجلا

 ا هاا اقل هناا الكا ااا اك اظل طا انااا اا لااا كا اا قاما اال اطلاقا اا الام الاهل! هاا ااا اا الاقل

 يس صب كيسا رع بطم ْ
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