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 1 م5 1155. هد دى طتعاط غطغع عءعدعغ هأ طلق 70111206 15 5325م0 1ع 05

 محعمغلممعل آم ةطع ظءعادعع غم 701. 111, 1, 712. ل10. 1,103 ه1 غطع
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 طرمواأءعودمدت الط تطقمتا020 .4ططوم ه1 وصمت طدقتر 12017 طع ]0112 م10 ال7
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 * مجارتلا تسرهف 012

 ةفيحص -

 نازولا د نب ىلع 9
 لقعم نب ىلع ١

 مرتالا ةريغملا نب يلع 2١

 يفريصلا بجن* نإ يلع 5
 يبياخلا روصنم نب ىلع 50

 ةلخود روصنم نب ىلع

 يورسشلا يدهم ف يلع 2

 ( يتبيدلا يطويسلا دنع ) يتنزلا رصن نب ىلع 300
 دعس نب رصأ نب ىلع 50+

 يجوردنفلا رصن نب يلع 3

 ينارصنلا رمصن نب يلع 2

 ينيسمرقلا نوراه نب يلع

 مجنملا نوراه نب يلع ا

 الوك ام نب هللا ةبه نب ىلع 48ه

 باولا نب لاله نب ىلع 5

 اًشوح ميطا نب يلع 55

 هجنانكشخ فيصو نب ىلع ة"0
 مجنملا ىحبي نب يلع 56

 لاقيلا نب فدسوب نب ىلع ه٠ا/

 يطفقلا فهسوب نب يلع 2

 تاحالطصا لاخلا ىلإ 4
 هناتسالا يف اشاب دم هداز يلب ريوك ةناخبتك يف ةدوجوملا ةخسنلا هب داري ق

 ىابموب نم سابع دم ذاتسالا اهلسرأ ةخسن هب دأرب ب

 « همدعل » هأئعم ب

 مجنلاو ثرلا نيب دوجوملاب قلعت ةظحالملا نا ىلع لدي *



 ةفيحص |
 يناكسالا دم نب يلع "9 |

 ىزاوهالا د# نب يلع 9 ْ

 ماسي نب دم نب ىلع "4 |

 يسويلطبلا د نب يلع | ٠9
 يخونتلا دم نب ىلع "9 |

 ىديحوتلا نايح وبأ دمح نب ىلع "ل |
 يروملا دم نب ىلع | 4٠١

 رانيد نب دمحم نب ىلع "ل8 |

 ىرائيدلا دمحم نب ىلع ة*ة |

 ىدرلا دمحم نب ىلع | 47٠

 ىواخسلا دم نب يلع 5 ظ

 ىديعسلا دمح نب ىلع |

 نوكسلا نب دم نب يلع 8٠
 يطاشمشلا دم نب لبع ”/ه ظ

 ىرهاطلا دم نب ىلع ””8

 ينارمعلا دم نب ىلع | 4١١
 ديمعلا نب حتفلا وبا دمحم نب ىلع ”417/

 يحيصفلا دمحم نب يلع 6 ظ

 ىزدنبقلا دمح نب ىلع | 4٠١
 ينانك-لا دم نب ىلع ما

 ينوكلأ نب دمم نب يلع
 ينئادملا دم نب ىلع ٠5”

 يدرواملا دمحم نب يلع *ا/
 ىدنواهنلا دمت نب ىلع مالو
 ىورطا دمح نب يلع "ل٠
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 7 مجارتلا تسرهف )+ ظ هزم

 ةفيحص

 يناجرجلا زيزعلا دبع نب يلع
 يره وجا زيزملا دبع نإ, يلع 94

 نامعنلا بجاح نب زيزعلا دبع نإ يلع

 يورقلا ينغلا دبع نب ىلع

 ىنيوزقلا كلملا دمع نب ىلع ”11/

 - يقيقدلا للا ديبع نب يلع ١/8
 يمسمسلا هللأ ديبع نب ىلع اك

 يناحيرلا ةددسع نب يلع 8

 ىرانصلا قارع نب يلع

 يحئاطبلا رك اسع نب ىلع ؟ا/*
 يقربلا ىلع نب ىلع 5

 حارخلا نب ني نب يلع «اب//

 يعبرلا ىسيع نب ىلع ؟88

 ينامرلا ىسع نب يلع ٠
 غئاصلا ىسع نب يلع فكن

 ساهو نب ىسع نب ىلع 81/

 يناوريقلا لاضف نب ىلع
 يتزملا لضفلا نب لع 4
 يناجنسلا مساقلا نب يلع 58
 يناشاقلا مساقلا نب يلع 96

 هيوناب نب كرابملا نإ يلع ٠٠

 ينايحللا كرابملا نب يلع ؟ةو
 يخودتلا نسحملا نب يلع ١*”

 شفخالا دمحم نب يلع 9

 نالسرا نب دم نب ىلع ٠



 ةفيح
 ةرامت نب ةزمح نب ىلع ٠

 ياسكلا ةزمح نب يلع 18+

 ةفيلخ نب يلع
 يوحنلا سيد نب يلع ”*
 يتيببلا ديز نب يلع ”*8
 يناشاقلا ديز نب يلع 7

 شفخالا ناملس نب ىلع
 يدادغبلا ناملس نب لع 4
 ينملا ةرديح ناملس نب ىلع 19
 يروباسنلا لهس نب يلع 8
 مالسلا هيلع بلاط ينا نب يلع "47
 يوحنلا ىهاط نب ىلع 6

 يوحنلا ةحاط نب يلع 5
 يدزالا رفاظ نب ىلع ”08

 يئونلا سايعلا 1 يلع حا

 يك اطنالا هللا دبع نب لع 5

 يماذجلا هللا دبع نب يلع 5

 هيبشلا نب هللا دبع نب لع

 يسوطلا هللا دبع نب ىلع فرحا

 بيط ينا نب هللا دبع نب ىلع 31

 "ىثانلا هللا دبع نب يلع ”خه

 يورطا هللا دبع نب يلع 738

 يلذطلا رابخلا دبع نب يلع 68

 زازا نمحرلا دبع نب يلع

 راصعلا نب محرلا كيع نب يلع 5



 6 ىجارتلا تسرهف ا ْ نكدزلا

 ةفيح
 لوسح هكر نسحلا نب ىلع ١١6

 يبحلا مش نسحلا نب يلع ١

 ةقدص نب نسما نب ىلع 4

 يبقصلا نسا نب يلع ١١6
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 سانلا ىلع همدقب ديمعلا نبا ناكو يلا لخد اذا هل نوموقو هنومركي
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 0 نع الا فايساإلا *

 ىرسلا ىوس تاّشام كليخ لان

 ىرت نا كدنع دنلا ضي تادأع
1 

 ةمعل يدسم ىهدلا لشم را و

 تاةجامءعوسففرهدلارذغ 1

 هلو

 هنايش ىذام لوقلا دئرف ء يضم

 0 هاف قراشي

 هلو

 2 نامزلا دب لوصي, قرخ
 هرثكو عينصلا 2 ىلع طعم

 لم 5 تمدو اعنلا كل ثماد

 هناف ضي رقلا قب ام تيشو
0 . 

 لح هدوح  ةماخلا دخل مرق

 ضوع هفيس يراىغ نم هءأر يف

)34( 

 ه+

 دماحلا اهادب نعم 3دوأل امو

 ديب اه لطلا ريغ ىف لاو
- 

 نويييسعل | نيحالا سم 1 ارح

 .٠ 3 - ٠

 أمصغ اهدخارو اوفع أم دوج

 ان د هل كلا نإ لئذف هأذد

 كليم ليفل اشو نك : ولف

 دملح عقولا يفوهو هأدع قلو

 ع

 ركحشف هأوس ماوقا دوجتو

 1- مك اهنا تورس أم 17 7

 رعد كريغ ضور نع هنأرا

 رجل ب وطخلا ل لع قلع

 لجو 3 نم ىدزلا باق 5

 لدب املا بوص نم هاياطع يفو



 / هء8

 هلو

 امناكف ىلبلا نم نضع نمد

 الف ىنم ىرشلا ررش رلغ 0

 هامل لكأت ليل لك يف
 ْ ل تزوج الب جاد
 الخ ناو مالظلا قالخاب ن 1 / تا ةسحأ

 هك ذل أم نكلو 4

 امناو توفجلا ناوشن : د فلما نايعنا هانا

 فقال ىلا ققرلا تاذ.لز ا ءاع

 ء
 كسمم كنع ايحلاو ينوفج اقرأ
 اوقسولو ساكر يغ نم ىششا اولاقو اق

 اهتز 1 ااا تت د35 لاني

 يلفبلا دم يجانتكرب ىونلا تيل ظ
 أسبعم ه4ضفل اش دودصلا راص

 كي قارفلا طش نم لوا باقلاو ١ ا لأ

 ىوهلا نم دندجل لب ْ: ١ لبس ملو تيلب

 # يقطنملا يلع وبا 9
14 

 اداوع املولط حاير ْ يف 1
 اداؤف بحل ل ::

 ادانز تامركل 0-0

 ٠ أع
  ادامغالا كتنلكو ا

 .اداوس بوما ضوعت ابجو
 اداتقا ئىملا دل و لمعا الا

 "ا كج 34 هيتلقم ةمادم. تنان

 ٌفراذ عمدلاال باقلا ءامو كيلع

 فلاحا مارغلا لاح امو 0

 فناع كب ىلبلاو يدجو قفربو

 | فلاوسلا فالسلا نا اوردل ىو

 ظ فئاعضلا يوقلا داملاب ب

 لجالاك سيل نكلو سؤب مقسلاف

 ْ : 4 توملا مط قئاذل نمو

 لجولاو فول اذه حرسم نب
0 



 ه# يقطاملا يلع وبا ال

 3و3 ايسدلا ةيراع حبصلا درتسا اسأو ٠ 1

 ةلضف ا نم تعب 5

 هلو
 م

 تابرقم اهنس ىو رادو

 هيف ريطلل ركسب تل

 3 3 ةامالا رثارمد ثيحن

 يداعالا ىلع فوت ا تحلاصت

 ةءاور تردص اهممدروا اذا

 هلو

 "قملا ثدح ىليللا ماكنا ْ ]

 ةعماط ىهف نيعلا لع يدر .
 ظ 1

 ىلعلا برطت نا تينغ اذا يلع

 نكي لو موق كيفيلوق لمحو

 هلو
 يشسذكف تقدضص 'ةأدغ

 د انالطام نك دقو

 « ونت » هلعل (1)

 هال

 لاجم عومدلاو ائيطب لوت

 لانوس ميلا يف ةجاغايلا
 لاج ىهو هيدخ ىلع تضاف

 موهس را .يببوضغ# :ايبقا 7

 موحن اهتموح لوح ركاشع

 م نك يراسلل مقنلا نساقو

 موصخ أهم لطال كضي و

 م يلو نول ماع تلو

 قشنني ثيدملا ضعبو اهنع
 قرالا اهقارا داقر ماك

 مدانم روزمسلل يداؤف تلف

 مئاحلا لوقت ام كا مهفيل

 قدصا مل ةواقشلا الولو



 هاا

 نطراع» ١ لل !؟هانغا انتو

 ةرامل اوي نأ نرجوا يف (لاقو
 مرضت ةرفز الا قربلا له

 امرؤ يكب داك ىح مست

 انا ككش فيطلا م الو

 يع«دابهنم قررا سوؤل تجزم

 ةيزم نفج يفباذ يداؤف تيلف

 هلوط طب ول عابلا بحر قرخو

 هر< ةرخث تروشا اف تيمر

 ةلها ىو ءانكب ب انغلب

 مم
 اماك ىتح لبيللا يلا حيصب
 ةبتر كراح هاطما لماخ كو

 يناكر نويع ررق# نا تيل ايو

 معان ديكلا نعط نا ثددم

 ايتككتنا ىدب نانرك تمنوا

 تنقيت' أبنع رخل هجو دص اذأ

 هَ
 ا مريطعي اع لذج

 ع

 ٠  0يقطنملا يلع وبا ُ

 سراف هاوثمو ايدلا هبوص قس

 : مجسلو عسسل قاتش٠ ةربعو

 مستلا قرابلا ىباف ىءارت

 مسا لاا  اننصخ ةيدل

 مد اهجزم ةوبق للا تف

 مسرا ” ارا راو نم تيوراج

 مريع دكت ل رم ةورذ

 مسا سيلا هن يعرب نم لك امو
 '  مجينا يهو هقالخا انل ةحالف

 اوأزغس 4 وعدم 6 يلب قى رس

 راش نيح برنلا ولعيو كلا رح

 أ رارق لويسلا تاياغ ورمغ الو
 راصق نجس يللاوعلا لاوط

 ا كلاتحرا ىلع ترا الو

 راح هدب كبح رش كلاب

 ءاطع نا نم لمؤملا حا

 ءاثغ نوفط دقو بوبذلا هبف

0 



 لا

 تن © يقطلملا ىلعوبا 9

 هنابظن همالقا تاصتا اذا

 هناكم نا ءادعالا 83 الف

 هلو
 مئامج قرو سانلا ناول مسا |

 اهركذ قبو يضع بهاومو ظ

 هلو |

 "للا بذكما فيطلا قدص كارا ظ
 هبي خبص لاح دق ىجلاا 0

 هنأبرخآ يف رجتلا ضوبم ناك |
 هفيسو يلاعملا رس ىلع نيما

 ظ يملدلا يف ةديصق نم هلو
 ينمز ينماس ام ىلع نربصال
 مم ناسللا ضاح ناف اموق تحدم

 ىلا ديصحلا بمر ليسا

 ميلع ترادا تاجاح ءانأو

 مهنأك ىتح ىلا ل

 دقحلاو لئاوطلا نيب ام عطقت
 ديزلا يف ةناربشا وق لق ينخ

 قاوطالا نم الدب مه هنا

 يقابلا نامزلا هحو ىلع ةس

 1 همأملا ثكاشو لايخ نم 5

 مرطضت عيصلا نمران هليذ ينو

 1 'دوسا يف بيشلا ضايب "يدب
 مهتم عورلا يف ءادعالا جبم ىلع

 رابطا ضيملا كاذ بقعي فوسف

 رايت هيدست ام دمت دب ينكر
 راو وهف هتقباسع الكف

 رارخ .ىهدلا .نيبجو ةبوصنم

 سمادليللاو نبالا سا كريسلا دي
 سلاجا لاحرلاو قاست بورس
 سعادملا حامرلا وذعت همالقال



| 

 يسم سس سس

 مهو ١

 حدملا نمو

 هريغ مركت ناو هيلع ين

 اول مامسلا ينب ناب ا

 ةلودلا دضع يفو

 ايصلا دب يدعل كتلاغ ىصلا عبرا

 هنيع روح ىونلأ نيع تقمر نأل

 دنا لبد ناب قدرا

 “ب هو
 لزب مو ارمضن كاملا بابش تددر

 تبحر كابق مايالا تناك ولف

 كيلا لعوباو

 | ابيشا قرافملا ربغم كريغل

 ابحرم تنرئارت ذا تلاقا صخخشل
 هقوش فالعلا ركب يبا ىلا ةديصق هلو

 نكل توللا برت نيبلا ناك
 ناو قوشلا طرف نا الولو

 َىَح باداآلا فارغ ثتعءمج

 قفا لك يف ايدانم تلالظ

 بايثلا يف ال انضلا يف ىراوب

 يلام فعبصض كل دزيسال كبح

 باغرلا معنلا ىلا كيرغ اذا

 باهتلا ىلع يح لذبلا توصل
 ريزولا ندسحلا نب ءالعلا ف ةلاصق نم هلو

 ةرب رغ لكودلا سوؤك يطاعا

 0 نع رسحنو رد نع ظحالت

 اهظفل رد ىلا يدا ترثن اذا

 العلا مساقلا يبا انك تمظن اك

 دقلاب كداؤف تدق تنشاام اذا

 دقع نع مسبو مب< نع رفساو

 دفرلل كلاب طمسلا يلال ماظن
 1 هم م



 4 يقطنملا يلع ونا 23#

 اء ىتف كارق نم مركأو

 ناحاص نبا ريزولا يف لاقو
 ايتملا ديمعلا شتي ناتيلملا

 مرخمو الايخ ينس ىرس لايخ

 هبابش نطغ نوآتا مالظلاو اند

 تملا ةانانث نم يل اللا نأ

 هيعمل .ىركلا نا لاو اي

 ىوهلاونب 0 ام ىتح لكش ال

 هقاور و سعلا انلكا ليلو

 قاخم وهو هدرب انو م6 ولع وهو هد انوي ١

 هين ريؤولا تشم لاا

 هدشر ةباغ صصلل ىوهلا يغ

 هجاملو هظحغو بكد تير

 دعا. ةأتلقم لحكي ليللاو

 ركل مسيل ا ناكف

 هياحار ىلا ريس ىتفلا :سعن
. 

 ب

 ةدع ئاونلا يف: تيدا

2564 

 لايع 'يمأو ايادلا ونب

 انيس مون دو ,ةيلعا-رملو

 أمرغم معيب ليلا صي سبلب
 امست امل بيشلا هيلا ىدهاف

 انا حلق

 اجلا ةدح تقلخابذأم يناقم لع

 اخس الا ءاشضنالا . هللنم

 اممرا م ءاورلا سدا

 3 اليبشق .ءانسيلا .انكو
 امس نا قالخالا فرش نمو

 امنا عطور نايس تكف

 ما ادوقع هيلع

 هدقعو مالملا لح ند هنردف

 هدعل نم هل رق 2 بحلا ف

 هدقع ىف هرد رهزي قفالاو

 هدب سم يف نوللا كاذ رافسا

 هادح ف هادحت ةضمو ىذش

 هدم ف مراعف تاق



 7 يئادنملا يلع وبا 2 ئ 5

 اترثام نع مليالا رجاش نمو
 :؛ هديصق نم هلو

 انبولق يوطي قوشلاو اه انفقو

 انئاف نينغاظلا عوجر تيس

 تبطاخ م ىنلا راكب اب انعِخ

 ] أاهنمو

 اهخارا:دارطلا ظك "اذا ليخو

 اهناك يح معلا و داكن

 تملطا ةبم ركلا ليل اجدام اذا

 هلو

 لايخلا هب ملا لج ىلع
 و ديمحلاو ا تابف

 هنيف ملا نأك ليل. ىدل
 رادم هل سيل خرا ماضي

 عواطم ريغ ربضلاو هحاول

 |  عماوملا مايلا ايقس نع كلي
 ظ عجاوفلا بوطخلا راكبا كعوبر

 مئارشلا كرب نعطلا رتباصا

 لاح دعب كرك ناف

 لآ قيرلا للحاو افشتر مو

 اخ نوإلا مالظلا دخ ىلع

 لاحم هل سيل فرطلا وبكيو

 لاصنلا عطقلا ىلع تعبط ا" (اينوشملا ءاقزلاج 1ع فايط

0 
- 8 

 ادحم هيف لباوقلا تممسو

 اياطعلا ىلا نوكي ام برطاو

 اهملع رول 4 هةر 1 هع أ شاف

 ياسا كلانلإن لف تمرك

 لاؤسلا همماف ىنغ اذا

 لاجرلا 35 اهريغو تبهو



 هلو
 اذجلا انعنعو يلمع منكا |

 ىلعلل كب نأ سابعلا أنا ناو

 ةلهاو را ميشو ىذم

 هلو ([

 كلاعف نع رصقب لوق
 اك تب دبجلاو

 هلو
 وضع 0 أهسد ناك

 يع ما ءادر أم تعدص

 ىلعلا كاياضق يف فصنت تاز ام

 ىجحدلا حج ىلا هقور تيدها

 قرشم. حمص لييللا ناك ىتح
 تقرشاف كاضر تسبا ةليل يه

 أاهدعل نم'ىرءا نظيف ناك ام

 هلو
 صهاس دقتلاو دقتلا نوفج مانا

 هيما تيلغل موو تلكشا اذا

 - سلا

59 

 غال 6 يقاطاملا يلع وبا

 دوقنعلا ىنج يف رس حارلاو

 مراوصلا وبطو يضع ممالقاو
7 - 4 ||| /: 5 

 متاهغلا يضمتو يتسب ىبرلا رهزو

 كلاوت نم ءايع تلطه

 يراس نافجا يف مونلا بيد
 راملا حو ىحدلا عدص 3

 قدصلا رك ذي ةلودلا دضع يف ةديصق نم هلو

 ظني ىصضلا لاب اهل يل لق
 مدا فرط وهو ببشا "”نيعاف

 ملغم لب جلا هونم ناك
 حن يلايللا لع كولملا نا

 مكن دجلاو. دجلا فرط ظشاو

 مجا رت تافهرملف رشعم لع



1.41 
 هنع ىهدلا تانئان مسو

 ىتح مايالا كب تلبس دقل
 يني تناًار هد فاخا فيكو

 فورعم نبا يف ةديصق نم هلو

 قرإلا ةلم نع لغاش يل قربلا يف

 هعتارم نع يمو برس ارفنم

 تنعظ دم ناقلاب يقلاايانث وخا

 ىركن وفاز رح نم قرسي ناكام
 هلو

 يتفعاسم نم راون يهو راون

 تبر اهاودج نم كن نا ناب رت

 هتنجو تظحال اذا ايحلا ضغ

 بناعب هو
 هلذاب تناام ال كلضف تيفاص
 هلئاسل يىلوق نم كذيعا يبا

 ةلودلا ماصمص يف هلو
 هناف نوؤللا رهدلا ينضع ال

 ىدنلاب تايراج راحب منا
 هلو
 امبملسي ل نيلبش وبا ثيل ظ

 6 يتطنملا يلع وبا

 روقتلا فشلا نع تمت اك

 روعولا نكن مل سانلا لاقل
- 

 ريفس ادبا ةفورص سو

 قثب يل دي ام ىتم ناكو ادب
 اااإ1 نم ةانعم قتشا اغأك

 قلقلا نم اههحاشو ام فاضما

 قرتسم ريغ اهامل نم هنا ول

 مهتعت دنحلا ضيمب يهو دنهو

 مدع ىوملا نا دجوف بح لا دد

 مدن اهجاببد ىف كامل تداك

 | الذع الكىرخي لضفلا قشاعو
 ْ المج دجا ل نكلو تودح دقل

 امد ةيراج عورلا يف اهنكل

 دودج ومب“ الو دودملا مر



 عله 6 يقطنملا يلع وبا 9#

 كل سيل كيف يدجو مرا

 الاخ كمل كل 8 9

 ددمتم ىومللاو لزاتلا
 هرمصبب با امل هرعش نمو

 تدرو ابي اماذا موددل ام

 اهدئار باشعالا قفاوا 0

 ةحراج ريغ ينم سهدلا حرج نا
 را يف هلو

 ادغ بارسلا قارقر لثم ةوبقو

 هئولؤل ءاملا انف مث نا

 ظ همراص رجلا لس لثم اهللس

 ابجحم ساكلاو تدب ٠٠
 اهترابا ًانوزحم وعيا

 ا تحدا دقو ا يسمأ

 نوراه نب رصن يف هلو

 دحاع هنع ايبلا ١ دال لاثن

 هماقتنا فوخ ءادعالا يف عنصلو

 ا ىح ثيطعال

 ًاضيا هيف هلو
 ينامالا ناصغا "ضخم هب

 هلعف ثلا رزدتس

 موسر موسرلا تفع ناو هيف

 ردص ىلا درو نم ضفت مل يلع

 رفسلا اصع قلا دقف ياج ىدل

 رضنلا نع يفغلر ف رئاصيلا 2

 : روثنمو موظنم نبدقع نيب 1

 روتوم باوثا يف ليللا مجحاو

 رونلا نم مسج يف رادنلا نم حور
 1 1 دنا
 وراس م ورغم يدع م

 رطقلا ه ةيابمت نب

 رع“ او ضييبلا عنصل ال أملتقلا نم

 ل قايل ليق يح ثنماو

 ل دادي قو

 ريسكسلا لمالا هدنعربجو
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 ش ظ ةفوقو. |بيلع محازملا ضعب للع تاو ةسيفن قالعا اهسنافن نم لصح

 |0١) 07 تلقا امل مدق ابيل تمس ولو ثاشل اهنلا دن: تادتمااول ةسييبخ
 ْ الو اعل ينصلا 9 اهل يوليقلا الو [ههدعب ميدعلانبا ال تلقجلا

 ظ املزتح دحلا

 يرفصاو يغيبف وجلا كل الخ

 | قفوملا هللاو باطخلا هنود رصّسو باتكلا هنع رصش اهنم ددحملا دادعتو
 ظ 7 قطنملا لعوا ا“

 ٠ لقتتو ةرصبلا لها نم وه ملاملا لاق . ديجم وهو همساب رفظا ل |١
 ىلا نامزلا نم ةدم عطقتاو دابع نباو ةلودلا دضع حدمو دالبلا يف اهم ١

 ديج ناكو ريزؤلا نسملا نب ءالملا متاغلا يبا ىلا مث نوره نءرصن

 ناكو هناوند عمجو هيف ةدرلا يوق قطنماب املاع بداالاو رعشلا يف ةقبطلا

 فبعض ناكو م٠.6 ةنس دعل زاريشل تامو مسد ةنس هدلومو تدب قلاوحم

 هتروص اذه ام لصالا ةيشاح لع تدجو ا قررا قبض راع لاحلا : |

 اال قازوالا“ نا ىلع لدكسم جاستحي أم . نوعحار هيلا اناو هلل انا

 نم اذق منعا ناكل هقح يفو ول هناف لجرلا اذه نم ىوفاب قاقعتسالاب

 ةوالحو ظفل ةناتمو ىنحم ةعصو ةدوج رعشلا يف هنودب سبل هنال 'ىنتملا

 ةراانلا "داح ةريشملا تيط ًاحازم كلذ عم ناكو. مالك ةسالسو ةراعتسا

 ىيكح ردقلا اذهو ةريثك راعشا كلذ يف هلو هرمع رخآ يف هنيعب سبصأو

 هرعش نمو . كلذ ريغ فرعي مو هربخ نم علاخلا

 ظ )١( بحاص امهفدح اهواتت يتلاو ةمحرتلا هذه 3



 او 6# ىلمفقلا فسوي نب ىلع

 هدحو هلل زملا : هتخسن هذهام روك ّذملا باتكلا ىرش يف هطيسر
 دجو ىلا ًادجو بلقلا دازو هيلا ' ىنتقاشف سيح نما

 دجولا نم يضقا تافام لع ادحوو ىوخلا عال نمت رع ١ تدر

 يزعلا يئاضقلا يماسلا ساجلا نع رداصلا م ركلا باتكلا ىلع فقو

 هساحم نع هلئاضفو ددرتت هلضاوفو دك أن هتداعسو ددحتت هيدايس كلازال

 يف ةينلاو ةيمليسملا ةركذتلا يف هتراشا تملعو دروت سلاجلا يفو ردصت

 ابطاطحنا دعب تقر و سطاخ لجأ ىلا تفز دفتلو ةيفرشالا ةنازللا ىلا ابلمح
 ةدع تالا هاش رباكا ركف ركب تناك ناو اهناف تارملا ىنسا ىلا

 نبا ينعا ةمالع نيملاعلا يف ءاغبلا هيلع ناك هاوع شارف ىلع تدلو انآ

 الإ ابمطق قال مارغ تاذ تءافل ةمالسلا هللا لأسأو ءادلا اذ ةليسم

 نا 1 هللا ىباو ناولالا قافتال يناثلا اكان نوكا نا تدراو نادولا

 عورالا مايل نم ينلأب ءاشالا عضل ناو مفرالا 'رفملا ىلا الا قديم

 هلكب لك افش جاو الو ادع ل نشب تسل
 ءافعلا بهذ نم راث ١ ىلع اونابف ينع ابلها لمح

 هيبجاح رف هيعما ال نم ىلع باتكلا اذه ضرع هيماس ينأكو

 مس ىنرك ذا لاقو ًاقرطن هيفطع لامأو ابحت هنوتثع سلو ه0

 0 أم ىلع قالا هّللاو ناحود ن ةعصحخص ةعقعف ينعم“ او نايكلا

 هلاؤس اماو نوبغملا ةقفصل اهنفان رودصم ردد نع تردص ةثفن يه امناو

 ظ هتبيغ يف بتكلا نم لصح امج
 هلحاوسو هلل نم ىننكمو هّردب داج رجلا الا يه اف



 أ ىلاراشاف . هنم ةرفن يسفن يف دجا يننا الا هللا ال تلقا. دعما

 | يسفن لبقت لف جاجدلا نم رئاضغ ةدع اهيلع ةدئاع ءاجو هرادلخدف مالغ |
 | ١اهنم تاوانتو اهملا يدب تددف نامر تما هل بم ةدحاو ةحاحدالا ا

 | يف سبيل هلا معا : : لاقف ربخلا ام هل تلّمف بحب وهو كبانا تبارذ لاق

 0 0 وهكلو سا اة

 اال ين ياا ٠ لطفا ادا لافقق كلذ ل طق يلاوجلا

 | يعانتما ناف يتح رجال مل ةمارك اذه سسحا

 )0 اءابلا ناك نكلو لج تدلل برلالل هتعرك ىش نع نكي

 | 001 ةوسألا نيدلا نص ناك.اهانعم نع ةنابالا الو اهيبس فرعا ال
 | ةمليسم نبال ةركذتلاب فرعي هل ًاباتك ضرع دق لحن فرشالا كلا

 | نيناو ةباتكلا نيناوق ىلع لقش ( رصم باتك دحا ءاغبلاب اقورعمناكو )
 هيف هل عفادو ادلجم رشع ينثا يفنيمدقتملا رصم كوام رابخاو ةيولعلا ةلودلا

 مادا مرك الا نيدلا لامجملاعلا ريبكلا بحاصلا ىلع ضرعو هعيبب حمس“ "ام |

 "0 فلا كلل ليحر ققتاو هارش داراف هءادعا تبكو هالع هللا

 يرتشملانا نيدلا يف ينص لع الق ةرفاو هلثم ه يف ةدايزو هن هيلا لسراف ةرب زل

 او طلخو حيتحاو طبتغاو باتكلاب نض هولع هللا مادا ريزولا وه

 يوايقلا يلع يبا ىلاريزولا بحاصلا بنكف ةيفرشالا 7 همدق هنأ

 معزو هلعل (؟) هب هعيبب حمسي مل ام هلعل )١(
 انس ستيلا
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 أ رشعو ابن ىلغ هدب طن مث َكلذكر مالا سل يل لاقق .لسغ رخآلا)
  ةدشن م يف حسا تلعجو يهجو يف ابحفلب تسسحا ران ابف نم جرف

 تعطتسا اف افئاخ يثارف نم تشو تار ام لوه نم تحز.او اهرح

 هل تلقف عامجمم يبا نبا, فرعي ناكو امه.دبمب تعمتجاو ةادغلا ىلا مونلا

 تاقف .امهم تئجو ا.متيرتشا لاقف .اهربخ ام نيفرظلا نذه نع يئربخا

 ١ لاقل اج ةيجيعلات > هلام“ نملاخ نمااعبلا نام ..ةيتاا حت لل
 لاف لاقو هتذيغ نم جر نا يندهاعو يدب ذخاف هدب, دمو دئنيح 3

 اغا ةكرت يف اهقفضنا ان :نيتخا يل ناذالا ةببتشت يلام يف'نأ ف
 لاق . اعيضرا ىتح اهغيطعاو اذه يمجو نم مجرا يننا هللا دهاعا اثاو

 لك 1 ال نا هللا تدهامف ةظعوم يل اهنا تلف هع هللا مادا بحاصلا

 اماما حالا نكأ ال ناكف ههحو نأ نم فرعاال ماعط نم اهدعب

 نءو ابك كلذ لوقا ينونظيو رومالا نطاوب نوذرعي ال سانلا لوققيو
 هلزنع هترضح يف كلذ دعب تك ؛ غذنم يرذعب موق امم يل نبا

 هل تلقف . ةفيرظ مويلا ترج يل لاقف باح ةعلقلا نم داع دقو روما

 لاقق . فرطلاو فئارظلاب ينأت تلز اف كل انعاتما هلا مادا اهربخ تاه

 ترضحو يرهاظلا لرغط كنانأ مم>رلا كاملا سلجم يف مويلا ترضخ
 ام اهزيغو تاوالحو جس وبلسو اشو ءاوش كولملا ماعط اهبفو ةدئاملا

 ربظلاب راق دق يف رك عم هلبقت لو هنم يسفن ترفنذ هتلمأتف ةداعلا ت درج

 ناكو لك أن ال كل ام يل لاققف . هيلا يدب تددم الو طسبا مف دفنا مو
 لاقف . هيهتشت الو ماعطلا اذه لبقت ال يسفن نا هل تلقف يتداع فرع دق
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 قاصبص ناسا وذ وهو هريغب يلف يكف يطفقلا فرشالا نع ضوعلاساهلا

 لضافلا يضاقلا ىلا بتكو دل لكل قس يف قفنب رطاخو قيطنم

 روبشللا تبيلا اهنمصو ةعقر

 )ل ل ملم اذإ | اناك .هساؤح ىلا لبيب -: ا

 ظ هنميو باوملا يضاقلا نكن

 اراهلا ينم نيندا نلم اذا نوصغلاك لئام نم كتردف

 .574ةنس ب جر يف امم تام نا ىلا نملاب ماقاو لمعلا كرتو هدلاو دهزتو ||

 ناكحو ةثاهسو نامث ةنس مسوم يف تجمحح : لاق هولع هللا مادا يئئدحو

 دسهعلا ديعب تنكو اندلب لها نم ةعامج كك تفداصف يتبحص يف يدلاو
 يف نم ىلا داع مث ةداعلا ترج كيب قئفلاف لجر يف ارف مهنم دحا ءافلب

 لاؤسلاو مالسلاب انقح اوضقف انلزنم ىلا م اًواخ انب مربخأف اندلب نم هتبحص

 هل اوافتح مل هرضح امب مهنمدحاو هل اخ محار ىلا اوفرصنا مث ةمرماو

 هرقو وهو لج ىلع اثم“ رخو ًالسع 'وامم ريبك فرظ هب انوؤاج امف ناكو
 كان ةداع ىلع اورثكيف اسيح هنم اولمعب نا نايلغلا ترماف انتميخ يف هاقلاف

 اندعو تبيلاب انفط مث انتداع هب ترج ام ىلع ةدايز ان رثك او انلكاو دالبلا

 ديدش لجر اذاو فوطا مرملا يف ياكم ونلا يف تيرارف تميو انلاحز ىلا

| 

 ميهاربا باب نم مرملا نم ينجرخاو يدب دخاف ةقللا هوشم ةمدالا

 .نبدهفرعتا يل لاقف امهم بائرا ال اهنيعب نيفرظلا لع ىنفقو دق هب اذاف

 )١( نم » طقس هلعل «



 1 * يلمفقلا فسوي نب ىلع #

 عيمج ىلا ةعاسلا بتكأ لاقف كدب يف ءايشالا هذه لثم نوكت نا

 باتكب اولمعي نا ةالولا رماو الصا اهمسا ومو تايابحلا مفرب يجاونلا

 ىلع هيف ماقي ةيعرشلا دودحلا نم دح هيلع بجو نمو هلوسر ةنسو هللا

 مفرو ةئيدملا يفرج لك ةقاراب ةعاسلا رمو رخآ ءيش هنم سلي الو روفلا

 نم دعواو كلذ لثع يمكح تحن يتلا يحاونلا عيمج ىلا بتكاو اهنامض

 . الجا ةرخ الا يف قلاملا ةبوقعو 0 ايندلا يفانس وقع كلذ فلاخي

 نرم دحاب نعتسا لو يدبب تبتكو ناويدلا يف تسلجو تجرفن
 دشنا مث فارطالا ةالو ىلا اباتك رشع ةنالث كلذ نم ءيث يف باتكلا

 ءارت .نا ةمايقلا يف كرسي يش ريغ كفكيب بل

 ةنسلا يف مرد فلا انثام هرادقم ام قلطا ام نامض نم لوصحملا ناكو

 لطعتو موركلا صخر نم ةينالا ةنسلا يف لبقتسي ام هيلا فيضا ناو

 هدلاو ناكو. اهب راقي اموا مرد فلا فلا ببسلا اذهم اهلخد ةلقو اهتانامض

 عرابلا لضفلا لها نم مهاربا نب فسوي نساحما ا فرشالا يضاقلا

 بوبا نب فسوب ندلا حالصناطلسلا ةرمذ 4 بوند ناكو ةرورشملا ةغالبلاو

 :رط ىلع طخللا نسح ناكو باتكلا نم ةعاجج يف لضافلا يضاقلا نع

 ىلا عوجرلا داراو ناطلسلا ةبأص يف ماشلاب هماقم لاط نا قفناف ةلقم نبا

 يف جاتحي لاقق اذا ناطاسلا نم ىلطف هحلاصم يفر اننو ةحارلل اقر

 هل نذؤيل هريع سمسلل يضاقلا قا داعلا يتكف كبحاص نذا ىلا كل

 لود لاك بالا فيتا بكت هه م هين تام دن |

 (م(
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 ١ انه مءاضفلا مرنم الخ دقو |وعصا مث ءاض
 أ مزن دجو الو دحأ

 أ برهلا نم ام النا اوققحت امل هيلع اوعمجا يارل كلذو دتولاو ىونلا الا

 1 عانصلا نم ةعاج كلم هللا دلخ ناطلسلا انالوم بدن تقوالو هيلا ايلا

 | لاملاو رئاخذلا نم هيلا جاتح ام لمح ةيليعامسالا سيئر ىلا مدقتو لاتقلا

 | ضيب خاشم ةدعق بوق بناج ىلع تبارف ريبستلا ليهس ىلع بلح ةنبدم
 ٍإ ةروص ىلع نوصقربو نوقفصت. ةأ عمو ردا برش نم اوك دقو ىبللا

 كلدب 5 تعجرو ميجرلا ناظيشلا نم للاب تذدعتتجاف ةعشد ةركتم

 | لجر ينابقتسا ةعلقلا ىلا عولطلل تبكرو تدصا الف ةليللا كلنا تبو

 (( تلف . نوقتلا هيلا رظنب موي كيلا هللا رظن يلا يف رظنا لاقف كواعد

 00١١) نزرتسا ةباذ ىل ناكو كولمم لجو انا لاق كربخ ام هل
 ظ دخ تاقف ةيابجم ينبلاط 3 يتباد دخاف حلم ةقرسل لوشلاب ييلاولا ينممأف

 || تعلطو كرس اع رشا هلت لقف.ىرخا ةيابجديراو اهنذخا دقلاقف ةبادلا

 اللا 'لرثط كباتا ريبكلا ريمالا وهو ذئموي مالا تحاض ىلا

 سانلا ةحابم ءايشا ةثالث لاق هنا لسو هيلع هللا ىلص ينا نع يور تلقو

 | كاثع قيلي الو تيكو تيكىرج دقو حلللاو ءاملو الكلا اهيف نوكرتشم |
 | كدي, يف ةمعسلاو ةلبقلا لبقتسم كالصم ىلع سلاج كنتقو ةماع تناو |
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 بكنمب اهامر نم يبراو اهاذا يقناو اهامح يما يننكلو ا

 فرشالا رقملا نع تاشنا باتك ةلمج نم يئاثنا نم , ركلالا لاق: ا

 | تدرو الو : يباوألا نصح نع جرف ركع ليحر دنع يرهاظلا يلا 1

 ةيولالا تح ةب رهاظلا رك ابسلا مهتدجي يف تردص ةينطابلا ةثاوولا

 لاشماو داحتالا داخلا نم سراف فلا ةمدقملا يف راسو ةبررصانلا ةيمامالا

 ظ بادتتالا دنع نرلاس الو انانع نعطلا نع نوشال نيذلا مو داوطالا ا

 بزح مق ناقيرفلا ىءارتو ناعما قتلا الو اناهرب ليق امع ةبسركلا ىلا

 شيج لفو ناذالا توصسوقانلا توص ضفخو نارقلا بزح ليجنالا |

 قاققشلا لها رفصالا ينب ىلع رجالا لع العو قاحسسا يبب عمجج فسوب نبا

 ؟7 يلام ناساب تلاقف حما تاوصإ ةءولالا ن بلا ةيوهالا ل تثار '

 ةزحانملا نم تدوا امو حتتفلاو هللا رصن ءاج دقف لاتقلا نم لمعلا ريخ ىلع |[

 هلاج رذعتو دكلسم قلي سعو لبجمنماعناو ةزجاح ةدشالو 00
 اورفك نيذلا هللا درو لازنلا بابسا هنم تعنتماو هكرتعمو ناسرفلا لع |

 ايقانخ نم ةملقلا تسلقف لاتثلا نينمّؤملا هللا ىكو ريغ اولاني مل مظيغب ْ

 يف هبار لامجاب اهنع ودعلا لغتشاو ابقاس اهبنم ضباقلا دب, نم تتلفاو |[

 '”نيح تالو.ةروصنملا ركاسملا ففدارت نم هققحتال كلر 00 ١

 بجواو ةروأ اهلا دنع ءاراآلا مهنم تضقانت ةرواشلا اوما ١ ٠ نسا ْ

0 - : ْ : 5 

 ءوض مهلو نيننالا ةليل اوتابو مبعوجج قارتفاب ىغق معيمج نم افالتخا كلذ |

 قا( ىخ » طقس ةزعل )1١(

 أ
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 أ نادرو قوس ىلا يب ءاج نا ىلا ينشم انجرخ رمعم ىلا انلصو الف بكرت ام
 | اهيا بكرا يدلاو يل لاقق لافبلا نم نسحا يه يتلا ريملا كلت" كانهو
 أ لاقف الق رانج تدكر ال هللاو تاقو سما ةرهاملا ىلا يضفل تش

 | ىتح مويلا يضملارخ ون "يبا لاق عنصن اف ةرهاقلا ىلا يذملا نم دب ال
 | ءاشت ام كسل تنا عئصاو انا اهبكرأ ةلغب اماو اموات ك2 يرش

 ٍْ هل لاقو هياا يدلاو مدقتف ةراشو ةئيه هل لجر انب زاتجاف وعرا ٍِظ يناذعف
 ا يبا دممالا يضاقلا نب فسوب جاجملا أبا فرسثالا يضاقلا فرعت يخا اب

 ظ مك هللا ناما يف ضءا لاق هفرععا ال لاقف يطفقلا ينابيشلا مهاربا قاحسا

 ١ نم مهنم 3 ف ةعاج لأس ىتح لاؤسلا كلذ لثم هلأسف راد

 | دحا اهم كفرعي ال ةنيدم يف تنك اذا كلببو يل لاقو يلا تفتلاف هفرعب

 ئ ءايربكلا كنع عدو بكرا بوكرملا يف بيترتلاو قرخمتلا اذهب عنصت اف

 ةريهاقلاىلا انيضمو ذئنيح تبكرف لاق ًاثيش انهاه يدحن ال يتلا ةمظعلاو

 || دقل تح نْملا ةرثكو ةدوملاب ةرورشملا لويملا "”دقفتم سبسلا اذه ناكو

 | يطفقلا فرشالا يضاقلا نع لثس دقو ظفاملا ةيحد نبا عم هن ين دح

 || لوقب اذا هالوا اف ةقورلا ديبعلاو.ةءوسملا لويملا بحاص وه سيلأ لاقف

 ليفطلا نب رهاع

 "00017 قرويشملا ابسراقو ١ رماه دبس نا تنك ناو نا

 با اللو مأب وعما نا هللا ىلا هارد نع رمأع ىنندوس ف
| 

 طظمعتم ف (؟) ءانأ تلق ه ديرب )١(



١ 

3 
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 نيب قفتا ام قشاو هماقم هيف هريغ موقب ال ايفالا هعم لخدي ال ناكو |

 نب ىلع لضفالا كلملا هيخا نبا نيبو بواا نب ركب يبا لداعلا كلملا

 تضاقاف سدقملا :تيبلا. دئنح مرك آلاو بوبا نب فسو» نبدلا حالص ا

 0 نميف سدقلا نم جرخ نا كاملا زبح يف ةمدخت هماسال لاملا |

 يلاو يرصققلا انوهم نيدلا سراف صحو ..مةنس يفر كاسملا نا

 يلح بوبا نإ فسوب نب يزاغ سهاظلا كلملاب !ةتلاف سلبانو سدقتا |
 ليبس ىلع يرصقتلان ومي“ عمزاك ب لحب لصح الف ابحرشش لوطي ةصقيف |
 نومي فتاكذا قفتاو ةباتكلاو ةمدخلا ليبس ىلع ال ةدوملاو ةقادصلا ||

 ضخم ىلع كلذ لعفف هلي انكب ماسنالا و هتمدخ نومي”همزلاف تأم هريزوو ْ

 ريب دنو ةسايس نسحا هدنج ساسو ريبدن نسا هروما ريدو ءامحكساو

 تاعاطقا دانجالا عطقاو ءارسصالا لأي هب لْغشَي 7 كن نوميم لاب غرفو

 تام نا ىلا هما ىلون ذنم فرع ملهل نيرك اش اوفرصناو اهم اور

 مظعرو همرتح روك ذملا نوميم دنع اهبجو ناكو م وا ىكتشا يدنج نوم |

 ناضمر رشع ثلان اهتحيبص ةليليف نومممتام نا ىلا هلا 2 كربتو هنأش |[

 وهو هيلع هتنازخ نيدلا حالص نب يزاغ ىهاظلا كلملا رقاف 5٠١ ةنس
 هيلا هناويد جاتحا نا ىلا بتكلا فينصنو معلب لغاشتم هتبيل مزالم

 هللا مادا ينثدحو . ضار ريغ بنتجم كلذ عم وهو هياع هحالصا يف لوعف |

 و ةمدق لوا رصم ىلا يدلاو عم تمدق لاق يدلاو يندح لاق هنع

 تاود 5 ذخأت يال تلقو خفسلا ِق انردحتا انال باود بحصتسل

 .مدعن ام انلصو اذاو بكرملا يف ةحارلاب يضمن انعدف انيلع اهرما رسعب لاقف

ْ 

 ا
 ا

 ظ

/ 



 | فرشالا يضاقلا هدلاو يلو بيصنب لع لك نم اهم ذخاو رصع أش هنا '

0 

 | ولعو سفن فرش هع هللا مادا مرك الأ ي اناا م نسدنلا هالو ننال :

 # يطفقلا فسوي نب ىلع » 0

 أ باتك< نآآلا ىلو تطتخا ذنم نملا مران باتك. تصوت ينب نم
 00 للظلا نم عقد امل حالصالا باتتك . الك هوجو باعيتسا يف ىلا

 . نآلا ىلا مني ل أطوملا ىلع 1 باتك . يرهوملل حاصلا باتك
 نيكتكس ن دوم خسران ٠ م 1 ”يرازحال مميصلا ىلع مالكلا تانك

 ممرماءادتبا ذنم ةيقوطسلا رابخا اركولا لاصفنا نيحولا هينبو
 أ ىراصنلا لع درلا باتك“ سادرم لا رابخا يف سانبالا باتك. هتباهن ىلا

 | ةزمن باتك يدنكلا نسحلا نب ديز 0 باتك . مبعماجم رك ذو
 | ناكو ."بتكلا روبظ لع نملقت ام نسحا يف رظاننلا ةهزنو رطاملا
 ٌ | يلاعا عمرا ملادج "عام ع ل ةعامج روك دملايضاقلا مرك الا
 أ 0 7 أم هانا دشا اههف يتراحصو أهل يعببو نحل ىلع

 ظ كلذو باح اممتم ناكو دحال لصح ل ام اهم هل لصحو | 0

 ا | نب نبدلا حالص نب نام زيزعلا كلملا لبق نم سدقللا تيبلاب رظنلا
 هويأ ةنس يف كلذو مر 1 يضاقلا هيدكو بواأ

 ةدم هدلاو م أم ماقاو

 ظ نكي مف مهنم دحا ةندخ ' مشينا هتولاست اوناكو هيلع اولهمساَو ةويحاف ةمه

 | لاوحالا ريب دن يف هبأر ىلع دمتعبو لمعلا مأسي ناك امناو القتسم كلذ لعش

 )١( يضاقلا ةمحرت ةيقب (؟) يراخبلا حيحصلا ب : يراخبلا حاح ق |
 ْ غارفلا دعب اهفاضا فاؤملا نا خيراوتلا ن 0.35 ان ريل و كك ىقتسحل 173

 تاتكذلا



 ا 6# يلمفقلا فسوب نب يلع 9#

 ا ناتقرلاو نارح اههنم يل  ىرب ىح ضرالا ناكلمس

 أهممو
 ناس تنك دع الر اذ " ىوفئاد دش رع دلا لق ملساف

 ةزمع يف ءاهمشلا نطوتساو

 ةديصق نم هسفنل هولع هللا مادا يندشلاو

 ةراغل لوي ما تفجوأ اذا ديلا عنم يذلا الا عنام الف

 لفاح زيغ ةكاطلا

 محامر فيه هتزاح ففيها ف

 نوال ردغلا بلع اهيف لح نل

 دهم سرف أم ىدوا دهأب 1 ض

 درولا دعا هءأح كق هل سف

 2 .فييعللا رتغا دق ناكو

 ةبا لحتلا يفو ارتغمل كلا ىنج
 ارقي كولملا داسسا 0

 ابك الم تبطل اركي 0١
 هلو دونبلاو روم كح

 ودبس يش تاحرأا مضعاو

 ع 7 ص 1
 دش هل اروطو مس هل اروطف

 و( رزج) نيعلا نحس“ ' دنجو 3 ا نععلا 5 سلا دن

 دقعلا ظنا و بوطفخ لا دب تطعاف

 دش انقلا ربو 0 طابو

 | تفاتخاو ظفللا يف هبتشا ام وهو ءاظلاو داضلا فاتك ضياسلا 00

 | مايالا تولا نم باتك . نيميتملا رابخا يف نيقلا ردلا باتك ٠ طلخا يف

 ئ . هوفنص امو نيفنصملا رابخا للك هتعضوف هيلع توتلا 3 هتعفرف هيلع

 ظ كلم ىلا اهتادّنا نم رصم خيرات باتك . ريبك نينا رابخا باتك

 || اهالوت نمو برغملا خيرات باتك . تادلع تس يف اهايا نبدلا حالص
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 دمحا دوعلا ذا دوعلاب لؤافتلا بجاولاو رودصلا ق.اعودص هماملاب مألو ١

 | هلها ىلا بلقثا لاق لب دمحا ريطتلا نع ىجن اذا لابي ةريطلا رطخم الاو |

 000000 ان وواريرجو ةنج ةيرغاطلا ةمسنلا نم نطوتو ارورسم
 ظ 00007 و هرداصم هللا ديسا ازيعس ةيديسر ات نم يبصو روس
 ظ هولع هلل مادا هسفنل يندشناو . هدعاسمو هدعاس دباو هدماحمو ةمراكم

 | بحاص بوبا نب فسوب نب يزاغ ىهاظلا كلملا يف املاق ةديصق نم أ

 اهعلطم تلح ْ

 نامزلا كسيلملالا حدم ال

 هضرا يف هللا ند ثايغ

 ىدنلل ةملط هفك ث

 داساع عير نبا
 ىرولل ةحار هأتحارو

 ىننلا طسبل ىنهلا هفكف

 هفايسا ءاحيملا يف برعت

 ىدعلا دالبب حنو كا

 هيدلو ةفص يف اهسمو

 نافيسكي ابتاردب لب نارك

 لف تش ناو رش اول
 تيم عم ةحود ىف ناعرذ

 نامالاو .هباي يف ىملا نم

 "01| نو قبلا نلخانا

 ناعطلا وب دهس يتلا لثم

 ناعرلا روبظ يف ماسرسبلاو

 نا.تقواخم قلللا ميرك لع
 نانعلا ضبقل ىرسإلا هفكو

 ياام لال مح هدعلو

 ناتاحرو كلملل ناحور

 نابل ادقعو ع اتنوقاي

 ناتمحر لب نارحن لب ناثيغ
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 ْ اوعمسل ل ناو اوعاذا ةلوق ينم اوممس ناو ماربالا كلذ ضقتنل لبيللا مدا |

 نمأي ال عافا طسو ميقملاكترص دقو اوعاطتسا ام بذكلانم اوقلتخا |
 عيسوت لوؤسللا هّللاو ابعذل ينكتسيو اهررشش يتتب رانل رواجتاكو ابعسل |

 ىلع كولملا بولاق حالصال ّرجرملا وهو ابكلاسم تقاض اذا رومالا ||

 هنيرع يف ثيل موثج مئاج انآ اهو ابكلامو ةكلحلا بر وه ذا مبكيلام ||

 اهناخد لق اذا ابل رانلا تناك ام ظعاو هنيك يف يمكلا نوك نماكو ||

 | قابسلا مويل ضارت دايملاو ماكس نكس اذا اييرج نفسلا تناك ام دشاو ||

 نرم ىفتنت ال فويسلاو قادحالا ةباصال اهنئانك ين نكت مابسلاو ||

 ؛/ لع قيلعتلل الا طافسالا نم رظن ال ىل اللاو دالملا ةعاساإلا هان

 ند عطاقلا ثينسلاك ارث ذا ةاد رب باط عتاملارا اهنااك انا ابو دايحالا ْ

 يرظن نوكيسو لازن لاطبا لاجم لكلو لاوقا ماوقا لكلو هادح
 ةءداع ةروصنملا ةلودلا 7 ف يحنرو ةحل مرظنو مكادلا هللا ةئيشع :

 ابماركأ لباو جار ابماعنا فنك تحن ميقم انا اهو ةحتأ ايف مبحرو

 ءابماقتا لسمو 7 ايمايس ايا اهودعو يودعل رظننم ابمامت لطاه نم

 | دق ناكو ثيش نسحلا يبا نبمساقلا يبا ىلا تدتك ل يلع ىل'«او |

 | مدقم : ىهاظلا كلملا نم ماب هيلا عجر 3 صهاظلا كلملا نع فرصنا

 | امئارو ةداعسلا يف ًايداغ لاز ال يلام لجل دحبو ومش نذل

 لئامالا لع لز | م لامعالا ممجرا هل ارسم اكان ملا هلا نم ًاحونم

 در دق ًافكاو ارثسف حرب ام يذلا هبجوك ليبسلا دق هل اكول

 روسكملا ىلقلا ىلا ريما هتدوعب داعاو رورسلا نم حزن امتي هلا |

)5١( 
 | هويه ويرسم و ويسعمسمم ههه ساس تحسم
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 'حاقو ناسلو يبح هجو | يمه ارفق يدنع نادض

 "حاجنلا يف ينعمطي يلوقمو ايملاوذ ينتاخارما تمرنا

 حانج نم امو ٍضام بلخم يل 2 امهنم ةريح كابر ىللاف

 111 بضع هانع ينو اقوخ كرس مازن نانع هبنغ

 هسفنل روعا يف هولع هلا مادا يندشلاو

 .نيعلاو قالخالا حبقتسم رذنم ىلا ىزعب 2

 أ فن"ريناسلو نيع درغ هب ثدخ سهدلا بحت ن

 1 نع هلاؤس اماو : لصف نم همالك روثنم نم هّولع هللا مادا يلع هالما مشو

 أ عسوتلاو ةسايرلا بلط يف لواطتلا نع فقوتلاو عمجتلاو رخاتلا بيس
 ا ا | لرآ | نآب قبسلا دعب يئاضتراو تدبلا رمق يبازتلا نم بجصتلاو

 || ينانبو نكلاريغ نسللا يف يناسلو فيك و ريصق#ت ىلا كلذ يف يبسط الف
 ا | ابلها حافكل تسبلو اهمابسا ةسايرال تددعا دقلو ريصق ريغ نايبلا يف

 00000٠ راو اهسالحأل تلستو ااصن اهّداوم نم تكلمو امابلج
 ا يلا تنئظو لكسفلا اوناكو قباسلا تنكف لئاضفلا ناديم يف مهييرابو

 | اهناسنا نيعو اهنيع ناسنا تدحصاو اهناكم نكما ةلودلا نم تالح دق
 ا فاصنالاب ةينطلا ةقرفلاو ةفهره ءادعالا نويع رافشو ةفلخم نونظلا اذاف

 يل هبدقتعا نمو ايام ببر هنأ بابسا نم هن د نعا امراصو همصنخم ريغ

 ا وم يدارأ هن ددعا نم ورم يلاثل حبصاو ادعس يلعادغ انما

 | اودةعا ةليضف تروظا قمو ةلفقم 0 أمدجوف دشارملا 1 ثكثسحو

 | اوبكومارم لينل رابنلا ببشا تبكر اذاو ةلطعملا هبشو ةهمشملا ليطعت اهنف
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 ثلنجلا :ةراجوب لتاخلا نسرع ... .ءامهك اهنا ئضزا ال ل
 ران ىلع عقو ةام ناكل هللا وف لاق . هتيسنا رخآ تيب تييلا اذه عم ناكو ْ

 دالبلا تقراف نا ىلا ةفرغ الو مطس ىلا كلذ دمب تدعص اف اهافطاف ||

 مث . ةيفيصلا كلت يف ملطس ىلا دعصا لو هرح تاهتحاف فيصلا ءاج دقو |

 اهم دم نب صوحالا تاما يف تيبلا اذه تدجو ْ

 بص عب فلك 'ىرما لبح ليصو يجرخت تلقو تلق |
 يبعش نم.-سيل يما ردنلا امل تلتف. لس اذ

 بنملا ةراجو ليلطلا سرع امبلصول وبصا ال .تناثإ

 يبرأ هب :يناصوأ راملاو '.هشاخ, تسلف لدا
 بدعلا درابلاب اظلا لتق مكحتؤرب هلتتا قوشلا

 ىلعالا ديعصلا نم طفق ةنبدع هدم ةةزس ىعمر دحا يف تدلو يل لاق ْ

 يناثلا ميلقاالا لوا يف نورشعو ةعبرالا الاد تادلاملا رئازملا دحا ْ

 هتمدخم تعمتجا ةرهاقلاب اشنو حون نب ماس نب رصم نب طبق ربقاهمبو ٍ

 قلط فكل - ردقلا ميظع قبلا ريثكا لضفلا مج هب دجوف بلح ف ١

 معلا بنان رع لضفلا لهأ ارضحو هلزنم م زالا تنكو ةشاشيلا راس ٍْ ١ .٠

 ثيدحلاو هتفلاو ةغللاو وحنااك رمل نونف نم نف يف هحتاف ادحا تيأر اف ||
 خعراتلاو ةسدنهلاو موجنلاو ةضايرلاو قطنملاو لوصالاو كارا ملعو ٍ

 مايق نسحا هب ماقو الا قالطالا لع ملا نونف عيمجو ليدعتلاو حرالاو ْ

 دعب اهف اهركذا فيئاصت هلو : ماظتنا نسا مهدقع طسو يف مظتناو ظ
 <١م ةنس ةرخ الا ىدامج يف باح هدفا يبدشلا . ىلامن هللا ءاش ظ



 * يطفقلا فسوب نب ىلع »+ 30

 [| اذا 7 ةجبلإ | ةعصف ةدابعلا ةنسح ةيلصم ةحلاص ةأرصا تناكو
 1 اوقنو يكس ينو رفسلا ِف ير وما حصل أع نتتما ارفع تدارا 1

 0 دن ز زيبجت ياو ليحرملا اديز زوجا

 ]| رصم .:رم تمدق دق يصاناو تنك : لاق هءاق هللا لاطا يدحو
 5 هدع تدلو لأ تقشاو ةوبصلا هيضتف 1 لع ايناهمصا ار ياام أو

 ظ ينمغف ءارملا كلنأ ضعب لك اف رك ذ رونس لزنف انراد يف دالوالا نم
 ( هتبصنو اكرش تعنصف اهاكا يذلا لدتق نم يل دب. ل نا تسقإو كلذ

 (| هيلا تدعصف ةلابملا يف عقو دق رونسلاب اذاف تساجو انراد يف ةيلع يف
 || انثي طئاملا برخ دقو ةريج انل ناكو هك اله يبزع يفو زاكع يديو

 | ناتثي رادلا كلمت برا ناكو عانصلا رصخم نا 1 ابل اويل ب
 || نيتفورعم اتناكو الالدو الكشوالاججو ةرود امهم نسحا نظا اف نكي مل

 | فناج فشكتا دق اذا هلتق تممه الف نب ركب اتناكو اندلب يف كلذ

 | اذاو الاه انسح نابشلا فيكن خئاشملا رمم ام ىلع ينيع تعقوف ةيرابلا

 || يلق يفو تلزنو هتقلطاف لاق . هقالطا ينالأست عباصالاب "يلا نائموت امه
 || اهم ناك ضر رادلا يف ةسلاج ةدلاولاو يغولب لوا تنك ينوكل هيف ام

 | امنا بولطملا وه سيل امل تاقف كمزع ناك امكمهتلتق كارا ام يل تلاقف ظ
 كيلا ءىىوا له نكلو كلذ لع مالا نظا ام تلاقف هريغرونس وه

 | .ااالك ىنعم فرعا الو يلا "وب نم تلقق + هتكرت ىتج عباصالاب
 كل لوقأ أه ينم عمسا يا اب كلذ ىلع تلاقف
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00 

 مد .دحاؤلا' دع نب مهاربا نب فسو نب يلع جم
 ثرملا نب ةعيبر نب د# نب قاما نب دم نب دمحا نن ىسوم نا

 مين نب ةبواعم نينايح نب ةءداع نب ورمع يبا نب ىفوا يبا نب شيررق ناا
 وبا لئاو نب ركب نب يلع نب بعص نب ةناكع نب ةبلعت نب نابيش نبا |
 نيزدبملانيروبشملا باتكلا دحا مركأالا يضاقلاب فرعي يطفنتلا نسحلا ||
 هما تناكو اعشنمو 2 ا قرا ى داقلا هونا ناكو رثنلاو مظنلا يف ىآ

 يبا تخال تناك ةيشدح ةي راج ابماو ة ةماضق نم برعلا ةيداب نم ارش ظ

 هنم تءاجو نيبولعلا اممع ىن يي دحا امحو زن ةكهريما ينسملا ةداتق ريزع 1

 مهم تانبو نيني هنم تءاذ- يلب نم لجر ابجوزتف اهنع تام مث دالوأب ْ
 ير جرخ فرشالا هدلاو ناكو هّواع هلا مادا م رك لا يضاقلا ما ٍْ

 ] هنم تمتؤف اها ةحلا رشم ضرا اون راق دقو يداوبلا كلن" نم 2 1

 دابا ىلا نايحالا يف تجرخ ابر تناكو هلها ىلا القثواهجوزتف عقوم ْ
 ْ 000 اهعم “ اهنبا جرخمو"' هيلع تاشثنو « هتفلا ام لع انا ْ

 وه جرخو ب( ه)  ى( 1 ) يريش ب : ق(”-ب(7”)ب(١)

 ٠ مضوملا اذه يف نيتخسناا نيب فالتخالا رثكو :  ق(5 )ءولع للامأدأ |
 ناضهر رهش يف ةمحرثلا بحاص يطغقلا فسوب نب ىلع ينونو:ق ةيشاح ي>اصداز

 مالسلا هيلع ميهاربا ماقم بلح رهاظب نفدو باحب ( 545 ديري ) 045 ةئبس



 ْ # مجناا ىح نب ىلع » 1 مك

 أ همطقاو راشد فالا ةسمخت هنم هغارف دنع هلصو و هانبف لماكلا رصقلا

 ظ ىحب نب يلع لوقي. زتسملا يفو . ةعيض
 انلاط ردإلا لقا امن نسحب ” دم .ينلأ درب انأل ادب
 اهفاش كلذب مرك ا اوعفشتساهب يذلا هنراو نباو ينلا ع

 اعبات قكناكنمىدهدبز“  ةبطخم ماق داوعالا الع لف ْ

 )00 الاخ هللا ةيشنخ هارت تناو- 9 اهشاخهنم ةيشخ زب نعلكو

 أ ءافلللا سلاجيف هنيب و هنب يرحن تناكءايشا هيلع دقح هناف يدتبملا اماف

 يردا تسل لوقي يدتهملا ناكف لكوتملا ىلا هليل يدتهملا هنع فرحتاف ظ
 "0 فرصأ يناكف ه مهال ينأ يحن نب ىلع ين مثحعإ ع

 م '0007 هنأرأ تناكو هلبيسل ىغم نا ىلا يدتمملا نم ةمالسلا هل هللا

 ظ أ ءافلللا نم هلبق ناك نم هلسحم هنم ل هللا ىلع ددتملا ىلا ىمالا ىضفا

 | ةرضحلا لاما نم هداقتي ناك ام هدلقو كندا ىلنا ىلع همدقو

 0000 ا التو هتبع نم قفؤملا ناكو هرثكا هل ىبف قوشمملا ءانب هدلقو
 أ هركذي ناكو ةمهن يلو نوكي ام لضفا ىلع ركّذ اذا هساجم يف هل ركذلا ا
 | هتبداحاو لكحوتلا نينمؤرملاريما عم همايا فصيو هسلاجم فانك

 م مايا رخآ يف يفوتو ٠ هلضفو هتفرعمو هثاك ذ نم مهسجي و هئاسام اهبمكحمو

 1 | العلا تر دي بو رتتكا ءرمشو | صاسل نفدو مابه ةئس رييعملا

 أ نايتالا نم تالقا كلذلف كلذك 7 سيلو هب بيلا نورثكي ءامدقلا

 هما ذلا ؛دلولا نم هلو # . !' ريع نبش 5

 )١(ق-
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 لعلم اودحاو ةمادتق هلأ قيتمملا مدخ مث ىرقلا نم ةخيطبلاىلا ةلجد ا

 ةرضملا لامعا نم هدلفت أ ىلع نيعتسملا هرقاو هلبق ناك” نم ءافلخلا نم ||

 ىلا ةنالز لف مالسلا ةنيدم م41 نينتسملا عم ردحمناو ا ْ

 نا ىلا علخلا دعب هيلا حوريو ودي ىحن نب يلع ماقاف نيعتسملا علخ ن
 ةنس ملللا لبق نيعتسملا نكي لو هقنع يف تناكينلا يا ظ

 سابعلا يبا راد ىلا نولا يف بحب نب يلع لزنم نم هيلا لمحيام الا لكأب
 لاق ٠ مايالا كلن يف موصل ناكو هياع رطفيف ىهاط ن هلا دبع نب دم

 ةفاصرلا رصدق ىلا هب ريص امل نيعتسملا ىلا ترص : يفا يل لاق بع نب يح

 5 مهو هاشناخرف نب ىسعو زمعملا ةياد برق هدنع تدجوف

 بيصن كنمانل ناكأم "سب نسما ابا اي, برق يل تلاقف .ةفالخلا ىهوج

 زيصقتل' نبيل كاذ“ لا اهنا تلف لاف كريد مهلك سانلا انيناك اذه اي |

 هدلو قح نمو هللا همحر لكوتملا نينمّؤملا ريما قح نم ىلع بج اهف

 . كنف هللا كراب تلاق لاق . كلذ "لع رظحب قوط قنع يف ناك نقلا

 ىحب نب يلع ةمدانلل هبلاط نم لوا #0 زيا صلخ مث لاق

 لججا هيلع مدق نيح زتعملا نينمؤملا ريما هاقلتف ىأر نم رس ىلا صخشف

 | لبق هدلتت ناك امو تاراعلاو قاوسالا هدلقو هلصوو هيلع علخو ءاقل

 ظ لاق . مبلك سانلا ىلع هدنع مدقت ىت> هيلع بلغو هب صخو هتفالخ

 أ ذنم هقزر و هتلص نم زتعملا نم هيلا لصو ام بسح هنا يلا ينربخاف

 زتعملا هدلقو راند فلا نوثلثو ةثلث هغلبمناكف همايا تمرصت ناىلا همدخ

 هلحا ب ق(*) نم ب  ىق )١(
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 ةريغ ىانلا دشا نينمؤملاريما نا تلع دق لاق . عا لاق تدعالا|

 دنءىسشش ناو لاوحالا هذه ضعب نما ١. تلد ”يلاعرسا اير ذيبنلا |

 ءيثد ىلع لبث يبرح دنع يعم اذه عنصي ام لوقيف هنم ناكام ذيبنلا ةيلغ

 ينم ىلعأي تصلخت لكوتملا لاف لاق .لمع اذه نيبو ينيب سلو كردتنال

 لكوتلا نينمؤملا ريما لاق : لاق يبا ينثدحو يحب لاق . هافعاو ةليح فطلاب أ
 تربكأف لاق قشمدب نو اذه لاق بنذ يدنغ كل يلع اي مايالا نم امو
 نينمؤملا ريما طخ رم هللاب ذوعا تلقو هيدب نيب امتاق تّقو كلذ

 ريخ ال لاقف . دساح ينب وا حشاكب بذك هلءلف نينمؤملا ريما اي ىنذلا ام

 ناكناف بنذلا ينيرعتب نينمؤملا ريما يلع لضفتب تاقف لاق هب قثا نمهف

 ىلا جاتحما لاقف نينمؤملاريما وفعب تدعو تفرتعا الاو ترذتعا ردع يل

 عوشرتخ ينربخا لاق. نينمئوملا ريما اب كاذامو تاةف .يريغ لاسنو ءي

 امو كلذ ت يع مهرد فلا نب رشع هنم تضرقتساو هيلا ت و كل ظ

 ريما اب تاقف يقتلأسم نم نقلأتا تالصاف ىلأست نينا كاتم انو كلذ

 ريغ نم يدنع ةعباتتم نينمؤملا ريما تناي ناو كلذ يبعنم ام .نينميملا

 ىلع مهاردلا هذه هنم ترعتساف هب سنا نمم عوشيتخ نكلو ةلأسم
 لاق . هلام نم اهدراف ينع رخاتم ريغ نينمؤملا ريما لضفن ناب ينم ةقث

 الذ تّصحا ناو ابلثم ىلا دعت الف ةرملا هذه نع كل توفنع دق يل لاقف |[
 اذا وتلا نب رصتنملا يحب نب يلع مدخ مث. هل كبجو لذبن وا يريغ لاق

 ةرضخحلا لامعا هدلقو هئاسلج ةعاجج ىلع رصتنملا همدقو اضبا هيلع فلغف |

 ءىطاش ىلع ام لكو رئاطخلاو تامرملاو تالغتسملاو تاراملا ابلك |
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 صاصتخالا ديدشو هب الصتم ناك يلا نال بعصم نب مههاربا نبا ؤ

 ىلع لخد تام الف هدب يف هددو قاحح“ا نب دمحم تام دقل ىتح هتمدخم

 اهوا ةديصق هحدمب هدشناف ناقاخ نب متفلا :

 ادئاصقلا قوفت ناقاخ نب حتنل ةديصقمالكلا رح نم راتخأس |
 ادساح متمللناك نم اب ىنشيو 2 اهديشن ةاورلا هاوفاب ذب |

 ادعاصدحلا ىرذ العا ىلا ومسيل امفاي ناك ذم متفلا نا كرمعل |

 | ادحاو قبب مل سابعلا يب يلوم ةرشع سمخ يف داس ِللاوملا عيررق |

 ادلاقلا ١ نيعذما هببلا .اوتلاظ . ةعامتوب ىدنا ١ مذيب د[

 الو ةديصقلا هذمل هزازّمها رعشلا نم ءىثل زها حتفلا 2 يف لاق ْ

 لخدف هروف ن٠ حتنلا ماق م يحب نب. يلعب هرورس هيلع مدق دحأب رس ش

 هيلع ملفش هيلع ملخم نا سماو هسلهتساو هل نذاف هناكم هفرعف لكوتملا ىلع |

 مدقتو حتفلا ىلعو هيلع مهبلغاو هب للا قلخ سنا ناكف ةسلاجما ملخ |

 اذا مرملا ىلا هعم هلاخدا ىلع مع ىت> هب قوو هدنع ًاميج انشأ |

 نم هل نكي مل مر | عم دعق اذا هنا حتتفلا ىلا اكشن هنا كاذو نوعم سلج |

 حيرتساف ىحب نب يلع لخدا نا ت.ءنع دق لاقو ه» سنايوو هيلا حيرتسي ظ

 حتفلل لاقف يح نب يلع كلذ غلبف هريغ كلذل حلصي ام حتتفلا هل لاقف هيلا |

 ٠ لمفا سيل هيف ىمالا "يلع تدكوف كب اذه نم صلخملا نا تردق نا |
 ظ ابقوف سبل ةلزنم نينمؤملا ريما هيلا كبدن يذلا اذه نا حتفلا هل لاقف ظ

 أ نينمؤملا ريما لضفت" تركشو كلذ تلع دق لاقف صوصخملاا يف ةلزئم

 | لضفتب مث هعمستو نينمؤملا ريما همعس ءيش مالا يف نكلو هسيف "يلع

 ظ (5<)
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 داع ثوملا 'ناو ةايخلا نا . .هل'تلق شيعلا ىخارنو اح امل

 ناف اص شبع لك ناب ملعاو .ةيزشم كاناو ام ركنا نم ترشاف

 هنم هرعش نويعل ظفحا كلنا قال يديس اي هللاو كرضح ول هل تاقف

 حو لاقف . ةياورلا هذه كتاورو كدنع قف اذ اع كسيلمل ليولاف

 |0016 أم دق فرعين ال .نم سلاجت اذا يسيل ليولا امنا يلعاي
 افه وباو انا يحب نب ىلع نسا يبا دنع انعمتا ىهاط يبا نب دمحا

  لاقف ديب ىلع راملا د زب نب بوقعي فسوب واو يدبعلا دمحا نب هللا دبع

 دي نافه وا
 )000 0 وجر اه ثلن ماثبلا ١ ؛بلطلا نع. يبزع ىأر اذا لئاقو
 ١ ا نوصك ي ضرع ناصو. .٠ يل لفكن دق يلع. ىح نبا تلق

 اما رانا لاق

 ' يبس .هبابسا تاصو 7 عبط ىلع كا 1 قئالف هل

  للط نع كيطعب ا. كيطعي س هلباو يزلا .دعب | كبطمت ثيغلاك

 | نب ى ىحي دجاوبا 0 . ميلجو مييلع ملخو مبلصوف لاق

 | (لعو هيلع بلنف هللا ىلع لكوتملا نينمملا ريمأب يبا لصنا كق ىحينب ىلع
 ا اكو كولملا هيهتشن املك يف هفرصتو هنانتفاو هيداو هتمدخم ناقاخ نب حيتفلا

 || قاحا نب دم توم دعب ناكو لكوتلا هفدو يذلا وه ناقاخ نب حتنلا
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 الا ثيرشن نسحتال يبازغا ناسح تلق ءابحزم هيلع يكتا هام ١

 نخأي نا يقاس. نم ثدرا نكلو اهم هدبع دعبل امنت امشي ضنا ل
 تلق . وه نمو لاق . برشلا بداب ميلعاو ابدا مهنطلاو قلللا ىتفا لوق
 لو نيح تاق . اذام لوش نيح لاق ساوت ونا

 امام ىلع ابطلست الو رهاق امل ءاملا لمحت ال
 هءاوجعرسا ام هرد هلل لاق قئاولا نا دغلا نم ترضح امل يل ليقف

 الفا تبان ن اب ىلع أباك هندن رع جرخا ةعكل ضع | نسحاو

 نم يديساب تلقف سما تركس ىلع اي هيه يل لاق هيد» نيب ترضح

 ىلا ةرما ناك نمو .قفر هذيبن يف هسفن ىلا هرعا ناك نمو ركس برش

 تطل هناو كلذ قمت“ امو هتبلثو ناسح ىلع تددرعف لاق . قرخ هريغ

 مركم نب ةعبر فصي يذلا وه سيلا اهب راشل حادم ساكلا برشب

 هلوقب هيلع ىتفلا نوكي ام نسحا كلذ نم غلبف
 بوهو نيديلا قلط ليع تي ةرح ةراحح نم يصولق ترفن

 بورحم رعسم رمح بررش  هلأف هنم قانأب يرفنتال

 لئاقلا وه سيلا ام-رششو را فاصو يف نيدودعملا نم اضيا وهو

 ءادفلا حارلا بيطل نيف امون نرك دتابرشالا ام اذا

 ءالل وا كشمناك ام اذا. .انملا“ ذا .ةمآلملا ابلول

 ءاقللا انهن امادساو 7 .كولم ,انكرتفا ا

 لوقب يذلا وه سيلا كلو
 ينادفف بولاملم وهو همدان كدب نم أولا عادصل كسممو
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 ارادلا قو نم نحن نبا لكوتملا لابقق لاوزلا برق نا يلا ًانسح ةانغ
 عافررالا نع ربخاو سملا اقف هفخ ف ةضف نم يال رطصا لع جرخاف

 راصو لبلاك راص ىتح ينيع يف مظعب لزب ملف تقولا نعو علاظلا نعو

 ةنطفو مج“ ركفو نم فرصلو خابط قدحو سيلجو برداو كوصمو

 ينئدحو ةظحج لاق.هتككم ال كولملا هيلا جاتح ام ايش تكرت ام ىعاش

 نأ لكوتملا هرسا دقو مهنا حي نب ىلع تدبش لاق.لكوتملا مالغ ذاذر
 ىتح يب دج تعنت ناو "تعفو دق يل لاقف هاج ىلا اسلاج تنكو هيفا

 بوصا هل ةعاطلا ةعرسو ه سم ىملا ةردايملاو عقوؤم هل نوكي. ال مث ينغا

 ىنغو هيلع تب رضف لع برضا

 قراطلا لايفا كاذ اذبح انهوم لايخ ىلس نم راز
 ا كاذب ني امير. هب تنتط امم مونلا يف, داج
 ينحرفف يديساي كتحرف دق ع هللاقف ىلع اي هللاو تدجا هز لاف

 اهنم ةبكم اهملع بهذ ةشيص ف هندي نس كناك رينع ةمشك هأيحو هأعالف

 تاقف كنفصانا كم رش اباي يل لاقف باي توذتو رايد فلاب هل او

 ةظحج لاق.هيف هللا كرابف بففصنلا الو لكلا ال كلذ نم تابقال هللاو ال

 يد» نيب كيبل ينم دخا دقو ةرص تلق لاق مهنا ىحب ن يلع يندخ

 ةيح ساكلا يتيقس لع هللاو تزبجا كلبيرو ينيقسي ناك نمل قئاولا

 ناسح لوق كد دم مل لاقف قئاولا عيب اهنلتق الاف

 لتفت ل.امتابف تليق تركتك. ....اهتددرف» يتتلوان ىتلا نا
 دي ا أ

 اد سو دج خيط يسع نعي تسف ناو ني وص > >س د تي دي شؤ شالا ىلا د
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 دق ىبحب نب لع تيأر لكوتملا تسلاج اف ةحابق هنم مسا درقلاو هدنع |
 برشلاب اهمليل يف ررس دق يتلا تاودغلا نه ةادغ يف لكوتملا ىلع لخد

 نيب فقوف لقثي ام نود "فخ سما لكس لقثتسي ةرارح روش روم وهو

 لع مينلا قابطاو هئسحو مويلا اذه لابقا ىرت اما يالو.اب لاقو هند

 هيف برشلو سرفلا هءظمل مون وهو هشورو ناتسلا اذه ةريضخو هسمخ# |[

 كلذ قفاوو نيقاهدلا ن«لثم كئرك او كنالغ همظعتو زور نع هنال

 شبف حرالاب لختو رورسو برش موب وهف ةرهزلا عم رمقلا نا يديس اي
 يديس اعد ن لاقف ارامح ينبع ما نا ردقا ٠١ يلع اي كابو لاقو . هبل

 مرمهملا بر نم ةبرش برشو هبجو درولا ءاع لسغو هل.عتساف كاوسلاب |

 راش اكراضحاب ىماف دحي الك لحنا جاثلاب كلذ | دّربم ةبيطم ةنتم نم وا
 كيد» نيب ناتينالجم رضحن كاذ لعفن نا ىلاو يديساي لع لاقف هن أ[

 الك يلعن اور ةمللا :لاقف هفيمتحت ىلع نيميو ةوهشلا قيضورالخلا 0
 قالا لك عنم دهم حي رارفو هبدب نيب ناتيناللا ترضحاف ديري

 حتاور تحاف الف ةقبرص امل ةنيطمو ةيمرصحو ةيداخم خبطو فالخلا |
 ردق لك نم هقيذب لم ينقذا ىلع اي هل لاقف لكوتملا اهل شه رودقلا

 ٌبحاض ىلا لغتفتلاف هراضخاب ساو ماعطلا ىلا لشبف اهنف برشن
 يف دازيو يناحر بارش نينمؤملا ريمال راتخم نا يخبني مهل لاقف با ردكلا

 الف لاق . هللا ءاش نا هايا هللا هئنههف برشلا يف لخدب نا ىلا هجا مح

 نونا ىنغو انسلاج ىلااندعو ةنندبا انلسمف انضهت انلكاو لكوتاا ١"

 مدعي ومهعم ينذل لعجو نالفا رعشلاو نالفل توصلا اذهلوقب ىلع لعخ



  مدنملا ىحب ن يلع » 0 أدل

 كاذ ىنا

 ىذا مكب رقو تف مككيدح ظ

 هيب (اناللا دع. !'رقونت
 هلها رخفلاو دحلا ىطاعت ام ىتم

 هتقم لماكت نم 2 لاخلا

 ضحللا طبنلاو لاذرالا لغسلا نم مناف 4 ”ةابرذا.

 ضغبلاب تقملا ةجوزمم مكباداو
 ضفرلاب ضفاورلا دنع مكتوسو
 ضقتلا الو هةر اريالا نم متسلف

 ضراالا ىلع يشع وهو يهجورحأ هإ

 ِق مهلا ىح نحلا ىلإ دنع مو تنك صهاط يبا نب دما لاق

 ريما مونلا يف تيار تبأ اي هل لاقف نوره هنبا هيلع لخدف دهتحملا مايا
 نونرعع اي يلع لبقالاقف ين رصن ذا هرب رس ىلع هراديف وهو دقتعملا نين.ءؤملا

 تملا اذه دب ٍرط يندشلاف ر هشلا لوش كنا كو عز

 ا000 | 05 ناكدقعردلانم ١ هنأ ول ًاممد ئدللا لع تلاسا

 ًابضغ ىح نب يلع هيلع فجرف لاق . تيبتناو اثيش هيلع درا لف
 لش مل م كح و لاقو

 ا00 ارهارحا عذل اهقرفل اشملا يفو .قارفلا تقو اندالف

 0030 اد ناك دقعردلا نه هنآ ول ًاممد ندللا لع تلاسا
 يف سهم 1 نوراه ظفح نم نيبجعتم انفرصناف ىهاط يبا نبا لاق

 ' 111 ىف ةظحبج لاق ..لوقلا يف هتغرسو حب ن ىلع ةردابلو هرطاخ
 ىراف مهلا ىحن نب ىلع ىرا تنك : لاق يممملا دم ديزي نع تثدح

 قئاولا نم هلحت ممساو هينيع رفصو هبجو ةقدو هتقلخ رغصو هنروص

 يظح اذامب و ةفيلطلا هفرظتسل ببس يب لوقاو كلذ نم بجتاف لكوتملاو
 دانز ذا ب )١(
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 بكاس عمدناكم كاذتلمجو ةرسخو كيلع افسا هتكفسل

 بهاذب سيل تيشاام ليج فدو كربق ءلع تبهذ نلف

 ركب يبا نب نسمحلا وبا ينادح : هراوشن يف يخونتلا يلع وبا ثدحو أ

 ةسيفن ةعيض صفقلا يجاون نم ركركب ناك : لاق يا ينثدح لاق قرزالا ||

 ةءازخ اهيعسل ةييظع نك ةياز> هيف ليلح رصقو مهن نب ىحب نب لعل

 فونص اهمم نوملعتبو اريف نوميقيف دلب لك نم سانلا اهدصقب ةمكملما
 كلذ يف ةقفنلاو مهبلع ةلتشم ةنايصلاو ممل كلذ يف ةلوذبم بتكتلاو ملل
 ةاومورلا ديري نإبرج نم تلا رشسوبا مد يحيي لل
 هلابف اهآرو ىضف ةنازللا هل تفصوف موجتلا نم « يش ريبك نسح ال كاذ |

 لوخن هيف 1 مويا 00 ط ايف علو جا نع برضاو اهم ماقاف اهرمأ

 يف ةظحج ركّذو ًاضيأ مالسالاو نيدلابو للاب هدبع رخآ كلذ ناكو دما
 ناو ص 3 مهنملا يحب نب يلعل لكوتملا لاق : لاق ديمح نا انثدح : هيلاما

 لاق . هوما ىتج ناورم نمو نينمؤملا ريمأ اب لاقف . بونملا يلا نبا

 ةوادعلا تناو يم ول مماف دعبو مهم موقللا ىلومو ةيما يي ىلوم ناورم

 دربلاا ده نم انعد لاي نتف املا عض ١ كال و انا لاق .تنانم تناف اثني

 لوف ناوي مفدناف اركفتم ةءابس فقوف .كوجم نا هترءا الاو لجرلايثا

 يضرع ىلا ساقب ال للع ضرعو يبا ىلا ساب ال ىحن نا اللا

 ضعب لع ضعب فاريشالا رفخاذا مرفن رثكأ طابنالا نم سانأ

 يذق مهمكحل نم اهافب مهبلا ةوعدو نسوحللا ف ا ل

 مولا اهف لهو :موجنلا اهنم لعتو ق(1)
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 ' |١ اذه ناكو اها ضعبب برصأ دقو ىحب نا لع ىلع ريصنلا ىلع ونا لخدو

 نسسحاف كباوث يلا لصوو كباصم ينغلب هل لاقف كلذ لبق ريب هيلا ثم
 هسفن 3 لئاقلا وهو ينابزرملا لاق : كءازعو كءازح هللا

 نساسحلا عاج حب نب يلع
 هلثم مويلا مكيف اوناه ليق ولف

 هلو

 يلا 0 ذا يرهد عض

 اهرسع لاح يف سفنلا سوسا يناو

 اهلنؤسا رانبلا لاغايف كنك اك

 يب قيلب الإ يذلا درولا أهعنماو

 هلو
 قرط نم هّللاو يناب

 هشيؤرب ًاقوش ينداز
 ثلك ماه تقل نم

 اه سيبحلا فيط ينراز

 هيئرب ركسعلا ءارعش دحا ناهلس نب ىلع لاق يحن نب ىلع تام انو

 السم لعاب كربق ترز دق
 هنارت كنع تلم تمطتسا ولو ظ

 هنأب لع ين ولو يدو

 عم صصص ٠م

 دماخلا بسكب فوغشم معلا نم

 '”دحاو ١ اوئيج نا مكيلع زعل

 عزاج ريغ هنارك ىلع روبص

 علاق ةشيعلاب "ضار ةسايس
 عضاوتم ىفلا ىف فغ ةسابس

 مئارششلا ديعب ان ظ تنك ناو

 اًمفخ ذا مصلا ماشاك

 قرح 35 يلق 0

 اقلق ه::كجرم انلكأ

 اقرالا يب ىرغا نا داز
 0( ه

 بجاولا لقا نم ةرايزلا كلو

 يئاون كل ةينع“ املاطلف
 0 ا! برسمات كارل يدر

 ”دلإ دس هيي اضن يل ا ني يول
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 ةعنشلا ةهاركالا كيلا اهعفد نم ينمنع اهو ابنم رثكأ وه امو اهقحتستا

 ابلصوا ىتكلو رانيد فلا ةئام ةليل يف هاج نم اسيلج للص 0
 ةئاع كلنلسو دقو اهيفوتست ىتح كلذب يراكذا اصف نمضاو ةقرتا

 اهراضحاب ىماو لاق . كعم اهب فرصناف فرص ريغ ىلع مهرد فلا
 تالصلا يل ملأت لزب. 5 يلزم ىلا يعم تامحو ردب رشع ترضخاف

 نم "يلا لصو ام تيصحاو ىح نب ىلع لاق . رانيد فلا ةّثأ» ينافو ىتح

 لاق .رانبد فلا ةثامأث' هغليم ناكف ةاضو قدر نم لكلا نينمؤملا نهب

 هرب ماب أس نبا لاق يحن نب يلع تامالو

 بجاولا لقا نم ةرايزلا كلو ادلع يلع ا, كربق ترز دق

 يبئاون' تلمح . ينع املاطلف .. هيارتكنعتلجس تل 00

 اذه وها يردا الف ) مهلا نب ىلع لاقو : يرصحلل نبرونلا باتك يفو

 ( مهنلا نب ىبحب نب يلع نب نوراه نب يلع ما
 اقرب يل هايانث نم ىدبا وهاذا يرظان رطما هايا يتعاط نمو

 اقتبس هكردتل يرجن اذ لجا نه ابراه لصولا رصبت يتوفج نأك
 . هاي يف روكّذم وهو اذا ناكدمحا همهاو ىسيع ابا ىتكي نبا اذه لملو
 مصتعملا حدو نومأملا يثرب ىحي نب يلع لاقو

 سانلا :رشعم ان هتانج يدنغ ترثكدتن يدم رهالال ٠٠٠
 سامراو ناجح ال: انهر٠:راصف هلكلك نوساملا كللل 033

 سار.الب:ىضوفلاك سانلا كتبو ىوننيح ندلا نكر ديب 00

 سابع دالوا ,نم فئالللا ريخ مصتعم هللب مبكرادت

 (ه9)
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 | ةقدصلاسحاصو ةنوعملا بح اص ىلا تكي نا هىصاو ةرصبلاب هققحاي ةيفاع

 " | لها هوجو ىلا مدقتلاو عماجلا روضحل ددربلا بحاصو يضاقلاو جارللاو

 "|| مهدابشاو ممرضح هيلا بملا ميلسو ةيفاع رامضحاو روضملا يف ةرصبلا
 ظ ظ هن رأصو كلذ لءفف هراد ةبحاص ةأرملا عم هربخ نم ناك ام مب شن رعلو هيلع

 0 | لاق ىحن نب يلع هببا نع همع نع 0 ثدحو . هدلب يف ةربش ةيفاع

 ' || مومهلاكتقرطاف ذيبنلا لع بلغف يللايللا نم ةليل يف لكوتلا / دا تنك

 1 نب يلع لزنم ىلا ضما لاقو بباس رصنب لكوتملا اعدف لاق بصتتنم اناو

 الو لاحالا ةباغ ميلجتاو يلع هلجحاف ماعطلا نم هيف دجت ام رظناف يح

 نم ةءولمم ةبوج لمحو هىحأ لكتملف ريصن ىضق لآق ًائيش نوثيب ميعدت

 ىلا هتقّوش حارب تحافق هدد نيب تحتفف لكو ملا ىلا اهب ءاجو ماعطلا بو رض

 ل امىرتاما هللاق مث هممت واهنم لك أف اهف ىأرام نستساو ماعطلا

 داز ام انم ناك ام لثمل اذه دعا يلع ناكولو هفظناو هبيطاو ماعطلا اذه

 | ريما اب اذه متفلا هل لاقف لاق . اهيف ام بيطو ةنوملا هذه نسح ىلع

 أ يلع اي يف حاصف لاق . ابيلع ناعي نا بجل هناو هنءورم ىلع لدي نينمؤملا

 )0 لاق هلم تبرقف لامت لاق . نينمؤملا ريمأ اي كببل تلقو اهئاق تمقف
 0000000 ٠١ تكاتف ابا ترظنف لاق ابيفامو ةنوملا هذه ىلا رظنا

 | ٠ هللا الا بيلا ملعي ال تلق لاقف .وه نبا نم يردتف لاق ءانسح ًاماعط
 | هّللاو دق لاقو ةصقلا ”يلع صقو اذكو اذك تلمف يناو كلزنم نم اهماف لاق

 )0 آلا مدغي نم نكيلف اذكو كورسو كتءورم نم تبأر ام ينس
 | هللاو تنا لاق . رانيد فلا ةئام تاق لاق كل بها نا يحن ام يل لاق
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 حلوو ىح نب يلع لزتم ىلا ر أصف ةيفاع لزنع كلذ لثم لما اس |

 ريغ هيف دحن 4 ةيفاع لزنم ىلا راصو ةنس> ةنوج لمخ دكا ًاماعط هِنف

 زيخ ترم ًارسك اهنف دجوف تلزناف صاف هسلجم يف ةقلعم ةقلخ ةرفس

 لام كممس نم ةعطقو سلا نبج ةعطقو قوسلا حلم مع ني هو راكشخ

 املاحب ةرفشلا لمخ ةعطقنم ةخسو ةقرخو لالا كلذ اهبف ةروماكم ةعصقو

 ىرت اما عتملل لاقو اهسحتساف ةنوملا هيلع ضرعف لكوتملا ىل راصو
 وه اذه لاق اذه ام لاقق ةرفسلا رضحاو هنسخاو ماعطلا اذه فظنا ام |

 اهف ىار ام رذقتساف تدفف اهوهتفا لاق ةيفاع لزنم يف هتدجو يذلا
 تالص ةدعب هتلصو دقو ينسلاجم الجر نا تننظا متفاي لاقو هنم بحتو

 اعدف ردع هلام نيتمللاريما"اب هللاو ال لاتقف ةنءو ص راذس 00

 أ١ يلا جرخا هل لقف يح نب هللا ديبع ىلا ضما لاقو همدخ نم مداخن

 تقولا اذه ىلا ينمدخ دنم ةلصو قزر نم يلام نم ةيفاع ىلا لصو

 غلبم اهمفو هللا ديبع نم ةعقرب ىفاو نا نم عرساب نكي ملف مداللا ىضف

 بجي ناك اما متنا لكوتملا لاقف مرد فلا ةثاهلثث وه اذاف ةيفاع ىلا راصأم

 مصب. الو ريخ اذه يف ام لاملا اذه هيلا لصو نم ىلع ةمعنلارثا نيب نا

 الذ هذلب يهو ةرصبلا ىلا هيفنب ماو ةسلالا نم هجرخاف يتسلاجل هلثم

 هيلع اهلام ةيقب اهلا 0 هنترجاب لزعملا ةمحاص هتبلاط هحورخ رضح

 لكوتملا ىلا ترصف لاق . مجنملا نباب ربخلا لصتاو الخ رادلا يف ناك ابح
 أمل يصاق هب تربخاف انانكو ةأرملا راضحاب صعاو هئم 0 كلذ هتفرعف

 فاخ دصاق لوسر عم هذافناو بملا ذخا يف هللا ديبع ىلا مدقتو ةلصب
 تسوس جسم عسسل ميسا 8 ما

 ا



 1 د ماما يطسستتما الأ
 ينحلا سانلل هنم ربظيس ميك يف مول نا ممتس

 يعدلا رج امير نكلو 2 مهمتنم كنا كاذ نإ امو
 اة د لاخلا ظ نافه وا هيف لاقو

 الآ يم ا<نيلالا يف رابع تاكل ةفإع تنكر
 للا 77 .يرذالبلا نسملا و هيف لقد

 5 0 :ايلدم ان ع دعب ٍدَقف هار نم د
 > ا اسفا هع ديل هل

 لك ١ : ١ ينريصلا نملا وبا هيف لو

 ا ١ جالبلا يف نأ ظ مي ظ كبصنع ديلا ١ ظ
 ا وعلا .حمد (اصيف) .قرافل ا ناا الو نمر لاوف ظ
 0 1 ١ .لاقف تلا يجي نب ىلع نيملا أ هادا
 005 هتف د دق يد بلا قصلم ٍِض رعل .نا اجب ومها ظ

 أ نايهباج نو وأ ىو نباف ابيعد. بند | نط اهداف ْ

 ع اجهيف 5 فراشي ! ' رئت رأت 0 يعد ف أمو
 ابعد. ءانعدألا لالخ رشو . ةيحبس كنم ملل نا, يفاعا

 هيه عقم ةلد“أ ٠

 5 يف ىعدا ناويملا يتذءانم يف مالا هب قرتو نسملا وبا لاق
 1 لاه هع : متنا إف يف 3 ةءو ص دل هنا لكوتمل ةرضحب مايالا نم

 ,اريضاج مامطلا ني هدح امم » هرضح .نم |مِزثم ىلا نينِمْوَْأ ريما هجوب ليسا

 نظنإذ يحض ,تنرييلع 1 ىلإ نما لاقو هداوق نم دئاق لكوتلا امد

 وايش اورتشب نا نم مهعنماو هريّضحاف !رضاح ماعطلا نم هيف دج ام
 سس
 ا

 همس
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 6 'هلاغ ٠ حاصاو هلاح هن م أم مهعم هل تذخاف يناوخا نم ةعامج

 عع قو ظ هعم ناو ه.دا هل تفصوو هنلع هللا ةمز لكوتلل هيرو

 هسلاحو قو هيلع ىرجاو هلصوف هيلا لخدو هراضحاب ىب صاف هتسلاح

 و ناك ام رفكو هنبيو ينيي لاملا تجرفلا مث كلذ ىلع ةدم ثكف

 هن رغلإ لكوتملا ناكو هنم هقحتسا مل اب يترك ذب هناسل طسو هيلا يناسحا

 يراالرعر هيفكلذ ينئيجن و يرحب امم لكوتاا كءضيف هنم ىأرال يش

 راظنف ًاسرف لكوتملا ىلا زيزاونلا مايا نم موب يف ىدهاف نسسلا ونا لاق

 اذه ىلا ىرت اما لاقف ناقاخ ن ل مث هنسحتسا لكوتملا هيلا

 ىلع هب هفصي ام فالخ اذه هقتعاو هنسحا ام ةيفاع هادها يذلا سرفلا

 نا ىل هته غلبت نم ةساسللاو سفنلا قيضو ةمحلا رغص نم ىحن نا

 يف وهو سفنلا قيضب الو ةساسللاب فصو»ال سرفلا اذه لثم يدهم

 ىتح هتكرتف يب ثبعلا ديربو مالكلاب يبدصّشو "يلا رظنب هلك كلذ

 نم سيلا نينمؤملا ريما أي هل تلق مث دارا ام هنم غلب و ىنعملا اذه يف بنطا

 دعلاف تاق لاق. 55 لاق . ردقو ةمه اذ كدنع سرفلا اذه لثم ىدها

 هت انا كلف لاق . هيلع هل نمو لاق : هيلع هلخح نما مفراو ةمه

 وع ىننالا نبدا !فانشس لاق لق يلع لوقب م ةيفاعإ لاق كاف

 يفي لاملا تيرسف الخ متفلا ىلع لبقا مث ينع رسسكتاف لاق . هيلع ينلمح ظ
 دبع ونا هيف لاقف ءارعشلا نم ه. فيطي ناك نم هاحم ىتح ةيفاع نيبو

 كلذ يل ركشو هسلاجو لكوتملا ىلع هتلخدا تنكو ننف يبا نب دمحا هللا

 ةنفاعاورتلا ذل
 تل

 - - - محصم بح
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 | انعم هلها ىلا ًالثام هلك بدالاب ارهتشم ىحن نب ىلع نسملا وا ناك
 ا رمالاو ءافلخلا ىلا مهنمًاريثك ل صون ناكو مه افلأم هلزنم ناكو مثروماب

 هلصو نامرح مهم دحا ىلع ىرج ناو تالصلا مهم مه جرو

 ىدها امر ناك هنأ مهعفن يف هتبغرو مهم هتانع نم غلبي ناكو هلام نم

 أم كلذب ممل جرختسيل ةععالا ةفيرظلا ايادحلا مهنع ءارمالاو ءافلخلا ىلا

 ظ سيردا يبا ىلع مدق لاق حن نب يلع نب ىبحب دما وبا يبثدح لاقل: نوح

 هيف هلكو هيلا هردش لصواف هيلا لسوتو لكوتملا مايا يف ةصفح يبا نإ
 ظ ةصفح يبا نب سيردا لاقف مرد فال ةرشع هنم هل جرطتساف

 لمالا يف قيدصتلاودعولا يف قدصلاب رهتشم وهو يحب نب ىلع ىجخن

 يلجا يفو ٍقزر يف ْ كدوج داز لجايفو قزر يف دوجلاب ددزول

 مو ةليلج ةلمجت هدلب ىلا فارصنالا ىلع سيردا مزعل هلام نم هلصو 3

 ظ دنع سيردا لاقف هلاحنرا تقو ىلا هتفابْص يف هدنع امقم سيردا لزب
 هأبا هعادو

 بجي لو عمسل لف توعد نك هلئلانب ينابلو توعد نم ام
 بفهذلاو ءاضيبلاةضفلا نم اريخ هب تلزن ذا ايلع تدجو ينا

 :لاق هل يلامالا ناتك يف مهلا نب ىحن نب نورهنب يلع ثدحو

 | دفو : لاق يحب نب يلع يبا ينادح يلع نب يح دما وبا يم ينادح
 هنتزناف ةرصبلا نم يدعسلا متهالا نب ناقاخ نب بيبش نب ةيفاع يلع
 يعم ماقاف هب لسوت يذلا بدالا ةمرح هل تيعرو هتفايصض تنسحاو لع

 هل تاصوتساو سرف ىلع هتلمحو ةفايبط نسحو ةما ركو ةءافك يف ةدم
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 كسفن لذبت كح و لاقف ""الّوا الّوا هلاتحال يلع يفبا ىلع ام بيستو
 مرا تاماو هتررغ انا مذ تاقف دل نبا نع كتعيضو
 يا يل لاقف ريك اد عيخ ان اولذ اجاك دقو هلصف.لبحاو ىلا

 3 لاملا.ن نا ان رباب عقوف هيلا | 0 ةاودلا .تاه ِتنا يلعب

 ا ا لضِفلا ومو

 * ما روصنم يبا نب يح نب ىلع»
ْ 

 نمو 4 ' صخو هدئع نيمدقتملاو هئامدنو هصاوخ نم م ناكو لكوتملا اذ اذه

 ءاراخا ةمالع ةبوار ارعاش ناكو هللا لع نوّيعملا مأبأ ىلا ءافلللا ن نمو . هدنلا

 نيب ساجب ناكو هدهأ سو مههاربإ ن قا“ مهسم ءالعلا نم ةعاج نع ده

 دمحم لصناو احدمم ةءورملا نسح ناكو ميرأرسا يلع هنوُنمِإَو ءافللغأ يدب

 ةنارخ هل ,لمعو_ناقاخ نب تملا لصنا مث مث يبعصملا ميهاربا نب قاس نبا

 هياع.ناقكا ف, رثك | ناقاخ نب متفال هبتكتسا امودتك ايازق

 . نييمالسآلاو ءامدقلا ءا 2 ناك انام 1 بأ .ازخأ

 ةلافالا وا ةلاجألا ىلع قف 0

ّك دترا اهدحأ نالجر نأ 5 نوماملا لاقو , يع ينعم
 ٍ وهو هعضأ 

 هسفب عيل وهو هعفرا نا درا رخآلاو متيبطا نب يلع رهو هش عقرب ش

 ظ هيلاو ءافلخلا مهنا لا نم مدخ نم لوا يح م ىوأ ناك" نسل ظ

 ظ يلع هنما مدانو.هنأب يف رك ذ دقو نوماملا مدخ نم لواو مهلا وهو نوب

 || نسحلا وبا ذخاو دقتعملا مايا رخآ يف ىأر نم رسل نفدو 70 ةْنَس :

 ْ رهاط يبا نب هل ديبع لاق. للا بانك هارب قاحسا رابخا باتكا



 « اًعوحب فورعملا يطا نب ىلع# 558 2١

 ربنملا كالسغ كلهج نم أاندسحو تنم فرعا انام دق هنأو نينمؤملا

 ىتح هاطل ذاعف هجارخاب ماو دم ىلع ابضغ نوماملا طاشتساف ةنيدملاب

 لاق يبا ينثدح : نابأ نب دلخم ن نوراه نب نومي“ . هنع يذرف هيف عفش

 .دمجاو دل ناكو دينا نب دمحا نب مساقلا عم نابا نب دلخم يفا يناخدا

 ' لا قالا ةرشع حير لع انفرشاف داوسلا تالغ ءارش ف نييخاوتم

 أهم ائبلوطف مرد فلا نالآ ةتس ةعيضو انيلع لصح رعسلا عضلا 3 مرد

 لك يف كاتس نوماملا ناكو اهذ انيلع نوماملا باتك دتشاو ةبلاطم دشا

 يل لاق مث ءيشب ينلكو كاتسن وهو اموب نوماملايناعدف نيتلماك نيتعاس موب

 ان هل تاقف اقنبد ثيدحلا كاذل اقتيدف ميمللا نب ىلع يف يمي زللا لوق ىنعمام

 ًامواف ينم اهم نطرا دينملا نب دمحاو اذه ىنعم ام معا الو ةيطبنلاب ملكنا

 نب دمحا ينيقل ىتح رتسلا تغلب اه تفرصناف فرصنا نا كاوا
 هلبق تجرخ اذاو ينرظتنا يلبق رادلا نم جرخ اذا ناكو الخاد دينجلا
 جرخاف كربخ ناكام هل تلف جرخ دق هن اذاف هل ًارظننم تفقوف هترظنا
 فالآ ةتسلا نم هب بلاطن انك ام كرتب هط نوماملا عيقوت يلا

 ثيدملا اذل اند دف يمعزملا لوق ىنعم ام يل لاق لاقو هنباو ينبا نع فلا
 ار تلأس ينا يل لاقو كلحضف اطر ثيدحلا اذل اطرض تافق اقتبد
 داوسلا تالغ دلخم نباو ينبا عاتبا تلقق ةجاح لأساف اهفرعي رف اهنع

 الواجب يتعيبضو ايف انل ةليح الو مبرد فلا الآ ةتس انرسفن حيرلل انردقو

 لع نا نع اهذخأب. نينمؤملا.ريمأ رمأف مرد فلا فال ةثلث يواس



 _ ةهضأ/ * اقنوي فورعملا مثيطا نب يلع #

 يميزخلا ناسح نب قاما بوقعل واناكو. و.مظع ءالاس ليغأيب | نب مهاربا

 هنأ كلذ يف بيسلا ناكو تتاكلا يرابنالا ميما نب لع ءاحبم يرغا دق

 اقدختم ميملا نب يلع ناكو هاحبف هعفادف ثاريم هدنع بوقعل يال عقو

 ينف ايروقتا امل لاقتي ةرق نم ناكو يبلغت هنا لوقيو ةبب رعلا يعدي اقبتا
 يميزملا لوقي كلذ

 بهذلا ىلا اهرافخ بلم . ةكرابم ةيرق ايروقتا

 دقو اقثوح ميمللا نب يلع تدبش لاق : هسا نع يسابعلا ىلع نب دم

 كيلصا لاقف ىطول تيلتشا ةرانم اب هل لاف ديشرا م ةرانم هرضح

 ميج كعضف نايبصلاب بعلي يلثم حش اذه لثع يناقلتت كتننظ ام هللا

 تذخا كناو يترشع نسح مل كلنا دارا هناكرازالا طوللا ) ساحلا يف نم

 نوخلا ترشح لاق يدرلا نك 7 5 دال ( يبا

 بهدم ميم ا 31-3 يلع رصلو ةيمامالا تهذم سايعلا يلا نب دم رصف

 ميحلا نب يللعأ س أبعلا يب 4 3 لاق نا ىلا | ةياقما مالا قرشو ةيدب , لا

 اذبلاو يع مثدلا سلخ اكتم نطو نويل لاق مالكلاو تنا ام يطعن اي

 لهج نمو هأن دمج ذباب لاق نش تاللاقملا أن رهظاو مالكلا انحا دقو مول

 ناف ًالمصا ايكس العجاف بجي امي هيف انمكح ىصالا نع بهذ نمو هانفقو

 لوصاالا ىلا احب كغ 0 رتفا اذاف عورفلا نم هيف ملا يذلا مالكا

 هتلاقم لثم م نب ٍس سايعلا يبا ن ل# داعاف ةرظانملا ىلا داع

 طمأ ةفآر نم هللا بهو امو ناجل ةلالح ال ول هّللاو 0س هل لاف لوالا

4) 



 انوي ىورصملا يطا نب ىلع # 222565

 | تبهوو كلنع تحفص دق مثيلا نب يلع اي كريغ كب بدؤاف كبدؤاس ين
 أ ال لاقو بجاملا ىلا هسأر مفر مث هب كيلاطا نا ردقا تنك ام لك كل

 ظ نوكيل مرد فلا ة ةئام مثيلا نب يلع ىلا لمحت ىتح رادلا دينملا نبا حربي

 نذؤي نا نومأملا ىما : يرايشهملا . ابلم ىتح جربي لف لمع كلدب هل
 | هيلع ضرعت نا ىلا ادق تناك مهمتارم ىلع اوساجم ناو ماع انذا سانلل

 ظ |0000 يف سلخ ميحلا نب ىلع لخدو كلذ اوامقف هرماب اهف صايق

 ظ نب ميهارب ريا لاققق يولعلا نسملا نب هللا ديبع لبقاو هيلع باتكلا زماغتو

 | مهعجأب اوضف يعم اوموقو ينوعيطا باتكلل بتاكلا دوواد نب ليعامسا

 لاقف ةجاح انل اولاقف مهملع درف هيلع اولسُف نمحلا نب هللا ديبعأ نيلبقتسم

 , نينمؤللا ا ع ناححس لاّتف انسلحم يف سلج اولاق ةيضققم

 مقومب يملعل لعفا لاق . اهيف كلاني ام لمتحمو انل اهضفت ةجاح يبه اولاق
 تدسف اذا 3و حالصا ىلع مهتردقو نيطالسلا بولق نم باتكلا
 |[ بحاص ب كو ميعم سلخ مهتيحان ىلا لامو . تح اذا اهداسفاو

 |0011 ذيع ديف سلج يذلا مضوملا لع فقو ايف نومأللا ىلا بتارما

 | ليعامسا نب مههاربا لاقف هيف تسلج يذلا س اهلا اذه ام هيلا ثعلو

 ظ باتكلا كديبعو كمدخ هل لقو مالسلا انع نينمملا دما مَلِب لوسرلل

 ةاحر انم متذخا كلها دنعو كدنع نادوعوب فاصنالاو لدعلا نولوش

 | ميلا نب يلع كلذ كلها هو دم اسم هلاك اب لعق ليلا هوو م

 | يف نم عيمج كوضف <لجر اوذخو اناجر انيلع اودرف برعلا عم سلاج
 | نم ميلا نب يلع ينمدقل لاقو نوماملا كمخضو ميلا نب يلع روشتو هراد



 نه 46 اسوم فورعملا ميطا نب يلع # ]

 ولأ أند يباب زرملا نب فلخ نب دم ركب وا لاق .رانبد فلاي هيلا هحوف 1

 0 0 لاق ل 7”

 6 لفانو هب هبنذد 0 هقلع كقتلو هبس ر فوشش و هينيع فرطل

 هل حوم هناك ب صنلا مث نلطفلا قلو ضصوضتتلا دتج نم ٠
 لاقو . ملسو هيلع هللا لص ناك اذكه سائلا هل لاقق .رودح ليسوا ظ

 ا ناك عس رلا نب لضفلا بتناك ييلذنلا محلا 9 معلا يف يناءزرملا ظ

 لاف هللع واو هنغل ءرخأت ىلع موب لضفلا هبتاع ارعاش ًاحصف 0

 اادص ىنع ٌروزاو ينقعف دج ًاصيخر لضفلا يلدجو
 الب هنم بيصا ال يلا ادعت دق نونظلاو نظو

 دع ًَ تئاانلم دعا

 : لاق يديزبلا دمش اندح اع ناطلسلل لمعي ملف فرصأاو

 ديئملا نب دما :هدئعو ةيسامثلا ةكد لع سلاج وهو نومأملا تش

 امو فورعملا ميحلا نب يلع هيلع لخد ذا ةصاخلا نم ةعامجو يفاكسألا

 لاومالا تقرت كيرخ ال ضلاب قطاف ابنها ودع الات
 نكس من ناعف الو نلعف الو كمظعو كنّ نيب نقرف ال هلو ا 0

 عدب لو هناو هلا نينمؤملا ريما اي لاو من دينملا نب دا لاقف اليلق هبضغ

 ىتمو دمحا اي هبضغت ده دقو نوماملا هللاَمق هيف هلاق الا هوركملا نم ايش

 امأ يضغ يف ديزت نأ تد راف تدضغ دقو يتنبأ ارد ارلا هذه" يلع تارعا



 *6 اتوجم فورعملا ميطا نب يلع # 00

 نومأملا لاق : لاق هبا نع يديزيلا دم نب لضفلا هب ثدح امف نومألا
 اذا ظفحتأ يناف ميما نب يلع الا يتب ىلع نيممجا سانلا عم ملكتا انا

 ءارعش رابخا يف ىلوصلا طخ نم تلقنو . بارعالا يف قرمت هنال هتلك
 018 يرابالا 0 نابا نب دلاخ رصم لخد نمو : لاق رصم

 . هغلبف رصم ىلا صخت هنا يقاطقابلا يلع نب نيسملا ىنثدح نابا نب كلملا

 رصم نم هيلا بتكف ةديكو ةمرح امه تناكو ف نب يلع لاج عاسنا

 ظ بهذا ءامب بتكو هنم ليوط رعشب
 امورق تدابا امندلا اذا مودي هنأ تلكوت يرابلا قلاخلا ىلع

 أهنيعس نينسلا فحت تلكا اذا مايه نب يلع اي يبضن كوادف

 اهني الا تمسقا دقو فزت 2 يدالق ماب رصم نم كنتيمر

 امود نالوح لاحامدقو كيلا اهبشو ربتلاب طخ رعش تاباب

 راثيد فلاب ةجتفسب هيلا ثعبف يضاقلاو هئامرغ عم هربخ, هيف ركذبو

 ناك يرايشهلا لاقو . هلاح تنسف هلامتسا يف رصم لماع ىلا بتكو

 هيابو مثيلا نب يلعب ةمرح ىعاشلا يرابنال بتاكلا نابا نب دام
 | هل دلوو اهب جوزتو رصم ىلا ناب ىب دلاخ صخخت مئرابنالاب ميماقم مايا
 ظ | ىل ” د هوامررثكف قفا اب رابلا يدل هلاح تلتخاو قاثفاو

 | دق ايلع نا هغلبو هلاح تءاسو ردع مأقاو هقلطاو هسأف مث هسيخ يضاقلا

 أ دعل ديشرلا مروتما ال عولا ن ١» لضفلل جارخلا ناوبد دلقتو هردق مظع

 | ليعبس نم اوحن ةديصق هيلا بنك كلذ دعب : نومأملا عم عقتراو كارل

 | تاببالا « يرابلا قلاخلا ىلع » : اهلوا هيلا اهب ثعبو بهذلاب قر يف ان

007920 



 م *6 ( باوبلا نبا ) لاله نب يلع #

 يباب فرعي تاك ناوبدلا يف ناك : لاق تاوفملا باتك يف 'ىباصلا لاله
 اذ بناكلا باوسبلا لاله نب يلع نسملا اب ًاموي يتاف دوعسم نب رصن

 باوبلا نبا هل لاف هدد لبقو هيلع ملسف تارمملا ضعب يف حبلا طخلا

 اليلق ناكل كرد نبب ضرالا تابق ول لاف اذدهو انا أم يديساي هللا هللا

 تدرغت كنال لاق . هاضتقاو هبجوا يذلا امو يديساي كاذ مو مل لاق
 نمرا مل هناو نسحلا طخلا اهنم اهبف ككراشد نم اهلك دادغل يفام ءايشأب

 فرط ىلا هتمامت فرط نم ًابناكي رم

 املا د مك نا كلأسا هل لاقو اريخ هازجو هنم نسملا وءا كرضف

 انا هل لاقف . كبقانمو كلئاضف مك لو هل لاق . اباجال ينمركت الو "ىلع

 . اذح هلي ولم ل باوبلا نبا ةيطل تناكو كمان ده دق كلأسا

 وف ىفترملا ه هأنو يذلا رعشلا اماو فلؤملا لاق

 ٠ كريغ فصنو ناعارذ هتيحل

 رشبلا هل طعس ىلع هنم محن مل ضرع ىدرلاو لاله نباب تيدر

 صهزلا مجالا هيف كلضف نأب ةدهاش مايالاو كدقف رضام

 رطملا هنغي ملام نساحلا نم مبلكماوقالاو ضرالا يف تينغا

 رهس اهررقا يتلا نويعلل»و نزح اهنحبا يتلا بواقللف
 جرا هنعدو اذا شعل امو

 انملاطم تحضا نا دمن انل امو
 رعت هكر اذا ليل ذو

 ررغ الو حاضوا كنم ةبولسم

 *« اقنوجب فورعملا بناكلا ميلا نب يلع )ع

 ءافلخلا نم هريغو نومألملا ذالك و نرد تاكا دحا لآل

 لاق ىتح ةغللا صيوعل دصقلاو ريعقتلل لاعتسالا د ًابندا الضاف ناكو
 م



 4 ( باوبلا نبا ) لاله نب ىلع ا 1 نه

 | رارقتسالا ةيطب رافنلا ةديدش اهنا اهتاوازع مئادلا عولولاو اهب ديدشلا

 أ اهديق راون ءافملاو ردغلا ةعي رس ءافولا ةزبزععازنلا ةكيشو عادلا ةعمطم

 | لبقاوهتلمحي اهرَّثا ن الا اهضعبي حمست ال لاصولا أهربق سوعش لامعالا

 الو هنكسو هلخ نع ابضاتعاو هنمز رئاس ابفلا ىلع فقوو هتيلكب اهملع

 | دنع ابعداو و طاشنلاو ةوبشلاب ابعراش اهدايقنا هرغي الو اهدايح هسيؤب

 | 0 اللا ةلزملا كردمو ةيصقلا ةءانلا اهنم غلب ىتح لالملاو لالكلا
 ظ ةلوصفمو ةلوصوم فورملا رظنو اهراونا ءالجو اهراهزا حيتفتل لمانالا

 | قادرآلاو فطاعملا .ةنيل اهمايتلاو اهرواجت يف ءازجالا ةءواستم اهماظن

 | نئاف جهر اهشتفمو نك اس روقو اهرهاظ فارطالاو طاسوالا ةبسانتم

 فقووهتتورو هركف أبيف مجر هلق اهب ثحو اهدد لسرا دقو اهمتاك امناك

 | © ”هظفلب مولظم اهب ىنعملاو هرظان ريف اهب بلقلا هتمهو هتردق اهي ذهن ىلع

 ىلع لّوعملا الو اهم برغملا فرطملا بهذم ةمدخلا هذه يف تبهذ امو

 ةضورفملا ةمدملا مر ةماقا املاثمال اليبس اهب تحن نكل اهعفاوش
 أ (عاضتراو هيلع اهقافنب تدعس ناف مهمئانصو مهمدخ ىلع نيمعنملا ةداسلل

 | ركش يف ريصقتلا ةنجمو لاهالاو عيجضتلا ةمصو نم تلمس الاو هيدل
 ظ يف يأزا ولع هءاقب هللا لاطا ليلملا ذاتسالا انديسلو لاضفالاو ماعنالا

 ظ هللا ءاش نا هيبنو هسا يلأع نيب هفبرصتو هب تمذح ام لست, ىمالا

 نب ميهاربا نب نسحملا نب لاله نب دم ةمعنلا سرغ ثدحو : ىلاعت

 نيتخسنلا يف ظ :ةتنلا ىف اذكا 21١0



 ١ ه6 ( باوبلا نبا ) لاله نب يلع #

 لاكلا دنع كابا حت تثج امل صقتلا يف هابا يح كاذ

 لاله نب يلع طخ يرلاب تير : ضايع نب ةمالس طخ تأرق
 و نارعألا نإ هلل دع آل دنا لا كرصلا نم بيست نما

 لوالا عيبر روش يف لاله نب يلع هل ذل ىلعو ًارعاش نوسحخ

 « يبارعالا نبا نع سلع نعةفرع نبا هيورب » ةلمسيلا دعلو « "و٠ ةئس

 حتتلا يبا انخيش طخ اهبلع تدجو ةخحس نم هتلقن » هطخ هرخآ يفو

 .«ً!ضرعو هلوا نم احسن ينج نب نامع غلب هللا هدبا يودلا ينج نب نامنع
 ةعارب و ةحاصفو ءاشنالا ينعا ةءاتكلا يف ةطساب دب باوبلا نبال نكو

 نم اهنلقنو ءاسؤرلا ضع ىلا اهتكو ةباتكلا يف اهأشنا ةلاسركلذ نمو ||

 انديس ةمدخ تمتتقا دق : املوا ناكلا ينيوملا ىلع نب نسحلا طخ

 هودع تبكو هديبمتو هنردقو هنيكمت ماداو هءاقب هلل لاطا ليلملا ذاتسالا
 نم هيرضح لح ىلا رذملا هبحصي احاسفا ةعفرا ةدم نإ 00

 هسلحم قوقح رم ناك دقو هيلماتمل يدابلا لاخلاو هيف ريصقتلا روبظ
 هئالعو هددوسل ًابدان ةعانص لك نم ةيبضرملا تاياغلاب مدخم نا فيررشلا ||

 روصقو اهب لبج ةيضقلا هذه نع يندعي لو هبأر ليمجم زوفلل ايادصتو |[
 تنروا دق ةرحم ليوط نمز ذنم ةعانصلا هذهل رجاه ينكل اهلع نع

 طرشت ءافولاو نانتفالاو فرصتلا نيبو اهندي نيتلئاح ةفقوو ةسبح يدب
 ىلماعت نمم ةجاملا لضفب هديبات هللا مادا هيلع ءافخ الو ناسحالاو ةداجالا
 فلكلاو اهلا ةيانعلا ةلمجن فارصنالاو اهملع رفوتلا طرفىلا ةعانصلا هذه

 ظ لاثثإب هلعلو )١(
 امل لل ل لاا ا
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 ظ يننيع رونو ينيعمايو . يرتف زاكو يرفخ جانا
 ينيوج الب قبت تدكو 2يضماو يحن يضقاتدكدق

 رايدلاب هد ةنس ةدعقلا يذ يف ينبوجلا ىلع نب نسح كر

 الث لاله نب يلعب رضو يرعملا لاقو .زملا ماودب ىلاعت هللا اهرمع ةبرصملا
 00 ام انهو دادنن يلاعتلا قرابلا اوصل ثبرط

 يلايل ذنم ىهدلا هيلا يب بر اعاويراد خركلا سبل قربايف

 لاس, سيل نالغ اهب ثيغت ةبغن ةرعملا ءام نم كيف لبف
 لاله نبا بتاكلا راضنلا ءاث اهداجا نون لثم لاله حالو

 ثا ابنم |
 | "ياس ”يلطلاو ورمع ينك ابهوجبو ترتس ضاعا حأل اذا

 | نب ميم نب ورمح نا كاذو ”"ىبرملا ديعل ريسفتلا لكشم تيب اذه
 ءالؤه نا برعلا لوقت نزامو ميجهلاو ربنعلا دلو ةخاط نب دا نب ص

 | تدلوف اهجوزت ميمت نب ورم ناو ةلونلا يهو ةالعسلا مهما ةثلثلا ةوخألا
 ورمت تاكو هتبلط قربلا تأر اذا ةالعسلا نا نولو و ةئلثلا ءالؤه هل

 قربلا حالف ةرم اهنع لفغف اببجو .يطغبيف حال اذا قربلا نم ابظفح
 ينعم اذبف هيلا دعت لو تضمو ًاريخ كدلو» كيصوا ورمتاي تلاقو هتبلطق |

 || الجر حدمي لاقف الثم ًاضيا نيرخاتما ضعن هبرض دقو . يرعملا تيب |
 | لاف طملا ةدوج ردد نباب فرعي |[

 لاله نباب كوساق ام نيح ًاردق طخلا يف تولع ردد نبااي

 تيبلا ريسفت ( ” : ؟ ) دنزلا طقس حراش ركذ دق )1١(

 ا

 ظ
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 لاجآلاو قازرالانيب ساط  رقلا ىلع ني.رج نا نتسن يعف
 لاضفالاو تامركملاو ربلا موسرب اعقوم اهربتخاف

 لاوز ريغل ةمعن يف رهد_لاد.دج لباوناجربملاب ظحاو

 يلاعملا مت لجالا سيئرلاو ازع دملا دعاص دجلل قباو

 لاصوالا عطقم اهتم دساحللا عدت ةطبغو رورس يف

 يلايللا اهملاسو اهف لاب قالا نطوتساو دوعسلاا,مدضع

 لاؤسلا لبق تافراعلاب ًاد بيب يذلا ميركلا دجاملا اهيا

 لاقللا يف ةّقرط يل تعرش يدنع ةليزجلا كءالا نا

 لالمالاو راجحصالا طرفود را ةنجم نم كيدل يتتنما

 يلامللا مسوم لك يف ةد اسلاىلعضرف ديبعلاقوقحو
 لاملا ةايح تضقتنا ام اذا رمهدلا ىلع قبن ءانثلا ةايحو

 باوبلا نبا رعش اذه : هتروص ام ينوملا طب رعشلا اذه تحن ناكو

 نتفب لجرلا نا يف عقاو عاججالا نا الولو طحلا كلذ اهرتس ةروع وهو 0

 . ةصيقنلا هذه نع عفنرب ةليضفلا كلن بحاص ناكل هدلوو هرعش

 كلذ ىلع يرز, نمم تبج دقلو . ينيوملا ىلع نب نسح هذيل“ بتكو
 لجالا يضاقلا ىلوملا ىلا تدتك : لاقف هطخ نم هتلقنو لئاقلا وهو رعشلا

 تللبا دقو هناقبب اهلهاو ايندلا هللا عتما ىلعنب هللا دبع ديدسلا نيدلا فرش

 ةبعص ةصرم نم
 نيم ربختو روز ىبيش. اقح ديدسلا كالا ٠

- 

 نيتلود لضفلاب فّرش اد»رفاي نيدلا فرشاي

00) 
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  00انس ينيطعتف مييكصو عوطقم قيتعو ينيص ضايب |

 أم عيج تذخاو اللا فلوو ةعلكاب ميمعل

  0ججرفلا يبا خيران يف تدجوو. نينس هبف تبتكف عونلا كلذ نم اهف

 يف هلو ) ًاحازم ناكو. بناكلا يتبلا نسملا وبا زاتجا : لاق يزوملا نبا
 كاملا رقش رب زولا باب ىلع سلاج '' لاله ن يلعو ( باب باتكلا اذه

 ىلع ذاتسالا سولج يتبلا هل لاقف نذالا رظنن, فلخ نب دم ىلاغ يبا

 ارمأ ىلا انا ول لاقو تاوبلا نبا لضنق سسنتلل ةناعر بسلا 00007
 لاحم دلاولا ةعنص ذاتسالا كرتي ال يتبلا لاقف . رادلا هذه لوخد نم .

 باوبلا نبا وجم مهضعبلو :
 لاَنُع نونثع لع. صل لابس ًاذؤتم خاسنلا نم من اذ نم

 لالاورادلا تر تنكول فيكف مدعوذو باوب نبا تناو اذه

 لاق اضنأ ينوملا طخ نم هتلقنو) هنم انيل ا لوش باوبلا نبا ناكو

 (ةلانرائض ىفاسبأ هطخ نم ِتلثتو

 يلاثمأ نم لجالا سيئرل ضرفوهام تيدهاينأ ولو
 ارهاوج يريغ عصر اذا ادققع موجتلا تمظنل 011"

  9لاعفالاو لوقلايف يزحمب ت 2ررقاو هيلا اهندها

 لاشمو هبشمو ريظن نع ولعي كردق تبر ينا ريغ
 لافلا قدصن, ينم ًالع مالفالاب ةيدحلا يف تأفتف ظ

 ففلاو قرشلا حاافم اهدقتعاف ,١ لاو لبسلاو اي رست 0 ”

 ليله ب () ظ
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 يف هتنوعم ىلع ربزولا قفوملا يلع يبا ةبطاخم يهو اهذ ةفلك ال ةببرق

 | لاق . انالومل لصت ةفيراظ ةيده ةعمو هل مصخ نيوهشيألا
 أع مدقنا أناو هتاه لاقذ . ةلقم نب يلع يبا طخ فوم تاق . يه "يش

 ةنازحلا يف ناكو ركّذا لاقو ادحاو اهنم ذخاف ءازجالا ترضحاف ديرب
 ةصقلا هيلع تصصقو كفعم اذه تاق . ينع بهذ دقو اذه هبشد ام

 هنا الا يلع يبا طخم فنمحم حرطي اذكه تلقو هتعجج ىتح هل يتبلط يف

 ةطن رش ىلع نكلو ةعاطلاو عملا تلق . يل هتف يل لاقف . از نيالا

 ةثامو ةعاخ ينيطعت نا هفرعت الو اهنم صقانلا ءزللا ترصبا اذا كنا

 يراد ىلا تفرصناو هيدد نيب نم فعصملا تذخاو . لمفا لاق . رايد

 اههف ناكو فصصملا دغاك هياشد امو قيتعلا دغاكلا ساقا ةنازكلا تاخدو

 بيع في رظ لك قيتعلاو ىييصلاو يدنقرغسلا دغاكلا عاولا نا

 هبهذ تقتعو هتبهذو ءزملا تبتكو ينةفاو ام دغاكلا نم تذخاف

:) 

 هنم تعلق يذلا تدلجو هب هندِإؤ ءازجالا نم ٌءزج نم دل ثعلقو

 ناكالف ةنسلا وحن كلذ ىلع ىغمو فصحملا ةلودلا ءاهم يسنو هتقتعو داحلا

 تلق . كلذ تبتك 1٠ يل لاقف ةلقم نب يلع يبا رك ذ ىرج موي تاذ

 وهو ا<زج اءزج هبلش لزب مفآلاماك نصل ترضحأف هينطعاف لاق . ىلب

 تلق . كطخم يذلا ءزها وه اعا يل لاق مث يطخم يذلا ءزجلا ىلع فقال

 ةلقم نب ىلع يبا طم لماك نوم اذه كنيع يف رتفيف هفرعت كل امل هل

 هيا لنا ل[ هدفت و هادأو بنا ةعلر يف م لعفا لاق . انرس مكنو

 انالوماي تلق ًاموب ناكالف يندعيو يناطمب وهو ريئاندلاو ةملخلاب ًابلاطمتقاو



 (  باوبلا نبا ) لاله نب يلع # سل

 ظ اهف ذ قافف ةباتكلا ىناعت 31 ؟ مالا روص م !هروالل يوصي إقوؤَم هرما لوا
 ظ ونا كلما رن درو الو روصنملا عماجم ظعل ناكو نيرطأتلا زحتاو نيمدقتملا

 '”00 ىأ ةلودللا ءابن .لبق نم:قارملا ىلع ايلاو نيزولا فلخ نب دمج بلاغ

 ظ ا” وصايف هل نكك ل هنا ةلجخجا يفو هئامدن نم هلعج ةلودلا دضغ نبا
 | ضعب ىلا اههتكدف هطخ ةعقر تدجو يننا كلاذو هتافو دعب هل يذلا قافنلا
 )000 دعو زاجئاو رؤصنم» نبا.هيجاص ةدعاسم انهق هلأنب نايعالا
 | لل ناك |هناف اهلطتسا كلذ يف لوقلا طس دقو نزانيد يواس ال
 700 ادد ًاراتياتر يشع ةعبس تعب دقو اهتابلاتيفلاف ارطس نيعبسلا
 ”00 01 ايف كلانا. اراشيد نب رشغو ةسمخب ىرخاا ةرلغ تعب اهلا
 ظ ربق راوج يف نفدو 41 ةن_س لوالا ىدامج ف 'ىباصلا نب نسما نا

 | هركذا رعشب ىضترلا دارو هللاب رداقلا ةفالخ يف كلذو لبنح نب دمحا
 | وبا ينثدح : لاق ةضوافملا باتك يف ثدحو . ىلاعت هللا ءاش نا دعن امف

 | فرصنا تنك: لاق ناكل باوبلا نباب فورعملا لاله نب يلع نسملا
 | اهيعاراو يرايتخا ىلع زاريشد ةلودلا دضع نب ةلودلا ءاهمل بتكسلا ةنازخ يف

 أ راج ءزج ةذوبنم ءازجا ةلسمج يف امون تبأرف يلا دودرص اه او هل
 | لمت نآوقلا نم اء زم نيثلث نم ءزج اوه اذاو هتحتفف:يركسلا دق دوساب
 ظ يف طلتخ ارا هز ننال لزا ملف همدرقاو .ينبيكاف ةلقم نب يلع يب

 ْ تقرغتسا دحاو ءزج قب و اءز ج نورشعو ةعسن عما ىلا ب تارا

 | صقان نوصملا نا ,تاعف هب رفظا رف ةليوط ةدم يف ةنازللا شيتفت

 ' ةحاح لابد يلج انهاه انالوماي تلقو ةلودلا ءاهم ىلا تاخدو هندرفأف



 15 6 لاله نب نوره نب ىلع »*

 روم الا : فم ميظعلل كاذب -اناغ رشا بيبطلل .اولاقو

 رييسلا نيف هاني هيت :١ اما نامزلا تايم
 رودصلا نامر كاذ نكسلو دصق ريغ, باصا مل تافف
 نوراه نب يلع نب دما متملا وبا هل لاقت دلو نو راه نب يلعل ناكو

 ةعت هدفا رف فيذصت ىلع هل فقا مل ينا الا الضاف ًاسدا ناك مهلا

 هراوشن يف يخونتلا ىلع وبا هنع ىورز انه اهركذ دقو كا دوصفملاو

 هسفنل نوراه نب يلع نب دمحا حتتفلا وا يندشنا لاقو رثكاف

 عدصتب قارفلل اهلقو ابفقوم سناال اهنم سئا ام
 عزإلا هلظا عوزف لوق احل حابصلا ادب ذا املوقو

 عمتجم نيح ليللا رصقاو .انتقرف دنع ليللا لوطا ام

 نب دم جرفلا يبا ىلا امم بتكو هسفنل حتتفلا ونا يندشناو يخونتلا لاق

 '" زاوهالا ىلا ءادعالا ىلع لمح * دقو هترازو يف سجتاسف سابعلا
 مدق ىلع ايندلا تماق هل نمو  مركلاو دجلا ليلس ريزولل لق

 :*( باوبلا ناب فورعملا بناكلا لاله نب يلع )+
 طخ تدجو . قئافلا باهذالاو يللا طملا بحاص نسما وب

 يبا ناود رخآ يف قئافلا طلخا يحاص نناكلا يولعلا هيبشلا نبا

 طخ نم 4٠٠١ ةنس رفص يف بتكو : هتروص ام هطخ يتتعلا ناحمطلا

 رضص نايفس يِنا نن ةنواعم ىلوم يرتسلا ليله نب لع نسللا
 يف ناك هنا ينغلب . هرصاعم كشريغب ناك دق اذهو يومالا برح نبا

 نيسكلا ق (؟) راذهالا ىلا راذعالا ىلع لمن قال 1
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 ' 00100 ناوطا راد .نم لزناو .٠ اهرب“ امع .نيفنلا ينال يناو

 |0000 اا قرشا ءايلعلا نمن حت“. .بناكم مارب: لالا لابن ,ةمجب
 لصفم قيبطتو سابلا فيشكت ١ بئاص لوقلا جل نا قطنم يلو

 مالسلا هيلع بلاط يبا نب يلع نينمؤملا ريما حدم هلو

 امدق اضهان مهني نم نسح وبا احل نكي ل ددوسنم ةلصخ لهو
 | امسق مجرفوا ناك هوكراش امو هل اولس هب ؟" اهنم مهتاف اف

 رفعج نب نمحرلا دبع نب لضفلا دمحا ونا ناك: يخنونتلا يلع ع ىبا باتك يفو
 ةينغم قشعي ناكو ةلقم نب يلع يبا ريزولاب اصيصخ نتاكتلا يزازيفلا

 ظ ةبراجلا هذه تناكو ءاهازهنااز هل لصحت ام عيمج ج اهيلع قف ناكو

 ظ داراو ابعم سولملا رب 1 ارو حيصاو ةليل عم برششف ةجمل اهمساو ءارفص

 اج قحح ناو ةمدخخا نع ء رئنانلا م لق ,اريزولا ىلا راذتعالا

 عقوف ترخأتف ”يلع تكرحم ءارغصلا نا لوقو اهبف رذتعي ةعقر بتكف
 تك رحت ءارفضلا سيل ءارفضلا ىلع كرك كام هلت ةلقالا ربظ .لغ

 ظ هسفنل مجمل نوراه نب يلع اندشنا ام هبشن عبقوتلا اذهو لاق . « كيلع
 ظ هذخا امبما يردا الو ءارفص ةرم بيبطلا ىلا اكش دقو ءارفص هتبراج يف

 هبحأبص نم
 ءارفصلا "هب تدوا ىتفلا اذه .. ًاربخم لاقو يدب بيبطلا س
 اا اكارأ أه عاظو ”الوق“ ٠ . ىزد امو كاصااذا هنم تحف

 يابلا رزولا لوق اذه نم بي رقوالا تلق
 )2 ّق ةيشاح ( ىفلا اذه تفلتا دق ىوريو () هم قا (9)

 ان يس
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 لف كلذ تاعفف كقلح فقس يف كناسل لعجاو ار ينب اي لق ةحيحص |[

 عضوم نم ينأسل لقنبو ىرخأ يب نش و ةرم يف قفري لاز | يلوتس
 يناسل لقن لوتس ملاذاف هيفاارا لونا نت ينومْألاو يف نم عضوم ىلا

 يف ةحيص ءار تاق ىتح ليوط نامز يف ةريثك تاعفد رخآ عضوم ىلا

 يناسل نرم ىتح كلذ يئازلاب يملعم ىصواو ينبلاطو عضاوملا كان" ضع

 ترفوتو بحاصلا لاق : هانز ورلا باتك نمو . ةغثللا ينعتبهذو هيلع

 نسما يبا لضفل مجنأا دالوا ينرئاك نم لواف دلبلا ءالضف ةرشع ىلع

 هنرشع ديذلو هعامس 0 هتياور نم راثكتساو ةرازغإ نوراه نب يلع

 ةردان اناوصا هتراتس نمو ةبرغ تاناكحو ةييحت رابخا هنم تمس

 هندخا نالفل ةعنصلاو نالفل رعشلا اهنم لك يف لوس ةقطرقم ةفنشم

 هلئتج ءانما نم.هريغ اوا قاساب سلتلال صتس ىنخس ةنالفوا فالف سا
 اهلوا هل تايبا اهالوم هب بحب ام رثك 1 ناكو

 قونلا ند الف .تأنو .٠ يئدتعا الو قارثلا 1

 ىوحلا لها فنعم ر 2 ارقلا دجو الف ىوهو
 طاشتساو بضغف هلثاق نع هيف نحللا تعم“ ام لوا تاأس نا قشاف

 برع اما هلئاق ىلع لدد اما اذه نمل لوقت لاقو رغتو رفنو زفوتساو ركو
 - وادهئال ال هيمحبشفلا 0ك مالا ىرتاما ءاهرجلل

 لاقف مجملا يف ينابزرملا هركذو . لجرلا وه نمو نع '” لاذي نا نم
 لئاقلا وهو ( مهنلا )

 لاش ىق )١(

 م م 2 ع سعب دج ب يس يس يس بل و يب م رم يمل يم ب م ب م بيس
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 | رعش نمو . اهجوزتو اهقتعاو اهعبب نم عنتماف هبحاص اهرضحا مرد فلا

 آ 000011 نب فلخ نب لع نسملا يلا ىلإ اهب بتكو نوراه نب لع
 باتعالا هحمب مل نا لوطيس باتعكيف ىهدلا نيبو ينيب

 باياكيتنيغنم ىجتربله  هباتكو هلاصوب ائاغ اي
 ”0اهرانش كيلع فن. :.تمطنتءاجرلب للعنلا الول
 بايغلارضحبوعوطقلا لصي  اميرف هلالا حور نم سأي.ال
 بابحالادعاسو بحلادعس . ىنما وبفالصاوم توند اذاو

 | 2 باتكو ىضرلب لوسرالا للعتم يل سيلف تن اذاو
 ظ لاق ةرضاح لا راوشل يف يضاقلا يخونتلا يلع ن نسحلا للعونا ثدحو

 ظ : لاق يبا ينادح لاق مجتلا نب نوراه نب يلع نب دما لا وبا يثدح

 | كاذ ذا ينس تناكو اقالسار درا
 | ركبوا وا ةلمس نب لضفلا بلاطوبا لخدف رثك اوا لقا نينس عبرا
 ظ تغثلف ءار هيف 'يثدت ملكتف هترضح اناو يبا ىلا (متفلاوا كش) يقشمدلا

 ظ عنصا ام هل لاقف اذكه لكتب نسملا ايا عدن مل يديس اي لجرلا هل لاقف اهبف

 عم حصن ال ةغثللانا (هطبضاو ىرج ام لصحاو ععسا اناو) هل لاف غئلاوهو

 3 م ءاطلا ّيصلا ١ قبس وتس 0 ةحراجلا ةمالس

 ءش هعامسو ظافلالا قيفحم

 ظ 0 7 ل

 أ هيف ىضرا الو نبلغ يبا نع اذه ليزا اناو هنع لازو هنأسل ماقتسا

 | ةحراجلا لاقو هلمأتف هتجرخأف كياسل ججرخا يل لاق مث هيلع هل ككرش



 ع١ *« منا نب نوره نب ىلع #

 هرضحاال ديشنلا نم |هعنف هحدم يف نيتديصق اودعا دقو هساجم يف مجنملا

 ؟(يلبملا هارافلؤملا لاق)ليوظ ثيدحو ريبك بينشن دعب. ادوجو انف

 هتبوط نا هءاتعو هتحرشنا دنس ملكت ىنخا) مسر نسسح ا ينال نك

 يف هدنع لصحا نا نم يلا بحا دبزيم ةروص ف هدنع لصحا نالو

 يفتارفزلا ددربو هعومدلاسرا دعل ةبيحت ةحب لوقيف 'ىدتبي, ( رصقم ةبنر

 ةعيبلا ناماف الاو ساو هللا هتاربع ليدنم همال دوخ نم هئاعدتساو هقلح
 رارحا .هديبعو مارح هيلا بلقتن امو ابقاتعو اهقالطو ابمارحو ابلحن همزلن

 دبع نم قفتا وا هلثم دحا ةعاطتسا يف رعشلا اذه ناكن ا ىلاعت هللا هجول

 هنساحم نا هبيغ لب هلكخ دحال يبورلا نبا نامز ىلا يدايالا داود يبا

 يدنم تبب لك نوكي نا ق دللا ف ناك دقو تقدر هعئادبو تعنت

 بجعتبو هل بجعل 8 غلب اذاف دش ,مة هرعاش هب دوسو هلمح ناود

 يلع نب نوراه ن يلع كدبعالا 0 نم ريزولا اهما لاقو هنم

 دشنب مث ءارزولا سيئاو ءافلخلا سيلج مجنل ا نب روصنم يبا نب ىح نا

 يدبع يلو هللا هعدوتسا هللا دبع ونا لوشو هل زابمو هذوعل باللاو نالا

 لصفل تيضر امل ناسارخو.رصم نم نانثا رحتشا ولو .يدعل يتفيلخو

 ضرغلا عاض هتيفوتسا نأو بيج هثب دحو هأعرو هب هللا انعتما هاوس امهسام

 بداالا روفوو قلخلاو سفنلا ةعس نم انالوم هللا دءا هنا ىلع هتدصق يذلا

 هنا اهلج نع لذاو اهفصو نع زحتا لاحن فرظلاو ةورملا مامتو لضفلاو

 نيرشعد ةينغملا هتبراج ةلودلا فيس سلط هلاوحا لالتخاو هلايع ةرثك م عم

 «لاقد اقف الو نا لطضا لضالا يف لصح دقو : ف اهفذح تنال )| هذه )0ع(

3) 



/ 

 3 « نوره نب هللا ةبه نب يلع » 00
 0 يذلا وهو هباتكربظا بيطخلا تام الف لاق اموا ةجردلا هذه غلبا
 نسملا يبا مالحالاو يبت ملا يوذ لع ماهوالا رقتسم بيذهت تانك

 نمدهلو ٠ فاطل ءازجا ةرشعيف وهو بيطاخا لعنيدمحا ركبيناو ينطقرادللا
 اتلاو فلتإللا يف لاجالا باتك <ءارزولا باتك انركدلام ىونس فياصتلا

 | 207776 ينيسمرقلا رصن نب نوراه نب لع ا«
 | هنع ذحخاو شفخالا نابلس نب ىلع نع ذخا نسملا وبا يومتأ

 | مو.ةنسيف هدلومو عئاطلا ةفالخ ينم, ةنس يف تامو يرصبلا مالسلادبع

 ظ * روصنم يبأ نب ىحن نب يلع نب نوره نب يلع 9<
 ظ نم مهعضاوم يف هدادجاو نوره هبا انركذ دق نسملا وبا مهن

 ًارعاش ةبوار ناكو هنم انمعسو هاننأر مدنلا قحسا نب دم لاق ناتكلا

 م/م, ةنس يداوم يل لاقو ءافللا نم ةعاج مدان اربح اكتم فن رظ اذا
 ظ 0-00- ةنس تاءو . نيعبسو تسم ةنس رفص يف هدلومت بان لاقو

 أ درلا باتك . ناجربملاو زورونلا باتك: انيكتلا نم هلو ةنس نيعبسو
 | يدبملا نب ميهاربا نيب قرفلا يف ةلاسرلا ناطك نسورملا ىف ليلا لع
 ظ يبل هلمع هلهأ بسنب هيف دنا تاعك ايبلا ْ يلصوملا نب قحساو

 أ هه ضراع طيقللا هه ظفل ام ضعبب طيحلا ظفللا نا مي لو ريزولا

 | .رارحالاو داغوالا نيب رايعماو قرفلاب اتك.يناهبصالا جرفلا ا
 | يف دابع نب ليعما مسقلاوبا ثدحو . ةلودلا دضعل هلمت يفاوقلا باتك.
 أ اشاو ترض ””دمتوبا ذاتسالا يب ىعدتسا هيف لاق هانز ورلا باتك

 ضقنب ( <54 ص ) تسروفلايف (؟) ياهملا ق )01(



 :ةزاوأ «6 الوكام نب هللا ةبه نب ىلع

 هللا ةبه ن يلع رصن وبا ريمالا يندشنا يلهذلا سراف نب عاجش لاق

 هسفنل ظفاحلا الوك ام نبا |

 هبف نع هئف نع دأع داع يحب ىحت ًاملاظ املاط -

 هينب هين بخ تح رحم رح كراف كرئاف لاق لاق

 هيلي نم ةبلب نم الخام الحا امىعلعاداص داص

 ةعمشلا يف هسفنل ريمالا يندشناو لاق |
 اعوزن .ديرت ام ىلبل لوط ىلع .+ ةعمشريغادعبسم ىلآأ

 اند داحمت اي فلانا راش . تيذعم رارفصاوذ لح اا

 اعيجج حابصلا ءاج اذا انفنس 2 اننا كليل لوط ينبدعاسالا
 بيطملا ركل تمعحارام يديحلا رصنيا نب دم هللا دبع وا لاق

 ابا ريمالا تعجار امو هرصلا ىتح لاقو باتكلا ىلع ينلاجاو الا “يش يف

 ًارقب هناك ًاظفح يناجاو الا: "يش يف الوكام نيالا ةبهل نإ

 هباتك يف هيلع ذخا الوك ام نبا نا بيطللا ركب أبا غلب و لاق.بات نم |

 تيطحلا ةلايتو لك اه نا هدنع رضحو ان ع كلذ يف فنصو فنؤملا

 نم هنسحا الام ىلا سانا ينبسنت لاقو هب رش لو هركناف كلذ نع
 دبع نم ناك ام هل ىكحو كلذب فرتعي نا ركب وبا خيشلا دهتجاو ةعنصلا

 لخدملا باتكيف هللا دبع يبا كالا ماهوا هعبتت يف ديعس نب يننلا

 كنم هندفتسا ًاباوص نكي ناف هايا ينرا لاق: ىنمملا اذه نم ةدع تاياكحو
 مو طق يلابب اذه رطخ مل لاقو راكت الا ىلع رصاف كنعغ الا هركذا الو

 باهفذح ةياكطاهذه )١(



 « الوكام نب للا ةهنب لع "اولا

 تباثوبا انابنا يناقلللا فلخ نب ىحن رممذ ودا انابنا دعس يبا طخ تأرق
 هللا ةبه جرفلا وبا اندشنا ظفاملا الوك آم نب رصن وبا انابنا يلع نب ريغ

 ينا نب دمحا ني نسملا ىلع وبا اندشنا اهم ينالققسعلا دمحح نب نسملا نبا

 ميرم نبا ةسيئكب فرعت ةسينك لع اتناك نيتروض يف ينالقسملا سانل
 نالقسعل فراوصلا باب دنع ةسينكلاو ابا يقرش ىلع

 قارفكشوايندلا مكيصخ 2تصفاغل قانعلا مط امقذول

 قافشا الو هيفرتل دمع اه (كلاح مايالا لفغغت مل

 قارطلانع اهرماوا تزحح اهم تقلع ةءام رومالل لب

 قاوطالا قيضا ةحاقولاكل' 2 اهل تدأع اهماياتضقتنا اذاف

 يقالث ريمي ًاقيرفت هينبك امأرجا دق ىهدلاو يننأكو
 مد 5 احلا ىعا ىتح اهوحن وا ةنس الا رعشلا اذهل ىضم اف لاق

 ينداناف ناصخلا ليزاو ةسينكلا هذه تمدهو تمدبف سئانكلا
 امم امهمرب كلذ يف ًاتايبا هسفنل |

 اقئاعت نيتيمد نم ام ابوط
 هب امل اش اهقانتعا لاط

 تاثم ذا: انهن اننادلا انهمرجا

 ثداح قراط لك نع أمهناص

 دعوم ةءاهم اغلب اذا ىتح

 الثمت مل ناك اههموسر تحمو

 اهب يتفرعم مايالا و و ظ

 قانع لوط دعل نم اقرشو

 لارا كلوا أئملا ان كلاذكو

 قافشالا يف دالوالا ةاثع

 قارشالا ادتبمو بورغلا دنع
 قانعالا | ن.ةرغ اعفانغ.تلف

 قادحالا يناس . نب رظانلل

 قاف'آلا يف ناثدملا فزصتو
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 ةهنمو

 ايهانملاثيدملا ىوكشلاب مجرنو 2 يقتلثف ىميلس يندب ينمز ىرت

 به انملا ناك مايالا رباغ نمو .هتبلط دق يذلا دعنام تاهيهو

 هنمو

 يه اونلاىصعو همارغ عاطا يباصتلا نم قيشرام داؤف

 يه اونلاو دعاسي رببص لهو ولسي ناك ربصت .ول اولاقو
 هئمو

 يه اودلا ن نمنيطقلاحردقو ده رايد أنفوقو سبلا

 يه اودلا نكلو تدصاذا ييلقل ءاد تدغ دق دنهو

 هنمو

 هرعش نمو

 امع ربصلا اهرجبب ينتلع
 ميلط 3 كاذب تداراو

 يثييدلا نب ديعس نب دمح هللا دبع ونا يندشنا

 انضموا داع ناو هيسان ياسا

 حيبقتلا ىلع ةروكشم يف

 حبلملا نبيع ناكف هنلعف

 دزربط نب رمت أندشنا لاق

 ريمالا اندشنا لاق مالسلا دبع نب هللا ةبه نب يلع نسملا وبا يندشنا لاق

 هسفنل هللا ةبه نب يلع رصن وبا

 اهم نامت ضرا نع كمايخ ضوق
 ةصقنم ناطوالا تناكاذا لحراو

 فتحم لذلا نا لذلا فاجو

 بطحلاا هئاطوا ف بطراا لدنملاف



 # الوكام نب هللا ةبه نب ىلع # 0 1

 ناهفصاو ناذمه نيب ةدلب ناقذاب رج نم هلصا ظفاحلا . دادغس ةاضقلا

 افراع ابيبل ناك ةمعدقلا ةسائرلاو ءاضقللاو ةرازولا تيب نم ريمالاب بقلب

 نبا لاق . يناثلا بيطخلا هل لاقي ناك ىتح ظفحل شرت ًافراع ًاملاع

 00000 اارلوتو هن دبيف حدشب باهولا دبع انج تسمم يزوملا
 دبعو ينطةرادلا بتك نييبهيف عج كاتولاو هفلتحلا بتاتك فنص ند

 ارعاشو ادوجم ايوحن ناكو ةريثك تادايز مهيلع دازو بيطلاو يننلا

 يف نييدادغبلا يف ناك ام لقنلا حيي مالكلا ميصف ريكا لعل ربم

 نب مساقلا اباو نارشب نب ركب اباو ناليغ نب لاطابا عم هلثم هنامز

 رصم رايدو لحاوسلاو ماشلا ىلا رفاسو يربطلا بيطلا اباو نيهاش

 يف فاطو ربها ءارو امو ناسارخ دالب لخدو لابملاو روغثلاو ةرب زملاو

 قاحسا ابا تسمس يبسدقملا هاط نب دمع لاق . قافالا يف لوجو ايندلا

 لخدلوقبو هيلع ينثيو الوك ام نبا حدع يرصملا لابحلا ديعس نب ميهاربا
 ناشلا اذهم ءالعلا نم ناك انفرع الف اسأر هب عفرن ملف ةبتكسلا يزيف رصم

 هتبحص يف ناككانه لتقف ناتسز وخ ىلا جرخ مث اهب ماقاف دادغل ىلل مجرو

 0000 07 ريصل وا لتق رصان نبا لاق. . كارئالا مكلامم نم ةعاج

 يف يزوللا نبا لاقو ”وا 5 ةنس يف اما ناتسزوخ يحاون نم زاوهالاب

 هرعش نسحتسم نمو . 477 ةنس نم نابعش يف اربكعل هدلومو 48 ةنس

 سينما يف
 هكا سكك اذدنعممدكسممن انبولق تكابت انقرفت الو
 ةيكاسك دف هيو يذلا قارف ةرسح بوث يسبلا رملا يبت ايف



 نا _ 6 الوكأم نب  رصن نب ىلع #

 لالبب هدرب نم عفتنا ملف  اظلا لعلالزادنع متركذ

 اذه ىلع يشزاا دارط نب يلع مسقلا يبل ءابقنلا بيت يف ةديصق تاشناف

 اهوا يوزلا

 يلا قارعلا ضرايف قاضدقتف يلا .ج ليحرلل تمز يليلخ
 يلاوختامركملاو ىدنلارايد امنا ةلهالاك ًاقاتع ”ادوقو

 يلابب نينعاظلا دعب لبالب ترداغو يتح دادغل ثدجوا امو

 *« بناكلا ةجانكشخ بقلملا فيصو نب يلع
 نم ناكو لئطوللا ىلا لقتنا مث'ةفرلاب هماقنب رغكأ "ناكو دادشب لا ا
 نب دمح لاق ةيليعامسالا : بحاص نادبع ابلحنو تك ةدع فلاو ءاغلبلا
 بتكلا نم هلو لضوملا تامو اًسينأو اقدص يل ناكو مدنلا قا

 أ" هموسرو جارخلا يف فيقثتلاو حاصفالا بانك

 « الوكام ن هللا ةبه نب ىلع ٠ع

 يبأ نب فاد نب دم نب ناكلع نب رفعج ن هللا ةبه نب يلع وه
 ةيواعم نب حش نب ورمع نب لقعم نب سيردا نب ىسع نب مسقلا فاد ْ

 لج نبادمس نب سيق نب مج نب: فلد نب زب زعلا دبع نإ قارا ا
 ىعهقانب بنه نب طساق نب لثاو نب ركب نب لع نب بعص ن ميج نب

 ولأ "نان ذع:ْن دعم نب راز' نب ةعمبر نن دسا نب ةليدج نب يمد نبا ظ

 الوكأم نب هللا ةبه مسقلا يبا ريزولا نبا وهو الوكآم نباب فورعملا رصن

 يضضاق رفعج نب نسحلا هللا دبع وبا همع ناكو هبوب نب ةلودلا لالج ريزو
 حطدافاؤملا ةياوزو : هذه ريغ ( ١19 ص ) تسريفلا يف ةروكذملا بتكلا )١(

 ل موس جلل همس عسست هسا حج
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 موب لك يف ايلا بوصل ٠ ةرحس ضورلا فحت نزم ةيحن
 "اوم منفطاب اومركأ يلقن كل يعم يمس

 مهبلا الا ءايلعلا يهتنت اف يتبصع نيئارفساضرايف هللا قس

 مهبلع نص طرفالا تدز ا  مهقارف دعب سانلا لك تب رجو

 هطخ نم هتلقثو ءالما خاب هسفنل يندشناو قابعتلا لاق

 ضصالخالاو ضحلا دادولا ركو نم راطو ءافولا ةحنجا صق دق

 صالخخ ءاجر ةيداحرسا نم هلامو ءافملا كبش يف رحلاو

 يجرودنفلا نسملا يبا هبتاكل : هتروص ام يتاعمسلا ط#“ ءزجرخلا يف ناك
 نزح ىوملا ناطلس ءاش اك تما لو ماقسلا هاذاو بييحلا مح

 انسملا ههجو قلا دعسلا علاطلاب انعمجم لصولا ام اذانيع ياب

 ظ انسولا ىرولا نفج ىجدلا يفىركلاىغان ذا حئاصب ال ماد ينم نفجلاو

 ظ اندبلاو حورلا كلن هنم ىذألا سم ذا يحور لسن يندب نع داكو

 ظ هطخ نم هتلقن ىنعملا يف اضيأ هلو
 هارك ذب ايحب ندب نعو حور نم لاش عابو نيغلا ع

 هاقلاو هاقلتا ةلقمو . انعمجن لصولا ام اذا هجو يأب

 | رآ ةرك اذم يروباستلا رصن .نب لع تمس دبس يبا طخم .تأرقو
 ١ ىلآل يتلا تايالآ هذه .نسمتست اهلها تيأرف دادبب. تنك لوق
 ءىثنملا ليعامبا



 يعل 6 رصن نب ىلع #

 انبلغلا "نما هلملو يطع ةماقم ٌقاكو اطسلا نت طدملا لس 00
 مم4 ةنس يف رصم عماج يزاصنالا دبز يبال زمهلا تاتكك هيلغ ةيرا

 *( بناكلا دمح نب دعس نب رصل نب ىلع +

 ًارقو دادغل ىلا غلب نا دعب ردحما م امم أشنو اربكعل دلو بارت وا

 اناكرا راصو ةرصنلا ىلا ردحتا مث ؟ىوخلا ناهر. نبا ىلع وهلاو بدأالا

 ماقاو 45. ةنس يف دادغب ىلا عجر م ةدم كانه ماقاو ام نييبلاطلا تيقنل

 لها نم ناكو' تام نا 0 . نييبلاطلا بقتل ةءاتكلا ىلوو خركلاب

 ةنس ةرخآلا ىداج يف ىفونو 404 ةنس مري يف هدلوم لضفلاو بدالا

 ناك بارت“ يبا نب نسحلا وبا دعس نبل ضن' نب يلع نإ يلع او
 نئلو ةه؟ ةنش ةرثمبلاب دو ارغاش:ناكو اضيأل نييئلاظلا نيل 0١

 اذه 37 يبا رعش
 للا ري 36 ياكل كوالا لاح هل دم# يلاح

 لطاعيو يتحار مفدد قزرلاو اباه لوق مايالل تلق ام
 لطاب كصرحوموسقمقزرلا 2ظعاو ةلاقم يل تلاقو الأ

 * يجر ودنفلا دمصلا دبع نب د نب رصن نب يلع »؛

 نكس رواسي يحاون. ةبرق جرودنفو يئئارفسالا نسملا وبا

 طخو بدذالاو ةغللاب ةماث ةفرعمو رفاو لضف ىلا عجرب ناكو نيئارفسا

 دادغل درو لئاسرلاو ةءاتكلا يف ةطساب ديو قئار حيلم رعش هلو ةغالبو

 راصو ناسارخ ىلا عجرو امالضف نم سبتقاو ةدم اهم ماقأو 074 ةنس ظ

 انف ةنسس كندلد: لاق هداوم نع لثسو ةرازولا ناوءد نع بتكل!
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 00 د يعل عسب
 ناهلس نب سهو ةطرض يف يورسكلا لافو . نالملا

 ديعسنإ بهو نب ننهأس نب بهو نا
 ديربلا رهظ لع ين رلا ىلا طرضلا لم

 ديدشلا كاب هنم روما تاهم كد

 ديشرلا ىمالاب لف حلا موب قطنب هتشا

 ظ قع ريد ىلا ٍح أتحاف لوقلا يف دج

 أ لضفاا يبا عم انعقتجا يح نب يلع نب نوره لاق : ناهمصا باتك نو

 ظ وبا أثنا فارصنالا اندرا لف يدهم نب ىلع دنع صهاط يبا نب دمحا

 ظ ا لوش لضفلا

 بدا الو فرظ ىلا انيدتها ال هتلخو يدبه ن' لع لول

 2” نك ريخ اننالت ناب انوا تاس غرم قس اذا

 * نسما وا بيبطلا نباب فرعي يتارصنلا رصن نب يلع )ع

 | تاماقنمم ًابيدا ناكل اقو ””مدنلا قاحسا نب دمت هركّذ بناكسلا

 | اهرثكك مقتل هبسحاو اهب ينركاذي ناكو لاق بتكةدع هلو بم,ةنس يف
 | ١ ةقرو فلا نمرثكا ناطلسلا ةبعص باتك  ةعاربلا باتك : هبتك نف
ع لمتشد ةقرو ةئم سخو فلا نم وح قالخالا حالصا باتك

 0 ىل

 0 لاثماو كح

 © يوغللا وسلا لايلس نب رثطا نب لعدو)
 | لو ةيومل ةنداايتك هطخم تيار .ءابدالا دا رنا وا

 لك !فلوملا ةياوزو ( 31 نع ) تسريفلا ف ()



 ١ « يورسكلا يدهم نب يلع ©

 هلو
 ملكتب ام تاربعلا نم قرش ةظلا قارفلا موب عدومو

 سيف ةراشلا عيطتس 9 هل بييحلا وحن بلاقتم

 محنم نبا امم اهالكو امهنع ادارا امبريمتلا قطن

 دوعلا فصب, يده« نب ىلع لاقو
 ريضب ىحعاقطتمييذا لع اهلمألا سما
 ريصق هد يف هاوحن نم نحنو مصاسرخ

 رييدلا نم ليبقلاام فر عب. سيل تودع مدف

 روشنلا مط هقيذت فك الا نكحلو تيم

 ريظ رجح دهم لفط هر حخ يف هلاكو
 ريمضلا ةججرت كيررتق . أبان , هيلا. يو
 6 يف هنم ت 2 اقلعم سوفنلا ىريف

 نيفرلا ىلا نيتنالا زاس .١ :هناذا "تنال

 رينقلا ةظفاو كتلقعو أب رطم را

 ريبكلا ةبا كيلعو اهرحح نم اهاجاف

 5كحو رابخا ىلع لمتشي عوم وهو لاصللا تاتك“ نيبكلا نب هلو

 "" يضتق نا يخبل ال هنا عز نم '" تاضقانم باتك . راعشاو لاثماو
 يو رسكلا ىلا باتكلا اذه يزع دقو ءافلملا ةألاب مبعماطم يف ةاضقلا
 تارواحتو ناوخالا تالسارم باتكءز.راونلاو دايعالا باتك.ىناكلا

 يدتش ( ١6٠ ص ( تن ييقلا يفو ١ نيسلا يف اذك ( 9( تاعرانم َّق 00(



 *« يوريكلا يدهم نب ىلع © 5 +

 اي يدهم نب يلع "يلا ىتك لاق زتعملا نب هللا دبع نع ىلع نع ثدحو

 ناجره# موب يف يورسكلا

 | ىشختام تيقوو وجرت ام ثيقلو 22ىضرت يذلا تلنو ىو اعتمعن

 | قلل يذلا يديس ئظخاو رسا هلك ريملا نم قلاامب تسلو

 | ايحللو تامل ايو كلضا - يا تايفللا مالع رسب
 ايندلا نم يظح هبدها يذلا ناكل يتب ردق ىلع يدها ول يناو

 0 امك ي قشمدلا ديعس نبا نع يركسمعلا نع ثدحو

 يدهم ن ىلع ناعما

 | مئاه يدهم نبا تسلانب اققرف سراف يده“ نإ تادسأب
 متاظعلا 000 داش الا تسلو  ةذلو وه موي يف خا تناو

 يلع هباجاف
 ظ مثاه يدهل ىوم نمو ِكادف سراف يده“ نبا نأ يديس أيا

 مئاظملا رومالا دنع هلبت لو هبحن ما لاك يفاخا تول
 ظ مئارضلا راوسألا تالوص كلانال  ةلظ هين ول .هكللاو

 ظ رابخالل ةاورلا أ نعو بدو يدهم ن يلع ناك دواد نب دم لاقو لاق

 لئاقلا وهو

 عئاط 4 هلم هيتلاح لع هتاصو ميقتسل نا ىبا الو

 | هع تسل لش لبا هذؤن ليغ“ لا هئلع اا دنع

 عمال هماهملا يف بارس ءوضك هءام قيم ن اظلاكحبصاف

 | مفانب هيلع يدجن لهم ىلع ىقا الو ةايحلل با املا الف

ْ 



 6 5 يورسكيلا يدهم نب ىلع م

 دكت لف وكذلك هنم سال 1 1

 : اوند ناو نأ نم يدنع دعلأب |

 مهضعل حارلاو فصقلا ينعلفشنو ١ ظ

 ةريط يانلاو دوعلا نيب راط اذا ١

 يدهم ن يلع هباجأف لاق ظ

 ةلاقا نسحو اوفع يديس أبا ظ

 يتاحم ىندا نيصلا نأ ول يردعل

 يندو» صخو يرحم كَ يات

 مع متصلا 5 هللاوف

 ةئافص لنا هش نك تسال

 هؤانن يل ديس ىسانت فيكو

 رطاوللا يدبا باقلل هروصت
 ازجابتلا لوط لثم الا دعبلا امو

 0 8 وأ اه 11 أم

 لكاذ ءافصلا ناوخال سيلف

 رفاغ لثم ىلا راطقا رع

 راح 0 ماع ا 0

 9 يف هتاذل تيب الو
 رهازملا باوطصاو ناسا عامس

 يرظانو يع ويناشحاب طونم

 ْ لاف قشمدلا كييعس 0 دمها نع ئيركسلا ىحن لولا هل دبع نع ثدحو

 يورسكلا يدهم نن ىلع ىلا زتملان هللا د 0

 هلوسرو هباتكب الخ اب

 ريح منا تو دوهعلا نا

 يدهم ن ىلع هيلا تفتكف لاق

 هدا نم ىسا تل يذلاو ال

 هده تنك كقاسربتا ةتلخاب /

 )١( هيسني » هلعل «

 اقاثيمو ادع ممافواو يدنع

 اقالخا يانلا دعب تندبت الو



  يورسكلا يدهم نب يلع 89 2 4

 هبا يلو نا ىلا دضتتعلا مايا مم# ةئس ناببصا يلو دق ناكو ناببصا

 ًاظفاح ًافيرظ امد يورسكللا ناكو رهاط يبا نبا لاق ؟مهةنس يكل

 | 000 ل نب نوره بدؤي ناكو ةصاخ نيملا باتكبر ماع ؟رعاش ةبوار
 . هتفالخ يف يفونو دضتعملا ىلوم يدضتعملا مهلا يباب لصتاو مدنلا

 وبا ناك الاق هميو هببا نع نوراه ن لع يثدح لاقتف يباب ز رملا كو

 هنم هسلجم واذ ال نم هترضحمو ًاموبًاسلاج مهنا نب يح نب يلع نسما
 يباو ريصبلا ىلع ىباو نبق ينا نب دمحاو سصهاط ينا نب ديمحاك ءارعشلا نم

 يباو فالعلا 5 ناو نافه يبا يا همت نبا وهو يدادهلاو يزمملا نافه

 يدب نب يلعو نسما يبا دلو لاخ لماك يفا نب دمحاو فيررطلا

 00 هن نم هنأ قد 5 ةعاملا دشناف هدلو 7 ناكو يورسكلا

 ف ديزبو هانعم لصي 0 تب هيلا فاضي نأ بحاو ةييصتساو

 وهو هب عاتمالا

 1 لوهساطاودساح ىوس .ًايئاعكل دجا لينا كنب

 لاقو ةعامجا نيب نم يدبم نب يلع هردبف
 روهطف هؤام امو بص هعوقو اما ثيغلا ةيددللاو

 نودمح نب سيعلاو:ا ناكو لوالا تيبلا ىلا همصو نسملا وبا هنسحتساف

 | هلمر هيف عنصف درفناو ًادوع باطف كيلع امهبف ةعنصلا هل لاقف ارضاح
 نب ىلع ىلا زتعملا نب هل دبع نتك لاق يلوصلا نع ثدجو .روبشملا

 ] يناهبصالا يدهم
 رئاطو شام لك هنع رصقب هلت ىندا نيصلاب حزان 9.
 20غ 389



 ا *# يللا روصنم نب يلع

 الصوب نا هيلا ليع ناك احلا نالاّشو اينو سانلا نسحا نم ناكو

 قفناو رانبد فلا ىطعي لاق يبدؤم لاقف اذه نم لاقف هيلع اهضرعو لعفف

 ريما نئازخ ىلع اولفثت ال لاقف ارضاح ناك بيبطلا رششقم نءاب فورعملا نا

 صوج نبا ينثدحو رانيد ةئم سمخ تيطعأف تيصنلا هضفكي لا

 ابيف لوقا ساون يبا ةكوهنم نزو ىلع ةديصقلا تناكو ثيدحلاب
 رغالا كلملا كالاب رصن دق نامزلا نا

 رصقلا ىلع ادغ دف 2 ركذ ضع هفكيف

 ردقلا يضع م يضع ررغلا ىلع ةرغ نم

 رتهملا فاك وا 71, قلظن يفرطلا ةعرهب

 وبن حال اذا رش ردبلا قافنا رداب

 يهو ةفقش مايا اذهك ديد ةتئتل روك كمل بييطلا نا قفناو ةليوط يهو

 تاقق ًايئارضن ناكو اهنم تاف ًاضيأ رسنلا ةلق امل لاقتيو يقارتلا ىمسنت ىلا

 هر دمحم اكو هت ىوضر نحس ادغامل

 هبل تاقو .- لبق :هلحأغ مهسن ىدرلا فرص هامصا

 هيلق بيلق يف اهؤاشر هك نيب ةفقثد

 < ىزرتكتلا يالا يلع نب يدهم نب ىلع

 مهنملا نب بحب نب يلع نسملا يبا دلو ملعم ينابفصالا نسحلاوبا

 ناهبصا ىلع يدضتعملا ردد مايا يف تام ءارعشلا نيبومتلا ءايلعلا ةاورلا دحا

 0 مصأع نب يلع تخا نبا وهو يورسكلا يدبم نب يلع : ةزمح لاق

 ىلع همايا ىنعي تام همايا يفو يدضتعملا ردبب الصتم ناكو سي و



 * يالا روصنم نب ىلع 9 0

 هلو

 0001 كرأل+ لاصق نبا هفيساب لب لاسلا:ابعراب

 بحس نمل باقرلا ىلع ب 2 اغرلا نثملا دقاع اي

 020 اهاركشن, براو مهيلوا ام كوزينك

 سعاشلا لوق زيحجي نا لثسو

 وبنت اذهب اموجب اغيل يذلا: لمل
 لاقف

 جرخ الو لخد رودقملا يف كلاثإ  هيكمل : وروأل ميكح قثف

 هيف هلوق نف ةظاممو ةاجاهمو ةرئابم يورسكلا نيبو هنبب ناكو

 ًالبقم ادد يورسكلا اذا

 هتيشم يف لاتو هيا 0 اكونتسم بملا سبل دقو

 وجر: الث يح نم هوجرت ام كينايو

 هتيحل يف عياعم اطارض هواوأب كنعنع الف

 ش هلو

 | ادع م لوجي . . مقلل يف ركنا قد يربسا
 مدع نم كاذه امو كاذ هأرنإ اذكو هراتبك فرب نم ىلا ىعسل

 مالا سيل لخم هّللاو كاذو هب شوشملا ىتلي. امب ديعولا قاب

 اناكو رصمب دئاقلا ىهوج نء نيسحلا يدلو بدؤا تنك لاق ىنثدحو لاق

 ااطج أمهمم يمسملا تلاو ةدمصق تام هير نيسناو الاب نيصت#

 )١( ةلاسر ىلع ةمدقملا حراقلا نبا ةمحرت يف تايبالا هذه رثكأ تدرو دق |

 او. ةنس هيدنه يدنفا نيمأ دنع ةعوبطملا نارفغلا



 ا
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 وهلا اموؤق راعشالاو ةغللا نم ةرييك ةمطقتل اظفاحو رابخالل ةيواو د1
 هيلع ارقو همزال مث يبص وهو هراد يف يسرافلا ىلع ابا مدخ نم ناكو ظ

 ناكو رصمو ماشلا ميلعتلا هتشعفا تناكو هياقايلاو هبتك عيمج همعز ىلعا
 لوس هللا هاقل دادغبب رزو يذلا يلرغملا مسقلا يال ايدؤم ناك هناي |

 يرجي هرعشو هبباعم ددعيو همذي ناكو ريثكو جم هيف هلو لاق اذكهلاعفأ
 هن يدهع ىلا ناكو ةوالطلا نم ايلاخ ةوالخلا ليلق نيملعملا رعش ىرخ

 مث ةدم اندنع ماقاو انب زاتجاو اب نييمم انك اناف 4١ ةنس يف تيركك

 4 باح هدلوم نا 4 ناكو دعل نم هنافو ينتغلب و لصوملا ىلا هجوت 1

 هسفنل هسدشلا مث هرعش نم هدروأ أم م بقعا الو جوز و 5

 ةمعشلا ىف هنف |
 عقونا امو قلا ام لوط يفو يتبابص يف ةممث يبتهيشا دقلا

 عمداو رارفصاو نيعديبسلو 2ةدحوو ءانف يف قرحو لوحن

 يبرنملا ويح ىف
 صخملاا لع ينابلك كلصقت ىلع ارتس لماكلاب تبق

 صلملاب . نفهالمغا نفس تيديشاءاهننكسلا#

 صرملاو موشلا سيوطايو ةرغ الب ايدلا ةرعاي

 ييصختستا لصوملاب أهلا تنسي تيبناو. كايا تكتل
 ةيعادملا ف هلو

 نمامو هدنع سأل ىلع ا الحا ريالا عضوم ناك نم نإ

 سانلا تاه راكلا روب ألا ريداقع افراع تكن نا
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 ب روصنم نإ يلعإ» ان
 لك تكي هابص يف ناكهنا ينئدح هناف ةغللا ملع يف اريظن هنامز يف هل معا

 هظفحنو سراف نبال ةغللا لم باتك نم مئاوق نا را سل موب

 ىهنا ىتح راصعلا نباب فورعملا يملسلا مبحرلا دبع نب يلع ىلع هأرشو

 ريغ ظفحو ةدم رسلا يف قطنملا حالما ظفحو ةناتكو ًاظفح باتكلا

 ةظفح وهو بدألا بتكر ثكا علاطو وحلاو هةفلاو ةغللا قكيتك نم كلذ

 ءارقالل ىدصتال هنا الا ةرضاحلا عتمم رابخالاو راعشالا نم ريثكل

 دحا داك الو كلذل دقن ملف هجو لكب هيلا تعضخو كلذ يف هتلاس دلو

 ساجولو ةيماظنلا يف هلجر ىلع ملف هناقوا عيمج يف وه امنا اسلاج هارب

 نا يغلب بلطلا يف لبالا طابا هيلا تب رضلو بدالا مولع ايحال ءارقالل

 يراجتسلا لع نب نيسحلا نب ىلع نسملا وا يتدشنا ه407 ةنس هدلوم

 هسفنل يؤغللا روصنم ن ٍس لجالا يندشنا لاق ةءانذ نبا, فرعي

 رضاوملاب مرغم داب ةوبصو رئاوفلا نويعلاب ىنعم داوف
 "00 رف هدنعانايو اهارك مهتم نوفج نع اداذ ناريم“

 هسفنل يندشلا لاق يتدشناو
 ام هنم ناكركس ىلقلا دواعف احس ةمار العاب لازغ نمل

 ا ءوض حينجلا يف هنرغو عج هترطف دادضا نبب مسقم

 *« ةاخود بقلملا يللا ىلاط نب روصنم نب ىلع »*

 ةلاسو يرعملا ءالعلا يبا ىلا بتك يذلا وهو حراقلا نباب فرعي
 نارفغلا ةلاسرب ءالعلا ونا ابنع هباجاو حراقلا نبا ةلاسرب فرعت ةروبشم

 هاندهاش بدالا لها نم خش وه محرلا دبع نبا لاق نسملا ابا ىنكي



 ذل 6 روصنم نب - بج نب ىلع »

 نع برضاف املانج هناف هنم ةلودلا لح الو كلذ لمفاف كتكلم فصنب

 نبالو ريمي ةفالملاب ىمسملا ظفاحلا مدخو لضفالا تامو يف ريصلا نبا

 باتك ٠ ةرازولا ةبتر لان نميف ةراشالا باتك : فيناصتلا نم ىف |

 باتك . ةمحرلا لازئتسا باتك . لئاضفلا لئاقع باتك .ةندايلا

 هلو ركسلا يف باتتك . حللا حل باتك. ملاظملا دهر باتك. حتارقلا حام |

 ناون دك ءارعشلا ن.واودل 0 هلو فيناصتلا نم كلذ رين |

 هلوق هرعش نمو اهريغو يرعملا ءالعلا ياو جارسلا نبا

 ءارطا:؛لك .نع.هرخافم تلج نملِضفانضرال/كيلم

 ءاشناو مظن نم سانلا منصر ام ىلع كييف قطنلا تاودا ترباغت

 ظ هلو

 بيهالسلا درالاو برملا وخاالا هتمهم ىوصقلا ةباغلا غلبت :

 بوضخ يملا نم حشو ىلع هقتاع ليللا ام اذا هاشح يوطب

 هلو

 لوألا هوانا :تعرش يذلا نع اهرسا هأنغا دق فقانم يذه

 لخلاو توملا اهع الش ثييحب  تيفراد ءازوملا علطمتزواج دق

 تادإع عبرا لع ديزي ريب كوام نع اهاشنا لئاسر يفريصلا نالو

 :*( يبيطحلاا هللا دينع نب روصنم نب يلع »+

 دوملايدادغت لصالا يفاببمالا يلع ابا ىف :ب يوغللا لجالاب فورعملا

 راصعلا نبا ىلع ار 1 ةيماظنلاب' ميقم بتناك هيقف يوغل لضاف ملاع ًاشنملاو

 الو ةيماظنلاب يمفاشلا بهذم ىلع هّقفنو اهريغو ”يرابنالا تلا ياو



 بم نب ةريعلا ني يلع 9 00

 ريصن اننا نم ةعاجو انا تنكف ارح هرماو ةديبع يلا لرتك هيلا

 هس انلأسو هدنع نم ضيبالا قرولاو باتكلا انيلا عفديف مرثالا ىلا

 مرثالا ناكو كلذ لعف انكف هيلا هدر يذلا تقولا ىلع انقفاودو هليجتو

 هلعف ام لع ولو هبتكب , "نماثلا نضا نم ةديبع وا ناكو ةديبع يبا ىلع ًارقن

 هلوق نف رعشلا لوش مرثالا ناكو.كلذ نم هعنل مرثالا

 تشعامشاءاذا لس ىرمالكو ىلبلاو فعضلاو سيشلاءاجو تربك

 تنك دقو اديلو اهنف نكا ل ناك ةح نيعست تزواج دقو لوقا

 '000 الك قوق انعض :دادزإو ١ يتوق ل ىضم نا امل تركتاو

 000 | كاسه اه ىطخا ترقل“ ١ فاو يشل يف تعرسا اذا ينأك

 ا” شل ىقوملا وم العا. يفاخم ناك”يثلا فاخا ترصو
 تعي سلجم يف موقلا نيب تنك ناو 2 هنيلو شارفلا درب نم ربساو

 :*( مسقلاوبا يفريصلا ناملس نب بج نب ىلع

 ناكو | ١ راتديع كلذ لدم مهئاغلبو نييرصملا ءالضف دحا

 كيزر نب اصلا مأيا يف تام اهنف رهف ةياتكلا وه ىهتشاو انس هوبا

 بتك هناف طخللاو رعشلاو ةغالبلا يف هناش العو هرك ذ رهتشا دقوهه١دع

 ةدم جارطاو شيملا ةناتكب لمتشاو ةبنرغ ةقنرط هيف كانسو اعلم اخ

 تابناكملا ناوبد يف نييرصملا ريزو شوبملا ريما نب لضفالا همدختسا مث
 ناد نع ةماسا نا خيشلا لّزَعن نا دارا هنا م هررشو هردق نم مفرو

 نمو هصاوخغ ضعب كلذ يف راشتساو هب يفريصلا نبا درشو ءاشنالا
 اذخاو امن تؤملا نم ةماسا يبا نبا يدفن نا: تردق نا هل لاقق هب سناي



 2١ 96 ةريغملا نب - دم نب ىلع

 جوز لو ةرشع ءوسو ةراعز هقلخ يف ناكو هذاتسا نيبو هنيب يمن |

 نمحرلا دبع مسقلا وبا هلاغتشا ءدب يتدحو لاق تاناللا نكسي ناكو طق

 .لخد موب لوا هنا لاق ( برغملا نم ةودعلاب ةنيدم) يوالسلا فاخ نا

 نم ذخأت امم رثكأ ينم ذخأتل كنا لاقو رقفلا هيلا كش هاط يبا لع

 ءاملا لقنب ينرءاي ناكو ساج لا يف "ىلع ءمهرش نم ظعا كرش لاقف نايعالا

 نا بحا ال لوقيف كلذ يف هل لوقاف هلاعتسا ىلا جاتحا اذا رسملا ىلا

 باط يف دالبلا يف لقتل تاكلب ايطوماادلب 59 لبشر

 بربنلا بحاص ىلا هلم هيوبيس حرش باتكاهنم فيناضتةلل
 دحاو دج يف لما حرش باتك هلو رانيد فلا هاطعاف

 *« نسما وبا لقعم نب يلع ع
 بدالا لثمن نسملاوا لاق تايقولاباتك ىف لارا

 مولاب ىرت امانا هتبتكف همسا ركذي ملو يسرافلا يلع يبا بحاص نناكلا

 عم ةنس رخ الا عسر يف تام لاق حصب, نا ىلا ا

 * نسحلاوا مرئالا ةريغملا نب يلع ٠

 لو اهنمض ام طبضو ءالعلا اهب .ىقل.دق .ةدصعم نك عام ناك

 يههو 70+ ةنس تام امهمع دار ىمحالاو ةديبع ابا قل ظفح هل نكي

 باتك : رداوتلا باتك .. بتكلا نم هلو .قئاولااهف تاس
 حيبص نب ليعمسا ناك لاق باهولا دبع لحسم وبا ثدحو. ثيدحلا برغ

 رضحاو دادغب ىلا ديشرلا مايا يف ةرصبلا نم ةديبع ابا مدقا دق بتناكلا

 عفدو بابلا هيلع قلغاو هرود نم راد يف هلعجو قارو دئمون وهو مرئالا



 * دمحم نب ىلع © . 0

 ةءاور ضحمالا هذه لهف قاحماك لوعفم الو لعاف ةغيص ىلع سيل ام

 نمو هانلقو هللا امهمحر اناكش لاق ام فرعاف الوقنم ناكناو ةيمسنلا يف

 مامالا خنيشلا يدع لكوتملا نءا طخ نمو.قيفوتلا دمتسل لجو لع هللا

 ءانملا رثا همابا يفو ناتسراملا يف نيسوسوملا ضعب تيار لاق يجيصفلا

 يندشناف عباصالا رئاس نود ماهمالا يف ءانملا ىنعم ام هل تاقف هعباصا نود

 يربصن ”لعايعادقو ينتأر هريغ نود اهمابما ةبضاخو

 ركفتملا ةمع ىهست تلاقق هباضخ مساامماهمالا تاق
 « نوكسلا نب يلع نب دم نب دم نب يلع »

 وعنلاب اتراع ناكلباب ضراب ديزم ينب ةلح نم نسملا وبا يملا
 يف طق عضي مل بتكلا حي" ىلع اصر رح لّقنلا ديج مهفلا نسح ةغللاو
 هنع يل حو رعشلا لوق ديح ناكو هبل همهفو هبلق هاعو ام الا هسرط

 ٠.٠ ةنس دودح يف تامو يل لاق | دعت ناكهنا سعاشلا يلع نب حيصفلا

 فيباصت هلو

 « ةفور> فسوب نب د. نب ىلع

 كاع. مبفلاو معلاب روك ذم هدالب يف رويشم يوعتا يدنرلا يسلدنالا

 يراهغلا فسوب نب ميهربا قاححسا وبا نيردلا سمت هيقفلا هب يتربخا اهف

 يف ىشم ىتح هلقع ريغن دق ناكو ةنس م نع ةيليبشاب 505 ةنس يف هليبق

 نب نسحلا يبا ذاتسالا نعومتلا ذخاو ةروعلاو سارلا فوشكم قاوسالا

 ةنيدمب هبوبيس باتك ىلع يثاوملا بحاص بدحلاب فورعملا ىهاط
 هل لصح ام مسق ائيش اهنم بستكا اذا ًاطايخ ةفورخ نبا ناكو سراف
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 دق ه.وتسرد نب دم ابا نا ىلع هل هجو ال اضخم افيحصت ةلقنملا فاق يف

 هن ينربخاو يردبعلا طخ تبل :لاق. ىحيصفلا لاق امكركلا هنع 5

 . ًاعيج نيهخولاب تور لوقي يوخللا يلاغلا نء دم تمس لاف هءاتك ١
 قلشن له يرذا تسلو أضنا هوتسرد نبا نع زسكلا يردطلا لا

 رسكلا يح هلغل نمم هريغ وا هيوتسرد نبا لوقب هيلا بهذ ايف يعيصفلا

 مو يح دق هلا لع نا دعب رسكلا نع بوهوم انحش بغر لهو الما
 م ١ لولأن : ما كاب نم ةياوجل 0 ذدب ناك الق ةناف هعان نوك ال ها هنشالاو "الما واكتب ءم ةناكك

 عجرملا اههبشو ةظفللا هذه يف عازنلا نا لوقا اناو فعضولو مدقتل الوق

 ابيف تابثالا هطبضي ام ىلع كاذ يف لوعملاو منع ةناورلا ضحم ىلا هيف

 6 هل ةح الو بتوهوم [نروش لاق امك مدننا امفاوويلفملا نم تمدق دقو

 جاجا اذهو انيلخول اناف لقتتو ماظعلا اهنم جر اهماب اهورسف مهنا

 يهو ةحشلا نا لوقي نأ مصخلل ناكل هيلا حتنلا ةغل تابثأ يف انلكوو

 الو لقنلا لع تامح اهنال ةلقتملا يف ماظعلا لق ىلا تدا يتلا ةيرضلا

 لعافلا ىلع اهابا هلمح يف ابيف حتفلا راهتشا عم أضيا يحيصفلا |[كشا ةح

 7 هن رض فرضنا لاق اي ةحؤمأملا ةمالا ف اولاق ممال اهرثاظن وم

 ديراغملاك اهاذق سيبطلا تساف فحل اهرعق يف ةموجأم 23

 يف اولاق دقو ةمومأم ةماه يحن ىنعم ىلع ةمومأملا لوأتب نا نكمي هنا ىلع |
 جاججشلا َِق ءاح دقو ةيعشن دارا ةنا صهاظلاو مجمأو مومأم ةهةسفن جوملا

 يئاطلا ةيم نب راذعل تيبلا (5) - ق )١(



 «* يحيصفلا د# نب ىلع "ا

 ىلع وه ام اهف يتاعملا فور> ةرصبلا لها امم يتلا هو ثادحالا

 فورح يف نباو فيك ىرت !؟ دعف نباو فيكو تيلو ناوحن فرحا ةثالث

 اشاج وحن فرحا ةعبرا ىلع وه ام اهنمو لاق مث مهدنع لبس اذو يناعملا

 نيفرألا هلعجو ادع امو الخ ام وحن فرحا ةسمخ لع وه ام اهنمو الولو

 نم فرحا ةسغ ىلع ما كلا لوصا نم يغ اهف امل هدعو ادجباو ام عم

 يتاعملا فورح ا ملغمو نك ال ركذل قفو, ولو هلزناو ًأطبللا سخلا

 ريغ ءايشا هطخم هتأرق امف يب ترمو نك ال ىوس فرحا ةسخ ىلع وهام

 ناك: باش ألا ن دم يبأ خيشلا طخ تارت فارع حمستلا ينيرجن اذه

 ةجشلايف لوقي يحيصفلاب فورعملا يذابارسالا ديز يبأن ب يلع نسملا وبا
 ردك ةلقنملا اها ماظملا اهنم لمتت يتلا يو ةلقتلاب رهدنع بؤفرعت ينل
 هريغ زيجم الو هجولا وه لوعفملا ال لعافلا ةغيص ىلع اهنوك ىريو فاقلا

 ةيمادلاو ةصراملاك ل عافلا ةغيص ىلع تءاج امنا اهلك اجشلا لوقيو

 لاق نبهابشاو ةشرفملاو ةحضوملاو ةمحالتملاو ةعضابلاو ةغمادلاو ةعمادلاو

 اهدضع ةءاور هدنع اهناكو فاقلا رسكب ةلقنملا نوكت نا ىنبط اذكو

 )00 0 هيف هللا يضر دجل نإ بوهوم الجش ناكو لاق . نبابق
 لوعفم ةغيص اهنا ىلع فاقلا متنب ةظفللا طبضيو ًافيمصت هدميو هيلع
 ةباورلا عم سايق يا لوقيو تكل هيروص هذه ام فاقلا قوف تكبر

 اهيف رهشالا نا يردعلو ريسفنلاب ًاضيا قاعتيف ماظعلا اهنم لقنن يهو اذه
 ةلقنملا مث لاق يممجالا نع تيكسلا نباو ديبع وا هركذ اذك اهو حتتفلا

 )١( ركشي » ق «



 :ا/ «* يحيصفلا دمحم نب ىلع 9

 بوهوم روصنم وا خيشلا لاق باشا نب دم يبا خيشلا طخم تأرقو

 يذابارتسالا ددز يبا نب نسما يبا خيشلا رك ذ ىرج دقو دمحا نبا

 خيشلا يل لاق هللا ممر يناجرملا صهاقلا دبع بحاص يحيصفلاب فورعملا

 ينعا هعم رضح هنا هللا همحر يزيربتلا بيطمللا ىلع نب ىحاي ركزوا

 تافنصم نم'يش هيف باتكل ع يدوتف ىتكلا أممف عابس ةقلح يي ىحصفلا

 لضفملا مسا هيلعو ءارفلا قارو مصاع نب ةلس نن لضفملا بلاط يفا

 (ابركز 200 هينلوانو يحيصفلا هذخاف يومتلا ليقف ومتلا ناو

 يا رصقم هدنع وهو وعلا ىلا هتبس دق يا يوخلا *ئزهتسلاك لاا

 لضفملا نوكي.الو ًايوحن تنا نوكت تافق لاق فصولا اذه قحتس
 يحيصفلا لج يذلا نا يف ةهش ال دمحونا خيشلا لاق .ومتلا ىلا ًابوسنم
 يف همالك نم ءيش ىلع فقو دق هنا لضفملا نم لوقلا اذهب ضفلا ىلع

 ألخ ةرصبلا لها هارب ام ةفوكلا لها هن مسي امن هتافعستا ١
 هزئش الو ىهاقلا دبع هذخش الو يحيصفلا هلقحت ال امم كاذو أطخناك وا

 اهنوكلس يتلا مهاب رط نال هيلع اوضغيف نيسحلا ونا ثراولا دبع نبا

 لك ه.واسا يف ىرج نمو لضفألا ةقرط درع ةفرحن“ ةعانصلا يف

 طخ انا تأرق يننا ىلعو باشحلا نب دمحوبا خيشلا لاق *” فارحنالا
 ةغللا يف نيعلا باتك ىلع درلا يف عرابلا هامد يذلا هباتك يف لضفللا
 فورحلا رك ذ هنا اهمم ابسايق يف هفعصو ةعانصلا يف هروصق ىلع لدد ءايشا

 مالكلا نم ثلاثلا دحلاو لاقف مالكلا ةيذبا رك ذ نا دعب ناعمل تءاج يتلا

 )١( بارعالا لك نيسحلا وبا باهولا دبع نبا هخيش الو رداقلا » ب «

6) 



 0 «* يحيصفلا دم نب ىلع © هاو

 ظ مسا نا انفرع يذلا وهو دادهب ةخشم يف هنع ىورو ةب رعلا نم فرحا

 | يف تأرق . طف ىعصملا دز يبا نب لعب الا فرعي الف الاو دمت هيبا
 ا رفغب ن ١) دهن ناحالا ةيعادمو باوملا ةعرس باتك
 | يبا نب يلع نسملا وبا مامالا حشلا يندشنلا هطخب لكوتملا نب دم<لا دبع
 لاقف ةدحولا ىلع هتيتاع دقو ىعصملا ديز

 "0 ليشتري: دعا يا
 لوجا ه.ءعنا نيب ىف اننا وتنم تعصا

 ليلقلا ينمنقي روظلاف خ نادحالا او

 ليبس الو يلع نينا 4 ب الا يع

 لبر وط لما الو ايد لا ىلع صرح ينقشد ل
 ' 01! لعجبرلاو فالتمس_ لانا وذ يدنع نايس

 ليقملا يل باطف ينع ىنملا سأيلاب تيفنو
 ظ ليلخ هتنوؤم تفخ نمل مهلك سادلاو

 | دقو ةركاذملا يف دز يا نب يلع نسما وبا م امالا اندشنا هاتك نمو
 ظ ًادهشتسم لاقف هئاقدصا ضب نع حبق مالكهيلا يقر

 أاعطق وا ءافصلا لمو اي يل ثدحا ليلملا ام اذا يبا

 "اهبل  يلازي, الو د قنر لع ءام-ىثخا ال

 اعذق لقا لو انع نارجبولا ريغ يضقنب مث هرجما

 امطقنا ”هركْذلبحاذااهضع هل نا مثلا لاصو رذحا

 هدو ىق )١(



 دا * ييصفلا دم نب ىلع * ظ

 يف لوو لوقلا طدو يطاشلا ةديضصق دب رب ديصقلا جرش يفد ظ

 هذه تيتكو ..نارقلا ريسفت يف باتك: لصفملا حرش باتك. نإ |
 ْ ىحن لهك قش وهو 1١9 ةمس يف ةمجرتلا ظ

 «( يمحصملا ىلع نب دم نب ىلع ع

 سأرو ناتسربط نم ةنيدم يهو ذابارتسا لها نم نسحلا ونا

 يوعلا رازن ونا هنع, ذخاو يناجرملا ىهاقلا دبع ىلع وعلا ارق اهدصق أ[

 ءاعبرالا موي ظفاملا يناسلا هركذ اهف تامو . سعاشلا صب صيملاو |
 هتافو نيح ىلا اهنطوتساو دادغب مدقو ه١ ةنس ةجلا يذ رشع ثلاث |

 يزيربتلا بيطخلا يلع نب ىح ايركز يبا ج شلا دعز ةيماظنلاب 2“

 ىلا قرفلا نط عيشنم انا د دحجا ال لاقف كلذ يف هل ليقف ميشقلا ل

 ن بوهوم روصنم وبا حشلا هناكم تنرو ةيماظنلا لف جرخأف ل

 لقتنا يتلا هراد نودصّب نوهلعتملا ناكف قيلاوملا رمذملاا نب دمخ نب دمجا

 مّدج دقو ىرشل يزخو ىركب يراد مو مه لاقف هيلع ةءارقلل اهلا

 هتسارد ةرثكلا يبهيصفلاب يمسو . هب انلزع نم ىلا اوبهذا "يلا نوجرحدت

 الن لما 55 لخد هنا ىتح سننا هب هلراصو بلمثل ميصفلا باتك ١

 ةرثك هداشعال تسلا تيخراو ”هناس لع قبسو هافشال 00 ظ
 اداشنلا  مطقالا بيطخلا . نسملا يبا نع ىمصملا ىور دقو . هتداعإ |

 نع هتلأسو هتسلاج لاقو دادغب ظفاحلا يناهفصالا ةفلس نا هكنم هعمع“

 ال لوقف ةلع دجحو اذا لجرلل وعلو ( 6 ص ) عوبطملا مصقلا يف 0

 يخرم وهف رتسلا هيلع تيخراو . هللا كلعا |[



 *« دم نب لع 000

 " لوغشم نارقلاب وهو هجادوا . ٠ تيررف يذلا نافع نباب يدنقاو

 لوط اهحرش يف ةجج فقانم هلف قطصملا م يصولابو

 لوقتم هللا لوسر نعاذفراظناف مهلضفا ناك دق مماضقا ناو
 لوغلا يتلاغ مهنع غزا ناف 0يدقتعمو يبد مهل يتبع

 هددوسلا نم ريخ ضيبا دغاكسلا كرث طقلا اذه نم راعشا مامالا اذملو

 يف باتك . نادابلاو عضاوملا باتك: اهنم ناسح فيناصت هلو . ام

 هسفنل ةدروا يذلا هرعش نمو. ءامسالا قاقتشا باتك' :.نارقلا ريسفت

 نادلبلا باتك يف
 ضورع يف اهنم تسل كناك ضورعلا لع يعد كشأر

 ضورعلا نيزاوم يف حبس ١ ميقتسم رعشب يرزت من
 'ازرلا الو بورضلا نوم الع تنك ذم طحمل كنأك

 *( يواذسلا نسملا وبا دم نب ىلع ا

 )د10 ىلع هقفلاب لاغتشالا نادبم ناكر صنم ىررق نم ةئارق اضسو
 هيف مأب ةفارقلاب دجسم نكسو يمفاشلا بهذم ىلا لقتنا مثرصعب كلام

 رهتشاو رايدلا كلن ىلا يطاشلا مسقلا وبا حشا لضو الف ةليوط ةدم

 00000 يل هنم«تنلتو تاناوزاب نارفلا هلع ارتو ةدم همزال هرما

 قشمد ىلا هعف لقتناو كسوم نا ريمالا دالوا ملعب ناكو تاارقلا يف

 يدنكلا نملا يبا نيدلا جان ىلع نارقلا ةءارق دواعو نارتلا ملعب اهب رهمشاو

 ةقلخ هل راصو هريغو بدالا يف هتاعامس نم ةرئاو ةلمج هيلع ارو همزالو

 باتك هلف فينصتلا يف عرشو تدأتلل سانلا هيلا ددررو قشمد» عماجلاب



 1 « ينارمعلا دم نب ىلع

 هناو نيتملا خدلصلاو نيدلا يف لع ريثكلا لضفلاو ربزغلا معلا عم وهو هيا ظ

 بويل ,ئم اليخ. هئازقا .ىيلطعا داتتعالا نيهوت هادم .ةداهإلا ب ظ

 لدملاب يأ رلا بهذم بهذي ناكو بونذلا فارتقا نا "3 ظ

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوس دم يف يف هأبص يف هلوق نأ نسح رعش هلو ظ

 ريهز نب سك ةديضق ضراعي ن.دشارلا هياقلشو

 لوبتم مويلا يلقف داعس تناب |

 لوقدصم وهو يناملا زم 57 لربع ليللا فيوقريءاضا |

 لوبتم قاوشالاب يلقو يع ةسأن هو ىدعس يدجو جاهف

 لوقعمو باق يل قبب ملو ربص ةركأب نعظلاىلوت ذميل قبب مل
 لولبم فيسلا دان ىتح يدخل ىلع ناخلا ضاف ابنك

 لوحكم يدنملا دنمالاب نفلاو . انضراوغواحتذا ننال

 لودحجم نملاو اهرزوم لبع اهلخاخم تاير حشوملا ىأظ

 لودست .ليللا قاوز اهلع ردن . .ابيئاوذ" ىشرت ذا يه انا

 لواعم حارلاب ارحس اهقيرو ٠2 تمسّسا اذا رد اهرثثاتأك
 لودوم لبحلاو ملم بعشلاو اهب رسل هيف نمز اذبحاي |

 لو هيلع هلا لص ينلا حدم يف امو

 لوقعم كرشلا لاقعب مهلكو هتما ميهاربا نيد ىلا ىده

 لوخ دم ندا يف مبضغبمو يدو مرضناو ىوها هناا لكو

 لوذبم هللا يف هلام يذلا وهو 2 هعبّس زاغلايف فطصملا سحاصو

 لوذخم وهو ىلو سيلبا هاز نأ رهزا قورافلا رم هولتو



 ب دمع نب يلع # ذم

 ظ ليصأو ةركب هيف سيل ناك  هريحم لثم ناروج-“ هادربو
 | .ةيبردلا عضاو امهب قطن ذنم عقوملا اذه لثم اعقو نيدربلا نظاامو لاق

 نالسرا نب دم كلملا بح“ رعش نمو
 يرتساو اننامدب يي ل ا لا راما يف ةمدلملل لق

 ديت فسع اهمكاف ةنالو بولقلا بح نم تك

 يرتج اذ نش اح يعنك وأ ةعر بولاقلا كلف يبصش "نأ

 وتتسمو وسع يقفرتف ثفاوش ير خو ير حس

 6*7 ناوزم نب دما نب يلع نب دمخ نب لع

 أ عوات يف نالسرا نا مر 5 ه.١٠ ةنس براش , 5 تام خاشلا

 ظ يي ةودق ءابدالا ديس لضافالا ةحح ينارمعلا لاقف هطخ نم مزراوخ

 ارق برملا مالك ضماوغ ىلع علطملاو بدالا رارسأب طبخحلا ءالضفلا

 | هياحصأ ربكأ راصف يرشخمزلا رمت نب دومت ندا + رفل ل بدالا
 ظ الو ظفللاو طلخا نسح يف هرابغ قشدال هبادا ١١ ئارغ نم ًاظح مهرفواو

 ظ مزراوخ ع دن كمدخل مب ظفحلاو عامسلا ة ةزخط يف هرادع 2

 ظ مامالاو يخلا دما نب يلع نسملا يبا مامالا دلو يناججرتلا رم مامالاو

 ظ ناكو و مجريغو يجرقابلا دحاولا دبع يضاقلو يدنجملاا ناملس نب نسما

 ظ ةفوقوم هنأقواو ةروصقتم همأبا هرمع 2 ىف ليخبأب وتك عامسلاب وأو

 | ءالعلا لوه هيف نييغارلا ىلع هتمافاو هيبلاطل هتدافاو للعلا رشن ىلع

 تالاضعملا جرشو تالكشملا لح يف نوعزفبو هيلع نوأرق نو هيلا نوعجرب



 غ١ # دحم نإ يلع » .

 قارعلا ىلا رفاس نسملا ةباغ يف ةغالبو لسرتو رعش هلو ةرابعلا حصق | ظ

 ليعما يلع ابا ورع عم هنف يف هسف لثم ىأر ام هلعلو هدالب يف لاجنو | ١

 دادغب هعم تعمتجا دعس وبا لاق . هريغو يقوبببلا نيسللا نب دمحا نبا

 اهطفضف اني نيمبرا ممس ةظفح ناكو هرمش نم ايش ينبتكو يل ١
| 

 درغلا تيبلا اذه هل كولملا ةبحدو ةباتكلاو ةمدانملا بابسا هيف تعمتجا ظ

 رجا قرتحافر ملا اهنم تينداو 2 اهننحتما يناف ينم اشملا اماو

 هلو |

 هناوطس ىدعلا موقلا مري او هتالبص ةافعلا نفت ل ءرملا اذا

 هناجن هنم 'رشحلا يف هل ًاميفش .. . "نكمرلو ادصايندلا يفطر
 هنايحو هنوم ىدتع نايسف نشيظءاطزاو اتكيت

 باتك هلو هم+ ةنس لوالا عسر يف ورمب ةيهاشمزراوكلا ةعقاولا يف

 نخ اشيا نالسرا نع 2 ناكو ٠ قارعلا يتكأس ىلا قاتشملا ةلعن

 بقلب ناكو هانرو يرشخمإلا هحدمو لثاسرو رعش هلو ءالبنلا ءالضفلا

 نيل ناي ى ومن ما هبا بقلب بقلت اذها يردا الف كلملا تهتم

 ] هاند تام نالسرا نب دمت - ىبمجتنم نا مزراوخ خمران يفرك

 ريبكلا يندشلا هناماقم ش لا يرشخزلا ا أهم ام زكاوأ

 نيمدقتملا رعش يف عقو ةلااجس اهيشل الشوا نب دمي يلع وا نصل

 عايضب تعيض هل تاوخا نم 5و بنك يف ةغالا هتراخو ةاورلا هتريسل

 أماقعا ىلع رومالا عجارتو محلل عاضناو ةلقنلا ةلقو بدالا

 )١( يف « هلعل «
 ا دعس صخما



 رين سئااستل # دم نب يلع » ف

 ىلا لوك نم وماي هللا مادا يفرمثلا ةصاخلا كرابملا نب ناملس متلو

 011مل ىلع انا تأرقو حييصلو مهف ةئارق هرغأ

 نب ركب يبأ ىلعوه أرقو رييكلا عم الا ديعسملا دنع دادغبب ةرصبلا باب

 شفخالا دمت نب ىلع بتكو هل هي سابعلا يبا نع يوحنأا مسقم
 ه٠ ةنس يومنا

 ظ اا جوف دك
 | باعكا نم يروااسينلا بيدالا يومتلا ربرضلا نسحلا وا يزدنبقلا

 ظ يكسانملا سابعلا يبانم ثيدحلا 3 ءايدالا نم لضاف خيش * هللا دبع يبا

 ظ كلذ لاق هب [يرعو ةعالا هيلع ازقو  نياببلا اي

 | هدعو يدحاولا دمحا نب ىلع نسملا وبا هيلع ارق قايسلا يف رفاغلا دبع
 ظ هنامز لها عربا نم ناكو يدحاولا لاقو . هخاشم نايعا يف

 ظ *« يرايبلا يديعسلا دم نب ىلع ع

 | لضفلا تد لها نم لضاف لجر نسحلا وا سيدالا ذاتسالا

 رفاغلا دبع هلق لضفلا لها هنع ولخي |لعف ثيدحلا عامس اماو بدالاو

 | ىعاش لضاف لجر ءاقسلا بيدالا نب بيدالا نسملا وبا يروحلا

 | تامو انخاشم نم مث ةينائلا ةقبطلا يرخأتم نم ثيددحلا ععتو بتناك

 |  رفاغلا دبع كلذ لاق و« ةنس لوالا عيب ر ربش نم يناثلا يف الهك
 * بناكلا دمحم نب نالسرا نب دم ن ىلع »

 أ طملا مجام بناك وسم لها نم بمجتنملا ىلع نانيمخب وبا



 9 * دمم نب ىلع ©

 عدتب الو عب خيشلا اما هل لاقف هيلا تفنلاو نيتمكر لبصو بلا

 فرصناو هلع سلف دلقا الو دهتجا لب لاقف ظ

 «« يرانبدلا رانيد نب نسملا نب دم نب يلع ع ظ
 يسدقملا هاط نبا لاق هللا دبع نب رانيد دلو نم نسملا وبا يوصتلا ظ

 ثمدحلاو معلا لها نم دمت متنفلا وبا هوناو 0م هنس تام ظ

 « يوحنلا يزاوهالا نسما وبا دم نب يلع )ع ظ
 ةقيض سي راركر شع وحن ضورعلا للع يف ًاباتك هل تيأر بردالا

 اذه ريغ هلاح نم فرعا الو ةءاغ هباب يف اديج طخلا
 « يلحلا يومتلا نازولا دم نب ىلع ٠)

 يف ناك هنظاو يخنونتلا نسحلا نب يلع مسقلا وبا هنم عمس نسمحلا وبا
 ضورعلا يف باتك هلو نادمح نب ةلودلا فيس مايا |

 *« يسويلطبلا يوحتلا ديسلا نب دم نب يلع ا«
 دبسملا ن هللا دبع دم يناوخا وهو لاطيلخاب فرعيو نسحلا ول

 اهريغو سنون نب دم هللا دبع يناو بارغلا نب ركب يبا نع ىور يوحنا
 يف ًامدقم ناكو اهزيغو بادآلا ىتك نماريثك دم وا هوخا هنع ْذخا

 ةشاكع نبا لبق نم ًالقتعم حابر ةعلقب تامو اهطبضو اهظفحو ةغللا

 4/4 ةنس اهدئاق

 «« يومنا شفخالا دمح نب لع )+
 يا نب هللا دبع نب ىلع طم مصفلا باتك ىلعالا هركذ دجأ ل

 مصفلا باتك وهو باتكلا اذه يلع قذح :هتروص امب يواعلا ةبيشلا |

(6) 



 6 يدروأملا دمم نب يلع ## 0

 ظ اذه يفرواملا ىلا نيوسنم نينا ن ذه يَروباَسيلا

 ظ روبق روبقلا نود مداسجاف هلهالتوم توملالبق لهجلا يفو

 )000 روشنلا يح هل نليلف “٠ :هردص يعاب يح م ةءرما ناو

 | ديرب نيعبرا يف هترصتخاو ةقرو فال ةعبرا يف هقفلا تطسن لو

 ظ هناكم سردو عانقالا باتك رصتخلابو يواملا باتك طوسبلاب
 ا هعارذ باو الو طق كوم هنم عمسا و هنم رقوا را و لاق نينس سمح

 | :أهنم نف لك يف ناسح فيناصن هلو تلق . ايندلا قراف نا ىلا هتبحص ذنم

 ظ هتبار وحتلا يف باتك . ةيناطلسلا ماكحالا باتك. نارقلا ريسفت باتك

 | رصنلا ليج" باتك. ةرازولا نيناوق باتك .ربكأ وا حاضياالا مج يف
 | ىلا هللب رداقلا مدقت ةرصبلا لهأ ضعبل عومج يف تأرق . رفظلا ليبستو
 | لك هل فنصي, نا ةعبرالا ىهاذملا يف همايا يف نيلسملا ةْمأ نم ةعبرا
 ظ هل فنصو عانقالا يدرواملا هل فنصف ه_-هذم ىلع اًرصتخ مهم دحاو

 ١ فاصو ةفينح يلا سهذم ىلع فورعملا هرصتخ يرودقلا نيسملا وبا

 | رخآا ارصتخم يلاملارمم: نب دم نب باهولا دبع دموبا يضاسقلا هل

 ظ ىلا مداخلا جرف هيلع تضرعو دمحا بهذم ىلع هل فنص نم يردأ الو

 ظ كيلع هللا لقدح نينمؤملا ريما كل لاق هل لاقو يدرواملا ةأضقلا ىذقا

 | هللا همر ةاضقلا ىضقا ناك: عومجملا اذه نمو .اننيد انيلع تظفح ا« كنبد

 | وهو ةيوسلاب ديعبلاو بيرقلا ثروب ماحرالا يوذ يف هقبرط كلس دق
 دعصف مثاهتلا باءصا ىلا يزينيسلا مو هءاخ نيمدقتملا ضعب بهذم



 +ا/ * دمحم نب ىلع # 2

 [يئت نع تللأسا ,شيبشلا اهما فسالاب مطقتو ثيدحلا لاطا ام دعب تاقف |

 كيف كبحاص طلغ ول كنيبو يني بذكلل بدم ال هناف قدصاف دحاو |
 اءطخع كسفن يف هليخت تنك هفاعضا فاعضاو هفاعضابو. ءاطعلا اذهم |

 لبفام بج ام لوقت تدكوالاملا قب .الهاس وا[ دسش]
 درو درب يذلا نا مما ةقينع لع نجلا يذلا ناك ناف هيلع ى أ هتيلو

 هكذا ضدي كناوارعبساج نا رم رخأ ١ ؟يثوا دسملا وهامنا كلاقم |

 كرمال نطفاف راتخملا انينم راتخمو :فئازلا زو قالخألا يف فلكشو |[

 مم كرس ىلع علطاو ظ

 «( يرصبلا يدروابملا بيبح نب دمج نب يلع ظ
 ئرجو 479 ةنس يف هب بقل ةاضقلا ىضقا بتلو قدما ايل ىنكيلا

 اولاقو ةيمبستلا هذيل راكلا .يرهصلاو يئيربطلا بيلا نأكل ظ
 بيقلت زاوجن مهطوطخ اوبتك ب را دهب اذه دحا هب ىمسي نازوجتالا|
 تاب ملف م اظعالا كولملا كاب ةلودلا ضع نب ةلودلا ءاهب نب ةلودلا لالج |

 هذه انمايا ىلا ةاضقلا هب بقلت مث تام ناىلا بقللا اذه هل راو مهلا ظ

 ةاضقلا يضاَعِب يقل نم ةلزنم نود نوكي نا بقللا اذهب بقلملا طرشو |

 ةاضقلا ىضقا نوكي نا ىلوالاف الاو حالطصالا ليبس ىلع هذه انمايا ىلا ظ

 اسفاش اينفتم أعراب 57 ناكو 45٠ ةنس يف يدرواملا تامو.ةلزنم ىلعا

 نم|ةلزؤف اذ ناكو . لع هللاو ينخاب ام ىلع لوصالا يف ايلزّّعمو عورفلا يف

 نوضتريو مه وان نم نيبو مهيب تاطسوتلا ين هواسرب هيو يب كولم
 ديف روريلا رب تاتك ةيب تازق,. هاربر نوفّسو هتطاسو |



 « (يديحوتلا نايح وبا )دم نب ىلع #8 22855

 | مايق ةعاجو سولج مهاقبط ىلع سانلاو سانلا رام يف انلخدو نذالا انل

 | يف انيقبو انريفل لغشو ءازع هل قفنا دقو مهنومدخيو سانلا نوبترب
 | لاقف ماقي نم ةلجح يف انقل امو شطملاو عوملاو لوبلا ناقتحا نم ةروص
 | رام هراد لوخد نم انكمتو هب انرفظ دق يذلا مويلا اذه يبيصنلا يل

 أ سفنلا عفو هنع ضارعالاو هنأب ةرجابم الا انل سبل انيلع ةبيصملا ميظع

 ظ دق يتلا بابسالاو هبأب 0 0 انبعل دق هل تلققف هريغ ف عمطلاب ةيندلا
 تضقشا اذاف اذه لثم قفت وايضا ل ناك هتئاور ننعشف تقفتا

 | رثكأ كلذ دعب هاندصقق هلمألأ اماهتهجج نم انت اهنرو'هاندصق ةنزمثل ماي
 ىتح هباطخو هتبور اهيف قفنا اهلقو ةرم نيرشع نم

 أ لاقف يبيصنلا لم

 00 00 ادا ايف دولخلا ةدلع لوضطلاو نمو درفلا هراد نا تلغول
 ئ لوش اشناو كلذ دعب هتدصق امل دمالا زوفو ىلاعت

 دوملخلا نم قستسي ثيغلاك دوكنملا دب ىدن ميركلا بلط

 | دبدح هجو درب لاؤسلا نإ هب ذلو غارفلا زع ىلا عزفاف
 | ال11 ب رهذلا وبنو قرح نم يل ناز ال قرفرتت ع ومدلاب يانيعو اناهئبجاذ

 ةبئان وا ةثداح وا مهم وا ملل هيجنرا نم لك يف ليما ةبيخو يبعس

 ريحا اهلا نا" يذ لكأ نع ٠١ تدعانتو زجاع نم تند اين
 0000 اباسنا "ىلإ "ثللفو ١ اذا :قح 'اهنأبرا ىلع ردت

 ' | 'يث هبوكسم يلع يلا نايو ينيب ىرج نيريزولا باتك يف نايح وبا لا
 | انالف هئاظعا يف ديمعغلا نبا ينعي وهو انبحاص اطخ ىلا ىرت اما ةرم يل لاق
 | قمتسي ال نيف ريطللا:لاملا اذه عاضأ دق ًةدحاو ةيرض رانبد فلا



 ؛+ه 6 ( يديحوتلا نايح وبا ) دمم نب ىلع #

 انانغو انرتق ملا ىلا نر اكاذل ماسلا رب
 الو راسلاب انهوجو نص مهالا ٠ كاسنلا ضعل هب ىعد اع انهاه وعداو ظ

 نم دمحم ىو كقفلخ رش لانو كفقذزر لها قزرتسنف راتقالاب اهلذِس

 ضرالا نئازخ كديب و ءاطعالا "يلو مهنود نم تناو عنم نم مذو ىلظعا |

 لاق :نايح ىلأل تارضاحلا باتك نمو . مارك آالاو لالجلا اذاي ءامسلاو |

 درب ال مركلاب نيفوصوملاو منلا ءاشبا نم الجر يبيصنلاو انا تدصق |
 نويعلاو هلوطنو هدوح لع ةقفم نال الاع هيلا الو هيلئاس ظ

 لهاو للعلا لها ىلع ةريثكرابم ةنسلا يف هل هلضفو هاياطع ىلا ةصخاش ظ

 هلزنم 0 هفداصن لف ناوخالا هافحو نامزلا هب دعق نمو تانويبلا َ

 كارد را اقلان ايدل هيلا لوخدلا نم انعنف اناث هأن دصقو ْ

 00 مان وه لقا هأخ هأن دصقو ماما يفوه ليقف اعناو أناس ظ :

 ًاعلاس هأ' دصقو م كعم لوغشم وهو ديربلا بحاص هدنع ليقف ادا |

 هلو لك اولا لف أنماث هاثدصقو دجال نذؤيال نا مسر هنأ رك ذف ْ

 دحا نا 0 اع مد بيس 4 7 هيلا "لو 0

 كو 0 ردع يداحلا 0 ءاودلا فريشل دمتسم هنآ ظ

 هأ'ث دصقو ةعيبطلا كر + أع : مويلا 8 دقو المع لم أمو نيمو نم ءاودلا ظ

 ىلا لخدو ةعاسلا هلله ف 08 باع ناك نآلا للا ليقف رشع يناثلا ظ

 رشع ملارلا هأن دصقو ميل رادلا ىلا ىعد ليقف رشع كلاثلا هأ' دصقو ة ا |

 لبسف رشع سماكلا هاندصقو ةرامالا راد ىلا يضع قب.رطلا يف هانيفلاف ||



 : * ( يديحوتلا نايح وبا )دم نب ىلع # 2 85ه

 | نيتارثك لثك مويلا تنا الو انا ال يوتسملا كل لوقا ةفدنملا ىلاو كوشلا
 | اذ عدو رب سأر ىلع اقلخ اذا نيولدكو ةرعش سأر ىلع اتقتع اذا

 | رخآ ًائيش نوكب ادغو هللا ناحسم ناكس ماو هللا ال هلاال مويلا ةروراقلا

 | ةوقالو ناسنالا نا كاذو قيرطلا يف ًاحورطم دجوب وا قوسلا يف عاب

 | ىلا ةءرامسلا | ١ در اةاو طق مانم هل عب ادب ا نيعا دل ر طع هقنإب الا

 | طق طف لو فيك ظفل اذا طبلا يف هللا ةردق ىأر ام هناكو طشلا

 )0 ا هنيع ةنحو 0 ا

 ظ ها انلكو ل لع برا هنالدخ صعلو هلل قيفوتب الا 7 ال

 .(| يضاقلا لاق . انمعطا ءاش ناو انل ذخا ءاش نا انرِتسا هب انيبضرو انتفنلا

 | نعرذتعا نا دعب نيريزولا قالخا يف هءاتك نايح وا محو . نامزلا

 لوقب يذلا دسحا ال يتاو لاق مث هلمف
 محر يذل لضف الو ينجال دب يلع ام الوح نيسمخخ دعا

 | مركاخا يرطاالو امئلوكشا الف تمنق دق اركش هللا دجللا

 | ةئيطلا يف روذبم هنال ىلاغ زجعلا نكلو هنوك- 1 نا ىمتا تنك ينال

 ٠ انافكل انمسقت انمنق ول انا ةعارضلا يف رذعلا قيض 0



 7 # ( يديحوتلا نايح وبا ) دمم ن ىلع

 نا هلك بطلا معي الوا معي نمم دحا معي ال هنأ ملعي هللا قرف بجي

 لادتعالا وه اذهو ةيمك ةيمح الو ةيمح الك ةيح نيتيمح نيب ةينخ ىعتح |
 لاقو . اماوق كلذ نيب ناكو ىلامت هللا لاق ةلدامملاو لداغتلاو ليدعتلاو |

 يفةلعلاو اهفارطا اهرششو اهظسوا رومألا ريخ لسو هيلع هللا لبص يبن
 يف املابقا نم تناو ربدت مل تلبقا اذاو لبقت تربدا "اذا ليصفتتلاو ةلمبا ظ

 تارطضا ىلا رظنت ال هلك اذه عنصي امو صحتلا يف اهرابدا نم فوخ

 نوقثد نيذلا ءابلالا ءابطالا ءالؤه لبج ىلا رظنا نكلو كيلع ةيجلا |

 اقمحو اقرز نورد ال امو نوردن: ام نولوقتيو اقد رعبلانوقدب و اتشدرتشلا |

 هللا دنع نسحا ناك اوعنب مل اذا اولبح مل ولو مبلهج عم مهحتن ةلق ىلاو |

 هللاو سانلا هابشاو سانلا دنع ىلوا ناكاولبح اذا اوحصن ولو ةكتالملاو

 لؤقف :تتمالا" نيب كلارظت 000 نكلو ةيفاع يف تناو ناعتسملا

 ربقلا نم عوجرلاف لاح لك ىلع ودغ دعب ربقلا نم عجر دق نم هجو هبجو

 زاوك الو زازر الو زازب الو زابخالر بقلا هلل نعلربقلا ىلا عوجرلا نمريخ |
 اذ ام سفن يردن امو هللا ءاش نا سبرق نغ نونمجار هيلا اناو هللالا

 ةنينسلا ركسلا قيح الوأ تمت ضرا :يأب سفن يردتامو اد ب

 نمأل دعو ضب ددج لاف نمو ريدق ءاشد اذا مهعمج لعوهو هلهأب الا

 فيفظتلاو فيقفُلا ةداسلاو رابكلا ةدايع ةصاخ ةدايعلا يف ةئسلا وا

 ناكيلثل كلثم ىلعب جم ام ماوقا قطا و قحلاو يبثعلاب كدنع هللا ءاشنا اناو

 ةرطنق ىلاو. ماشلا بان ىلا ىذكمم لثم ًاضيا ىلثم الو لثم كل سيل

 ب بق(١)



 70د * (يديحوتلا نايح وبأ ) دمم نب ىلع# 1١١2 هال

 ] نم بلث ىلع محن نم كلثم سيلو كرزو تيسنو كردق تاهجو كروط

 . | هييغ تاعجو هب تنزو اذه ىلع ترسج ىتم كداو لجرلا كلذ ةبنر غلب

 || رودب لبف ةلوهج بقاوعلا هذهو ةستلم تالاملا هذه تناك اذاف هنرق يف

 ةلع يمه ينلا ةبحلاو ةبحلا ةلعوه يذلا ناسحالا ىلع الا اهدعب لمعلا

 . اذه اذبف مذلا ةلعوه يذلا ضغبلاو ضغبلا ةلع يه ينلا ةءاسالاو دنا

 | ناكو ظفللا داجاو لوقلا نسحا نمل دسحلا دددش دابع نبا ناكو لاق

 0000 اور يف ةقبثو ثيدح درس يف قفز هلو هيلع ايلاف باوصلا
 نييدادغبلا يف مأع ءيث ءىث ادهو ةرابعلاو ةراشالا نبب ةنامدلاب ةطولخم

 | كم ىح هسفن كامي لف ثيدح ةليل تثدح . مبريغ يف صاشملاكو

 | هناو دكت هناف نايح ابا هللا لئاق لوقب ناكهنا هدعل يل ليق مث هداعتساو

 | اتم ًاظيغو ادسح هلكك لذ ناكو ىملش يمذ يورا نا هركأو هناو هناو
 ظ يعو ةرهاظ ةهاكف هيفو بيبطلا تان هناف ثيدحلا كل يورا اناو

 ظ ١ يطاقلا يد . ةماهن سبلم يف ةفب رظ ةغالب ضرعم يف بيجي
 ] يسأر ىلع رم ام فيررظ نف ةمجص ةلع ةزم يانج لق صارخا نسحلا
 | وبا اههيقفو ةثوتلاو راجلا ةراودو ةيزينوشلا حش ينداعنم ةلج يف“ لخدو

 ظ | :دعق ام لوا لاّمف يراهنزلا باحصا رابك نم ناكو يرابنالا دعملا

 أ وا ينس ىلع ناكهن اكوا ينم هنأك ناكن يف يلثمل وا يرينل عقب ال ايف يل

 ظ ةيمج الا يم مم ال كنا ىرا يبا الا يالا ه. فرعي ال امب اقيم ناك

 ظ الام ود نيبو بح الام قوف نيبو بج الام نودو بج ام قوف

 لخد هنا هلعل )١(



 63 # (يديحوتلا نايح وبا ) دم نب يلع »

 يناسل قطناو مره دق يبابش دادجو لح دقف ىدا يميدا حلصا جتا ناسلب

 صالخالا ةروس لتاو ددس دقف كتمعنن يرصب . متفاو رصح دقق كحدع

 دقف يمظع شرو يعاجتلا دنع مما فتاك تدرش دقف يعانطصا يف

 ايندلا كلماي لوقت نا كاياو ناثدملا هارع دّمف يدلج سكاو نامزلا هارب

 ايندلا يل به ايندلا كلم اي لق نكلو كمرح هناف ايندلا ضعبب يل دج

 هنكساو كتاضرم هفلبو كدابع هتحرب شعناو كدالب هب يحأف مهللا
 ديعسلا دملاو ديلتلا دما يلاعلا بمكتلاو يمانلا زملا هل مدأو كسودرف
 ةوعذلاو روتبملا "ئاشلاو روضنملا :يلولاوثوعبملا:ريلاو: كوروملا للا
 فكانللاو. قيونأتلا عبرلاو سورحملا برسلاو ةلضافلا ةبجسلاو ةلماشلا

 هتعاطل نيلذاب هءايلوا لعجاو ثيرقلا لهملاو برملا ودعلاو بيصخلا

 ملعلاب تفاثلا مجلاو لاخججاب ريثملا رمقلاو همرح نع نيباذ ملا نر صان

 ىلع كدبسب ءاشملا طقس بهاولاب شايفلا رعلاو دوما اقولا كوكو
 امر ةبه جوزو كنردقو كردق يهاضي اع كتمعن نم هرقاف كلحرس

 ىلع تينج دعب نم يل لاقب مث . ىنملا نم اهؤفك بطخ املاطف ىننلا نم
 شانلا دس. ةتلعحتو هلغ 0 تيفو ريخ هدنع هودع تركاذ نيح كسفن

 ثرتكم ريغ سطخلا ميظع لجز ضرع ء ىلع اب رذتم ينارت نا تهرك لوقاف

 يراو ا كلذ 3 ثمعشا: نا: زوج ناكدقو هلع ءاضآلاو ةيف ةعقرلا

 كسفن ىلع ثينج اضيا لاقيف ةرارش هبنج ىلا ريطاو ًابناج هتلثا نم
 تودع كلوق يف كنا ىأرو كقاعو كلتتقم هناف كرما يف ظايتحالا تكرتو

 هيلع تيننا هلعل )١(

6) 



 * ( يدبحوتلا نايح وبأ ) دم نب ىلع # 2١2 هه

 ًاسدقتم هنانبب حسا ال مل هماماب اقوم هماقم ىلا ىلصا الا
 | دجحم هسافناو دوج هظافلأف ههجو ةبيبشلا ءام نم غيص ىتف

 | فورعم يرتما ال مل ناتخاضن نانيع رحلا نم هفكيف دول ىتف دصقا ال

 بوح ما ركلا تالخ لان اذا همسجم نوكي. نا يلا ال ىتف

 حدما المل

 | دغ يف ثيداحالا باقعا لعيو هحورب لاقملا نسح يرتشد ىتف

 | نيب رقملا نم ناكل ةكئالملا نم ناكول ىتف ظيرقت يف يبنا المل من
 | ناكل ءافلخلا نم ناك ولو نيلسرملا :نم ناكل ءايسالا نم ناك ولو

 بضاغلاو ا هلل بصتتنلا وا هللاب دصتقملا واهّللا يف فصنملا وا هللاب ذئاللا هتمن

 | وا هللا قحب ىلاطلا وا هّللاب يفاكلا وا هلل يضرملا وا هللا, بلاغلاوا هلل
 ضي رع عرا هتمعذ قرو طبتحلا هتبالك نرق مهتنما اها هللا نيدل يح لا

 هلبحت امصتعم لابلا يخر شعو هرعب ا ذومتم لابلا معان هلظب ثيم ناطبلا

 هيوطس نم كسفب قو باقلا ةين اب هدو ضحماو برسلا نما هارب ذأو

 | كسفن مرحتالو حدق نهيب هنم زفت حدملا فطلا هلريختو ظافملا نسحب
 كاف ناكملا يسنم بسنلا ديعب رادلا حزان ىوثملا بيرغ يا كاوقب

 | لاملا ظولم ىنلاب ةحاسلا بيجر دصقللاب سنلا يناد لمألاب رادلا بيرق
 | كشلا نم اردو نيقبلاب معن الع معو كردلا ثردلملا رويشم كسأناب

 ا مايالا خضران مانألا دجاو حصا دقرت املاب رثالا رون امرخافملاب ركل فورعمدنا

 | كرح ةمركمدنع كرح ناىضرلاموب ضايرلا رونىغولاموب ضايفلا دسا
 | هتيثا اذا لقو ماس قوف اثيل يعد ءاقللا ىلا يعد ناو حراب تحن انصغ



 عم « ( يديحوتلا نايح وبأ ) دمم نب ىلع

 قطن نا الجر نيلجر دحا مهتدجوف سانلا تحفصن نا دعب اذه ادبتجم |

 نا لجرو ةنحاو نغْض نع تكس تكس ناو ٍةنمذو ظيغ نع قطن |
 يف يرهد لطب ملف هلخ هلايتحاب نسح عنم ناو هلذب هلانتماب ردك لذ |

 ءافجو لاما فيجعونامزلا بلكو شيعلا فاظشو ةبرغلا لوطن" ”احربتم هلانثا |
 لع قئملا نم ًافرحنم لابلا فوسكو ودملا ةيداعو لالا ءوسو ٠

 هيلا اليبس دجا ال م رك ىلا قوشلا نم ًاعطقتم هنع ًاقرصم دجا ال ميل '

 انا نيا ليسلا يبلاسو ليوولا يل لح تاقف ذاتسالا ةرغ يل تحال تح ظ

 رغمو زيمللا قرشم نع انا نبا ىمعتلاب رئادلا كلقلاو اناا لإ
 ًارفك للا ىرن نمعانا نبا دوعسلا دعسو رودبلا ردن نغانا نأ لبق

 نعو نالطملا 'نعرتفت ال ءامس نعانا نا ًاحيح اند لاضفالاو أش ١
 نعو هرابغ قشد ال ءاضف نع انا نبا ناجرملاو ؤاؤللاب الا فذ ال رحب ظ

 هدارول عنم الو هطارغل ردص ال لهمم نعانا نبا هراج ماضي ال مرح

 نم انا نبا لب هود ددجال يددص نعو هيف بوش ال بوذ نع انا نا

 ةسايسو لذبلا ةفالخو دوحلا ةعيرشو لاضفالا ةماماو مركلا ةوبلب ىف

 ليوطلا عابلا نع انا نبا قئالخلا ةسيفن سفنو قراوبلا ةيشم ةييشب دححلا

 ال 1 هدالب دصقا ال م مالا قيرطلاو بذعلا برشلاو مثالا فنالاو
 ال 1 هعبر نكسا ال مل هدازم ىعراو هبانج مجتلا ال مل هدانز حدتقا |

 ال 1 هياغم رطتسا ال مل هدوقتع رصتغاو هدوج بطخا ال م هعفت يعدتسا
 هكر ملتساو هتبعك حا الو هليذ بعستساو هلين ميقتسا ال مل هنابر قستسا

 ظ
| 

 اعربتم - )0غ(



 )00202 «(يدحوتاناح وبر دن يلع» "هم
 ةددهاعو هسا ترضحو هتنأر مأ لوقأف حتفلا يبا ديمعلا نبا ىلا تلصو

 اذك هنم مدقت اهفو اذكو اذك هب حدم اهف هثيدح نم ناكو هل ىرح ام

 أ ىذك 0 نإ را ضامتخلو ملعلا لها ميدقت ن نم هفلكت أمفو اكو

 ظ يقطنملا ناولس ينال سهوو اذكو كي فاريلا كيعسم أيا ا ىذكت

 ظ ' لرش ءي * ىلا بذجن و هثدح ركتيرو هبجو يوزنيف ىذكو ىذك

 ظ قارعلا نم هتميت اغا كلنا معا لوقب مث هل .كرح امم الو هيف عيشاف

 | رمأبف عنامتاف اهيذ هل اظرقمتبهساو اهم هيلا تلسوت يتلا كتلاسر "يلع أرقاف
 ظ 0 يف ةدايز نوكيل كل اهبتك ناو لهذي و ريغتيف اهأرقاف ددشلو

 | ينقفوو ًادشر يرما نم يل يه مبللا. . ميحرلا نحر هللا مس
 " (| دقعلا ام لوقلا ريخو لوقا ادصر "ىلع نامرملا 0 دبا كتاضرا

 ادبام ركشلا ريخو ركشلا نع ادبام ددزملا ريخو ديزملاب قلعت ام عهنلا ريخو

 | نع رذص ام قافتالا ريخو قافتا نع أثنن ام صالخ الا ريخو صالخا نع

 | اربع يتعانقو ةعانقلاب ىنغ يرقفو رقفلاب امره يبابش تر امل . قيفوت
 | هنم ىضومو هبف ياكم هيلا بلطا نامزلا ىلا تلدع ليصحمتلا لها دنع

 | مخ يدارم يف هبناجو اسننم ياضر نع هنانعو 7 ها تما

 ”0 دلع ادام نائدحلا ىلع يب تماشلاف بس هبابسا .يف ياقتراو
١ - 

 ْ افقوتم 7 عشار دراش ت يلاعو ةضاير ةعانقلا تاحناو راحت تركلا

 ظ 1 ظ عفنلا بلج ام قدصلا ريخو قدصلا نعت" ام باوصلا ريخو باوصلاب
 ظ
 ظ

 ظ ربصلا تعرداو الاس يناجر تينش تعمجو ًاهزاتم يلما روشنم تبروطو

 ءالعلاب ٌتَقو ةعانص ضابقنالا تذخناو انص فافعلا تسنلو ارّمسم
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 ظ

 ظ

 ارايألا * ( يديحوتلا نايح وبا ) دش نب ىلع #

 ين ىلع ثنغوا قافأل نون ان قزول ”تانوبتسدلاو كحل ظ

 ل ناو هيلا كلذ مفرف كرتست الو باعت الو ثفتست الو لمت ال اربل ةهاع

 نركتيل هللاو أمم ىرزاو بخ نع غرو اهباعو ٍلئاسر يف نعط لاقف معا

 نارقلا يف تدلل ياك قع فرضا اذا هظح نفرعيلو فرغ ام ينم

 رب يف تاس وا اص ةقأن ترقع وا ضيخحلا قر ةبعكلا تشو )| |

 دابع ناكوا رام تيب يف مشاه وبا تاموا اوم ماظنلا ناكتلقوا مزمز
 اذه نم ةدلج نيثلث حملا نا عطتسا ملاذا موق اي ينذ مو نايبص معم
 خسفلا عانتمالا ىلع يبول يف هرذعا ىتح بلكلا اذه نسحتسي يذلا |

 بتكت يذلا فوشملا فوفللا مالكلا اذه كل نبا نم يل لاق اذا ينذام .
 ثنا. ب 5 0 . ه1

 0 هعفش وا هرمون هللأ هعتع نا أهدعل وجر وهو ردقلا اده ناسلا

 رام فطقا اناو فصو ام نوكي ال يكو تاقق تقولا دعِل ت قولا يف ”يلاهن

 فكوتساو هرحب لحاس دراو هندا ةقراب ميشاو هلع بيلق نم ققتساو هلئاسر

 ةءدكلا يالك يف نبا نمو كل مال ترفل سبات لو هيفا |

 اذه دامسلا يف كمالكو ءامسلا يف يالك ماحرتسالاو عرضتلاو نوعثلاو

 هعالختا ىلع املأ ليلد هتاف يدج ءوس ىلع ما ناك ناو هلل كدنا

 ناك يذلا هبهذم نع ىعم ليس فلكر ظناو*ةمؤللو هيرو 00

 ىر# ينارجا اذهو فرلألا هىدن دو تباثلا هسوسو ضنانلا هقرع وه

 له يل لاق اذا ينذ ٠م لب نالفو نالفو '' يثابذاشلاو يرصملا رجاتلا

 يمراف وهو شايداشلا وا شااشلا ىلا بوسنم (7) تاموبنتسدلاك ب ىق (1)

 ينغملا ةرجا يأ ْ



 علا # (يديحوتلا نايح وبا ) دم نب ىلع »© 000
 ْ اهنلوليح امو لاق تيسن ةمالسلا نع لاحتسا الف ةوباس لامللاو ك2 0 كنايسل كرم ك5 د عرسا ام لاقف تيسن تاقوه ام لاقف بضغب

 ا لو
 00 لقا ًاماوقا فداصا امناو لياقلا ذخا ىلع مال
 | 2 رهدلالعنيعي'يشنمدءالو  هتمرح اليلق دَخا مل انا ناف

 ظ ' هباتك غارف نم هب رق دنع نايح وها لاق . تكسف
 | لاق مث هنع اهب هربخا نم ىلا اهدنساو تاياكح دابع نبا نع ىكح

 وسوف رسما مالو تنل خشن هن تأ اذا هللا كمرك ا ينذاف

 اا يك كيش ترتس دق يلا لع نال 3 ىف

 حتاضفلا ثبيو شخاوفلا مسر نع مقلل ةءايص وا ةلاطالا 1 ه اما

 ظ هثن دح نم ينتاف ام ىوس اذه هب ثدحتلا هركبو هعومسم ميعسش أم ركذو

 أ ةراره نم ةيئعرج ام هنع تركذ نا ينذ امو م٠ ةئس هتقراف يناف

 ةمدخلا عم عمظلا دعب قافخالا نم هيلع يناحو لمألا دعب ةييملا
 | هلساسخت تصتصخ ينأك ىتح ننسحلا نظلاو لصتملا دعولاو ةليوطلا
 | ناكو مداللا جاحن "يلا مدق . يريغ نود هب لماعأ نا يجو وا يدحو

 محلا انالوم كل لوقب لاقو هلئاسر نم ةداجم نيئلث هبتك ةنازخ يف رظن

 | نكللو ليوط اذه عاينرا دعن تلقف ناسارخ هنم بلط دق هناف اذه

 | سلاجلا يف رودت رردلاك ”اروذشو ررغلاك اوقف هنم تجرم يل نذاول



 56 * (يديحوتلا نايح وبا ) دم نب ىلع #

 تاذلمو هنأعلر ضعل و ب متابشلا باسع نم ةيش يف اباو اذه تاكا دقو

 ل تو هفر ْط تركلا تيمنا نيغ ةيفاقلاو ةءاورلاب املس

 ىنكي ظفاحلا يباعجلا نا تاق ضنا فرعل نمو لاق هدنع ثرور أم عقوم

 اضيإ فرعل نمو لاق . نيعلاتلا نع يورب وهو قدص لجر نايح يباب

 دثنا رضتحا 01 نواعم نا ينابزرملا هيع اندح اف يلوصلا ىور تلا

 ليلا 0

 الثمثم هسار دنع دب زب

 لكو الو زجاع ال نابح وا تافلاحب اح |
 كيطا ةملا لرفع مفدي لهو بي رالا بلقلا لوما

 ريغ نم ثيدحلا ىهتناو نيلفغملا نيرمعملا نم ناك اذهو ”يلوصلا لاق

 ةلقو فرط وبنو هجو راررفك ١ ىلع لب ةيحيرا الو ةزه الو ةشاشه

 ىلا ًامجار م/٠ ةنس هباب تقراف ينا اهابتع ناكر خأ ءايشا.ترجو لبق"
 امهرد نينس ثلث .ةدم يف ينطعي و ةلحار الو داز ريغل مالسلا مل

 اذه ينم لان املو تدرا ام ىلع اذه لا دحاو مرد هتميث ام الو ادحاو

 ”درف ”هتيشاف 0 نم يناعجو هيلع ينظفحاو 4 يندصق يذلا نامرألا

 مظا 'ىدايلاو هيلع ءانثلا ءوسو هنع لوقلا قدص» كلذ يف لبا تدخلا

 . بابل عراق الو هيلع علطي ال بيثلاو رارسا بابساللو بابس |دومالا
 اعيش هأطعا لجر نع ثدحن وهو مو بحاصلا يف لاق نايح ونا لاق

 ةعاجج تلأس لاق مث. صهدلا ىلع نيعل "يش نم دد الو . هلوبق يف اكلت

 ظنف كاذ ظفحا انا تاقف كلذ مدنع ناك اف تييبلا اذه ردص نع

 ةتيشاسلا
 | ا ا



 م *« (يديحوتلا نايح وبا ) دم نب ىلع # ظ اا

 | نمل قئاولا هل لاقف قئاولا ىلع فالعلا ليذحلا ونا لخد لاق مصان نبا
 ظ | رعشلا اذه فرعن

 ليبس هلصو ىلا سيل ليلس مثاه نم كابس
 لوضف هفصو يف لوقلاف هيف تافصلا طاعتب نم

 ”01 ل قلللا نيعال لاله ةهجو يف نسال

 ليمتم ىجدلا رد رونل اهبف لازب ام ةرطو
 ايا هلا: ىعسيل . اللا سوارصق نص يفلاتخا|م

 لوح نهف ىلوت ناو لكل نويعلاف فش ناف

 فرعي ةرصبلا لها نم لجرل اذه نينمؤملا ريما اي ليدهلا ودا لاقف

 اهبف لوقب ةلك نم هلو لوضفملا ةماماب لوقب ناكو ”يبرادلا نايح يباب
 مركملا ينلا دعب هتباحص ىلع همدق هللاو هلّضفا
 _ مدقتلاب متالوا هنكلو هريغل ينم للاو ةضخب الب

 ينال يثاقرلا دمع نب هللا دبع ةءالق وبا دشنا اولاق انباحصا نم ةعاجو

 يرصبلا نايح
 اا يحاصاي ىوملا كرت ... ارصقاو مالملا امد يحاص ا
 هرافك امل ام نيب تل يل لاقف قيفبيكيلق تك

 هراح تنافقشعت مل تنا نا ةظحل رتفا الو قفا الا

 هرارشلهؤادب قيرملاىذكو ةرظنب نوكي ام لوا بملا
 ١> هراجاي يبعساف تعا كايا ابمساب يعسا الو بحا نماي

 | للبتم يمجوو قلط يناسلو ليلب يتيرو دانسالا تيورو رعشلا تيفو الف



 أ
 ظ

 مدر“ 4 (يدبحوتلا نايح وا ) دمم نب يلع»

 نايح ونا لاف نامزلا لها بدأت تاقف بدأت كنا يننلب لاقف نايح |
 اذه عمج الف فرصن ال انالوم هلبق نا تاق فرصن الوا فرص ظ

 ىلع اهفس ةيسرافلاب هل لاقو هبناج ىلا دحاو ىلع لبقاو هبحعل مل ا هناكو را

 0 ا انراد مولا ليقام |

 نا مؤشلا هفرح 0 دل اده ا ْ

 هبحو ريغ ىلعوأ هضعل وأ اذه 0 ف ةدساك دادغس خ نكلبتلا ةقارولا

 00 كلابك نم ناسيا اينو دابع نا يل لاقو نايح وا لاق . 05 هدازف
 وه نمو لاق هتقو يف مهمرك او هنامز يف سانلا لجا كك. نايح يباب

 كانك نم نايح ايا اب تلق نيح تلق كلذ ناكىتمو لاق ثنا تلق كلو |
 تروظ ةهارك لع هريغ يف ذمخاو ثيدحلا اذه نع برضاف نايحاابا |

 مهنم مايق ةعاملاو هراد ند يف مئاق وهو رخآ أموب يل لاقو لاق . هيلع |
 ىببللاو ثيدحلا عستمم رعشلا ديج لضفلا ريغك ًاعش ناكو ينارفعزلا

 مريغو 00 ناو قارولا 4 عطقاالاو رصم نم ناكو لطس فورعملا ١

 هايم يب ىلا نبك 1 ذايح ابا اي 0

 ان'ثدح لاق يبا اندم لآ "”يرابالا نا اندعح لا 0 0 درع

( 



 6 ( يديحوتلا نايح وبا ) دمم نب ىلع # وقوف

 ملط ه هفينصن نم ن.ربزولا نالخا فاتك يف نايح وا لاق . 4.٠ ةنس

 ناك دق ًائيش بتكأ ناوبا رسك يف دعاق اناو هراد يف مو يلع دابع نبا

 نوقارولاف دعقا قوقشم قاحن حاصف امئق تق هترصلا الف هب يتداك

 تكسا رعاشلا ينارفعزلا يل لاقف مالكب تممهف انل اوموقي نا نم سخا

 هوعسو هنوخ نم احن ظيغلا لامتساو كوضلا لع باغف مقر لحرلاف

 يف ضرتعاو هقنع لاماو هفنا شو هقدش ىول دقو اذه لاق دق ناك هءال

 ا ريد نم تافا دق نونحم ككفت ف جرخو هضارتعا ف بصتناو هباصتتا

 ا” | اق نال لالا هذه هنك ىلع .ينأي ال "” فصولاو نونح

 مالكو ءاسؤرلا لئامش نم هلك اذهف ظفللاب ابيلع يتأي الو لخعللاب الا

 . اذه ريغ لوش نأ و هللو ال ةنازرلاو لشلا, زها ةريسو ءاربكملا

 أ هنازووحلا معزو ليلق لاعفاو لَ اموب بحاصلا لاق لاق نايح وها ثادحو

 نيثالث ظفحا انا هل تلقف دارفاو درفو خارفاو خرفو دانزاو دنزالا ءاجام
 | ىلع تللدو فورملا تدرسف يعدم اي تاه لاقف لاعفأو لعف اهلك افرح
 ظ ىلا اذه لثم مزلي نا يومن سيل تلق مث بتكلا نم اهعضاوم

 | ةعئاش ةءاورلا تناك اذا هجو ديلقتلل سيلو عساولا عامسلاو رححتلا دعب الا

 | ديزي انا هتدجو دقو هجوا ةرشع ىلع ليمف ملوقك اذهو ادرظم سلتا

 | كجورخ لاقف هاصقا ىلا عبتتلا يف تيهنا امو ًابجو نبرشع نم رثكأ ىلع
 ظ يف كل نذأت ال نكلو ليعف يف كمايق ىلع انلدب لعف يف كاوعد نم

 ١ يف كنأرجن هه تيتا ام في. ملو كمالكل انناذا بهم الو كصاصتتقا

 ينأي ال اب ب (1)



 سلب 20 42 يديحوتلا نايح وبا ) دم نب ىلع

 نرم سايلا باغو ساوسولا كلمو نايبلا سهذو رطاخلا دمجو ناسللا

 هب فن مل اع كل تيفوو ينم هتعضا ام كدنم تسرح ينكلو سانلا عينج

 ينادح امو كنود ةءزاازرحا وا كيلع لضفلا يل نوك نا يلع رعب و يل

 ثردحلا ناو يلع كق 0 يلا كقوشن نم هلشما امالا كلشيتاكم ىلع

 كعزج كيلع دشحو كبح" مظعاو كركف ددب دق كلب يذلا

 لوش لوالاو

 سهدلا ةبثان ءرلا يأر ةعيزع يلتمو ديلجلا ءرملا عزجم دقو

 صا نع ضعضيوو صاللعىوقيف هبونب اهف 0 هدواعن

 هبا ىلعو ضرم يا دنعو هتلعف ام يلع بلغ لاح يا يف تلع وا ينا ىلع

 رثكاب يل تجمتحاو هتردءا ام فاكضا ئرقع نب 1 ةقافو'ةرطلل

 هقلخ يف ”نعو لج هلل نا تنقيث رظنلا تهعنا اذاو هتبوطو هترشن اه

 الو اهميغ لاني الو اههنك لبي ال هنال اهيف ناشي الو اهماع زاعي ال باك

 انينادا لع علطاو انيصاوتل كلما ىلاعت وهو اماب عرش الو أماق فرع

 ىلا ربصلاو تممحلا انيلعو ربجلاو رسكلا هديب و ىصالاو قاما هل انيصاقاو

 يناصاوت نا كادف هللا يناعج كرس فا .مالسلاوربقلاو دعللا انيراو نا

 كباوج عدا ال يناف لعفاف كسفن نم اذه يباطخ رقم ينفرعتو كرب

 سمالاب انمدسح ركذبو سفنلا رسب ًايقالث ىلاصت هللا يش نأ لا
 تبيع موال سها هذه ةبور هعمدقشو سمرلا ىلا هب ريصن قارغبوا

 ءافولا قح ًاماع كناوخا ميج ىلعو كنبيو ينيب يذلا ءافصلا قح ا

 ناضمر نيش 26 اذه بتكو . مالسلاو كيلعو يلع بج يذلا



 م (يديحوتلا نايح وأ ) دمحم نب يلغ س 1 1 ١

 ظ معلا إنتا نأ نابو ثدحو ناكام : عنصي أنو ىو قطو قوحو

 ظ يفف سانلل هيلا تهتحا ناو فاك فاش ىللاعت هّللاو ليلقف يسفن ةصاخ يف

 دع سافنالا ىنفت نا ىلا ساطرقلا دعب ساطرقلا ذاع ام هنم ردصلا

 | نولي. ال سانلا رثكأ نكلو انيلع ىلاعت هللا لضف نم كلذو سافنالا

 ظ ةلياقملاو ةءارقلاو دإلاو قرولاو ربملاب اذه دعب هللا كدبا يقييع ىنعت ملف

 نيل غي حاصلا فلسلا كردا لهو ضايبلاو داوسلاب و حييحصتلاو

 | يف للاغلا دهزلاو دقتعملا صالخاو اصلا لمعلاب الا:ىلعلا تاجردلا

 | لهو طوبم لا ىلا هبحاصن ىوهو جرب زلاب عدخو اييدلا نم قار ام 7

 أ الاو يعسلا يف داصتقالاب الا ىمظعلا ةداعسلا ىلا ءامدقلا ءايكملا لصو

 نباف مورلاو لئاسلل ةجاملا نع لضف ام لذبب الاو روسيملاب ىضرلا

 أ ةضفلا عماكالا علا عماج لهو انلاحر طخ“ باب يا ىلعو انب بهذي

 اهح 3 لهو اهيلع عشمل 3 صير اك الا اهم موهمملا لهو بهذلاو

 ضقم عجفلاو ليلق ءاوثلاو بيرق هّللاو ليحرلا تاهيه اهرثاكسك الا

 1 رع هّللاو باغ رارتغالاو فيعص نيعملاو فوه قب. رطلاو ضم م اقملاو

 يف انيلع لبسيو اهحانج انلظي ةمحر ىلاعت هللا لأسن بلاط 5 ءارو

 دعب ةتمجر نع دعب نأ ليولا لك ليولاف أاهحاورو اهودغ ةلحاعلا هذه

 كيسحا نا تدرا ام هللا كديا يبا 3 ؛ اذه انف . هردغ تح لضح نا

 ادهنجع كبأأر ىلع لزي مل نم كلئاوتلا ةدشو كئافج لوطل كباتك نع
 ءاوطناو طاشنلا راسكتا نم هدجا اعم كيأنو كب رق لع كتبحم يفو

 | دقعناو رصبلا لك دقف ينم ءاضعالا لذاخمو ىلع للعلا دواعتل طامسالا



 ا

 اا * (يديحوتلا نايح وبا ) دم نب ىلع

 سفنلاو مهب رقت نيعلا تناك نع فيكف ىنكل ءابحالاو ءابد الاو ءاب رثلا

 عضاوأاهذه ىلاو اهو يرلاو لبملاو زاهخاو قأرملاب مممدقف مهب رقب رينتسُ

 يل لهو مره نم الإ انا لهف وى ةيعاولا تيلتنماو مهيعل يللا رئاونو

 هفرعا امب يفارتعا لعجب نأ نيلوالا بر ىلاعت هللا لأسا مبريصم نع ديحم

 وبا مم مهران ىلا ىشع و مهيكم ديك وى ىدتش ةعا ةوسأ بتكلا

 نفد فورعم عروو صهاظ دهز هذ ءالعلا دا ناكو ءالعلا ن ورم

 نم ناكو يئاطلا دواد اذهو :رثا امل دجو مف ضرالا نطب فانا

 هع هبتك حرط ةمالا جان هل لاقو ةدابعو اشو اذ هلل دايع رايخ ا

 ءانع لوصولا دعل ليلدلا عم فوقولاو تنك ليلدلا م اهيجاني لاقو رحل

 لبج يف راغ ىلا هبتك لمح طابسا نب فسو اذهو .لومخو *الب و لوهذو
 داك مث لوالا يف معلا انلد لاق كلذ للع بتوع اناث هناب دسو هيف هحرطو

 . هاندرا نم لجا نم هانهركو هانلصو نم هجول هانرحهف يناثلا يف انلضب

 هّللاو لاق مل 3 رانلاب اهرمو رونن : يف هبتك عمج ينارادلا ناملس وبا اذهو

 ءزج فلا قزم يروثلا نايف اذهو.كب قرتحا تدك ىتح كتف |

 مو انهاه نم « لب انه اه نم تعطق يدب تيل لاقو حيرلا يف اهريطو

 دم هدلول لاق ءالعلا ديس يفاريسلا ديعس وا انكش اذهو, 31 كبت ١

 كنوذت اهنيأر اذاف .لمجالا ريخ اهم تستكت تكلا هل ١ تكا
 ىلا ىلثم جوحا ًانامز نا قدصي يعماسو لوقا اذامو .رانلل ةمعط اهلعجاف

 ًاظيغ باقلا هيلع مطقتيو ىسأو ًاثزح نيملا هل عمدي نامزل كنلب ام ||



 ©« (يديحوتلا نايح وبا )دم نب ىلع # 4

 ايف اورظن اذا يضرع نوسندبو اهب نوبعالتب موقل اهعدا نا "يلع قشف
 اهلجا نم ييعو يصقن نوؤارتبو اهوحمصت اذا يطلخو يوهم نوما

 نا كل يباوخ بيعلا اذهب 8 عرشنو نظلا ءوس م م تلق ناف

 اهكرتا فيكو تاملاا دعب مه ينظ ققحن يذلا وه ةايملا يف مهنم ينايع

 نم يل رهطالو دادو مدحا نم يل عصا ةنس نيرشع مهترواج سان ل
 تاقوا يف ةفرعملاو ةربشلا دع مهيب تررطضا دقلو ظافح مهم ناسنا

 ةصاخلا دنع مضافلا ففكتتلا ىلاو ءارحصلا يف رضملا كا ل

 ىلاو قافنلاو ةعمسلاب ءايرلا يطاعن ىلاو ةءورملاو نيدلا عسب ىلاو ةماعلاو
 لاوحاو ملالا هبحاص باق يف حرطبرو لاب همر نا راب نسح الام

 ا 01 أم سيلو كحابصو كئاسم نيب ةزراب كنيمل ةيداب نامزل
 نا بجي ناك امو كغرفتو كعبتت ةدشو كتنطفو كتفرعم عم كيلع

 + تكسما اميو هتفصوو هتمدق ام هتبيتاو هتلعف ام باوص يف بارت

 "00 | لاف دعيو ليقلاو لاقلا نم ًاقوخ اماو لنيوطتلا نم اي ره اما: هتبوطو
 | لماع "كسلا دن يل لهو نيعستلا رشع يف يناف دغ وا مويلا ةمأه

 | هيف لئاقلا لاق نم ةرمز نم تسلا ةدددج لاخلا اجر وا ةذيذل ةايح يف

 ودغن الو حورن ال ليلق امو ةليلو موب لك ودغنو حور

 رخالا لقاك

 بيشم ماطفلاب ينانأ نا ىلا هلالظ يف ىصلا تارد تقوفت

 يديسااي هّللاو .ناكملا اذه هنع قيضي. همامتو يندعجلا درولل ثيبلا اذهو

 كم عقصلا اذه يف نادخالاو ناوخالا نم هتدقف نمي الا ظعتا ملول



 ا  (يديحوتلا نايح وبا ) دم نب ىلع#

 هلوقل هبا مل كناكو نوجه و مكتحلا هَل ههجَوألِإ كل كلآه ءيش هك
 ناو ايندلا نم يشل تابثال هنا لسن مل كن اكو .نآت 8 لك ىلإ.

 اضورعم راهلاو ليللا ديب اقم ماد ام رصنملا يركض وللا ضرر

 بث دق هللا كدا ناك نا لوقا ينلا م“ مايالا د دواعتو ىهدلا ثادسحا ىلع

 تيربلا اف كلذ كيلع نهملف تاعف ام ىلظا ىدا دقف تعمم ام كلفخ

 ىتحو يلايلو مايا هيف لجو نع هللا تروتسا ققتح هيلع تءارتملا الو هل

 يارلا تيم ايحاو ةينلا رئاف دجاو مزعلا دقار ثعب ام مانملا يف يلا ىحوأ

 كيلع دوجا اناو رطاخلا يف عسررتو عورلا يف عقو ام ذيفنس ىلع ثِحو

 ناك ايف يب قثتل تضوتسا نا رذعلاب وأ تبلاط نا كلذ يف ةجملاب نآلا

 لمعلل دارب هللا كطاح ملعلا نا يل هس شط يف ىلاعت هللا عنص فرعنو ينم

 ىلع الك معلا ناك ملعلا نع نع ارصاق لمعلا ناكاذاف ةاجلل دا رب لمعلا نا امك

 هبحاص ةبقر يف راصو ال5 تي واو ةالك داع ع نم هللاب ذوعا اناو للا

 هيلا هللا كلع ملعا مث ” راذتءالاب طولخملا جاجتحالا نم برض اذهو لع

 رس ناكام اماف هينالعو هرس ملعلا فانصا نم توح بتكلا هذه نا

 ا ناك ام اماو ًابغار هتقيفح لي نم هل دجا ملف

 دقعلو مهم ةلاثملا بلطلو سانلل اهرثك أ تعمج ينا ىلعأب ابلاط هيلع صرح

 نسح يف كش هو هلك كلذ تمركس ممدنع هاا دلو مس ةسايرلا ا

 هريغو اذه ع تعلو يرمأب هطبرو يتيصان هطانو يل هللا هراتخا ام

 ينا هنع باجل -! عفرو كلذ ىلع مزعلا ذ نمش امو يل ال ”يلع ةبح نوكت نا

 ادم اقروا اسد انا + ىف انكي وو 77 7 حن داو تدشن



 ه (يدبحوتلا نايح وبا ) دم نب يع # 2 5
 ابلق ل بواخاي ريعم نم لهف ماه يناف بلق الب تيقن
 د. ال كيرظن ام ىننأ نوكيا بنس كلا تبيلا برب تفلح

 اببع كسا نم يظحل دادزبف ًالاغ كينيرب قا افون هللا ى

 ابغرزف أبح دادزت نا تئش ناو 2 اًرئاوتم رزف لقت نا تْئش اذا

 | نوئج عم للا قوس هيلع قفني ناكو طرش امب ىفوو دعو ام يل زجغأف
 | هسفنل فلخ ةلاملا هذه عم تيلو هيف هناقوا رثك ايف طبخت و هبرتعي ناك

 ظ دسكو مئادبلا كيرا عئاضبلا تراب الثم اذس ه انتقو يف هل ىرن وا دلكش

 ظ ونا ناكو. سب ممردلا ديبع سانلا راصؤ مركلا رك ذ دمج معلا قوس

 م لعام ايضو اهاودح ةلقل ةلقل هريغ رخآآ يف هتك ق رحا دق ناب

 ظ ادلب فعن ىلع لبس وبا يضاقتلا هيلا نتكو هنو دعب اهردق فرغال

 | نايحونا هنيلا بتك.هعينشو لمفلا نم دقعا اما حق هفرعيو هعينص ىلع
 | لوطو كلتدوع, ينظ ءوس نم خنيشلا اما هللا كسرح : كلذ نم رذتغي
 | هجو دوسي امم ًاعيجج انراجاو كلذ لع كنتًافاكم رم يتذاعاو كئافج
 أ هلجا نم نيشحوتسم انك هانلمها ناو هب نيسناتسم انك هانيعر نا دهع

 | كباتك ينافاو . كادف اهلك ت الاملا ىلع يبامجو كدنع هتمعن هللا ماداو
 | لع ىلاعت هللا تركشو هيلا ينم حرب الخ ىلع عقوتم الو بسن ريغ

 | قوشلا ركّذ دعب هيف تفصو يذلا هلاثمأ نم دمزملا هتلأسو "يلع هب ةمعنلا

 يذلا ربخلا نم كردص يف بهللاو كبلق لان ام يوحن ةبابصلاو يلا

 | ءاملاب ابلسغو رانلاب ةسيفنلا يتتك قارحا نم ينم ناك اهف كسلا ينن
 | زعو لج هلوق رقت : كن أك كلذ يف كلنع رذعلا هجو ءاوزنا نم تبجمف ظ



 الخل #* ( يديحوتلا نايح وبأ ) دم نب ىلع #

 اوس نا ىلع ةدلح نيئال“ يف هلئاسر يلا مدقف بيحر ردصو حييسف

 دادغبب ةدوجوم تناك ةقارولاو رصبلاو رمعلا ىلع ينأب هلثم سن تاقف هل

 كلذ يغلب لاقف هته نم لئاطل تزف امو كلذ نم ع هسشن يف ذخاف

 رفوتاو لطعتا ال تنكل ةب.رق ةدمب ديلا نم عفتري ايش ناكولو هل تاقف

 كابشلا رش يف عقو نأ سيلف هيلع ربصا تنكل هلثم ةرجا يعم ررق ولو هيلع
 تنكو زاريشد ىلدلا ىلع تلخدو نايح ودا لاق.ربصلا الا كاللا نيعو

 دعب هل هتعمج تارضاحلا بابل ىلإ باتكلا اذهو مايا هنع ترش

 تاقف نبا نم نايح اب اب يل لاقف ىسفن تبعنا هلجالو كلذ

 ابغ وزف اًبح دادزت ناعسئش ناو . .اًرتاوتس رزف للا نإ
 اذه ام يل لاقف موب يف ينع ضرعا ضارعا ليلقو هنم يل رهظ لالمل اذهو

 يتلا نا رث دي امل قفاوم وهو ماعلاو صاخا هف هفرعس فيح تسالا ل

 ناك تاوخا تبا اذهل ناكولف اجب دز اع رت لا مسوغ لا

 ابظفحا الا تلق يندشناف لاق تاوخا هلف تلق ادرف نوك نأ نم نى |

 يف يب ترم تاق اهتفرع نبا نق لاق اهيلا يدها ال تلق اهجرخاف لاق

 ةطيرش ىلع نآلا همدقف تلق كمر مدقال اهبلطاف لاق تاقيلعت ةلجج
 تاق لمفا لاق ًايضيا تقلطا ةنس لك هيف هقالطا داتعملا تقولا ءاج اذا هنا

 ن ىسيرليع ءارعشلا ضعب لخد لوقب دم ابا يضورعلا تممسن الا اهذفن

 تلاقف هيلع يحرتفا امللاقف بولخ الاقي ةبراج هيدب نيب و يتفارلا ىسوم

 ابغ روف ابخ دادزلا نا تئش ناو ارئاوتم رزف لقت نأ تنم ال

 دشلاف هب قيل تايب اب هزجا

 (ة5)



 6 ( يديحوتلا نايح وبا ) دمت نب ىلع ظ ا

 يراذح هنم نآك ام يناناو يمجو دوسأو نون اكىاو م

 رافق عوبر ىلا يسما نيح يعوجرو يتروص تلمات ول
 راؤزلا»و سالا سولل 2لضف هيفلهوهيف يدحوألا

 "2011 ىلا ةجاعادا .. يلاف هيف دارنال الطاو

 راذلا يف ةمقل تقذامو و كلا ردم الملا داري لب

 راحالا ىعاثم تدس هاو فالا مطملا ىلع ردن ملاذاو

 "00000 نم نوكت ىسع دابغ:ئاو ديمعلا نا تدصق وأ ًامون هل تلقو

 لوأ سؤبلاو رضلا ةاناعم.هنم مالكب يناجأف امبسدل ىظحتو امهنلغ قفنن

 ىلا رظنلا نم ىلوا ليبولا مخولا ىلع ربصلاو سويتلاو لاهملا ةأساقم نم

 لوقي اشنلا مث ليقث لك ايم
 يناوخا سانلا ما ركو يضقنت ام ةبتعم سانلا مال نيبو يني

 ينايح موقلا حرك تيل ناو ينفنع موقلا مئل تبقل اذا

 ةديصق مث لاق ىرخا يوطعلا ةديصق ىنعم يف فرعن له هل تلقو

 ثيدح يف ذخ لاقف اهداشناب تلضفت ول تاقف نومألا بحاص يتارملا

 رسعلاو فرحلا ثيدح عدو هانم نم اهبف نكمتو هايند هيلع لبقا نم

 ايف اكبرشش كل فرعا ام هل تلقف ًابدأت هضفرت مل نا ًاريطن رسمخاو مؤشلاو
 نكمتو فرملا يلع للوتسا دقلو ياوس هيسافنو هيف باقتنو هيلع تنا
 | يطخ دييقتو يلقن ةعص عم قزرتسا ال يذلا دما ىلا نامزلا دكت ينم
 قزرتسي ام لث فيرحتأاو نيوصتلا نم هتمالسو يخسن قيوزو

 لماب دابع نبا تدصقو عرفلاو لصالا خسفبو خسنلا سم يذلا ديلبلا
 ل 0 هع ساعباح هج عصا جسم

 5 ديدن ني .٠ م



 هنأ ىرب ىو كالا هزيخ امو 1

 ا « ( يديحوتلا نايح وبا ) دمم نب ىلع

 لبسلا الو نوزملا يف ىؤا رب و

 لثلا يفو كولا طسب يف روصت برغم ءاقنمك الا هزبش ا

 لحن الو رمت ناام ةروص ىوس ةيؤر ريغ نم سانلا اهنع ثدحم
 أجارسو نامع ارحب ناكو فوسلفلا يسموقلا ركبوا اندتناو ناي 0 |

 ميظع ةيظع ةلزئج ةفاضالاو ةدشلا ةاساقمو ةقافلاو رضلا نم ناكو ًاجاهو

 ماوعلا دنع هنيد يف مهتم مهم ظحلا سوح“ راطخالا يوذ دنع ردقلا ظ

 نم غلبت اهدكتو ايندلا نا تننظ ام ًاموب يل لاقق مسههج نم دوصقم |

 ناو اهؤ ام يضن اهنم لستغال ةلجد تدصق نا ينم غلب ام ناسا |

 دارا ام يوطملا ”ناكو سلما اداص داع ديعصلاب مهنال رافقلا ىلا تجرخ |

 يوطعلا اندشنا مث ياوس اهب ىنع امو يريغ هتديصقت |
 راقالاب هلالا كد

 الفاو كئّْضو ةريح يف وه

 وللا عضوأ يذلا مسقلا ابأ

 راب ذم يهجو ناف يدحذخ

 نم بيطا نيعماسلل وهو
 ةص يدب و ًاعرسم درلا وجه
 ؛راشتلا لوط هنم ترئستف

 ؛الاو طيبلخاب راطالا تجيسنو

 يصيق زورد يف لمقلا ىعسو

 ار ىلا يبات يف نوعاش

 رافسالا نم ىبننلا بالطو

 راغصو ةنحبو سولو .س

 رارحالا دصاقم هيلا د

 راق بوت يف مانالا اذهز

 راطقلا بغ ضايرلا ميسن خب

 راند ريغن راع يمسجو ى

 يراتنبا تكتم لا ىلاو

 يراطانم تبرع ىتح ةر

 رابكو مهني ام رانص .نم



 __ 4 يديحوفلا دج وإذ دن نع 9 اا

 9و يو بانك حاملا طي رقت ياتك نيفراعلا صاير باتك

 | يف ةلاسرلا باتك. يعرشلا حلا .نع ءاضفلا قاض اذا يلقعلا حلا باتك
 ظ يف ةلاسرلا ١ اك ٠ ةيدادغبلا ةلاسرلا نبك: ةرظانملا يف ءابقفلا تالص

 | نينملا يف ةلاسرلا باتك_ ًاضيأ ةيفوصلا ةلاسرلا باتك . ةيفوصلا رابخا
 | .ةعاخو ةحاذ هل راع لكت ادا رشع وهو رئاصبلا باتك . ناطوالا ىلا
 أ تنكبتا رضاحلا باتك يف نايح و الاق.تارظانملاو تا رضاحلا باتك

 ظ ذاوش يف مللا باتك رهظ ىلع هطخ تدجوف يفاريسلا ديعس يلا ةرضخ

 ١ سبل لاقف الجر يبارعا مذ لاق ترظنو هءدخاف هندد نيب ناكو ريسفتلا

 دشناو هيدل لقاع هب وكي لقع الو هيلا عجرب رخآ الع يلا لب لوا

 || ظع لع بكا بلكن عتضشكف  ةربخ ريغ لع اناا كتبسح
 ' مذلا ىلع ماقملا لوط يببقعف ينم كوخ داق ًاباو لل نخل

 | اذه رهظ ىلع يتلا ةباكملا تاق بتكت تنك يذلا ام نايح اباب يل لاقف
 | لثو مذلاو حدقلاب لاغتسشالا الا ىبأت لاقو اهلمأتو اهذخأف باتكلا
 | عوفدم هب لئتبم وه ام ناسنا لك لغش ''" عاتمالا هللا ماذا تلقف سانلا

 00 متنفلا يبا راد يزورملا ددز يببا عم تدصقو ا لاق . هيلا

 | لكأب هنأ هبجاح ركذو عنم "دشا هيلع لوخدلا نم انعنف نيتافكلا يذ

 ظ | 78” زيلعالا يفانسلجا بجاعلل ديز وبا لاق نا دعب انعجرف زيملا

 ًالثقم لوش أشنا ايازخ انفرصنا الف لعش لش مف لك الا نم

 ظ لكالا نم نامالا راد يف ل حدف لخلا ةبقاو ليعمل ريخ ع

 دانع نبا بحاصلا ديري هنأ ىلع لدن تايبالا (؟) « ذاتسالا » هلعل (1)



 نان * ( يديحوتلا نايح وبا ) د نب ىلع ©

 . هنامرح ىلع هفيناصت يف ىو هنامز فرص يمس افراغ ادودحم كلذ
 باطخ نمض يف هد الو باتكيف هركذ ملا لها نم ادحارأ مو
 قيددصلا باتك يف هسفن ركذ نايح ابا ناريغ بالا بمملا نم اذهو
 اذه ءاثنا ببس ناك هيف لاقامب سفن نسخ باتك وهو ةقاا

 نب ديزا ايش اهنم تركّذ ينا ةقادصلاو قيدملا يف ةلاسرلا با ١
 هممت لبق مالا ةنس هللا دبع يلا نادعس نبا ىلا هام ربحلا يبا ةعافر

 اذك دز كنع يللاق نادعس نا يل لاقف ةرازولا رما هريبدتو ةلودلا ءابع

 مصب, امم هتالصل هلصو مالكلا اذه نود يل لاقف كاذ ناكدق تاق اذكو

 دعاسملا بحاصلا فصوو ولح قيدصلا ثيدح ناف مدقت نأ كدنع

 انا تؤطنو اههفلوقلا در نع لغشو ةلاسرلا هذهيف ام تعمفل '”برطم
 بجر وهو تقولا اذه ناكالف ناكام هرما نم ناكنا ىلا اهربرح نع

 دعل ىلا هئاّش ىلع ليلد ادهو) اضيو ةدوسملا ىلع ترثع 4٠٠١ ةنس

 : لاق نايح وبا ىكحو : "ىباصلا نبال تاوفملا باتك يفو . (ةناعنرالا

 يل لاقف اهف تنعماف ةريضم تمدقف دابع نبا بحاصلا ةدئام ترضح

 ىلع ببطتلا عدب نا بحاصلا ىأر نا تاقف خئاشملاب رضت اهنا نايح ابي

 يبالو . انغرف نا ىلا قطن.لو ايحتساو لخو اريج هتمقلا ين اكف لمف هماعط

 ثاتك . ةئادصلاوا :قيايضلا ةلاسر باتك :اهنم ةريثك بلا
 ..ناررع ةسلاوملاو عاتمالا بانك - 'ىنتملا رعش يف ينج نا ىلع درا

 . ةسلاقملا باتك . ءزج ةفلزلا باتك . نازج ةيملالا تاراشالا باتكا

 « برطضم » لصالا ف 00(

 دل
 م



 « دم نب ىلع © ا

 رص هتنأر تادلم عبرا وحن وهلا يف رئاخذلا باتك اممم فيناصت

 ناليلج ناباتك اهو فورملاو لماوعلا هيف حرش ةيهزالا باتكو . هطخم

 هلضف نع امهمذ نآبا

 * يسلدنالا نسملا يبا نب دمحنب ىلع وه

 تابيبشتلا يف باتك هلو رعشلاو بدأالاب روبشم بتاكلا نسحلا وبا
 ةنتفلا مايا ىلل شاعو ةيرماعلا ةلودلا مايا يف ناك سلدبالا لها راعشا نم

 يديلا هك

 * نايح وبا سابعلا نب دم نب ىلع ع

 ءالضفلا ضعب تدجوو يروباسي لبقو لصالا يزاريش يديحوتلا
 يف ””ةقث ىلع «سانلاو هلأتب ناكو ةئيهلاو تعسلا يفوص ىطساولا هل لوقب

 اعبلاثم يف لمتو اهدمح للف ديمعلا نب لضفلا أبا هلبقو دابع نب ليعامسا
 هقفلاو بدأالاو رءشلاو ةغللاو وحلا نم مولعلا عيج يف انفتم ناكو ًاباتك

 يمتثدو هكلسم هفيناصت يف كلسن ايظحاج ناكو ةلزتعملا يأر ىلع مالكلاو
 بردأو ءابدألا فوسايفو ةيفوصلا يف حش وهف هكلس يف مظتمب نا

 ناساس ينبل ةدمعو ءاغلبلا مامأو نيققحلا لكتمو مالكلا ققحمو ةفسالفلا

 باثلاو هناش مذلا ناسحالاو هيلا ةءاسالا دنع ىضرلا ليلق ناسللا فيم

 د1 ةحاضفو ةماعلا اك هلريظنال يذلا امدلا درف كلذ عموهو هنأكد

 عم ناكو ةباورلاو ةباردلا مساو هظفح نف لك يف مولعلل ليصحتلا ريثك

 نونعطب يفعبإ نولوش ىف )١(



 هش 4 دم نب يلع -

 نع باعث تافنصم هنع يورو جاجزلا نع صاصملا نب لع نإ ننقل ا

 ينارعالا نبا بنك هل يوزو . هنع مسقم نب نسحلا نب دمش ركب يبا

 حالصالاك اهعيج تيكسلا نبا 5 هل يور و هنع باع نع مسقم نبانع | ظ

 تيكسلا نا نغ يدبعملا نع مسقم نبا نع كلذ ريغو تابنلاو ظافلالاو |

 تناكلا بدا باتكو ثيدحلا سررغ باتك ةبيثق نا نشك © يورو | ظ

 يدم الامسقلا يبا نعابلكى تك ددعو رابخالان ويعو ةنرشالا تاثكو | وا

 .هنغ اهعيج يدم الاس +5 هل ى يورو هبا نعةبيتق نبدم نب رفعجيفا نع ظ

 هنيغو ريكا ىانالا قانا نايا ىلع جرفلا يفاباتكل و.
 يومتنلا دما هللا ديبع محلا يلا نعدب ردنبال ةربخلا باتك هل يورو. هنع

 ينا نع رانبد نبا دخاو هحرش لوطي امم كلذ ريغو ددرد نا نع خجخم ظ

 هللا دبع ونا ركذو# سة نس راند ناا دلومو يسرافلا ىلع يناو يفاريسلا كيعس 0

 ينثدح لاق .يوملا نارشن نب للاغ وبا يبثدح لاق هش يف يديلا
 ع ترق لاق بناكلا راثبد نب . مبحرلا دبع نب دمم نب يلع نيسحلاو ا

 6 تاتا عيمج ينامفصالا نيسحلا نب . يلع جرفلا يبأ ]

 وعلا يدنواهنلا دمح نب يلع +٠
 دربملا نع 0 1 دما فسو يبا نعو ةماببل يف ةدانح نع ىور

 يك املا نسا وبا دن نب ىلع ءا»#

 رك ذ دقو حاصعلا تكي يذلا يورحلا لي نبا لبس نأ كو

 سايقلا ديح بدذالا 8 اماما وحتنلاب قاماذخ نييطا ول ناكو هنأب ف

 هلو ةبرصملا رايدلاب 3 ناكو باد لا ةءانعلا نسح ةحرقلا حيبتص



 ا دحم نب ىلع » 0

 ظ «( "ينانكلا يوعتلا ريم نب دم نب يلع )+
 | نب دمح ركب يبا باكا نم ءالضفلا دحا ناك نسحلا ابا ىنكي

 | نب نسحلا هنم هع 4٠١ ةنس يف باعث يلاما هنع ىور مسقم نب نسحلا

 ردقملا نب حتفلا واو جالبلا نب دمحا
| 

 ظ «6 بناكلا رانيد نب ميحرلا دبع نب دم نب يلع ع
 | وا ظفاحلا لاق اشنملاو دلوملا يططساو لصالا يرصب نيسحلا وبا

 | رانيد نبا نع يزوملا ىلع نب سيم مركلا ابا ينمي هتلأسو ينلسلا رهاط

 | ةديصقب هحدمو هناورد هنم عمسف 'ىنتملا ينو مسقم نب ركبأا ممس لاقف

 ظ املأوا هءاود يف ةدوجوم اندنع يه

 | لبسلا كوحن ال معلا ىلا تقاض 2 لحراو لملا كيلا ضيرقلا بر
 | للذ هدنع ضيرق لك باعص يىتف دنع مويلا ءارعشلا لءاضت

 نب ةلودلا فيسك هيحودمم رثك | يف 'ىنتملا كراش ادم اسعاش ناكو

 ظ نبا ةّقِي رط ىلع هنا لاقي طنا نسح ناكو اهريغو ”ديمعلا نءاو نادمح
 | اهريغو طساون اورثك اف بدألا هنع سانلا لمح ٠4و ةنس تام . ةلقم

 | دمح يلا توم دعب ظساوب سانلا هلأس ةقيرطلا ليج قئالخلا لبس ناكو

 | ةرودم معلا انا لاقو عنتماف مهئرقبف ًاردص مل سلجي نا يواملا هللا دبع

 | يلا نم كلذ تمم يننظا نارقلا لها ةيلح هذه تسيلو قيض يكو
 ظ بلاغ وبا عم دقو تلق .سيمخ هلاق ام رخآ اذه دهاشلا ”يلزاغملا ديلقا

 أ يف نع جاجزلا بتكهنع ىورف اريثكرانبد نبا نم نارشب نب دح
 ظ لصالا يف اذك (1)



 لكاذلا :6 يطاشمشلا دمحم نب ىلع

 ليدذلا .لبتسم نزملا:ضراعو ١ ارخخ لبسسم .موتلا ضرالا
 ليللاك باسلا اذهو تمضا اذا رابنلاك ردبلا يف ليللاو

 لينيلاك  ”بورانلا لكي .ءانم ا ىرتق ىرثلا لعام ل

 ليلا ةلولل تلا. صوصمن . لاااذا مانملا نع يهلت دوثلاو
 ليملاب رضا داقر تقو نع مفادن ىركلا ذيذل اذا

 ليقلاو داوملا مالا برحلا قزام يف ءاجيملا ريما نا

 ليولاب نونقوم هيزحو مل علاط دعسلا هبزح نم
 ليغ نم هتعضرأ الو مستقلا يبس هذفت مل ما بيجن

 ليشلاب لقتت نا لجحت ةلضعم لك ءابعا لمحت
 ليكلاو نزولا هيلمآل الذب دق ماعطلاو هلاوما
 ليسلاو نايحضلا هيدي دوج نع رصقو اسأب رمت زواج

 لبقلاو قوبغلا وفص برش ةددجم ةمعن يف لاز ال
 3 يدد نيب نم تدذخا :لاق اضنأ اذه ةباتك لف يطاشفتلا ثدحو

 نم ىلا اهنم تففدو اهترسكف ةنامر نادمح نب رضن نب دمج نانا

 تاقو . ءابدالاو ءارعشلا نم رضح
 توعنم فرظلاب بيدا لك اهمساقت ةنامر نسح اي

 توقاي تابح رسك دعبو 2 ةرك اهرسك لبق اهناك
 6 مسانلا بيدالا نسحلا وبا لالللا نب دم نب يلع ٠

 تام . روبشم كلذب فورعم حيمصلا طبضلاو حبلملا طخلا بحاص

 سراب ةنس يف

4) 



| 

 ؛ يطاشمشلا دم نب ىلع اا

 17 ريل امئاد هنا يلماشم# اي لد كبايخ فح

 طاسبإا .قوف مالثلل توت كل . ذا  ينملعي مالنلا طاسبناو

 طارشلا ةذلل لب امل ال اييع ًاهزك تربص طورشو
 || يئارغ نمت, عومج وهو جاهتبالاو هزتلا + باتك هل قاما نب دمح لاق

 | ىربع يرحب بوبم راونالا باتك يلام الكر اعشالا نساحيو .رابخالا

 ظ هنلطك 2 كلذ بعل هيف داز مث ا ًاعدق هلم فاصوالاو تاهمبشتلاو ىلا

 ظ نم راتخملاو مامت يبا رابخا 5 حيصلا ثلثملا باتي . رببك تارايدلا

 ثدحو .مامت يبا لبع ساون يبل ليضفت ف باتكب ذيع ملقلا ب اراتنك ءرعش

 ظ باغت ين دنع ةليل انك : لاق جاهمب الو هزنلا باتك هباتك يف ىل اما _عمشلا

 | نم ىضم ىتح سولإا لاطف درلاب بعلي موضعل ةعامجج هدنعو نادجنا

 ظ | مد تيسايل واع ولست ءاهسلاو عي زه ليلا

 يفت يبن 0 ءايلا لدي لمجينا الا درطي ال ةبعص ةيفاق هذه لاقف همت
 رركت .ناالا دحاو تب اهماع دازب ال ىتح ةيفاقلا تقلغتساو تقولا

 ظ لماح ينو ةأرملاعضرب يذلا ليغلا لثم ةلطاتتج هدو بقلتؤم ظفلب ةيفاقلا

 ليغلاو نايرلا دعاسلا ليغلا هب تأن و اضف اباثمو ةظفللا هدب انما دقو

 ظ راهنلا فصين ليقلا لثمو ١ فثتاملا ميلا ليغلاو ضرالا هحو لع ىرح م

 ظ تامف كلذ وجو كاملا ليقلاو م انبنا دقو

 ليما يذ. لاقم: بنجتو لق ليللا نم ىضم دق م حتفا

 تسروفلا نم عبط اهف روك ذم ريغ .



 0 * دمحم نب ىلع #

 لاق انيلع مدق ا

 هندومو ديمعلا نبا يف ةلودلا ديضعل ت

 يداز قشعلاو يتنجلبحو 2 يرس نونكم مزال الار
  يدابس تداز يتتمراصناف ابح دادزا يتتلصاو ناف .

 داوس ىف داوس يف 'داوس يلايللا يف كراذع يف كلاخو

 ْ ديمعلا نبا هباجاف |
 حالفلا ىلع يش م ىدانف محد ليللا جالبنا يف قا

 يحاونلا ةوننم عيسلا نبل يدانم اب قفرت هل تاقف

 .حابص يف حابص يف حابص 2 يهجو نسحومادملاو يرغنف
 *  نسملا وبا يودعلا يطاشمثلا دم نب يلع

 رصان ن تاغت يبا ملعم ناكو روغثلا نم ةينيمرا دالب نم طاشمتو

 ريتك, ديشم اايتيدطمو كح رعاشتو هو انرحذلل ام مث هيخاو نادمح نب ةلودلا

 تنكااىنا ميدنلا قاحح#ا نب دمحم لاق ديزت هيفو ةباورلا عم 38 ظفحلا

 وهو لاق هنس ولع دنع هقالخا نم ريكا دق هنا ينغلب و 0 هفرعا

 يذلا ريما ىور يذلا وهو فلؤملا لاق "” موب ةنس ْ أانرصع يف ىحب

 قا .كلمش لع كارا دتمياوا هاوس قح يف انتو جاجزلا نيب ىرج
 ناكو ىلاعت هللا همجر جاجزلا ةمجرت ينكلذ ركذ دقو عضاوم ةدع مقل ١

 مسقلا يبألو . مهثيداحا نم ثييجاعالاب هبتك يف ينأي الاجد ًايضفار

 هوج. هيف مهلا يقرا
 )١( ص ؛٠66ا



 0 # ديمعلا نب حتفلا وبا دحم نب يلع ضخ

 ظ يف لك يو ةنس نيسخ ذنم تبتر دق ةدنو دلوو لهاو ةدلاو يل لاو

 ١ هتفلا ينع ثدحم نا يب نسي الو هتقرافم عيطتسا الو ةلودلا نكر دن

 أ زع هللا ىضق نا كدهاعا ينكلو ليمجلا نم هب كاءاع امعم كل ًاضيامن الو
 أ عم كيلا ريصا نا هقلخ عيمج ىلع ضاق وه ام ةلودلا نكر لع لجو

 ةماه كلذ عم ةلودلا نكرو يتوفلاخي ال مهناف هركسع نم ةيظع ةعطق

 ظ الا هيلع علطي ملارس كلذ امهنس رقتساو هرب لأج سيلو دوا 1

 ىلع اههنم دحاو لك دبع ذخاو امهْنيب طسوت هناف يولعلا رمع نب دم

 يبا كاله دعل رمعنن دم هب يندح ىتح دحال كلذ رهظي مو هبحاص

 ةليوط ةدم دادغبب ماقا هن متفلا يفا نم ناك اضملا طلغلا نكلو متفلا

 دوعلا لع ابلصا 0 أهيتتكا تاعاطقاو كانه اهانتقا اكالما لصحو

 دضع هقراف ام هبثنال الاوحاو ًاماخو ناطلسلا نم بقل سلا مث ابيلا
 يبأب فرعي, زاريشد ءانتلا دالوا ضع دادغبب فاذتسا مث ابيلع ةلودلا

 فشكت ةعدق ةطاخالو هل رابتخا ريغ نم يناجرالا عاج يبا نب نسحلا
 امهعيب مجارتلاو رايت نيب و هنيب يتلا رارسالا كلت تناك جرخ الف هرما هل

 برقت.و اهعيمج ةلودلا دضء ىلا يدهب.و اباعسوتبو هدد ىلع ابلكر ود

 ديمعلا نب محملا يبا ةفلاذغو ىصصالا ةقيةح ةلودلا دضع فرع الف اهم هيلا

 وهو هلم> يذلا يتاطاسلا بقللا عم هيف لخد ايف رايتخ عم هلوخدو هل

 ملكا هذه يف ةيقب نبا عم دادغب هنوكرو ملللا هسبلو نتافكلا وذ

 هنم نكمت نا ىلا هسفن يف كلذ مُتكو ةوادعلاب هايا هتفشاكم فرع

 يناهمصالا ىلع نب نسملا اندشنا :يناممملا دعسوبا لاق. ن5 م6 ملهاف



 رع # ديمعلا نب حتفلا وبا دم نب ىلع 5

 دع ةيلع لمفلا اذه ركنا نم لّواف نالجلاو علطاب مهلا ناسخالاو 1
 .ةلودلا خياشم رئاس مث اهبءاتكو ةلودلا نكر انبا ةلودلا ددؤمو ةلودلا ١

 تاخو عيبا غبت ججرخ اذاف رادلا ىثغيو ميظع ن تكوم يف كوي الاوز | ا ١

 مث ةيشاهلاو غابنالا نم نومدختسملا الا - دخون ال ىتح ةرامألاراد | ا
 قارملا ىلا جوركاىلا بد نا ىلا هن اوقحنلاو شرملا ةدايق يف كرما ىقارت | ا

 ن رايتخ ةرصنل ةلودلا دضع عم 0 ”يرلا نم فيثكش لج يف أ

 ماقاف هيلع نيصعتسملا كارتالا نيبو هند عقو يذلا قالملاا يف ةلودلازغم |

 ةلودلا دضع نا كاذو ةلودلا دضع ابيف فلاخ رومأيف رايتخ أطاوو كانه |

 هداعل دادخبب مقي ال نا ديمعلا نبا ىلع طرش سراف ىلا دادخل نم داع امل ْ

 نبال تباط ةلؤدلا دضع جرخ الف يزلاب هدلاوب قلي 3 مأيا ةثالثث الا |[

 يف رايتخ عم لوح دلاو ةعالللا فاو ةأنتف ىوق عبن اف دادغت ديمقلا

 هيحاص رماريبدت نم ةخارو هلاغشا قمر داو دحوو ةبغلو هومل نينافا

 ءانغ تاراتسو ظشلا ىلع رودو بزابز هل تاضحو ةدنم ةلؤدلا نكر

 هنأب يف ليما نم عنص ام هل رايتخم فرغو تاذإلا نمن نكتو تانشحم

 نا دعب دادغي نع ةلودلا دضع در ف لوقلاو لعفلا درج دق ناك هنأل

 داعاو هصلخم هيلع رهظتساو رايتخ للع نقبقو ابكلقو هبلاخ اهف تبشن

 نم ةزوصلب رايتح هارب ناكف دادغب نع ةلودلا دضع فرضو هيلع كلم
 ةلودلا نكر نيب هيعس ناو هسرتفا نا ده دسالا نيلاخم نا هصلخ

 هنيكميو هترازو هيلع ضرعو هطسبم كلل هيلغ در يذلا وه ةلودلا كضعو

 كلذ للا بت للف هارب و ةزبدن ءيث ن هضراعي الاو همسرن لع ةكلامم نم



 4 دينسلا نب غتفلا وب دنع نب يلع » مر

 ةفيلخت ميلا نب دخلا نأ دم ىلع وتا ناك دقو باوضلاب ةيشاو لوا هش

 3داذنسلاو ةيافكتلاب ةقرع ام كلذ لبقو ةلودلا نكر مره نكم كف هينا

 | هرما زرقت نأ نملا ةيوناست نيب و هئلن نوطسوتلا رقسق ةرازولاب هل فجراو
 أ "١أسو لاغبلاو ثاؤدلا نم عمجو لبا ةروك ىو رائن5 فلا نيس ىلع

 امن ةلودلا نأكر تتتك هيلع تاذروو زانند فلا ةام هزادقم لب ام فضا

 . يرلاب ةرقألا ىلا دوغلاب هرضاؤ هرتد ام عيمج دم او هنتم دشو هبلق ىؤق

  دعل ةرازولا نم ديمعلا نب جلا وفا نكم نيتسو ىدحا ةنس يفو لاق

 راف ليلا ةنعا نم هنكمو هكلامت ربيدت ةلوذلا نكر هيلا ضوفو هينا

 يفرومالا هذه رشاب هدلاو نأ الا هدلاو مس لع نحخ لضاقا ارب زو

 ناكف جتفلا وبا ماو ةكتملاو مّزمملاب هرندف هنالا نم ماتو هتاودا نم لاك

 ةثادملا قزن ةتسارفو هظقينو ةءاتكلا بدا يف هلضفو هتحاجر غم هيف

 ةنيزلا راهظتا نم مدقت ام ىلع هرنمأ ىرجاف ةزدقلا ةارجو بابشلا ركسو
 ىتح تاوءدلاو ىكاوملا ف داشتخالاو كارثالاو ميدل مادتساو ة :ريثكلا

 نم ذسلا تتؤرض هيلع كلذ تلج فارسالا ىلا ذدضقلا دح نع هن جرخ

 | دق ةلودلا نكر هبحاصناكو مالقالاوفويسلا تاككاو نيطال. نا بو رمذ

 ظ هارو رومألا هلا ضونق ةغدلاو ةحارلا نحاودنملا روما ةسالم مس خاش

 | ةلودلا نك ةانتاق يذلا سثلا نحب وبف الابقشا ايندلا لبقشسا دق باش

 ىلا توكرلاو دنملا ةطلاخيو يقثلاو ىصالل '"باضتنالل هيف ذاتسيو هلم مث
 | مهتسناؤمو مهم راشم' مث هندن ناي دنملا رابكو ملدذلا ضاوخ يشنمو ديصلا
 « باصُتتالا نَم » هّلعل ([) ا



 ماا «* ديمعلا نب حتفلا وبا دمم نب يلع »

 أ ناو سيتفلا ابا هبا هنع بجح نا هاصوو هءاح ربك ١ اعدف ةليعب هيلع منف

 نم غلبما اذه نا نظو هتطلاخمو هترياسم نع ليددلا منما» ءابقثلا يصو

 هماللك ركع ملف هاوه ىلع هعابتا نع ركسملا ىهنيو.هنم نضْقيس را |

 سعللا ىلا هعم اولامو ركسعلا هعبتاو هتداع ىلا ىتفلا داعو رثا ريبك اذه

 قشف فاطلالاو علللا نم مهيلخت ال ناكو برشلاو لك الاو ديسا

 يف ام راهظأب هسفن ةبيه قر نا بحب مو ادج سبئرلا ذاتسالا ىلع كلذ

 هركسع دسفيف هجولا اذه لثم يف وهو راكنالا يف ةغلابملا الو هبلق

 يف ةدايز ىلا كلذ هاداو هظيغ عرجتو هرما ىرادف هودع هيف عمطيو

 الو ديمعلا لا كلبم ام هتاولخ يف لو وهو ناذمهب كله ىتح هضر#

 هضر» يف لود وهو هنا ينعب يبصلا اذه الا ضرالا ن * مهران | وحم

 هتلع تدتشا ناذ م لصح ايلف هنم اهتعرجم يتلا ظيغلا عرج الا ينلتق ام

 بصتناو ٠" ةنس رفص نم سداسلا سيجا ةليل يف هللا همحر ام يفوتو

 مباطسل يف دازف هيلا الئام تركذ اك ركسملا ناكو هيبا ناكم تملا وبا هنبا

 مهيلع لقخلا ن ف هتمداتمو هماعط مذ لّذبو مانمو رعدعوو سانا

 لع هت اعم ىلا ًامواوةعاطلا هدا هبهراو هيغراو هيونسح لسارو

 ناطاسلا ةنازخ ىلع ةيقن كلذ دعل رفوتو ركسعلا لع قفنا اه 0

 ىلع قشد كلذ ناكو ةلودلا نكر عم كلذ لمف اذا هلاح حالصا نمو ||

 هنم ماقتنالا بح ناك هبال هب واسح نم ةسفن ' يف املرفاسم نب 1

 هب اع هبحاص ىلا دوعلاو هبونسح ةقرافم ىرب متنا ونا ناكو هن هب ينشنلاو

 عدطي نا لبق ةرازولا نم هناك قال ناو مهب رطاخ الو هركسع ملثب م



 ____# ديمعلا نب حتفلا وبا دم نب يلع 9 اما.

 قوف ةلاح ليع لممو مهدشتخاو مهاعد درم ناو الاع مهطسوا ةو

 | فقرتو اهلازا يف يعسلاو همعل ىلع هدسح نم كلذ مهعنع ل هتعاط

 | كلذ هب نوكتفيف مهنم هسفن ىلع ناسنالا نوكيام نمآ يف ةرغلا تاقوا

 أ ابعر هيلق "الم دق هنا نظل ىتح مالكلا اذه لثم هيلع درو» ناكو تؤولا

 | كلذ هسلجم قرافي نا الا وه اف اهببف عرش ينلا ةريسلا نع فكيس هلاو

 | ةرضح هكرتر نا هذه هترفس يف ذاتسالا قفشاف كلت هتريس دواعي ىتح

 أ ىتح ةلودلا نكر لاهحا نم هارب امب رتغيو قالخالا هذه يف جلف هبحاص

 | يلع ابا ةلودلا نكو ةرضحب فلطتساو هعم هريسف هافالتن ال ام ىلا يهتني

 | ادلا ندع انيكو ًاسدا:الضاف ناكو عيبا نبإب فورعمل دمحا نب دمي

 0 الآ شيف ىف :سنئرلا ناك ايف ابذاو ًاقلخ ربخلا' ندلح ةلجطلا .لوبقم

 | سرقتلا ةلع طارفال باودلا روهظ ىلع لقتس الو تايراهغلا سكري ناكو

 ظ ابجاح دج لف ريا نع لأسو ًادحا هبكوم يف ري ملف نيرفللا هيلع او

 ظ نا هل تلقف ربللا نع ينلأسف يريغ هترياسع ةداعلا ترج نم الو هربخ

 | فم ىف لز ىج كنسناف ديلا ىلا متفلا يبا عم تلام اهرس أب ةعاجلا

 ظ مون لك يف هرضح ناكو ماعطلل هئاعدتساب ةداعلا ترج نم لأس مث

 ظ عضوت قابطا ىلع داوقلا نم ةدعو هصخب ينلا هتدئام ىلع داوقلا نم ةرشع

 أ طاشتساف ءا رصصلا يف مهفاضا جتنا ابأ نا ليقف لاؤسلا يف ىضقتساو دحا

 : ظ واخ ركنا ناك دقو هيف نذأتسنالو اذه لثم يرحم نا هءاسو كلذ نم

 | ركسملا نم تتشنلا اذه رقت نا نمأي لو برح هجو يف وهو هبكوم



 ١ نأ « هيدملا نب حتنلا وبا دمع ني لع#

 عم مييلع ولا ! تقم انس تقولا ناكو ببتلاف م مساومرتده جت ١

 ميج ا رع او مظل أف الا رح

 مدقو هلك كلذ لمتحي ف ةلودلا نكر كلذ غلب و هب مام كسمأو مهب

 هدصقش سئرلا ذاتسالا وهو ديمعلا نيسحلا نب دمحم لضفلا يلا هربزو ىلا

 سييئرلا ذاتسالا بتتنإف ةغلابملاو ءاصقتتسإلاب هرماو هتفاش لاصتتسياو

 ىلع علخو هل ًاعيشم ةلودلا نكر جرخو ةنبزو ةدع يف جرخو لاجرا

 هعمو ريزولا راسو ”يرلا ىلا داعو ركسملا هب زاتجا ىتح فقوو داوقلا
 زودت فرع ةلودلا يك عدد دبي هبا فلخ دق اباش ناكو ميتفلا وبا هئبا |

 قش دق قرع 5 ةعرسو هنهذ ةادحو. هناك ذب وهف دتفلاةل ركلملا

 هروهنو هبابش قزنو هتكتح ةلقل كلذ عم وهو ةلودلا نكر لع ادد دش اقافن

 صاوخ يفريس نا بحبو هوبا هيلع مدقب الام ىلع مدقب رومالا يف

 ملخيو ممولش ليقس نم طالتخا م6 طلتإمو هيدد نب نودميو مدلا

 بكارملاب هرفلا لويملا ىلع مهداوقو مءاسؤر لمحو ةريثك"ًاملخ مهيلع

 مهم دحا فناب ال ىتح ةسائرلا هل اوملس نا كلذ عيمجم ديرب و لاقتثلا

 امم كلذ ها دكا بكر اذا همادق يشملاو هدب نيب ضرالا ليبقت نم
 هذه نع هاو هظعب ناكو هبريسل ةأضرب الو سيئرلا ذاتسالا هرثو ال

 قبس دق هسفنب وه ناكل هيف صخري امم ناك ول كلذ نا هملعيو ةريسلا

 ةروص هل حرشب هتاواخ 1نرم ريثك يف هتعمس دقلو هبوكسم لاق . هيلا

 لذيو ةنءزلا كرتب الا طق دحا مبكلم أم ناو عشملاو دسملا يف ميدلا

 يف الا نوكي الو مهيلع ريك الو دساحتلا ىلا مهجرخي الو مهرطبب ال ام ْ
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 أ ناك ام هنم ْناكو هيلع ضبق مث هوكيفكا اناف لاق سمالا كل انحضوأو

 ”دجو قبو يأر اهربدو ةرازولا يلوو ناهفصا نم دابع نبا ىعدتساو

 نيسملا نب هيونسح ناك لاق هبتك ضعل يف هبوكسم يلع وبا رك ذو قير
 | رابكلا حوتفلاب لغشلا نم عقو امل هرما لحتتساو يوق دق يدركلا

 | ةيبصع رهظا ةلودلا نكر نيبو ةيناسارللا نيب برح عقو اذا ناكهنال

 | اعم ناك الا ناسحالا اهب قعتس, ةمدخ مدخو مهتلج يف راصو ميدلا

 | يلوتس يتلا تافاضالاو ابيف طسبت يتلا لامعالا نم هنع ىضغاو مطقا

 | معنلا بابراو عايضلا باعصا بلاطو لبملا فارطال ضرعت امير ابيلع
 | ناطلسلا هشقاني الو هتباجا ىلا سانلا رطضيف اهعدبب يتلا موسرلاو ةرافلخاب

 ظ نيبو هنيب عقو نا ىلا هنع ةالولا لغاشتيو مايالا ىلع هرما ديزي ناكف

 أ رفاسم نبا هدصق نا ا

 ظ برملا غلبي الو هفشاك ال هنا رفاسم نبا نظي ناكو هبوئسح همز

 | يصالا ىهنناو نظ ثيح امبنيب برملا فيا كل دام ل اني

 | هيبش عضوم ىلا ةعزملا دمب ناطلسلا باحصاو ريدلا عمتجا نا ىلا اعني

 | مث مهئازاب اوقرفتو ةريملا نم مهوعنمو مييلاوح دارك الا !لزنو ىاسخلاب

 ظ مهنم سراف لك لمح نا داركلا هب ونسح ىما نا ىلا غلب و مالا داز

 | نالهس ركسعم نم برشو جشرعلاو كوشلا نم قاط ام هحر سأر ىلع

 | كلذي ديرب ام نوردب. ال مهو كلذ اولعفف كاته هحرطلو عاطتسا ام

 رانلا حرطب مدقت ةريثك مايا يف ريثك ءيث نالهس ركسع لوح عمتجا ايف
 ةرجاشم هلعل )١(



 اذ «* ديمعلا نب حتفلا وبا دم نب ىلع
 _ ا

 يف كاملا ىلع هب راشا ايف ثنخلا اذه ثيدح كدنع اما هل لاقو هماكن اا |
 هريثكتو كسفنو كلام يف هعاطاو كرماو كح يف هيلع درواو كلاب |

 اذه نع عفتري ىتفلا اذههماكن با لاقق .كتيحانو كدد تح ام "”هدنع ظ ظ
 غاسم الو هيف رعسلل ذفنم ال ام هنيب و يني و هبهداك دق اًودعلعلو ثيدحلا ا

 هلك اذه عدو تلق ام تقّمح نا دعب الا كل تلق ام لاق . هن ءيس نظل |

 هماك نب ىلع لاق هيف هدب هطخو كتفرع امب كاملا ىلا هءاتك اذه حبرلا يف ظ

 طخلا نا دبشف يمعثللا هبتاكرضحأف يناكاوتاه نكلو طمللا فرعأ نا |
 تننظ ام لاقو هكمم نم جرخو هتيج نع هماك نب يلع لاف ةليح

 . لجرلا اهيا ريمالا لاق اذه لثم زيت هنا اننيب يتلا ةظلغملا نامالا دعل |

 امو كل هريمض داسف فرعتل كيف مالغلا اذه رس ىلع كاملا كملطا اهنا
 ناسار نم كرح يذلا وه هناف ربكأ يه تافاو رخاتانه نمهيلع وه

 انرابخا ةلودلا رفن ىنمي ناذمهب انيخا ىلا قلاو ناجرج بحاص بناكو
 نوكيو دالبلا هذه ليصحم يف لمعي هنا دقتعا دقو انهاه رايت نيع وهو |
 عزمب الا سرك نم جر ال ام دادغب نم قاذ دقف قارعلاب روف ظ

 لتفب وهو ةلودلا دضع كاملا دنع نم مدق دق يسوجلا رصن وبا ناكو هسفن

 هب مهاو ليلب تيبدق ثيدحلا ناكو مدقبو ةرم بايو مربيو لبحلا

 نم لثما يأر ال لاق نآلا يأرلا اهف هماك نب ىلع لاقف نامزب هتقو لبق
 نا انهرك نكلو نيرداق كلذ لعانكد قو هيلع سبقتا ىف كالا ٠١

 رذعلا كدنع اندبف انتلود *ىئانو انتمعن تترمو انعصان ىلع انمجانا انب نظن |
 )١( كدنع ق |



 *« ديمعلا نب حتتفلا وبا دم نب ىلع ١ و

 ا هب سيخا ام ادهم هنيبو يبي ناف مالك هيف يل ام لاق هيف

 ةضاضفلا نم ابأب هارب و شحوتسل هنا لاق ضرقلا هنم بلطا لاقق يسفن
 | رانبد فلا ةئثم سمخ ىلا ةسامةجاحلا ناف ةجاحلا ردق غلبب ال ضرقلاردقؤ

 | كلذ عقوم نم انيلاو انل ن رسال اللي هرإو الا منا هنو بيرعنلا ىلع

 | سيل ذاو لاق . هنم بولطملا قوف هتيصو هممساو هريبدنو هنأز دعبو لاملا

 ظ . من نم هتجلا نوكيل يأرلا اذه كالملا علاطب ناب ساب سيلف هجو انهه

 | يرس بحاصو ينتاك تنأف اذه اي لاق . ردغ هناف اذهب ىتكا الانا لاق
 ا نم دحا ىلا ثردحملا اذه جارخا ىلا لبيس الو يرما عيمج يف مامزلاو

 .نم ههوزكمو هن ويحمو هئيمع“و هثغو هراقو هراح لوتن مل تناناف هللا قلخ

 مقالب رايدلا رذب ادهع هتيطعا دق يناف ةنايللا يبعست ال ريمالا اهنأ اي لاق
 قلوس تسل ىلا تلافق + ةلجآلا دسفت ةلجاع هللا نملو دغ مويلا عمو

 ةلودلا دضع كلملا ىلا ىنعملا اذ. رشا هيلا 'يست ناو هيلع ضبقت نا

 | انضاعا هنع برض ناو كنود هالوت هيف باوصلا ىأر ناف مذ كالخو

 بحي يذلا امناو املدبت الو اهنع لزنتال كلاح ىلع تناو هانبأر امريغ ابار

 لاما اذهل هجو ال هنا نيفرح تك يد» نيب تقولا اذه يف كيلع

 هل ءافو هب هتبلاطم الو هيلع هتبطاخم ىلوتا تسلو نالف ةهج نرم الا

 اذه ىلا بيج نا نم لقا الو ىجاولا ىلع يرجو نيا ىلع نابنو دبعلاب

 لاز امو .ليدبتلاو فالملاو ثكنلا ىلع لدب امم ءيش هيف سبلو ردقلا
 | هيخا ىلا هردصي ناىلع اذه هطخ ذخا ىتح امني ددرت, ههمشو اذه

 | زضحا ليللا هيلع نجو هدنع طمللا اذه لصح الف سراش ةلودلا دضع



 اع # ديمعلا نب حتفلا وبا دم نب يلع و»

 ديؤم لاقق يضاملا ةوج نم سمالاب كلذ هيلع ناك اس عصو لبس |

 وبر ةرظانملاو ددرتي مالكلاو لوطي هارا اذه يف بطلا ثنا ةلودلا |

 نا تقولا يف ىراو نكمتس ودعلاو توفت ةصرفلاو لوعن ةضيرالاو

 يف دنا ىضريو هنم يناثلا يف دمتسن مث هب جتحت ىتح لالا ًاهجو ركذن |
 ىتح دادعتسالاو مامهالاب ةميكشلاو ةرارملا ررظنو صالا يف مزحتو لاخلا ١

 كلذ نوكيف اندامعاو انمزحو اندابتجاو اندحن ناسارخ ىلا ربا ريظب |

 درو ملصلا يف لوقلا دي دجت ىلع انعابو مهعارطال آيسحو مسي ولقل ةرمسكم ظ
 هنم تشن دقف مالا اذه ةكرب هللا لأسن لاقتق ةفولأملا ةداعلا ىلا لاخلا |

 / يدنع ام عيمج نم تجرخ دقفانا اما محو لالا فرعا ام ةركشتاأ) ظ

 هن ينبلاط امن ةرمو يلا توم نائدح ف يضاملاه» تمدخ اع ةرم

 ريسملا يف تمرغ امب ةرمو هلجا نم فافئتسساإلاو لزملاب يندعوأو ارس

 / ثناو يرثكو يلق ثدغتسلا هوجو هذنهو ةلودلا ةرضت يف قارعلا ىلا | ٠
 ظ ينك اهنرك ذ نا ام ةباغلا هذه ىلا تمرغ دقو ارب يرهاظ ىلع |

 عقوتب نم دنع مهتلاك تن :تلخ كس ناو يتهعل ءايلوا ىلع نتمم ينأك ظ

 يف اهئجرت انا اهيف انلاوحا نسحاف يحاونلا لاوما اماو اذه اذهف يتربع |

 ةماعلا اماو انيونت يتلا تايعملاو فئاظولا يف ةعساولا ةقفنلا عم اهيحاوت | ا

  لاقف اهلاوما خياسولب وجمالا تبت ال ةلودن تناكالو يسفر َ

 زونكلاو رئاخذلا بحاص وهو ةماك نءا اذه ًانقلم ناكو ةلودلا ديؤم ||

 ١ نم هزايتو.اكاوف يف هلك اذه عمج دقو دالب هديب و نوصحلاو لابحلاو ا

 | لوح ام نكمل ضقام موتو هبات ماج وهو انتلودب و انماياو اننكلم |

| 



 # ديمعلا نب حتفلا وبا دمع نب ىلع » اا

 تنا كل لوقي نم انه اه كيلع الو "يلع محلا ألو كيلا الو "يلا يأرلا

 كملا وهو لاجرلاو لاملاب اذه ربدب يتفيلخ بتاك تنا يل لوقو يتفيلخ
 | هربشاو هن انينم دق ام عشاو هرعشاو هيلا ىتك آف لاق كوخا ةلودلا دضع

 | نا باوملا يف ردصف فطلتو حتفلاوبا ب بتكف ءادلا اذه يوادب, هلسو

 | هلرا نم هيلا لمح رف نإ هلو الام فاخو تام لجر باج ىمال اذه
 ظ | دق هدنع نم رخآ ًائيش مرغب ناب تلاع نامااععل اون هنع ًايوز ءئش

 ظ نئلو هلثع عمسأ ل ثيدح هللاو اذه هحدكو هيعسل هعجو هدهج هيك

 ظ فارطتسالاو يللا الإ ةئب هنم مدنع نكي اذه يف ءابقفلا يتفتسا

 ظ ثرالا قح هلام مرح هنا اهدحا نيهجو نم مولظملا ثراولا اذه ةمرو

 | ماس نم لك تككاس ءاش ناو هيلع سبل ام جارخاب بلاطي هنا رخ الاو
 ظ ىرت ام حتتفلا يبال لاق اذه ةلودلا ديتوم عمم الف هب ىضر نم ىلا اذه

 هلك لاملاو ربدملاو كلملا وه لجرلا اذه هاوس لوق يل سيلو تلق دق لاق

 | سلو هدنع ةلالملاو ممسالاو هل لكشلاو هدنج دنملاو هدالب دالبلاو هلام
 | اهل هجو ال ةردانلاو هنود هب رثوتسا لامالو هنع يوز دق ثرا انه اه

 | ةلسس نبرشع قم تناكف نابسارخ اما: سمللاب ل قامتال امون دملا صا يف
 | يفو ملاسن ةرمو براحت ًةزم نحو برحلاو ريسملاب انددهنو لاملاب انبلاطت
 | نكر نأ سسحاف ةفلتخم هوجو ىلع لاما دعب لاملا قرت كلذ لالخ
 | «زونكو هرئاشدو هلاجزو ةلامب زيدي نا الا هل ناك له قاب ”يح ةودل
 | مامز هيلا يقلاو هساجع سلجو همام ماق نأ مزال محلا اده سيلفا
 ا 0 ةرطنلاو ةمدخلا الا انيلع لهو يأر لك هنع ردصاو كاملا



 ذا «* ديمعلا نب حتفلا وبا دمم نب يلع »

 | كيل كنم مشن دل لقو حل ينال كلذ لالخ يف دابع نبا ضل

 نم .دراشلا تفلت اذا لاوزلا لبس شاحتسالا اذهو كيلع كب لمحتاو

 ينمدختساو ءاشنالا ناويد ينو كممرك نم عئاشلا ُ تفطعو كلح

 ظ يناف كاضرب ينعبو كيبنو كرما نيب ينرضحاو كيدي, ناب ينبتزوا“
 انب ام ىلع ركن نا لمحت سيلو كل ةغينض !ذبب ينذخناو كدلاو ةعيلس

 نوكأ يناف ينتنماو اذه ىلا ينتبجا ىتمو هضقنتو همدبتف سيئرلا كلذ

 و هريبكو كرما ريغص يف كدنع ةفلزلا لطب ًابتاكو كترضحمب كمداخ
 لاف "ىلع يئادعا كنقيدصتو كنظ ءوس تراث دق يتلا ةرئانلا ءافطا اذه

 ريمالا ةولخنو رييدتلا ةرضحصو. ريرسسلا دل يف يفرواجت ال هاوس ١
 دوعلاب الا ىضر ينم كل سيلو يدنع نيع الو لع نذا كل نوكي الو

 نم دابع نءا جر كسفن هن ثدحت امض ولتلاو ناهس نم كناكم ىلا

 "" ةبغلاو كتفلا فاخ هنا كلذو ليلا, اركشتم ةحبق ةروص لع يلا

 لماش !فولتاو روفي هزدصو يلغت هسفنو ام هاصع ققلاو ناهبصا غلب و

 هفسعبو هئيبمو هيذؤيرو هبلاطي, نم ذاشأب حتفلاوبا مو بلاغ ساوسولاو

 ىلا ةزافملا بوكر ىلع لم لاق مهلا وبا يتدخل سمالاب وه سحاف

 هبشا امو اذه ينل هناو هنظ هسفن ىلع فاتخاو هنطع قاض ام ”'روباسين

 لالظالا يف ترواشتو مييلا فاولادلا تعمزا دق ناسارع لا مهغلب ىتح

 عمط نم ملعت ام انيلا يم دقو يأراا ام حتفلا يبال ريمالا لاقف مهيلع

 سبل حتفلا وبا لاقف ةلودلا نكر توم دعب ةلودلا هذه يف ناسارخ

 لمح وا ةلمخ تطقس دق هنأ رهظي (؟) «ةليغلا » هلعل )١(

| 



 # ديمعلا نب حتفلا وبا دم نب يلع 9 الأ

 ناممالا يف ادبتجاو ريبكلاو ريغصلا دنعريقوتلاو .بذلاو ةينالعلاو رسلا

 أ ايكرو رفانلا ادرو ءايلوالا ادعوو شيلا سما اربدو ةقثوملا دوقعلاو ةسماغلا

 | دج ةصاخ تملا ونا كلذ لك رشابو رقاعلا بطخلا اقتاعو رضاحلا زاجل

 ظ نلف هير قيفوتوأ "ناتو 1ك ةنيضبب در نم ةعرصو هسفن نم

 اوف لك قذلو ام صاالا فداصو ناهمصا نم ير ةلودلا ديوم درو

 لكنا هدام بئاصلا يأرلا نم ذفنو هيف مزحلا نم مدقتامب ًاقتئرم

 تمظن اهب حتفلاوب| هل لاقف اهركّذب مدمدو اههركق دنجلل ةبجوملا ةدايزلا

 ةدايزلا هذه تقلاخ ناف ميرحلا تنصو ةلودلا كل تظفحو كلملا كل

 بطر هبطحو درو دق دابع نبا ناكو كل ىلوطلا ديلاف ابطققساف كاوه

 واخي ناكف نطابلا يف اماذ ىهاظلا يف اذه دفان ريغ هل درأب هرونتو

 حدقلاو نعطلا نم هيلا ليبسلا دحي امب حتفلا يبا ىلع هبويو هبحاصب
 بغشلا رثك ىتح دابع نبا ىلع ءايلوالا لاف ديمعلا نبا كلذب .سحاف

 دقو ةلودلا يف يتيافك قح نم سيل ريمالل لاقو هلتقب هو بطلا مظعو
 رارحالاو فسخلا ماسا نا اهيف نيدسفملا عاطا تيوقو ابلبح ثكتا

 0 باوملايف هل لاقف نا تارمغو ا تارظن 1 نوربصي. ال

 0 نك سا وللا نع ا ل

 0 كدي م امزلاو كل رظنلاو كير فااخم ال هل لاف فطن اذا نزملا نمو



 نس ؟ ديمعلا نب حتفلا وبا دم نب يلع» ظ

 5008 يفو رجم فيرلط نف باتكلا اذه ىفهك كنس

 هترك ذ دقو يرماغلا نيبملا يبا عم يفاريسلا ديعس يباربخ رابتعاو ةدئاف |

 ديعس يبا عم رخآ 1 ساجلا ترضحو نايح وبا لاق.يفاريسلا رابخا يف |

 'ىباصلا قاححسا يلا ثيدح ىر قافالا درببو امندلا مالعأب صخغ دقو |

 حشر ةموح لك يفو جس زارط لك يف هل لجر كاذ نيتيافكلاوذ لاقف |

 امم رثكأب هيعدت ةياتكلا بكس ةمامت لك نمو بكر ةالف لك فو |
 هلوق ىلحا امو اهب وه ىلحت امه نسحاب هب ليحت ةغالبلاو اهيعدي |

 اراطع تيبلا يفادب لاخت ًاييط . ةثعاب ءانحالا ةرفصم ا

 ارانلا هنانفا يف مرضي ريق هصلخب ًاربت ههجو يف ناك
 ظ 4“

 رالألاب "نها ذيهارب ابنك عملا يركس:يف تازأ

 راما يف هنم جسفنبلا سرغ اأو اهعدا 85 جد ]

 ناكو ردصاو .درواو ريشنو ىوطو ركشو رضف قاحسا ابا سل لا غلب و

 يضايرلا ملا يف ىلوط دي كلذ عم هل ناكو لئامشو ًالقو ًاناسل هنامؤ تسناك

 لاق | هيبا ميظعن يف هذخاو هرد هلل هينا نءاوه لوش قاححسا أبا تعمسو |

 بيسو ديمعلا نب حّتملا يبا ةصق ناس دقو هيلا ريقفلا هللا دبع |

 دجا مل يناف اهلاكب هنع انهاه اهلقن دقو ةحورشم ةطوسبم هيلع ضبقلا |

 عمتجا مسح ةنس ةلودلا نكر تام ا لآق أ هنم لكا اهركذ ًادحا ظ

 ادهاعتو نايعالاو مييدلا ءارما دحا هماك ن يلعو حتما وبا نيتيافكلا د

 يف ةدوملا يف هبحاصل صالخالا امهمم دحاو لك لذدو ايلاحتو اةثاوتو | ظ

 (ة5)



 ______ #* ديمعلا نب جتفلا وبا دم نب ىلع ا

 ْ لو انكم عالقالا ناك نا عفتب ال ءاكبلا هل تلقتف اكبق نيعمجا انا

 | هللاو متفلا يبا كلنبا ببسي هلكا ذه ًامئاق رارصالا ناك ىتم يدحن ال

 أ ءادعا هلو ميقتس ال هلاح ناو وفصب ال هشيع ناو لوطت ال همايا نا

 هللا ءاضق هنع مفدت ال كلاو كلذ لت هادا ع لح قو متيم صاخت ال

 أ| دقو نايحوبالاق.كسفن ةضيوخم كيلمف ايش هللا نم كنغ يننبال وهو
 || نشافكلاوذ متفلا وبا اماو لاق مث ديمعلا نب لضفلا اباو داع نا نكذ

 أ و نساسحم لا ريك ةباتكلا حيلم رعشلا نسح اكرم اك اش ناكهناف

 .ةعرس اهوفطو هتلود لاعتشاو همايا رصقل هسفن يف ناكاف لك ربظب

 مزيعس نمو
 ايوبنا ةيوبلا احملاصوا رثتنت يتانق ززها ىتم يللا

 ظ ايوهرملا امانس دحمن يقاو يىنبحتف ىلعلا اهلاعب وعدا

 ظ موظنم لك ىلع يفوب ام سرفلا ةفض يف هلو رثنو ظن ريثك مالكهلو

 لفتحاو فلكتف دادغب لخدو ريك لضف لك هنم ربظل مايالا هتقاا ولو

 | نيفسلفتمللو امو نيملكتمللو ًاموي.ءابداللو ًامو:ءابقفلل ةفلتخم سلاجت دقعو

 . || يتامرا ىسع نب يلعو يفاريسلا ديعس ابا دقفتو ةريطخ ًالاوما قرفو ًاموي
 | ةاهابملا رهظاو انمو مدعوو يلا ىلا هعمريسملا امبيلع ضرعو اهريغو

 | يناتسهسلا ناملس اباو يراضنالا بفك نب نسحلا ابا بطاخ كلذكو مهب

 | ارهش لخدو مريدغو .يرفلا 'جرعالا نباو ىعاشلا لاقبلا نباو قطنملا
 | نئارغ سلاجلا هذه يف ترخ بهوو لصوو غلابو دشتحاف ناضمر

 لوظ الولو يرماعلا نسحلا يلا عم ىرج ام ةصاخو ةمكملا عئادبو 9

 ا



 لاطأ 6 ديمعلا نب حتفلا وبا دم نب عوف

 ىلا اهقرافت الو نابفصا نم حرب الف ءاعدتسالل يناشو يباح لجا كلا ظ

 هللا يننكماو لج رلا اذه ىلع ةليح يل تهجانا هناف يباكرلا نالف كئيجي نا ظ

 كترمظعءتساف لاق كنيب و يش ةمالعلا وهو كيلا هب ترداب هيلع ضبقلا نم ظ

 ةلودلا دب ؤملوق نمس حاصلا هاكح ام ةب رجلا ةلقو ىصلا ةرغو ينس ةنادحل ا

 يبا نع ضغلا تدراو هنم تبجتو «لجرلا اذه ىلع ةليح يل تهجيا نا» ||
 نا ردقلا نم تملا يبأل ناكو :تاقف بحاصلا ىلا كلذب برقتتلاو تمل

 لاقو بحاصلا ينرهثاف.هعم لايتحالا ىلهبحاص جاتح وأ هسيح بعص

 ديرب هنأ تنطفف لبس ءارزولا ىلع ضبقلا نا بسح يبص تنا نالف ب
 . هريغ ىلا لّوالا يتالك نع تلدعف اهرما ميخفتو ةرازولا نأش نم مفرلا ْ

 نادم لضنلا ينازل تاق لاق يئاوكلا بيطلا وا ينثدح نايح ونا لاق

 مريغو دنهنبإأ ىل سدو دمح لع بطخشا دعلو يرو اسينلا بجاحلا مس

 بيطلا ابا اي لاقف تفزاإ لقاح تففكو ل مثلاو ةؤرملاوةباتكلا لها نم

 انسفنال انتعداخم نا هللاو انهاه رارطضا ياو تلقف لاق رطضم انا

 هّللاو اذهو انرشو ابريخ يف انل انريغ ةرباكم نم تعال انعفتو انرض يف ظ

 ةداعلا ءوسو سفنلا ردكو رايتخالا داسفو لقعلا ءادصو بولقلا نير

 نطابلايف قرتحا اناو ىهاظلاب ملكت تنا بيطلا ادا اب لاقف قيفوتلا مدعو ظ

 بائكاو ةنايدلا لهال ةفلاخلا ةريسلا هذه يف كرذع ناك نا تاقف لاق

 اووجلام ًايطنا كالخلا اناختم روذمتكناق ءالطجلاو حوضولا اذه غاب دفتكلا ظ

 ياتو كراع لازجاو ١ اهي ةقيقح معت تنكّلاو ءازملا كلام هللا دنع |

 1 بهاذم ىلع هللا نم بضخن اوواب نيذلا نيرساملا نم كلنا جاحجلا هب |



 # ديبملا نب حتفلا وبا دمع ني يعظ 24
 رمملا يف هل نك دق ناكو هناكم نم هيذِخ هدب ذخاو اهضقت ملو ةرم ريغ

 | نم هجارخا ىلع هونواعف ةلودلا دب ؤم تاقثو ليدلا صاوخ نم ةعامج

 ظ | عباس دحاالا موب يف كلذو هدييشو كانه ةرحح ىلا هلاخداو تيبلا كلذ

 ظ ايعيج هك الما عيب هيلع اودبشف دوبشلا هيلع تلخداو رخآلا عيبر ربش

 ظ امك لا جرخأ ليدل ندنم اونا دب ؤم نم هتالغتسمو هعايضو

 هاو ناتسج ةنبا هنأر ملا, ينك ناك

 ظ 5 اليظانيف ضف نا ةلودلا دبؤم نم ًافوخ كلذ لمف امنا هنا ليقو

 ظ عيبلاب دقعلل اورضح الو اهيف راعلا همزلب الثل هنم نيبو اهم لصفتب
 | ناكس وبحم نع جرفا نا قفنا مث عيبلاب رقاو هدبق نع لودملا فشك
 ذاتسا درب ذاتسالا نع حرفا دق لاقو ًارشبتسم هل مالغ ادعف رادلا ف

 | يبا نع جرف دق هنا اونظو اورشابتف ةماعلا عامسا ةملكلا دبل

 ناطلسلا باب ىلع دلبل لها نم عمتجاو ةدحاو ةعص ةرلبلا تراصو متنلا

 عراوشلا مهنم 'م تاللتماو نكامالا هب تصغام هراد يفو هناديمو

 0 ل هوقلتو نيربثتسم مردجأب ميدلا بكوو نكأسلاو

 ر دق ركسعلا نا نظو هلاه ام كلذ ن نم ةلودلا ديو ىارو ناسف

 0 ةماعلا درطل رمأو نكس لالا ةقيقح فرع الف هذاقنتسال

 | ةعلق ىلا ديمعلا نا ةليللا كلم يف ذفناو مييدلاو داوقلا درطل 2

 | تمعسو دمس اا ريزولا لاق هسأر درو م دعب ااهيف:”لتقو :دئوانوتس

 أ ديؤم نا همالكءانثا يف لاقف هرما ركذي هللا همر ةافكلا 00 ا

 | وا يطخي باتك كيلع درو نا ناببصا ىلا يجورخ دنع يل لاق ةلودلا ١



 نلا «* ديمعلا نب حتفلا وبا دم نب ىلع 9

 ةيوخال ًايجادم ناك ةلودلا رفش نأ كلذو هلا نكن لف بارطضالا نم

 هند و فاللخاب ًامشاكم ةلودلا نع ناكو انمأإ + مذ امهنم مليدلا ىلا بحا ناكو

 هذه ىلا عقتجاو هناب ازتساف ةافاصملا نم ه رك انمدق اب ديمملا نا نايوآ

 دنع:هقح يف همدق امم هيلع ةلودلا دضع قنج نم هانركاذ أم لاوحالا |

 هرودو هبابساو هئازخو هلاوماو هعايض ىلا نيعلا تدتماو دادغ هنوك |

 مولا توفيو نييلا ًالميام كلذ نم كلمي ناك هناف هنيناسو هراقعو ||
 يسوج لا هداشاوخ رصن يبا ناسل ىلع ةلودلا دبؤم هاخا ةلودلا دضع لسارف ||

 لعدماك نإ لع فقاون نأ دعن هيلع ضيقلاب هءاعا لثاماو هتاقن نم ناكو ظ

 بكري و ًامايا يأرلا نوليج اولعجو هناك ممن ةووركتسلاةيسان هرما |

 تبا موي اوقفتا نا ىلا كلذ يف همراجيو اليل هماكتب يلع ىلا هداشاوخ |

 ىلا دغلا نم هروكب دنع هيلع ضبقلا ىلع رخاآلا عيبر رهش ريشع سدانس |
 ديمعلا نءالو هماك نب ىلع دنع هداشاوخ مويلا اذه ةيشع ناكو رادلا ظ

 رالقو سمالاب ةلودلا دب وم باتراف داّوقلا نم ةعاج اهبف عقتجا دق ةفايبط

 هدنع ىلا داع ايلف هنم عانتماو هيلع رييدتل ميدلا عمجو رسلاب سحا دق هنا | ظ

 وجان هدنع نيغمتجملا ينو هبق قلازنتلا هدنلا نباب مل نا هرما هداشاوخ | ظ

 داعو هلمأتف هب رط ىلع رفوتم هغصقن لغتشم لجرلاو هيلع لخدف هددصل |

 ٌراغ لجرلا ةلودلا دب مل لاقق رادلا ىلا مجرو عنثماف هدنع هسبحب نا داراو ظ

 مرا ناكو ةذامالا راد ىلا ارخس ديمعلا نا ركيأو هرما كتميسالف لالا ظ

 أم يدعو دق لاّقف اهم هدعوف هل ةجاح يف هلكو هماكن ب يلع هيلا مدقت |

 ١ ةلودلادب م لصو الف حابصلا لبق لعاشملاو عومشلاب اهورضح نا كاذ ذا ظ

 أ



 «« ديمعلا نب حتفلا وبا دم نب ىلع» مو

 | ملخو ةحامسو ءاضم هيفو ةسايسو ةبيه هل تناكو هيبا ناكم يف بصتتا مك

 ظ | مالا هيلا ضوفو ةرازولا علخ نيتبافكلا يذ ديمعلا نب حتتفلا يبا ىلع

 | لا بغرب بحاصلا ناكو لوالا عسديربش نم هلواخ نم 4ك رذلا مو

 | كللتباجلا برضو هبناج حيتفلا وبا نمأي رق هنا و يزاب يي

 | هداعبا داراف ةلودلا دوم ىلق نم.هناكلو ةعانصلا نم هلحل هنم هوفّوخو

 | ناب ةلودلا دبؤم ىلع راشاو كلذ دارا نا هب عاقالا نم نكمل ةرضملا نع

 ءابقلا ةرازولا مسر لع هيلع علفن أهم ماقملاو اهلامجا ربديل ناهفصا ىلا هدرب

 ظ نم نولخ نامل دحالا موب جرخو كلذ عم يرج امو ةقطنم او فيسلاو

 | ديمعلا نبا ىلع رييدتلا يف ةلودلا ديؤم دخاو مو ةنس لوالا عيبر روش

 ظ | ميدلا بولق يف لجرلا لحل كلذ ىلع مدقب نكي و هيلع ضيقلل لايتحالاو

 ظ يعاودلا ىوقا كلذ ناكو هل ةالاوملا ف مهصالخاو هيلا م6دوع مهبابصناو

 | ركسفم ريغ براهتلا ليلق بابشلا لبتقم ناكهناف هتبكت بابسا دك" اوهتنحل
 | ةنس 16 نود هلو هاا فاخو اهف أشنو ةمخحلا ةمعنلا يف دلو دق بقاوعلا يف

 ظ موثمو داوقلاو ءارمالا ةمدخ داتعاوةنس نورشعو ىدحا هلو ةرازولا ىلونو

 | برضل ناديملا ىلاو ديصلا ىلا بكري ناكو هتمدخ يف مهسفانتو هبدب نيب
 | مث هيدب نيب نوشعو هل نولجرتسيق ةرضحلا رباكا رثكا هعبتيف ةللاوصلا

 | مهلمحتو ةسيفنلا علطلا عاونا مبيلع علف يبنم ةعامج همايا شلك يف .كييضب

 | كلذ يف هل صخر ةلودلا نكر ناكو ةليقتثلا سك ارملاب هرفلا باودلا ىلع

 | لقتنا الف هتمدخو هتبحص هل تلاط نم نءاؤ هتيب رن ناك هناف هنم بحبو

 | بناج ىلع ديب ًاضيا رومالا تناكو هيلع ربصي مل ةلودلا ديرؤم ىلا ىمالا



 مهو # ديمعلا نب حتفلا وبا دم نب يلع

 اهم اباجعا ههجو نم رورسلا ةفيحص تأرقو ابيف يتاراجم دارا ام امل هزازتها
 هنم بجصتو هب بجعا امم ناكف همظن لو هرثث تكسب هفحنا تذخا مث ظ

 خيشلا ةعقر تدرو : اهردصو "يلع هل تدرو ةعقر يتياكح هل كعضتساو ١

 يلاعملا يذ "مران يف تأرقو .ةلع ةلعا نم رصقاو ةَقب ةقفنع نم رغصا ظ

 دضع ناك لاق يب الا نيسملا نب روصنم دعس يفا ريزولا ةاقكلا نيز ظ

 هثدح هسفن يف ابمظعا نم ناكو ءأيشا ديمعلان , حتفلا يبا لع مقني ةلودلا ظ

 ةلودلا دضع در يف لعفلاو لوقلا 5 هناف رايتخ ةدمل جرخ امل دادغبب

 ةفيلخلاو دلبلا لها دنع أم مدقت انالاج ها اقم كلذب هسفنل ماقاو دادغب نع ظ

 فرصنا الو حتفلا يباب هبوتكم يف هانكو نيتبافكلا اذ ةفيلملا هبقل ىتح

 لها م انقو رايق عب رزقا لاشرمإ عيرخ دقو جا نع ةلودلا دضع

 دضع نا كلذو براشلا ًاقرز هوبقلو هل متشلاب مسحب رصتو هيلع دادغب

 دهع نكي لو ةماعلاو دنملا اهْنم برشبل هراد يف ةلمزم ذاختأب مدقت ةلودلا

 كلدب هوبقلف نيعلا قرزا ةسشن يف ناكو لبق نيطالسلا رود يف كلذ لثم ظ

 ريزولا ديمعلا نباو براشلا قيرز اناو دادغب نم تجرخ لوش ناكف
 نم نيب عبرال م.“ ةنس يف ةلودلا نكر تام الف حتنفلاوبا نيتبافكلا وذ

 ركسعلا نكسو طبض نسحا ىمألا نيتبافكلا وذ حتتفلا وبا طبضض مرح ا

 مهبلع لاضفالا ريثكمبلا ًايبح ليدلا يف ًاعاطمناكو ةعيبلا لام مهيف قّرفو

 بحاصلا هريززو هعمو يرلا دروف ناهغصاب وهو ةلودلا ددؤم ىلاربخلاب ردابو

 ةب زعتلل سلجو رفص نم نولخ:ثلثل تبسلا موي دابع نيليعمامسقلا وبا
 يلاتملا نا ق9

 ا



 1 # ديمعلا نب حتفلا وبا دم نب ىلع مم

 0010 داو نلا ىف ةلبقمءار انف ءدنع سلا انلو اننؤنب لقمع

 يل لاقو كاذ نم بج اهيولت يف فرسو اهبف لاتخي وهو هتيشمو ةيلبد
 | انتقد رط اهتقرافمو انتداعل اهتفلاخم يف ةيشملا هذهو ةمعلا هذه ىلا ىرت اما

 | لاقف تلمف اهنع هاهماو اهنف هبطاخا نا ةاتسالا مر ناو ترأر دق ثلقق
 | ”ىوه هعنما الو امه هبلق لع لخدا نا بحا امو رمعلاريصق هناف لعفت ال

 | اهيفو هيلا طسبنب نم ضعب ىلا اببتكا ةمقر هل دجو لضفلا ابا ناىور دقو

 | هرلاو نالثلب علوم يدركلاب فورعلا انيدا
 دالل# نس .ربالاو ينك انف. :.....هراقن....ىلا ..امو:..يناخدا

 لثم بتكي يدلو لثما لاقو سضغ كلذ ىلع هوبا ديمعلا نبا فقو الف

 ريشي هنأك كسما مث الولو الولو الول هللاو اما لاق مث روجفلاو شحتلا اذه
 سراف نب نيسملا ونا كح '”.رمعلا رصقو ةبقاعلا ءوس نم هل مح ام ىلا

 نب حتفلا يبا ذاتسالا دنع تنك لاق. ةميتيلا يف روصنم وبا هدروا ام

 || ١ | ةوجاجلا تارمجم سملا تمرف ربا ديدش موب يف ديمملا

 ةبينه دعب ناك املو دارا امل نطفا مل ينال ًاباوج رحا ملف هبلق يف عبيشلا

 "1 اللف هيلا تنق هسلخع ىلا ينبعدتسي نسثرلا ذاتسالا لوسرا لبقأ

 ظ امو تكسو تببف هبلق يف خيشلا لوق ام لاقو يللا ل

 | يبا ىلع فرش نم ناكو شيملا دارا هنا ىلع تببتلا ىتح ركفا تلز

 ظ طرفل ''' يناعدف ةعاسلا كلن يف ةظفللا كلت هأنا هنأ ةقؤن نم حيتفلا

ْ 

 اهرمسإب ةياكحلا
 ظ



 يبا ةلودلا رزق يلو التل هنن زختو نيتبافكلا اذ هبل هانكو هلو

 يقوتسي نان ابيف بتر ةريثك ًاءايض داوسلا يحاون نم مظفاو نسحلا |
 هنيع لو تاوعد ةدع ةيق نب رهاط وبا طاب هيلا هلمححو ابعافتزا ظ

 ديمعلا نبا ىلع ملخا نا دبل مابالا.ضعب يف لاقو:تاسفطالماوايادنلل
 هديب ةيق نبا ذخا برشلا لع سلجو لك أو دفق الف هاعدو يسلم يف |
 هل لاقو ديمعلا نبا ىلا امهب ىفاوو ةلاللاو نسما ةباغ يف ءادرو ةيجرف |
 حرطو كتمدخل يبيضترت له رظناف كرادماج ذاتسالا اهنا ترص دق |

 سيلا يف هرعش نمو . هسبلو هذخاف هىدد نيب ءادزلا مدقو هيلع ةيجرفلا ظ

 قيما مايالا مهتعاظا ق٠ ٠ :عرباكا يتوج وقلنا ١
 اولعف امو اوؤاش امءاسمهارع يعط لاما ينع رصاقت ناا

 لبالاو ءاشلا هيف قطنتو مهنع ينتكسا هدا اذهنامارغا

 لحزهينمرم نم سانا أطخاو مهمأرتس غلبت لفتييمر امدق

 هلو |

 يلاغلاو رلطقلا ني نيب مل تاقف ابحت نيك ىوشاولا يل لا ظ

 يللاثمأ طق هوب ىوه ثتاقو مبداببمل جا دي الولؤنت |

 "يلام يلأستو يلام ىنا'تلقف ًاجخاو كلام لاق قيفش نم 5و |
 لاق يناهيصالا ردقملا نب دم نب روصنم حتملاوبا يبثدحو قيمحلاولا لاق |

 متفلا وبا ناك لاق هب نيصتخملا ديمعلا نن.لضفلا يبا باخا دحا ثدح ظ

 نا قفتاف دحا"لك لبق هيلا لخدي و موب لك يف هابا رك أبي لضفلا يبا نبا

 آَ يلام يلاست ناو يملامانا تلقق هلع (6) |
58 - 



 6 ديمعلا نب حتفلا وبا دم نب ىلع 9 الها

 اليلق اليلق عفراف

 يدوع يف يتييبش ءامو يدوع
 هشدع لئاصا ثماد ام هيلصو
 محاف يف ىبصلا ليل نم ماد ام
 هدوئج تاقراطف نامزلا لبق

 هلو
 يهتشا تنك يذلا تغلب انا اذا
 حرتقاف رهدلا ىلا مت يميدنل لقو

 هلو

 يلايللا ركشد يني, نم يل نبا
 حارتقا نامزلا ىلع يب نكي م

 | هدشنا املثمب ىتا هناف بطلا اذه ىلا رظناو ةقيرطلا هذه لمأتف لاق

 | رداقلا ردق فرع كلدبو هنود رصش و نننمللا دعل و هتفخو هتقاشر قف

 هرعش نسحتسم نمو ةغالبلاو ةباطخلا ىلع

 دومعملا لئاقل يدمعن ال

 دود ا ءيف ِف هوت

 دوقاعلاك نانيف ىرذلا لجر
 ص

 دوس كيرت امش هئتلدس

 | رجلا ىلا ينلكف افلا هفاعضاو

 يلايخو اللي فضح“ ىف

 يل أم داخ ةينم أهريغ

 | قاحساوا ينثدح نسحلا نب لالهنب نسملا يبا باتك يفتأرق

 ىرأذ لآ ادئامحاذنب نم ةلودلا دضع راس امل لاق يدج لاله ن مهرب

 ظ هيلع علخ ىتح هلل عئاطلا ةرضح ىلا لصوو هدعب ديمعلا نب حتملا وبا ماقا

 تفاضا ذا ق )١(



 ارا 6# ديمعلا نب حتفلا وبا دم نب ىلع

 | لقت ميال نونطتاك .ك؟دغرهدلاساظالزلا ١
 ةعامج لعج دق هوا لضفلاو ا ناك لاف : ةارشو هربخ نم ءيش اذهو

 | هيلا نوهنيو هبتكمو هلزام يف هيلع نوفرشبف هاب يف حتفلا يبا تاقث نم
 ثادحالا هب لغتشي امب ةليل لغتشا حتفلا ابا نا مهضعب هيلا عفرف هسافنا

 هانم طايتحاو ةديدش ةيفخ يف ءامدنلا راضحاو ةرسم ساحم دقع نم

 بارشلا نم مهحلصي أم هيلا لش ابارش هب دهمسلا هأمس نم للا بتك هناو ْ

 نع ةرداصلا ةمقرلاب ءاج نم ناسنالا كلذ ىلا هدا سدف مومثملاو لقنلاو

 لاطا ةليللا تمنتغا دق ميحرلا نمحرلا هللا مدل هطخ ابيف اذاف حتنفلا يبا

 ور 00 3 : و دلا نيع ن 4 ةدقر 7 يديس ءاق هللا

 هدم (ايعاو احرف هوبا دا لسلاو شم شمل تباك :ك اندع مادملا ءادهأب

 يقي رط قنا رجب تقنوو هتعارب ؛ ثا يلزهط نالا لاوس ٠

 لاق سراف نب نيسحلاوبا ةدسا 7 . دان فلاب هل مفوو ينانم هتامو

 ابهنزو ديمعلا نن لضفلا وا نسحتسا تاسا ركذ انمايا ضعن يف 0

 وهو يورأ ١ كلذ لع مرضح ام رض> نم ةعامج دشنلاو امور ىليغساو

 لئاقلا لوق
 ينايث تاب ىناعتخت لا فشقك ١ كل

 تقولا يف يندشنا مث حتتفلا وا ابيلا ىنصاف

 يبابش تهعهحر انما ينادعل اعلوماب

 ا , مال : ” رهدلا ةميتي )١( ظ



 # ديمعلا نب حتفلا وبا دم نب ىلع ال

 ربعملا اذ كلسي نا ددال ينءاس امب رس :ىل لقف

 قاف الا يف راس دق نامأب قاثيملا ىرع يل دش كلم

 يقانو دشف هنأر نع اا يرهد نكلو هنأر لحل

 قانبملا يد نم ضرالا قسو يمحو يباظع نم شحولا ىرقف

 0000| ةحم ا بيج ااوأر تمزق نمر هتكرت نما ليف

 ظ مهضعب لوقي ديمعلا ينب يفو
 دومح يف ةداعسلا تيفلاف ديمعلا ىنب رايد لع ترص

 دولطاب رشم مل كلاف ديور يغابلا تماشلل لقف

 نيتيبلا نيذه داشناب هيع ضبقلا لبق يرغا دق حيتفلا ونا فتناكو لاق

 اهديدرت نع هنأسل فحجيال

 انت اهولخو امنعاولحر  انلبق سانا اسدلا كلم

 ا وتم اهيلظتورل . ,.اولزن دق اك اهانلزو
 ون ال هناو همد نودب.ري موقلا نا نقباو لاقتعالا يف لصح ايلف

 5 ابيف ةعقر نع هقتفف هيلع ةبج سيح ىلا هدب دم هلام لدب ناو مهنم

 هيدي, نيب ران نوناكيف اهاقلاف هرئاخذو هبا زونكو هعئادو نم ىصحنال ام

 أ ىلاةروتسملا يلاوما نم لصيال هللاوف عئاص تناام عنصا هب لكولل لاقو

 ىلع هصرعل لاز ف دحاو رانيد كبحاد ظ
 ! سح أو فلن نا ىلا باذعلا

 لاق لتقلاب
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 لاقق ارذبم تنكل هتقرف ام لاح رادقتع تيصفتسا ولو ناكم تا
 هللا ةفيلخ كانك كركذ الع كردق فرش دقف تنا اما ةلودلا دضع هل
 قبب, رفخ نم كلذب مظعاف حتفلا وبا نيتبافكلا وذتناف كبقلو هضرا يف
 نم تجرخ لوش هلودلا دضع ناكو نب رصعلا ماود مودي نيرينلا ءاش

 كلذي هنورك د اوناك ةماعلاو سانلا ةلفس نال براشلا قيرز اناو دادغب

 نكو تام الف نيتبافكلا يذب ًابقلم ةفيللا نم ىتكم ديمنلا نأ جرخو

 بحاصلا ناكهيوب ةلودلا دب وم هنبا يحاونلاكلتو يرلاب هماقم ماقو ةلودلا

 ةءاتكلا يف هتاج ىلع بحاصلاو هرز وتساو تفل يبا ىلع ملفن هريزو دابعنبا

 لتقب اومهو بغشلا ىلع دنجلا ثعبف هعضوم حتفلا وبا هركف ةلودلا ديؤل |

 كلذ ةلودلا دب, وم رساو ناهمصا ىلا دوعلاب ةلودلا دب وم هصاف حاصلا

 ىلا فاضناو بابشلا ةقزن اهملع هلمح اف طسبط ناك ءايشا ىلا هسفن يف

 هت تفيفش هيلا رك أسعلاو داوقلا ليم ةرثكو هيلع ةلودلا دعس 0

 ءافصتساو هيلع ضبقلاب هصايةلودلادب ؤمهيخا ىلا ةلودلا دضعستكف ةلئاغ

 يف تالكهيلا تردبو عالقلا ضعب ىلا هلو هيلع ضبقف هببذعتو هلاومأ

 نمهنرضح نم ض ماف هنم هشاتسايف تدازف هيلا تن ةلودلا دضع قح

 ىدحا لم“ نا هب لمح ام لواف هب ليكتتلاو هلاوما جارفتساو هببذعتب لفكت
 لاق باذعلا نم عاوناب بذعو هفنا عدجو هتيهل زحو هب لكت مث هينيع

 ربخلا لدي ام ه.كل - :. ارظنملا ينروص نم لدب

 ربمتسي يل نمىلع نكل . "”كلاهرىلعًاتافشا سلو
 (بوطشم كلاهو ) تئاف ق )١(



 0 # ديمعلا نب حتفلا وبا دمحم نب يلع لك للا

 ءىباصلا نبا رك ذ ىذك سسب ةنس يف هدلومو م ةنس يف ىلاعت هللا ءاش
 | في وأشلا دمبو ةمحلاولع يف هينأب ىدتقا دق ًايلب ًالضاف ابدا ناك

 ظ لضفلاو مركلا

 ' اكهارسأ ىرس اذا يرسلا.نباو . 2 هسفنبف ئرس اذا يبرسلا نا

 | يوغللا سرافنب نيسملا وبا هءذهوهبسدأت نسحاف هبدا دق هوناناكو

 000000 بوت يف ةانرك د يذلا تقولا يف هونا تامالو هببذهم نسحاو
 | نم دعب يفو لامكتسالا لبق كلذو ةلودلا نكر ةرازو يف هماقم ماق مس»
 | هديلاقم ةلودلا نكر قلاو ةنس نورشعو ناتنثا ذئنيح هرمتو لاهتك الا

 | زعم نب رايتخم ةلودلا زمل ىرج الف هيلع مقلاو فيسلا ريبدن يف لوعو هيلا
 ةلودلا نكر هم ىلا لسراو نيكتكبس همالغ عم ىرجام دادغبب ةلودلا

 دضع هدو ةبك يف ريسملاو زاريش ىلا يضملاب عملا يلا ىلا مدقت هب نيعتس
 نيكتكيس توم نم ىرجام ىرجودادغب ىلادر وو ةلودلا نع داحنال ةلودلا

 أ اهتقرافع و اهف ةلودلا دضع عمطواهنع واحلا ىتحهياجصا ب راحو

 كلذ مايقلاب معلا يبا ىلا ةلودلا 1 اوتو ةلودلا نع ىلا ابميلسنو
 ف ةروك ذم يه ةصق يف دادغب ةلودلا دضع قراغب ىتح هب لفكتلاو

 هيف هبطاخو كلذ يف ةلودلا دضع ىلع ديمعلا نبا ددشتف خيراوتلا

 ديمعلا نبال لاق ةلودلا دضع عجر الف هيلع ةلودلا دضع اهدقح تابطاخ

 ةتماص الاوما اهبس تقلطا دقو ةدئافب دادغب ىلايدورو نم تيظح ام |[

 | نم الخ الو ناطلس تايطعالا نم ملس ام حتتفلا وبا هل لاقف ىصحم ال

 « هيبا » طقس هلعل ()



 7 دهم نب يلع 0

 - ع

 » اعحار فرسحدناو ينعدفو لع نما ثيح ىلا يعم ناشم سانلا قلطاو

 ركسعب ءاضقلا هندلق يش لوا ناك لاق يبا ين”دح لاق مسقلا وا ثدح |

 نبدمحا رفعج يبا يضاقلا لبق نم كلذ لامعاو رواسي دنجورتسلو مركم

 يرم نم نيئالثلاو ةيناثلا ةنسلا يف تنكو يخونتلا لولهملا نب قدما
 هرعش ناود خم هالمئام دويضللا هرعش نمو مسا ٠ هنس روش يف كلذو

 نكءاش ه.:حاو اوه

 هيفاوظو هتبالااع
 ضاضيالا ف ةناهلا يدهف

 اد>و نامل ف ناك امو

 واهم قرم حدق يف كل تدب

 يراج ريغ هنكلو امو

 راش اطيحم ةءام تامان

 رارحالا يف ةناهلا يذهو

 رافنلا طرفو يفانتلا طرف
 راوملااب.. اقفتاف .ناطيسب لا امهاهطس زواج نكسلو

 نيلي انملاريطلا

 هريغو ىوعلا ياطنالا

- 

 نيعسايلا نم ابوك عردب

 رصنلا ينال اعل ليقف هريغل ثتاورو تايءلا هده كغؤولل دقو تاق

 راسيلاب وا قسلل لام اذا

 رانلملا نم مك درف هأ

 * ديما ن متنفلا وبا دمحم نب نيسملا نب دم نب ىلع +

 نكو ويذو ردقلاه افكو فيسلا ةءافنك نيتافكلا يذب ىقلملا
 ديؤم هنا ريذو مث الام لذبو هبا دعب هبوب نب نسما ىلع يبا ةلودلا

 دضع ةبح دادغل ىلا دروو لامعالا كلتو نابفصاو يرلاب هوب ةلودلا

 نا هحرش ءيجن ام ىلع لتق رايتخ ةلودلا نع ةرصنل ةلودلا نكر نب ةلودلا
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 | مهعنمو ينع هباحصا زجز ينآر نيف ذخؤي ام ىلع فرشيل نفسلارئاس يف
 000 هي ذا نم

 ظ 0 أ يف هنريغ د ا هتاماتف

 ظ ريغ عنا لف تأغن يديس اي لاقف لاخلا دعه ىلا كل تيكااذعاب

 فاضناو دحا يبلبق اف ناويدلا باطا دادغب ىلا تدجو حالسلا ةملاعم

 ينازتاو ناطلسلا ينغصنا ناكولو قي.رطلا مطق تبلطف لارا الاه :

 | لاق اذه يسفنب تلمف ام يتمدخم عفتناو .ةءاختلا نم قمتسا ثيح

 ظ يعطر دسفيف هيلع كلذ قشد نا تيشخ من للا هفوخاو هظعا تانقاف

 ا كاقف اعيش كنم ذخا ءالؤه ضم نوكي ال يديس اب يل لافق ترضقاف

 ظ الا ةروشلا هلت حرشو ءامللا ىلا انا هتيمر حالس الا ىنم «بهذامال

 ظ |0010 قست نم رابكلا يف نف يضاقلا باصا هّللاو دق لاقو

 | نا الول هللاو لاف عيا نع تجرفا ولف مهب منلا يف ةدحاو ةلزنعب يدنع

 هدر ىلا يننوعيطي ال مهنكلو كلذ تلعفل هوذخا !م اوقرفت دق يباعصا

 ظ هتيزؤل دعب ذخؤي ملام نفسلا يفامم رخآ "يش ذخا نع مهعنما يف :كلو

 رغب دخا نع مهعنمو هراحصا عيمج دعصاو * ىطاشلا ىلا دعصف ريخلا

 مهنم تذخا تناك ةريثك ءايشا موق ىلع درو ذخؤي لامه نفسلا يفامم

 «ةراكملا» جرفلا يف : راكملا ف )١(



 اا # يخوتتلا يضاقلا دم ن. ىلع »

 تنك ل لاق يبا يثدحو نسحملا لاق ""” .لاق تام رصعلا مويلا كلذ
 هرمع نبا هلو خركلا لها نم لجر اهم يباَوب ناك خ ركاب ءاضقللا دلقتا

 عم حزاعو تنذا الب يراد لشي ناكو انو و نينسرلثط ل

 مال دالواب سانلا لعشب مبايثلاو مهاردلا تاقوالا يف هل بهاو ينالغ

 بخ هنبال الو باّوبلل فرعا لو اع تلحرو خركلا نع تجرخ مث
 نبا ىلا ةلاسرب طساو نم يددربلا هللا دبع وبا ينذفناو نوئسلا تنمو

 قي.رطلا يف نا يل ليقف اطساو ددرا تردحنا مث لوقاعلا ريد هتيفلف قئار

 ىلع هترتخا علاطب تجرخ تنكو مالا لحضتسم يخركلاب فرعا

 انيلع جرخ لوقاعلا ريد نم تدع الف ةنسلا كلتل يدلوم ليوحن بجوم

 ركسم اكوهو لجر ةئم وحن يف كاش حالس ةدع نفس يف صوصللا

 5 مهم ىر نم نا تفلخ باشنلاب نومري نال يعم ناكو ميظعلا

 لت, نا تفخ يننا كلذو هعزفم ينأك ةديدملا ىلا تعجر اذا هتبرض
| 

 عمو يعم ناكأم ميم تيمرف تردابو لش الا نوضر الف مهم دفنا

 تاعجو سفنلا ةمالسل ًابلط نإستساو ةاجد يف حالسلا نم نالقلا

 انطق ممدنع بجوي امم ةلثم سيل اذاف "'"تجرخ يذلا علاطلا يف ركفا
 نولقندو نفسلا نوغرشب اولعجو مهماج يف أباو طساو ىلا اوربدا دق سانلاو

 فويسلاب نوعطقيو نوب رمي. مو * طاشلا ىلا ةعتمالا ن م اهيف أم عيمج

 علاطلاو كلذ لثم يف يلوصح نم بجتا تلعج يلا 0 ىتااالللا

 عنص اك يلع حرطو تندد دق مهر ةئيفس اذاو كلذك انا انيبف هبجوي ال

 ا « هب » طقس هلعأ (؟) (١٠ا/:*) ةدشلا دعب جرفلا يف ةياكملا تدرو )١(

)44( 



 #« يخونتلا يضاقلا دم نب يلع # 15

 هلو

 رئاج نهتم راج نا فصنم الو رظان رظاونلا تايانج يفاما

 سا ىملاب وهو ايل| عا ىوشا نعيهان هائنعتظحلالو

 0000 اليا ىللاب هحرجنو .نئلاب ركفلا رظان هيف رد

 | رشعم يبال ةصق هراوشن يف يخوننلا دم نب ىلع نب نسح ا ىلع وبا ثدح
 نكلو قيندأ ادح ديعب اذهو لاق مث ةبيج فاطتخالا عومج 4 يتاكد

 ةهسفن دلوم لوح يبا اذه ةيافك موهجلا ماكحا ضعب هن نم هآاندهاش امف

 | نيمجتلا بهذم ىلع طق ةنس هذه انل لاقو اهنف تام يتلا ةنسللا يف

 )000 0 ىضاقلا لوابلا ىرسملا يبا ىلا هادشب ىلا كلذب بتكو

 ليرصلا جرخا هتاع محتس نا لبقو ةلء ىتدا لتعا الق هيصونو هسفن

 هتييصو هيلع ىلماو هبتاك ىعدتساو هقبطا مف رضاح اناو اليوط هيفرظنو
 ذخاف مجتملا لحز مالغ مسقلا وبا ءاخ همون نء اهف دبشاو اهنع تام ينلا

 هيلع ىف نمم تسل مسقلا اباي هل لاقف اكوكش هيلع درويو هسفن بيطب
 | ىلع هقفاوف سلجو ينافغتستف اذه هيلع زوحن نم انا الو طاغ ىلا كبسناف

 | اذا هنا يف كش اننيباذه نم ينعد هل لاقف رضاع اناو هفاخ يذلا ولا
 كاسماف ثدنع عطق ةعاس وهف ربشلا نم نيق عبسل رصعلا ءانالثلا موبناك

 تنبط مالغ اي لاقو اليوط اكبو يبال مدان اك نال لحز مالغ مسقلا وا

 يف ناكالف قرافم عيردوت مسقلا ابا عدوو هعطقو ليوا ل سغف هب هوؤاخ



 لاخلا * يخونتلا يضاقلا دم نب يلع

 راعش راعشلا نود يل سمثلاو ىنطاو راملا لع راملا اولحا

 رازا: قانعلا نم نازالا نود امض لبقا ليللا ام: اذإ

 رامخ دودحخلا نم دؤدخلا ىلعو دئالق رولا نم رومهلا لمف

 راونلا متفتب م وكرت  ىجدلا لاح نمليللا وجنت ددو
 رانبد ابطسو مهاردلا لثم اهطاسوا يف خيرملاو نلبقا

 رارزا احلام يثو صقق يف ىجدلا ىلع موهتلا ءولحم وملاف

 ةددرخ حاشو اذ وللا اهنأكو

 حدللا يف اهم

 رام حاشولاو جان مجلاو

 باق لوتس

 راكمالاو ماهوالا هفاخو

 راطخ رطاخو بشلل ابشو

 راصبا امل قاخم مل فوذل ابناكوصخاوش نوب
 راهن تناو ليل مهعيججو  اهؤامستنأو ضراىرولالك

 هلو

 بوهرم لمؤم نبديلا 2 ىدنلا رمت ٌؤرما الامهعم أم

 بدنأتلاو لفعلا تامركملاو: .١: ئدنلابو عيفرلا قلخابهب رغب

 بيقر عابطلا مركن م هيلعو 2 ىرولا ىلع هادب نم بيقرهلف

 هلو
 لوم عولضلا نيب اضغلا رججو اضغلا نك اس يف يأرلا ليخ انفقو

 ]وصف : نه ام داضن دوقع



 # يخونتلا يضاقلا دم نب ىلع #* لاش

 يف ةشبثم يهو نيرولملا ضمد ابلحت ةديصقب يخونتلا مسقلا وبا هباجاف
 اهلوأ هناود

 هيصو نءاو هللا لوسر نا نم |[

 رهزمو فزو روبنط نيب اشن

 ةنيق نطل ىلا ناركس رهظ نمو

 اهف لوقي
 [مئامع ةرنكا بح ينس اتلقو

 انلاو فينيل اان تدم

 اننيب مذلا حرس ال قالا نطو

 مهيدن سوعت اوناك اودتلا اماذا

 ىدرلا كح ىنولا موب اوسبع ناو

 اوذوعتف ىنولاو يناوغلل امو
 هرامن انزح تلق نينح موبو

 براضم يصولاو دانم هوبا
 هنرا نون دالوألا عم ملجو

 انراعش نيرثان انضم ملقو
 مراعش بدا ميه رباب الهف

 ةلودلا زعم يف هلو

 صان نددلا ةدقع يف لغدم ىلا

 براصض ردص لعوا داشرحم فو

 بئاوشو اهكلم يف هبش ىلع

 فاوذلار مس تاماهلا يف برضلا نم

 بعاوكلا توم شرءلا قوف نوتومت
 بياعألاب ١ يارعا“ يردد .الو

 فاكرلا رودب اوناك اوبكر ناو

 بئاوذلا نويع اوكب اوكحض ناو
 بفئاتكلا عارق نم يناثلا عرش
 تاثملا يف اهدع يردد ناكاولو

 براضمو تيص دانم يف لقف

 بجاح بجاحم بوجحم دمباف
 براختلا دنع ريخلا ديز تاراث
 باخ ةاحب كك اوعد عضجرتق

 راصق تايناثلاب امهلاوطو اهتعطق نيضم مايا لل
 رازغ رورسلا ءاوناو صضغ



 * يخودتلا يضاقلا دم نب ىلع

 ىدنلا ابمئاضب ًاقوس هل ماقا
 شال ناكول بسن هل

 ادحأ ًاشثتسم ال سانا دحار |

 هؤ وص س

 ايستبم كاقال دق ضوررلا س

 قف ضيبا يف هرضان رضخاف

 ىحض نيقشاعلل ادب بيقرلا لثم
 هلو

 هب بوطق ال هجون ودعلا قلا
 ه.داعا قلي نم سانلا مزحاف ظ

 هقدصا لوقلا ريخو ريخ ربصلا

 ةروعانلا يف هلو.

 يدجو اهب امو نان تناب

 ام ضابرلا يح ابعومدف

 هلو |
 اتناك ناو .كننلع كلدلا ظ

 هقمأت ولع الاغا

 ىنم اهف رختفي, ةديصق لاق دق زئعملا نب هللا دبع ْناكو

 4 اف تاورتام الا هللا ىبا

 لذ
 مح ممن

 ليسر حامسلا لاسرال حارس

 ادرفنم دحملاب ىرولا نود ناك ذا

 ادب مالسلل يدك مث دب

 اديقن . ربحا يف مقاف رفصاو

 ادك اذ 0 ل اذ رمجاف

 تاشانتبلا/ ءام نم ىلقش داك

 تادوم نم بوتو دقح مسج يف
 تاوادعلا حاتفم حزملا ةرثكو

 دحن ىىلا دحو نم نحو

 يدخ تحرقأ يني 1

 ائيش يدسج نم أيقبن مل

 ائيف هل رصبت ل سمشلا يف

 ي“ ىلع سابعلا

 للاط لآ ايرادقالا ىلع ىباضغ



 3 4 يخونتلا يضاقلا دم نب ىلع يل
 ظ نع يضاقل أنديس ءاش هللا لاطا يباتك هلو نيئس ةرازولا هدلقت لبق هيلا

 امقو هيلعو املا هل ت تلازال ةمالس

 اماد زملاو ءايلملا ةبترلاهل 2 هدنمحم دتسا ىلومل دمجو
 |  الاسكنير يح ىنلاىض رت كم مقا ظل نو

 أ هب رورسلا ىلع التشم 0 تمقف هزع هللا مادا هباتك لضو |

 ظ رون تاحفص ليعاليل  هلدجوف هتضخفو

 روعشلابّسذز ضيبلاد ودحخلاوفلاوسلا لثم

 روحتلا يف “ىلاللاكو ر وغتلاك ظفا ماظنب
 رودصلانمبولقلاةلز_:م لاقلا يف هتلزنا

 نيتك لاق تباث نب دعاص ءالعلا وبا ينئثدح راوشنلا يف يلع وبا لاق

 )0 ١ كياتك لصو '' هيلا هبتك باتك باوج يخوتتلا ي ماقلا يلا

 ظ ابهذام دعب ىلأتا بابشلا نا هب ريشبلا ءاج دقو ا اه

 ظ ابتكنمو لمآ نمو ءوس لك نم - سفن يدفن يدش ' تاقو

 ابجحلا قرحن نا هتءارق ىلا مرق هتبلق دقو يبلق داكو |

 ظ | وا لاق هسفنل كالذ دعب هسدشلاو هل رعشلاو لاق

 هال امن نوكب نا زوجي هيلا وسلم هبتكي  هتدعجو الو كلذ هل ظ

 اا قارنش نسم ظفح امم رثك ١ هناف ةرعش نم عاض امف عاضوا ظ

 ] ربك الا يخونتلا دمح ن لع[

 لوش نيح رهدلا فرص سرخلو هدوج دنع ايلا يمتسيف ووجب !

 لوطه وهو نزملا امنم لحخمو ٠ فصاوع صو حرلا يرابت اياطع |

 ظ

٠ 



 00 4 يخودتلا يضاقلا دم نب ىلع و

 لاقف هيلع تحلاف ينمفادف اهظفحا ىتح يلا ابجرخت يديساي تاقف لبهأ
 باتكلاب رت مث تيب ةئموا ايي نيسح اهنم ظفحتف اهذخات كب ينأك
 رثا همالك ناكدقو يلا اهلسو اهجرخاف يلا اهعفدا تلقف يلع ديل

 يموب لغاشنا لو ايف تولفن هرادنم يمرب تناك يل ةرحح تلخدف يف

 اهعيج نم اهنم تغرف دق تنك رحسلا ناك الف اهظفح ريغ ءيشب يتليلو
 0 يل لاقف هيدب نيب تساؤل يمسر ىلع ةودغ هيلا تجرفن اهننقتاو

 دق يلا ردقو تضفف اهرساب اهظفح دق تاقف ةديصقلا نم تظفح

 اناو هيف رظنو هحتفو هذخاف يك نم رتفدلا تجرخاف اهتاه لاقو هتيذك

 قاروا ةدع أهتم حفصف 55 ةئم نس يف تيضم نا ىلا دشنا

 براق نا ىلا حفصف رخآ تبي ةئمرادقم تدشناف انهاه نم دشنا لاقو

 ىلا اهبذ تبب ةئم نم هبدشداف انهاه نم يىتدشلا لاقو تدب ةئمب اهرخا

 لاقو ينيعو يسأر لبقو هيلا ينعضف يلظذح نسح نم ىأرام هلاهف اهرخآ

 ىلع ونا لاق . نيملا نم كيلع فاخا يناف ادحا اذبم ربختال ينبا اي هلل
٠.6 
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 ىوس يرتملاو مام يبا رعش نم هدعب تظفحو يبا ينظفح يبا يل لاق

 ناكو لاق ةديصق تاه ءارعشلا نم نيثدحللا نسابهريتل لل 00 ١
 لب لو ةديصق نيعبرا نييئاطلل ظفح نم نولوق ماشلاب انخويشو يا

 اهلوا يتلا يتروصقمب تأدبو رعشلات اقف ناسنا خالسم يف رامح وهف رعشلا

 ىدملا زاج نم بلطي ىدم يا ىهنلا يمن عطا مل يهانتلا الول

 يباهملا دم يبا نم اباتك يبا بتك يف تدجو نسحملا نب ىلع لاق



 « يخودتلا يضاقلا دم نب يلع لل
 0000 مولا ءاعمو ال ؟تابتجوو ىمدا هناك

 | 5 قذشلاة ريف تباغسمشلاك + .٠ اليخ ابنك, .٠ تطنت مث

 آد لاظلا ءارآ غلبف السرمرمالايفتنك اماذاريخت

 الوقع لاجرلا مالقا فارطاب عاف باتكلا يف ركفو درو

 سلجم يف ىرج يخونتلا دم نب يلع نب نسحلا يلع وبا ثادحو
 نم قي رضاملا:ضمب لاق عقتراف ًاريخص ناك لجر رك ذ امون هللا هنجحر يف

 ا رآ نهم هنشب امو يبا, لاقق ذحشد ةعقرع هارن انك سما علل كاذ
 7000 01 رقنلاو الوأ ريع ناك اما: ريك لك هذعاس مث مث هضع نامزلا

 دقتعا اناو كلذ مهيعبال ةصاخ معلا لهاو هسفن يف الضاف ناسنالا ناك

 يف وا ىننلا يف دلو نمم لضفا ىنغتساف اريقف وا عفترافاريغص ناك نم نا
 هيف ةصاخ وه هل دمح الف هريغ ىلع دمحم اما كلذ يف دلو نم نال ةلالحلا

 لصصو نمم لضفا وبفكلذ ىلا لصو هّدكب امن اكف ناكسف هل نكي مل نمو
 ممسقلا يف نب نسحم لا يلع وبا ثادح . هاوس ”لكو هريغ دج وا ًاثاريم هيلا

 مو هلل همجحر يبا تعم لاق يبا يندح ينونتلا دواد نب دم نب يلع

 ةليوطلا يلع نب لبعد ةديصق ضعل ةنس رشع ةسمخ كاذ ذا ينسو دشن
 اهلوأو راد هرفش اهذتيبكلا ىلع درب و مهمقانم ددعيو نبلاب اهبف رخغ. يتلا

 انيعبرالا ص موللا كافك انيعظاي كمالم نم يتبفا |

 مهنال نيا رخافم نم اه ل اظفح تيهتشاف تبي ةثقسوحن يفو
 اهنجو ب ق(١)
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 معنلا لاوز فيكءاورضت ىك' اوت يداذو لفشل ٠

 ينابيشلا ءاقرو نب دمحاوبا جرخ لاق ماثلا ينثدح لاق يالسلا ثدحو ْ

 هنيلا قودتب ىكأطنالا يخونتلا مسقلاوبا هيلا تكف رافسالا ضعب يف ||

 هقارف ىلع عزو
 ريفذو ةعول يناكر يداحو 2 ريسا كارذ يف يلقو ريس

 71 زغ كنم نيفاعلا ف شاق ىددم اتا ضيفنا رزغ عمدا يلو

 ريشي هيف دوللا شيجو كادن هنأك دابسلاب فيرط فرطو
 ريخاو هدرو نم لوا 3 لهنم مراكملا نا دما |ب

 ريثز هيف توملا دسال باغو 2مجحست هيف دولا نزك حامس

 ريثكح ءاقللا موب, ميلقو اودتبا اذابيش نابيشينب بابش

 روذص ءاقللا موي اهلا ىلع ةقر نيبحلا دابك اك هوجو
 روصنم ىلا هعفر دانساب تلقث هطخ نمو يتاعملا دعسوبا ثادحو

 ةءافغا ينغاف هتفايض يف يخونتلا يضاقلا دنع ةليل تنك : لاق يدلاخلا

 ابر لعل لاقو ةكحضل هبتئاف موقلا ضع كومضف مار هنم تجرفل
 لو اثنا مث ةهينه ثكسف انتكسف
 هتف مم راشق كش الب تخار“ 2ظقيتم نم نانبعلا تمان اذا

 هت فوج ينفلبج اذزاك نمو ًاقأن رذعيف لقع اذ ناك نف

 هرعش روهشم نم يو هل هدانساب يناعمسلا طخ نمو |

 قرف ىلع ةبقر ىرم نحو ينعلاطت ملا سمت سنا مل

 قرش رفصعم يف تد ال قرش هعمد يىنيع نفجو

9) 
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 راهم دابسلاب ىليلو كنيتك

 اهناك ضيفن رزغ عمدا يلو

 ىرج اذإ ءام عمدلا لثمرا مو

 يتيطمو ةعول يدازو تاحر
 مما

 امس اريس سانلا هأعد ريسم

 هب تركذ ىسالا ىس أن |ت مراذا

 4 ينوزتلا يتاتلادجع نى لعو

 رادص مومهل دارول يردصو

 رازغ كيبدن نم تضاف اح

 ران عمادملا هي هن بيت

 رارح قارفلا نبك نم حاوج

 راسا هوققح نا همبسا ىنعمو

 رايد عولضلا نيب اهلل رايد

 يلحرب يرايتخا ريغ نعريملاكل ظ رايخنامزلا فرص ىلع يب لهو

 الط نهرافشا يف كح امك نوفحلاو يباتك اذهو

 هلو

 هلعشب قارفلا مويك مخ دبكلا يف قارفلا رانك ران
 دمرلب ناحتك ( نويعلا لم

 مسج بوبح يف هلو
 كرد ىوم ا كتف ف مينلا ام 2كتهنم وهو يدجو رتسا نبا نم

 كفلا هزاح مسج لظعا ستاك ممل تلق مسجلا مظع تقشع اولاق

 هلو
 ' 00٠ سيل اد كطقسو 2بيشم هيل ال بابش كاضر

 بيبح بواقلا لك ىلا تناف. بكرم بواتلا لك نم كنأك
 هناويد ف هدحاأ و هل هن دنا امو لاق

 مظلاب ايضلا دعب ًابقتنم قا ص دقو يباال ا
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 ادج هيلا نوليع قارعلا ءاسؤر ::درم هريغو ريزولا يلهملا ناكو هتبترو

 .نم هنم نورشاعيو ءافرظلا خيرانو ءامدنلا ةءاحرهنودعيو هل نوبصعتنو

 4 آنا هراعشا ريشتو ةرابخا دو هقالخا مركتو هنرتشع بيطن

 ىمسي مالغ هل ناك هنا ينغلب و برغلاو قرشلا يتيحانو رحبلاو ربلا يتيشاح

 هب رقشن هصتخمو هنالغ رئاس ىلع هرثؤي ناكو ةقابللاو ةحالملا ةءام يف ًامسن

 هب سنأب نم ضعب هيلا بتكق همادختساو
 ميس ميم يف رعشلا رارطضال مند. همال "يم لله

 نومداني نيذلا ةاضقلا ةلج نم ناكهنا ىكحيو لاق ال لو من هنحم مقوف
 ةبعملا حارطا ىلع نيدايل عوبسالا يف هدنع نوعمتجمو يلهملا ريزولا

 يضاقلاو فورعم ناو ةعيرم نا مو ةعالخلاو فصقلا يف طسبتلاو

 يباهملا ناك كلذكو ابليوط ةسيملا ضيبا الا مهم امو مريغو "7 يجحزيالا

 هذخأم مهنم برطلا ذخاو عامسلا ذإو سلجملا باطو سنالا لماكت اذاف

 .شيطلاو ةفللا نيب شيعلا فاطعا يف اوباقتو راقعلل راقولا بوث اوبهو
 ٠ "| ريش امولمم لاقثم بلا نم بهذ ساط مهنم لك دب يف عضوو

 اهب شرب مث هرك ١ برشتت ىتح اهعقتي لن هيف هتيل سمغيف ايربكعو

 مربلا قئاخمو تاغبصملا مهملعو مبعججاب نوصقربو ضعب ىلع مهضعب

 ظ  هلوقب يرسلا ىنع غاياو*' ىهره رش ربكت اكن ولوقيو
 مربلا قنا يف اوششااذا اه ةاضقلا صقرت سلاح

 يف () ملسن ديرب : همحتدم نيتخمسنلا يفو ب ق (؟) ةمظان ةميتيلا يف )١(
 « يهر» مهبرش زكي اكد ةميتيلا يف (4) يخونتلا ةميتيلا



 ه6 يخودتلا يضاقلا دم نب ىلع ف

 5 ءارعشلا هحدمب ًامدقتم ًاهببن لزب مو رظنلا روما ضعب ىلع

 نيعب راو نيتذنا ةنس يف ٍفونو هلاح يف را ةلاضفا هدصق نم لع لضفو

 نوس#و هو نبدلا نم هيلع ناكأم ىضقو يللهملا د وبا رب زولا هيلع ىلصو

 ةديصق ةبام عبس نييئاطلا ظفح يبا ناك يخونتلا لع وبا لاق مرد فلا

 نييلهاملاو نيمرضحلاو نيثدحلا نم مريغل ظفح ام قوس ةعوطقمو

 نم هظفح ام سوؤر ىلع يوتحب يدنع وه هطخ ارتد هل تبأر دقلو
 لرم ظفحم ناكو فاطل يروصنم نامنا ةقرو نيثالثو نيّثام دناصقلا

 رضاحلاو طورشلاو ضئارفلاو هقفلا يف ناكو كلذ عم امظع ًاثيش ةغللاو وحلا

 قطنلاو مالكلا نم رهعشا دق ام هنم ظفحم ناكو هلام سأر تالغسلاو

 ظفح يفو ةودق ةئيملا لعو ماكحالا ظفحو وهلا يف ناكو ةسدنمللاو

 كلذ عم ناكو ةفنصم بتك ةدع اهريغو هقفلا يفو هيف هلو ضورعلا ع

 تل انعام تبانامو ثيدح فلا نب رشع قوف يف بيجو ظفح

 |” لاق ةلائاه ارا ناكل مولعلا هذه عيمجج يف قرتفا هظفح نا الولو

 نسحو مركلا دارفاو دال ملعلا لها نايعا نموه يبلاعثلا روصنم

 كان ةعتس يناف تدرا نا ىحاصلل لصف يف هنأرق م ناكو ميشلا

 يناف تدلاوإ بهار ةعردم يتاف تحرتقا وا كتاف ةحافت يناف تببحا وا

 فرص نحو قاهس مينهلاوه الاي ريل ا لاقت ناكو براش هيت

 هارت ايها ةايثب مرك اذا احدامو ارز ةلوذلا فيس ترسل ٠

 هقزر يف ديزو هلم ىلا ديعا ىتح دادغبب ةرضحلا ىلا هانعم يف ىتكو

 )١( ةميتولا يف )٠١5:5(



 * يخوتتلا يضاقلا دم نب يلع » الاذن

 *« ميهربا نب دوواد ميفلا يبا نب دمح نب لع ٠ع
 ظ نب يلع هديفح ةجر يف هبسل مدت دق يضماقلا مسقلا وبا يخونتلا

 م/م ةنس ةجحلا يذ يف ةيكاطناب اذه مسقلا وبا دلو يناممسلا لاق نسحملا
 عمسوةفينح يلا بهذم ىلع اهب هقفتو».ةنس يف هتثادح يف دادخب مدقو

 دنجو جذيا ءاضق داقتو اهروكو زاوهالاب ءاضقلاب يلوو هاورو ثيدحلا

 .نفدو م60 ةنس لوالا عيبر يف ةرصبلاب تامو هلل عيطملا لبق نم صمح

 اذه يف اوركذب نا ىنيش ةنالثلا ءالؤه نييخونتلا نم فرعا د رملاب

 راوشن باتك ب حاص نسحملا يلعوبا هشباو اذه ىسقلا وبا مو باتكلا
 خيش ريخالا يلع مسقلاوبا هديفحو ةدشلا دعب جرفلا باتكو ةرضاحلا

 بدالا يف فيناصت هلو مهنم دحاو لك ترك دقو ةقبطلا كانو بيطملا

 1 الع دوا ضورعلا يف لمعام ملالخا لاق ضورعلا يف باتك :اهنم

 تزل بحاص مهلا يناتبلا ىلع هأرق موجنلا لع اريصب ناكو يفاوقلا لع يف
 ا ةروكو زاوهالاب ءاضقلا دلقتو مولع ةرشعب موقي ناكدنا لاقيو

 روغثلا نم حاون ةدعو صمح دنجو تارفلا يىتسو ةفوكلاو ام لامعاو
 ةسائر,ءاضقلا هالو لواو ًاقرتفمو ًاعمتجم روءاس ةروكو ناجراو ةيماشلا

 دوبشلا دبشو ريزولا ةلقم نب ىلع وبا هل هبتك دبعب هللاب ردتقملا مايا يف
 هذافنا ىلع اودبشو 4٠» ةنس يف ةرضحلاب هلمع لها نيب مح ايف هدنع

 هدياقتو ةأضقلا ءاضق نع بئاسلا يلا فرص ىلع لوع دق هلا عيطملا ناكو

 زاوهالاب ملاظملا هدلق ةلقم يربا ناكو هئادعا ضعب كلذ دسفاف هأيا

 طساوب هفلتسا دق يدبربلا هللا دبع وبا ناكو اهم رايعلا ىلع فارشالاو
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 و مون تاذ هما ديلا نا ىحو ةعانصلا يف ارت مايالا ىلع دادزاو

 كلذ نع مسقلاوبا لغتشاو اديضتم بكرو فارطالا"ضعب ىلا 0
 هديصتم نم ديلا عجر نيك هدنع موعمج ناوخا نيب هدقع سنا ساجل

 هضرعيل هتبتك هل مر يذلا باتكلا ناىصتساب هرماو مسقلا أبا ىعدتسا

 ضايب راموط هعمو بارشلا هنم لان دقو هيعاد باجاف هبتك نكي لو هبلع

 اباتك هيلع أر قف هنع دعبلاب دعقو هل موسرملا باتكلا هيف بوتكم هنا ثوا
 وهو ديججلا هأضئراو هيلق رهظ نع كلو هنقو ف هاشنلا انياب نفد الاول

 وزع ودل خاما لا تل همت هرماو هبوتكم داوس نم هأرق هنا بسحب

 نيك ناك هنا .هرما يسمع نزل" هلاثما يف مسرلا ىلع هردساو ه0

 1 ناكو عابلا ريصق 8 تايناوخالا ضاعن اذاف تايناطلسلا يف سانلا

 ةبترلا واع يف ناكو ءامسلا نن ملكت ءايربكلا نون ' مسقلا ونا لمعتسا اذا

 يف ةرئاس ةنودم ةريثك هلئاسرو 1 ظحااك لظنلا يف هطاطخاو رثنلا يف

 ةءاتكلا تدغو ًاباداو ًابابش ناكام لك اهبر راوجىلا لقتا انو لاق قافآلا

 ن هتبيئرم اورثكا اوهتيزر ةرضملا ءالضف ربك ءار | ءاربغهغالبلاو « نيش هقارفل

 ةديصق نم يدرولبالا "" ىعزحلا لوق كلَ

 هرافدو .:همالنقإ-.'-هلاديقفلا < - :تلطخ ائأع للا نا وبد رمل

 هرباج ع يذلا رسكلاكو هاوس .: هدسل شيل هيماح نش ىلا ١

 هرحاستناماذوهشاوتام'اذخ 2 اهنامو :هطتخا ه1

 هناماقم يف يناذمطا هباع هنو هنع كلذ رهتشا دق : ظحالكب ىق )١(

 « ىكرطا 0 ةميتيلا يف 0090 ( 7 ص توريب عبط 2(



 « يناكسالا دم نب ىلع # هع. ْ

 حون ديجلا ريمالا نا مث هيلا ليملا ةدشو هيف يأرلا نسح عم ديقو زدنبفلا

 | نا ىماف هردص ةئيبخ لع فقيو هرس نع هفشكتسي نا دارا رصن نبا

 | سابعلا ابا فنا اهيف هل لاقتيو خياشملا ضعب ناسل ىلع ةعقر هيلا بتكيب

 | ىلإ كيعدتسي و ناطلسلا نم كبهوتس ةرضحلا ىلا ىتك دق ينافاصلا

 0 عقوف كلذ يف كيأر اف ةيناطلسلا بن :كلأ ةياتك م لوتت ساشلا

 "000 ٠ ةعيقو ضرعالف هلإ يتوماي امم 1: ل جسلا ب 9

 لئاسرلا ناود يف هداعقاو هيلع ملخلاو هقالطأاب صاو هب 5 هئم ها

 لضفلا يا دلاو وهو هلكب بقلملا ديمعلا نب نيسملا هللا دبع يبال ةفيلخ

 ضعب لاق كلذ دنعو م.سقلا ينال لمعلاو ديمعلل مسالا ناكو دسعلا نإ

 ةرضحلا ناع

 ١ ]5 ىطراةسلو.ا هلك رمل مرظبن

 هلل هنع دمق (0ل]رم رب / د

 هلبلاو نونملا اذه ىلع ماد نا هّللاو

 هلبسلا هنع فتش © ى1[رم لوا هلأف

 | ركآ ءوسل ةفحم يف ناوبدلا رضحب ناكو هيف لاقف هوجهب مسقلا وبا ناكو

 همدق ىلع سرّقنلا

 لامع اهف ًامماخ .ةفجلا ,نكو يذلا: اذاي

 | هزانج اهشرب ىتح ينشيعل نامزلا ئرا

 | لوتو هتينما مسقلا وبا غلبو هتينم ديمعلا تكردا ىتح مايالا لطت مل

 ظ | او نسملا ماصأ لئاسر تعمجو هتيص دعب و هرمعا العو هسأر لمعلا



 لهل « دع تلو

 *( يومنلا يفوكلا سودبع نب دمحم نب , لع

 | .ضورعلاب رعشلا نازيم باتكتس تكلا نم هلو قاحسا نأ دمت هركذ ظ

 رطشلا ينام بانك. وصلا لع يف ناعيا لا
 «« يفاكسالا ممسقلا وبا دمع نب لع ا٠ع ظ

 اهنيعو ناسارخ ناسل وه لاَقف "”يلاعثلا هرك ذ 'روباسن لها نم

 ناكو ةعاربلاو ةعانصلا يف هلثم جرخم مل نمو ةغالبلاو ةباتكلا يف اهدحاوو ||
 فرعا نم ناجربم نب نسملاب فرغي ام بدؤم دنع رواسي بدأت |

 جيرضتلا ىلا يردتلا قيرطب مملعاو سيردستلاو بيدأتلا رارساب نييدؤللا |
 دقع ةطساؤ نيرّقلا عطقنم جرفن نيواودلا ضعب يف ةدددم ررح مث ٠

 ” ىعزملا هيف لاق ككلفلا ركبو نامزلا ةردانو لضفلا ||

 كلفلا ركب عاجألاب وهو“ ادب الي سلا ل ب

 ؟” كلملا دبع كلملا ليلسل  اقستم هين كللا حبسا د
 هصلختساو هب زئاتساو يتاقاضلا يلع يبا ىلا هرمناوفنعوم ما ناعبرر يف عقوو |[

 ىلع درت هبتك تناكو هرثا رفاسو هربخ نسف هلئاسر ناو»د هدلقو هسفنل

 يف يلعوبا بتاكيو هيف ةسفانملا عقتف ةرضنلاو نسحلا ةباهن يف ةرضحلا

 نرم ناكزا ىلا هنع جرفب الو اذاول لاستبو للعتيف هب ةرضحلا راثبا

 نايناغصلا ىلا ”كيجرخ ةعقو يف همازمناو نايصعلا عانق ىلع يبا فشك
 يف سب ىلع يبا باحصا نم ىرسالا ةلج يف مسقلا وبا لصحو ناك

 نب كلملا ه-بع ينعي (*) يمنرطا هلعل (5) (؟ : ”) ةميتيلا يف )١(
 نيجرج ةميتيلا يف (4) (ةيشاح) مهكولم دحا وهو يناعمسلا بوتف

5) 



 #« دم نب يلع# اهنأ

 دجم ءاسو ةيوثم نسحن 2 ىرحاربصلانسح ناك الاو
 0 0 نم ءاطلظلا نا هيف نصا ام هلل الأ
 دعو فاخن باشد فاصناو 2رشل نسحو ليمجعاب داقل

 دخ لكبو ةقيرط لكب م رع قو

 دشحو بدأ يذ هدقش 2>ىجحاو ليلا ال 00

 دعبو ةبرق .لنيب بئاجع 0 سانللاب هلل اي ظ
 ديشن ةحدجم اهثالع ري نم

 دصقل ةق اهادحا ىوس يلام نيتلزنم نيب يئارا

 يدحو قبا ززعتلا:درا ناو ةايلذ شعا سيالا درا ناف

 «« لاكيم نب هاشلا دلو نم يرهاطلا هاشلا نب دمت نب ىلع ا
 يبا كلسم كلس ةفاظنلاو فرظلا ةباهن يف ايكافم ًابيط ابدا ناكو

 . راجت ةوعد بناتك: فيناصتلا نم هلو هفيئاصت يف يريصلا لرسنلا

 باتك نوتبزلا عم نبملا برح باتك . ةارملا ىلع طشم ا رفن باتك

 ةديصق باتك "' . رغلا يئاجع باتك . كمساو ىلا ناك كلا
 | را باتكاو تدجو تحرم دجا ملالو .سناكم ايرايخو

 يرهاطلا هاشلا نب ميهربا نب دا يندشنا ينابزرملل

 ليل يونو ليوط ىلبيلو ليحن يمسجو ليلع يدأوف

 لوقا ام ىلع ليلد يمقسو ليخد ينادو ليلغ يلقو

 ليمج ربصف ليلج يرماو 2ليقم يلا ليلك ينرطو
 كيملا ىف )١(

 ا - يصل بص مضخات نتج نومه يسم



 ضخ # (ينوكلا نبا ) دم نب يلع #

 ونبأ ىلع" بارتصا ةفوكلا باتك يف رامتلا نباب

 هك مدو 7 هطخ يذلا م لا يفرك دم نب دمحا نسحلا

 ىلع قفناو مهردب ةعقر لك ءايملا هتالاوس عاقرو هبتك تازازج عببو
 هنظاو دمحم نب دمحا لاق اذكه هدحو باعث ىلع مهرد فلا نيثث رلما

 ةدع ىلع هطخ هعسا طبضلا ةدوحن روهشملا يفوكلا نبا ناف هنم اًوهس

 فناف انمدق م يدسالا ينوكلا ديبع نب دمت نب ىلعوهو هبتك نم
 ىمسلا اذهل را ل ييناف نحن هفرعت يذلا ريغ وهف راجتلا نبا ةباور تح

 ماذيمحلا يبا ءالما نم ةزازج تدجوو يريقننو يثح ةرثك عمرك ذ

 :هنر وصام ( ةمجرت لن اذه يف هلو) يوغللا قبقبلا ةزمح نب بالك

 هللا همحر يدادغبلا يومنلا يفنوكلا نب نسحلا يبا ىلا ماذيهلا يبالو

 اولا حل لاق هفيلصت نم

 قنبح دمت كارل نيل ١
 اطاتخا رضق ذأ هس

 لبح ءاقب نوكي مف يخا
 انامز ىئجا ام هللا ىلاعت

 رمال يندصتت ىهدلا نظا

 يدادو نع يلكشب تبهذاذا

 يفرط ضاو ًامئاط ربسأسب

 ان دص يل لصحا نإ دضقاو
 زنك ياف كاذب رفظا ناف

 موي هلعل )1١(

 يدهجل هلسراو هعطقتل

 دش يا تاراديخ دنذا تنأف

 دمو لاسرا نيب لتلتب

 ' يدج هيف دكناو هل تيقب

 دقحم ينبلطبو هواي
 ين ولا شيك هيهاذم

 يدبعل حرطم دهع ظفحاو

 يدمو يأطخ ىلع هب زعا
 ددز بوقتو ةمينغ لبو
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 | جورملا ىلع تمزع نا كناوأ اذه لاجدلا روعالل لقف
 | ماسب نبا ينثدح بتاكلا يجئز ينثدح ماشه نب نيسملا وبا لاق

 ظ يف 'يبلا ىدهاف ةرخص يبا يخأب فورعملا دلاخ نب دمم ن دمحا ىسع

 ظ هيلا تيتكو امتددرو اهتلقتساف ةيحضالل ةرقب ىجضالا ديع ةليل

 فرتعم ريغ قملاب تناو ةفلاس كيلا يل دب نم 5
 فلتلا عقاوم نعامتصف امحذال ايدها كسفن

 *( يدسالا ريب زلا نب ديبع نب دم نب ىلع
 | دسا نم وهو هن ٠ صيصخلاو باعت بحاص ينوكلا ناب فورعملا

 ظ لسمك نإ ةرص نب بالك نب يصق نب ىزعلا دبع نب دسا وهو شيرق

 ظ فورعملا طىللا بحاص وهو ماوعلا نب رييزلا طهر بلاغ نب يؤول نبا
 نبا طخ نمتان ليق اذاف لكّشلا نسحو طبضلا ناقثأب روبشملا ةعصلاب

 يف تام . بلعث باعصا لجا نم ناكو طايتحالا يف غلاب دف يفوكلا

 نسحو ةءاورلا يف اقداص ةش 1 ٠٠4 ةنس هدلومو "4م ةنس ةدعقلايذ

 ' اسم ' انا هتنأر زمملا باتك : تكلا نم هلو ةباردلا
 فام لاك ةغللا يف دئالثلاو دئارفلا باتك . هنف ءالملا فالتخاو رعشلا

 ةءاتكلل | انتاو ًاطض م نسحا را لف ب نا“ هلع هطخ تءارو ثاتكلا

 ىلع نتكبرو أ عاين فرملا رادع فرملا ىلع بارععالا لعجي هناف هنم

 بتكلا يعامج نم ناكف عص عص مص رارم ةدع اهبف لوكشملا ةملكلا ظ

 ظ ” فيرللا يقلا رشم رفعج نب دمحم نسحلا وبا ةركذو . اهيف ىوم ا بابراو



 ظ ىسيع نب ىلع هعم بترو ردتقملا ةرازو سابعلا نب دماح يلو الو ظ

 ماسي نا لاق هيدي نببرومالا رشي |

 اهلا كرما راض دق. :. هزمت تارفلا نا

 هبادب ريزو ىلع . انلصح تلزع ال

 وحنا حدمب لئاقلا ماسب نب ىلعو ظ
 نونمت اذامب ؛رظناف هناوئعو هلقع .دفاو هرملا قاسل 30

 نيبو ٠ هلع اما فل شا ناسالا حالصا . نعت الف |

 نحلب ةعاس ينيع نم طقسيف هلاجو ىتفلا يز ينبجعلو

 نسحب لسلام بارعالا نمتسمس...:امبرو ادح بارصالا 20
 نيزا دصقلاو نحللا حيبق يف الو هعامسا هب ركلا ظفالا يف ريخ الو ظ

 باتكلا اهف وحبم هل ةديصق نمو

 هيلاجلا ذخوت هلثم نمو . نيملسملا يف يحب نودبعو
 هسافرزو تارفلا قسو قارعلا ىلون "يل ناقهدو

 ةياوالا +: هحجلال ا ١ قا ٠+ وهلا ل موقان ديلا

 هيوارسخ كام عبي ىلا ارغاض هتصرالا

 هيشام مهني ف لعاراو نولذرالا دكر دق برابا

 هينازلا يب لجراف الاو ملثم اهلماح تنك ناف

 دش ماسل نبا تدم طاريق يبا نب ماشه نب ىلع نيسحلا وبا لاق

 تارفلا نءا ةرازو يف ظ

 ا جورسلابو لاغبلاب اوهأبو جحورفلا يف ىراصنلا ركح اذا ظ
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 مدقلا ىلع ىلبال ةماجلا قوط اثم ينتقوط. دقل ىلع نا

 مثلا يوذ يف يدانالا ثبب نمع 0 هتممن هللا" لبا,“ -نئنلف ملساف
 لوش ماسي نب درع را ها يلوسلا ليج ان دمك كادسو

 الف هيلا يحال ةليل تمتف نودمح نب دما يلام ًامداخ تمملا تنبكر

 ظ تئج تاقف انهاه عنصت ام يلاخ لاقق تخرصف برقع ينتعسل هنمتب رق
 يتقول تلقف يتالغ تسا يف تقدص لاقف لوال

 باذك رداغ نم هتلصح دعومل مالظلا عم تيرس دقلو ا

 يباهذ ناوا تفرع دق ءادوس ةدغم قب.ررطلا رهظ لع اذاف

 بايد لآل تبف ةيايد 1 اهف نام || كرابال

 | لاحلا هذه يف هكون أ امون نوحملا تكرت ول هللا كععق يلاخ لاقف

 ظ ريزولا ىسيع نب ىلع يف ماسن نبالو

 توجرام اهنم ناك الف يرمم لوط ةرازولا ككتوجر
 توند اذا مالكلا نوموري اونوكي مل سانا ينمدقت

 توم وهف هيف توملا بحب شيع لكو ةايحلا :تبيبحاف

 ينامملا طخ نم ماسل نبا رعش نمو
 | عانقت بيشلل ' ينالع "املا ىصلاو ةلاطبلا بلط نع ترصقا

 'عابتت بابشلا ماا تلا ول هوملو . بابشلا مابا هلا

 عاتمتسا كلنِعم ديس كِيفام ىوذلا نع لنباو:بلقإت ىبصلا علف

 'عادو تاعو رفس اند دقلف حعدوم نيم ايندلا ىلا رظناو
 هءاعس تائداحلا دعب سائلا»و ىتفلاب تالكوم تائدالا



 اظذلا « ماس نيادحم نب لع __

 نيسملا يبا نيبو ينيب ناكو رصمتداقت لاق هثدح هابا نا امور ينثدخ

 نإب الا ترعش اف مو رصعب اناو نوطلتخم نحنو عاضرو ةدوم ماسي نبا

 ينءو م رثكأ هتمساقو يملاوحا هتمبفاف ديربلل ادلقتم "يلا لخد دق ماسب

 ىيجاس ثيصوأو نكمي ءيش لكبهنادل نم سالطلا تبلطأو ل
 بجاملا هل لاقف مل اأو ا ءاخ يتجوز عم فتكا وأو ينع هبححم ال نا

 كرصناو ةكرتو اميش بتكو ةاود ىعدتساف انما يندجوف لخط لا ١

 اهيف اذاف ةعقرلا تدخاف كلذ يجاح ينفرع تبشا ايلف

 باجح تاجراخغلل سيلو هل مل نم نود بجتحم

 بالط نولخادلاو ةنات ةعفنم تاجراذلل نال

 دلبلا تءرعواسو لمح وه اذاف هيناعال هربخ لقرغا تكل ١

 نبا يتثدح يخونتلا لاق "بجي لف عجربل هفطالاو ه.رادا هيلا تدتكف

 نبادصقا تنك لاق ةلقم نب يلع وبا ينثدح ماشه نب يلع طاربق يبا

 هفيرصت يف ىلوالا هنرازو يف تارفلا نبا ىطوفن يايا هناجحل ماسي

 ءاضق هفي رصن نم عنتماف هعفنسال نا نم لقا الفري زولا 00 هرضي مل اذاف

 راص ىتح ةيماو ينمزال م ي مصخو ينءاخ مأسل نا كلذ غلبف يق

 لاقف ينحدمو ديرربلا ىلع يثرشاعيو يب صتخ

 لقلاو ساطرقلاو يهنلاو يصالاو اعمج امو ايدلاو نبدلا ةشزاب

 مدخلا نع ينغبام كل يتمدخ نم ىرن فوسف يرم يفدهلا ينسف نا

 رعضل هلعل (؟) َق يف د ل ةباكسجلا هذه )١(



 2000 ع« اه نيدع نيلعو اضن

 هيلع ملخو ةثلاث دعب مسقلا هرضحاف لاق هريغ نم نسحاو ىلوأ كلذ ناف

 | حجج مث دضتمملا مايا رخآ ىلا هلم يف يتبف اهالاو امو ةريصلا ديرب هالوؤ
 لاقف ةءاسالا ةداعا ىلا هعبط هب

 نيتبيصملا اذاب دانو ينع مامالا ريزو غلبا

 نيسحلا وبا يزاخلا فنح قبو ىدنلا فلح توعب

 نيع نيخ اذ نم تناو 2للق ديمح اذ نم تناف

 نيديلاب سأرا ىلع مطلف اذه توك اذه ةايح

 . يف هلوقن رخفب ماسي نبا ناك ةظحج لاق

 ااا دا قطنولا تننا < 7: انانفخ كانو ل .ارماب
 هب ىتا دق ناك ناو ماسن نبا رطاخ هيلا قبسي مل ىنعم اذه تاقف

 فطنش هاجم يف يبورلا نبا لوق نم هذخا امئاو ًاعوبطم

 دربتت ابلعف يف اهلكلو اهدايك نمانل فاك اهحت ينو

 )0000 لاو هجواو اهسافناب ....اهنال .انتنياك ام :تلعا ولو
 ظ يناقاللا ريزولا يف ماسب نبا لاقو

 00 ةمل .لزعي م يلو هعاقرلا نم قيش ام ريزو

 "هعاضل مسرفوا موقلا ىظحاف هيلا اوراص ىثرلا لها اذا

 '”ةعافشالو حارصلا قرولا ىوس اة حب بارق اجر الف

 هعاجم نم تلفا حشلا نال هنم لمفلاو ركع سلو
 داقت امل لاق بتاكلا يزاريشلا ءالعلا نب دمحا رصن وبا ثادح

 هسناواو هسلاجا تنك ةرازولا تارفلا نب رفعج نب لضفلا حفلا وبا
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 تنكف نودمح نب دمحا لاق ةينبالاو تاراهلا كلث نم هرمعتسا ام ||

 هللا ديبع نب مسقلا هيلع لخد ذا موب تاذ جيرطشلاب دضتعملا بعالا

 لوق دضتعملا دشنا ىلو الف فرصناو "يش يف هرمأتساف هريزو وهو |[

 مسقلا يف يماسبلا

 فاصملا نموت تسباذ اذه ترك اذهل

 مو بعللاب لوغشم دضتعملاو لغش يف هيلا مسقلا داعو تيبلا زركم لمحو

 ةشار عفرف هروضح هتلعا يح كلتحاف تببلا ددرب وهو ةروضخ ملعب

 لوا وهو ) نيسملا اباي لاق مث ههجو يف كلذ نيب ىتح هنم ىجحتساو هيلا

 هرش عفدتو نجاملا اذه ناسل عطفت ال ( هاد يذلا لجفلل هانتكام

 5 ماسل نبا يف ةصرفلل ا ةيلامو هسلحم ىلا ازواس مسقلا فرصناف كنع

 افوخ سعللا يف يدب تشءتراو تشهدف نود نبا لاق هبلطب صاو

 ريما اي تلق كلام دضتمملا لاقف هنييو ينيي يلا ةبارقلل ماس نبا قحبي امم
 ناسل عطق دقو هب ىتاكو هراثب يللطصب, ال للا ديبع نب مدقلا نييتمؤلا

 حل ف ةبس كلذ نوكيف ءارعشلا ءالبنلا دحا وهو هيلع ًاقنح يئاسبلا

 دق لاققق ماسن نبا سما يف هلعف ام هلأسو مسقلا راضحاب رماف نينمؤلا

 ظ كان ما اننا نيسحلا اباي لاقف هناسل مطقال هراضحاب سذوم ىلا تمدقت
 كيم ىلا كام نع. لدتيل ةمركتلاو ةلصلاو ربلاب هلابلل عطقت نا

 عطق ترخت: ال هلاقام تلعو ةفرعملا قح هتفرع ول نينمؤملا ريما اي لاقف

 نيسملا اياب لاقو دضتعملا مسبتف ةربردو دضتعملا يف هلاق اع ضرع هسا

 رانبد ةئاملث جرخاو هراضحاب تنا مدقتف كلذل ةريحلا بي رذت انما امنا

41) 



 تسل  ماسب نب دم نب ىلع * لف

 ف تاق فيك عا لاقو ياسبلا اعدف هتءاسف هللا ديبع تايبالا تغلبف

 : ريزولا اهما تلق لاقف بضغم هلا "قابلا

 بلاغ فكتوملا مفدبنا ىجرملا مقلا يبال لق

 بئاصملا .ظعا هدقفو ليت نمي ىلوت نأ
 | لا دلل ةئلنعا لماح .نع. .. اياملا كل .تطخم .دفل

 يف لوصلا 1و هنع ينو هللا ديع تكسف نيسملا ابا هنبا ينعل

 ظ مسقلا ضغبا تنك ىعاشلا لفونلا ثراحلا ودا لاق لاق ءارزولا باتك

 | وهو زئعملا نبا رعش تأرق ايلف هنم ينلاث هوركلو هرنكل هللا ديبغ نبا

 | ناكو ماسب نبا رعشو هرابخا يف روك ذم دم ابا نيسملا هب ىّثبر رعش

 ظ لاق دق ماسل نبا

 "0017 كلافو تكبا دنملا + .نيمو :بذك" نم هللا ذاعم

 نيسحلا يباءاش اندضعيو ايازرلا انيسنت دق نكلو
 | ىجرملا مسقلا يباللق هيلا امذفناو هيلع اهتعشاو ماس نبا ناسل ىلع تلف

 | ينثدج لاق عمجملا نب دم نب عمجملا مسقلا يا نع يتالسلا ثدحو .تايبالا
 | اهلاوح ضاير ذاخناو ةريحبلا ةرامعب صا دمضتعملان اك لاق ميدنلا نودمح نب

 أ نهفو هبراوج عم اهيف واخ ناكو رانيد فلا نيتس امم ةينبالا ىلع قفناو

 ظ ياسبلا لاّقف ةربرد اهل لاب ةيراج

 هريحبلا يف لختو هريحم سائلا كر

 ظ هريرد رح ىلع ل بطلاب برضي ادعاق

 | بيرختا رماو ابعمس هنا دحال ربظي لف دضتعملا تايبالا تغلبو



 اذا * ماسإ نب دمحم نب لع

 يفا امل حارجلا نب دواد نب يدك يلعريزولا اه دق ناكو ناورم نبا 1

 ةعقر صصقلا ةلج يف ترذ ماظل و نسلح ةرازولا تدر الف ذكي لآ ْ

 هبوغأ لع ءىيث دشا هنغْضا تنكو ىسع نبا ىفاو

 هنكع سلف هأوس أمو هعقدب نبل هللا ردق أم |

 دبا هوركم ينم هلان ال لاو ماس نبا اذه قدصص ىسيع نب ىلع لاقف |

 اناو ءارعشلا عم رك ذب نا هقح نمو: رعشلا ماسي نبا ىلع ىلاغلا ناكو
 رم زابخا تاتك: يهو فياصتلا نم هلامو هلئاسر انهاه هركذ لع انج أ

 ةنمر .يا .نارمعزابشإ ثدعو) .هانعم يف غلاب ديج ةعيبر يلا نبا |
 .:رءهيف ىور دقو ماسل نب روصنم نب رصن نب دم نب يلع فينصلا

 ةبيش يبا نب بوقعيو قاح“ا نب دامو ةبش نب رمبو راكب نب رييزلا |
 دما هلاخو حش يلا نب ناباسو بيبح نب دو زاركلا ثراملا نب دمحاو

 تاتك . هلئاسر. ناد باتك :' ني رقامملا باتك ( نودمم نبا

 هلاق يذلا: هرعش نمو .. ضوحالا رابخا باتك ..ءارهشلا 00

 تام دقو ريزولا ناماس نب هللا ديبع يطا هلوق يبورلا نبا هلحتو |

 "م4 ةنس يف دمحوبا هنبا ظ

 بئاجااب ىسهدلا كاباق ىجرملا مسقلا ينال لا
 بياعملاو نيشلا وذ شاعو 3 ناكو نبا كل تام

 بئاصملا نم ولخن تساف اذه دقفك اذه ةايح

 نيتئامو عست ب (؟) ىق يف درت ل ةظحالملا هذه (؟)

[ 



 0 *« ينئادملا دمم نب ىلع ذل

 نك داود يبا نءا ىلا ةلاسرلا كياثنك نيريس نا رابخا تاتك# |

 يعارملا باتتك . نب رضتذخلا باتك . دكم باتك . ةنيدملا باتك . رداونلا
 ؟"' اهتايابجو جساسطلاو روكلا ىلع يوتحبو دارملاو

 1 « يرعسملا بهو نب دمح نب يلع «٠
 ٠ اذه لاق هنا ديبع يبا نع ىور مالس نب متل ديبع يبا بجايم

 ' ١١ لالا ةرشع نم يلا ىجا فنصملا ثيدحلا نيررغ يني: باتكلا

 ظ فلا رعشلا دهاوش نم هيفو باب فلا هركذ ام ىلع هباوا ددعو
 ثيفي انئامو

 0 ا ا

 فس نع ٠ ' ةيرنسق 0 0 م 0

 ءارزولاو ءافللخاو ماسي نب دم هدلاو ءاجحم يف هرعش غرفتساو ةنس نيعبسو

 ردنتو هناعطقم نسح امنا ليوطتلا يف هل ظحال هنايبو هتحاصف عم ناكو

 ناوبد ىلوتب روصنم نب رصن هدج ناك ةباتكلا تدب لها نم وهو هتايبا

 لضفلا ةبك يف ببسلا ناكوهو مصتعملا مايا يف ةمزالاو تاقفنلاو متاملا

 )١( ناتياورلا هيف فاتخم الك ركذن ملو تاياوجلا باتك تسرهفلا يف داز ْ



 فذ 6 ينئادملا دمع نب يلع

 يف ازعش لاق نم باتيك . ةب.دبلا لع ارمش للف نم باتك هاهنا
 باتك.ه يسفر عش لاق نم باتكءا رعشلا ىلعءا دعتسالا باتك .دد اوالا

 ىلع مهضعب“ ءارعشلا ليضفت باتك ٠ ءارعشلا نم ةموكلا يف لاق نم

 لاق نم باتك . ءاجملا ىلع مدن نمو حمدملا ىلع مدن نم باتك . ضعب
 .ناوشتم رع لالي تاكا يلثدلا دوسالا يبا باتك -مالكب بيجافأ؟ اره

 نب دلاخ ةديصق نادك يناجنلل ناسح نب نمحرلا دبع ةاجابم بايك

 ةعدمق بات. قدزرفلا رابخا باتك . ثادحالاو كولملا يف ديزي

 نب قارمع ربخ باتك . نمحرلا دبع نب لضفلا نن قحسا نب هللا دبع

 باتك . نيمهتْملا باتكك - لئاوالا باتك . (ةملإلا ةبتك نمو ١)
 تانكا « ناويببلا 5 ةلك "الا باتك . تارفانملا تاتنك . يزاعتلا

 : ةءورملا ثناتك .:فارنمالا نم ذر نم باتك:رحلاو لاقلار ٠

 .| نيتبقملا باعك رغا 5 5 نيطازللا باتك . قبلا باتك

 فقو نم باتك. دسملا مذ باتكءلاَقي ناك اكن وعسلا باتك
 لها ةابضق: باتك + هتوعد تديجتما نم باتك . ليخلا باتك . ربق لع

 . ةلقصم نب ةبقر رابخا باتك. ةرصبلا لها ةاضق باتكك . ةندملا

 . ةفوكلاو ةرصبلا لها :ةرخافم باتك . مجحلاو برعلا ةرخافم باتك

 باتك . ةبواعمن, سابا رابخا باتك . فرصلاو مماردلا برض ناكل

 . لاملا حالما باتك . لصاو ةبطخ باتك . فيكلا باكا ربخ

 0 تاريختلا تاعطفملا باتك . للا باتك . ناوخالا بادا باتك

 ةلكألا هناك دكنلا كانك تضريقلا يف داز )١(



 "0007 الاضو نشثلا نم هب عدم امو .ديز نأ نسا رابح باتك

 7 4# ينئادملا دم نب يلع م
 | باتك . ناتسربط لابج حوتف ناتك . نام باعك. :نازكالاو عالقلا
 | . يواعلا ماو يرلا باتك- رصم حوتف باتك ديشرلا مايا ناتسربط

 | باتك . زاوهالا حوتف باتك . يلبلا حوتف باتك ٠ ةربزملا حوتف
 ظ .ناركم عش باتك٠ ةقرب مف تاثك ب ةلربع مت نياناكاا يب ايلا :نغا

 نب ةيراس ربخ باتك . ةءونلا ةعداوم باتك . ةربملا حوتف باتك

 | يف ةرنك) . ناتسربطو ناجرج حوتف باتك < يلرلا جونف باتك منذ
 ”0 ا 11 بناتك : ناريملا باتك . تانويبلا تانك ؛ ( برعلا رابخا
 )000 ا ء هنا ىلا سن نم باتك". فيقث رابخلا باتك . سيقلا
 | باتك< ةبعكلا ءانب باتك. ناهرلاو ليما باتك "" هما مهماب يمس
 ظ ءارعشلا رابخا يف هبتك ). اهنيدواو املابجو ةنيدملا "”باتكةعا زنخربخ

 | . ءارعشلا نم هما ىلا بسن نم باتك . ءارعشلا رابخا باتك. (عريغو

 | ؤا نداه نم باتك . ءامرغلا باتك . خويشلا باتك. رئاعلا باتك

  لاقو مدنف ناوبدلا يف بارعالا نم "" ضرتقا نم باتك . ازغ
 اا ١ ةضرم يف: نمثل لثمت نم تاتك', نيلثملا باتك ٠ارعش
 ربق ىلع فقو نم باتك . يئاجنلا باتك . مالك اهباوج يتلا تايبالا

 باتك. ًامالك وأ ًارعش لئبتف لجو توم هنلب نم.باتك نش لبق
 | ىلع تايبارعالا لضف نم باتك . لاجرلاب ءاسنلا نم هبشت نم

 )١( تسروف (") ةئيدملا امح تسرهف (؟) برعلا نم هيبا مساب تسروف |
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 00018 6 ينئادملا دم نب ىلع 9#

 ظ .يبرضحلا صاع نب هللا دبع باتك . هلامع ىلا هبتكو ههجو هللا مرك يلع ْ

 . طهار جرم باتك .رييزلا نب ورمع باتك . رابه نب ليعامما باتك |
 ظ دابع باتك . هتافوو جاما رابخا باتك .شيبح لتقمو ةذيرلاباتك
 إتك( نابمتشور دوواملا نا هباتك. تاو ةرح باتك . نيصحلا نبا

 .ىتعلا فرشالا نب ورم نب دايز باتك. صاعلا نب ديعس نب ورم لتقم

 ةبيتق نب“ 5 باتك . "' هلتقمو يدزالا رابجلا دبع فالخ باتك
 . لبس نب ورمتو يطبملا دابع نب رم ”ن.رويملا باتك .متاحنب حورو
 وهو ةيسابعلا ةلودلا باتك .ليبنس مو» باتك . ةريبه نبا لتقم باتك

 طخ يلا عقوو ميدنلا نبا هرك ذي ل بتك ةدع ىلع لقشي ريبك باتك
 باتك .(حوتفلا يف هبتك].ةماسا نب ثرملا ىلعهأرق دقو هضعن يركسلا

 باتك . "”" امهنع هللا يضر نام'ع مايا ىلاو ركب يبا مايا ذنم ماشلا حونف

 باتك امهمع هللا يضر رمع مايا رخآ ىلاو ركب يبا مايا ذنم قارعلا حوتف
 ناذبسامو زاوهالاو ناتسهد نم امراقي ام حوتفو اهحوتفو ةرصبلا ربخ

 رايس نب رصنو ةبيتقك اهئارما رابخاو ناسارخ حوتف باتك . كلذ ريغو
 هللادبع نب دسا ةدالو تانك نب ةبيتق رداوب باتك . اهريغو

 باتك . دنملا ضع باتك .:رايس ن.رصن ةبالو بات5 ٠

 .ةلبالامتف باتك. سراف باتك . ناتسجم“ حوتف باتك دنهل "لاما ظ

 باتك . ناتسلبازو لباك باتك . نامرك باتك .ةينيمرا رابخا باتك'

 )١( نبا باتك تسرهف 0 م تس رهف (9) روسملا هلتقهو تسرهف 0

 ) )4لامع تسرهف (5) تسرهفلا يف ام فلؤملا رصتخا



 1 * ينئادملا دمحم نب ىلع 9“ مو

 | ٍباتك«متالولا باتك<قادصلا باتك.(ءاسنلا رابخاو فارشالا ع انمرابخا
 | باتك تائيقملا باتك . تابرتنملا باتك ©” . اونلا باتك. مانمل
 ظ هنأرما هنبا جوزت نمو نيتخا نيب عمج نم باتك .شي رق نم تافدرتملا

 | هكانب هرك نم باتك . ةيسوجم جوز نمو عبرا نمرثكأ عج نمو

 | .هتجوزتف لجر حيوزت نع تيب نم باتك اهجوز اهنع لتق نمباتك
 ' .اهينوز اها نم ادادق 77 دلك قا تاراثألا نم ونت نم ناتكب

 )0000 ارشلا تاضفانم تاتك اهاكشوا اهجوز تكش نم تاتك
 . تايمطافلا باتك . شيرق نم فيقث يف جوزت نم باتك . ءاسنلا

 | "”: كتاوعلا باتك . تايلكلا باتك< نسحاف ةأرما فصو نم باتك"
 ظ ةيعسا باتك ءافلخلا ءاسن نم جوزت نم باتك.(ءافلملا رابخا يف هبتك)]

 | .ءافلللا ىلح باتك. ءافللتا رامعا رات باتك . مجرامحاو مانكو ءافلخلا

 | هللا ىّضر قيدصلا ركب يبا رابخأب هادتبا ريبكلا ءافلللا رابخا باتك
 ظ . ةدرا ناك 1 راد الا ف هشك] 0 مصتعما راش هّمْخو هنع

 ظ . جراوملا ' 8 ٠ ناؤرملا ناعأ 1 تاراثلا 6 لجل بانك

 000١| ارم نإ ةيون باتك . يجبربلا ثرملا نب قاصر بخت باتك
00 

 | بطخ تانك. جراوملا رصن# ناتل ٠ ةرييه يي ةلقصمو ةيجان يف

 | مث انمباتكت سرهفلا يفداز () بلك نم تسربهف(؟0تفشاونلاو تسرهف(١)
 بادا باثكو حافسلا را_بخا باتك تسرهفلا يف داز (5) ركبلا باتكو قدزرفلا

 دشأر نب رخلاو



 ضلال 4 يتابنا بحكي لوطا
 ينلا لاوما باتك. اناماوا اباتك لسو هيلع هللا لص ينلا هل بتك نم
 ا ادنملا عع "" ةقدصلا هيلع دري ناك نمو هباتكو ملسو هيلع للا لص

 * شيرق رابخا )+
 . يلطملا دبع نب سايعلا تانك اهرابخاو شل رق بسب تاتكا

 لا يبات ىلع بطخ باتك . هدلوو بلاط يبا رابخاباتك |

 لطيباك اهنع هللا يضر سابه تدل هلع بانك هبجو هللا مرك |
 :نصيعلا يلا ”” باتبك , صاعلا يبا لاةباتك . سابسلا نب هللا

 باتك ةرمس نب نحرلا دبع باتك صاملا يبا نب يملا ربخ باتكأ

 تاتك .ةغللا ن دمخ لئاضف باتك. ريبزلانب ورم ب اتك .قيتعيبا نبا |

 . ياطملا دبع نب ثرملا لئاضف باتك . لاط يبا نب رفعج لئاضف |
 باتكءرفعج نب هللا دبع نب ةيواعم باتك . رفعج اا هللا دبع باتك |

 ل ردا باتك رفعج نب "ا فادح

 روعم نب هللا دمر بك هشل يةوس درج بكذا

 ابك سشارق لئاضف تانك شب رقل ناسج ءاضحم بانا يميتلا ظ

 تانك“. ةيرطا نب هللا دبع نب ىحت باتك" صاعلا نب ديعس نبورمج | ظ ظ

 2: شل رق تاباوج لع يوتحن و تاياوملا ناتك ٠ هنوعدو هدلوو دايز ظ

 ٍق كك . نما تاباوج . يلاوملا تاياوج . ةعس رتاباوج .رضم تاباوح ْ
 ا

 يلا لآ تسرهف (*) يلا تسرهف (5) ةقدصلاب تسرهف 0 )١(

4) 



 _ *« ينئادملا دم نب يلع # ما

 ينلا رابخا يف هبتك . يفوكلا نبا طخ نم هلمتن هنا رك ذو ميدنلا نبا

 || ينلا ةفص باتك مالسلا هيلع ىبنلا تاما باتك ملسو هيلع هللا للص
 || ٠ مالسلا هيلع ينلا دوبع باتك . نيقفانملا رابخا باتك . مالسلا هيلع

 أ| باتك“ ميريغ نمو مهنم نارقلا هيف لزن نمو نيقفانملا ةيعش باتك
 . 1| باتك. نيئزهتسملا ةيعملو لسمو هيلع هللا ىلص ينلا نوذؤي نيذلا ةيمسأ
 ا ملسو هيلع هللا للف, ىلا نادك ةباتك" ملسو هيلع هلل ليم يتلا نئاَه
 ينلا عاطقا باتك ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا تايا باتك . كولملا ىلا

 باتك٠ ٍلسو هيلع هللا للص يبلا حوتف باتك . لسو هيلع هللا لص
 ا . ملسو هيلع هلل ىلص ينلا بطخ باتك. لسو هيلع هللا ىلص يننلا ملص
 | وبا معزو . يزاغملا باتك لسو هيلع هللا ليص ينلا دوهع باتك

 | سابع نبا طخم دولج ءازجا ةينامث يف هدنع اهلا ينوكلا نب نسحلا

 | نب دما فيلأت نيئزج يف ىرخاو لصفلا اذه تحن معزو "” سايل
 | باتك . لسو هيلع للا ىلص لا لوو الريم تاعك ةارظلا ثراطلا

 | ءامد ةياتك“ ةعسر دوفوو رضضم دوفوو نملا دوفو ىلع يوتح دوفولا

 ظ ىلص يننلا جاوزا نتاع كفاللا ربخ تاتك# د هيلع هللا ىلص ينلا

 ملسو هيلع هل لص ينلا لامح .كاتكا . ايارسلا باتك ملسو هيلع هلا

 باتك سو هيلع للا ىلص هللا لوسر هنع ىهن ام باتك .تاقدصلا لع
 . سو هيلع هللا ىلع يننلا بطخ باتتك . هنع هللا يدر ركب ينا ةجح
 باتك . لسرلاو متاخلا باتك" ملسو هيلع هلل قع ىتلا راعا بانك"

 ةقدصلاب تس رهف (؟) يسانلا تسرهفلا يف. )١(



 ملا 4 ينئادملا دمع نب ىلع
 عججا رفدق شيملا نافيرارف هتبنا نانقلاب راع كيننا ٠

 يئئادملا ناكديشخالانبا طخ تأرق لاق "”ميدنلا قدما نب دم ثدحو

 رمت وءاو رمعمو درفلا صفحو لاق ثعشالا نب رمعم نالغ نم اكتم

 حور نإ ميركلا دبعو صاع وناو مصالا 00 يثادلا سلا واو [

 دمحا نومأملا سما لاق ينئادملا ثدح.ثعشالان. رمعمنالغ اوناك "نس |

 مالسلا هيلع بلاط يبا نب ىلع رك ذ تاخد ايف هيلع يلاخداب فسوب نبا |[
 ةلس وبا ينثدح تلقف هل ةيما ين نعل ركذ نا ىلا ثيداحاب هيف هتثدخ

 تنك لجر يللاق لاق يراصنالا هللا دبع نب دمحم وخا هللادبع نب ىلا |
 عملا اعاو 5 الو 0 الر ادع يعد دحا مما ال تاعج ماشلاب

 دقو .هراد باب ىلع.نيلاج لجر,, تزرف لاق دياولاو ديزيو ةيواعم |[

 يا لاقف ًاثسح ثيعسا هل تاقق ةَتْسا ننسح اي لاقف هتيقستساف تشطم |
 نومس ماشلا لها ناف رفعجو نيسحو نسح متوامسا ًادالوا يل نا هللاو

 تيمعس امناو هققشيو هدلو نملي اندحا لازي الو هللا ءافلخ ءامساب مدالوا |

 كتننظ هل تاقف هللا ءادعا نعلا امنا تنعل اذاف هللا ءادعا ءامماب يدالوا
 دق مرج ال نومأملا لاقف كنم رش اهيف يلمس انامل ل ]

 بالصا يف نم نمليو مهتاوماو مثايحا نعلي نم مهيلع هللا ثعت ظ

 باتك نم القن يبئادملا بتك تسروف.ةعيشلا ينمي ءاسنلا ماحراو 3

 يفو : ةعبس باوصلا نأ ىلع ق مح<٠ هبث (5*) ٠٠١ ص تسرهف )١(

 صاع وباو ديعس وبا ميركلا دبع هتينك نكلو « ميركلا دبع يماع وبا » تسرهفلا ||
 ةديبع وبا وه رمعمو : هللا دبع همسأ



| يذلا يركلا اذه ىلالاقف نسملا اباي نبا ىلا ىحب هللاقف نيعم نب ىح
 

 سوا وا ”يونغلا ليفط لاق دقو ظفللا ىلع لمحف اكب شرجلل زوجمو اذه أ

 ظ « ينئادملا دي نب يلع »© منذو
 ا فيس نب دم نب رمع طخ نم تاقث . تاقثلا نع ثدح اذا ةقث ناكو

 أ دمج نب سابملا نب دمع هللا دبع وبا يديززلا نثدح يدادغبلا بناكلا
 | نب يحيو يبا ناكلاق برح نب ريهز نب دمحا ينثدح لاق دم يبا نبا
 ا رف لاق سعصمم باب ىلع تايشعلاب نوساجن يريبزلا بعصمو نيعم
 ” الأسع نصخو ملسف ةنسح ةزبو هراف رام ىلع لجر تايشعلا نم ةيشع

 | نسملا اباي اذه نمو لاقف مماردو ريناند هلفسا ىلا هالعا نم نا الع

 | هم 000٠| يأ لاق ىلو الف لاق لصوملا ميهربا: نب قصسا دم وبا لاق
 | وبا ثدحو . يتادملا لاقف لجرلا اذه نم تلقف يبا تلأسف لاق ةقثث ةقث

 ] دعس ينا نبا نع رامع نب دمحا نع هل فيحصتاا باتك يف يركسملا دنا

 | 00001 راج  ةيثئاد نبا يل لاق. لاق نوهم .نن نابنلا لاق قارولا
 ْ نم فرط لع ريب نا دارا نيح ديلولا ن . دلاخ ثيدحن ثدحتف يب .؟|دملا

 ] عفار هليلد يف رعاشلا لوقو ماشلا فارطا
 ىوس ىلا رقارق نم زّوف ىدتها ىنا مفار رد هلا

 اك شيملا اهراس ام اذا اسمخ

 | نم هلع نا تلعو اوكب ناكل شيملا ناك ول تلقف شيملا لاقف
 00 نللا ةياورلا نا. ةفئاغ: نبا لوق اما .يركسنلا لاق... فصفلا
 يف مثو دّقف اوكب ناكل شملا ناك ول هلوق اماو حيحص وهو لاق اكوهف

 رج نا
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 ا اهاتعم تلاقتق ءاسنلا تدل يلوق اهل لاقف اهانعم كللوقا نا دبر ىضاقلا

 كجوز ةيم ال لوقي وهو ىضمو هرام برضف يضاق اي اهكيلت يضاق اي |
 يف باتك هعمو ناسنا هيقلو لاق . ير يف كجوز ةيل يرجح يف

 ةربحم وا ةاود تاه لاقف هيف هيلع دبش نا هلاسو هايا هاطعاف قب رطلا

 قال ةيشاو“ يراد ىلا لززلا :نا هتريصان كح و لاقف يعم ام لاقف

 نم كليو هنم بتكت ام كعم سيلو قيرطلا يف ينتضرتعا لب يتاودد

 نواحلا كتسد لثم ًانئاق هربا نوكي.نا ثحي زيلعدلا يفءكيلب لإ

 ىضمو هكرتو

 *( فيس يبا نب هللا دبع نب دن نب ىلع ع
 دبع نب سمش دبع نب بيبح نب ةرمم ىلوم نسما وبا يثئادما

 ىلا اهب لزب ملف دادغب ىلا اهنع لقتل مث نئادملا نكس يرصن فانم

 نب دمحاو ةمثيخ يبا نب دمحاو راكب نب ريبزلا هنع ىور . هتافو نيح

 لاق ةبالق وبا ثدح . مريغو ةماسا يبا نب ثراملاو زارخلا ثراحلا

 دائسا هل نسل :تللقق_نسح هنأف نمم لاقذ ثيدح ليلا مصاعابا تثدح

 .دانسا نسحلا وبا هللا ناحسس يل لاقف ينئادملا نسملا وبا هينثدح نكلو

 يئادملا درس ةماسا نب ثراملا لاق ٠١” ةنست امو ٠١ه ةنس يئئادملا دلو

 يف هل ليقف ةنس ةثاملا براق دق ناك هناو ةنس نيئالثب هنوم لبق موصلا

 3 ةزمبلا ءاعتسم ونال ناكو شيعا نا ىهتشا لاق يمتشن ام هضرم

 لصتاو تام ناىلا ام لزب ف دادغب ىلا راسم نيحدعب نئادملا ىلا راص

 هءافو تناك هلزنم يفو هلزنم قرافي ال ناكف يلصوأا مهربا ن قحساب

ْ 
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 دقو اعبق هريغ يف الو ينانقلا يف عمس نا بحا ام تاقق ًامبق يئانقلا يف
 ظ | ينانقلا داعو هئيعب س احلا ينانقلا غلب و ىضمو لعفت مف عطقتل تيضوأنلا

 ظ ام ىضاق اي هل لاقف امداخو السم هيلا يخونتلا لخدو ار "قاب دانا

 | ةونعالا انالوم اب لاقف "يف كنعطو يل كركذ يضتق ابق كب تلف

 أ هيف كتناوادمو هيلا كلم يفو لمع كلثم ناتسراملاف ونجم تنك اذا لاقف

 ظ يراصنا اي كطابخو كنونجم مث اذاو سانلا نع كل فكو ةطصمو باو

 ذخأف نيناحلا هناوخا عم هسيحاو ناتسراملا ىلا هلمحا (هباب ىلع فيرعلل

 ظ ىآ تيكرف ةصقلا تفرعو سئرلا لاق هيف نحو ناتسراملا ىلا لمحو

 | هنع جرفا ىتح هقراش مل ف نانلا نم ءاسؤنلاو. ىضتوملا ينفلو ينانقتلا

 ظ ًاضئار "اه قي رم ىأرف امو مسقلا ريا يناقلا تاتساو " 'بففللاب

 ونا لاق ىذمو هنع داعو اخ لاقف حرا ملف اعاةيع اع طلاق

 عرزملا نب روصنم يبا ةجوز فالعلا نبا تنب امون هتيفلو نسملا

 ممعتنو ةبرضملا ةبملا سبلب سبلت ي ءذلا دحلا ىلا ةرهاع تناكو

 نيرايعلا عم ىف اليل جاو ةقردلاو فيسلا ذات دايقملاب

 ىلا ركسلا اهم ىهتنا اعرو اهي ىلا اره دويتو ركشت نا ىلا :برشتو

 كلت ىلع اهحوز راد ىلا تيناتتلا ابلمحف هعم أهرما كال ال يذلا دملا

 ناكو ماردلا ىلع اههتكت يتلا ءاتلا هذه ىنعم ام يضاق اي هل تلاقف لاحلا
 يخونتلا نا ةمالعلاك هنولمعل "يث * اذه اهل لاقف نزفلا راد يف رايعلا هيلا

 'اا1 تاو تبذك تلاقف يتبسن كاوا نيتءانلا نين اح راملا لوتب

 ق اهفذح ةياكملا هذه )١(
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 انا اديس اي مف مالغلاو لاطأو ةراهطلا تنب لخدو هباين علقت لخدو

 ىتحربصا ارخا ىتحربصا كليو هل لاقف ةعاسلا ىلا راهنلا ةوحص نم دعاق

 كلئطب ك تاخد لخدا لاقف هنب لف يلصيل انضوت مل ارخا ىتح ريض |.

 لاقو اهأرقف ةعقرلا هاطعا لخد الف ينتننجو ينتريح هللاو دقف سملا

 هب رش ءيش ياو لاقف يديس اي ةءادلا لاقف حالملا اذه مسا ام كليو

 لاقف هدعب ام يردا الو لباس فالا ةسمحخ ىرا هيلع فقا اف كليو |[

 منلاو رقبلا ارخ لاق نيقرسلا اموهل لاقف نيقرس لباس فال | ةسمخ ان ديساي

 ]| فني ذخأف ظاتغم.وهو هيلا نطبنو ارا دهاش انا هنا وظن ساس
 ىلا ءاجو هجرخاو هيف نم مدلا ىرج نا ىلا كفو هسأر برع و

 نودبشتس دوبشلا "اذه اي هل لاقف هيلع ىرج ا هثدخ هللا همحر سيئرلا

 هل هزاو ةليمج نم وكتد رصعلا دعب يضاقلا انءاجو قمجا هللاب تنا ارلغا يف

 هيلع انكشف هيلا همم ىهتنا امو هيلع هنونج هرجامم رذتعيو هب هلكوتو

 علل وبا سييئرلا يبثدحو لاق ”' ٠ هيلع هدروا امب ةبيط ةعاس انل ترءو

 بره دقو 55 يخونتلا مسقلاوبا يالا يدنع رضح لاق هنع هللا يضر

 دم دعس وبا رظنو رابنالا ىلا جبرخو دادغبب يئانقلا هللا دبع وبا يفاكلا

 مانو ميحرلا دبع يف كاان يخونتلا ناكو ميحرلا دبع نب نيسمحلا نا

 نشخو دازو حيبق ًاقادص يل ناكو يئانقتلا و ذب ادبف مدادضا نع

 كاذ ' لك مطخو فكي هلعل يندخم ىلع تيقلتساو ينع تضمغف طبخو

 مخمل نأ تس نما كنكلو مئان تناام للاو لوقبو ينكر حن يلا زفقف ينم

 ١ ق اهفذح ةءاكحلا هذه (؟) ريدم اي ق )١(
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 | ني مدرسدك 4407 ةنس مرح ا يف يفون نا ىلا ةنس ذنم مسقلا

 ةلز ىلع هل فقو ام ةنس نيتسو افين ”ثهه ةنس نايعش نم فصنلا ءانالثلا

 ةجوز ىلع دوبشلا نم ةعاجج عم دبش هنا يهو ةباكح هل ركذاو . ةطلغ الو

 اوعمس الك هل ترقا رارقا يف ءابقنلا بيقث يمعثاملا مامت يبا نب نسملا يا

 ةرقملا نا مدنع دهشل نم اوداراو كاذ مهعنش مل ةراتسلا ءارو نم اهرارقا

 نا حبو مل لس ىتح اهودهاشدنا وا اهنيع باتكلا يف ةروكذملا يه

 هدلو جرن هيف مات يبا باطخو كلذ ىلع اومدقت ملف ةفرعلاب هيلع ودهشب

 نم اليلق اليلق هل لاقو هسأر لبقو هرج ىلا هذخاو يخونتلا هل م اقف اهم

 تفتلاف يبس هل لاقفاهماع اندبشنو انديمو جراتيبلاءارو نم 0 يتلاهذه

 نم اندنع ةرقلا نا كدنع دبشا اناف ةداس اي اودبشا ممل لاقو ةعاججا ىلا

 لاقو مهعم دبشو اودبشف اهنيعل باتكلا يف ةروك ذملا يه ةراتسلا ءارو

 هتس ريغ ةراتسلا فلخ ناك وو هيف نحن ام فرعي ال يص اذه دعب نم
 الأ نسهلا وبا ناك دقل يرمعلو يتس يه لاق اهنيعب يه تناك الو لاقل

 عاتباف ةليمحت فرعي مالغ انل ناك نسحلا وبا لاق . المع اذخ لوفي نإ ني

 يف رجلا انحارق ىلا هلمميل ةبادل فرعي حالم نم ًانيجرس لباس فلا

 ظ هللا يضر سبئرلل كاذ ةليج ركذ الف رجلا . لوسا يف رطل ى سبع رم

 | يرجي نمو رادلا يف محملا ينعي هيف دبشاو اخ هيلع ىتكا هل لاق هنع

 | نا ىلا ءيث ىلع يولي ال هب ىضمو ةعقر حالملا ىلع ةليج بنكق هارجي
 ظ هيلا ماقف فئاص نامزلاو بعت نقاح عئاج وهو نينالصلا نيب يخونتلا داع

 ظ دعقا هل لاق ةدابش لاق كلام لاق نالف مالغ لاق تنا نم هل لاقو هل اعدو
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 2 مانا ينكرتت اف تلق بردلا اذه لخدا الا بوتا وا يضاقلا انديساي

 .: هللا ةتعل. ىلا هتجرخاو بردلا ىلا دوعب ال نا فلقس رقتسا الا ١

 حبق هيلا وككد وهو امهنع هللا يضر دلاولا 8 دنع 0 هتارو:لاق

 هبضغ '' ىثاننو هنم هضغو هل هدصقو ءاسؤرلا سيئر ةلسملا نب سقلا يبا

 لاقو هكساز قوف' ىلا :ابعفزتو سقزلا ذب نيدا :نم د ذننلا الا

 و بارتلاو اصحلاو لمرلا دعب يبايث ىلعو يرجح يف لاب دقت هللاو
 دقو فرصناو ماق كلذ يارا كبت ضرالا اهب برضف ةاودلا

 هك للف ينادنأملا دعس وبا ينادحو لاق . هنم نيبحعتم انيقو يحس

 فاامجلاب هراد ىلا ربعيل ةفالخلا راد نم امون جرخ دقو يخونتلا يضاقلا عم

 انه لامن شاي عشاي نوحالملا هن حاص ىلعم ربم ةعرششم انغلب الف ينرغلا

 نم اذكو اذك يف فاذجمو 5 يدرب لك محل لاقو فقوف انه لاعت

 مث اذكو اذك أي يخونتلا يضاقلا يا لعيو يقرب نحال 90 ماس 8

 مالغ هءاجو كلمضلا انتم دق اناو نوحالملاو مهقنيو مهبسي وهو لزن
 بذِكخ كلذ نم مالغلا ىب واو هف هدبشل ره اباتك بتكو جوزت دق

 لاقف يضاقلا هظحلو هلو هئاممل ابعطش لعجو يناقلا ريصح نم ةقاط

 زاهملاو شامقلا كيلا هب لمحت نا ىضتقي باتك يف كل دبشا انا اذه اي
 يريصح عطق لودشم كناو كرما نالمجبو كتيب نارمعب ناذللا

 فرصناو هذخاف هيلا هن يرو هيف دبشلملو ًاعطق تاتكلا قشو ينيب بير رو

 ونا يضاقلا دبش لاق يدلاو نيس وبا سيئرلا ينأدحو لاف امي

 ان هلعل )١(

 موز
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 . اقرتفاو هوعفصف هافق هافق هدضب وا كتعقر يف هب تنكح دق امب تقولا

  يضاقلا لعأم وب تلخد لاق يئادن ا“ ”دعس وبا ينثدح ةمعنلا سىغ لاق

 ١ نم ينثدح يل لاقف هربخ فرعتا ةدمر هنيع تناكو يخونتلا مسقلا يبل

 | الطر نيرشع وحن هيف ًافسنم تير تاقق كي رط يف تيأر امو تيأر
 | ةعاسلا فسنملاب ىلع دمجا اي همالغل لاقف هلثم تبر ام ًاطاقل ادازا ًابطر
 || لاقو اهنف يذلا ءاودلا نم اهاسغو هنيع لُخ هب ءاجو هعاتباو دمحا ىضش

 || ابطر لكأت فيكقف ةدمر كنيع يديساي تلقف لك ١ ىتح لكي
 '000 لاق دانققو نوح هتممللاو لك اذ ىتفي, طلو أذ بت يمض لكل اقق
 ظ يذلا عطنلا فرط لاز اف ةديدش حر تبهف هدنع ًاَنئب ةليل تنك لاق

 "ا ةئاسموةعاسلا طوقس اذه لاقف هسار قفصيو ليو دعصب هتحن

 | لاق يضاقلا ينثدح لاق يتثدحو لاق . انكحضو كلوضف لاقق انديساي نم
 | اعايص حيصي ثغ دحاو زاتجاف اان ةلوليقلا تقو يف ًاموب تنك
 لك ذخ مالغلا دمال تلقف لاعنلا كاش لاعنلا كاّرش ينظقباو ينعزا

 ١ لعفف ام لغتشنو اهمريل لجرلا اذه ىلا اهجرخاو يراد يف نمو يل لعن

 أ ىضمو هثرجا هتيطعاو رصعلا تيلصو تهتنا مث تيفتكا نا ىلا تمنو

 | تلقف ينهناو حاصف متان اناو ءاج تقولا كلذ لثم يف دغ نم ناك الف

 | تقولا اذه يف سمادما نم اذكو اذك "صام اي لاقف هلخداف هلخدا مالغلا

 ةحرابلا انآ كلغلبا انباب ىلع حيصت مويلا تدعو انل لمن لك تملصا
 لاقق هافق اهحالصاو اهلمعل مويلا تدع دقو اهانمطقو لاعنلاب انمفاصت
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 بو ردلا ضعب يف ًاموب زاتجاو لاق . ماقو لو ًارفغ مهللا ؟رفغ مهللا هل | ]
 مون اهتقزر امل تلاقف يتخأ اي كننب رمع 5 ىرخال لوقت ةأرما ممسف |

 راص ءارظب اي لاقو اهملا هسأر عفرف طايسلاب برضو يخونتلا يضاقلا رهش |
 اديحأل نينيعلا شمع ناكو ٠ نيم اعراب تاليوأت كذب ران يعفص ظ

 وبا هيف لاقف حاتفنالاو ضيمغتلاو عافترالاو ضافخمالا نم هنوفج |

 سعاشلا كباب نب مسقلا

 اشعتلا مث ضاغو اشتنا يخونتلا اذا

 اشم نا نش وهو ت يشم نا هيلع ىخا

 اعمحج قاري الو :ةلقا :هاراا لا ظ

 هيف يورصبلا لاقق برضلا واح
 ريصتب الو. مبا نبل ١ ضاق لامجالا ضنا يفو
 ريعشلل نيذاربلا مق هيلا ىتجم ام مظقب

 وهو قيررطلا ىلع ىخونتلا ىلا لجر ءاج هنا تثدح ةمعنلا سرسغ لاق ||

 اهقااذإف اهحتفف ًاعرسم دعبو ةعقر هاطعاو هرامس بكار
 شيفلل دجححس هناك ةشاهب ىخونتلا نا

 شيلا يف ممورتلا ةلعب هناكيش نامالغ هل ظ

 هءارو اودمف ةمقرلا يناطعا يذلا ةبحقلا جوز كاذ اودر لاق اهأرق الف ْ

 نا يبرصاو سانلا ضعب اهمناطعا ال لاقف كنم ةعقرلا هذه لاقف هودرف ||

 تاه ةبق فلا جيوزاي نانرقاي ناهشكاي هل لق لاق كيلا اهلصوا |
 كلذ مكحاو مهيلا ينم نوكي.ام رظناو يراد ىلا كماو كتخاو كتجوز ظ



 1 ؛# يخونتلا نسحملا نب ىلع راش

 برضلا رادو ءاضقلا نم ربش لك يخونتلا لخد ناكو لاق . ثيداحالا

 باعا ىلع قفنب ناكو ؟يبث هل سيلو ربشلا رهف ًةرانيد نيتس اهريغو

 | 00( اقل ناكر هدنع نوتيم اهريغو يروصلاو بيطخلا ناكو ثيدحلا
 | ةدع ءاضق دلقتو ثيدحلا يف ًاقودص ًاطاتحم ةدابشلا يف ًاظفحتم ثيدحلا

 || انثدحو نيسيمرقو نادربلاو ناجيزردو اهلامعاو نئادملا اهنم حاوب

 | افي رظ ناكو 1 مق مكهتافوو هدلوم ركذ دعب هخم ران يف يناذمحلا

 ا تاخد يناغمادلا نب هللا دبع ونا يضاقلا لاق ةردانلا ديح الضاف الس

 | يل جرخلف هنس تلع دقو ليلقب هنوم لبق يخونتلا مسقلا يبا يضاقلا ىلع
 | هللا )01 راو هللا ءاش نا شيب ثقف اكب هآر ايلف هترراج نم هدأو

 ظ دشناو اهي الا ىنرتي ام هللاو تاهه لاقق هب كنيع
 ١٠ رسايفذلا دعنمددتل . :٠ هيلع الك ىفلا دلو ىرا
 2 ]0 فيري نا اماو . اوذع-هفلخي نا اماف
 ا ةرشع قادص ىلع اهنقتعا دق ينناف هما نم ينجوز نا ديرا لاق مث

 أ نب لع نب دمح نسملا ودا وهو امتر ىلرت لاق م ناكو تاعفف ريناند

 | ضرقتاو 46 ةنس تام مث هتدابش هللا دبع وبا يضاقلا لبق نسم
 يف دلو يخونتلا مسقلا يبال دلو نيسسملا يبا نب نسحلا وبا لاق . هتدي
 أ روبش ذنم تنك يضاقلا اما ءاسؤرلا سيئر هل لاقف :٠4و فين ةنس

 أ ذنم دالوالا هنم نوكي يذلا ناشلا اذه فرعت ال كنا يل تلق ةبيرق

 تناو نفلا اذه ىلع ةردق الو ةوبش الو كل تيقب ةساح ال هناو نينس

 | لاقف يضاقلا اهلا بذاك تنا نيلوقلا يا ينف هتقزر دلوب يدنع رقت مويلا



 ١ * نحمل نب  كرابملا نب ىلع »#

 هل تدشلاو ةبلطلا هنم عمو ةدئم ةم ملا |.

 بصف هعضوم طرشلا ىنمم نم .٠ هنال ىنب تقولا ىنمع مسا اذا

 بدنا رملا عضوم ف هدعب امو هناوج قعم بصنلا هيف لمعيو :

 نبدلا حالص ىلا اهبتك ةديصق نم ةدب رللا باتك يف هلو

 انيماولم ًاسنرد نصا دق نك ناو .:.املامملا .قيتقياب طم

 1 اهحيدم نمو
 اًمزاوحلا فورملا هيضاوم راصا ًاعراضم العف ءادعالا تناك اذا

 *« يخونتلا مسقلا وبا نسحلا نب يلع اع
 نب نسحلا نب يلع مسقلا وبا وه بسنلا باتك يف يناعمسلا لاق

 رباج نب ميك نب مهرب نب دواد مهفلا يبا مساو مهفلا يبا نب دم نب ىلع

 ورم نب رازن نب حرشنب طب رم نب كلام نب ديبعزب ددز نب 'ىناه نا |
 نب بلغت نب ةربو نب دسا نب هللا مين نب مهف نب ورمع نب ثراحلا نبا

 ناسيك نب دما نب ىلع نسملا ابا عمس ةعاضق نب فاحلا نب ناواح

 هنع ىورو يوسنلا نايفس نب نسحلا نب كلعس نب قاحساو يوهعتلا

 اهف تام هتنادح يف ماكحلا دنع هه دايش تلبت دق ناكو بيطملاا

 بيطخلا لاق اهمرحم يف 440 ةنس يف يسونب الا نب ىلع نب هللا دبع ه د

 ْ ماب ٠ ةنسنابح نم فعلا ف ةرصبلاب تدلو لاف هدلوم نع هتلاسو

 ناكو 'يبايرملا رقما ردقلا بانك م دينع ناكو لا" ايلزتسم ن١
 هيلع هتأرقو هب هتبلاطف هجارخاب هتبلاطم نم نوشاحتي ثيدحلا باحصا
 كلت نم *يبث ىلع ضرتسب مل اتك اس يخونتلا ناكو. لاق اك وا اوعمسو



 8 * كرابملا نب يلع » باب

 000 شو هنط تارقف تئش ام ًازقاو تممس ام ممكاف فيررظ

 | نم لوقي هل رظنم نم وه اذاف اذ نم لوقا تفتلاذ يبعك ذخات ةراجملا
 | يتايحللا ذخا دقو بيطلا وبا لاق . مويلا هتعادلص ىتح ةلع رقت تنك

 أ ىلع هيدمعو يبمصالاو ةديبع يلاو يتابيشلا ورمع ىلاو ددز يلا نع

 لهاو نييرصبلا نع نوذخاي مهلك ةفوكلا لها كلذكو يئاسكلا
 أ نوكحم نيذلا باىعالا نوري ال مهنال مهنع ذخالا نم نومنع ةرصبلا

 رداوئب يلع ابا امور تركاذ صئاصلللا يف ينج نبا لاق . ةح مهنع
 | لوقب مسقم نب نسحلا نب دم ركب وبا ناكو لاق ةسانك لاقف ينايحللا
 ظ هنم أضغو هيف احدقو ةءاور ٍض هب هلصب ” ال هءاتك نا

 ظ *( يلع نب يلاعملا يبا كرابملا نب يلع )٠ع
 )000 بل نيملا وا.ةيوناب نب قالا دبع نب: كرابلانا

 أ باعصا يف ناذ دهازلا نباب سيلو باشا نبا يحابض يومتلا ةدهازلا
 هللا ةبه نب دمحا وهو ءاه ريغب دهازلا نباب فرعب نعل :باسلغا نبا

 ظ ملسلاا ةما اهمساو هما يه اهب فرعي يتلا هذه ةدهازلاو هباب يف روك ذم

 | ةظعاو تناكو شي رحلا يبا نب نسحلا يب نب يلع نب ميهربا تنب ةكرابلا
 | ةحملا يذ ثلاث يفاذه ةدهازلا ننا تام ثيدحلا تور ةروبشم

 ظ ناكو ةيرفظلا ةلحمب رثبلا بردب ممل طابرب هتدلاو دنع نفدو هو4 ةنس

 ىلع أرق ومنلاب ةديج ةفرعم هل تناكو هتايح يف ةبرفظلاب نكس ًاضيإ
 ظ باشكلاا نب دل يبا ميشلا ىلع مث يرجشلا نب تاداعسلا يبا فيرشلا

 هلضي ىف (؟)
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 5 6 كرابملا نب ىلع * 5

 عسبقت اب اناغل علطت يبا ةلزاغملاك عوبق عولط

 هسفن يثري هلو |

 يدبك يفو يبق يف نيشمتى تح 2 ةعرسم ضرالا تانبيلاتبد
 دمزلا نم اهمحا تنك املطو ةلئاس دللا قيوف ينم نيسلاو

 * ينايهللا كرابملا نب يلع ٠

 هنع ذخأو يئاسكلا نع ذخا نسملا ابا نك مزاخ نب ىلع ليقو

 يف يوغللا بيطلا وها لاق ردا ونلا باتك لو مالس نب مسقلا ديضاوأ| َ

 يع لد 0 نمو نيبوحتا ارش

 رج ولا ينئدح نك ينايلا يم ليقو واول باتك ا ظ
 تعمج'و رمح وا لاق ينايغلا نع هنا نع يسوطلا نب ورم يبا نع دهازلا

 ينايحلا اذاف موي تاذ يئاسكلا دنع نم تجرخ رمحالا لاق لوقي.ًابلعت |
 هذه هيلع ًارقال يئاسكلا ىلا يل عفشتف لخدت نا بحا يل لاقق سلاج |
 لدي ضيفي وه  لاقف هل“ تاق ٍيناسكلا ىلا تلعبش ١ رداونلا |

 ينباجاف لعفت نا بحا هل تاقق لاق م ينايمللا ناكو رمحالا لاق حورلا | ظ

 هعم طسبنت ال لف اذكو اذك يل لاق دق هل تاقف ينايحالا ىلا تجرفن ظ

 يولم ينمرك لع سلاج وهو هيلع تلخدف يتايحلا لاق هاياو يعد ظ

 اهتفي وهو ديمس ةرسك هدبيو ةيخطب هسأر ىلعو ةرهشم ةبرادقم هيلعو |

 ذيبنلا يف لوقت ام يل لاقف لاق هدسفا دق ناطلسلا ناكو بلع لاق مامحلل ظ
 تنا لاقو ينم كصضف لاق هوسفا مث هوسحا تلق مث لاقالا 4 ظ



 0 * يناجنسلا مساقلا نب ىلع #3 لاا

 | هقبس نم ىلع راعالف اذهولوجلا باقعا ىلع عجارت دقن هعبتت ناو لوبا

 ١ روبشلايناشاقلا رعش نمو . ناهرلا بصق ىلع يلوتسملا نارقالا قابس

 ١ ظفاح ةدوملا بابسال .عارل .. ةضغب ريغ نع ترصقا ناو ياو

 | ظئافملا كيلا ينينثيو ىباف ىرا ام دصلا ىلا ينوعدب لاز امو

 | للاغاو ىوملا يف اروط نبالا ىذقلا لغ يضغاو ىتملا رظنناو

 * نسحلا وبا يتاجتتسلا مسقلا نب يلع )+
 | باتك بحاص وه لاقف يز رخابلا هرك ذ فاوخ ةبصق ناجنسو

 ” 2 الالا لغو ناننالا نم. نيملا ل ٍبدالا نم هلحو نيفلا نصتخم
 ظ اهلوانتم نم اهفوطق ىندأو اهببلاط ىلع ةفللا قيرط لبس دقو نيعلا

 '”0000آ لم قايذاتملا روحح ىرت داكن الو نيلا باتك ةراصتخاب

 . || يلوا لاونم ىلع ههسنو دابعلا تمس ىلع هيف ىرج دقو داهزلا رمش
 1 هلوق هنم يلا عقو امش دابنج الا

 عنصتن  ينلا اناسدل الوقو ةلاسر يل الماف اموق يليلخ

 عمبساو درست امو :انسلا يب نعاف قلما ةعادخ اي كانف ع

 عنقتت يرفدت ام ىتم اناف ةئزب نويعلل لحب الف

 عمطمكيزاخم نمأمو. حال اذا ٠ اننويع"” انمسايلابوشب يطغن
 عتع يراوعلاب موب باط لهو . ةراعتسم ةعتم الا تنا لهو

 متسع ,ةانيعر امم .اننبب لف . اهلك كيعارم يف انلجو انعتر
 عشقتت لظ ثيفلايج رص اهاجر الك ةءاهلاك بولخ تناف

 كانن معمل 4(4)



 ؟6/ # يناشاقلا مساقلا نب يلع 7

 هتءاسا راثا نامزلا احم دقو ممن هتبحم نيعب هلمأتبو هتدوم رتس هيلع لبسبل |

 يدل هتابطاخم يف هرب مباتتو ىلع يالوم لابقا نم هب ينفعسا امئب يلا |

 هباجاو . رومغم ناسحالا اذه ةبانج لكو روفغم ةمعنلا هذهل بنذ لكف |

 اهنم تايب هزادص باتكب بطال ظ

 اهقرافي ال نسملا مدقأو اهتدارس تدم ىراذعت دن ظ

 اهقطانم تقطنا دقو انع اهحلامد تسرخا اولا ١

 اهشاعي اهرطق يني امو اهنساحم تزر/ءا ةضور ما

 ابقئارط اماز ةفقيدح  اهعئاط ةرقف تقرشا ما

 اهقباوس ىلعلل ترج دقو 2نسح وبا ىلعلا فلح هل
 ابتئاقد ىبمت ناعم سغ ةلماح ظافلالا كلت هلل

 ابتقاون ءانبن روس. ٠ قر ”:انكلكتن ءاهزاميا ٠

 ابقلتمن ل ةيورلاو اهتقلع تايبا يالوم ءاقن هللا لاطا هذه ةليوط يهو ظ

 | ىلا انوكسو امافوو سفنلاب ةقث الا اهقنتعت ل ةركفلاو اهمف ثقنعاو

 دكلل تحسفو هنانع دهملا تيطعا ناو يناب الع لب اهئافصو.ةحنرقلا

 فيصولا ىلع عانتمالا هب اهفصا ام رسنا ظافلا نم درو ام نادا م هناديم

 اهنم يمس عرق دقلو اهادم غلب, نا بانطالا نع دعبلاو اهاضققتي نا

 يرابداو يلابقا نيب رتخسلا رودقلاو يراكفا ناب رطخ زجعلا يئارا أم

 هنع ليف ديت ذاب منو هدنع لقشن لوملا ةليضف نا يف تركفا نا لآ

 لئاطب ىلغح نا توحر اخفض هنلاط نا انهن تلقت رطاخ كَ باثف

 «هنع» ق )١(

 م



 « يناشاقلا مساقلا نب يلع اا

 000 0 لول ةجبن كونا. جب ةبرك كو يا ةحرف كت
 "1 لاج زئاو هيف لبنلا لالخ عماجو هل لضفلا لاصخ بهاو هللا تاأسو ْ

 ا معنا ظدح ىلوت, نا هناكك ناوخالل ةيزملا لاك منامو هتاقتبب نامزلل ةءورملا

 | ىتح ةياعلا ميشلا كلت ةنايصب ةريطخلا جئانمل هذه ةطايح ميدبو ةسيفنلا

 ١ هرامضم يف اهتاياغيدقا لئاضفلا ز وجو همايا يف اهلظ> ىلعا مراكملا يفوتسي

 | !١ داها تبكي دو وذ حبضو 0 صقان دمكيو لضف وذ 5-5
 غراف لغاوشلا ينم تنكاذا الا يالوم ةبطاخل يسفن يضترا امو: لصف

 لالك عم يب فيك راكفالا ميس راسالا قاطم حراوملا ىلخم رطاوللا
 | ةينلا ىلع لوعملاو ةعيبطلا ماتساو ةحنرقلا ماهمتساو مبغلا قالغلاو دملا

 ظ ضحلا ءالولاب يهو ةديقعلا ىلا عجرماو ةفرشكما كل غلا ربظب يالومل هو

 هذه ءارو رذعلل راح ال م لاوحالا هذه نيب بسلا لا الو ةفورعم

 امم ةديصق دابع نب مسقلا يبا بحاصلا ىلا بتكو . لالملا

 اهقراو اهءاجرا فحو ١ ابّمساب نحجرا مويغلا اذا
 "00  ةربعا تلفتحاو . :ابعماول .ةنحرف تنسشاو

 اهتراب اهفانكأ وحن 2تجتن ةدلبل ىبوط لبقو
 ابقداو مانالا ريزو مرق ا ايا ىدنلا ثيغ قسيلف

 امترانا ةيحنرا جراب يالوم ءاقب هللا لاطا هذه لاق مث ةليوط يهو

 در نم "يلا بجتاو بارشلا درب. نم يتلغل عقنا يه يتلا يالوم تابطاخم
 | هتمذو هتناما لظ'””هنكسأو هتدهع نم هيلا ارا اع ردصلا شال بابشلا

 «نم » طقس هلعل )١(



 6 ه*# يتاشاقلا مساقلا نب ىلع ْ

 ميحرلا نجلا هللا مسب ىلع يف اباتك ف نص هنا هلع لضف نم غلبو مدقلا |
 تافنصم فيرصتلاو وحلا يف هلو ةقرو ةئاملث يف عقيو ةلمسلا هامسو

 ريرضلا ديعس يلا نع ملسم نب قاحسا نع ينزملا ىور دقو ةعفان ةفيطلا ا

 :*( نسحلا وبا ىتاكلا يتاشاقلا مسقلا نب ىلع ٠ ظ

 ةعاربلا يف نيمدقتملا باتكلا ةخشم ةيقب لاقف '” ”يلاعثلا هركذ

 لضفلا تاجرديف نيقرتملا ذا تابضه يفنيلقوتملا ةغالبلا ةمزا نيكلاملا ظ

 ءاتب هللا لاطأ يناتك : ةلئاسر .نفن : ةقئارلا رامشالاو ةديلا 0 ظ

 عراوق نم لح نييو هباطخ يف هرب ددجتل لذج نيب ددرتم اناو يالوم |

 محتال هينذاج تعترف هرابم ضاير يف يسنا نانع تيلخ اذاف هباتعو هرجز ظ

 ءوس ناك وا ترذتعال 5 تنكولو تعزف هنظ ءوس نم قافشالا ظ

 رافتغا هضس ال م رك ي وقح هنم تذعلو تفرتعال دلو يب دهظ

 ةبطاخلا هذه تقلع : لصف . رئابكلا نع متصلا همظاعتي الو رث ارجلا

 كلذ ءاروو يندستق ىتش بابساب رطاخللا دكو ينفنتكت لاغشالاو

 رار“او لغاوشلا ةدايزب رطاوللا ناصقتو نسلا ءافتراب نهذلا لالك

 دئاز بابشلا لبتقم ءوسلا نم هذيعي هللاو يالومو ةداعلا ةقرافمل ةدالبلا
 الو هزايضم كاودل ل لع ىلا لئاضفلا ددجتم لئاخلا فنتإؤم بابسالا

 ينضرع ناو فشككتلل ينضرع دقف هتلجاسم ىلع ينام اذاف هرابغ قشي

 يالوم باتك لصو : لصف . لمجتلا بوث ينبلس دقف مناتتلا ةنحم ىلع

 بحاصو ب بحاص فدح (”) تعزفف هلعل (؟) ( *:٠١١ ) ةميتيلا يف )١( ظ

 هنظ ءوسو هنظ ءوس نيب اك ةميتيلا 0



 *« لاضف نب ىلع # 1

 أ 0 هيلا مفدي نا الل ريكا ةءارقلا نم عين (لف هيلع هنءارش ًادتبا

 | يدعو اب يل فت ل نا كنا لوقت هيلا ذفناف ًائيش هيلا مفدي مف هضمل و

 أ . ةدحاو ةبح هيلا مفدب مو كوادف يضرع ذاتسالا هيلا ذشاف كنوحم

 || ومللا يف دعب ملكتي لو اهم ماقاو دادغب درو كلذ بيقع هنا ينغلب و انا تلق

 ظ يتاعمسلا مدروا يذلا هرعش نمو . خضراتلا يف هءاتك فنصو

 هجاوزا ضغبم ضغباو هءاصاو ينا حا

 هحابمم دصق ىوس يل اش تهذم لل ميهذ أمهمو

 ظ قاب نإ مسقلا وبا يندشنا يدروببالا رفظملا 3 سئرلا لاق ين سلا لاق

 | ايش سردد وهو دادغبب ملا راد تلخدو لاق يبرغملا يمشاحلا لاضف نبا

 تاقف دراب موب يف وحنلا نم
 لاضف نا الا هر ير مون مويا

 لالا يف افلا يرتعيف هرعش الو وحنلا اوارقن ال

 *« يوحنلا نسحلا وبا ينزملا لضفلا نب يلع ع
 | هباتك يف ”يدادزيلا يلع نب نحرلا دبع ديعس يبا طخ نم تلقث

 |0001 ارا ناك لاق ءالملا لعذخالل هيف ضمت ا ءالعبر ىيسملا

 ىلع هوبأو هيبا ىلع وه هأرقو ينزملا نسملا يبا ىلع وحن ١ يف ينامركل
 | طابا هيلا برضت تناك نم ىلع هرصع يف نسمحلا ' يبا لضفو ينامركلا

 دصق ىلع ًاددا هثحب رب رج نءا ناكو هنم ملعلا سابتقال قارعلا يف بالا

 ذاتسالا ناكلو هريغ لوبق قوف لبقل دادغب لخد ول هنأب هنم الع قارعلا
 )١( نسحلا وبا » هلعل «



 "0 *« لاضف نب يلع #

 دادو الا كلاعفا ءوسو ىوهالا كد يتدازام

 داخلا سيذب اهفام لقا ةعول ىل كنم يتناو
 دارما تناف تئشاكيحاو نما تنافتنشاكنكت
 داوف يعولض نبي اعاو يتقاط هغلبت ىبع امو

 لاضف نبال ينافرتلا نم هتلّش اممو .:

 نوتنما يملا هلاك وير 2-

 نوزحم كد مأهعسم للقتل يدوج تاق

 نين. ءرملاع اذ نقرأ < + تنلاقو ينع تولذ

 نولش بما ةيباتك يف .: ميج نات لا
 نوما اوت 7 وح َنبلا الا

 : +. :لافف:نالرورو د
 ناوخالاب ناوللا متوعدف متدز دق يتلا فلالا هذهام

 نابهو نب ميحزا دبع يفجوولا نبدا مي ظفاحلا يتدازو

 ناطيشلا ينف وا اضحم هللايف اخا هلعجاف دحا يل مص ام

 ناهجو هل نم اماو هخو هلام يدادو نع لوم اما

 بسشنا نم لك يف ةعاقو تلع ام ناكو يسدقملا هاظ نب دم ثدحو

 سيذالا: نامع. نب ميهاربا تعمس : البنح ناكهنال يفاشلا بهذم ىلا

 يف اياتك اهمساي فمي نا ينروملا خب يلامألا وبا ذاتسالا هيلع 0١
 ةهنم عرفو هفئص ايلف راند فلا هيلا مهدي نا هدعو ربك ١ هأيسو وعلا

| 



 « لاضف نب يلع * 0

 هسفنل لاضف نبا يتدشناو ليعامسا نب رفاغلا دبع لاق

 ليحلا نم ةليح هل قب مل كدبع لاما ينسوي اب
 لبق نم داؤفلا هيف دق دق

 نب دعاص ةجرت يف ىشاجلا لاضف نء ىلعل هدانسأب يناىسلا دشلاو

 يورهل ا وانض

 اعورد مهيسح ناوخاو
 تابئاص امابس مبهلخو

 ”يولق انم تفص دقاولاقو

 يداعالل نكلو اهوناكف

 يداؤف يف نكلو اهوناكف

 2. يدادونم نكلو اوقدص دقل

 كلملا ماظن يف حاشولا بحاص هل دشنأو
 ليي : داكن ارت ا ضراوذ
 لزب 3 نيلساسم ام انفقو

 يرئارس ينخ يدب نأ تنفخ امو

 عئاط وهو ىصلا تيصاع نيح ىلع

 مرا نم مسر ىوهْنزملا ىرا

 [ئاعس نونعاظلا ثيح هللا قس

 1 1 نم مهجادحا تنك

 ل سانلا رب مل مث راقاو

 ًامواوتم نيظاحلا نم ندرح

 هل دشلاو

 ”دابعلا بر هللا نا هللاو

 نوته املا عمد نهافع

 نيب, نهمج نع ىلبلا ناسل
 نوج مثالا لاثما لئاوم

 نيم وهو وهللا قلع تصخراو

 00 ل عمدا هلو يلف
 نيهر نونعاظلا ثيح يلقن
 نيع رذاج يع سناوا

 نوصغ نبتحم ىنك
 نوفح ى#_:رهمافجا

 -س

 ارودد

 ةدئهم

 'داقتعالاو ةننلا صلاخو



 ١" *6 لاضف نب يلع # ا

 برغلا لاجرب هتفرعمل يناوريقلا نوعبس نب هللا دبع ىلع اهتضرعف لآق
 نب هللا دبع عقجاو ةعوضوم نوتم ىلع ةبكرم اهديناسا لاقو اهركتاف
 . هيف تمهو ينا لاقو رذتعاف هيلع او ركناو نيثدحلا نم ةعامج يف نوعبس |

 هندجوف هيلا تفلتخاو رواسب درو لاقف يسرافلا رفاغلا دبع هرك ذو

 هتقرعمو هظنفح يف هلثم ءابرثلا يف الو نييدلبلا يف تدهع ام هلع يف ارت ظ

 | ةيشعو ةركب هباب تمزلو بتكملا تقرافو ءيش لك نع تضرعاف هقيقحتو |

 يف لاضف نبا تام لوقب رصان نبا تعم ”يناممسلا لاق . زافو لع ناكو
 يلهذلا عاج لاق . زربا باس نفدو 479 ةنس لوالا عيب ر رشع ينأت ظ

 هسفنل لاضف نا ايدشنا

 راذعلا راذعلا كاذ يف ملخي نكي مل اذا بصال رذعال

 راهم نم املاط اذس ليل“ الل ذا هدخ يف هناك

 را حابص ءونف هب حاص دقو مالظ حجج هلاحن

 هسفنل لاضف نا اندشلا يفريصلا رابملا دبع نب كرابملا نيسحلا وبا لاقو |
 نمملا ظنا ادرلا هيف تضراع دقو مارم ناك ظ

 يرتشم يرتشملاو هفك يف عئاب اهضرعي ةيوقاي

 هرعش نمو
 يراز لمح اخا ه.وار نكناو ىدهلافتجاو هوار نع علا ذخ

 راثأل دوملا كرتاو هنمالرعلا لك "مناي لفتاك للملا ةاور ناف

 امنا دهلتل< (1)



 # لاضف نب يلع » "3

 طقسم رجم يشاجلا نسحلا وبا يومتلا يناوريقلا ( ”يقدزرفلا فري
 ١ لوطلا تاذ ضرالا طيس خودد قفطو هسف فولام ضفرو هسأر

 أ لظ ىلا ىوأبو رافقلا تقاو و ىرخأ ترغب و: ةض قرشا ضرعلاو

 | هجو يتلف اهفالخا هل تّردو اهب هاصع قلاف هنزغب ملا ىتح ةهرب راصمالا
 | داع مث دالبلا يف تراس هنزنغرباكا يماساب فيناصت ةدع فنصو ينامالا |

 | لو قارعلا لضافا عم كلملا ماظن ةمدخ كلس يف ط رضلؤ تاسلا ىلإ

 '00 ردللاو ةغللاو ومنلا يف اماما ناكو همام هب لزن ىتخ همايا .لطت
 ىديعلا ناهربلا هايتس يذلا ريبكلا ريسفتلا باتك ف نص ريسلاو ريسفتلاو

 هللا مسل حرش هبادك نارقلا قف تكتلا باتكرا ةدل2 نرشع يف

 بدالا ةعانص يف بهذلا ريسك ١ باتك. ريبك ب اتك وهو ميحرلا نمجرلا
 . ةصاخ فورملا يفلماوحلاو لماوعلا باتك .تاداجم سمخ يفوحتا يف
 | 01 ]1 نيت يف ةراشالا تاتك . لوضالا ةفرعم يف لوصفلا باتك

 ظ .ضورعلا ناتك .ىضلا ىف ةمدقملا باتك .بارعالا ناونع حرشباتك

 ظ يف تبأر . خيرانلا يف لودلا باتك . فورملا يناعم حرش باتك

 ظ ةرهش باتك .رخآءىث هاوسب ىلا لمع نيثالث هنم دادغبن ”قوفيسلا فئقولا

 أ نآرقلا ريسفت يف ًاباتك ف نص هنا ليقو . بدالا ةئَأ ةفرعم يف يهذلا
 | باتك“ ريسفتا لع يف ريسكآلا باتك هامس ةدلجم نيئالثو سمخ يف
 ظ نونذ يف ىتكلا نم كلذ ريغ هلو .تادلجم ةينامكث وح ريبكب دالا فراعم
 | نم ةعاج نع ام ثدحو ةغللاو وحنلا اهم ًارقاو ةدم دادغب ماقاو معلا نم

 ظ ثيداحا لاضف نبا نع بنك هيأ يلمقسلا هللا ةبه رك ذو برغملا ويش



 « لاضف نب ب ىسيع نب ىلع #

 الا هانص تمحي ام يبا

 ضح دا مركرخا برو

 هيلا حمس الخ يقل
 الهم قافشملا يسفنل لوقا
 لهال ىرع ريخ تقراف نثل

 ةيفح نمامو يدون نا كشويف

 ةحار دعبلاو سيعلا يف اهل تلقف

 بكرم يرادخلا ليللا لهاك ينو

 ٍبحاصب يللا كلداعت مل اذا
 اول ميضلا مأرت نا يف ريخ الف

 اهردب. نا ىلا سفن لف 3

 ترم سجخ دعب درو ميس اذ

١ 

 تمحي ام كبوين يف رثأو

 تلص فيسلاك ينوعدل عارب

 تعصو ٍداج ام ريغ ىوكشد

 ترصن ام ةيزرلا ىلع سبلا

 ناسا تلد هب كيا

 برذتلاو انع دمبلا اذه كن هل لوقت هيلا تلسرا دقو هتمح ىلا بتكو |

 اهراد يان« لحايدت لل
 ًابنجم ىسيع نب اي مك ىلا لوقت |

 هلئاسو مير قاتشم لئاسر

 ةللئاسن. ابكر كلنع اذ 5و ادعبو

 "ةلعاف تنا ام لاب الو كيلع

 ةلتاقم هيلع تعا نا محلا يذل

 اها يبزعلا ن هم - ةرم 5و

 اهلمانا اوفع حصنلاب تحمس "الو

 'ءلطامت يلايللا لوط ىلع ًاظيغو
 "ةلصاح سايلا برش ىلقو باصع

 'ةلذالذ تاعدقملا فوخ ءاملا نع

 * نمحرلا دبع نب رباج نب بلاغ نب يلع نب لاضف نب يلع )+
 نلاغ نب ميمح نب ةعمز نب نسخ نء ىسع نب ورمت نب دمج نا

 مراد نب عشا ن نايفس نب دمح نب لامع نب ةيجان نب ةعصعص نإ

 لاضف نبا نال رعاشلا قدزرفلا وهو مامه فورعملاو ريمه هندجو اذكه )

 ك7

0 



 ْ « ساهو نب ىسع نب يلع 9 الذل

 1كم لها نم ًامامت اليل ًاغبرش ناك . ناملس نبا فالخم ' نم نفيا

 ظ 00 رقو ةديفم فيناصت هلو رب زغ لضف اذ ناكو امئارماو اهئافرشو

 ” هيمال + ملا ةسرم ا . ١ وي

 لاعنلا لضف 5 ةداخو أاهدعل ىلع سيعلا يداح اي

 لالحلا طرفو نبالا لعامل امساق الف نبلع هفر

 ”]15 كاذهب نعلاعو :٠ ٠ آدراو اي ثذعلا نيفلا ضان

 لاعفلا ميمذ دو. ال دوب وا ىرقلا'يطن ضال ضعزنا

 هرعش نمو . هتمجرت يف هترك ذ يرشخإلا يف حدم هلو

 يتشا وا كباتع نم ىلو يقتبف وا ةمالملا لبح يلبص

 تايه الو مالملاو كبسك مومه يذ ةمزع ءاضنالا يه

 ا اذأ عيب وا مالم . هيبطي نمت :تسلف كليا
 تلق لامك # اياش ايانلاك قهاوت ام تفاح

 تلعو ًابدو اجو نم مك ارت تارحاز ايانحلاك ماوس

 | 17 ماكر مقل ١٠١ !تاراع هلع نط. :عزاوج
 ترم تارفقلا علم لكب احالط ةاضنا بيدا لازا

 يتمدنع فعضت دجلا لابح تحضا هيف لحم نع بغراو
 تش فيلحو عمجم كورف ينم مايا اب تبرج اما



 «/ ظ * ىسع نب ىلع

 ضما هل لاقو مداخ ىلا اموأف هيلا تلخدو نامز كلذ لع يضع مث هجولا |[

 اقف كسل او اوم وهو هيف للاي ءايلو ىف انرعشن انئجو اندقرم ىلا

 كلذ يف رب و ديب ادح يق يف يف ابرو يناسل جلو هار فيك ظ

 أبا خيشلا تيراج : باشحلا نب دم يبا خيشلا طخ تارت ةنب ايش ْ

 نب اص نبىسيع نب يلع نسملا يبا رك ذ"يلاوملا نب بوهوم روصنم أ
 هليضفتو هظيرقت يف تذخاف يسرافلا يلع يبا بحاص يببرلا جرفلا |

 هئارظن نم هريغ نكي ملامم برعلا راعشا نم ريثكلا ظفحم ناك يل لاقو

 هنع دخالا يف دحا هنم نكت هعدب نكي مل هيونح نا الا هب موش |[

 ناهرب نب مساقلا ابا تلأس ءايركز وبا خيششلا يل لاقو لاق هنم ةدافالاو |
 نع ذخانو هايا ككاردا عم هنع ذخالاو يببرلا كرتت انديساي هل تلقق |
 امون رم دقلو لاق قفتن انك انف ىزت ام اناو انونج ناك ين لاف هان ١
 سلجو يببرلا لاورس ينعي هلاورس له قبررطلا ةعراق ىلع قلم ناركسب ]

 هل لوقبو ناركسلا همشلو طرضب لعجو هفنا ىلع
 زازع: نم ةيشملا د اني. دف. رارع سم فدا

 * بيطلا يللا ساهو نب ةزمح نب ىسع 3 5

 نب يلع نب نيسمح نب نسج نب ناهلمس دلو نم ساهو ناب فرعي

 ن سمد نع رخآ عضوم يف داما رك ذو . مالسلا هيلع بلاط يبا

 تام ىسع نب ىلع نا ينسملا ساهو نب مزاح نب دوتع نب ساهو

 نم هلصا ناكو نيناقلا رشع يف ناكو ةئام نيسمخو فين ةئس يف ةكع

 ق بحاص اهفذح ةمحرتلا هده )١(



 روصم قلخ مسملاو هلوقعمو . هناسل نارغصالا الا ءرملا امو ١
 * يبرلا ىديع نب ىلع # يل

 ١ ١ رضخا دوعلاو دوعلا قاذم رما 2 اميرف ربخاف كتقار ةرط ناف

 || ةساجلا هيدد نيبو ةليل ةلودلا دضع يناعدتسا ىعبرلا ىسيع نب ىلع لاق
 | تايبالا هذه يف لوقت ام لاقو فايضالا باب ىلع هدب. عضوف
 || حلاج لحرلا يفوهو توصلك ىلا ههتتس ىدصلا تاب حبنتسمو
 ' جئاونلا بالكلا هتفاضا راسو ةيطم ماب أم يلهال تاقف

 || تاض اذا تناك برعلا نا هانعمو يثراحلا ري نب ةبقع لوق اذه تلقف

 | بالكلا اههمستل تحن ةلح نم ةبيرق املا نظن ثيحب تراصو رفس يف
 ْ لاقف نوفاضيف نوفيضتسو هبودصقيف موقللا عضوم هب نوفرعيف اهميجتأ

 أ همدب نيب تجوف سوفنلا ءايندال اوفاضي ىتح بالكلاب نوهبشت ًاموق نا
 ل اندحا ىلا رظنب ماد ام هنا انثتاداع نم ناكو "يلا رظند وهو فقاو اناو

 | اماوقا نأ لب ال لاقف رك مث لاق هفرط درب ىتح هيدي نيب افقاو لذ
 عم نوفاضيف نوفيضتسيف بدملا ناكلاو رقفلا اذه يف نويل

 تأرق . تفرصناو هل توعدف ةزئاجم يل سماو مارك موقل مدعلاو لالقالا
 سإئرلا انل لاق : بوقعي نب دم نب رخافلا نب كرابملا مركلا يبا طخم

 ةلودلا دضع يلا مجرحلا يللا يل لاق يعب رلا ىسيع نب يلع نب ربج تاكربلاوبا

 بهذم 8 يناطيشلا فاصنا ف رضخا جاب نطبم مدأب ادام هدب

 يل لاقق ىمم هل سيل شو ربدم رمش هيف نسحا طخم بهذلاب لوصفم
 دوسم كمنلا برخ هلاق يذلاو ريدم رعش تاقف رعشلا اذه زا ا

 نييضستلا اذك )١(



 الان #*« يبرلا ىسع نب ىلع #

 نب يلع انيلع مدق لاق يطساولا يوحلا نارشب نب دم بلاغ وبا ثدح

 قاحس| يبا انش راوج يف ةرج يف لزنو طساو ىلا يوحلا يدرلا ىسع أ
 ىلع ثفكملا دق ًامود قاحسا ودا يل لاقف هلئاسا هيلا ددرتا تنكو ”يعافرلا ||

 وه تقدص لاقف لزنا ىلع يبا نعومتلا ىكح هنا هل تاقق نونجلا اذه |

 ةلصلا باتكيف لاوككتب نبا ثدحو . لزنا اك يلع يبا نع وعتلا يحي
 يديب رلا دوم نب هللا دبع ناك يمدرلا لاق لاق سلدنالا ءالع رابخا يف
 اذا لجرلا ثأأكا ىمصالا رداون يف يلع يبا ىلع امون ارق دق يسلدنالا

 اهل ذحا : يناف ا باب ةملكلا هذه قحلا يلع وبا لاقف كنع هنددو

 مشلا اهيا تلقف يهدرلا لاقو اهتباتك ىلا هلوح نم عراسف اهريغ اريظأ
 نب. قاحسا نال تلق لاق كلذ فيكو لاق ءيث يف أجا نم تكا سيل

 لجفخ نيج اذا لجرلا أكل اقب هنا ايكح يوما اب رطقو لصوملا ميهاربا
 . بتك م ىلع مهنم دحاو لك برضف هنم سيلف اذك ناكاذا لاقو حلا
 نم دحاو ريغ رك د هفلا باتك يف يناحيرلا رفظملا نب لاله طخ تأرق

 ايدأتم دادنب ىلا جرخ دححا نب رباجي فرعي اهنم الجر نا ناجنز لها
 ةرطع ةةرخاف ابا سبل نا دعب يوهلا ىسيع نب يلع دصق لخد نيف
 لاق ىتفلا نبا نم ىسيع نب يلع هل لاقف لسو هيلع لخدو نيزتو لمجتو
 ئم لاقف لضفلا نم لاخ لجرلا نا يل رآا ملعف مالو فلاب ناجيزلا نم

 فيكما لاهاك ازجزب لاه اكو ما الجار تنج لافق سما لاق تدرو

 ”يركلا عجرتساو رم نعمل لاسةف ىرتكم لب لاق ىرتشم ما ىرتكم

 ميشلا دكا 3 * عش لمح 1 هنأف



 6-0 + كراج 0 521
00 

 0 لا لع يل

 ظ قلل 00 يسد لعجو يل بصو ةناجا

 ظ يذلاام لوقو“ ”هبقوب رسكو بالكلا لتق لتبم اكو .ةاحن نيلاقبلا دالوا

 ظ امو لابم نيباصقلا بالك ميعنع هل ليقف طشلا لوزن نم مهمنع

 | اونظف ىذاولك ىلا هعم اوضع نا هساحم نورضحن نذلا رباكالا دالوا

 .دبا نيب يشع وه لعجو الويخ اوبكرف كانه هل تضرع ةجالل كلذ

 ظ ءاسك ذخاو ملث ىلع مهفقو ا .ارخي راص ايلف مهيلع اباف بوكرلا هولأسو

 ظ هدييزبو ةران هيلع بث بلكلاو كانه بلك ىلا ودعي لاز اننانمو

 ا ادع هاا باكلا لع ضعو هوكسما ىتح هونواعو دايعا تح ىرخأ

 آم اذه لاقو:قتشا ىتح هلزن اه قعزيو كيفتسي نلكلاو اديدش

 لوالا لوق فلاخا ديرأو مايا
 امضرعلاو سفنلا هنع تنصف 2 عمسم ينب بلك ينتاش
 اضع ناب لكلا ضعياذ نم هب يراقتحال هبجا ملو

 بزيز يف نايولعلا ىضترملا» يضرلاو ةلجد 'يطاش ليع يشع موب ناكو

 | نا نيفيرشلا لاوحا بجحا نم امل لاقف "ينج نب نامثع حتفلا وبا اهعمو
 | .امهنم ًاديعب طشلا ىلع يشع ”لعو بزيزلا يف اعمم ًاسلاج نامع نوكي

 قوب ره ينعي )١(

١ 



 1 6 ىسع نب ىلع »#

 | دح نمو هرجغا ىتح روصت ريغ نم ارارم كلذ "” ىلع هل هتناباو هيلع

 سبل نمل روصاو سانلل نيبا نا ينمزاب لجرلا اهنا هل لاف هجرخا للملا
 ةلئسملا هدهروصت, ال كلثم ممدلاو رقشلاو مهلا مهفا نا يلع أمو سعانب

 | انلصح دقف الاو ل كسفنو اهتخرإ اف تدب ب ةرابعلا همهم

 ءاس ام لجرلا هعماف اذه ريغ تقوو رخا ساجم ىلا م كالملا ىلع كعم

 نم مهعنف هبعسو هبرضل سانلا ٍبئوو ةضاضغلاو نهولاب داعو ةعاجلا

 ه>رخاو هنع سأنلا عفدو هسلحم ردص نم همايق دعلإ عنم دشا كلذ

 لثم تبأر ىتم هل لاقو قاقدلا نسما ينا ىلا تفتلاو انيهم اليلذ ارغاص
 مدعتو كرصخ اريظن ريصتف الاو لامحالاو ةدؤتلا الا كنم ننوكي الف اذه

 لوب اشنأو يبقلا لضفا لس ١

 اباوج اهرعاشل عمسي ملو ري اهم لاقب نا الولو
 ايالكلا سانلا ماشي فيكو 2 بيلك ينب ءاجم نع انبغر

 *( يبب رلا اص نب جرفلا نب ىسيع نب ىلع ٠ع
 يديملا مهقاذحو نييوحنلا ةكا دحا يوحنلا نسحلا وبا يريهزلا

 ىلا رجاهو يفاريسلا ديعس يبا نع ذخا سايقلاو مهفلا قيقدلا رظنلا

 قب ام ىلعوبا لاقف ةتس نيرشع همزالو يسرافلا.لعاينا نع دشاف زا
 فليم :قارما دحنل نرثلآ للا قراثلا نم تر مودل جاتح ءيش

 نيعستو فين نع ٠*4 ةنس تام نا ىلا اهب ماقاف دادغب ىلا عجر مثوممأب

 باتك . "يلع يبال حاضنبالا حرش باتك : اهنم فيناصن' فنصو ةئس

 لعفف هلعل )١(



 ظ #« ينامرلا ىسع نب ىلع # ا

 باتك نم تادرفملا لئاسملا باتك . هءوبيس حرش باتك . جارسلا

 | .ءاجحلا باتك. في رصنلا باتك .دربلل لخدملا حرش باتك . هبوبيس

 | قاقتشالا باتك . ريبكلا قاقتشالا باتك .ومتلا يف زاجيالا باتك.
 ظ هلك بضتقملا حرش تاعك: نارقلا يف تافلالا نايك .نيئمعلا

 ظ يذلا هءاتك يف ”يديحوتلا نايح يبا طخ تارغا جاجزلا يناعم حرش

 أ ظحابلا نولضفب اوناك نيذلا ءالعلا رك ذ دقو ظحاملا ظب رقت يف هفلا
 0 ةيق الب ماطر 000 ىسيع نب يلع م لاقف

 دا احاضباو صيوملا ًاجارذتساو

 1 م 1 تعم دعس يف ظ تأرقو . ةفاظنو ةفافعو ةهاقفو

 نسحملا نب يلع مساقلا ابا يضاقلا تعمس يوحتلارخافلا ن.مركلا | أنا تعم

 ظ دقو لود يملا ينامر )| ىسيع نب يلع نسما اب أنا |زعش تمععم يخونتلا

 | اذه لاقف لجو زع هللا ب انكةمجرت اف ةجرت باتك ل ل هل ليقف لثس

 ظ ضعبل لوقب ىسيع نب يلع تعم نايح وا لاقو. هب اوُيدَسلَو سال ع عالب

 ىتم يردت ال كناف كعفني نل هنا تننظ ناو ًادحا نءداعت ال هباعصا
 ظ اذاو ٠ هنع ينغتست وا كقيدص وجرت ىتمو هيلا جاتحم وا كودع فاخت
 ظ نايح وا لاق . كناسل ىلع هبيع لقيلو هرذع لبقاف كودع كيلا رذتعا

 | قرفلا نشل وم نم الاجر يوعلا ىسع نب يلع سلجم يف تيأرو

 لثمو دحو قّرفو مسقو نيبو مالكلا هل عسوأف مو نمو امو نم نيب
 هن داعا كا هروصل وا لئاسلا مه نا ريغ نم 2 هئم ءيش لك قلعو



 ١/3 * ينامرلا ىسع نب ىلع # ظ

 مالسلا هيلع يلع نا ىلا اننامز يف. بهذ نمتو يخونتلا لاق يذيشخالاب |
 نسحلا وبا ةلزتملا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب سائلا لضفا '

 فلؤملا لاق . يذيشخالا ينامرلا نباب فورعملا يوصلا ىسيع نب يلع
 ىلع اياكتم تسع م ملكتملا ذيشخالا نبا ذيل ناك هنا ئرا |

 ةسبرجلا لع يف انام ناك ةروهأم فيناصت كلذ يف هلو ةلزتعملا تهذم ْ

 ناكو يفاريسلا ديعس يلاو يسرافلا يلع يي ةقبط يف بدالا يف ةمالع ظ

 أ

 لوالا ىدامج ردع يداح يف تام . فورعم نب دم يبا دنع دبش دق ظ

 ذخا م75 ةنس يف هدلومو . هللاب رداقلا ةفالخ يف مم4 ةنس |

 مواعلا عيج يف فيناصت هلو جاجزلاو ديرد نباو جارسلا يبا نع ظ
 3 امك ةلزّتسملا يأر ىلع مالكلاو هقفلاو موجتلاو ةغللاو وحلا نم |

 نا يسرافلا ”يلع وبا لاق ىتح قطنملاب وهلا يف الكيل ناكد
 هلوقن ام ومنا ناك ناو ء ءيث هنم انعم سيلف "ينامرلا هلوش ام وحت ا ناك |

 ال دحاو ةنالث اننامز يف نوبومتلا لاب ناكو . ءيثث هنم هعم سيلف نك

 يسرافلا ىلع وبا وهو همالك ضمن مش دحاوو ينامرلا وهو همالك مفي ظ

 فيباصتلا نم يتامرللو . :يفاريسلا وهو ”ذاتسا الب همالكم يجج بشي دحاوو

 تاتك ::ربكألا دودملا باتك . ديجل نارتلا رسمت باق 0 ١
 باتك . تافصلا حرش باتك . فورملا يناعم باتك . رغصالا دودحلا

 تانك. يزال ماللاو فلالا حرش نباتكأ# جارسلا نبال زجوملا حرش ظ

 ' نبا لوصا حرش باتك . نآرقلا زاجا باتك. :يرملا رصتخم حرش

 انئتسا » هلعل )١(
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 ظ *« ىسع نب ىلع » ؟«/

 | اهيلع ًايلوتسم دادغب ىلا يديربلا درو انو يسفس هيوفا نا تيشخو
 ظ برها لاقف لصوملا ىلا برهم نا باوصلا ليقو هنم فوخ ايلغتم

 ظ لخد اللف ءارقفلا ىلا قي.رطلا ةقفنل هءددغا ام اوفرصا ٍقولخم ىلا ”ةولبخع

 | نفكف يدبربلا مايا يف ذا ديب نانوملا رثكو هريغ ادححا مكر مل يذلا

 | هدنع ناكام دفن ىتح ةرثك ىدحن الام ءارقفلاو ءاب رثلا نم ىسيع نب ىلع

 | ناسلا فلا نيعبراو ةسمخ ىلع يرح ناكو ةريثك الاوما كلذل نادتساف

 000٠| ديل اهف لزب مل ةنسس ناعبس ناطلسلا ملخو مييقكت تايارج
 ظ مودي ديدسلا مالكلا لوم خيقو > فلا نوبالئو فين هترازو مايايغ هل يصحاو

 ظ املي هدلو ىلعو هتمعن هيلع تيقبف همد يف ىمس الو ادحا لت

 دحال طق ةمرح كتم مو هملاظ كلهأو هنع هلا عفدف تارا رص ىدملا هل

 | عن هلل بوتككم همتاخ ىلع ناكو هتابكل ةرثك عم ةمرح هل هللا كتتهي ىف

 ظ عيطلأ رزو ميهربا هعساو رصن ابا ىنكي نبا هل ناكو فا ' ىما لك يف ينخ
 | مه٠ ةنس لوالا داج يف تامو نيعب راو عبس ةنس لوالا عيبر رهش يف

 | يلع لخدو .هلل عئاطلل بتتك يلع نب ىسيع هعساو مساقلا ابا ىنكي نباو ةأْخ
 ْ ينا نب رم نسملا يبا يضاقلا يدلو دم يباو رصن يبا ىلع ىسيع نا

 | امهملا تفتلا فارصنالا دارا الف امهمبا توم امهءزعي فسوب نب دمحم رم

 | يدنع اذهو اهركش ىدؤ ال ةمعل نم ريخ اهرجا بجو دق ةبيصملاقو

 باطخلا لصفو مالكلا رح نم

 د( ينامرلا هللا دبع نب ىلع نب ىسيع نب يلع »+

 فرعي وه يخونتلا لاقو يديبزلا لاق اذك قارولا نسملا ولا



 "1/6 ه6 حاريلا نب ىسع نب يلع »

 ةعجبا ةالصا جرخل موو ةالصلل اضوتيو هبايث سبل ناكس اج الو
 فانءاط ديرا يا كدا مهللا لوقبو ءامسلاىلا هدب عفريف نولكوتملا هدريف

 نيمرحلا لع دادغب رامعلا فش نا ردتقملا لع راشاو ءالؤو يعنكو :

 داوسلاب ةنوروملا عايضلاو رهش لك يف راند فال ا رشع ةثالث ابلغو روفثلاو
 هسفن ىلع دبشاو كلذ لعفف ةلغلا ىوس رانىد فلا نونامثو فين اهعافتراو

 هيعس ران ىأرو . ٌرِبْلا ناود هامس اناود فوقولا هذمل درفاو دوبشلا

 هدصقو هاداع نم ةرثك ىلع ءالبلا عيمج نم ملس هناف هايند يف هترخآل
 هرما اودسفاف ةديملا ةريسلا يلع مبلمحو تالاحلا نم ردتقملا يشاوح عنمو

 رزوو داع 3 . سدمو نملاو 3كم ىلا يق م اربش رشع ةيباه لقتعا ىتح

 لثمي لعخ هرافسا ضعب يف يملا ىلا جاتحاو كلذ دعب

 تآلص انتقد  لغا انا«. :تاللك اننوخا تبلت

 نولو و اهوبنحت هتلحم ىلع اوزاتجا اذا دادغب ىلا مطوخد دنع ليدلا نو

 ينيتسلاب ةفورعملا يهو ةلجد ىلع هراد تناكو محلاصلا ريزولا راد انهاه

 ايلف راند فال 1 ةنالمث اهعانص ا. اوردقف ةمرم ىلا اهناتسم تأ

 دلبلا نيب ةلجد ىلع مويلا سيلف ىلوا ةقدصلا ىلا أاهفرص لاقريناندلا رضحا

 ةدع اهبلع لمع دق اذانمون ىلا دادغس ةروبشم يهو اهريغ هب زءملاو

 هنولأسن موق هيلع عجاف ةرايط يف امو لزنو رهازلا عرازم تسل بيلاود

 عقوو عجرا ناب يل نمو لاق مث مث عقواو جرا ىتح ةماركو من لاضألا

 ١ ىلع فقو هناف زب زعلا دبع نب رمعب لعفلا اذهب تيدتقا لاق مث افاق مل

 باهذلا عيرس ريخلا نا لاقو هتجاح ىضق ىتح فوقولا لاطاو لظنم



 ؛* حارا نب ىسع نب ىلع 9“ "ا

 | ربشا ةعلراو ةنس اهف قيو ٠١" ةنس رفص يف ىرخالاو ٍربش ريغ نينس
 | يف اهنم جرم رانبد فلا ةئام عبس ةنسلا يف هعايضلغتسا ناكو نيمو و

 (| ىلع ارايد نيعبرا قفنبو راثبد فلا نيتسو رايد فلا ةثامس بلا هوجو
 ظ جرخي رانيد فلا نينامو اقين هتيب همورإو هتلطع دنع هتلغ تناكو هتصاخ

 0 عفرب ناكو هسفن ىلع املا نيثالث قفنس و اهلا تيفراو اذن هوجو يف اهم

 ظ 0100 لعا الو ”ىلوصلا لاق راند فلا فلا لطعتم وهو تارفلا نبال

 ظ ناكو هيناعمب هلعو دارا هظفحو هتفعو هدهز يف ههشد ريزو سابعلا ينبل

 فرعا دعا تبطاخ ين نا ملعا الو ”يلوصلا لاق . هليل موو هرأمم موصيل

 1 ارو دحام ب جاتحم ام عيمجيف هديب عق ةود ناكو رعشلاب هنم

 ظ ناوند ىلع لوتم وهو هندئام رضح ناكو هلبق نم هترازو يف نيواودلا

 تصقتن دقو اهيأر مث يلوصلا لاق.ةليل لك يف رللا لها نم ةعامج برغملا

 دق لاقق ببسلا نع يممثاملا راموط نب دما سابعلا ابا تلأسف هترازو دنع
 ماظلا سلجو ةئيدملاب ةراصلا دالوا ىلع لضافلا ىرجأو هتقفن يف رصتقا

 ] ْ رب لو مهني سانلا فصانتو "يوقلا نم فيمضلل ذخاف سائلا فصتاف
 تارفلا نبا يلو ةيناثلا هبرازو يف لزع الو هنم احرفو اناسلو انطب وا

 ظ جرش دادغب نع هجارخاب الا تارفلا نب نامل نا ن نيا

 ظ هتبكن يف لاقو : ام اهم ماقأف كم ىلا

 لئاس ريغ اتماش وا يبان امل ةبامثل الئاس ىنع كلب نمو

 لزالزلا كلت: لاوغا ىلع ازوبص. . ةّرح نا بوطحلا ينم تزربا دقق
 لئاضتملا عشامللاب تلزن اذا ةبكنل سيلو رطبب مل رس اذا



 1/1 * ىسع نب ىلع # ْش

 مئاصلا ىسيع نب يلع نسحلا وبا تام م١٠ ةنس يفو : يناتسزوملا |

 كرد يلا لدع مث يمعسملا ميهاربا ىلا صخث ناك دقو ىعاشلا يزمربمارلا '

 عيلاقلاب هومر دقو ام ةماعلا نم ناك جيه يف كرد عم جرف فاريس | ظ

 هزنش نف ماع ةرغاش ناكو . كابف ربح ىسيع نب لا |

 دوحوم ريغ يوو دوقفم ريغ يدابس

 دولا ف ردلا ظنك ”دحلا يف عمدلا يرجو

 ديدتلا قرشلا 3 ةطينلا ٍِق تنكلا

 دينشو مول ىلا ببشلا يب راص دقل

 دودو : ”ومدل باش اذا ءرملا امو

 اننا دف مل ناكو تببلا لها أمم حدم ةليوط يو ظ

 :* حارملا نب دوواد نب ىسيع نب ىلع

 لدعلاب هتفرعمو . ةسايرلا نم هتلزنئم تناك.ريزولا نسحلا وا

 قوبشم وهام ةبافكلاو ةعانصلا نسخ نموابغصو نع لمحت 030303

 ةلودلا زعم ربع يذلا مويلا ةليل. يف تامو ليتعفد هللابر خت و كور

 ةساجخايذ لس نم ليللا فاصتنا ةعجللا موب وهو دادغب ىلا هتعبص يف

 . ادحاو امون محو كتيصنو: ةنس نوئاكو عسنأ هرميو هراد يف نفدو "م4

 يناعم باتك .ءاعدلا عمأج كانك هلو عه ا ةرخالا ىدامج ف هدلومو

 . دهام نب ركب وباو يطساولا نيسحلا وبا هيلع هناعا هريسفتو نارقلا

 عبرا أبف قبو سوو ةكس مرح يف لوالا ةرازولل هدإق ناك هلئاسو نابل



 « خئاملا ىبيع نب يلع © ا

 أ يف عاسقا نعال قمل ادقتمم ًاملاص ناكو * ٍبياطتلاو علاغتلا قب َرظ
 | وباو بدالاو ةثللاو ومنلاب ةفرعملا عساو ناك هنكلو مالكا ملع ينعي ملعلا

 00 ب قيبا لع ياني متاع ا داو اذهب مئاسلا ن دسم

 | ىلعا غلب ىتح هنم دافتساو ةرصبلا درو امل هلع ارق ومتلا يف :ناسربملا

 08 ينثاع يلع قلاف مثاه يبا عم تعقتجا هبوتسرد نبا لاق ىت ج> ومن أ بتارم ظ

 0 ا ارج ظفحا تنك الو طق اب تبعات ومنلا سير نم ةلأسم

 | لاقو . مالسلا دبع مشاه يبا ةجرت يف اهللاكب مئاه يبا عم هتصق تركذ

 ظ يلع يبا مالغ يلزتعملا نمحرلا دبع وبا يتالديصلا يب ذفنا لالخلا رمج وبا

 | يف ةحرابلا تأرق ينا هل لق يل لاقو يزمربمارلا نسملا يبا ىلا يئابلا

 | لكل الجم كو لات وف يف نآرقلا ديضت يف يع يا انش باك

 "0000| لسلو نيب ىنمع لج لعجل هودع ين لكل اني يل اودع يبت

 | هتربخاف نسملا يلا ىلا تن لاق هب ينثجو هباوج ظفحاف ةغللا يف اذه

 | لاق دقو برملا ةغل يف فورعم اذه من لاقق نحرلا دبع نع كلذب

 ظ ( نونلاب ) يسنعلا يني.رعلا

 ظ اوم ثيح ممرما نم تبث لع 2 اوحعصاف قيررطلا ج جبن ملل انلعج
 | ربخلا اذه تدجو اذكه تاق ) . كلذ هتفرعف نمحرلا دبع ىلا تدءف لاق

 نا هلف معلا لها نم ناكو اهفرع نُف ةنيبم ريغ اهنع لؤسملا ةملكلاو

 | نارشن نب ديجلا دبع مساقلا يبا نب هللا ديبع دمحم ودا لاقو ( ارطصب

 نم تطقس تناك ةساثلا « لعج » نا رهظيو : بى (5)_-ب )١(

 باوحلاو ةلأسملا ىنعم مهفي مل كلذاف فلاؤملا يدي نيب يتلا ةخسنلا



 "ا ه6 ىسع نب  قارع نب ىلع 6

 ةيناجرج ىلا داع مث اهخياشم ىلع اه هقفتف اراخي ىلا هقفلا يف لترا |
 | ناكو اهنطوتو هناذم ةبررق ىلا لحم مث اهتعا عم لئاسم يف ملكتف مزراوخ ظ

 راعشالاو ةيبرعلا تاغللا ظفحم ناكو ةعمإجا ةادغ اهب عماجلا دجسملا يف ظمب ظ

 هنم غرف الو نآرقلا ريسفت يف رردلا خيرامش باتك فنصو ةضيوعلا

 نجلا بطلا هبشد ىنعمو 0 دقو

 دحاو مأ اذا يرانصلا فئاطل نم ناك لاقبلا ورم يبا طخ تأرقو لاق | ظ

 سبتلا اما هنوص لعاب ربنملا ىلع نم هادان هسلحم يف قلتسالا لها نم ظ

 هَدنِشل 12  مالكلا عم مأو مانملا كلوا يقناذملا

 اضمضع هنيع يف ىركلا اذأ اضهنيل هتهت لحل

 اضبا اهجو نيفكلاب مثو اًضران امو نالت لاقف

 0 ف ةضمضملا هنمو هئيع يف بد اذا ا ل لوقب م 3

 رمم وبا يادح يخونتلا ىلع وبا يضاقلا لاق يزهرممارلا يومتل
 3 ئاصلا نسملا ونا ناكل اق 0 صفح نب دمحم نبدا

 عال هل 0 | فالخ ماي 7 أ 0 نم طقس 8 اهلوا

| 



 *« قارع نب ب ركاسع نب ىلع # ”/

 ا هدلومو هاو ا ناسش رشم 1 نمان ف دادغبب ا قيلصلا نم

 يبا ىلع نارقلا ًارقو هنافو نيح ىلا اهطوتساو دادغب مدق دق ناكو ٠

 نب ركب يباو سابدلا نب عرابلا هللا دبع يباو يطساولا يسنالقلا زملا

 ثيدحلا عيداوسبغد ع عرابلا لععومتا أ ارقو حج كلا 3 تل نب ا يباو يفزرملا

 ةقدص لاق ! بأية ناكو ريثكلا ثدحو ةدم سانلا ا ارقأو ةعاج نم

 هب رهظ هنا ىتلطبلا ةافو سبس ناك هخران يف دادملا نب نيسحلا نبا

 متنا مث ندبلا ججراخ ىلا زني ةليوط ةدم هب يتبفهفتتك تحل يلبي امم روصأت
 ثيدحلا هيلع أرق ناك يذلا هيحاص يدنفطل ىصواو هب كلبف هنطاب ىلا

 دع محشلا ةسردم ىلع هبتك فقوو هلام ثاثب ءاسنلا ةهج نم هبرشو
 ةفالكخا راد يف ارادو رانيد ةئاعبرا رادقم فاخو ىليحلا رداقلا

 * ىلع نب يلع )+
 يسدقملا لضفلا نب ىلع نسما وبا ظفاحلا لاق . يتربلا نسحلا وبا

 يوهتلا يقربلا نسملا وبا ىلع نب يلع تام ه+؟ ةنس لوالا عبد يف

 ١ كلذ ريغ رك ذب لو ىعاشلا

 * يراثصلا قارع نب لع
 مزراوخ ىرق نم ةبرق ةباذع همو ةنس تام يزراو اهلنا ٠ نسمحلا وبا

 0 اد 0 م نب 4 نب دو 3 ب 0

 ينا' ب )١(



 هذا « ركاسع نإ ب يمسمسلا هللا ديبع نب يلع 9»

 هل لاقف سانلا ضعب هيقلف هراد نم ديع موي جفن اريطتم ينامسعسلا
 يديس اي "” كاياو لاقف مويلا اذه ةكرب خييشلا انديس هللا فّرع ًائنبم

 تايبالاهذه بتكلا ضعب يف تدجو . هموب ججرخم ملو هباب قاغاف داعو

 يمس نسحلا يبا ىلا ةيوسنم

 عجوم ا ساق ءانخب ءاكسبلا نا عبراب كيلع يب يتاقم عد

 عجيب مل هبيبح هنع باغ نم ىوملا يف يننج“"فكتعومدلا عدو

 لثمب ام اريثك ناك هللا امبمحر يففاشلا

 امتوصنت ول ىتفاي ىرحا كسفو ىلبلا رذح هباونا ىتفلا نوصي

 اهنيمت تناو اماركا كسفنل . ىبريؤا بيغلاب كاعرب يالا ١
 يفزرما ركب وا اندشنا يومتلا باشللا نب دم يبا خيشلا طخم تارق

 يوما يمسمبلا هللا دينع نب يلع اندشنا سيطملا ركب ونا اندشنا يضرفلا

 لاوزلا_قنولازتلل ةرك ©  اوداح نذلا ةريللا ىرتا

 لاما ماما دحاو مبعم يبلقو مهتم يتلا اولع

 لاحرلا يفام نول. الو م وقلال حرا يفزي زعلا عاص لثم

 * بحرملا نب ركأسع نب يلع +

 هنا معزي ناك ريرضلا يحئاطبلاب فورعملا يؤحنلا *ىرقملا نسحلاوبا

 ةس رق ةيدمحلاب فرعت حتاطبلا ىرق نم ةبرق نموهو سيقلا دبع نم

 فل ب (؟) هرانح هناك )١(

 م(

| 



 *« يمسم.لا هللا دينع نب ىلع # ذهن

 ورا او تاور يك ش 7 يناريسلا

 ا لاقف و ةديع يبا لع رضح
 ا ل 8 07 ةديبع أبا هللا

 0 بهذي نبا مالك داصب نام تيم !'ىفارعإ»ا

 || ام هللا كافاع لق ا هللا كمر. ةديع 0 لاقف 01 يف

 | لاقف عدوا دوعب حاز برعلا لوق نع تنا نبا هللا ناس لاق هفرعا ظ

 | سردب لعجو هللا رفغتسا مثرذوا كلرتا وا ىنعملاو ناتلك ناناه كحو

 . افوك مهف سوغأ يرسلو مم ءامساو عيمجا ب تاسلا تبور دق لاق راصنالا

 ظ ةديسع ونا دخاف لاق . 7 اوك عم ىدهللاو ىلاعت 7 نع لا ناف لاق

 ترشح نبا نم هبوص لعاب 0 ةرصبلا لويس يف ًايعاس دتشاو هيلعل

 نومي ملعلا لها نم ةعاج تبارو .. مويلا يلع مابا
 أ ىلا ةيسنلا نا

 ظ نسمحلا ونا ناكو . اذه لاقيو اذه لاقي دحاو ينامسعسلاو يعسللا

 ةعامج تببلا اذه نءو هبتكي ايف ةحح طبضلا حيحص طملا حيلع م

 نسمحلا ونا ناك لاق تاوفملا باتك يف 'ىباصلا نب ةمعنلا سرغ ثدحو

 يف هيلا بوسنملا هلعل (*) افوكعم ىدطاو ىلاعت هلوق ينعي )١(



 1/١" # هللا ديبع نب يلع # 3

 | هل سار نفاع ةمامت اي نونمأنملا لاق ًاقشع ىمس اهسرهوج لصتم

 راند فلاب

  قاقدلا نب هللا "” ديبع نب ىلع

 ذخا ناشلا اذه يف ءايلعلا ةمثالا دحا . يوتا قيقدلا مساقلا وبا

 ناكو يثامرلا نسملا يباو .يفاريسلا ديعس يلاو يسرافلا ىلع ينا نع [أ

 ناكو هتريس ةحاجحبو هقلخ نسل ريثك قلخ هيلع جر ميلعتلا يف ”اكرابم

 يف هخران ف نسحلا م لاله 1ك امف تامو ”؛ه ةئس هدلوم ّْ

 هيلا ًابوسنم هتبار حاضيالا حرش باتكاهنم : فيناصت هلو 418 ةنس ||

 لاق » هلوقب ّوشحم هنال يمسعسلا هللا ديبع نب ىلع حرش هثظا اناو |

 وهو ينامسمسلا نع.ذخا نمم قاقدلا ىرا امو « يتامسعسلا لاق ينامسعسلا |

 ىلا بسنف مسالا هبتشا كلو ةدحاو اههتافوو امبخاشنمو هنم ايسر! |

 انك يرجلا حرش باتك ضيا يتيقدللو . وملاب هترهشل اذه
 زعسم نب نساحملا ونا يضاقلا رك ذو ..تامدقملا باتكك . هتبر.ضورألا

 ىسيع نإ يلع نسما يبا بحابم تيتا هلا ديبع نب ل ملا | ]

 عفتساو هيلع هطخ كلذ ذخاو مه ةءارق هب وبيس باتك هيلع أرق ينامرلا

 تاّوع هتناور ىلعو تذخا هنعو هب سانلا ||

 *« يمسعللا هللا ديبع نب يلع الع
 ةمر هلا لع نونفب ةفرعملا ديج قا يوعلا . وغلا ع نسمحلا وا

 ديعس يباو يسرافلا يلع يبا ىلع ارق طبضلا ناقتا يف ةءباغ طملاا حب

 هللا دبع ب . )١(



 «# يناحيرلا ةديبع نب يلع 1

 | بناتك : ىرملا حرش باتك . ريشناوج بدا باتك . لامجاو

 ' 11 الا اباتك ..نوراه قالخلا باتك : ىجسملا ثاتك,.”نمراطلا
 ا . هيبنلا باتك . سرفلا ةفص باتك . مجانلا باتك . بطخلا باتك

 | بناتك ٠ ثوملا ةفص باتك . قاعسا لئاضف تاتك. لك اشملا باتك
 أ| سينا باتك< ءايعلا ةفص باتك' ءاجرلاو سايلا باتك- رصبلاو ممسلا
 ْ ناتكأ نيتكمملا دودوو دورو ذاتك سايل لفوملا تاع د كلملا

 . لججا باتك . مدنلا حدم باتك. تابقاعملا فاتك !ةضوميلاوع ةلقلا

 باتك . عاقبالا باتك . حاكتلا باتك . رباثلا بطخ باتك
 '0اازاملا باتك  داوحالا باتك . رهدلا نامتما كناتك. اصوالا

 | رشا ين ةمامنو ميكا نب ىح نومأملا لاس لاق "” .:تامدانملا باتك

 (| قشعلا ةديبع نب ىلع لاتف ””وه ام قشعلا نع يناحررلا ةديبع نب ىلعو

 | رقفتسم هل رطاوخلا هاشنم رورسسو حورلا يف لوح ةركفو ةقلملا يف حارا

 | تاكرملا يف باسند ىوقلا ءازجاب لصتن كلاسملا فيطل لحمو . ضماغ
| 

 يما ةماغ لاق اهرؤيو 01 00 مايل تول علك

 ْ ام 258 اذا لاق ةماعأب قشنلا اف نوم لال لاق نأسف هذه

 رظاون هب ءيضت عطاس قرب عمل تثدحا ' ةلكأشلا فصوب * سوفنلا

 سفنلاب صاخ رو: قربلا كلذ نم دلوتيف ةايملا عئابط هل قرشتو لوقعلا

 ظ ”يهجتلا م تساربفلا يف ىرج الك رك ذن مل (؟) سوواطع املا تسرهفلاويف )0(

 | ةلك اغملا لضوب تع (5 )ذه قأ(0) بتكلا هذه مدخل
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 4 ه يناحيرلا ةديبع نب ىلع هه -

 دج يل كي. مل ناك نا هل لايع مبلقا الا سانلاو هبنذ انج

 دجلا كلذ يل داع يأر يف هل ادد اذا ىتح نسانلل هداج |
 لقعو لام لالخ ثالث ىلا جاتحي ناطلسلا باب » يلا ثعبف ا

 لام يل ناك ول » هل لوقت تلق ”ينع يدوت '” ةطساولل تلقف « ربصو
 لقعوا كلابب لّآذلا لق يفرم كنم تلطلا ضيا

 تأرق .مرد فلا نيئالثب يل رماف « كدفر نع ةهازنلا ىلع هب تالدتسال |
 ن دما نقلا وا يرخاوابللا در نب يلع نب سابعلا لضفلا يبا طخ

 ةديبع نب يلع يعم ناكو أم مون يقاقدنما شسب سلع يفتك | ظ

 انمهف رهظلا تقو ءاخل اسحب ىلع ناكة راج سلجلا يفو سلجلا يف يناحيرلا | ظ

 "” توفت ةالصلا تداكىتح لاطاف ثيدملا يف ةيراملاو ىلعو ةالصلا ىلا |
 ىتح لاقو ةيراخلا ىلا هدب اسواق العلا لا ةن سلا ايا اي هل ت تاقف |

 ننح نم صا تلقيت :ةيزاللا مونت ىسيتا نيل
 0 قوما هباتك د بكتلا نم هلو . تاكو هتعرسو هءاوج ظ

 17 كفء ازللا تاعك شاغل باتك . هرلا دئار باتك 000

 ناديك دخلا تاكو 5 ذولا بانك ءىانلا باتك- يشايلا بلا ١
 تاتك ””ربيصلا باتك . نرغلا 0 مامزلا باتك. ةفلالا لعث

 لدئانشور ساتكءاينذلا ةفيض باتك"شيشن:دازربم سات ١
 لقملا باتك. جشولا باتتك. عاونالا باتك' ةنملا رفس باتكا |

 تّسرففلا يف: (5) .لوزت ب (#*) برم ب (8؟) .ةطساولا تلاسف ب 0٠

 اهبرابس تسرهفلايف(7“) بصلا ب (5) قراطلا تسرهفلا يف (ه)خزربلا ( ١١9 ص) |



 ظ # ةديبع نب - كلملا دبع نب ىلع # "4

 تامو قلخلا ةنع ذمحاو هيلع انأرق هناش يف ماماوهو يليلملا لاق . ناطقلا

 | هوخاو اولتقف مهمنعل ال اع اولغتشا اراغص دالوا فلخو مقره ةنس رخآ يف

 ظ هن يلع باو نم عمسي م يك ناك نك ثيدمحلا ممس يلع نسملا وبا

 | دقو ةبرغلا يف تانف ةباتكلاب لغتشا مث هقفلا ارش ا عمم

 هلسن عطقلا ٌْ

 أ ةغالبلا يف ظحاملا ىلع هلضفي نم سانلا نم ءامصملا ءاملبلا دحا
 | نومأملاب صاصتخا هل ناكو | هناكم يلخا | تام فينصتلا نسحو
 | هلو . ةقدنزلاب برب ناكو ةمكحلا ةق,رط هتافينصتو هتافيلأت يف كلسو
 0 نومأما |مارف امالغ شمكخ نومألملا ةرضح ناك هنا اهنم رابخا نومألملا عم

 ظ قرفو هدب لع راشاف ترا هل لاقف ال ما يلع مع له ملعب نا تحاف

 | ةقلعتملا رابخالا نم كلذ ريغو ةشجج ةسمخ فيمتو ةسجخ يا هعباصا
 ظ نب ىلع لاق لاق ةلمرحوا ينثدح هيلاما ف ةظحح لاقو ٠ ءاكذلاو ةنطفلاب

 || لاقق نسح مالكيل ىرخل يل ذيمالت ةثالم ينرضح يناحرلا ةديبع
 | لاقو يتاوغلا دودخ ىلع ييللاوغلاب بتكي نا مالكلا اذه قح مدحا
 ا 0 لب رثنلآآلا لاقو رونلا لعر وللا لماناب بتكي نا هقح لب رخالا
 | «©8ب رطملا هرابخا نسحتسم نمو . منلا قرو يف ركشلا ملقب بتكي نا
 أ هنم ىظحا ال ربشا ةثالث هبابب تقاف لبس نب نسملا باب تينا لاق
 هيلا تبتكم لئاطب
 دعب مدق الو يدنع دب كاذب هلامويدايالا اذلبس نبا تحدم



 اا 6 مالسلا هيلع بااط ينا نب يلع

 نع لاق وا ٍلْثدلا دوسالا يبا نع يدج نع يبا يتدح لاق يلهابلا لس

 نينمؤملا ريما لع تاخد لاق هيبا نع يدل دوسالا يلا نا نع يدج

 ركشت ميف تاقف كف اقرطم هتنأرف مالسلا هيلع بلاط . يبا نب ىلع

 ِف 0 نا تدراف 2 اذه 7 ترعع# يللا لاق نيئمؤملا ريما اب

 أنف تيشو انتاحا نينمؤلا ريما اي امنه تلمق نا تاقف ةبب رعلا لوصا

 ميحرلا نمعنا هللا معسل ٠ اهو ةفيحص يلا ىتلاف م أبا دعت هتيبا مث ةغللا هذه

 أنا امازيغ ىمسلا نعأبلإ ام مجمالاو فرحو لعفو منا هلك مالكلا

 يل لاق مث لف الو مد سيل. ىعم نع أبلاامنفارلاو: يسم هللا

 رعمو رهاظ ةنالث ءايشالا نا دوسالا ابا ا ملعاو كل عقو ام هيف دزو هعبش

 ناكو هيلع اهتضرعو ءايشا هنم تعم لاق . رعخم الو رهاظلب سيل ءيشو
 1 و ”ناكو لعلو تيلو نأو نإ اهم ناكف سصنلا فورح كلذ نم

 اهدزف اهنم يه لب لاقف اهنم اهمسحا مل تاقف اهتكرت مل يل لاقف . نك
 ءيشو رعمو ىهاظ ةئالث ءايشالا مالسلا هيلع هلوق مساقلا وبا لاق . اهبف

 | هههشا امو ورمتو ديزو سرفو لجر ىهاظلاف رمتم الو سهاظلإ سبل

 كل ون يف فاكلاو يمالغ يف ءايلاو تلعف يف ءاتلاو تناو انا وحن رمضملاو
 اذه دم مهمملاف رعشم الو ىهاظب سيل يذلا ءيثلا اماو . كلذ هبشا امو

 كلذ هبشا امو نناو موو ياو يذلاو امو نموانو اناهو هذهو

 :* ينوزقلا سابعلا نب كلملا دبع نب يلع )+
 ةاورو معلا لها نم كلملا دبع يلع وبا هوبا ناك يوحتلا للاط وبا

 مههاربا نب ىلع نسملا واو هنوربم مهنم ةعامج بلاط وبا عمسو ثردكلا



 *« ماللا هيلع بلاط يبا نب ىلع 5

 تبقعلاو . رفعجو هللا دلل سل رم نب دمحل بقعلاو رمع نب دم

 ظ |0000 جلا نم هللا ديمل بتنلاو سابا نب هلا ديبع نم سابعلل
 | ريكأ ىلا بتك ةيواغم تلا ىوري اممو . نيمججا مالسلاو.ةالصلا مهملع

 | يف اديس يبا ناك لئاضف يل نا مالسلا هيلع بلاط يبا نب يلع نينمؤملا

 | لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ربص اناو مالسالا يف اكلم ترصو ةيلهاجلا

 | لئاضفلابا مالسلا هيلع نينمؤملا ريما لاقف . يحولا بتاكو نينمؤملا لاخو
 مالغاي هيلا بتكا دابكآلا ةلك 1 نباي "يلع رختفت

 ف ءادبشلا ديس ةزمحو 2يربصو يا ينلا د

 يما نبا ةكتالملا عم ريطي 2 يسعو يححضب يذلا فعجو

 يو يدب اب بوشم  يسرعو ينكس دحتنبو
 يحبسك مهس هل يا اهم يادلو دمحا اطبسو

 ©9 يلح ناوا تغلب مايخص ارط مالسالا ىلا كتب

 | يبا نبا ىلا اوليهف ماشلا لها هأرق ال باتكلا اذه اوفخا ةءواعم لاقف

 | وبا انثدح لاق يجاجزلا مساقلا ينال يلامالا باتك يف تأرق . بلاط
 0 ا 00

 ظ ينلا يتاصواو امو فنصملا اهرك ذب مل ناتيب اهدعبو (؟) رمع نم هلعل )١(

 ًادغ هلالا ىتلي نمل ليو مث ليو مث ليوف مخ ريدغ ةادغ هتعيبب يرايتخا ىلع ظ

 ( ق ةيشاح ) يماظب



 م « مالسلا هيلع بلاط ينا نب يلع

 عضوملا وهو يرغلاب ليقف هربق عضوم يف فلتخاو . هرم رادقم يف ليق
 ىلا لمح ليقو امم رصقلا ةبحرب لبقو ةفوكلا دحسع ليقو مويلا روهشملا

 نطبلا ميظع رعسا ناكو همالسو اهيلع هللا تاولص ةمطاف عم نفدف ةنيدمل

 نيصقلا الو ليوطلاب سيل نينيعلا مظع دا ةيحللاو سأرلا ضيبا علصا
 نسإبا-رشع دحا .نينبلا نم هل ناكو هبيش ريغ الردم ٠0 ا

 بدييح ما هما ربو ةيبس رفعج تنب ةلوح هماو ةيفنحلا نب دو نيسحلاو

 نم دلاخ نب مازح تنب نينبلا ما هما سابعلاو ةيبلغت ةعببر تن ءابهصلا

 رغصالا دمحو رفعجو نامعو ركب ابا ىنكي هللا ديعو ةعصعص نب صاع يفب

 ةسجخ مهنم نوبقعملا . حو هللا ديبعو ركب ابا ىنكي يذلا وه ليقو

 نم هلو . مالسلا مهيلع سابعلاو رمتو ةيفنملا نب دمشو نيسحلاو نسملا
 باطما نب رم اهجوزت يتلا موثاك ماو بطءز نهم ةرشع تس تانبلا

 يلع نب نسملل بقتعلاف . ملسو اخيلع هللا لص هللا لوسر تنب ةمطاف اهعماو
 بقعلاو دب ز نب نسحلا نم ديزأ بقعلاو نسملاو دب ز نم مالسلا امهملع

 بقعلاو . ميهارباو نسحلاو هللا فيعو دووادو رفعج نم نشحلا نب نسل

 نيسحلا نب يلعل بقعلاو نيسملا نب رغصالا يلع نم مالسلا هيلع نيسأل
 بقعلاو . مالسلا مهيلع يلع ينب نيسملاو ديزو رهو هللا دبعو دمحم نه

 دب# نب رفعلل بقعلاو مهارباو نوعو يلعو رفعج نم تت نب دمحم

 . دم نب ميهاربالو دم نب نوعلو نوع نم دم نب يلملو هللا دبع نم

 موق نظ دقف هدأو ر ! وهز ةيفنللا نب دم نب هللا دبع ماه ونا اماف

 نم بلاط يبا نب'ىلع نب رمعل بقعلاو . كلذك رمالا سيلو بقعا هلا

 خ0
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 ةلأ4 يف ةيواعم ناكو املا نيفست يف :ىلع ناك ليقف امهئاحصا ةدع يف
 | ةثام يف مالسلا هيلع يلعو الا نيعسن يف ةيواعم ناك ليقو افلا نيرشعو
 أ للع باص دوغ افلا نوعبس نيفصل لتقو ةىصلاب ىلوا اذهو فلا نب رشعو

 [| لتقو ةءاصصلا نم نورشعو ةسمخ مهنم افلا نورشعو ةس مالسلا هيلع
 | نفصل ماقملا ناكو كلذ ريغ ليقو افلا نوعنراو ةسمخ ةبواعم باعصا نم
 ءاقتلاو نيفص ةعقو نيبو ةعقو نيعسن مئاقولا تناكو مايا ةرشعو موب ةثام

 ظ لدنحلا ةمودد صاعلا نب ورمجو يرعشاالا ىسوم وبا اهو نشف

 ظ ىلا مالسلا هيلع ىلع جورخو امئاقتلا نيبو امون نو رشعو ةعب راو ربشا ةسخ

 | مهيلع فال ةمب ا جراولخا ناكو ناربشو ةنس عاياهلتقوناورهنب جراوملا
 | نابد نب مرج نب بسارب سيلو دزالا نم يبسارلا بهو نب هللا دبع

 | فلا مهنم يتبف اوقرفت مالسلا هيلع يلع لزن الف اهريغ برعلا يف سيلو
 قرفت ببس ناكو ريس ارفن الا اولتقف ةئامسمحو فلا ليقو ةئامنامو
 ةنحلا ىلا ةحورلا اوعرسا اولامف ممم ةطاحالا دنع اوعزانت مهما هنع جراوخلا

 عم لئاقث انارت هقراف نم لاقف رانلا ىلا اهلعلو بهو نب هللا دبع لاقف

 ةنس هل ىلاعت هللا هنعل مل نبا لتقو جراولا ىلا هجورخ نيبو كاش لجر
 دهشتسا هنا موق لاقف هرمم ةدم يف فاتخاو . مايا ةسمخو رهشا ةسمحو

 0 ةردع سمح هلو لسا هنا ىلا بهذي نم لوق يف ةنس نوتسو نامت هلو

 ةرشع ثالث هلو 5 هنا ىلا بهذب نم لوق وهو نوتسو تس ليقو

 ليقو نينس رشع هلو 0 هنا ىرب نم لوق وهو نوتسو ثالث لبقو ةنس

 ا
 ا
 ا

| 
 ظ
ِ 

 ظ
 ا



 1 * مالسلا هيلع بلاط يبا نب ىلع

 نم دب الو دعب اهف ءركذن ام لع فالخ اهف هرمت ةدمو ررشا ةعسلو

 هروما يرام ىلع امم لدتسي خيراتلا ليبس ىلع هرما نم لجركذ |

 مص امم ءيبث ركذو بقعي مل نمو مهنم بقعا نمو هدلو ركذب اهعبتنو |
 ةيبرعلا نسو وحلا عضو نم لوا مالسلا هيلع ناكو . هنكحو هرعش نم

 رسكب هلوسرو نيكرشملا نم ءيرت هللا نا: ارش لجرت سعوا 00

 يف كلذربخ انيفوتسا دقو ليدْلا دوسالا يبا ىلا هاقلاو وهلا عضوف مالا

 يوذللا يرهزالا دمحا نب دم روصنم يبا طخ تأرق . دوسالا يلا باب

 يبا نب يلع نا اندنع مصب.مل ينزاملا نامعوبا لاق هل بيذهنلا باتك يف أ

 نيتيبلا نذه ريغ ءيشل نعشلا نم ملكت مالسلا هيلع للاط

 اورفظالو “اورام كدجوالو .. .ينلتقتا ينانمت شيرق 31

 رئا امل وفعي ال نيقور تاذب مل يتمذ نهرف تكله ناف

 دق ناك. ةيظع تناك اذا نيقدو تاذو نيقور تاذ ةيهاد لاو لاق |[

 دعل لجل ةقو: تناك م هلم تايوتا نافع نب نامع لتق موب هل عيوب

 ةيناع لجل ة ةعقو يف لتق نم ةدعو مو نبرشعو دحاو ربشا ةسمخم كلذ

 مويقابو ةئامو فلا ةبص نمو قفالا ةعبرا ةصاخ ا فالا

 هلع هللا تارا يلع باعصا نمو كلذ نم لقا ليقو سائلا رئاس نم

 ناكو “+ ةنس ىكوالا ئداجج نم نولخ رشعل ةعقولا تناكو 10

 نو رشع ةياللثو خا  ةعيس' ليلعب ةب واعم عم ةلاقثلاو للا ةعقو ناب

 فاتخاو م ةنس رفص ةرغ نيفصل مهي برألا تمقو مون لوا ناكو

 اوذب هلعل )١(

 3-5 7ي707070:/----_77-



 ١ # بااط يبا نب  ينغلا دبع نب ىلع «

 را نبا بتاكلا مطن ال مظعملا ديسلا اها اي

 )0 ااطو هذيمالت نم ناكو ةنع ًاضيا نمعالا يسنلبلا سابملاونا حو

 ريصل نم رصلا مويلا ياو الك تلقف تيم دق اولاقو

 رومالا مهف لع اعمتج يلق داوس داز -نيغلا:ةاوس

 | يتدشناو ةثام عيراو نيسجلا دعن سلدنالا لخد : لاقو يديجلا هرك ذو

 ١ هل مهضعلإ

 هزاحال تدد مانو 2ك نم لياع الو

 هزاع لدتس ع هتب واكل اذ نمو لاقف

 | 2( همالسو هيلع هللا تاولص نينمؤملا ريما بلاط يبا نب يلع اع

 | صاع بلطملا دبع ممساو ٍباطملا دبع نب فانم دبع بلاط يبا ماو
 ةريغملا وهو فانم دبع نب ورمع هعساو مشاه نب هل بقل دمحلا ةبيش وهو

 نب بلاغ نب يؤل نب ببك نب ةرم نب بالك ن ب دءز هم او يصق نبا
 ظ رمذم نب سايلا نب كرد ن ةعزخ ن ةناتك نب رضنلا ن' كلام نا ربف

 ا ريعك مالسلا هيلع هرابخا .فانم دبعنب مشاه نب دسا تنب ةمطاف هاو

 أ ربكأ تناك ؟"” ابتسم باختناو اهماعيتسال انبدصت نا ةريبش هلئاضفو

 | ةرشع عيسل ةعججا موب هيلع دنقلا ثاولبم تاما انباتك عيمج 0

 ظ نينس عبرا هتفالخ تناكو ةرجبلل 4٠ ةنس ناضمر رهش نم تاخ ةليل

 اهساحم ىق )١(



 "1 6 نامعنلا بجاح نب زيزعلا دبع نب ىلع

 هديمي مث ةعاس حدقلاب ىراوتيف هب فضتساو درح رج هل لاق اذاف برشل
 وا ءامسا ةتس رادقمب الا يضاقلا برشي ملف هب برشيف ةوهق هذه لوقبو ا
 هيلع قرزا ناسليط يف فلو ساهملا يف حطب ىتح رخلا ءامسا نم نب ْ

 هراد ىلا لتر | ١

 «* يسلددالا يرصحلا يورقلا ينغلا دبع نب يلع ع ظ
 بلاغ نب بودا.نب دم وهو) سضنالاةجرف باتكب حاب ٠

 ناكو اروبشم ارعاشو وحاب ملعلا لها نم ناكنسسحلا ا ىنكي ( يطانرغ ظ
 دنع دابع نب دتعملل هلوق كلذ نْف ابكولم حدمو سلدبالا فاط اري ظ

 دم ن دابع ورم يبا دضتعملا هيبا توم

 ميركلا لجلا ب 2نكلو دابغ تام

 مي داضلا نا ريغ ص تسلا ناكف

 لخدف ليحرلا هزفح نا ىلا هنع لفغف سادنالا كولم ضعب حدمو

 هدشلاو هيلع

 اليحرلا يضتت يتلاسو... . يدافوا يضتتلا 00
 اليما نا فوخ امهنب يضقاتسلنامهخناذه

 اليمجا كيأر ىرت ىتح ماصتخا يف نالازب الو
 فرصلا الف ةديصق هدشناف حدامص نب نعم نب دم مصتعملا لع لخدو

 نع هيلا لقتف هيف مهأر ىببإ هءاتكو هئارزو عم هرما يف مصتعملا كت

 نبا ىلع لخدو فرصناف هظفحا مالك مرا نب غبصالا يلا بناككلا

 هدشلاو حداوص



 * نامعنلا بجاح نب زيزعلا دبع نب لع »“ ا

 ظ | يدع : ”00 ]ىف ترند ؛ كتقرط نم.فرطا اهناف ةقرطلا هذه

 ظ دادغبب ةرازولا فاخا تنك لاق سيجرسام نب ىسع سابعلاوباريزولا

 | امو يناعدف نامعنل بجاب عيب نزملا دبع نب ىلع نسما يبال كراشم
 | يف قذحم هيلا راثد نم لكب اعدو دشتحاو لمجتو لزاز كريب هراد ىلل

 ظ تقولا ف امتارظن نم اهريغو ةساقالما هلع لثم ءاماو لاحر نم ءانغلا

 اا اعطلا 0 ير لقال نيدكيب هبا يضاتلا ضو

 بيرغ انا تلق . ًاصراف الا يزل لاينر اماعو أتيعنم 03

 لاقو امال ىعدتساف لاق . "صخا هب تناو سما كي هرمأو هل مشتحمو

 ظ يضاقلا ةمدخ لوو اينادغم عدتساو يلعساولا أخا ىلا صضما

 ظ ا م اهنف ةيسامخ هعمو ىتا مث ةعاس باغو مالغلا ىف هللا هدا

 هي ارسم أخد ةماكامأ ىلع ناالا انبدبا نيب يذلا ينيفيرملا

 1 الل لاق هآفوتساو هب رش |لف الطر ينسف صا م مش املا

 | ثلثو ىن' مث صلاملا هللاو لب ال لاق . صراق اذه يديساي لاق . اذه

 ظ لوش ًاثناو انيلع يضاقلا صا برطضاف

 | يلع وا كملعب ارمخ ينقست الو مركلاب لح نم ءابهصلا ينةسافالا

 | مسالاكلذ نع نك او اهينقسافالا ةريثك ىتش هامسا امل تسبلا

 | وهو سل ردنخ ةرانو مادم ةرآن لوقيف هنع 10 "مدقلاب هأنا الك ناكف

 حدقلا ب (؟) « كتفرط نم اهناف »ب )١(



 4 *« زيزعلا دبع نب يلع

 *6 ميهاربا نب زي ز علا دبع نب ىلع
 مهتيمس ىنعم تركذ دق نسحلا وبا ناعنلا بجاح نب ءانب نا

 دقو ءاغلبلا ءاح#لا نم اذه نسملا وبا ناكو هبا ةمجرت يف نامعنلا بجاح

 ينال بتكي هونا ناكو محا رييكر عش تاز دانلو كاسم ًاعناو 6

 هدعل .هلرداقلل مه عئاطلل نسحلا وا تتكو ةلودلا نعم زب زو يلبملا 1

 نيعلرا نيتفيلخ مدخو 0 سرب 00 مرح ةنس لاوش ىف

 هللاب رداقلا ضبق امل لاق ةيدمحم فورعملا ىعاشلا ىسيع نب دما معلا وبا
 .يههو كبرت نب العلا ابا بتكتساو ”نايعتلا فجات "نب نسا نا

 ةعطق ه”داخم لع دجوف ناودلا ىلا امون لخد نا قفتاو هقور لقو رظنلا

 ١ ىلا نكليا وا ديعاو هيلع صضيقف هرهأ ىشالثو لنا ةساي ةردع نم

 ظ يل دح لاق رص نا ثدحو .روبش دعلا لزمف ها فاسم الا لف هناكم

 | رومالا ضع يف ةظامم لبق نم ءالعلا يبا نيبو يني تناكو هتينر

 أهلوا هديضت نسحلا ابا تحدتماف

 مهئاكر تمز

 يلوق ىلا اهم تغلب ىتح
 اهو ىنخ امم ارذتشس لظو.  هلاسا هللا نار اجا

 انتو ىلب ابرج هل عاطتسا اف هبكريفرطلا اذه كريغ مار دق

 رم هل تست ىلع انمأر 0 همراظبت نم هنع فرطلاع جري مل

 ذخ لاقو بيط اههف هيد نيب تناك ةبهذم ةضف ءاقنع ةروص يلا مفدف ا

 افلتلا رعشتساف



 .* يناحرجلا زيزعلا دبع نب ىلع «ه

 ةقلط ككلع ايدلا تلاز الف

 هلو
 صهدلاو ثداوحلا قع قيم لع

 ينوي موب لك يقالا ينتاك
 يذلا ىوس نامزلا دنع نك<ي ل ناف

 ىنغلا ىلا عوضخلاب لصوت اولاقو
 امرح ناباب لاملا نيبو ينببو

 هنود “' تذاع رسبلا اذه ليق اذا
 مولبق تمدق رفولاب اومدق اول
 هلل تعضخ اذا ىلثم ىلع اذامو |[

 مر

 |مهالك ”لقو يعمد وا ثيغلا قس
 قنلا طس»ه او صعدلا قرتسا ثيح

 دحاو يهو اهفاصوا نم رثكا

 ةيبظ للكملا ردخلا كلذ يفو
 اهفوجحس نيب حنرلا تارطخ اذا

 (نكطاخل : فيعلا ءاخا سرنا

 هفرط حرع مويلا اديه“ لكم يبا

 اهنا فوجسلا لابسال تدمو

 ةميتيلا بحاص اهدروي مل ةعطقلا هذه (؟) « ترصبا » ةميتيلا يف (1)

 ظ ف 2 وهف يرايطصا اماف

0 
 0 يننا قوس ينذ امو ندد

 ا ربصلا هل يدنعف اعرذ هب قيضا

 أ رقفلا وه عوضملا نا اوملعامو

 ظ لهرلا عطقتاو فقحلا ىهانت ثيحو

 ظ ولحم يف يف أهءامسا ىرا نكلو

 ظ لقع رتهمسملام ىرخال تلاقو

 | لبق انداسحو لوح انًؤوادعاو

 | لكشلاو لئامثلا اهنع انلزانف



 يحناوج يوطي ىهدلا اذه لاب امو
 ايالا رئابنا . ةينت» م

 ةبيغر ريزولا 7-5 يف“ يناكأ

 بحاصلا يف ةديصق نم هلو

 اهتكرت تنا راكفالل فذالا

 تفلاو يناعملا دازفاب -: تقس

 ةعيدب عارتخا انلواح نحن ناو

 ؟هأ/ *6 يناحرجلا زيزعلا دبع نب يلع #

 بذعم باق نيب الا نش الو

 نىشاتلا - قطقلا -ةضعالات

 بيثك بلقو نوزحم سفن ىلع

 بوحتو اهلاح نم ةرضن ىلع
 بوهو ٌرغا ىودج يف مسق

 اهداشتحاب عفت / تذدشغتحا اذا

 اهدارش دعلا ظافلالا كرطاوخ

 اهداعمو اهقورسم لع اتكاسح

 ضرم نم هربلاب هئئم ةديصق نم بحاصلا يف هلو

 بيطيو هلظ يدب ىهدلا كب
 انعرو نامزلا والأنبا

 ةعور ماكل ى لك يف

 هلك كمسج ءايلعلا نمت

 تاان“زياز ولاد نط تلا

 هيحأ يح تلح الذل هاوو

 هبجوب هارا ام بوكت سلو

 تمنت ءامملا كانت نعزح الف

 ىدنلا مشاو دحملا هجو للمت

 بوو انءاس امج علقبو

 بوبذ نامزلا تاقواو انللظ

 بيجو تامركملا بواق يف امل

 بيصن ماقسلل هيف نبا نف

 تراقؤا لح ايم كيتا ل

 بوح“ 34 زولا هجو يفو ينايح

 فود تانركملا يف ةنكتلف

 بوصتق يدتم ليلق امو

 بيطر وهو لضفلا نصغ حصاو



 # يتاح ملا زيزءلا دبع نب ىلع «”

 اهدوعو تايدانلا اهسفلخا ناو

 ةنام لل داكن يناج قس

 تفلاحم سنا نالزغ نم دهاعم

 يدتخيو روفنلا سفنلا ا م

 الغاكا بلك لك ايلا“

 ىصلا نمز اهشيع يلايل لكف
 كلذ يف هلو

 نكسيل دادغب نمخركلا بناجي
 تدعل د مربصلا تبحصام بحاصو

 تروي ام ينيعل موب لك يف
 هعساو هنع يىبدعس لاز ام

 هتوفج لوط نم ىونلا يل” توا ىتح

 هقئالخ لب يناهد داعيلا امو

 صاختلا يف هلو

 ةعواب عادولا نع تييثنا ام وا

 ل لنا بيغ ير عمادمو

 ةديصق نم هلو

 مهسومت بورغلل تعادب الو

 قرش فوجحلا ىارطا نيقلت

 نان يقام

 ريكعتو نين سوف يللاعملا سعث ريمالا يف

 اهعومد ماهلا قيدصت فلكت

 اهعومج ماهسملا عومد ياحي

 ابعيرص ىوادب. الا ابظحاول

 اهعيزأ ميقملا سلق نم نمل

 اعونر بواقلا تابحب داثي
 اعبر اهبف رهدلا لوصف لكو

 )00 اثلقلا ل كمجتلا الز
 | وع

 0000|  تيمل' نىلازاو هرايد
5 10 

 | هيدعب أم ىلقلو هرل د

 ومى + 1

 000 لت لع رمتسو
 ' انوا تنك اليبس يل تلبسو

 '07 لي يناجش قارفلا الو

 | ةليلغو ام, كاتح تالد

 | اليعامسا

 برغملا قيررفلا عبردوتل انشو

 برغع“ رودخلا فاطعاو نمل

 ةميتيلا يف باوصلاو : بو ق يف فئصم («) « تول » ةميتيلا يف )١(



 هوه 6 يناجرمللا زيزعلا دبع نب ىلع #

 ظ ابقونشتيو دادشب رك ذي لإ
 ماهتسملا .ميتملا لوش ام غلب للاب ” بونملا مننالا

 مانت ال ةلقمو ول سيل داؤف مكادف هءابحال لق

 "ماهل يدنع شعلاو مات قي ١ دكر يدع .دابسلاف مه

 مالسلا ينمريعشلا بابف ط شلاف ةعيطقلاف خركلا ليف

 مامت ضايرلا كمضم يف كلب يس لاز ال رؤرسلا رايد اب

 ماين ينع بوطخلا نوفجو ٠2"ضغ كيف هتبحص شيع بر |
 مالحا . هناك نامز نم . ناما نمنك لايل يف

 ماد ١ "نيسلاو... :تارئاق سوؤك اف تاقوألا 0

 ماهوالا اهذلتس ىنمو لوصو + كقلاو قمم

 مارح .يلع ملي ام.دس .وورسو ةقلو سلا لك

 كلذ يف هلو
 أه رادحتاو أاموص يعومد ماع ةءيزم فالخا دادغب يناج قس ظ

 اهراك قا لما ام سفن ةحبمو 'هقايتشا يناجش باق امهنم لف ظ

 اهرازم داعبلا دعب تبرق ْنَلل ةميظع لك مايالل رفماس |

 ش1 كلذ يف هلو

 ابعوجر يل ىجئرب ال ما لصولا ىلا اهدبمك يللايللا كان" ةعجارا
 املخ .نوبس : ةادج باين مدقفل تسبل بابيحا ةبحصو

 ابعوم ريطتساو ينوفج تفاح قراب دادغب وحن نم يل حال اذا

 )١( مامح » ةميتيلا يف (”) « مقم » ةميتيلا يف (7) « لامشلا » ب ةيشاح يف «



 *6 يناجرجلا زيزعلا دبع نب ىلع »* <”

 | يبا يضاقلا دهعت هدنع ةهسملا يظوظح نم لمجي نا ريمالا ىأر
 دجاولا مئاغلاك داع اذاو دشانلا لضملاك باغ ام يناف هدر لوب. اع نسملا

 | ؟ىواسم رابظا يف ةفورعملا هتلاسر سحاصلا لمج املو . هللا ءاش نا لعف
 ا يف هموصخو 'ىنتملا نيب ةطاسولا بك ذرملا وبا ياقلا لمع *ىنتملا
 اق هدف

 هرم ل

 كدرو نم يذخ لعرشنا

 هب قفراو نابلا بيضق محرا

 م يسلم كينيعل لقو

 و
 أند نع رسا أم ىتح تقرافو

 يتاقل ُل وقت يدش تاعج> كمف

 هداعب فاخ نم 3 رق سلف

 درطتس هلو

 ملاظ نمز نم يرذاع نم
 ناوخالاب لعفي
 حبصا امتاك

 ةنادخا

 معمر

 باصاو باطاو لاطاو عذمأو 1

 . برعلا ..ودابدالا ين ءرعت نع برعاو باطخلا لصف يف دمالا ىلع

 | راطو . حايرلاريسم لاتكلا رانخ دّقلا .ةزقو لظفحلا:ةدوعم نم هنكمو

 | .اهركذ مدقملا نيتيبلا نييروهاسينلا ضعن هيف لاقو . حانج ريغل دالبلا يف

 020٠” تاوصلا ةلكاش ب

 "كدخ نمهفطق يمف عدوا

 "كادق نم دقنب نا تفخدق

 "كدبع نع مقسلا ناففخ

 دودص راذح وا يان ةفاخم

 يدوجدعابتلا فوخاود رق دقو

 كيعس هلرق ىجرب نم الو

 دار الو يتسع سبب

 املا فدل ىوملا لف
 مساقلا يا يالو» نفج نع



 1 *6 يناج را زيزعلا دبع نب ىلع

 ىلع تضلخاا دئاصق هيف ريسو ..هترشا يف ارق .:هتمفر.يف شيب ||

 . لضفلا بوذو . لقعلا بوص الا اهنم امو . كرف نم تنأ دئارفو . دصق

 بحاصلا ةايح يف لاوحا هب تفرصت مث هدب نم ناجرج ءاضق داقتو
 يرلاب ةاضقلا ءاضق ىلا هلحم '” قرو ةلطعلاو ةءالولا نم هتافو دعبو

 انك وعصملا رص وأ يلع صضرعو 8 لامع هللا همر 7 ايلا هلزعي ملف

 عم 0 بجاحلا شان سابعلا ىلا ةلودلا ماسح ىلا هطخب بحاصلل
 و

 يعضو نم مدقت دق : سيبشنلاو م هتس' نسملا يبا ىضاقلا

 ليلجلا ريمالا ةرضح ىلا قبس امف زي زعلا دبع نا يلع نسحلا يبا ضاق

 قحلا ضعب هيف موأ مل يلا ىلعأ امي نك هولع ماد شملا بحاص

 نم ةلا مع ف شكتو لشفلا لاسلب قطنلا لج 0 هتللد تلا

 ل ينم هعقوم اماف ملعلاو بدالا ماسقا نم مسق لك يف سهدلا دارفا

 يققرافي الا ىم هتداعو فقانملا هذه هبجوتو نساحلا هذه هبطخم "” يذلا

 دععل نابع قلل ىلا نآآلا جاتحا دقو ابطاقو را ًانعاظو يقم

 ريمالا في.رعتب "” هناكم ينبلاطف ماملالاك ماقملا ريبصت هيلع تطرش نا

 هفاعسا فرش نم دجو هّضرع ىلا 0 هل نع ناف هدرومو هردصم

 نم همايا هللا مادا مسر اهب "يلا هؤافكنا لجصتتل هلضف نم داتعملا وهام

 ىلا جاتحا نا ةقردد نم ليبسلا حسفبو ليحلا مد ام ىلع هنرهاظم

 ناف اهيف جهلا "" فرعتب قيرطلا يف نم ضعبل ةبطاخيو اهب رابظتسالا

 ةميتيلا يف (5) « يتيتاكم » ةينيلا يف (#)  ةهيلا (؟) «ىضفاو» ةهثيلا يف )١(
 « فرصتي »



 *« يناجرحلا زيزعلا دبع نب يلع # هةر

 ناتيبلا ناذه اهيف هطخم ةعقر هعمو رطفلا رطعب هلوسر ينءاخ ديعلا
 هقاتشم هئاقل دبع برق عم هل يشن يذلا يضاقلا اهما اب

 هقالخا هل يدها امناكف  هئانث بيطلثُارطعتريدها

 رثك اناجرج هماركاو هلابقا نم يل مسقب بحاصلا نا لوقي هتعمسو لاق

 يب ةننم طر نم امون ةتيفعتملا دقو دالسبلا و ١اس يف هب يناقلت ام

 يبدشناف يل هعضاوبو

 نسحلا كلعف نم هالماو هدلوم ضراب كاخا م رك

 نطولا يف لين ام هزعو سقتلمو بولطم زملاف
 يلوق ديرب انالوم لعل تلقف ةينيعلا يف ىنعملا اذه نم تغرف دق لاق مث

 يعينص نول يوق تيل الا لقا لف يوق نيب يدجم تديشو

 ” امور يمؤق تيل ىلاعت هلوق هيف لصالاو هريغ تدرا ام لاقف

 نب لع نسحلا وها اعلا : " ياسا للاب ةيساكجلا دب م يتاعجو يِبَ

 ملا ةقدح ناسناو كافلا ةردانو نامزلا درفو دا نب دارس

 ظحاملارثن ىلا ةلقم نا طخ عمجم رعشلا ركسعسرافو بدالا جان ةردو
 دشناو ) هاطاعتب ام لك يف ناسحالاو نافتتالا دقع مظنبو يرتعلا مظنو

 عطق يف رضللا فلخ هابص يف ناكدقو (هركذ متل هالو

 عاونا نم روما اهريغو ماشلاو قارعلا دالب خي ودنو شرآلا صرع

 جرع مث اللا لامكلا يفو 0 أع ءابلعلا يف هب راص ام باد الاو مولعلا

 هنم لحو هب هصاصتخا دتشاف رفاسملا اصع اهم قلاف بحاصلا ةرضح ىلع

 تاس( ) د ىاك) (78/ : © ) ةيبلا ق )١(
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 ”كقالخا نسحا هلواف كقاتشع قوشلا حرب دق

 كقاشع مكاخ هناف  هقح هل عداو هفحن ال

 كيرذيت باتك . ديهلا نارقلا ريسفت باتك ايد فياصن د يضاقللو

 لوق, باتكلا اذه يفو هموصخو 'ىنتملا نيب ةطاسولا باتك ٠ خيراتلا

 روباسي لها ضعل
 'طحاش هراد تددا ناو هشك تاد دق ايضاق اب

 هظساولاك :كيلاعم .ءدقمل  هنح ىف ةطاسولا با

 . هرعش نمو

 اسلج باتكلاو تنيللترص قخ سلا مل سي

 سا هاوس يغب ٠ لف رمعلا نم يدنع زعا "يش سيل
1١ 

 يس

 ًاسيئر ازيزع شعو مبعدف س  انلا ةطلاخ يف لذلا اها

 هلوق هرعش رثاس نمو

 رسبدلا مز 6 سفنلا تاوبش لع اقفنملاملا ضرفتس نإ تين .١

 "ملا نمز ىلا اراظناو كيلع . اهربصزنكنمقافنالاكست
 ذعلا عساو اهدعب عونم لكفق ٠ تبا ناو يننلا تنك تاعف ناف

 نيسلا ابأ يضاقلا تعم + لاق - يبذهلا رضن يبا نع يلاعثلا ثدحو
 ليبق كلذو بحاصلا راد نم امو تفرصنا لوش زيزعلا دبع نب يلع

 ق (؟) ءاضنط ام سكع ىلع ق يفو + « ربعلا نشبلا الك يف بأ ف 001(

 يرعلا ( ٠ : ") يلاعنلا دنعو ؟ ينيد.طا ْ



 ظ

 . "نو

 هفك يفو لاق يذلا يدفا

 يتنجو ف عنب دق درولا

 هنمو

 امناو ضابقلا كيف يل نولوقب

 مدنع ناه ”مهاناد نم سال اقرا

 اباج يضرعب ةزاحنم تلز امو
 ىراذط كارد اذه زيكا

 يبزفتسي يل حال قرب لك امو

 الك ناكنا ملعلا قح ضقا مو

 يتجمم ملعلا ة ةمدخ يف لدتا لو

 قس ةلذ هيئحاو 0 > 0-1
 اص هوناص معلا لها نا ولو

 0 رابح ”هولاذا نكلو

 هبمو

 عساو قز راف ضراالا فب رطضااولاقو

 ينتيعي رح ضرالا يف نكي ملاذا

 هنمو

 ةمعاو هلحأ نم هيدا بحا

 مهمحاف ئىدملا موقلاب زاتجنو

 * يناحرلا زيزعلا دبع نب ىلع #

 هيف نم برشا يذلا لثم

 هينحب مللاب يف تلق

 أ امجحا لذلا فقوم نع الجر اوُأر
 ' ل نلعد

 "017 | سفنلا ةزع'هتمركأ نمو

 00 ةلاسملأ دنعا منا نب

 الظلا لمتحت ”رملا سفن نكلو
 آمعنم هاضرا ضراالا لها لك دلو

 املس ىل هنريص عمط ادب
 آم دخال نكل تيقال نم مادخ ال
 أمزحا ناكدق لبلا عايتباف نذا

 |لظعت سوفنلا يف هومظع ولو

 ادت” ىتح عاطالاب . هام

 قيْض قزرلاباطم نكلو تاققف
 قزرا نبا نف بسك يل كد مو

 يلق هقالخا لك ف هعّْشو

 يب رح ىلع ريعتلا يواط مهلكو
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 ارب رس ارا 3 هيف نفكت 2 فيظنبوث اهيز نسحاف

 اًرورس انالمتف ربق ىلا لات ةعبرا نيب ىدات

 .. .*( يقاجرجلا ليعامسا نب يلع نإ نستما نبريزملا ديعوتب 0
 ابيرا ابيدا ناكو دابع نبا بحاصلا مايا يف يرلا يضاق نسحلا وبا

 وهو مو؟ ةنس ةجمللا يذ نم نيش تسل ءابالثلا مول ”يرااب تامالماك

 ذرو لا ياده خرا يف ؟ الط هرك ذو ذقيح يرلب ةاضقلا يضاف
 وناو رظانم هيقف كاذ ذا هوخاو ركب يلا هيخا عم مسب ةئس رواسي

 مدقتب نسحلا وا لزب و ريبكلا ثيدحلا أعم |.ىسف ملل هان دق نسملا

 هيلع ىلصو اهب نفدف ناجرج ىلا هنوبات لمحو . ايندلا يف ركذ نا ىلا
 وبا ريطخلاا رب زولا هتزانج رضحو دمحا نب رابملا دبع نسحلا وبا يضاقللا

 نيلجار ضراعلا لضفلا واو ةلودلا دحم ريزو مساقلا نب يلع نب مساقلا يلع

 يعدتساف يلدا دمحا نب ىسيع ىسوم يبا ىلع هنوم دعب رايتخالا عقوو

 دقو دابع نبا بحاصلا لوقي هلو . يرلاب ةاضقلا ءاضق لوو نيوزق نم

 يرلا يضاق ىلع رابملا دبع يضاقلل ادبع أشنا
 أهَر ودصْن ب تكلا يذهوانعدف هلك معلا كاان نحل

 اهروذش تنا تمظن اذا عزب انئيحم نوضنري ال مهلا

 اذا ناكو هرحب نم فرتغاو هيلع أرق دق يناجرملا رهاقلا دبع خييشلا ناكو

 دالبلا هابص يف فّوطو . هيلا ءامث الاب هفناب خيتو هب بخت هبتك يف هرك ذ

 لئاسر هلوهرصع ءالعو هتقو اشم يتلو باد الاو مولعلا ستقاو دابعلا طلاخو

 هرعش نمهو.ةلقمنءا طخ هبشل يحلم عل ديحناكو ةئئفم راعشاو ةنودم

 فل
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 ”00 د0 ىنلاركيوا "" ثدح . قودصوه متاح يبا نبا لاقو نومام

 يلع هللا حبق لاقق يملا ز .زعلا دبع نب يلع نع لئسو يفاسنلا ن نمحرلا دبع

 هل ليقف ال لاقف هنع يور ع نحر دبع ابا اي هل ليقف ثالث ءزعلا دبع نبا

 نأكو لبس أب هوربو هيلع اوأر قيل اومقتجا ًاموق كلو ال لاذ ءاذك نك

 | وهو مهداع ًارقب نا ىباف هّرب نم ةلج يف نكي مل ريقف بيرغ ناسنا مهف
 | الا هعم سبيل نا بيررغلا رك ذف اوعفد م مفدد وا جرخم ىتح رشم

 ١ كاوصن يا يضاقلا نعو . مهثدح اهرضحا الف اهراضحاب هرهاف َةمْ 3

 ناكزيزعلا دبع نب يلع نا ينناب لوقب ينسلا ركب ابا تمم "' راسكلا
 | لق ذخالا )0 هوبلاع اذاف رجالاب بالا ىلع دكمب ديبع يبا بتك ارش
 || يتب نم ناعقيق سيبق وبا ىدان ساما جرخ اذا نيبشخالا نيب انا موق اي

 ظ نب رفعج نب دمحا نيسملا وبا لاقو . قبطا لوقيف نورواجلا تب , لوقيف

 ' للا انءاحو بحب ةنس يف تام نم يف يدانملا نب هللا 0 ن دم

 | دمح نيسملا يبا ىلا هعفر دانساب يناعمسلا دعس وبا ثدحو . مسوملا لبق

 | مارملا ديسسملا يف ةكع زيززعلا دبع نب ىلع تعم :لاق ينسنلا بلاط نبا
 ْ امل لاقي ةريغص هل ةينبب ءىغ ظللا ىلع يذلا ندؤم دنع تنك لوقم

 ظ لوقي اشناو هر يف ابسلجاف رب رح بوث اهمماعو ءانسو

 اريرح تسسل اذا أمس الو ود هبش ايلا ءائسولا امو

 نيسملا نب دمحا لجرلا مساو : يناسكلا رصن يبا ب (؟) ب ى )0(

 سورعلا جان يف هركذ يرونيدلا



 ؟ عزيز علا دبع  ميحرلا دبع نب ىلع ©

 *« نسملا نب مبحرلا دبع نب يلع
 نم يوغللا راصعلا نباب فورعملا يلسلا ميهاربا نب كلملا دبع نبا

 ةمظعما ةفالطخا راد نم قبطلاب ماقاو ملعل ام ًارققدادش درو قا 0|

 ةسايرلا هيلا توبا هم كَ ف هدلومو ةالك ةئس مرحلا كلان ف تامو

 عرب ىتح همزالو قيلاوملا نب روصنم يببا ىلع ارق ةيبرعلا ةغللا ةفرعم يف

 يضاقلاو شداكن ب هللا ديبع نب دمحا علا يبا نم ثدحلا ممسو هنف يف أ
 ممريغو يزجسلا تقولا يباو ناتسرامبلا يضاق يقابلا دبع نب دمت ركب يبا |

 يربكملا نسملا نب هللا كيع ءاقيلا ولأ را مهم ةعامج 2 جرو

 ةيرصملا رايدلا ىلا ريثكلا رفاس اكسمب اطباض ارسوم ار ناكو رب رضلا

 هناف لمح ف سفانتملا هيف بوغرم ا هطخو منع ىورو الها نع داو

 .ارعش هل تعم الو افنصم هل فرعا الو طبضلا ديج طخللا حيلم

 *روءاس نب نابزرملا نب زب زعلا دبع نب ىلع )ع

 5 ل يونا مساقلا يلا ع يرهوملا يوغبلا نسحلا وبا
 باتكو ثيدحلا ترغ هنع قىؤرو مالاس نس مساقلا كديبع يبا بحاص ١

 لاهمملا نب جاجو ميعن يبا نع ثدحو كلذريغو رورطلا باتكو ضيملا
 ىلع نب مصأعو ينعقلاو يدزالا نيازي نب ةلسو يدبعلا ريبك ن دب#و

 دبع نب دم نب هللا دبع هخا نا هنع ثتدح. .:فسشا شا مريغو

 دنسلاب ثدحو يناربطلا دمحا نب ناواسو يزجحتلا جلعدو يوغبلازب زعلا |

 ةقث لاقف ينطق رادلا هنع لثس . يورحلا ءافرلا دم نب دماح يلعوبا هنع |
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 برلا نم طح اهي باتكلا طخ يففباطللا فاك دبا حرطا اولاق
 / بيغلا لزنم يف هلزنا فيكف هروصل يسن يف ناك نم تان

 أ هجر , يفوت سنوتب ر هلا ديع مون ؛04 ةنس لاقف هدلوم نع هتان لاف
 | ال ًاظفاح ةغللا يف اماما ناكر ةءردنكسالاب هاو ةنس ةحملا يذ يف هللا
 أ لع ةردق هل تناكو دعبتسا امل هنم ىنلا هنامز يف نكي مل ليقول هنا ىتح

 | يف ةديصق هرعش ةلج نمو اهمنع هتبجا دقو دئاصق “يلا هلو رعشلا مظن

 | ةدحاو ةيفاق ىلع تبي فلا رشع دحا اهبف يدادغبلا ”دنرملا ىلع درلا

 4 ا يوفغللاربلا نب يلع نب دمح ركب أبا تيار لوقي هتممسو ةببدا دئاوف ' اهنف

 || روتشا امل هيلع ًارقا نا ىلع تمزع تنكو ةيلقص ةريزج نم رزام ةئيدع
 | برشي هنا دلبلا بحاص دوكتم نباب لصتاف ةغللا يف هرخآو هلضف نم

 2030300 دلالاقو هلا ذفتاو ههركت راصو هيلع قشف ةمركي ناكو

 أ هلع ًارتا لو اهنم جورألا قل ةرورضلا هتحرساف ركك | 0

 ظ 2 هتار دققف يناوريقلا يدزالا قيشر نب وحلا يول عش

 0 يبا نم ةغللاو ةبب رعلل ظفحا طق را 5 هرعش نم اعيش يندشلاو رزاع

 ايا هلع تلارو يلقصلا عاطقتلا نب مساقللا

 *( ي.وسلا زازملا نمحرا دبع 7 لع <

 عمت ةغللاو بدالا لها نم ناتسزوخ سوس نم يوغللا ءالعلا وا

 هلاح نم نم لع اعا ال طفاحلا يزيبلا ربا وبأ هنع ىور هللا دنع ايآ يلماحلا

 اذه ريغ

 هنع يدنعو ف )١(



 عه :* هللا دبع نب ىلع 9

 هسفنل يندشناو باح

 اج ةرغ نابل الا
 0 داعب ردببلا  هبشلا

 يتجهم نم هظاحلا تكتف

 هن دج يف لاطنالا عرصل

 هل نسحلاو لدلا لها ناد

 يتساؤم يف اليطا يحاص اي

 هب نرا فيحلا ثيدح ينأندحو

 هملاعي نم يل مداقت ءاد

 ةمّرصم يلامآو نا
9. 

4. 
 هن يفد ىضاملا ال وعلا ةعيضاو

 4 ةنس مرحم يف لاقف هدلوم نع هتلاسو . كلذب همهم, نييبللا ضعل

 انلم يبظن مكتم انل نم
 انسولا يتلقم نع ىفن نم

 انقلا رمس وا دنملا ضب كتف

 ابر ناوا هسوق نع ىر نا

 اندلا انالومل ثنادام لغم

 اذه نيحلا ينال ناكو ا ةنامسمحو نيعب راو فس ةئس تامو لاق

 يف رصم ىلا رفاس لع وبا هتينكو نسحلا همسا رعاش سيدا لْضأف |

 لئاقلا وهو هوا كك رص تم 9 هددع ىفحو هحدمو كيزر نءا مايا

 قاشعو نالخ ينارك اذو

 قالخال اليبستو يلقل ًاحور
 يقاوشارسا نم يتحهم تدقنتساو

 قارا .نم +1 ينم , تنلب بو

 قالماو لطم ىلع بحا نم

 يقابلا نع نما لع :تاصح الو

 «( ةمالسب نب رابجلا ديغ نب يلعإل
 لاقف يفاسلا هركذ يسنوتلا نلا وبا يوذللا يلذهلا نوذيع نإ

 يلع نب ميهاربا قاحسا وبا يندشنا لاق يناوريقلا يلذاوشلا دمموبا يندشنا
 ناوريقلاب هسفنل يرصملا ميمت نبا



 ا بحاص لءافنو راح يطت حرطاورجزلاو لأفلاركّذ كنع عدو |

 ظ © هللا دبع نب ىلع # ؟«©

 ظ تقاوعلا تانماك نم اراض كو هشدعل مو لك نه ةيسام دلع

 | تايبالا ظفحم هبلق لغش دق هنا ردا لو تهابلاب ًامبش يمورلا نبا ترف

 | ةريطلا هنع تلازو هظفح نم تايبالا هذه تبتكو يدنع ماقاف اذه

 ظ *( يماذملا بهوم نب هللا دبع نب ىلع اع

 | ّرِبلا دبع نبا نع ىور نارقلاريسفت يف مظع فيلأت هل نسحلا وبا
 44١ ةئس هدلومو ه#” ةنس ةرشعس داس ىلوالا ىداج يف تام هريغو

 ظ *« دمح نب هللا دبع نب ىلع

 | نم ىككاطنالا نسحلا وبا ليقعلا ةدارج يلا نب يقابلا دبع نبا

 ' 00 ]]] فدمد لقملا فاو لضفلا ريغ ةيكأطلا باب نكس بلح لها
 ظ | اكول باسحلاو ةغللاو بدالاب ةفرعم هل ةرشعلا نسح

 ظ أبا باح عمسو أهريغبو اه عمو ه0 هنس دادغل درو نبع لوس

 ظ هادحت نايفلا اباو يلحلا ىسيع ينانب دمحا نب ليعم“ا نب هللا دبع حتنلا

 | تجرخو باح هيلع تأرق يتاعمسلا نبا لاق . يونغلا سويحنب ناطلس
 يبا دنع تلق تنك نا يل لاف نيحلاصلا ضعل ين ارف : بيع نمامو

 | لاقو يلع ركناف ثيدحلا نه اثيغ هيلع تأرق ةدارج يبا ن نمملا

 | نييبلحلا يأر ىرب عيشتم الا وه له ملو تلق ثيدملا هيلع أرق كاذ

 | تعمسو لئاوالا يأر ىريؤ موج اب لوقي.لب اذه ىلع رصنقا هتيل يل لاقف
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 تبجو دغ نم ناك ايف هتبلط ام هيلا مفدف . هتليلو هموب رئاس هلاح ىلع

 هنأي ىلع ساي ذا هترماو هفرعل يبو رلا نبا ناكو ىهاط هما يل مداخن

 ريصملا هتلاسمو يتلاسر روعالا ىلا ريصملا يف نالغلا ضعب ىلا تمدشو
 هبطاخو يبورلا نبا ىلع بابلا مداخلا قد هعضوم نع لجرلا لاز الف يللا

 عضوملا كلذ ىلع هنيع عضوف جرفت مداما لاق . ًاضيا يلا ريصملا هلأسو
 رظنلا نع هنيع علق 9 جرخو ب بايلا مت هراج رب و يلع هئيع تمعقوف

 سلال يناف ميهاربا نب يلع لاق يتيحان ىلا الا همالك فرصي الو يلا

 يف ناكو يسوسرطلا ةحيدخ وبا يئافاو ذا روعالا فرصنا دقو هرظتا

 هلصويل *” ةعذرب دضتعملا هيلا مفد دقو يضاقلا قاحسا نب ليعامسا ةيحان

 نبا لخد ذا ثدحت نمنف دشاز نبا ىلا.هقلست ىلوتيل ها نسل .٠

 هلعل عسش مطقتاف رثع نعصلا باب ةبتع اطخم الف انيلع مداقلا عم يمورلا
 نسحا نسحلا اباي ءيش نوكيا هل تقف .اروعذم لخدو هدبب اهذخاف
 نم تبأر ام ينقل دق لاقف يمداخ هجو ىلع كلذ نم كلجورخ نم
 ةعذرب لاقف بوبحم وه لاق يه امو تلق ةهاع هب نا تركفا ينال ةرثعلا

 نب يلع اذه تاق وه نمو لاق طرشو من تاق ريطت انكخشو سوسوملا

 لاق هيلع لبقاف مف تلق ىعاشلا لاق بتاكسلا يمورلا
 فابحلا نيبو ينإب أم قيرفتب 2 هفرص نذوب صهدلا تر امو

 فئاونلا دنع ربصلا ليج بوكر ىلع .اهتطوف يسفن ىلا تعج

 فاصملاب ةفوفحم هماياف ابكح روج ىلع ايندلا بح نمو

 )١( ىق ةيشاح ) سوسوم لجر اذه ةعذري (
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 ظ هو ران نم تند الل 2 .تفقو هغدص برقع ناكو

 571 نبا ىلع هأرق ام يف يناذمحلا هللا دبع نب” ميدب طخ تأرق
 ظ مالسلا هند دم فيصو نب هللا دبع ن ىلع ءىثانلا نيسحلا ابا تعمم يوغللا

 | ضعبل ةربحم تيلقناف هيقفلا سلغملا نب نسملا يلا سام ترضح لاق

 ءادرو ًايقيبد ًاصيق "يلا لمحو نسملا وبا لخدف يبايث ىلع رضح نم
 تددرو اهتسبلو يباب تاسغو يتدب ىلا تعجرو امهتذخاف لاق ًانسح
 هسيلا لاقو ادي دش ًابضغ بضغ اههار الف نسما يلا ىلا ءادرلاو صيمقلا

 رابخا دعب امتدجو ةناكح 7 0 6 00 كلا الول

 ظ >1 ادن 0 نا 4 0 نيد لا ا ا تا

 لوش سعاشلا يور نبا راد نو امل يالوم اب يل لاقو يلا عجرف

 ةنالث دنم لفقم انيلع بابلا ناف ًاشطع انتم اللاو ام انوقسا ائيف هللا هللا

 اا

 3 ارشو دوعتبو موب لك يف هباين سلي هنأف انبحاص ريطن تسل مايا

 ىلع عقتف بابلا نم للخ ىلع هنيع عضيف هعم حاتفملاو بابلا ىلا ريصي
 بابلا كرئو هباين علخو عجر هب رصد اذاف روعا ناكو هئازا ا

 أ  ق (0 ق بحاص اهفاضا ةياكحلا (؟) نامزلا عيدب ديري عيدبلا ق )١(
 ْ لزأ ديري (5)



 5” « 'ىئانلا هللا دبع نب ىلع

 يف ةديصقللا هذهب اوحان مث قوزملا مث 'ىثئانلا كلذ يف سانلا دشا ناكو

 نا لجرلاب اودبجو سلحلا ضوقتو رهظلا سانلا ىلص نا ىلا مي كلذ '
 نا ىراال ينناف اهتذخا ام ايندلا تيطعا ول هللاو لاف ميما

 و ب وع كلذ نع ةذخآ مث مالسلا اهماع يتالوم لوسر نوكأ |
 او رشع ة ةعضل هو ةديصقلا هذه نمو لاق . اعيش لبق

 عضنم ناكبكلنم وكيع ولعسو .مكقيم الق نوتت مل تيع
 عزو ضرا لك يف مماسجلو . مكلتش ىصوا هللا لوسر ”نأك

 نيجارسلا يف سلاج وهو اوي. ”'ىشانلاب تزتجا لاق لاخلا يتدحو لاق

 اهم يعن كلن ابدكت نأ ديراو ْتبلُط دقوةديصق ثام دق يل لاقف

 هيف تسلجو هندرا يذلا ناكملا تدصقو دوعاو ةجاح يف يضما تاقف

 لافقق متانلا ي ىعرطشلا زاونلا دلع مساقلا ابا يعانم يف تيارف ينيع ينتتلمخ

 ةحرابلا اهم انحن دق اناف هيئابلا * ا ةديصق بتكتف موقت نا بحا يل

 تعجرو تمقق ةرايزلا نم دئاعوهو يفوت دق لجرلا اذه ناكو دبشملاب

 امو ةيئاب املا تلع نبا نم لاقق اهمتك ا ىتح ةيئابلا تاه تلقو هيلا

 انئد دق تقولا نا كش ال لاقو اكبف مانملاب هتندخ ادحا ام تركذ

 اهوا ناكف اي

 بيصت نونملاو يىنظ 'ىطخبو 2بيرق تامملو ديعب يناجر

 ءىثانلا رعش نمو
 هبيقر فول بوبحم روزا هثكملوط نم ملا ىراون ليلو

 هبيبحل ةوبص وذ اهب ءيحب 2سجرت ةقاب هيف ايرثلا نأك

 فلا
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 | باقرلا قلخلا نم اهدصاقم خم هتعيبك همراصو

 ٠ الو نم نآآلا قومدشنا ام ذخا اهنمو نيتيبلا نذه.نتكب هتحلف
 ذاقر نم كفويس تعبط دقو نويع اجيملا يف ماحلا ناك

 داؤف يف الا نرطخي ال مومه نم ةنسالا تفص دقو

 | ماك ينال اذه لصاو علاخلا لاق

 00000 للاانإ, لتاقلل ىلل .٠ :رظنالب ,زاظن قرزا. لك .نم
 001 الو لاق بلق هزجحي سلف نمز ذم ىلا بر ناك هنآك.

 هلوق يف اضيا نما كيد كلذ ىلا قبسو 'ىنتملا عضو هيلعو
 ظ باقرلا لقملا يف تصل 0 يفاوقلا رغب“ يف بصب ىف

 ظ ميحرلا دبع نبا لاق . ةيبصعلا ت ؟راذا عيمجا نم م لثما *ىنتملا تاباو
 ا ا 07 ىف يضللاو -45 ةنس يف يدلاو عم تك لاق عل علال | ينثدح

 اذاو سانلاب صاغوهو ةغاصلاو نيقارولا نيب يذلا دجحسلا يف يذوبكلا
 ثعش وهو زاكع هعمو ةوكرو ةحعاس هدد يفو ةعقرم هيلعو ىفاو دق لجر

 هللا .تاولد ءارهزلا ةمطاف لوسر انا لاق م هعفرب تنوصل ةعاججلا ىلع مسف

 قوزملا دمجا يل نوفر عتا لاققف هوعفرو الهاو كلب ع تارت ب

 | تلاقف مونلا يف مالسلا اهيلع انتالوم تيأر لاقف سلاج وه اه اولاقف نانا
 يذلا ."ىثانلا رعثد ينبا ىلع مم هل لقو هبلطاو دادش ىلا نطما ىل

 هيف 4

 | ناقل م يناصم لثع .٠ منت ميلا يلع دا يف
 ْ |. 0ا0 قدزلا هيبو هبجوبلك ايظم ظل مطلف تان ءاعلا 0
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 فذقو بس لكل ناتعماج ناتظفل ناتاهو رخ الاب رخآ قلو دعنالاب

 ةءايكلا ليش لع اايج عيظف حبق لك قاحلاب نْوَرْعم سانلا نال

 تدفو امل لاق ءىشانلا ينادحو علاخلا لاق . امهملا مالكلا يف ةحارتسالاو

 ذيواعتلا تكي اذه لاقو يناثلا سابعلا وبا يف عقو ةلودلا فيس لا

 ىلع هلثم بتكي نا ملص, ناك ناف ريمالا لمأَب ةلودلا فيسل تاققف
 اهلوا ةديصق هتدشناف لاق م لوقلاف خيدلاب دجاسملا

 بَ رمو ضام همايا ىهدلا

 ٍ أبف تلقو

 بلح انا تحال نا كفك لين نم بلحن“ ريملاذ بلح ىلا لحراف
 ةديصق هتدشلاو . نيللاريثك هنتكل ديج تيب اذنه نيسطلا | 0

 اهيف لوقا ىرخا
 براقعلا ضب ترصبا ام لتقو براقع حولي ذا يبيشم ناك

 بءاكزرحتمدوتساو تيلخدقو ٠  ةميخ ىف.ةذوع ايركلا 2303

 ةنس يف ةفوكسلاب تنك لاق ءىثانلا نسملا وبا ينثدح لاق علاخلا ثدحو

 ناكو ينع هنوبتكي سانلاو ا عماملا دجحملا يف يرعش يلما اناو ماه
 تيلماف ءينتملاب بقلب لو فرعي مل دعب وهو مبعم رضح كاذ ذا ءىنتلا

 الو ىلا ةديصقلا

 باتكلا لزن مهتاببا يف»و باوصلا فرع دم لآب
 أبف تاقو

 باهذ. هل تولقلا نع سلف  ريمض. ىلباذا لأ 000
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 || ةديصق نم هسفنل موب يندشناف علاخا لاق .(هلال هيلع ةردانلا ريصتف كل هلل

 'رذقلا قهاشلاف نيرا لايح ٠ ”فرشملاف ىلا بنج اظشلا ؛هاج

 (| دعبو كءوس ام لاقق فورظ يهو ءامسالا هذه تعفترا مب هل تاقف

 ظ يلا اذع
 ”0 اللا اهلع اهنجو يمزلاو .. ابجبن نزح يل نزلا لاطا لواط
 أ صخخش ام يهو لولطلا يه فورظلا كلن لمحت نا ىلع هلاق ام لمح اذاف
 | تلعج ناو ليوأتلا اذه ىلع مفرلا زاج ادمرعتا تاطعو ,نطوالا »نت

 ا ةديصقلا هذه نمو . سصنلا الا سيلف لولطلل ًالاحم

 | ”فصفصرادلاوبارتالادرللانع ىدرلا لأسا اهئاجرا ىلع تفقو

 | نك و نزملا نم بيب اش اهتفع علارم نيلئاسلا بيجي فيكو
 ٌ رخل فصو يف اهنمو

 ففصنت مصف مور نكد زللا نم سنارب اهيلع نابهرك ناند
 أ فصنمردسأكلا يفادب اماذا هناك اكلس جزملا اهنم مظنب

 | ءىثانلل لاقف هدب يربملا كرف ةربجلا ضعب رظان هنا ءىثانلا نوجم نمو
 | هل لاقف لجرلا يضغف ةيناز هما نم ءيئانلا لاقف اك ةنرما دقه

 اذهو هيلا ريقفلا هللا ديبع لاق ).بضخت < كريغ كرحلا ناكاذا تضقان
 ا00 0+ هراظأتم ءىثاتلا داققتعا لغ امل :كرحلا نال. تبو رفك أضبا
 لاح لك ليعف رفكدقف قلاخلا هبحاص ىهذم صو هسيلج عم ةرشعلا

 الا فلح 0 نيارفلا ىلع يدان الجر ًاموب عمت ( ءيسم وه

 ظ قاطلا باب : نم الجر ثقاو . هعتحم نا ديت هنم دبر شيا هل لاقف َنمِ



 افلا #6 'ىثانلا هللا دبع نب ىلع

 ليبز ابا نيعللاو ةيما ياو نم يمشام سيلف
 لاقو مسيتق معا نينمؤلا ريما تلقف ليز يبا نيبو كني ام لاسقف
 ىلا هدنع ايقبو هعم ناسلمطلاو ةماعلا تدهاشو علاخلا لاق لري ١

 ”اهاسصلا .اليوط انعش نسحلا ونا ناك لاق علامللا ينثدحو لاق . تام نا ||

 ادلب ارت انامولملا يروهج ةوقلا رق حاولالا ضيرع ةقلكلا مل

 هتنلارشا_ىم :الوتايس/ انج علق الو هنانسا برطضت 1 ةئس نيعسلو

 ليدنق هلمع نمو لاق ةعيدد ةعنص هيف هلو همارمو رفصلا لمعي ناكو

 يف هبو2 نمو علاخلا لاق . هنسح يف ةءاغ عبرم شي رق رباقع دبشلاب

 ةلأنسم يف ينامرلا ىسع نب يلع نسمحلا ابا رظان هنا اهريغو تارظانملا

 ينم ملعا وه نم يباتسا يف ناك امبرو رظنلا دوأعا لاقويتالازلا ل ْ

 لخدو . هب دادنب ذخاف هيلع كتقفاو كلعم قحلا ت م ناف ةلأسملا هداهم

 منا *يش يا يف لاقف ةلزتعملا دحا يراصنالا بعك نب يلع نسملا وبا

 | انلعلف ةلاسملا دعاو كنو< نم انعد لاقف اناين يف لاقف نسما ابأي

 عم ةروبشما هتباكح هنمو . بطر كقارحو حدقت فيك لاقف اهف حدقت

 لعف اذه لاقف نسملا اباب اذه ام لاقف هعفصف هرظان يذلا يرعشالا

 | نفي راو د ءوس اذههو كريغ هلعف ام لاقف ينم تضف رف كب هلل
 تاقتنا ناو هللا لعف نم وبف كيهذم ىلع ت ترها نا تضقان لاعف ةرظانملا

 ريمفلا هللا كيبع لو ةردان تراصو كوضلاب ساما عطشاف ضوعلا دقي

 هعفصو هيلا ماقل ١ ًارهام يرعشالا ناكول : باتكلا اذه فلؤم ىلاعت هيلا
 ا لعف نم هذهو يب هللا لعف نم كلن: تقدص هل لوشب مث كلت نم "دشأا



 « ءىثانلا هللا دبع نب ىلع سايس

 ١ كانه هربقو شيرق رياتم يف نفدو بكا كود لهاو ايشام هنزانح

 | ىلا ليع ناكو طق جوز هنا تلع الو ًابقع فاخم ملو ملال لاق فوَرْخَم

 ذخا هنعو ةيلاع ةقبط ملولاو نوجا يف هلو ديبنلا برش الو ثادحالا

 | الزه هتارظانمو هلدجم طلخم ناكو . ةقيرطلا هذه مهلكق اطلا باب "ناجم

 كلذ يف هلو هدح رسكو همصخ لاما هب دقتعي ًاباطتسم انوجمو ًاساهتسم
 ”000 انو لخدقاهمدخت ءاووس ةراج هل: تناكو ةروبشتزابخا
 اهياع "لاف تتكسف اذه نم امل لاقق دوسا اريغص ًايبص ىأرف هعم اناو
 ىدتساف تكسما اذه لجا نم تلاقف نم لاقف ةراثد نبا تلاقف

 لاقف "يلا تفتلاف با هلام تلاققف هوبا نم يصلا اذه امل لاقو ةبراجلا

 | ادع ميحرلا دبع نبا لاق . مالسلا هيلع حيسملا ىلع 06 مس

 ًاجاتدم تنكو هللاب يضارلا لع قئار نبا ينلخدا لاق 'ىثادلا يبثدح
 يضفارلا "ىثانلا تنا يل لاق يضارلا ىلا تاصو الث هنلع ًاقفانو قئار نال

 1 ىلإ اعيش تلق ةعينشلا يا: نم لاسفق.يعيشلا نينمؤملا ريما مداخ تلقف
 | 0٠٠ اونا لاقق دلوم ةراهلم عم تقف ةليح ثبخ اذه 0 مشاه
 | مرد فال ةعبرا ىطعاو ابيب عطق رشع يلع ملخ نا رماف هتدشلاف

 | هكركشو ضرالا تابقف هترضح ىلا تدعو هتلسنو كلذ "يلا جرخاف

 | اهنم هوطعا ةيندع سلايط انه اه لاقف ناسليطلا سبل نمم انا تلقو

 أ يب يف كرعش نم يندشنا لاقف اولعفف زخ ةمام اهيلا اوفيضاو.ًاناسليط
 هن دشلاف مثاه

 لوحذلاب ةيما .اهقارا ءامد يل نا سابعلا ينب



 الا «* يئانلا هللا دبع نب يلع

 سهزلا مينالا كباب الا فاط اف ٠ اومرحاو ًاعبس تيلاب اوفوط ناو
 رتلا قلفنا ام كاداع نمي مضف ًةقنس ندبلاب .ماوقالا تحض ناو

 :( ءىثانلا فيصو نب هللا دبع نب ىلع )ع
 هللا دبع وبا ينثدح ميحرلا دبع نبا لاق . نيسملا ابا ىنكيو ءالحلا

 هللا دبع ناكو كول فيصو يدج ناك لاق ءىثانلا يندح لاق علاخلا

 ناك هناكذ يف هعم تأشن ام تنكو قرلدلا فاملاب ةرضحلا يف ًاراطع يبا

 ةذسو هبانو ةعاردلا سيلب ناكو هفرعا الاناو اندنع سلحن يبورلا نبا

 بايثلا ةحدولا زعشلا كلذ لمف ام تلقو يبا هنع تلأسف ةدم انع عطقتاو

 تمدنف تام دقو يمورلا نبا كاذ كحبو لاقف انيلا ساحب ناك يذلا

 ةمنصلاب تاغاشنو هروضح لاح يف هتفرع الو ًائيش هنع تذخا نك مل نا
 يو انأيبا الا هنع ذخا مو ابعث تيقل مث ملعلا بلط نع
 «كلمفتل .  هن د رضن "٠ نينوعا كليف ىعسلا نم ناوخالا اخا نا

 لدجلاو مالكلاب ًاموؤق بدالا يف ةعاضبلا ليلق *ىثانلا ناكو علاخلا لاق
 لها ميدم يف هرم دفنتساف ةرابع دوجاب اهبلع رظاننو ةمامالا دقتعي

 كلذ عم حدمو ةرثك ىصح ال مهيف هراعشاو مهم فرع شك ا

 ه>دتماو رصع يديشخالا روف دصقو رابخا هعم .هلو هللاب يضارلا

 يبا ىلاو ةرصبلاب نيبديربلا ىلا ىرطو همدانب ناكو ةبازتح نبا حدتماو

 ينربخ ام ىلع هدلوم ناكو سراش ةلودلا دضعو ناجراب ديمعلا نين لضفلا

 تدكواالخم ةئين رغص نم نواح سل نيالا مون تامو 0/١ ةنس هب

 عب هنا ليقو هربخ ديمعلا نبا ىلا ةيقب نإ باتك دروف يرلاب ذئنيح
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 باتك, بواقلا ةيفصت باتك. تكنلا فئاظل باتك . ىهاوملا دوقع
 هموظنم نمو ٠ هرعش ناود

 ءادبالا ةربعل مسرلا كحض
_ُ 

 ةيتك داكنلا وحب هل تحرخ

 تدرُخ ءاوهلا هسراوف تك

 ةيشوم ةلح سبلا ضوراو
 انل ابهذ تجرخا لس نابضق

 راس هبشن ناعنلا قئاقشو

 هب تشرف امناك نارفعزلاو

 رظانل تزرب اله اهلءاس

 اما لح ال ثلاو تباف

 هلو

 ردص اي كرابملا ديعلا كل ًاثينه
 ةرضن سانلل ديعلا داعا 1 اذا

 مرج ةرايزلل ىل ناك ناو

 اورصقو مث نيضرف اوعمبج ناو

 ءاكس كحاص فئاجلا نمو

 ءارمصا نع ةبكاوم ترعذ
 ءايضل ىجدلا شبيج ليج 5

 اا مملخايف مهب ىرش
 ءاضس ةضف نم ةءورضم

 ءادبالا ةعنص نم اهم نسحا

 ءاطعم فريص نم اهب بججا
 ءامدد مهتم ظن

 ءارمقلا نم تحس ةجابد
 ءاكب مئاه بيتك بص
 0011 ةلودلا سيم الا

 رصنلاو نملاو لابقالا كدعاسو

 رشبلا كبجو نمدايعالا سبلاد قف
 رشن هل دالبلا ىصقا يف كركذف

 رذتلاو لضفلا كيود نم مرحاف

 رثنلاو مضنلا كفاصوا ىلا ىلف

 رصقلاو عما كب ايندلاو نيدللف
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 كم ذاحالا عمجمو . هيبادب ال وهو لضفلاب لحتو . هيناعم نع لفاغ

 نمو رمش _ناوءد هلو. راهغسالا لمحت راجلا.لثماهف وهو . وأب 0

 رصقلا ةيمد يف هرعش

 رود ىسرم سيلومانالا ىنرم روباسيت ضرا لضافالا كلف
 روسلا موسر اهرثاسو بطق اهمال دالبلا ربشربا تيعد

 روجمدلا يف راقالا اماكف ىوصلا ةرثان مالسالا ةبق يه

 روفوملا هلضفغب هيلع تفز ةباهمب هقلت مهنم قلت نم

 روماملا ةببر ماوس ىدمو ابلك يهاونلاو ساوالا مهل
 يتييبلا مسالا يبل نسما ال قبس خسران نم كلذ ميج تلقت

 ظ ةيمدلا حاشو باتك فنصم
 * مديملا نب دمخ نب هللا دبع نب يلع )+

 دنا وركلو | لصالا ف عطقتا | ناب 0 ردص مامالا يورحلا
 الف . هيّروطا مولعلا نم غلب دق لاقف حاشولا باتك يف قهبلا نسملا

 ةداهزلاب دتشاو 3 هدعاوق هح أصفلاب بهسسرؤو . هيلا بوسنم وهو اللا لضف

 قئافد ا! نم تئشام :تازقو.: هيلا ةديدم -ةدم ثقلتخلا فقو 000

 أ . تالضعملا قوتر قئاف . تالكشملا دوقع ًالاح هندجوو . هيلع مولعلا

 اح قئاقملا نع ء مفرو . ام ان مولعلا نع فشك هللا هجر هنأ اعل

 3 0 نا راع ىلع كا فرتغا دقو الا لضاف هرصع يف نكي ملف

 هفساصت نمو . روكا هيف رظانلا وسل روبشيم ةهعسو ُه م هفساصتو

 باتك ةاشرلا جبن بابك ةلمسبلا باتك. ةمالبلا اتنم بلك

 م



 )00 «ىروابف تادع د ضد ل

 ا” 11 اياتكو ....ادلع نينلث :يف زييكلا ريسفتلا باتك اهم دخلا
 ”000 ادلع كالثريتصلار يسفتلا فاتكو . ادلع شع دنا طسوالا

 ظ عبرا اللا هبتك ةنازخ يف دجوب. ل هلل همحر تام الو هظفح نم كلذ يلع

 | ةربقم يف نفدو خيراتلا يف نادلجمو يبدا رخاو يهتف اهدحا تادلحم

 ١ ناطلسلا ىلا ١4: ةنس يف لمحو ةبرع ةءاهتسم ةوعد هدنعو راوزباس

 | نعربخ ةباور يف عرشو نذا ريغب ساج هيلع لخد الف نيكتكبس نب دوج
 | مالغ اي مالغل ناطلسلا لاَقف ناطاسلا نم رءا ريغل ملسو هيلع هللا لص يبنلا

 ظ فرع مث هشرطو همم“ ةلق ىلا اي راك كل هنبأو 9 هنكللف هساز هذ

 | لاعب هل ماو هيلا رذتعاف عرولاو ةهازنلاو ملعلاو نيدلا نم هتلزنم ناطلسلا

 أ هندخا ام يلع درت نا تعطتسا ناف لاملا يف يل ةجاح ال لاقو هلبقب لف

 | رقتفموهو ةلوص كالأ نا لجرلا اما ناطاسلا هل لاف ىمم”وهو هتلبق ىنم

 ظ .ناآلاو ىرج ام ينم ىرُخ بجاولا تيدعت دق كتبأرو ةسايسلا ىلا

 أ امنا هل لاق مث داصرملاب كنينو يني هلا لاقق "لح يف ينام نا بحاف

 | كاملا نيناوت ةماقال ال عوشألاو لوسرلا رابخاو ظعولا عامسل ير ضحا

 أ ناطلسلا لجفت ءاملعلاب ال مهلاثماو كولملاب قلعت كلذ ناف ةسايسلا ل اعتماو

 | نامز نامزلا :ريفتلا باتك ةبطخ يف همالكن ءو.هقثاعو هيلاه أرب ذبجو
 | يل هلاخا يف لئتمفلاو .'لحنلا بالقنا نارق نارقلاو... لقسلا ءابفس
 مدحا حن ناو . نيع ادلاو , نب د نيردلاو . لوفا مهنف زيبا عولطو

 | وهو نارقلا أرب نا هتبانف . مومعلا نم صوصخلا يف هنا ىعداو . مولعلاب



 ١ 6 هللا دبع نب يلع

 يف تامو ++ ةنس ىحضالا ديعةليل يف تدلو لاقق هذاوم نع.

 دم نب ىلع نسحلا ونا فيرشلا لاق : 44:ٍةنس جر نم كوالا
 نم بسنلا يف يفاشلا باتكيف ةباسنلا يرمعلا يواعلا دمت نب ىلع نبا

 نب نيسحلا نب لع نب ديز نب نيسملا دلو نم ينعي ) مهنمؤ : هفينصتا :

 باتك بحاص ليللا ةباسنلا دز ( مالسلا مهملع بلاط ينا نب يلع

 مالسلا هيلع ديهشلا ددز نب نيسملا نب يلع نب هيبشلا بقليو طوسبملا
 يلع مساقلاوبا هوخاو ءاجوعلا بحاص نسحلا لضفلا وبا دادغبب هدلو نف |[

 نيسحلا هللا دبع نب هللا دبع دم يبا انبا حيلم طخ هل ممانلا حضوملا ْ

 تدجو . ةيفب هل نوفرعي هب هيبشلا ديز نب نيسملا نب ىلع نب بيقتلا |
 هطخ هلك ناويدلا ناكو هيبشلا نبا طخ درولا نب ةورع ناوند رهظ ىلع

 انييبتو انسخ هداز *ىرما: طخ هصحضوا ”ييسسلا 000 0
 انييبنلا هللا مح هالجبي تف هيبشلا لا نم مراكالا لجن

 انيمآ لاق ادب هللا محرو 2قسحن اجو ام هيلع كلا .٠
 * ير واستنلا دمحا نب هللا دبع نب يلع *

 راوزب نب ةئصق هتطوهو روناسيلل هدلوم بيطلا :يفا نبا
 هر ةنس لاوش نمان يف تام. هريسفتو .نارقلاب ةمات ةفرس ٠٠

 نب نيسملا نب دمح نب يلع مساقلا وبا لمع دقو راوزباس ةربقم يف نفدو

 ناضمر يف "”سرفسا ةلحم يف همساب ةسردم' ”نالوعمو نيقاهد نم ورم
 مساقلا وبا مهْنم ةريثك ذيمالت هل ناكو قاب نالا ىلااهرثاو خ0:

 نيارفسا هلعا (؟) نيلوقملا نيقاهدلا نم هلعل )١(
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 لومقلا راعشاو ا راعال ةيوار يسوطلا ناك '” قاحسا نب دمخ لاق

 ا” | هاش نآكو . هل تفيضم الو لاق نيفوكلاو نوي رضبلا خباشم يتلو

 هلوق ينابزرملا هل
 ما الو ءاتشلاو د لا م

 تبه ول أصيقو

 3 لاش تن معازأ علا نونف ينع ءانغلا لّشو

 أمنم ةليوط ةديصقتب ةيوارلا يسوطلا يثرب رهاط يبا نب دما لاقو لاق

 هبرعلا ةءاور الا كل

 نزح نمو مم نم لخم مل شاع نم
 هل ءاقبلا دم ىرما دق توملاو

 رفس ىلع ايندلا يف نحب امناو
 نسح ابا ىدرا ايمز ىرا الو

 تنزو ول دجلا لبج ىوه دقل
 رشتنم ندلا لبح لبحلا حيبصاو

 نمزلا فلاس يف هلثم نكي ل نم

 | نحلاو هايد نم فاصلا نيب

 | نكسىلا شيعنم نكس فيكف
 أ نمظلا ىلع يقابلا فخ لحارف

 | نزت مل مشلا يساورلا لابجلا اهب

 ظ نفك ف يف يسوطلاو ملا جرداو

 | نما رباغ يف هلثم نكي و

 ظ آنا نإ ىلع كيلا دبع نإ ىلع »ل
 000 ل دز نا

 ”رفظملا نب 0

 - نم ءارقفلا , ياسو 1ظ2ظظ008

 )١( ص تسروف ١"



 "6 0 هللا دبع نب  سابعلا نب يلع #

 * يت ونلا سابعلا نب ىلع ظ |
 ةءورملاو ريهاشملا بدالا لهاو باتكلا خياشم دحا نسما وبا

 دعل مب ةنس تامو ةنسح ةعطق يبورلا نباو يرتعلا رابخا نم ىور

 يتذئونلا يلع نب ليعامسا لبس يبا همم نبال لئاقلا وهو ةيلاع نس
 ءاود برشو

 مدعلاو تاثداحلا لتاقو م ركلاو تافراعلا يح اي

 متدسلا نم هبا ةافش هللا كبقعا ءاودلا تاوالشا

 ملالا نم الفن يلقن تطخ ةيئان "كيلا .تطخت ١

 ظظعلا "”كماظع نم ىذا عفد ايجترم ءاوذلا اهشا

 مذخ مراص لك يتضص يف ًابط ثدحم دب ال نهدلاو
 *( يسوطلا نانس نب هللا دبع نب ىلع ا

 ينارعالا نبا نع ذخا ةفوكلا ءالع نايعا دحا ىميتلا نسملا وبا

 انلتخاو يناسارلللا نارسن نع اذخا امهنال تلكسلا نال اريد 0
 انثئدح لاقف يتابززملا هركذ ]ا لصالا يف يلخا ا تام هتوم دعن ةبتك يف

 يسوطلا لاؤس موب ترثكأ لاق هابل ىلعملا نب ميهاربا نع ىبحن نب دمت

 الثغم لاقف

 مرحب دب ال لاستلارثكب نمو هتلأ يش ل يسال
 لاقف رصف ةجاح يف ناسناب هجوو لاق
 لرب لاما نالصفلا لمحت لهو هب مهن مل ام كانفلكو تاحن

 كئاطع ب )١(



 )0000. عزل يدب: بط جو "0
 اهغيراطت ليل هشج  ابهجو نم حبملا ىدبت اذا

 ظ ةلط نب يلع مساقلا ونا يندشنا لاق يوصلا نارش نب تاغ وبا ثدحو

 ظ ضرع ناكو هسفنل كوديس ىهاط وبا يبدشنا لاق يوما نادرك نبا

 ظ ابي رق ظفللا ناكناو ًابب رغ ىنعم ركبا دقو هرعش "يلع

 حوبت أم ةرب رس يببطو ءاد حربا ةادغلا يناد نا ٠

 وذم رئاطاراط اقر. . اي تملكت اذا .ينوبسح
 هسفنل ًاضنا كوديس يندشناو نادرك نا لاق

 '0 1 يدنع يتذآ الو ينم يرض الف اوناب نم هّللا عدوتسا ظ

 رصبلاب حملك هلوطا ليللاو انلمش, لصولا ءادرو انب يدبع

 | رظتنم ريغ يصضو زيرضلا ليا  ميتدف اوناغاذم ليل نآلاو
 * يدزالا نيسملا نب رفاظ نب لع ٠)

 نب ىسوم فرشالا كال رزو يرصم وهو روصنملا وا رفاظ ةينكو

 ةريثكلئاضفو ةمج مولع هل لجرلا منن ناكو بوبا نب ركب يبا لداعلا كال
 نع 51 ةنس نابعش فصتنم اهم ىفوتف رصم ىلا داعو ةرازولا كرت م

 عع لاق نهف ةنادبلا عئادب بناتك نينابغنلا نم هلو ةنس نيعلراو نامت

 باتكو .ناعجتلارابخا باتكو .باتكلا تامركم باتكو . ةبيدبلا ىلع
 ظ بات و.مالسلا هيلع بلاط يبا نب يلعل ًادتباو يلع همم ليت اهياغا نم

 | باتكو . ةسايسلا ساسا باتكو .. تاهبشتلا باتكو . ةعطقتملا لودلا

 ةيقوولسلا رابخا

 ظ نمت هلعلو : ب (؟) يرظن هلل )١(



 فذ * ةحلط نب يلع #

 بحاص حارجلا نب ركب يباو نسحلا يباو يسرافلا يلع يبا نعومتلا ذخا

 لضفلاب هفصوو هيلع تأرق خيش لواوه نارشب نبا لاق يرابنالا نبا
 نم هريغو راتخم نب دمحم نب دمح متفلا وبا ومنلا ذخا هنعو ةفرعملاو
 طساو مذ يف هرعش نموا ضغاشب ناكو . نيلي

 روجهم طساوب بردالا ةفا طساو ماقملا نم بدال مس

 روبقم تيم اهف معلاو مركم يننلا اف ةدلب اي

 رالبح كالغأ.الو عيبررلا كيف  ىتخا الو لوطم لا ثيغلا كداجال

 روبتملا 215 يلب ينع وا كلاعف ىرا دالبلا رش

 عمتجا : لاق يلطساولا بنتاكلا يراب نب يلع نإ نسملا زئاوملا وا ثدح

 سعاشلا كوديس يومنا نادرك نب يلع مساقلا يبا انش ةقلح يف انعم

 رك ذتارك اذملا ضعيف ىرجو ةعما ةالبص دعب طساوب عماط+لا يف نحو
 ظ دغألا تشو ايفا هب هرظان ىلع لاحا نمو قشعلاب هبلق ىلع لاحا نم

 اندشلاو 'يث ىنعملا اذه يف ينرضح دق كوديس ىهاط وبا لاقف كلذ يف

 ايلا نمت كف تينج ام قذ اكيلع ترذح اذه نم للقاي

 كيدل  باتملا عام .املاطلف . :اهرح كحارا ال كراش جْضْنا
 اكيفرط نم بلق اي ىوحلا قلع ينتتيصع مث فرطلا تعطا امل
 انيلص اذا وأ ةالصلا ةماقا لبق اهمتك1 انؤشل تاقف رصعلا ناذا تعمسو

 هسفنل ذعنيح اندشناو ربنملا ىلع مامالا نا ولو اهةكا لاق

 اهنيلاكشب ًامامذ يضقت ةدودقم ملألا يف ترصبإ

 اهفيلات عدبم اهجرض ةنجو ىلا مطللاب ريثن



 *« ةحلط نب ىلع * ف

 ٠١١ نس لافق هدلوم نع هلأس هنارباض ن دمت ونا ركذهبتك هذ ةنازخ
 يداحلا موب تام يومنلا رهاط نن نسحلا ابا نا يتافكآلا ننا ركذ

 ةعد هن لوألا عيب ر رهش نم نبرشعلاو

 «« يوحنلا نادرك نب ةلط نب يلع ا
 ا00س نادرك نبا ناكنارش نب كاغوا لاق ٠ مداقلا وب

 هيلع ىلغف كلذب هنوبقلي هؤادعا ناك امناو ةانحسلا طق عبس لو قانهللا

 ينلسلا لاق بدالا مهلع تأ رق نيذلا ويشلا لوا خيشلا اذهو لاق

 | ابا نم لد نوع" يول لم نب ني أ طفاحلا

 لبق #1 1 هوما و

 أ ىلاغ وبا كلملا رف هيلا بكر انّوصتم اهزنتم ناكو 4؟4 ةنس تام هتوم
 | هل لذبو تقولا ناطلس وهو ةلودلا ءاهب نباريزو فلخ نب يلع نب دمت

 | هللا ديبع نب دما بلغت يبا يضاسقلا نيبو هنيب ترج دق ناكو لبي ملف

 | يف طساو ىلع ماكحلاو ناطاسلا ةفيلخو يبرغملا ريزولا قيدص يلوقاعلا
 | كلاعب انيلع تلص نا نادرك نبا هل لاقف ةءوصخ امخنم اهظغم ناكو هتقو

 ظ | ادم املا وبا هنع ثدح ع سا انتعانش كيلع انلص

 طساو ةاحن يف يثييدلا ديعس نب دمح هللا دبع ولا ه ىكاذو . هدناش نا

 | رادلاو دلوملا يطساولا مساقلا وبا يومتلا نادرك نب ةعلط نب ىلع : لاقف

 يرزيلا ب )١(



 اة 6 ىهاط نب ب ناملس نب ىلع #

 لاؤَس ىلع ةسفنل امال 'ةلزنم ىلا رانضو هيثيع يف انندلاةتدوسا
 شفخالا فقوو هيلع يعسلا يف درج هنا فاحو هلأس ام ىسيع نب يلع

 هنأ ليقو ينل مليثلا لكا نا ىلا لاحلا 59 تنيلاو معغاو ةروصلا ىلع

 سرا ةبنس نابتلفلا ف كتوم اناك) تافحاخا# هبلق ىلع ضبق

 :*( سابعلا نب لبس نب ىلع )+

 رفاغلا دبع هركذ نيدلا دداعلا ملاعلا رسفملا يروباسينلا نسل وبا
 لاَقف هفصوو أ ةتس مافَعَفْلا يذ رشع كللاث ف تأ لاقو قايسلا ف

 يندحاولا نسما يبا ةذمالن نم ناكو ةيبرعلا يف رتو ملعلا بلظ يف اث

 ميدل 3

 تاقتث لاق '” نابللا نبا طخ نم تلقت .. يومتلا ىلسلا نسحلا وبا
 هللا همن قسطا و يلع مس ل ا طخ نم

 لقو 5 هش نك هريغو 0 ناو نب هللا كيع 0 هنا قشمدلا ظفاحلا

 ةرريدطا وا نالك لاي ١

 يلع: لاق قش 0 يف ظفاحلا 0 ه٠ ةنس لوالا عنز روش نم

 أبا م يوعنلا يل سم أ يسيقلا ع نسمحلا وبا هللا ديع نب فتح نر نا

 ن ىلع ئ ده رصف اباو يطاشيمتلا ن مساقلا أباو ناولس نب هللا دبع

 ل وو 0 يناطرفكلا نسحلا

 : فقو مال قو قل لاكش 2 0 0 َن 5

)( 



 0 « شفخالا ناولس نب يلع »* هن
 الها ةاباحلل روزلا ىرا الل 37 ةيف موصخلا نيب انا

 ْ القره مسا و اةيساف 0 ١ مل الطاب ل ىدهو

 ظ ةلج يف هيلعو هل يمورلا نبا ءاجم ظفحت يا نا يدب زلاركذو

 | شفخاللا ناكو . هوم كرت هئاجحل ملأ ال هنا يمورلا نبا ىأر الف يلع ام

 ظ لاق شفخالا ثدحو . يددزبلا ءانيعلا ياو دربملاو باعت لعأرق دق

 ظ عاتممتسالا هدلو بدأت ىلا عمجب ًاسلج دربملا ريدملا نب مهاربا ىدبسا

 || للا كنعا كيلا تذفنا دق ىمم بتكو هيلا يندنف هتبك افمو هسائباب

 هرما ةلمجو انالف

 وربح نا مثدنع اعيفش -(١يىبسح ناف كولملا ترز اذا

 باح ىلا ٠٠ ةئس اهمم جرخو 7 ةنس يف دم اذه شفخالا مدقو

 | ثدحو . رصم ىلا دعب ملف جارملا بحاص ماظس نب دمحا نب يلع عم

 هباتكيف ءىباصلا لاله نب مهاربا نب نسحملا نب لاله نيسحلا وا

 | وبا ناك لاق نانس نب تبان نسملا وبا يل 50007

 أ ةلقم نب ىلع يبا دنع ماقملا لصاوم ش هفخالا ناولس نب ىلع نسملا

 با مكي نا هأسو ةقاضمالا م 1 ا وو هاب

 | هيلع قزر ءا ١ هلاسو هرما يف زيزو ذ دئمو وهو ىسع نب يلع نسحلا

 ظ لالتخا هفرعو كلذ يف يلعوبا ةلياغتدلادا قبنقثتر نم جيف

 | ةلج يف اقزر هيلع يري نا لأسو همايا رثكأ يف هيلع توقلا رذعتو هلاح
 | كلذ ناكو ًاظيلغ ًاباوج هءاجاو ادد دش اراهتثا ىسيع نب يلع هرهناف ءابقفلا
 | هساجم نم ماقو هن هلماع ام ىلع يبا ىلع قشف لماك عمو لفاح ساجم يف



 دهسا * شفخالا ناملس نب يلع ظ

 لبعد ةديصق يور لع لاق ةيف ةيفاق "ىلع رتخاف لاق كؤاحم عطقلا لاقتم ا

 هعفدد نا دحا ردّ ال ىتح دوو اههف هوجم يتلا هيديصق لاقف ةينيشلا |

 |هلوا . طرغ ىتح شمنببو كلذ نع |

 نحو: الو رصقاف تا: شفخالا كيوحلا ظ

 شب 4 كيا نكلقاو هب ةيغ نم تنك

 شيلا عم هيف كسجحو . هداقؤ >نشسيرقلا د

 شكالا ىلع يتنلا لضفب هداقت نافرع كاوعدو

 شربا سد اذ تئج دقل 2كلاح رشن اذ تئج ن

 شفخا دقات ىرم بحتاب هما نم ءاج دحاو امو

 شغاالا رهسلا ىف ا هضرع يف متشلا انس ناك

 شّونلا عم يناس شونت هما ينءاج دقو لوقا
 شطنالابموقلا فعضا اطس  هماكحا رهدلا“" سطع اذا

 شالا عذقمللا نطرعت بهما كثيشفنا نط 0
 نم ةعاج شفخالا عمج شفخالا يف هؤاحم راس الو ةليوط ةديصق هو

 دعا هنع تك لا يورلا نءا اولأسف قيدضلا ريثك ناكو هيلا

 هيف لاقف هئاحم راع هنع ليزي أب هحدمب نا هيلا هنع متصلا ىلا

 الضفل ثيدحلا شفخالل نا انلتف يدقلا شفخالا ركذ

 ل يع ناك برعم مالك يف مورلاو تشح اناثآ

 سكع هلعل )١(



 ؛# شفخالا ناماس نب يلع اه

 "يلا بتكو هنع ترخاتف ةعارش يبا نب راّوس يناعد شفخالا لاق

 شفخالا هدعو ينفلخا»و شطغالا مهبتساو رونلا ىغم

 0000| هنول ا نع لاخ م ةقش هل .تلاحو .لاحو

 00300 |سد نع. كلاف ..ًافلام يل. تنك نبح ابا
 00007 فشل اك ًامامن .. كيئئاشلا كئادعال .تنكو
 ”0]) دلو. انا ابف . ةضور يف كيرف تنكر

 شعرملا عزعي 8 تعدل هاش ف سطرت كلفااذإ

 شروحخلا ةيللاو كقوقمع ينقع نم يدنع .نايسو

 00000 (١ سانلك كتبار ١ ةدنهع نع تل امو .لوقا

 | شفخالل ءاجملا ريثك يورلا نبا ناكل اق | لصالا يف يلخا | ثدحو

 ا ناكو حازملا ريثك شفخالا ناكو ةريطلا ريثك ناك ينورلا نبا نا كاذو

 | بابلاب نم لوقيف يتورلا نبا ىلع بابلا قرطيف دحا لك لبق هرك ابن
 | ييورلا نبا لاقف كلذ هبشا امو « لتاقم نب برح » شفخالا لوقيف
 ظ هددبسو هوجعمم

 يذم تب رض ىتم ماسح يبا نسح يبا !ديوغأ لق

 اضفخ ضفاخ ضفخ الو ميلا لفحت ءاجملا نيم 8

 اضضم هتقاذا يفاوقلا اذا 0 ينشلاب ا

 ادن هلازإ باضخ دهم للو كاذ مون دهعلا يدشن

 نا يومتنلا هللا دبع وبا ينادح لاق يحب نب رفظلا يةدخأيناب قرملا لاق

 تام الف لاقثم ءاحم يعّدن 7 يمورلا نبال و ل شفخالا



 29 * شفخالا ناماس نب يلع

 ناك ناواح نم لجر هيلا راصو ًاموب هتدبشو لاق مدقت امك هتافو ركذ
 هل لاق هار نيخ همزلب

 نامزالا نم ينأيام كافكو يتناول ااثكللو كاس
 اذكه هارجم ىرج امو اذه الا رعشلا نم نسح ام لاقو انيلا تفتلا مث

 ال يذلا ماجالا :يرهوملا لاقو . هبحاصو هذيلت وهو هللا ديبعوبا ركذ.

 . تدحو و: علجا يوما رغضالا شفخاللا ناكو هنانسا ىلع هاتفش مقل

 هل لاقف "' اذه شفخالا ركذو هفلؤم طخم ميدنلا تسرهف باتك يف
 حرش  باتكو ٠ عمجاو ةينثتلا بباتكو ءاوثألا باتك"شلا 4

 نسحلا وبا مرك الا يضاقلا نيدلا لالج ريزولا بحاصلا يدح هنوبيس
 باتكو . دالجا ةسمخ يف هكلم هنا همايا هللا مادا يطفقلا فسو» نب ىلع

 باتكو . سيرارك سمح وحن يف هتبار هبوبيس باتك ةلاسر ريسفت
 نب دجا هيذه ومتلا يفًاباتك هيلا نوبسف رصم لها تدينوو» 203
 ابا امو ترضح : هللا ديبع ونا ثدحو . بذملا هامسو يووئيدلا رب
 هيله نتكيآ هلع يف ناك نم نس لابنك مفدو شفخالا نسملا
 لاق مث شفخالا بتكأ ديرب شفخ شفخ نسحلا وبا هل لاقف همسا

 ٠ دربملا سايعلاوا اثدشنا

 بقللا نم ظوظحم برا هن ترش بتل نهركت ١
 برعلا يف دعف لئاولب لجر ةرم بقل ناك دق

 باتك حرش رك ذب ملو « دارجلا » باتك هل رد: م# ص تسر

 ريسفتلا نا و هيويدس



 فذ

 لأقم 3 نازوا ةعب راف ظ

 لعفاو لعفو لاعفاو لاعف

 ةلعفو يش | أ لوعف أهممو

 *# شفخالا  يميلا ناملس نب ىلع

 ارا لك نازاول, ةسراو

 0١" ناللئفو ايم. ةلضاو
 | دل امل تنك نا اهليثعو

 ريم نايتفل رمح ةيسكاو شبكاو دساو سارفاو لامج
 ةيتفل عورر يف ءاشع انوا

 6  ةهتيج ام. اذا" يباب لكو
 ” يعابرلا عمتجا كاسم هن ا مطارق“ ايعطرق ميهت

 | رثكملا عج لوقي ومتلا يف اريك ًاباتك ف نص نم بج اذه انا تلق
 انزو نيسمخ نم وحن ىلع هو نازوا ةعبرا

 ظ *( شفخالا لضفلا نب ناملس نب ىلع ا

 ظ وبا وهو ربكآلا شفخاللا كانهو ريغصلا شفخالا د نيسحلا وبا

 ظ هدعسم نب ديعس نسملاوءاوهو طرسوالاو رك ذ دقو ديلا دبع باطما

 ظ ينرغملا دمحا نب زيزعلا دبع وهو رخا شفخا كانهو هناب يف سم دقو
 | يف اذه ناملس نب يلع تامو . ثريغو ًاضيا هباب يف ركذ دقو يدلدنالا

 لاق ينابزرملا كلذ ركذ نادربلا ةرطنق ةربقمم نفدو م١١ ةنس نابعش
 | ةغللا لهاو نييوحتلا نم ماانيقل ةعامج ركذ سبتقملا باتك يف ينابزرملا
 ةباورلا يف عستملاب نكي ملو شفخالا لضفلا نب قايل ونا ىلع مونم

 اذا ناكو امش لاق الو ةتبلا اعيش فنص هتلع امو ومتلاب لعلاو رايخالل

 | مث اهباتيو هتلءاسم لصاوب نمم اريثكر هتاو رهض وهلا لئاسم نغ لثس
 زف ولا باك اهعظ طوس 41)



 1 «6 ناملس نب يلع

 هسفنل اغببلا جرفلا وبا يتدشنا لاق يميدلا رافسا نب دمحم نبا

 ةثعا ليات ىتكلمو اقشا.ناتيضرفن تلا

 اها يا كل نف ًارشع ينملكت ال كنا تحري

 اتفرلا + لبمتساف, .ارذمتم ... قلت نم هيشيت ضقلا
 هنت جالا ناا.يندشنا لاق دانسالا اذبمو دروب )| ١

 ينذ ناك بذ يا يسح رهدلا فورصاب

 بحمو سيحل ةفشو رس لع

 طا مكيستلا دي يطل 0
 برط قشاعو برج بوبحم يف لقف يدرويبالا لاق

 «* نابلس نب ٍلع )+
 نملا لها هوجو نم ناك ىميِقْلا يوصتلا ينلا 7 ةدحل للا

 فشك هاهس وهلا بانك اين انتك فنصوارغشو احر مهمايعاو

 هح دع هيف لاقو ندل< يف لكشملا

 لكشأا فشك باتكي هتيعم ايمو نيبداتللا تش

 لؤالا لضف ىرزا نخآ 3 هرصع  رخآت عم لئاوالا 00

 لسرملا مالكلاك ديقملا سيل اولسرا دق الك هيف تديق

 رهن هرعش نمو هد ةنس تامو رامذ لامعا نم ليكب دالبب هدلومو

 ريسكتلا عج

 رثكملا مج نزول ةيانأ“ الب عاف ريسكتتلا نع تلأس

 هديح يطويسلا ةخسن يفو.ًاباود هنظاوةرديحه عسا (7:1١7)نادلبلا مجعميف )١(



 ظ « يدادغبلا ناملس نب يلع 9 "1

 قاتشم سانا ىلا قبيرط له ما بتكم ناواس ىلا ليبس له ما

 | قاحساو يو نع ىهدلايفلجدق هددوس بوث نماي قاحسا لجن اي

 | ارراو لاجاب تيضق الا ىدنو ىغو يون ىف تلهمت اف

 أ قاب ىدنلا يدان يف كركذ ناف هب نامزلا لاط ناو ركذ لكو

 « يدادغبلا بيدالا نايلس نب يلع ال
 ظ كارت . نروبشملا فارظلاو نيزربملا ءالضفلا ها نسملا وا

 ' باتك يف يدرويالا سابملان: دم رفظملاو.ا رك ذ :لاق دعس يبا طخم
 ةرضحلا ةدواعم ىلع مزعلا تدم دقو هيف لاق هفينصت نم قاتشملا ةلعت

 ظ معو ةمدخلا نع رخاتلا يف هتيساق ام اهلا يمنال ناسارخم ةءوضرلا

 | ىرجو هدف يملا يلا مش يرع يرص ناملس تب يلع نسحلاوبابيدالا

 | ةدوملا رصاوا نم اننيب رقسا ان ادت ياج ةءاعر يف ةيضرلا هنداع ىلع

 ظ هب راج ا رظ:الو هيراس ةلضاف هذه يتب رغ يف دجا مل يل لضفلا رمعلو

 ١ لمحو رصتتخلا ءانثلا هاسك دف فرظلاو لضفلاب يدادغبلا فصو نمو

 اب زي زنلا دبع مسساقلا ا الأس لاق هنا هينمما ام حيلم نمو رج ىلا ربل
 | هللا دبع هءأوصو زب زعلا دبع لاق اذكهم تلق ) يدادغبلا ايقاث نب دمحا
 ش ظ ١ ةييطط ناو 'ىنتملا نع ( باتكلا اذه ن نم هنأب يف هانرك ذ

 ذتملا وهو ةيلاعأ اروصقو ةقهاش ةيْشا ىنب لجر لثم يدذع ملثم نا
 ظ

 يضرلا ءاج م ةنآبن نبا وهو ًاهخو تاقدارس اهلوح برضو رخآ ءاخ

 )١( اه دبا ىلاتج ل يمدق ب ْ



 ةاط *« يتيببلا ديز نب ىلع

 ىلع لاجيرالا ملقب تبت تكو لاحترالا ماقم يف لاملا يف تلقو كلانه

 لاحعتسالا ساطرق

 عل رجملا ىجد يف ينامالا قربو عسل انهو ةنيلل قارا
 عنبصا فيكى وح لا ىوبم يفردا ملف هفيط ةرذع رحملا نيقح ىنايو

 عمجم نمثلا هدنع قالت نامز مهحابص يف ى رسلاموقلا دمحم دقن

 عجم قئالخلاو يحابم مذا 2 ينناو يالظ يف يرسا اناهو
 عفشم عيفش 0 ىّتفلا رخذو 2ىونلاىدل يرخذتنا يربصل لوقا

 عقلا فيطلا ةيرت نم ىوحلا ءاوه ... امناو يان نيسلا ءام نكساو
 عمل يديعملا ”رابخا ةنيهجا نم لاقف لابخللا يدب تيار

 عرب مونلا يف نيعلا فرطو لوف . ىوم ا بدنج ىوهللإ شيج ى ا توعد

 عجري كل ىضم دق ًانامز لعل ةبابص ينومت ال يسفنل لاقو |

 اوعدو مون تعدو سفن ةشاشح ١ ةدشنم تلق ام ريغ ينم قبب مو

 علطم دجلا قرشم يف اهل موج هل نم بوقعي نبدلا سمشل ذالف

 مفراو لجا يحدم نع كيال يتحدم هنك نع سوقعي اب كأجا

 اهلوا ةديصقب كلذ دعب يفرش مث لاق
 امالسلا ىملس ىلا غاب ا الا

 قبررط ىلع مارب الاو عيدصتلا ةوالع باوملا دع تلقو تبجاف

 مدخلا لاوحاب قئاللا معمل ركش ءادا

 قاسلاب رجملا موب قاسلا تفتلا» يقاوشا قاوسا تدسك يبحاصاي

 قار نم سانلايف ىوهلا ءادل ل هما يندعاس دعس له يرعش تيا

0) 



 « يتيبلا ديز نب يع» "0

 أ بوعشو ىوهلا لها نم لئابق ىعنلاو حلاو معلاب ينريعو

 00 لالا تابلاسز اوغملا -.  يتاف :يواذست ال مهلا تا
 ْ بوغل هنم ىهدلا لها سم دقو لكشع ميلع يلا يفرض امو

 بونا هنم تدل مرج كلذف مكي نينررلا نع دغ نكل

 | انإرغ نيصرلا للعلا بحاص اهب ةدلب مقم يملا 2 قع

 أ قحسا نب بوقعي ريمالا ىلع تلخد : لاق با اهكلا اذه فاشن لكذو

 ةهيدب تاقف ميزكتلاو ميظعتلاب يناباقو ينمرك اف كلما م اظن نب رفظملا

 ةيوسب همظن هدل الخبغ  هظف ف [مئاد روهظب, بوقعل
 ا -س - ١

 000 اقل قالطت ولي امركم اردص هللا دمحم ادغو
 ةبوبمي لعلا جبن لع ىرجو هظفل قئادح هلمالا قف 0
4 

 ظ ةبوقعي هصيق حبر مثلو هرص.ه نع يرطاخ فسو» باغ دق

 | هسفنل يندشناف تلق ام يف يلاونم ىلع جسنت نا كل له لاقو يلا راشاف
 | 017 نيل افاد انيف كلوقو مفتي كلذع سبل ًالبم لذاعا
 || عزيرجه ايفو قاتشملصولا ينو ىوملا ىلع قوشملا بصلاربصي لهو
 أ عزجا برقلا يف بصلا داؤف ناو ىومل نم 1 - نا نواوق

 | | ةميسم ونا ىضم دهعو قرا 0 نم ُظ ىلا ن

 لحكلا ةوالط لخيكتللو لسعلا ةوالل> 2 رسل ردصلا أما تاقف

 نإ نمو نمت ا ليلا قبس ندوكللو ملا روب جارسلل نبا نمو

 | ةهادبلاو ةلاحعلا تعمج كلذ نم ددال لاقف . باحسلا ةعفنم بابضلل

 22>أ 7 717 1 ]ز ]| |0141

 ا



 ١" * يتيببلا ديز نب ىلع # 00

 هرك ذ امي هلوق تضراع اذاو هءاتك يف داملا رك ذ اذكه فاؤملا لاق

 ف تيل ال

 لاله ةايحلا لي _

 هدوجو زع بولطملاو للطاو
 ةرسم ينامز نم يجرا ا

 هشدر ناولا سوواطلا ىلع لابو

 ةداع ةبحالا قيرفت ىهدللو
 امم نوصملا لالا دا

 مقارا يف مايالا ينءسلتو

 ةليل نتيبا له يرعش تسلاآلا

 انما هدلا ىل نكوال ىليلخ

 صقاب تنا يل لاق دف لها و

 ق يف ضاسس )١(

 لاحم نامزلا فرص نم ينماو

 لاحم ءاجرلا قيقحنو وجراو
 لاذق' ””نامزلا ساره ناشنفو

 لابو هيلع اقح فلا معو

 لاضع عابطلا يف ءاد لبجلو

 لايع. تايزخلا مهقالخاو

 لالح مارحلا بسك : 8دئغو

 بوغأو انض يو ف 0

 ا لأم لإ يضدختو

 بيحر لاصولا لظ يف يعابو

 هن اوشنم تسلا هانرعف

 بوضغ وهو دقملا ثيل جيبف



| 
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 | هأتف روزا ناالا لضفلا ىلا اماو نامزلا فارشا ترز دقل

 أ قرشلاو ةسايرلاب هفصوو ةدبرمللا باتك يف ينابفمالا داملا هركذو
 ظ تاذ 4-2 ةيكنلا .بيقع يرلا ىلا ىغم امل هنا يدلاو ين دح : لاقو

 ظ هلشو يرلا ارا كئاس وهو هكازم يف هدصق دق قييبلا نيدلا فرشو موب

 | وهو ناطلسلا ةرازول حشرتي ذعنيح ناكو هلاخ دبدستب لفكتو هلزنم ىلا
 ظ أ نييلا موتحم امهدي قرف ىتح نيسناوتم نيهعم يرلاب الاز امو ناشلا ريبك

 رافكلا عم رح ناطلسلا ةعقو يف بكت هنظاو لاق . همس ةنس يف كلذو

 0 ىلا رظن ام هنأ لوقو دبا هيلع ينط يدلاو ناكو ةئاظحلا

 يبا باتكك ىلع هليذ ةيمدلا حاشو نكن فص هلغم نيغ .ةئيفل تلم

 هسفنل هيف درواو ناسارخ دوجوم وهو يزرخابلا نسحلا
 حومرلا لغبلا عجارتت 6 2 اهلزق“ نع نزوملالا تفحااو

 حوطنلا شكلا مدقت. اك 2 تامدقم ثداوملا قبتستو

 هلوقو

 لدنم عيراساوا كسم بيانا ابهناك فاطل فارطاب ريثن

 لمكم يباب رحسس دوري نتف فرطلا رتاف ظحلب ىوتو
 لفترقلا انرب تءاجسابصلا ميسن ١ بذاحت نم اننيبام ىلع مني
 ْ هل

 ةيراج لع ءاملا قط امل ىرولا تام شرعلا قلاخاي
 لس الغ هلحات هلم يف“ هقاج ىلع نآلا. كدبغو

 ىعولا ق )١(
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 ا تابقد باتك . تاراشالا حرش يف تانامالا باتك . تادا+ ثال

 ”"'رطلا ةلاسر حرش باتك. ةداع لوادجلاب تاطلتخملا ايافخ ىلع تاهميشنلا
 حدم يف ةراطعلا ةلاسرلا باتك . ةدلجم ةساملا حرش باتك . ةدلجم

 يرتعلا رعش حرش باتك طارق لوصف تاقيلعت باتك "”. ةرانزلا ين

 اذه فاؤملا لاق .ةدلجم رابخالا بابش حرش باتك . ةدلجم مامت يباو

 قبي خيران باتك هل تدل لحوو لا براشم باتك يف 7

 دنع روناسينب تفقوو فلؤملا لاق . باسنالا بابل باتكو ةيسرافلاب ||
 ةيمدلا حاشو باتك ىلع +8 ةنس ةدعقلا يذ يف ابيلا يدورو لوا

 يف رصقلا ةيمد باتك فينصت نم غرف يزرخابلا مساقلا ابا نا هيف لاقف
 ىدامج ةرغ يف حاشولا فيخصتس د وه هباو 4:55 ةنس ةرخالا يدامح

 باتك يف هسفنل دشلاو. ”ه ةئس ناضمر يف هنم عرفو هءمع ةئيس لوألا

 ليعامما يبا تخا نبا وهو لاق رس تاطلسلا ناو.د يف ءاشنالا

 ينارغوطلا

 ءالع مولا ,جوا ىلع ملا
 هلع مف ' يعبط ىدتهاو ىرش

 ًاسجرب لفلان متيشيا اس ١

 هدرو لحر يف ساقلا عاصر داعا

 ةنع لضافالا ناجحنا قرفت

 ا عدلا ماو ظشاو

 هأرسد حابصلا تقو ف دمجحاو

 هأنح باط لا قالا ع يس انصغو

(0 

 هاوه عاوض يلق ِق رداغو

 هارف فوج ديصلا لك عمجيو

 عادد هلعل (5) نيتخسنلا يف ةرامزلا (س) نيتكسنلا يف اذك (0) اياضق ب )١(
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 . ةدإ ةبريرملا تاماقملا تالكشم حرش باتك . ةدلجم راذتعالا

 باتك . ةفيفخ ةداجم حاشولا باتك ةمت وهو حاشولا ةرد باتك
 ةوقع باتك . ةدلع راعشالا راجتا راهزا باتك ..ةدلمم ضورعلا

 '” ل ةسرافلاب .ءاربكلا حئاصن باتك . ةدلم يسرافلاب كحاضملا

 عبرا لاوقالا عئادب و لاثمالا عما باتك . ةدلجم رفسلا ادا تاتكأ

 مكمل رئاخذ باتك . تادلجم عبرا براهتلا براشم تاتك . تادام

 ل كلا وارسا بانك ةدلع علا زنبوملا حرش باتك . ةدلجع
 '”007 ال ىضرملا,ةلمطا: باتك ٠ ةدلمع . سئافنلا_سئازغ تاتك

 باتك .ةدلم ةمكحلا ناوص مث باتك . ةدلجم ةيرابتعالا تاملاعملا

 .ةدلع ةجي زلا ةصالخ باتك . ةداع باسملا يف باتك . ةدا مومتلا

 ريسافتب نونعم وهو ةدام اهعفانمو اهصاوخو ةبودالا يناسا باتك
 باتك . تاداجم ثالث ماكحالا عماوج باتك . ةمدض ةراجع ريقاعلا

  ةرْلَع ةيموجتلا لامعالا تارماوم باتك . ةدلجم ةيمومنأا :لامعالا ةلثما

 "00 رطل تاذ ةفرعم باتك ..ةدلحم ةسالا. زرغ تاتك.

 عيبر باتك . ةدِلغ تانارتلا ماكحا باتك . ةدل# بالراطصالاو

 دّئادش نع ةحارالا باتك ةدلحم لوقعلا نيحاير باتك . ةدلغ نيفراعلا

 قي.رط ىلع ءايبنالا صصق يف ءايفصالا صصح باتك . ةداجم ةجاسملا

 هفنص يذلا ربتعلا ضقن يف رهشملا باتك . ناثداع ةيسرافلاب ءاغلبلا

 يف سدحلا نيتاسدو سنالا نيناس باتك .ةداع تاكربلا وبا ميكسلا

 ةاجنلا باتك حرش يف تاجردلا مانم باتك . ةداع سفنلا نيهارب
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 بجر ةرغ ىلا ام تقاو روهاسيفب اصعلا تيقلاف ةرضحلا رباكا ماركأو

 يف يتدلاوو دما يدلو تامو يتدلاو ةرايزا هنع تاحرا 3 هوو. ةئس

 رك ذا انا اهو هريسافت هوجو ةملاع نارقلل ةظفاح تناكو ةنسلا هذه

 باتك. ةدلجم ةبوجالا عم نارقلا ةلؤسا باتك : ةدملا هذه يف ينيناصت

 باتك . ةدلجم ةدابشلا ةلك يف ةدافالا.باتك ةدلجم نارقلا زاحتا

 باتك . ةدام لودملاب ضئارفلا باتك . ةدلجم ضئارفلا نم رصتخلا
 جراعم باتك . ةدلحم نارقلا تايا نئارق باتك . ةدلحم هقفلا لودا

 لودالا يف داشرلا جبن باتك : ةداغ :تاتكلا حرش وهو ةغالبلا حبم

 كشلا ءادص ءالج باتك ةدلجم لوصالا يف جملا زنك ب اتك. ةداج
 ةدافالا باتك. ةدلجم لوصالا يف نيهاربلا حاضيا باتك . لوصالا يف

 باتك . ةدلج ةداسلا ةفحت باتك . ةدلحم ةداعالاو رشحلا تانثا يف

 . ةدلجم ةعبرشلا ركتم يف ةعيقولا باتك . ناندلحم ريك ذنلا يف ريرحتلا

 ضاررلا ريهازا نبات ءالعلاب نيهمشتملا هيومت ىلع ءازعلا هيك باقككا

 . ةدلج هراعشا باتك . ةدلحم ةعبرشلاو ةرواحلا ظافلا ريسفتو ةعبرملا

 حلم تانك فراخ نئاسلا يف باعسلا رر دو باؤسلا رود بايك

 ىلا لئاسولا قئارط باتيك ..ةداحن ةيفللا ةغالبلاباتك . ةرام

 هلئاسر باتك . ةداحم يسرافلاب لئاسرلا باتك . ةدلحم لئاسرلا قئادح

 لاشمالا ررغ ناك . ةدام ءىل اللا دوقع تاتكا. ةراخم هللا |

 لابقالاب رانتعالا باتك.ةدلغزارشالانمزاصتنالا تاتق 000

 ارسا باتك  ةمكض ةراجع رصقلا ةيمد حائشو باتك . ةدلجم رابدالاو
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 يرحمو يتامز تزحف ه5 ةنس لوالا ىداج يف قبب ءاضق يلا ضّوفو ظ

 واصلا حرش لاق ام اهاراصق يتلا رومالا هذه لثم يف هقافنا ىلع

 نم دحا و اني تقضف « نايضغ' يلع سائلا فصنو تعصا م

 ةليل يرلا 01 تدصق صحاللا كلذ لظ ينع صلقتب ىتح لاقتسالا

 أهرباكا يتاقلتف يربص نددلا بابش اهم يلاولاو ه7 ةنس لاوش نم ديعلا

 لوال ىدامج نم نب رشعلاو عباسلا ىلا أهم تشاو ءالحالا رئاسو امناضقو

 ظ اهياقرطو ةلباقملاو ربملاو باسملا يف رظنا ةدملا كلن يف تنكو ه9 ةنس

 | ةلتشا ميكحلا ىلع ةعانصلا كلن تمها ناسارخ ىلا تعجر الف ماكحالا

 كإت يف ترصو ماكحالا نم انك رايح راكوذاج ب ناينع ناسا رخ

 1 ه4 ةنس رخآلا عيبر ةرغ يف رواسب ىلا تلقتتناو يلا ةراغم ةطاتبملا

 ظ نم ىدق نيعلا يفو قبب ىلا تدعو جل ' ريغ يدنع ةلكملا مع ناكو

 بطق كيلع لوش ةالئاق نينثالث ةنس مانملا يف تب اوفا :ةعاتصلا :نانصقت

 | 011 نكس ىلا تضف يزيضنلا ينيطلاب بقلملا يزورملا دم نبدلا
 | كلتب صرحا حورج تجلاعو.هاردلاو ريناندلا نم يدنع ام تقفناو هدنع
 | ةعم تّقاو مب ةنس لاوش نم 0| يف رواسب ىلا .تيدعو: مارملا

 ظ يف قهعب ىلا تدعف م5 ةنس بجر يف كلذو علا هب هياصا ىتح رواسب

 ظ ناضمر يف تقرا امئاخ اهنم ثجرفن براقالا دسح اهم ءينجحزاف امابعش

 ةعمبا موب يف ساجلا دقعا تنكف اهرباكا ينمرك اف . روباسيب ىلا مب ةنس

 0 يف نيننالا موبو عبرملا دسم يف ءاعبرالا موبو ميدقلا روباسيب عماج

 | كاملا رفن نب رهاط ءارزولا كلم ريزولا ماركا دوفو يلع دفتو جامل



 ١ *« يتيببلا ديز نب ىلع 9

 لاضف نبا وحن هيلع تأرقو هفينصت نم رداصملا جان باتك هءاتك

 ين ريمالل لاثمالاو كيبع يال لاثمالاو ددصتملا باث نمل

 دع 3 دنا لضافالا ردص م امالا سرد ترضح مْ يبلاكبيملا لضفلا

 نم 20007 ِق 00 باك هامل تدودصحكو 0

 ميهاربا مامالا ىلا فلتخا تنك كلذ ءانا يفو يرهوجل ةغللا حاحص

 يرازلا دمحم مامالا ىلاو مالكلا مولع راوثا هنم سبتقاو ملكتملا زاوقم

 جان ل تارظورن قا لس ةمللا يذ يف تلقتناف هاا/ةنس ةزمالا

 والم نآكو دعاص نب هّللا ديبع نب كلملا دبع نب يحب دعس يبا ةاضقلا

 مث ةيفالسملا لئاسملاو ةاكزلا باتك هظفا نم تقلعو ناسنا ةرود يف

 | ادرج ةنس ةلداهلاو ةرظانملا ف تضخو سيرتلا ريغ ىلع لئاسملا رئاس

 سلجم دقعا تنكو يذاتسا يىنع يضرو هيف يسفن نع تيضر ىتح

 || لوالا عبر يف ورم نع تفرصنا مث عماجلا يفو ةسردملا كان: يف ظعولا

 يلا كدعو اس كابضتلا ناب يندص حورس ورع تلغتشاو 07١ ةنس

 ةنالث اهب تقاو قبس ةدلاولا ةرايزو سأرلا طقسم ىلاتدع مث روياسي

 تقشاو قبب ىلا تعجر 3 رواسب ىلا تعجرو 7١ ةنس يف كلذو رهشا

 مث يرلا ىلاو راتخلا دوعسم نب دم نبدلا بابش لجالا نيبو ينيب

 نينس دالوالاو لهالا قآل ادؤبهشم ترصو ةرهاصم ةكلملا فرشم

0) 



 * يتمبلا ديز نب ىلع » "0

 * ددز نب يلع
 | باتكيف وه لاق هده ةنس يف تام قييبلا مساقلا يبا نب نسملا وبا

 | اللا نب ديز مساقلا يلا مامالا نب ىلع نسملا وبا انا : براجتلا براشم
 | قدنف مامالا نابلس يبا نب نيسحلا ىلع يبا مك املا نب دم كريما مامالا

 رم نب هللا ديبع نب نمحرلا دبع نب دمحا نب نسملا نب بولا مامالا نبا

 | نب تباث نب ةمزخ نبورم نب ةمزخ نب بوبا نب نامع نب نسحلا نإ
 | نب هككافلا نبا لسو هيلع هللا للص هللا لوسر بحاصص نيتدابشلا يذ
 | كلام نب مشج نب ةمطخ نب ماع نب نانع نب صاع نب ةدعاس نب ةبلعت

 | ةدع يف هانرك ذ دق "ريس كلذو < مدا ىلا هبسن عفرو سواالا نبا

 | ةنس نابعش نيرشع ملاس تبسلا موب يدلومو لاق . انبتك نم عضاوم
 | نب ناساس اهان ةدلب هو قبب ةيحاب نم راوزياسلا ةبصق يف 5

 أ ةيحأت ىلا انلحر مث باتكلا ىلا اهم يبا ينلساف ناساس نب كلاب نب ناساس

 | ىصلا دهع يف تظفخ عايض اهم يدلاولو ةيحانلا كان ىرق نم دهتش
 | ياسالا يف ياسلا باتكو يناديملا فينصت يداشلل يداحلا باتك

 | يزيزعلل نارقلا بيرغ باتكو ينزوزلا يضاقلل رداصملا باتكو هل
 | ةساجللاو *ىنتملا راعشاو يللاكيلل لمتنا باتكو قطنملا حالصا باتكو
 ا1] باتك تظفح كلذ دععل 3 ولا ىف. ضيفلا تاتكو تايعبسلاو

 ماما 'ىرقملا رفعج يبا ادابك ووو ةنيسروبش يف ترضحو ةغللا يف

 | يف تظفحو كلذ ريو ةغللا ميباني باتك ف ئصم روءاسينب ميدقلا عماجلا
 دهام (9)



 1 # ةفياخ نب ىلع 9

 هءاج مث هيلا ددرتلا كرن' يف ريزولا ينامفصالا نيدلا لاج هيلع بتع دقو

 هفرعي ناريغ نم باوبلا هعنف كلذ دعل
 نجاؤلا قب نطعبب لوقا ايك -؛ السمو ةرئاؤا كلي

 بجاحلا "م ارح يف كراد دومعف مرظبتم بجاح كلابب اذاف

 بحاصلامأ رح يفكلذعيمإل هلاعش ًايضار كتنأر نئلو
 يف هسفنل يدلاو يندشنا لاق يلع نب نيسملا يندشنا لاق نازب يندشناو

 هاجم دقو.ءارعشلا ضعل

 للم الو ةفيخ الب ودبلا عمتساف ماثللا نبا اي توج

 لقملا رجا مهنم سحت ٠ اوظحلا اذا رشعم نم تناف

 *( يلصوملا يوحلا سدد نب ىلع )٠ع

 هنع ْدخاو ينج نبا بحاص يشحو نبا ىلع ومتللا ارق نيسحلا وا

 ناسح راعشا سدد نب لعلو ٠ هنأب يف روك ذموهو يلصوملا ةكزرم ديز

 داوق فصو يف اهم

 داصتقا ىلع دارملاب ينأبو داش متنا لك لس

 داقر الب رازل ىض لايخ لا فيط ليصحم هتفلكو لف

 « يوعلا يناشاقلا دبز نب يلع »

 ةنس يف هبتك آم هطخ# تدجو . ينج نب متقلا يلا باعصا دحا
0-3 

 هذكش ةقرط هيف كلس دقعملا طبضلا ريثكلا طذغا يحاص وهو

 ختملا ي



 # ةفيلخ نب ىلع » ”

 ظ وحنا ىلع نب ةفيلخ نب ىلع )+

 ظ الضاف ماما 0 لها نم نسحلا وبا قنملا نباب فرعي

 ةنس لوالا عيبر يف تامو هدلب لها نم هرصع لها رثك أ هيلع بدات

 || الع هلا لص بلا دجح## ورمل دجحلاب شلي ناك 0

 )0 | ادقع ًاعراو ادهاز :ناكو ةنومملا اهاين وهلا يف ةمدقم فنصو

 بابب ليكولايب رثملا سيمخ نب دمحا نب دم لضفلا ونا يندشلا . سضغنو

 لاق +٠7 ةنس ىلوالا ىداجج يف تام دلوملا ىلصوم وهو باحن يضاقلا

 نم هل لاسقق لجر هيلا لخدو هسفنل ىلصوملا يومنلا نما نبا يندشنا
 ناهدلا نب ديعس ينعي ايدلا ةمالع دنع اوس هل لاق :تنخ ئا

 ةلاحرا لاقف

 ا 3و فدا يف سانلا قوش .٠ . ريح. ناهدلا روعالا ..اولاقو

 سيحب نم ريخ بلكلا ناذ  ًاملع هنم ريخ سْيجب تلقف
 ادا ةانعلا كلم هنم بلط دقو هسفنل قنملا ننا يندشنا لاق يندشناو

 يزوزربشلا نب نبدلا جان ساجم يف امه ىرج مالك دعل

 ااهنؤمنكسا) رجانش < ىلا ايلا كلم فن يدع

 ةارخ لك أبو جشلارذعيل اركيج لو يدبع لسع

 نيسملا هللا دبغ ونا انش ىثدشلا لاق يلصولا نقش ئن فاز يبذشلاو

 يف ءاعقبلا ىرق نم يتزشاب تامو * بيدالا يو هلا ةفيلخ نب لع نا

 هسفنل هللا همحر قنملا نب ةفيلخ نب ىلع يدلاو ىلدشلا لاق 9 هوس ةنس

 تاع 6 ( 510 : ١ ةعبيصا يبا نبا هرك ذ ضرم مما جانشلا ِْ )١(



 مالا فم * ةزمح نب يلع » 3

 ةماعلا ضعن داراو ًايظع اددشن كلذ يف ددشتو شحاوفلا باكئراو رجلا |

 راضحا نم هنكمي نا يف هيلع زعي نمي هيلا عفشتساف هل دلو ناتخ نيرثلا |
 هيدد نيب لثم |إف هيلع طرشا هب ينوكيج لاق مث هيف نذاف كلذل يهالملا ضع ظ

 الو هزم كدنع نو ال نا ىلع كدلو ناتخ يف كل نذا دق هل لاق |

 ءيثلا الو روظحم الو دوع الو روبنط الو قد الو طلرب الو صم ظ

 هل لاقف لانيخ يف نطخم الو لاب هل ءانثلا لوح نم الو كلشلا ب0
 . ةنالث نيرود يدنع معلب ثنذخلا ةديرو رضحا نا انالوم يل نذايف ”يباعلا ||

 ام ىلا مهسوفن بئرشت نبذلا نم كناك هل لاقو ةحلط نبا بضغف لاق

 بامضا ايو .ةاوغلاو لهما لاها اي ةلفسلا ءاعضولاو ةلبملا ماوعلا اهيل مرح

 دينيف . هدصي ند الو . هدرب لقع هل نم مكيف اما . هباملاو لالا

 لل ا دوتل ارت .. ودم حارشلاب ريللا ىلا ىعسو . هرهظ ءارو مالا

 .كريغ مكب هلل يلد. مال ةمول ةيصعلا يف ىذخأت الود مالو شعاوفلا

 ةواصلا ةريبكت دب رب « ربك هللا » لجرلا لاقف . كي ظ
 هللا ىلا عجرا.كلقعو كتفرعم ةلقو. كله نم أبا اذهو ةللش لاا ظ

 ن ةزمح هوا ناكو . هللاب: الا ةوق الو لوج-: الو . كتل رقت

 يلو لثامالا نايعالا نم حوتفلا ابا ىنكيو نيدلا لايكب بنما 01
 هالو هللا رمال قتقملا فاتسا الف ةقلطم ةلاكو هلكوو دشرتسلل بابلا ةبجح

 بايب يتلا ةسردملا رمت ينذلا وهو ةككب رزاجؤ حلا رثكأو نزلا موال
 نيقفتملا لع فقوو ةيلامكلاب نالا ىلا فرع يفاشلا ب تاحضال ةماعلا ظ

 ةم رخلاب نفدو ه55 ةنس رفص يف تامو كلم ثلثابب | ظ



 * ةزمح نب ىلع »# "ع

 تحاص تايزلا نب ليماو ز يف رظانلا قيزر نب دمح يف اهلاق
 | ريا البت مارح ةيدمامل هلصو هناو سوشسرط

 تناكف مهارد ةرشع رشع كلوقل هدب. زا نكلو حيبق ما وه نسحا يرذا ام

 اهرد نبرشع هيلع هتلص
 * بردالا ةزمح نب ىلع )ع

 أبا اهب حدمو قشمد مدق ةيرابجلا ةلاسرلا فنصم نسملا ودا

 ن يلع نسحلا وبا هنع ىور 3 ةنس يف بتاكلا دسا نب اص متفلا

 اذكمم رك اسع نبا هرك ذ سابارطاب تامو يروصلا مالسلا دبع

 «« ةلط نب يلع نب ةزج نب لعل
 نالشَم ناب فرعيو رادلاو دوما يدادغبلا لصالا يزارلا يلع نبا

 ىلع نا راجتلا نب دمحم نبدلا ىحم هللا دبعوبا ظفاملا ينربخا رصع تام

 ٠0" يه ةنس هناومو هويه. ةنس نابعش ةرغ يف تام ةلط نب ةزمح نا

 مث هللاب ”يضتنسملا مايا يف بابا ةبمح يلو نبدلا لعب بقلتو نيسملا ابا
 اهم تاف رصع لصح نا ىلا لقنو ماشلا ىلا رْفاسف داع . مأقملا ةباين

 لاله نب يلع ةقتي رط ىلع ةباغلا مجالا طفلا يحابم وع اده ندل] لاو

 رخأتو مدقت نمي هلثم دحا هبتكي مل هناف فحاصملا لق ًايموضخ تاون

 همالكيف رعّمتي ناك بابلا ةبحح يلو انو باتكلا اذه يف هانركذ كلذلو

 دادغب لها ةعاجج ه. يتدح ام كلذ نم ةغللا يشوحو مهبل ليسن

 : لاق رعاشلا يورهلا نب هللا دبع دم يبا ردصلا ظل نم هتبتك يننا الا

 برشو يهالملا عامس ةماعلا ىلع رظح ينونلا باب ةبح نيدلا ىلع يلو امل



 ا * ةزمح نب يلع ##

 ميهاربا يضاقلا هيلع لبصو ةيلقصب ؛ينتملا ةباور يرصبلا يوغللا ةزمح نبا

 بناتك نيالا نم هلو عماجلا يف انيخ ركز ةلكاف يضاق كلام نا

 .هرداون يف يتابيشلا ورم يبا ىلع درلا باتك . ينالكلا دايز ينا ىلع درلا

 ىلع دزلا باتك ٠ تابتلا باتك يف يروندلا ةفينح يلا ىلع درلا باتكا

 | تيكسلا نبا ىلع درلا باتك . فنصملا يف مالس نب مساقلا ديبع يبا
 || . دودملاو روصقملا يف دالو نبا ىلع درلا باتك . قطنملا حالضا يف

 يف باعث ىلع .درلا :باتك .. .ناويحلا يف :ظحاملا لع ترلا ل
 3 رص ابلكه ذه تف ارامل حيصفلا

 ""  ةيناث ةجرت ع
 هلو بدالا يف ةمثالا مالعالا دحا يوغللا يرصبلا ةزمح نب ىلع

 نب حتفلا وبا هنع ىور دقو اهف قفو بدالا لها ىلع دودرو فيناصت

 هيلع لزن دادنب درو امل 'ىنتملا نال اهريغو *ىنتملا رابخا نم ًائيش ينج

 يديجلا رصن نب دم هللا دبع وا ثدغ . اهنع لحر نا يلا هني نك

 دم نب تباث ةمجرت يف سلدنالا خيرات يف سبتقملا ةوذج كانك

 دم نب تبان ميتفلا يبا نع دمحا نب ىلع دم ودا ينربخا : لاق يناجرملا

 «ىئتملا ,لزن هدنعو لاق. *ىثتملا فيلط ةزعس ني« لعاينزلبخا لآ ١
 أذوا يتلا ةديصقلا نا دادغب

 اسيسر تجحبف انل ترزب يذه

 يسيدرصعلا دنع نالا وهو ليلح باتك تابمالاو ءابالا باتك هلو )١(

 ] ب ىف تديز (”) ( ىق ةيشاح )



 « ةزم نب ىلع 1

 ' ةليوعو هءاكب انمحر دق جاد مثدا هيلا مسا

 ةليبص حابصلا ىلا نكس ل ليلب فيضتسا ىتم ليل هبش

 ةليلص نينضلا عقدمل باتس هن عولب رميم حفطم

 ا١0 ديوك  اتمئيس :دق . ٠١ باو. طمطش :لزان تكءار

 اذدلو ا ةعبضل' . هيلئاس... : ىطعا شاالكب دجلا درطب

 'ليلغ يداوف نم رهدلا أثفي يش لسمملا نم انبدلو

 ةليلجلا يدايالاب ” لخلل توب باع لام اع لضفتف

 'هليلع بولق نع فخ الف ب رشلايف 5 نا 0 0

 "ةليوط طالس نسلا مهل د نملا بضق مهعاك

 نم ةعامج تاباوجو لاوط در اذه ةزمح نب ىلعلو ب لاق
 ائيش اهم ركذا مل هريغو يولعلا ابطابط نسمحلا وا عبلق ناهمصا ءارعش

 هنا الا هيف لئاط ال طنا اذه ىلع هرعشف يدنع اهتدئاف ةلقلو اهلوطل

 ليس ليلج ناهمصا لها دنع

 *( يوغللا يرمعبلا ةزمح نب لع

 نيققحتلا ءالضفلا ةثللا لها نايعا دحا ناك. "” عنلا ابا ىنكي

 نباك ةغللا لها ةمئا نم ةعامج ىلع دودر هلو اهميققس نم اهحيحصب نيفراعلا

 أب ناك دادغب ىلا 'ىنتملا درو الو مريغو ينارعالا نءاو يممصالاو درد |[

 ناب فرعب. ليقصلا هيقفلا ىحن نب نسحلا ىلعوبا لاق . . .لز طراد فو

 يلع تام به ةنس ناضمر يفو : هفينصت نم ةيلقص خيرات يف زازمللا

 راوخلا ق (0) مساقلا ق )١(



 # ةزمح نب يلع#

 3. لييعلا ةماع رعش نم رايتخالا ىلع لش
.5 * 

 ءاغابلا رقف باتكو

31 

 ةزمح لاق . كلذريغو اهرابخاو ناهصا رخافم يف فرشلا دئالق باتكو
 ىصماعت اندلب بدالا لها راك مم لجر ناك دقو : هءاتك ةمدقم ف

 هامسو ةرامم نب ةزمح نب ىلع نسملا وهاوهو نفلا اذه يف باتك لمت

 المج امهم ذبن تاببالاو ريسلا يف سرفلا رابخاب هنحشف فرشلا دئالق

 نود نوكي ابمجحو هباتك نم سدسلا نع صقتنت ناهبصا رابخا نم
 نمو . مكحلا ثيداحا نم اهناكارابخا اهن» اهف ىورو ةقرو نيثالث

 ابا يثري ةزمح نب ىلع رعش
 ةددحم رحب نايقرت الا ا

 هبلق راط. نم لوقلا عيطتست نلف
 هليلخو هفلا هنع ناب نمو
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 0 * ةرمح نب يلع » <«

 هتايح يف يئاسكلاب *يبن تنك نثل يددزب اي لاق ديشرلا ىلا تايبالا

 : فيناصتلا نم هلو يئاسكلا تامو . هتوم دعب هتفصنا دقل هتايح يف هلظن

 ' 13 اةد!ارقلا باتك وعلا يفر ضن باتك . نارقلا ياعم تاتك

 | اللا لاثكا : طسوالا رداونلا تاتك . ريبكلا رداونلا باتك . ددملا

 نارقلا عوطقم باتك . ءاجهلا باتك . ددعلا فالتخا باتك  رغصالا

 0000 ]باك قورللا باتكو .. رداصلا بناتك ٠ هلصومو

 | يرهزالا طخم ”تأرق : نأ رقلا يف اهم ينكملا تااملا كانك ايفا رطو

 | نا هختاشم ضعب نع ركب ولا ينممسا يرذنلل نارقلا مظن باتك يف

 موقب ال ىت> ةءارقلا هيلع دتشيف موي بارحلا يف موقي ناك يئاسكلا
 سم ميس . 5 ل وه

 ًاظفح نارقلا يلهف مهملع لبقيف فرغت مث َنياعلا ّبَر هلل ملا ةءارق

 !ش هريسفنو هيباعع هرسسشن و

 6 ةزمح نب ةرامت نب ةزمح نب ىلع ا

 | تهننا يذلا اذه نامعو نسملا وبا يتاهيصالا نامع نب راس نبا
 | ةزمح كلذ لاق هوخا راسو يناسارللا ملسم يفا دلاو وه هيلا اذه ةبسن

 ظ لاق نامعب 1-لا ورع دادنب لسن نا لبق هببا مسا ناك لاقو

 | دالوا نم م اده ةزمح نب يلعو زهره دادن نب نادازم همعسا لوا

 ' ٌلضفلاو رعشلاو معلاب نيروبشملا ناهمصا ءايدا دحا ناكو زاسل هيخا

 ' كلا ةيماتك كينم : تك فنتضو هنع عئاذ كلذ عئاش فينصتلاو



 ١4 * يئاسكلا ةزمح نب ىلع '

 رادزملا نم رقب وذ تابه رجم ا رق , يذب ”كرادك الا

 ىلع ةعاسلا تلخدف لاق هب امل وه اذاف ام هيلع تودغف يناسكلا لاق

 م ناكف ديدش ًامغ كلذ ينمنف نيتبيلا نيذه دشني وه اذاف يئاسكلا
 . ”١8 ةنس يرلاب رصن نب ةلظنح كس يف هلزنع نفدوهموي نم تام لاق |

 رعشلا يف ةدايز ةءاورلا هذه ريغ يفو

 راقتتلا الؤيب نوما ام ليج نيكو لاس

 يرامتريغ ديررن نيذلا مثلو مه. رعشن ملو رفس ونب اولاق .
 رارغ دعب نميعا مونلب تضم ماياشولا لعتاكتالل 1

 راطعلا مئاطلب ىدنلا طقس  امناك نهيونجي ىدنلا طقس

 هيقفلا نسحلا نب دمجو وه يرلا روك نم ةروك هيوبندب هنافو تناكو |
 هقفلا ثتفد دشرا لاقغ ايلا ديشرا عم اجرخ ناكو دحاو تقو يف |[

 اعيئري يديزبلا دم وبا لاقف هيوبندب ومتلاو
 اي ةحبم نم ىرب دق امو هولرخ سلف ايلا سا

 شع ءانفلاظ التم كلف تضم يتلاز ورقلا ىنفاام كينفيس |

 'ديمع .داؤفلاو يمد تيرذاف د# ةاضقلا يضاق ىلع تيسا

 نبل كلناو مو ههاسأ انل نم لكشا بطلا ام اذا تلقو

 "فتم ءاضفلا ضرالا هب تماكور. + ةيس يئاسكلا توم ينعجوأو

 دومه نويعلاو .ينيع قّراو .٠ ةذاو شع لكح نع ينلهذأو
 ديدن نيملاملا يف. احل امو امرختو ..ايقوا 00

 هذه تغلب الو . يرلا ال سوطن تناك يناسكلا ةافو نا يور دقو



 ١١2001030 يناكلا ةزح نيلع# « 0

 ظ لام هن بسك ناكو ميلعتلاب مسو نمت يئاسكلا ناكل اق زارللا ف
 اجو ب قدسفي ماقو.باتكلا يف هدنع نم امالغ ماقا هنا هنع حس هنا اا ظ ]

 يفاسكلا سلخ مالفلا هرب لو يئاسكلا هارف هيلع مسيل باتكلا ضعب |

 ظ ام يناسكلل لاق ىتاكلا لخد الف وهم اهئاق مالغلا يقبؤ هناكم يف

 ينابز لا ثدحو . بصتااف هيلع لعفلا عقو لاق امئاق مالغلا اذه ناغ |

 نسملا ابا لثس وهو قاتلا تار لاق ءىراقلا نودعس ىلا هدنسا امف

 فيكلوق يز ورم او يناسكلا ىلا فلت“ ةنس نيعلرا ماقا دقو يزورملا

 ا بكلا هل لاقف كرمت وا كرفت وا كلئرعتم ةجاهسدن تو ره لوقت 0000)

 لك ءايمالا عت اهنا تمنلا فورح ففرعت ال ةنس نيب را دعب كل 02 ١
 ثدحو . هفنا رقنبو ثبعيو هن ًازمم يناسكلاو لاق . ةجاجدلا تعل نم ||

 ا مدقق لاق يزل ناك لير يدوضلا .ينؤارلا ريضن ىلا / مقر اداتساب اشيا

 ا | جرغ ”اعرفتم ايشام نوراه هاناف ة ةركنم ةلع لاف نوراه عم يناسكلا

 ظ لمجو ايم الا يفاسكلا ن :ظاام هءاصال لاا دب لاضرعب مكي رد

 ا ال1 ايرخزهلتل وهو هس نونبطلو هنودمل موقلا لمؤل مجرتسل 2

 الجز يقل هنا ينثدح هنا لاق . ريدي تين لام ودل

 تنكف يناسكللا لاق ةليخللا وذ هل لاقي عضومب ملعلا زيزع الام تازعالا

 تاودغلا كلن نم ةودغ هيلع تودغف هدنع ام حاتما حوراو هيلع ودغا

 أ| لوقيو سنت لعجو هسفن قلاف لاق ةركنم ةلع هب تيآرو ليقث وه اذاف
 رادب ليلا وذ كلام "” ”يناو ٠ ىبرت دقو ليختلا اذ كلا ردق

 )١( ةيشاح ) هللاو ىوريو كيباو ىوريو (؟) اعزفتم هلعل (



 ١ # يئاكلا ةزمخ نب يلع »

 لجر ةئام هبرضي نا نكما يذلاف دحاو لجر الا هيرضي مف اديز

 مف يناسكلا فقوف دحاو لجر الا هبرضن مل نمم صقتلاو بصنلاب ىلؤا
 نم ةلثسم نع هللا كلطصا كالئسا ميهاربا هل لاق مث . لوقي ام ردب
 ال هنا يلع باسملا مقا لاق . ةريشع رذج م لاق . لق لاق .باسحلا
 اف لاق . "يبث لك ملاع هللا لاق . اهرذج هلا مع لبف لاق ةرشعل رذج

 ظ هاقلا مث هلايبن نمي لا هاقثا 'يبث لك لع ذا هللا نوكي نا تركلا

 رذج لعراص ىتح ى ملعلا كلذ لزب ملف هئايفصا نم ينص ىلا ينلا كلذ
 تلق اهف ائطخ نوكتو ثنا هل الو اهرذج ملعا نوكاو يدنع 0

 امهما قف نينمؤملا ريما ىلا نيذبب بهذا لاقو مالغلا ىلا يئاسكلا تفتلاف

 ةرابعلا نسحاف ًاقيصح ًابيبل مداخل ناكو لاق . ميظعلا للاب نارفاكن اقيدنز |
 هذهو فاؤملالاق ) . امهفرصو ةينس ةزئاجم الل رماف اهروما نسحو امهنع

 لجر طخ اهدجو ينوكل اهنيتكامناو ةدراب ةعونصم يدنع' ةباكملا |
 ايماع ملكا الا تفلح يئاسكلا لاق لاق مصاع نب ةلس ثدحو . ( ماع
 كلذ مب هل تاقف راجن ىلع تفقو يننا كلذو همالكهبشدو هقفاوب امب الا
 لينزملا ثدحو . هطصن. اه الا ايماع ملكا الا تفلخ ناتط؛ لاقف نابابلا

 قانكللا حدب يلييقعلا حارجلا يال كثدكعلا نب بوعي اندشنا لاق

 ساجي 9 انحرم الهاب حم هروزو ناولخا فز اذا كوح

 سات ةجاجزلاوالا قوشلا ىلفل ائفطم طق مكتئج ام نسح يا

 ىلع الهاب ايحي هلوق بصنو ضيفت ىتح ؟لتمت ددرب بوقعي لاق
 نب دما نع يدبم نب "يلع نع رفعج نب هللا دبع ثدحو . ةءاكحلا



 *« يئاسكلا ةزمح نب ىلع » اللا

 موبلاو نابرغلا لجز هناك ملك نم باط ال لعف لعفمم

 | يف بتاكلا يوفللا يدادزيلا ىلع نب نمحرلا دبع ديعس يبا طخ ًارقو
 | نيب رارضو ماظنلا ميهاربا عقججا لبق : هفينصت نم ةفرعملا ءالج باتك

 ظ |00 بخ فاق رظانم»تفد ىنع ردقلا يف ارظانتف ديشرلا يد

 ظ ىتح يئاسكللا ىلا نبذه ىهذا هنأرب ىضربو.هب قش 1ىرمو ةهمدخ

 | قيررطلا ضعب يف راص ايف اهنم حلفلا نمل كربخل مث هيد نيب ارظانتس
 ' د اقش وسم ال زاسكلا نأ ملمت تنا رارضل ماظنلا ميهاربا لاق

 | ١١ هاووجن ةلثسنم هل نوهت ا ظ

 | هقلي لو ةيمس مل امانم عمش نأ نئلطالاثال انج لج كنف بانسس ةيئم
 ظ كلاس لاغققرارض ًادبمن هيلع الس هيلأ اراص الف ةقدنتإلا ىلا انيس نا هميف

 ظ هب لوعفملاو لعافلا دح ام لاق اهم اهب لاو للا ىح ةلاجد نع تا كداب

 ا 0010| ىستلا ه. لوتتملا دخو 1دنأ مفرلا لعافلا دح يئاسسكتلا لق
 | قطرش دقو اديز تبفررف لاق دي ز برص لاق ديز بر لوقت تكف

 1 ىف تاطخا دقف هل لاق هلعاف مس مل هنال لاق دب[ تلوضحم ها لومتلا نا

 | نمو ًاعوفرم .ناكهلعاذ مس ملاذا نم نيلوعفملا نم نا لقت ملذا ةرابعلا

 |ركذنإ اذا انال لاق هلعاف مس مل نل عفرلا لمجت ناب يملا كل لعج

 | صقتلا متسم ريغ هيلع عق اولا لمفلا نال هماقم هب لوعفملا انقا لغافا
 | لاق . هانبصت كلذب انصعفاو هب لم نم انركَذ اذاف عفرلل قباطم صققنلاو

 ا انلق اذا نال هب ىلوا هلعاف مسي ل نف صقتنلل ًاقباطم بصنلا ناك ناف د

 | هللادبع برضا انلق اذاو لجر ةئام هبرض نوكي نا نك دقف دز َبِرُض



 5١ه « يناكلا ةزح نب ىلع#_

 عفر بصل نمو ضفخ نم ناك امو بصنلا عفر هارتف

 عنصو هيف بارعالا فرص ام فرعي ال نارقلا ًارقب
 عجر فرح يف كشاماذاف هأرقي هفرعي يذلاو
 عدص نحللا فرعام اذاف هبارعا ينو هيف ةرظان

 عضو هانيأر دق فيررش نم مو ومنا عفر عيضر

 عدبلاك انيف ةننشلا تسيل 2.<دنع ءاوس هيف امهف

 ناسا لل نوراه ثدحو

 ءاسكلا ىلا كفالتخا ام يل لاقف نيبوحتلا نم لجر ينحدم لوقي

 يناكف ءاذك الا ةرظانم هترظانف هتبناف يسفن يتتبجعاف وهلا يف هلثم تناو

 5 'مدنلا قاحا نب د ثدحو . هراقثع ر علا نم فرغ ارتاط تنقل

 ىلع ديشرلا فرش لاق ىفاشلا يخا نب بيطلا يبا طخم تأرت : لاق

 اهردتناف اهدبرب هلل هب شال يئامكتلا ماقق اقف هارب ال وهو يئاسكلا

 | اعبدناو امبسوؤر لبقف هدد نيب اهاعضوف 5 دؤم ناكو نومأل او نيمالا

 مركأ سانلا يا لاق هسلجت ديشرلا سلج الف دواعي الا امييلع ماقا م
 نومأملاو نيمالاهمدخم يئاسكلا لب لاق هللا هزعا نيئمؤملا ريما لاق أمد

 يبارعا يئاسكلا ساجم رضح لاق ينالسلا ثدح . ثيدملا مهمتدحو
 اناا دتهب مف فيرصتلا يف ىءاورظانت مث كلذ هبحتاف ومتلا يف نورواحت مو

 لوقي ًاثناو مهقرافف نولوقي

 مورلاو نزلا مالكا وطاعت تح ينبح ومتلا يف مذخا لازام
 58ه ص تسروبفلا يف )١(

0 



 نيمالا ادم ب دؤي وهو ديشرلا ىلا ىئاسكلا بتك لاق هءاتك يفينابزرملا |

 اهلل اب ءانسح ةيراجو هماخلو هجرسل نوذربب هل رماو ديشرلا كدعضف لاق |

 لاقف سانلا كللع تحا دق يئاسكلل ليق . مرد فالآ ةرشعو مداخو ||

 ظ

 كت كلا 3
 نا الولو برعلا مالك الو نارقلاب ملاع نييفوكلا عي نكي مل لاق
 ما هرك ذ اوعفرف ءافلخلا نم اند يئاسكلا
 ىلع وهو ديرب ام مهنقلي ناك هنال ةحورطم بارعالا تاياكح الا لاع الو
 ثدحو. نوعجرب هيلاو ممودق وهو نارقلاو ةيب رعلاب نييفوكلا معا كلذ

 يلد, ةمرحب كيلا ىسما نمل لوقت ام ةفيلخل لق
 يلجر يتيطمو يده يدبع 2 يعم نيمالا راصذم تلز ام

 يبق همايقب يتموت نم ينهش ام يشارف ىعو
 لجرلا نم امدايز تصقن ةئلاث هنم  لجرب ىمسا
 لسللل دبتلا دهاو ىبع.. هتكن امي ”يلع نئماف

 يبارعالا نبا فصو بلمث تاسلاجم نم . نايسنلاب مهيلع هللا نيمي

 ناكهنال هركي ام نايتا ديري هيف قهر ىلع سانلا ملعا ناكل اقف يئاسكلا
 نافكلا مع تو لاق 7" ناردلا ينأبو تازشلا بزكت

 مفتط رما لك يف هبو عبس سايق وحلا اما
 عساف >0 ناسلا ىف رم, .ىفلا وملا وصل ام اذاف

 عقتسم وا قطان سيلج نم هسلاج نم لج هانا
 عطقتاف انبج قطنيزا باه ىنفلا ومتلا رصنب مل اذاو

 ب تن )١(



 13 #* يئاكلا ةزح نب يلع » ف

 هبوبيس ناكتساف لجرلا اهما ممل دق هل لاقف هبوبيس ىلع ىحب لبقاف لاق
 نم كيلع دفو دق هنا ريزولا هللا حلصا لاقف يح ىلع يئاسكلا لبقاو

 جرف مرد نقال ةزكم هل ىماق ابك هدرتالا تيار ناف هدب ظ

 لاق . ةرصبلا ىلا دعي لو تام ىتح كانه ماقاف سراف وحن هبجو ريصو |
 يا ةاجافم اذاف نال اهابا وه اذاف هلوق يف داعلا لخدا امناو بلعن |

 ربخ هعم نوكيو نيئيش بصل تب.ارو تدجوو « هتيأرو هتدجوف » |

 هبوبيس باب يفريملا اذه انركَذ دقو فلؤملا لاق | برعلا تبصن كلذاف |

 هءوبيس لوق بيوصت ىلع نيب رصبلا جاجتحالا ارك ذو. .ىرخا ةناورب ظ

 ذعر تيار اهلا: ”يلصوملا قاحسا نع رييزلا . | هلا ءاش نا كانه ظ

 ناك : لاق: داسمبالاب و قاسكلا نم ةيمشلاب لبجا معلا كل وسلم |

 ا ندا قلخ شا نم يئاسكلا |

 ةلآسملا نس قفقن ةلأنملا لئاسلاب قانا الو زين نسل الو ٠200

 بكرا قارا نا رداون يف تأرقو . ةلأسملا ىلع لخدت ةلأسملاو ظ

 دق اذه اي موزللاب يناذاو ديز يبال تلق لوقي يئاسكلا تعمم ىلع هنع

 ساجاف هل. تاقف لاق كلعال كمزلا امنا ديز وها هل لاقف ينمزلت 5 يتتللما

 وبا لاق . طق ةيذك يئاسكلا ىلع تب رجاامو لاق . كيا ىتخ كتيب يف

 طق دحا ضرالا يف ام اذه لاق ديز ونا ناك دلو يبارعالا نب هللا دبع

 ةيبرعلاب ريثكب ديز يبا نم ىلعا يئاسكلا ناكو لاق . هنم ةالقع ”لخا
 دحا هكودا الو دنحا.هقبش.ام زاسشالا يف« نظن ناكاولو وضاوتلاب ا

 متاح يبا نع نييومتلا بتارم باتك يف يوغللا بيطلا وبا لاقو . هدعب

0) 



 ١ ا ااا ملاكا ةرع ني لع 0000

 ظ تأاطخا هل لاتف هبوبيس اهنذ هباجاف ةلئسم نع هلأسف رمحالا هيلع لبقاف

 اهيف هباجاف ةثاث نع هلأس مث تأطخا هل لاسقق باجاف ةيناث نع هلأس مث |
 هيلع تابقاف ءارفلا لاق بدا ءوس اذه ه.وبيس هل لاقف تاطخا هل لاقف ||

 نوبا ءالؤه لاق نمف لوقت ام نكلو ةليو ةدح لجرا اذه يف نا تاقق |

 ردقف لاق تيوأوا تبأو كلذ لاشم ىلع لوقت فيك نيياب تررمو |
 أ هيلع رثك الف سيصت الو بيجت تارم ثالث رظنلا دعا هل تاقف أطخاف |

 رض لاق هرظانا ىتح ايكبحاص رضحي وا اكنلكآ تسل لاق كلذ
 ١ تنا ينلس لب لاقف كلاسا وا يبلاستا لاقف هبوبيس ىلع لبقاف يئاسكلا

 | نم ةعسل دشا برقتلا نا ”"نظا تنك دق لوقت فيكي ئاسكلا هل لاقف
 أ زوج الو يهوه اذاف هوبيس لاقف اهايا وه اذافوا يهوه اذاف روبنزلا
 | عونلا اذه نم لئاسم نع هلأس مث تنل يئاسكلا هل لاقف بصنلا

 | هلك كلذ يف ه,وبيس لاقف « مئاقلا وا « ّماَقلا هللا دبع اذاف ننزل »

 ظ عفرت برعلا برعلا مالك نم اذه سيل يئاسكلا لاّمف بصنلا نود مفرلاب

 | اهتاو اتفلتخا دق دلاخ نب يح لاقف هلوقدب وبيس عفدف بصنتو هلك كلذ يف

 ظ كباب يف برعلا هذه يئاسكلا هل لاقف كتيب محم اذ نف امكيدلب انيدشز

 ظ سانلا ءامصف و عقص لك نم كيلع تدفوو بوا لك 5و ممعمج دق

 ظ مهحم ةرصبلا لهاو ةفوكلا لها عمو نبرصملا لها مهب عنق دقو

 نع اولثسف ناورث وباو حارملا وباو راثد وباو سعقف وبا مهف اولخدف

 | . هلوق اولاقو ىئاسكلا اوعباتف هبوبيسو يئاسكلا نيب ترج يلا لئاسملا
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 يئاسكلا دشناف هنعظل نانعظيو هماقعب ناوقي هعم اناكو ديشرلا

 نبللاب : نص اما دا نار د قواعلا يعمي ام عفن فيك ما

 زوجي اذهو تناام عكس يناسكلا هل لاقف عفرلاب ناعر يبمصالا لاقف [

 ابا تلأسف ةيبرع بحاصب يممصالا نكي لو ناٌعرو نائرو "نار
 "ناكر عفش فيك ما يا عفنيب عفر عفر اذا لاقف كلذ زاج فيك سابعلا |
 لاق . هب يف ءاملا ىلع هدر ضذخ اذاو يطعب. بصن .بصن اذاو نأ ||
 كلذ لاقي كلعش ' هقدصت مل مك كناسلب ينتدعو اذا ينعم امو ىنعللاو |

 ابترد عنمت عم اهفناب مشن يتلا ةقانلا دك مع هنما نوكلد الا يذلل
 أنزل ممل يثح م اهنع رحت هنا كلذو اهدلوب | ملق قلع دق يتلا قولعلاو |[

 مل ةرم هيلآ ن نكسن يههف هيلع ردو همشل ىتح اهدي نيب لمجو اذ ءحوا

 اذا وبلا اذه نم عفن !اف لوتفابتتم لأ مئارضابهمشت يئن 0

 ءاترفلا لاق لاق ةلس ينثدح سابعا وبا لاق . اهترد تعنم مث هتممشل |[

 الو ةجوتفلا نا دح الو سنو مع دح نس ال وهو يئاسكلا تام ظ

 هتلأس دق لاقف كلذ يف رظانب مل فيك ةلسا تاقق لاق ةءاكملا دح |[

 ءاّرفلا لاق تكسماف ينطقست ةلك يف لوقيف هثداحا نا تقفشا لاقف كلذ

 . بجعتلا دح يردي هيوبيس ناك الو ءادنلا نسحب ليلخلا نكي لو |
 مزعف ةكماربلا ىلع هبوبيس مدق لاق ءاّ'رفلا ىلا هعفر ام يف ينتاب زرملا ثدحو ظ

 زرضح الق امون كلذل لمجو قاسكلا نيبو هنيب عمجم نا دلاخ نب ىح |[

 دعقو ىحم هيلع دعقف ساجلا ردص يف لاثعب اذاف لخدف رمحالاو تمدقت

 هبوبيس رضحو مهروذط< رضح نمو لضفلاو رفعج لاشملا نناج ىلا
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 ديزي نب دم نغ رفعج نب هللا دبع ثدح . معا هللاو رعشلا نم اذه |
 أ نم بارعا نم ةغللا ذخاي يئاسكلا ناك لاق يبمصالا نع ينزاملا نع

 رلغان الف دادنب داوس ىرق نم اهريغو لب رطقب نولزني ” ةمطملا بارعا 7
 هيوبيس ىلع مهتقلبو مهب جتحاو مهمالكب دبشتسا هيوبيس يناسكلا |

 ظ يد.زبلا دمحم وبا لاف

 ا ىضم ام يف وهلا سين انك
 || يف تركذ يئاسكلا يف رامشإ يديزيللو . يديزيلا رابخا يف تايبالا
 هيف يديزبلا لوق نمو هرابخا

 0030 لاا ىتو ١ لاكلا ملا دفا

 ا 7 ىبثا اوقاف“: : انستا رخآلا فراو
 أ| يتزاملا نع ديزي نب دم نع رفعج نب هللا دبع نع ينابزرملا ثدحو
 ا ديز وبا لاق يرلا نم يئاسكلا يبن درو امل لاق ددز يلا نع يثايرلاو
 ا يناف ةرصبلا يفاسكلا انيلع مدق لاق مث يناسكلاب ريثك ملع اهب نفد دقت
 يتلف دادنب ىلا راص مثاريثك اوحن مهنم ذخاو اهريغو ليلخلاو ىسيع
 ناك ام كلذب دسفاف نملاو أطللا نم داسفلا مهنع ذخاف "”ةمطحلا بارعا
 قاشلا مس ناك يئاسكلا نا كلذو هللا انيع لاق .. هلك“ ظرصلاب هلع
 )0 دلاو ةحاصتلا لها نيغ مشو .نآللو أطلما نم زوحم ال يذلا
 نب هللا دبع وبا لاق . ومتلا دسفا ىتح هيلع سيبو ًاللصصا كلذ لعجف
 كنع يبعجالاو يئاسكلا عمتجا لاق ىحن نب دما سايعلا وبا يندح ةلعم

 ةيمطخلا هلعل )١(
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 ! وكري كل سون وبا لاقف نينمؤملا ريما اذه غلبي نا هكا ةعو |

 يئاسكلا هيلع ىناذ نينمؤملا ريما ىلا ابعفرا ايبا كيف تلق الاو هلبقا

 ةعقر ساون وبا بتكف لعفي ال هنا نو

 بيذلاو لكلا نيب رهدلا عمال ةمحلاص هللا كازج مامالل لق |

 5 يط نم لطلاب ام ىلعي بئذلاو هتلفغ بئذلا مهو رغ لخلاف

 يئاسكلا ىلا مداملا اهب ءاجن ديشرلا ىلا املصويل مدخلا ضعب ىلا امءفدو ئ

 فطلناس رمان مول اون يعش هلا اها

 باغف كتجاح غلبتسف ة د1“ ىلعو "لع يلع مسو رضحا 3 مايا ' بغف كل |[

 سف يئاسكلا هيلا ماقف اكااج مث نتاع اون ابا نا يناسكلا ثدحتنو |

 ا لاقو هلبقو 6 ساون وبا و هقئاعو هيلع |[

 فرظ لك ىلع وهز. نر تاشلا ثا ١

 تك الا. : لوقئاصت . انفال ام وا

 ينشد فشراو دودخ_لا فشر مويلا اورهظاف

 ينحتأا قيرط نم تقثش نم مللت ترصف

 لبق نم عونصم لطاب يدنع ثيدحلا اذهو رهاط يبا نبا لاقو لاق

 لثم يف اوناك ءافلخلا ءاشا نال هنم ال هنع دعس يبا نبا هب ثدح نم أ[

 اذه نا لبق نمو ةيعرلا نم ادحا اوقناعي نا نم ًاناكم لجا عولخملا لاح
 وبا يتربخ ىتح لاذعملا نب دمصلا دبعل دحاو ريغ هيندشنا ريخالا رعشلا

 هناو هل هنا ريصيلاب فورعملا فسوب نب لضفلا نب رفعج نب لضفلا ىلع

 لم ءاعانا يف بذكلا نم اديس ناكو هنس نم ةنادح يف هل !١ هلاق
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 ينذلا لاق كلذ فيكل فو ايمتساف ةيب رملاب لع هل ناكو تأطخا نوراه هل
 لمف هنال ةفاضالاب كم الغ ”لئاق انا لاق يذلا وه مالفلا لتقب ذخوي |

 ل لبقتسم هنال ذخوي الف بضنلاب كمالغ لتاق انا لاق يذلا اماو ٍضام ١

 ظ آلا اَدَع َكِنذ لعاف يلا هش نوهت 18و لنسو زع هلا -لاق اكدمب نكت

 | ديرب وبا ناك ادغ هيف زاج ام لبقتسم نيونتلا نا الولف "للا ءاشتي نأ |

 | ليممما نب ميهاربا ىلا هعفر ايف ثدحو .ومنلاو ةيبرملا حدمب كاذ دعب |
 ا رعشلا اذه يف رظنا لاق ديشرلا ةرضخحم يددزبلا لاس لاق فناكلا

 هدشناو بيع أ

 رقص ضيبلا هنغ رف ن ابرخ اننار ام

 ظ ربم ربملا نوكي ال اربم ريعلا نوكي ال
 أ ال ىوقا لاقف هيف رظنا يدم زيلا هل لاقق رعاشلا ىوقا دق يئاسكلا لاف

 | هتوسنلق يدءزبلا برضف لاق ناكربخ هنا ىلع يناثلا ربما بصني نا دب |
 ااا رس ىلا لافقق ادا امنا "تاوبص رمشلا دمي وبا انا لاقو ضرالا
 ' 11 لو كسأز تعلكتو نينمؤملا ريما ةرضحم ىنكتتا دلاخ نب ىح

 أ ةذل لاقف كيلعف ءوس "" عم كباوص نم انيلا بحا هبدا عم قاسكلا ظ

 ظ ميهاربا نب دم ثدح ينآب زرملا ثدح . نسحا ام اذه نم ينتسلا ةبلغلا

 ١ لاق يتابيشلا نوراه نب نامنلا امادخب قاوؤلا قمس يبا نب هللا دبع انندح

 | لاقق ومتلا هلع, يئاسكلا ناكو ةديبز نب دمحم ىلا فلتخي ساونوبا ناك
 ظ اذه يف لع نا يئاسكلا هل لاقف ةلبق ادم لبقا نا ديرا يا ساون ونا

 نه ق )١(
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 "يلع يثغ ىتح كلذ ريغو يدبالاو لاعنلاب ينوبرض تلبس الف افاعض
 ظ تاقف كناش ام يل لاق هتثج الف ىتذقنتسا نمي هجوف ديشرلاب ربخلا لصناو

 نينمؤملا ريما غلب ام يف اولعفف ةئردرلا ةزمح ةءارق ضعبس مهل ترق هل

 ثدحو . ةزمح ةءارق نم اريثك يئاسكلا كرت مث تعنص ام سب لاقق

 أ هلل دع لاقو ) يضاقلا فسوي وبا لخد لاق يوما رحالا ىلا هضر اق
 اب لاقف هندحب يئاسكلا هدنعو ديشرلا ىلع ( نسحلا نب دمحم رفعج نا

 ظ 34 ديشرلا لاقف كلغشو يفوكلا اذه كب دعس دق نينمؤملا ريما

 | وا نسما نب دم لاقف .'رمشلاو نارقلا ىلع هه لدتسا ينال يرل

 فرع اذا هقفلاو العم راص ةباغلا لجرلا هيف مما غلب اذا ونحنا لع نا فيس

 ١ نمحا ينال كنس لشق لاكتا لاق ًايضاقراص ةلج هس

 ( ديما ىأر نا لاقو ديشرلا ىلا تنفتلا مث نسح ال ام نسحاو نسحن ام

 (| لاقو ديشرلا كعضف هقفلا نم ةلئثسم نع يباوج يف هل نْذَأي نا نينمؤملا
 أ لوقتام يئاسكلا لاقق هبجا فسوي يبال لاق مث اذه ىلا يئاسكأي تغلب
 تاخد نا: فسو وبا لاقف رادلا تلخد.نا قلاط تنا هتارمال لاق لإ )

 اذاو سمنالا سجو دف نأ تمتف اذا أطخ يناسكلا لاقف تقلط رادلا

 || .وملا يف كلذ دعب فسوي وبا رظنف دفن قالطلا مق عقب مل هناف ترسك

 ىضاقلا :فشوب_ قباو انا دتسقحا لوق نافل كلب نم أشا ثلا

 تاقق وحلا امو لوقيو وهلا مدد فسوب وبا لعج ديشرلا نوراه دنع

 كم الغ لتاق انا لجرل لاق لجر يف لوقت ام ( وحلا لضف هلعا نا تدراو )

 لاقف ًاميج اهذخا لاق هب ذخأت تنك امها كمالغ لتاق انا رخآ هل لاقو ْ



 ظ تقف اههارثث فيك يل لاقف هيف باوجلا |

- | 

 !آ ه.راشم تدعو هعورف تتكيف همرخت باطو هلصا مز عرف تلق مث

 انهجاسو اًولعف امهالعا ىلخلا ميظع ل ع او مالا دفان زعا كلم اهاّوا أ[

 هللا عتماف هنأسلب ناقطمب و هر تالضتسلو هلؤطل نالواطت. أميف |رىَسف 1

 امبيلا ”فلتخا تنكف اهدقفت لاقف امهف لمالا هغابو امهم نينمؤملا ريما |[

 ا 0١) وهو امون يدبملا هاعدف ديشزلا بدؤي بّدؤم يدبملا دنع ناك |

 ظ لجر اولاقف اذ نم مهفا وه نمانل اوسفقلا لاق مث نوعجاوبدللا اناو ١

 ظ تكف ارت ةيدابلا نم ممدق ةفوكلا لها نم يناسكلا ةزمحنب يلعهل لاق !

 ظ | اي كيبل لاق ةزمح نب يلع اي لاق هيلع لخد ةعاسف ةفوكسلا نم هجاعزاب ظ
 ظ 1! ليلا ريمآ اي كس لاق كاوسلا نم صنت فيك لاق نينمؤملاريما [

 8 نع 0 ثدحو . ,مرورنالا 1 هي
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 دتحمو ميرك قرع اهنيزي . ةماشن يعرفو قفا يرق ىرا
 ددوسو يارو 0 هدب وب ةمه ءامسدلا قافا نادسي

 دمح ينلا قبا ام ثيراوم. يزئاحو“ نينمؤملا ريما يلياس
 دنبم فيشو ءادعال برحو ةمحرو يلولا بصخو ةاييح

 لاق ةاس ىلا هعفر دانساب بيطخلا ثدحو : اهرابم يفرط عوبسالا ِف

 | انآ يدبملا لاقف نينمؤملا ريما اي كيسا لاق كاوسلا نم رمأت فيكمل لاقف
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 لشمسو» ةروس ازقلبرف اه ناك نا لاش مراصباب موقلا هقمرف ءاسكل
 يللا غلب الف فسوب ةروسل ًادتاف ميمو هطةروسارتسفاحالع 0

 هل لاقف زمهلاب تايزلا هللاتف زمه ريغب يذلا ُهَلَك اف أرق ئذلا ةصق
 لاق ال لاق ُتْدسْلأ ُهََّشلاذ ىلامت'هلوق يف توملا زمها كلذكو ناسك
 ةمقتلاف اذهو ْبئَذلا هلك أف اذهو توملا زمهت لو بئذلا تزمها ف

 هيلا مدقتف هناي اعلا ناو لوجالا دالخ ىلا هرصصن ةزمح مفرف ٌتوحأأ أ

 هللا ماا لاقف اعيش '" اوبيصي ملف اورظانف سلجملا لها نم ةعامج يف

 بئذلا ىلا لجرلا تبسن اذا لوقت كاملا نع اومبفت يئاسكلا ممل لاقف

 ىلا هتبسن امنا تنكل زمهريغن باذتسا دق تاق ولو لجرلا باذتسا ذف

 ىلا هتبسن اذاو زمهريغل همحت باذتسا اذا لجرلا باذتسا لوق لازهملا

 ًاريثك لك أب توملا نال هلكأ رثك يا لجرلا تامتسا دق اونا توما

 رانا نيم ةيقو توا زمهي لو بئذلا زمه ةلعلا كلتلف زمهلا هيف زوج ال

 مدشناو هعج نماالو هدرفم نم ةزنحلا لي ١

 تايراض بؤدا نم يدنعتنا هوو هنباو ىئذلا اها

 نبا ىلا هعفر ايف يناب زرملا ثدحو . مويلا كلذ نم يناسكبلا نم لاق

 برش ميدي ناك هيف قغو لع نءاعنلا معا يناسكلا ناك لاق ينارغالا

 ةيبرعلاب الاع اتراق ًاطباض ناكدنا الا ةقورلا نامغلا ذاختأب ىهاجيو ذيبنل

 ةنس ديشرلا يبرضحا لاقيئاسكلا ىلاهعفر اهف ينابزرملا ثدحو. ا

 هللا دو نيمآلا م يلا جرخاف هتفالخ نم ةثلاثلا ةنسلا ف 4

 أوعنصي ب | )١(

4) 
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 نم موق ىلا ءاج هنا هبيسو ربك ىلع يوغا قاسكللا معآ انا ءارفلا لاق

 لاقف نت تناو انسلاجنا هلاولاقف تبع دق "” ل لاقف انغأ دقو لم راثخلا

 | ملا عاطقنا نم تدرا كو رسل نع

 نم فناف تعا لقف بسعتلا نم تذرا ت 5 ناو انشنع تنغ لقف

 داعم ىلا ةودشزاف وهلا ملعب ل كاف كلذ هروف نم م اف مث ةملكلا هذه

 سلجو ليلخلا تلف ةرصبلا ىلا جرخ مث هدنع ام دفنا ىتح همزلف ءارهملا

 اهدنعو ايكو ةفوكلا دسا تكرت بارعالا نم ا

 لاق اذه كلع تذخا نبا نم ليلخل نقف ةرصبلا ىلا تئجو ةحاصفلا

 ةنينق ةرشع سمح دفنا دقو عجرو ججرفش ةءامتو دجنو 7 يداوب نم

 ةرصبلا ريذ مم هل | ١ ماظن ان قون بولا نع ةءاتكلا يف اربح

 ترف يوهنلا سنون هعضوم يف ساجو تام دق ليلخلا دجوف ليلخلاو
 1١| طللا ثدحو . همْضْوم هراذصو اهنف سنون هل ”رقا لئاسم ايهني
 ا 1 قاسكللا' تلق لاق ىموم نب ميحرلا دبع ىلا هعفر دانساب

 1١١1 ركاذو رخآ لوق هفّلنقو لاق ءاسك يف تمرحا يتاللاق يناسكلا

 يكس مل ماشه نب فاخ تلأس لاق يزورملا ىحب نب دم ىلا هعفر
 ظ , عيبسلا دهحسم ىلا ءاجخل ةفوكلا قاسكلا ل اد لاقف ياك دكت

 رهتلا ناذا عم يفاسكلا م دقتتف هيف ئرقي تايزلا بربح نب ةزمح ناكو

 نم لاق 0 اذفادونلالا ناك ريل :نسفانسكب فتلماوعي "نلف

 بحاص :نونعي. مد نم لوا يئاسكلا هل ليق ارقي تقولا يف مدقت

 د14 110-55



 1/1 # ةز نب  نيسملا نب يلع » -

 . هلاثنا نم ال هداشنا نم تايبالا هذه نا ققحت كلذ دعبو قبيبلا لاق ||
 تالكشملا فشك باتكو . عللا حرش باتك: فيناصتلا نم هل

 تالكشملا باتك ةمتاخ يف تأرق . نارقلا للع يف تالضعملا حاضياو

 تاتكو . رهوللا باتكن ينصت دس هتللما دقو »: هنرويصاملا عاجل ا

 دهاوش يف نايبلا باتكو . ىلع يبا ىلع كاردتسالا باتكو . لإ

 ة آلا ىنعم يف ةدرهملا ليواقالا هيف ركذا ًاباتك كل عجاسو . نآرقلا |
 « . اهم ةعانصلاب قلعتب امو بارعالا نود

 *« يناسكلا ةزمح نب ىلع ٠
 نمبم دلو نم نامء نب هللا دبع نب ةزمح نب يلع نسحلا وبا وه ظ

 دحاو ةغللاو وحلاو ةءارقلا يف ةعالا دحا يوحتلا دسا ين ىلومز وريف نبا |[

 .ىورو دادغل نطوتسا ةفوكلا لها نموهو ن.روبشملا ءارقلا ةعبسلا ||

 ( ايف هركذن ام ىلع ديشرلا ةبعص يرلاب تامو بتكلا فنصو ثيدحلا |
 8 ٠ 1 َ ِِء 1 ْ

 قباس نب يدبم لاقو مه ةنس يف كلذ دعب ليقو 18* وا 18٠9 هئس دعب

 ديشرلا لاقف ةفينح يلا بحاص هيقفلا نسملا نب دمشو وه ١و ةنس قف

 . ةنس نيعبس غلب يناسكلا رمت نا بيطخلا لاق ةيب رعلاو هقفلا بهذ موبلا |

 نم هجرخلا ىتح ةفيلطلا دنع اريثا ناكو ديشزلا كول ةؤم فاس 0
 ىلع ًارق دق يئاسكلا ناكو.نيسناؤملاو ءاسلملا ةقبط ىلا نييدؤملا ةقبط

 نب ركب يفاو را نب ناماس نم عمو ةءارق هسفنل راتخا مثتايزلا ةزج ا

 ىحب نب دم هعساو ريخصلا يئاسكلا هل لاش رخآ ءارقلا فو . لإ |
 * لاق بيطحلا ثدح .زازبلا ماشه نب فاخ نع دهاجم نبا هنع ىور ظ



 ١ * نيسحلا نب يلع *

 ثم ناينط يدم آلا ىنط نا ٠ ققيرلاف زهدلا هشار 00'

 ىلا دمآ نا لعل 5 دق كلقع ةيدمآلا اجا 0)
 اكله لعانيف قاز رالا كمطف ىلاوعدن ًاصرح نا 007)
 اما ةداوس اذ نف خيشال بضخم داما داوس 0

 "صفع سكمينيح صفعلاىلا ج اتحم كاف ًاصفع هيف قلا
 يوارلا ىلع ناك ناو ىوري ديجلا لاف بيضخ تناو اذه دشأت تلقف

 ظ بابلا قد هيف
 ع٠ يوهللا 2 يتابفصالا رب رضا يلع نب نيسحلا نب يلع 15

 يف قهبلا نسحلا ودا 6 عماجلاب فورعملا يلوقابلا نسحلا وبا

 رصعلا لضافا امل ةبمك بارعالاو ومتلا يف وه لاقف حاشولا باتك

 كثب ناسارخ ىلا ثمعب دقو 3 ةوسأ هنافخ كعب هش لضفللو ةي فم

 وهو ه5 ةنس روهش يف روهشملا قدزرفلا

 )| ا ناك ذااذسا اهم :"٠ كلاخ ناك لا ناسارخ تسلق
 اذهو لاق مث ًاحرش تببلا اذهل ناسارخ ءالضف نم لضاف لك بتكو
 نمو ةبنرلا هذه هلو ىهاقلا دبعو يوسفلا ىلع يب لع كردتما مامالا

 هموظنم نم ليقو . نيقباسلا قبس قحال هنا لع هفيناصن يف رظن
 الا لعام رمل كر دقق معلا نما وهلا لح

 "اا ف تابشك © هيلع ىف يوغا اهنا

 فدصلا فوج نم ةردلا جر مك هيف نم نارقلا جرم

 داب 00 عفص طر (9)



 18١ * نيسحلا نب يلع 9

 رايتخلاب "' انا يتتأكه . اوه يف يناهتما اوباع
 ”راذعلا علخ ٍبئاش ير  اذع اهو باوصلا نمو“ ظ

82 
 ميعنلا ةرضن هتبار ام اذا هبجو يف فرعت
 ميلسلا ةليل هل تب 2 بابح مادخل امناك

 يميرغ ىلع ينارغ تيل ينوبد ىول ميرغ يلو

 «« يوعتلا يدم الا نيسملا نب يلع )ع
 رسم ىلا جرخ هنا لك مدنلا قيما نين دمج كن نسما ولا ظ

 حمص هطخو ريزولا ةبازئح نب لضفلا يبا ىلا ًامطقتتم اكو |. ماقاف |

 نب مالسلا دبع غئاشم نم وهو انا تلق . ًافنصم هل تبثي لو حيلم |
 ماذيملا ينال ًانيب هنع دشنا دقو هطخ# تدجو يوذللا يرصبلا نيسحلا
 نم ةعاجج هاند ,ثا لاقو ( هبأب يف روك ذم وهو ( يقعلا ةزمح نب بالك ظ

 رص نبا ثدحو . يدم آلا نيسحلا نب يلع نسملا وبا مهنم انخاشم |
 دادغب ىلأ لخدو ادق هفرعا تنكو عدبملا نسحلا وبا ا

 تيار امل تلتف نيل رق ذ ىرخ هتفرع مث هتركلاف ًابيضخ

 نيلطعتأاو ءارعشلا قازرا لع يدمالا ناك يل لاقف امصان عش مه

 له معا هلو ءانك هلو يل هسا و انش ناكو باتكلاو فارشالاو |

 لاق . هاكح ام رك ذا ينا الا هريغوا ةنزاوملا باتك بحاص يومنا وه

 أهلوا ةعطق هيف لمعف هقاز را يرمدملا بتاكلا رشن نب نيسملا عنم

 ا



1 

 هيا نعو يرصملا نونسح بتناك دوعسم يلا نع مهو ةنس سلبارطب

 دشناو بدالا لها ضعب هنع بتك يقارعلا باتنملا نب مساقلا يباو ىلع

 تايبالا هذه هل

 ةءاخ امنع تام لعب تاذ امو

 اميل ادق نع هنن شراب

 اوهنهنت اهنم لملا نابتسا الف
 تزوخ مالغ دولوعب تءاخ

 تيفاز- اير للا ادع اذ“

 ا فاخن ةلوباو ححبصاو

 حبا

 رز مظع ريغ هنم قبب ملف

 مهجودح تلو مون ينم عجوأب

 فارتلا نود المح تدجو دقو

 فاج لك نم ثارولا اهرواعت

 براقعلا بيد اوبد دقو اليلق

 براقالا ادد ىسملا هيبا تا

 بعاوكلا نويع هيف اهاحال

 براشو راذع اذ ايحلا ليمج
 باه ريغ هبارقا ىلع ءيرج

 فتاوذ تادب تسل ةمجمجو

 بغابغ يداو ن وداحلا أمم مو

 * ينالقسعلا لبلب نب نيسحلا نب ىلع )ع
 نينيعلا قرزا بوبحم يف هرعش نم . نسملاوبا

 يفو اد لباذلاب لشظ

 ىنولا مون قرزالاك قرزا

 ضيا هلو

 راذملاو . ةباؤذلا -رعش

 هدخ قف يذلا يباب

 لباذلا فرط يفام كفرط

 لتاقلب فصو» اهالك

 يراذتعاو يردعب اماق

 110 ببل يملا هلم
 راخلا نم قيفب ام يبلقو هظحاوا تركس



 ١/4 * نيسملا نب ىلع #

 سيق َهباَوَذ نم يقيلخ اب
 أ ىضترللو . " مونلا بهو ملخ امل هنا ليق « "” هتججرت لوا يف ةروكذم

 رفظالو بانن حرج مف تيفك' اعرف ايش ءادعالا نع لا

 سهدلا عم نوتبذب يداعالا ناف هفاخن دوع لك مهنم ربت الو

 *( يسبعلا لع نب نيسملا نب ىلع )+
 نم رصعب مس قّروب الضان ابدا ناك قارولا كجوك ناب فرعي

 | تك ف نص ريزولا ةبازئح نب لضفلا يبا بناكدمجا نب دم لسم يبا
 أ دهزلا يف فارملا ىلعا ىلا لاطملا زعا باتك. نييروبنطلا باتك اهنم

 ْ 0 احلا مايا يف تامو تارايدلا باتك بحاص يتشداشلا ىلا هن

 حتتف امل ةلودلا فيس حدمو لحاسلاو ماشلاب ناكو م44 ةنس '"

 لاقف ثدحلا

 لالضلا مده اهئاينن نذ ولا ثدحلاب مالسالا مده مار

 يلاوعلا سوؤر ىوقلا هتبلس' ." :قيعض سن هنم كلت

 لاحترالاب ماقملا عابو ل ٠ املاو سفنلاب ماجلا قوتف

 لابجالاو لوبسلا كلن نيب ًاباغس شوحولاو ريطلا كرت
 لاطبالا جامج ابيف ريط لا ةافع تبرق ةمقو مكلو

 | وبا ظفاحلا لاق . رعشلاو بدالا لها نم ىلع نب نيسلا هونا نأو

 ثدح يجوكلا مماقلاوبا كحجوك نب يلع نب نيسألا : يتشمدلا مساقلا

 )١( :ناكلخ نبا دنعو انه ود ا نبك نود «ركب ةباوذ 2 ةباورلاو ترم دق 1

 ةيلكتلا َّق فذدو : قوت هنظا ىنعل  ورإ م 3 ع0 تاسالا ب بدحاص رك

 كل
8 



 8 * ىضترملا نيسللا نب ىلع »* ا

 | دمخ يلا جشلا طخ تأرق . كف ةعبقولا ةنسلا لها تيفك دق تاقف ٠

 | شاطنطلا نب ساطرق اص وبا اصلا ميشلا يندح : باشملا نبا

 | :انسم ناكو لوقب يلمرلا ابا تعمس : لاق هظفل نم يكرتلا يفوصلا يرفظلا
 | ضعل, هيلع لخدف يبص كاذ ذا اناو ىضترملا مساقلا يبا ساجم ترضح

 ظ 001 هيع ليلو هوزس لعدم هجر ل حرج يا د اكل

 هل أك مالك يف هعم ذخاو ممن رمضتم هل لاقف وع أم لعن مل ءيشد يملا

 نا انم نوددرب ءالؤها هضوب دعل ىضترملا لاقف ىلبدلا ضيف هعفادم |[

 اذه لاق ام نوردنا اقف هسلجح يف نم ىلع لبقاو شيرلاب لابجلا ليزأ
 ركب يبا " مالسا مص * له يل نب لاق لاقف يديس اي ال لاقف يمايدلا

 003000 1" بتك ضمن. " يبت أرق امبنع هللا ىضر انا تلق رمو

 هكصبب وهو هلعن كارش مطقتا دقو رعاشلا زرطملا ىأرف ا نيننللا

 ظ اهلوا ىلا هن ديصق لطرخشاو كنئاكر تردف هل لاذ

 ابرغلاو قرششلا ىجدلا ردب نع لئاسن ايكرا مجتن, سعلاب امرتم

 | 0 هل بواقلا هلع ىرب لازغ تاغت ءام نم عزملا تايدع ىلع

 هلوق ىلا

 ايشعلا | عش عام 0 ين 0 م / اذا

 املوا ىلا هناا

 نانك ىق 2500-42 ا



 ااا *# ىضترملا نيسملا نب ىلع »

 هيف هل دشلاو

 لييخم ' الفلا ىلع نبقور ؟”داننلا زاوجاب انهو يننقرطو

 0 داجو ا كا عنمتم اهم ىفاو ةليل يف

 لور حابصلاو الا تأ ,مل جدلا ةحاش انرئاز تيل اي
 ليلق مالظلا شبغ أ ةزيثكو رثكتسم ىهضلا عضو هليلقف

 لوز. بواقلأ رم .ام عيمج هلاوز رورسلا هيو هيأعام

 ناهمصاب ظفاملا للضفلا نب دم نب دما ءالعلا ابا تعم : هبطخ نمو

 أ نم تلقنو ظفاملا "”يبددقملا ههاط ندم لضفلا وبا انعش رك ذ لوش

 ناكو يد. زلا يولعلا نيسملا نب يحب نيسحلا ابا ايكلا تعمس : هبطخ
 | نم هريغو ثيدحلا ةعانص يف ن.دومحملا نمو تيبلا لها ءالبن نم

 الف ةديصقب هحدف ءارعشلا ضع هيلع لخد دقو لوب عورفلاو لوصالا

 نيب نوقرفب الو ىضترملا ىلاو يلا نورظنب سانلا لضفلا ابا اي لاق جرخ

 .٠ نسلا "نو رشعو ةلئرلا هنالك كانا ذب نط لخدب ىضترال ل

 | وبا لاق . اهريمت ةديعم يل سيل يتخال ةنوحاط نم لك 1 اناو رانيد
 زل لاو: 05 قاب مركذف ةيمامالا امون هن هءدب نيب ركذو ي.دقملا لضفلا

 تنطاو مخرلا اوناكس رويطلا نم انك ار اوناكل ”باودلا نماوناك

 ةيملاملاو ةيديزلا ركذ ىرجو ىفترملا لع تلخد ةدم دعنو مهمذ ف

 تبعتق رش امهما لوقت الو ريخ امهما لوقت لضفلا ابا اي لاقف لضفا امها

 رخآالا سهم يف امبنم دحاو لك لوق نمو امهنقو يف ةغيشلا يباثأ ل

0 

  قاسز) ىولا ب (؟) نزلات

 د



 « ىضت رملا نيسحلا نب ىلع اا

 باتك يف و نسحملا نب لاله نب دم نسحلا وا ةمعنلا سرغ 3 د

 و 6_0 كلا 2 عب م يدانملا ميس نا عابب ثيح

 فشكقف هيلع ىرج ام ريزولا ىلا ملاتو هراد ىل !| دامف كلدب هدصق 0

 أميشلا ارواع يمس ناتيلدت» 200 سيتلا نا 5 دحوف

 مامالا ظفاحلا طخ نم لش :١ هتمقر لع نيتلسملا يولعلا )0 قيفطا

 نيسحلا ابا تعم : لاق هللا همر يناعمسلا روصنم نب دم ركب يفا مامالا

 : لوش ناهرب ن ماقتل ابا تعم“ لو يفريصلا رابملا دبع نب كرابملا

 | يون يذلا هضرم يف يولعلا مساقلا ىلا :ىضترملا.فررشلا لع .تاجلد

 الدف ايلو رمتو ركب ونا لوشب هتعمسف رادملا ىلا هبجو لوح دق اذاف هيف

 000 و تمقق لاق . السا نا دعب !دَزا لوقا اناف. احرف امحرّتساو

 طخ نم هتلّش ام هرعش نمو . هيلع ةقعزلا تءعم ىتح 2 بابلا ةبتع تغلب

 ظ ليدملا يف مالسالا جان

 ١ اهارا كولو يبع يركلا اهارا ةدبرخآ م انما يف يداسو ترازو

 أهاف لبقا نا 0 لذدنسو 5 ينبح اهارا نا |عص عنا

 20 ل3 لاذملا فزع الو ةلالض انهو سخن م ترس الو

 اهاده رازملا دعب ىلع اذ و امم ىلأ دعو ريغ نم يذلا اذاهف

 اهاع تلقف برر الب روزت لطاب ةروز دعب اهاسع اولاقو

 مالظلا يف ب (م) يتريفظب ب ق (5) ىف )١(



 اا/ه *6 ىضترملا نيسحلا نب ىلع 9

 هيام و تادرفم :لئاسم هلو . دنسلا ةدصق ريسفلا تاتكذ . همفلا

 ىتش نونف يف ةلاسم

 ”يسوطلا
 ةهتيلا ةمتت يف روك ذملا

 ا ةباوذ نم ٍلياخ 1

 يناب رطن مرك ذب يناينغ

 يناف ينوفج نع مونلا اذخو

 "" بيشملا مذ يف هلو

 ةلض بيشلا نم عزجم ال نولوقي
 ىدرلا ىلا ؟ يف مح رس امو |[

 ناش مزحلا ينيطعي ام ناك اذا |[

 هراقو ةادغلا ىش 7 ىست تب رح دقو

 هرارق يراذع ىحخنا ذم ّيناو

 ةينرم يف هلو

 ةئطخع توما مابس شيطن اذ 5

 امهمول مايالا نم ضبسو دوس

0 

 رفع نا لاه: "””ةيرفاديشلا .كانملا هقول

 هرعش نمو * غر تلو ديم يكل خ0

 قاهد ساكت يعمد ينايقساو

 9 قاشعلا لع ىركلا تعلخدق

 ملا نم بيشملا ليق 5 "افك

 يزح نع يكل لقف ينايح
 ا دسلاو يهو نم دشاف

 يي

 يناوخاو ينالخا يمصتو ينع
 يتامدا هاما ذا نا ع

 يناولا نلدب دقو ليححس ال
 ناحرقو ناعدج نيب ىرولا ىنفي

 يف باهشلا باتك يف ةديصقلا تعبظ ( 8)  ق (؟) ديصلا يسوطلا دنع )١(

 مل نأ ب ىق (5) 1١( ص ١0٠ ةينيطنطسق ) بابشلاو بيشلا



 ؛# ىضترملا نيسلا نب يلع 9 5/١

 دبعل ينغملا باتك . ""' ةمامالا يف يفاشلا باتك : اهنم اهرابكو هبتك ٍْ
 صخلملا باتك . ةمامالا يف هلثم فنصي مل باتك وهو دمحا نب رابجلا

 لجج باتكو . "مان لوصالا يف ةريخذلا باتك . همت مل لوصالا يف

 اك ” دك 0 نا يقل 0 مان لمعلاو للا

 'اال]] باتك . ةباثلا ةيلضوملا لئاسملا باتكو ىلوالا 49 لئاسملا

 يف فالملا لئاسم باتكو . ةبيغلا يف منقملا باتكو . " ةثلاثلا ةيلصوملا
 )07 .ةيمامالا هب تدرفنا ايف "' راصتنالا باتك مل 1 هقفلا

 . مث, ل "” هقفلا يف حابصملا باتك . هقفلا لوءا يف تادرفم لئاسم
 000007 لأسملا باتكو : لوالا ةيسلبارطلا لئاسملا باتكو

 . ةريخالا مهلئاسم باتكو . ىلوالا رصم لها لئاسم باتكو . ةريخالا

 )00| ةيلطا لئاسملا باتكو . للوالا .ةيبلملا . لئاسملا باتكو

 باتكو . ةيناجرملا لئاسملا باتكو . هقفلا يف ةيرصانلا لئاسملا باتك.

 | ٠ لايللا فيط باتكو . قربلا باتكو * . متي مل ةيسوطلا لئاسمل
 ملكت يتلا 'ىنتلل يناعملا تايبا عبتت باتك . بابشلاو بيشلا باتكو
 . ىكحلاو ةباكلا يف ينج نبا ىلع ضقنلا باتكو . ينج نبا اهيلع

 اا 1 ل ةعبرذلا باتكو . ددعلاب لوقلا لاطناو ةءاورلا "” ضن .باتكو

  ير.وطلا (؟) « ينغملا باتك ضن وهو » يموطلا دنع باوصلا )١(
 هنع و: يس وطلا دنع فر# (©) « 0 ررغلا » يسوطلا (5( يس وطلا مر

 يسوطلا كنع دوقفم نعكلا اذه مسأو 8 راصتقالا ب )3( تكلا هذه ها

 "لاو ىلؤالا رصم لئاسم رك ذ ريزكت نيتظسللا يفو: ب (4)-ق (0

 يي سم

 « ةياورلا ةرصن »يسوطلا دنعو «ةيورلا رصق» ب (9) ةريخالا لئاسملا ركذ ريركت



 لذ « نيسحملا نب يلع ©

 لياق ةقورف ةلاحلا مباع معن نطو ان مجالا نتج او ءيشل نشبت

 مو اعمبشي م أهابا هدشناو أهف قت ةديصق ودنه نا هحدف شطبلا

 لاقف ابيلع هش

 كلم نم ضرالا ين اما يلعونحي لجرنم سانلا يف اما يلضف حبو اي

 كلفلاو ملال تننيهتساو ميك يلضف اي كنمركأل
 بروف هلتقيل هيلطف يللاعملا كلف ناك هبقل نال كام دق هنا رمجونمل ليقف

 هلو . هنم تلفناو رواسب ىلا

 دقعت هن مانالا نويع نداش يف يراقو تللح

 دوسالا ريل هبلق يلو لامهلل ةبعك هبجو ادغ

 :*( ىدوم نب د# نب ىموم نب نيسملا نب ىلع اع

 نب نيسملا نب ىلع نب دم نب رفعج نب ىسوم نب مهاربا نبا
 ىضترملاب بقتملا مساقلا وبا نيبولعلا بيث مالسلا مهملع بلاط يبا نب ىلع

 اس تبان مهم ةنس دلو مهفلاب فورعملا ملعلاب روبشملا ديسلا ىدهلا ملع

 ىضنرملا لعوب ” ينوطلا ر ةعج ودا لاقو يضر ا هما نم ربك ا لب 5-3

 مالكلا م "7 مولعلا يف مدقم ” هلضف ىلع عمج ةريثك مولع يف
 ريغو ةثللاو ”” رمشلا يناعمو 0 وحتلاو بدالاو هقفلا لوصاو هقفلاو

 فيس :أصتلا ن م هلو ثنب ىلا ةرشع لع ديرب. رعش ناود هلو كلذ

 نايعا ا ينا ريغ هتسرمف كلذ اع ل ل ريكو نادلبلا اسمو

 يسموطلا دنع (") هياعمو ب (5) ب ق: ( ٠9<” ص) يسوطلا )١(

 « فلا نيرشع »



 *« ودن» نبا نيسللا نب ىلع » ا

 ةركس نا لوق هلثمو

 ليبيين اماجو م
 نسحا ودنه نءا لوق لاقف

 ىلا :انل .رلش ٍقاسو

 يزال انس كرد دق

 ابهذم ارثو اهنم لتساف

 الوم هالم قز لئامح
 الملا "د ًافيس راقت

 نا هل تلقو تايالا همم سمعا دقو دعلا نم ودنه نبا تس راي لاق

 لها لاقك اقر دلت دمنا تسأو امو ةعاشد هيف » قزلا ل ,ح 0 كلوق

 لضفلا ونا ثدحو 3 ةلديخأ ىلع هدروت نحو مالكلا لوفردل قارعلا

 رصتقاو يرصقلا مكاغ يبا دنع امو برش ودنه نا ناك: لاق يح دنبلا

 لاقو لعش ملف ةدايزلا ها فلا م مَ هريسل / حادفا لع

 ارهاوج سوفنلاو 3 را ىرا

 امرشل مو سفنلا نحش# الف
 اضنا هلو

 معلعم ةذإب ايدل تّصرعت

 احق هع نا اهافس دارا *

 انت اف باساب انيعدتم الغ

 رها وما عابط ت دبا تب رشزاف

 رئارسلا نسحن ابنم قش 1 ملاذا

 قئار سبللا نم يشو«فرخز و
 قئاقدلا راحن تبضاخر كف ىلع أ 310

 يف ناك سوباق نب ربجونع نونظي سائلا ناك: لاق يجندنبلا ثدحو
 اع دصق هيلا صال لقت الف كلذك نكي لو لضفلاو بدلا نم ةينا

 ا” جدع ام ليقتتالو ليلقلا الا هيلا لصو ال ناكو هلثم هن دصقشن

 - ق(؟)



 اا/١ # ودنه نبا نيسلا نب يلع

 ضيا هلو
 قادحلااهعمدعب تقرش دقو ءاشع عبدوتل انشاعت

 قانح ما قانع يرد اش قوش طرقل قانعلا انقيضو
 نهم برص ودنه ناب ناك: لاق سعاشلا يجدنبلا لضفلا وبا ثدو

 ناك هنا قفتاو كلذ لجال ذيبنلا برش ىلع ةردقلا ليلق ناكو ءادوسلا

 ىلع هيماناو ريكعتو ن سوراق بناكد مح ىلع يبا نب متنفلا يب دنع ًاموي

 ناك اع ىلا رظنو عضوم ا علا ص وبا لخدف عامجالا 8 ال تناك ةدأع

 انلك اذ ماعطلا رضحو رعشلا ودنه ناووه دشانو كلا | انيداب

 بتكف كلذ لع ةدعاسملا ودنه نبا قطب و بارشلا ساحم ىلا انلقتتناو

 هيلا اهمتك ةعقر يف

 ميرغلا بانو ىمنلا ينتحلاص 2 © مادملا وع ٠ يتافك دق

 ءاس غيدلل ليق ام لثم احاز يمس لوقعلا فب

 ميحجراّخاو ركسلا ىذا نم اهفق ميعنلا هنح نكي نا

 هل لضفلا ونا دشناو . برشلا نم هافعاو كحض اهأرق الف

 عدخنلس فنلا نا سفنلا عداخو مين امو 'مهنع لغتشا اولاق
 عستم هيف ماوس حاف مهبح رادقم ىلع يلق غيص دق

 دبع 1غ يبا نب مخلا اب اناا موب تدشنا لاق يجن دنبلا لضفلاو ا ثدحو |

 قليلا نا لوق

 ”بئو نيح ليدنملاب حئوئقاس هرقبب لازيملاب ندلا ىلا ىتس
 هذ مدا نه اا نو اعط  ةفايع ءاببص تدب اهاجو امل



 #« ودنه نبا نيسحلا نب ىلع * /

 ام اغوبصم ينو ىرب ول ظ

 ىصلا موس ْق حرما دقلو

 اضيا هلو

 دحاج دنع ةمعن اندقع ام اذا

 هدضل ليما انيفعف انعجر
 يورلا نبا لوق سكع اذه

 اتناف ءاسا اذا هيلا نسحا

 ضيا هلو

 ىسما داعملاب رفاكو
 ياللا ةذل متغا لاق

 يذهي ءاجو هاوه لظ
 الط نولاسلا- الخ

 اضنا هلو

 هسفن ريغ ىرب ال لك كب ادك

 مهّناكف هلها يناجي نامز

 بيرم - تناوآ ب )١(

 رايغ يف ىدب يذ تلق

 راذعلا يي ِق يملا جرم

 هغلبلا يف غلب نا دما

 ركشلا 2 عوج اللا هرب و

 رشلاب ريشلابحاص ىزاجنكاذك

 رظنمو عمس؟لالملا يذ نم

 بولخلا هلوق ينبلخم

 بيري لجا نع دعو

 بييبط اي كينيعل بط
(2,9 1 

 -س

 يفالت نه ام يبق هأيس



 11 * ودنح نبا نيسلا نب يلع #

 دمحا رفعج ودا لاق . لضفلاو بدالا ةرثكو رعشلا ةدوحت دالبلا كلن يف

 هدإب 0 جرفلا ونا ناك يورهلا لبس نب دم نبا ١

 بتك أرق افسافتم ناكو كانه ناطلسلا ةمدخو ةباينلاب ةهابن هفلسلو

 دروو راما نب ريما يبا ىلع مث روباسيذب لئاولا نسملا يبل ىلع لئاوالا

 يعامجا قشاو هحدمو كاملا رش ريزولا فلخ نب بلاغ يا مايا ىف دادغل

 هسفئل يندشناو باتكلا مسد ىلع تاريلا سلب, ناكو هب ىسلاو هعم

 اسرو ايجردب دلل 0 يما نم كنسي. ال

 ايوبناف ايوسا 'تبطو ى مث 2 اهسفر .تدهاش يتلا ةانقلا نا

 هسفنل دشن. هتععمم ىجدنبلا لضفلا وا لاق

 الخان 0 كا ىرللا هك ةيشاحم كردتنا قفسا

 امئق دجريزلا نم كيلع مضاو هلوبسم ةضف كلا |

 اجايس ءاعلا ينعضرتا الإ درا ءاع يلقايص كتعضرا ام

 نواودلا يف ناك رظانلا يرمعقللا مئاغ يلا ساحم يف هعم ترضحو لاق

 هيف ىنغف ينذملا ىلا هعفد ام ًابيدب لمعف ددربلا ىلع ناجرجي

 دودصلاب لصولا لدبتسم مرج ريغ يل ارجاه اب

 دوجولا ىلع اليلد ينم ردانت لف يدسج تيقبلا
 ًاضيأ هلو

 راكشاو ءاسميف كاف _نم هلام نهر وهف لاذ

 راقع نهر دا ىنادرو ىوه نهر ادا يداؤفف

 راشفلا باحصال 2 رلااتا انل حاص اي دينفتلا عدف
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 | البال عيت ماو حلا يعل ااا
 اهايا هطعب لف ةزاكع هنم سمت جلا ناكو يجذمالا يضاقلا يف هلو

 ل -

 ' اصصقلا رهبت اهنم فرظا شال ابيع ةصق ععس ”ييدح عمسا
 |0000| نمدنع ابمرو .يتلمحت لحوال ةزاكع تيلط
 || اصع ”ليب ابص هتلخ نكا إو 2بصعاصع ىوهي هبسحا تنكو

 ةدرصق نم هلو 00 يللاعع

 ءانيقلا لابي يبا تنهر

 ىو 3ك 6 :ءاتغلا ادعو

 انصاعلا نم رصن يداغب
 ونعا, ني  كلراد :ناكسو

 نأت يذهو نحن يذبف
 مالظلا تحت نال ام اذا

 نيلحملاك كعبر نظحالو

 ءدي_كا دصو ءاضقلا نود

 ريالا حيبق "ىلع فوسع

 ربالا زخو لثم قمدوا ت
 8 لك هدرب نم نيّقلي ل

 وود رم كناه عمداو

 رظنلا نمسح كنم نالعب

 رطملا ءاجر قوربلا اوماش

 20 اادثأ ىحنر ا نرظتن امب يدوع نلمؤب
 *ودنه ن نيسملا نب ىلع »+

 ا 1] لها .نم رعاشلا *ىعنملا بيدالا بناكلا جرفلا وبا
 ١ ةئيعتم لئاضفو ةئؤدم لئاسر هل ةغالبلا لها نايعاو ةعاريلا يىرؤتسمو

 ناك يخونتلا ”يلع وبا لاق . هنارقا نم ريثك ىلع هدب لها هلضفي ةراثخ

 اين ةدع تدهاشو لاق ةلودلا دضع ناو»د يف ءاثدالا ب باوك دعا

 ”يرلا لها نموه سعاشلا يبين دنبلا لضفلا ونا لاقو . ليتل اينما

 رورشم هناو اهم ناك ةثايعبراو ة ةرشع عضل ينس يف ناجرحجب هيدهاشو لاق



 /"١ 22 (يناهنسالا جرفلا وبا ) نيسحلا نب يلع »»

 | رطش يف ريماوطلا يوحتام ينايو . ٠ ةظفب نيكلا ** تل بل ١
 رطنلا ةليل يف رظفلا لاله لباقو تنبشلا ةرغاضنتكا رهدلا ١
 رمعلا حسفا نم هوجرت ام لضفاو رئاط دعساو لابقت ناب ْ

 رزولل كلانتجاو هيف كربط ًقداص دشن موصلار بش كلنع ىعم ْ

 يرطملا هب ىرطاو يثملا هب ىناو.. امينم ناظشفمللا ل ع مرك اذ :

 ركذلاو كلسرد لوط اهنم هللا ىلا ا قاروا كتكزو |
 َربلاو ريخلاو فرعلاب ابكشطلبو مربع لك نع شطبلا فك كضبقو ظ

 رضا .نم:ميعنلا انلدباو 'مايصلا .ةفاعض.تلاعف لاول ا 00

 رجه او ا لوط ىلع 00 ابسسيح لوط نمزدلا سيبح تمجضو |
 ردبلاك نوللا قرشم ردد قارشاك مظم دوسا رعق نم اهزراو ]

 رشنلاو و ماعلا نوالا نيب قرف الف هفكو هوذ درولاو ابمح اذا]|

 ردلانماأطعم يردلا كوكلا لع ًامظان ساكتلا لتس نا ب
 ضرم نم '” هلالباب هعبم هيف هلو |

 ياطلا ىدنلا رحب اي ةوحلاو ناس حالا ”نسسح اي دوما ٠0

 مالآ ماملا نمو كاد ءاود نمو كيلا داوع دوع نم كاشاح |

 هلو |
 لهو نم عورلا دعب نمالا ةحرفاي ا لا دعب محلا ةحرف اي

 ل عشاو رضو عنماو طعاو دزو مساو ' مئاو كلماو قباو مدو حا ظ

 لصو

 بق (5) لهولاو ...لجحدلاو ةيتيلا يف (") هلالبا نم ب ىف (*) لاملا ق )١(



 ١  3يتاهفصالا جرفلا ونا ) نيسّلا نب يلع ( # 0008

 أ نم مدق ”يسلدنا خش جرفلا يبا سلجم ين انعم ناكو نسحما يلع وبا

 ذئاع نب كلام نب يح ايركز وبا هل لاقي جرفلا ابا مزلو معلا باطل كانه ١

 هلا ايركر وبا انريخاف هتقث ركّذب و همركيو همظعي جرفلا ابا ىرا تنكو [
 أ موي دعم دقو دلبلا بيطخ سلدنالا نم ةدلبب عماجلا دجحسم ين دهاش

 هب لزنا ىتح ربنملا قوف أتيم رخ هتبطخ نم اريسي غلب الف بطخمل ةعمجلا |

 سلق لعابا نا الا انب ةعما ىلصو بطفت ربنملا قر نم لاخلا يف بلطو |

 انلق ام باوصلاو ىسلدنالا كلام نب ذئاع نب .ىح لاقف ايركز يبا ةبسن .

 ظ يبامملا يف هلوق نمو '" يبلاعثلا لاق

 اءاننو نمو ع امو ناعا هلظل نذئاع أنمحتتا الو

 انيصخاف نيب دحم 1 اندرو انشارف نب رقم هيلع اندرو

 ةيمور ةيرس نم دولوع هثنبم ةديصق نم هلوقو

 رءقم ليل عج قرشا ردبلاك اكرابم كلنا دولومب دعسا

 رفصالا تائب نم ناصح مل د تءاح ةداعس تقول دعس

 رصيقو هامثم بلبملا نيب ىلعلا فرش ينورذ يف خب

 0000| تلا اعتحا اذا تح ١ .١ ىجدلاردب ىلا تنرق ئضلا سمت

 ئ ةيديع هيف هل دشلاو

 ظ ٌرضلا يفو هنم عفتلا قابيسو >-(نمآلاو يمننلاو ردصلا يف العام اذا

 0030 رم دقسلاك هتمدب: - تققدنو همالقا ىظ. ىرجاو

 رثنلا كلذ يف قارقرلا هروثنمو هلوق مظن يف ردلا ماظن تبار

 "الم : ؟ هدلا ةعشب (1)



 000 * ( يتاهفصالا جرفلا وبا ) نيسأا نب ىلع 9

 . ابيلع تردق اف لا لك تثحمف اذه نم ًائيش فرعي هنا ركتاف دمحا

 مردف ناكو يددربلا هللا ديع أبا ىلو دق مبا ةئس يف هللا ىضارلا ناك 7

 يلا ديلقت دصق عا ىضارأا نا سانلا ثدعتف ةرازولاةرصبلا يضحأوذ هيلع ْ

 يلع جرفلا ونا لاقف هليصحت يف هيلع ةليملا عاقتبا يف ًاممط ةرازولا هللا دبع ||
 وحمم تيب ةئام ىلع ددزت ةليوط ةديصق كلذ يف يتاببصالا نيسألا نبا

 املوا هيف هعمطو هتيلوت يف يضارلا نيو هللا دبعابا اهف

 يديربلا نبا ةرازولا ىلو دق يديم ضراايو يلعقسا ءامسأب

 ديلولا سار بانشا ؟ءالبوب  لاضع ضا لحو باس

 يدوم وبق هزان ٠ كرو كلل للا كاعبتاو مالسالا نكر ده

 دوربلا يثو سابللا لوط حبلا مك نامزلا ةحبم تقلخا

 ابيف لوق
 دويصلا دايطضا هلاتفيف كك اذ هعدخس نا ”تدغوو

 ديلقتلاب داسي نمم نشيل امارادقت امم ىذا ١
 ريخالا تيبلا ىلا غلب الف يدبربلا هللا دبع ينا ىلا هديصقلا هذه تبتناف

 لازاو يش يفام جرفلا وبا فرعول لاقو هيلجرو هيد برضو كم

 . تبيبلا اذه لجاا نم هيلغ لاضفالاو هتلص يف تتلابل ىلا راصو ل

 ىلع نب نسما لع ونا راوشنلا باتك نمحاص ركذ دقو ياديقلا لاا

 يناغالا باتك ب حاس يناهضالا جردتا يبا ىلع تس ١
 لاوحا عيجج نا انخويش يتربخا جرفلا وبا لاقف ةءاجتلا توم اوك اذ

 لاق . ربنم ىلع تام نم عما ل يننا الا ةءاخ تام نم ترتعا دق ملاعلا



 * ( يناهفصالا جرفلا وبا ) نيسحلا نب يلع 11

 ا للا كراو فاق هنم تلمعو يرقو دق قت يملا هنم

 ١ رد الو تيدح الو ثوص محل معسي الف ركسعملا يف نولزني
 سمثلا تءلطو سانلا حصا اذاف تاولصلا تاقوا يف لبطلا برض

 00 دمأ ذئه ةدماملا تاوضالا تمرس ” مالكلا كلذ تاذ تلغأو

 7 "0000 لويللا لييضو نيالا تيدحو تاقونلاو لوبطلا' تاوصا

 يبال يناغالا باتكب ةطس نم ءزج ربظ ىلع ("” تآرق . لبالا ءاغرو

 ينا نيبو ةلودلا زع نيب لسرتللا ناكو لصوملا سرع نبا ثدح : جرفلا

 ونا يلا تك لاق : ةرضحلاب فلغت ابا فلخت ناكو ةلودلا رصان نب فلفت

 ةرشعب هل هتمتبافيناببصالا ججرفلا يبال يناغالا باتك عابّتساب ينرمأي, بلغت
 هيلع فقوو هيلاهتلمح الف رانمدب ًاهرد رشع ةينامك فرص نم مرد الآ

 يواسيل هناو نيكسملا هقارو مظ دقل لاق ىوحام ةلالجو هعظع ىأرو |[

 فئاغرلاب الا كولملا هيلع تردق امل دقفولو راثد فلآ ةرثع يدنع ا

 يردا اف كلذ ًادماف هعسا ابيلع دلخو ىرخأ ةضس هل ىتكي نا رمأو ٍ

 نا يب لصتا دازريش نب ىحن نب دم رفعج وبا لاق . الما ةزيسالا تمتا |

 نيقارولا قوس ىلا تجرخا جرفلا يبا لصا يهو يتاغالا باتك ةدوسم

 ينءاخ يل هنم اهءابال اهحاص ذافنا هتلاسو ةبارق نبا ىلا تذفناف عاتبتل

 رووظ يف اهرثكأ ناو ثرد فال ةعلراب ءادنلا يف تعب املا ينفرعو
 أبا تاسارف صفح نب دمحم ن. دمحا ينال تبرتشا اهناو قيلعتلا طخمو

 فنصملا هدروا ام يف امهلغخ اهيلت تلاو ةياكهلا هذه ب بحاص مدق )١(

 ١ لالاه بانك نم



 بيغتلاو ادب ام اهنم لع اجل تو ضحم كافصا خاب قثف |

 حلا مساقلاوبا ناك لاق يدج ينثدح لاق يبا ينثدح ةمعنلا سرغ لاق

 8 دم انا فرع اهسمو اهم ةبسحلا دلقتو ةرصبلا لها نم هنظاو ) يضاقلا

 دروب بذكلا شحاف ناكدنا الا اهم زيت بادا ىلع لمتش ( هبحصو يبلبملا

 دق دمش وبا ناكو لوقعم يف لخدد الو لوبقب قلعي الام تاياكلا نم
 نم هئ.دح دنع ول ال انكو لامحالا كلسم كلس دقو هنم كلذ فلا

 هلوق يف ًاقارغا الا هديزي ال كاذ ناكو داعبتسالاو فارطتسالاو سمتلا
 دح يا ىلاو منعنلا ثيدح ىرج مايالا ضعب يف ناكاملف هلعف يف ًايدامتو

 ميلالسلا هبشخ نم لمعي ىتح رش ينالفلا دلبلا يف ينهللا لاقف لوطي
 مفدي الو ةريثك ايندلا ىئاج مثلاقو كاذ نم يناهبسالا جرفلا وبا ظاتغاف

 وهو برغاو اذه نم بحتا وه ام يدنعو عدبتسع سبلو اذه لثم

 هتحن نم امهعزتناف نيتضِس مو نير شعو فين يف ضيه يبعار مامح جوز

 تسقفت ناضحلا ةدم ىمننا اذاف نيسمحخ ةنصو ةثام ةحنص امهناكم عضاو
 | نطفو كوضلا (ىرعف . تيلرك و لطساوا قيرباو تسط نع ناتهصلا

 || هيكحم ناك امم ريثك نع ضبقناو زئطلا نم جرفلا وبا هدصق امل ينهلا

 بيجت نمو . هنم ءيثلا دعب ءيثلا نم مايالا ين لخب ل ناو هيف حم. و
 | لاق : هذه بيقع ةمعنلا سرغ اهدروا ةباكح بذكلا نم يب صمام

 ذاف بذكلاب ًافورعم ناكو بلاط يناب فرعي رججات يا
 نب دوم ركسعم يف ناك هنا هدنع روضح سانلاو هساحم يف ىح

 ا درج ميظع سما دربلا نم ءاج دقو هعم اراخإ ناسارخ بحاص نكتكس



 ير ؟ ٍ دست

 * (يتاهفصالا جرفلا وبا ) نيسملا نب يلع الأ

 تولكو رازاو تنخ يف لخد ذا ةلفغ ىلع اناف يدنع ةناوكت "اللا هلهاو

 اهتذر هناي لوقيو كغ. وهو هيلجر لقا هتيقلف احرف ة رطفنت يثرارم

 ةقيقحلا ىف يف يلصي الو موصي ال نم تحي يبيح اي اذه ”' ةنئات هو

 ا لياسورع ةلدللا كلن ف امو ةردابل مهعلقاو ا سانلا يا ناكو

 تايالا هده تاقو |:عطصاو رك لقعت

 ناربمم لوطو يأن دعب نم“ ينامدن بييحلا تابو تب
 00| ذم طشلا_ ةياحم 7 ةقتيم» ”ةيضقق أ تركن

 ينانغ 3 هآف ىلا اهل نول تراد كك

 نايصع دعب رهدلا ينعطا هل كرش ال لل دجلا

 . هراذ ىلا داع مث هيبا رما ماقتسا ىتح ربشلا وحن يدنع اهقم لزب مو

 أيا غلب ينابب الا جرفلا وبا ل٠ لاق لامتلا نيسحلا نب نسحلا ثذخو

 "00 ل اود هركذ ضاشلا ينابيشلا دمحم: ن كردم نا ةظحج ننملا
 يلا ننكر هرماح تيك"

 بضغتو كاذل ىمحم الف يلع 2 يدتمبو كيدل ىجما جرفانا
 701 نااالا نا تمم نكم يدوم يف يتنصلا ام كرمسل

 هيلا تبتكف جرفلا وبا لاق |

 00 اذ[ سل هيفي ”كنظو ٠  ةلطاب ع تنل ال تبي

 تلطاتثكأم تكرداالو يدقف قرت وعر يه اذا كلل

 ' دهتلاو اهلصو يدانع" نايشو:“ " " ةئاقل يف يل ظحال نف تفيكقا

 ظ ةنما يهو ًادغر دارا هناك(١)



 ل « ( يناهفصالا جرفلا وبا ) نيسحلا نب يلع

 مث يضمال تمقف يل قيدص ءاقل يل ضرعف رايت نيسرف نيب ناكناهر
 أ تايبالاهذه هيلا دنتسن انك يذلا طئاملا لع تبتك نا يل سجهفهيلا دوعا

 'هراظتنال يسبح لوطيو 'هراد باس لظا نم اي
 هرادم يف كغدص لاحبو هراروحاو كفرط ةايحو

 ا هران رحم .تيلص ولو ك ٠ اوه نع يرمخع تلغ

 همشتحم نم هيلع فقب الثل يلعف نم بضغو تايبالا ارق داع الف تو

 ناالا هيبال ةبقارم كلذ لثم ابلاطمو هنيبو ينيب امل ناّمكلا ديدش ناكو

 امم بتك أب امهنع باجا ىتح هعدب مل'يلا هليمو يل هتبحم ديكوو هفرظ
 مداخ يللا جرا هيلع تنذاتساف هيا راد يف ههدجوف يتعاس نم تعجرو

 هناف تايبالا نع باوجلا ىلع فقت ىتح انيفتلا ال كل لوقب لاقف مهل

 نمو . ةعانشلا هذه ام : هطخم تايبالا تح اذاف ةكدلا تدعصف اهني
 انا نكلو . ةعاطلا نع كجورخ بجوا امو . ةعاذالا هذه يف كل حسف

 امو . تيدعتف كتفطاو . تيفطف كتكلم كيلعو يسن له 03300

 دق ينلا تلعف . مالسلاو""" كنع ضارعالل ضرعت اذه لوقا نا مشنحا

 ْ 9 ةريملاو ةمادنلا ينتدخاف كرو ينوق هللا ديش تظقس تاطخا

 | ةوفهو اهتطلغ ةطلغ يديس اي تلقو ينعنف هدب تابقف تاخدف يل نذا

 || دعب رذملا عسوا يف تنا يل لاقق تككه فعتو اهنعزوابتت مل ناف اهتوفه
 أ الا ضمت لو هتمص تفرع ًاباتع كلذ ىلع ينبتاعو تخا امل نوكيال نا
 ْ وه سنا لف راتتسالا ىلا جاتحاف برهو هينا ىلع ضبق ىتح اةديدم

 )١( كنم » هلعل 6
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 ١  9#يتاهفصالا جرفلا وبا ) نيسحلا نب ىلع ( *

 ىرقلاي دنع فيضلا اهيفمدعي ةلاح ىلا رهدلا يتراصا

 ارفلا نوبل, بالك .ىلا ةجاح ىننلا دب نم تلد

 ىرثلا تحبو اسيدسا نيبو انفلخ ام لع 0

 ارملا لازو بطملا مطقلا»و ىرا ام ىلع دحلاو

 يف دنإلا دالوا نم ىتف فلا ىصلاو ةبيبشلا مايا يف تنكو جرفلا وبا لاق

 ةلزامو ةريبك لاح هبال تناكو رايتخم يلوو ةلودلا زعم اههف يفوت يتلا ةنسلا

 مركو قلخلا ةسالسو هجولا نسح ةباهن يف ىتفلا ناكو ةبنرو ةلودلا نم
 فرع ىتح هتحرق كرت و هلها ىلا ليعغو بدالا بحل نمث عبطلا

 ول ريس هعم يل تضف ةنسح ٍبتكلا نم ةنازخ عججو ملا نم ردن
 امم كلذ ريغو تابتاعمو تانتاكم نم درفم باتكيف تناكل تظُمح
 هتادجوف ةودغ ةعمج موب هتثج ينأا هيف نحن ام هبشد ام اهنم . هحرش لوطي
 مونوو ءاثالث موب لك يف اهملا بكري نا هتداع تناكو ةبلملا ىلا بكر دق

 000000 طر قدرا لادن باب ىلع 6 لع كيت ةنج
 تّقا اذا لخدن مثراهنلا عافترا ىلا ةثداحلل اهيلع رئلخم انكش ارش زفو

 اي حر طشتللاو بارشلا ىلع عمتجل هل ةدرغم تناك ةفيطا ةرجح ىلا هدنع

 لجا نم حّبصتو أطباف هلارظتنم مويلا كلذ يف يسولج لاطف امههشا
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 فصهاذو ةاج 4 اهاشخاب تنتف

 كاابعلا - نيم . مخ  ايعازمر ١" لاقل
 فارق يف تبعاك ةوسط ىدابم

 لك اوكا نيب وهلا اياك مهف يي ْ

 تتكا ابما ةلعن و تايبالا هدم ةدوصقملا هللاو تنا امل تلقف :

 اهابا امدشلاو تاناآلا هذه امل تاقو انمو ةيش اهقراشت و تاسالا ١

 هناتف نظانلا " .ةرهاس ههناصحخ ريللا يفاش شب

 ةنايهرو ريدلا مظعت اهردخنمذنا رك ذلا اهزربا

 هناي. ؛ايمظ . .اعاك .ايشف يف نطا د
 "باحر نصغ 505 1 أم كلاف 2 3 ثم :

 يفوبو ماشلا ىلا جرخ مث كلذ دعب ةرشع حتتفلا يبا نيبو اهب تلصحو ٍ

 ىلا تردحنا تنكو جرفلا وبا لاق . كلذ دعب اربخ امل فرعا الو اهب |

 شي رق كس ىلا ضيفلا نم تدعصا اهتدرو الف .تاينس للا

 ًاتباهيف ترجاتسناو هيلا ترصف ناخ ىلع لجر ينلدف ه ذب عمسا تنك ْ

 هذه تيتكو يدبم نصح ًابلاط اهنع تجرخ مث مايا ةرصبلاب تقاو |[
 هنكسا يذلا تيبلا طئاح ىلع تايبالا

 ةرحاس هلعل )١(



 # ( يناهفسالا جرفلا وبا) نيسحلا نب ىلع ا# 0068

 أ وهو قارولا زازملا نب حتفلا يبا دنع ًاسلاج رعاشلا لاقبلا نب فسوب
 ْ اهيف لوب يتلا يلوصلا سابعلا نب ميهاربا تاببا دشنب

 ”0004 قل هينيع ىذقأ تناكو' ٠ .اهناكم قم ثيح نم يتلخ ىأر
2 

 .[ دق هل لقق هيلا ف يل لاقف جرفلا وبا هآرو هرركو هنسحتسا هيلا غلب الف |
 | . هيف ةعنصلا عضوم نياف كاذك وهو تدبلا اذه ناسحتسا يف تفرسا
 || . هتفرعو هيلا تدعف . « هينيع ىذق تناكو » هلوق لاقف كاذ هل تاقف

 | .« اهناكم قخم ثيح نم » هلوق يف ةعنصلا تأطخا هل لقف هيلا دع لاقف
 آلا اما دقوا: باتكلأ اذه فلؤم هيلاريقفلا هللا ديبع لاق)

 00000 1 نسملا ايف ةءاغ أتم نيمضوملا ناف.ضرغلا نم ةفاح امهنم
 || : ءابرثلا باتك يف جرفلا وبا لاق . ( نسحا جرفلا ونا هيلا بهذ
 ظ هللا همر ىسيع نب ىلع نب ميهاربا نب دما حتفلا وباو أنا :كيحرخو

 | ةدهاشمو ةهزنلل مهه ةنس نم هنا رك ذ موب يف لاعتلا ريد ىلا نييضام

 || باب ىلع يرجب يذلا درجدزب رهن ىلع برشلاو كانه ىراصنلا عامجا
 | اذاو مهئادحا نم ىناصنلا باتك دالوا نم ةعاجج هعمو ريدلا اذه

 | لامشلا ميسن يف ناحيرلا نصغك ينئثتو لياقت شوقنملا رانيدلا اهناك ةاتغ
 ]| رعشلا اده ًارقا لاعت يديسأب تلاقو حتتفلا يبا د ىلا اهدي تبرضف

 اهب رورسلا نم انو ابعم ائيضف دهاشلا اذه طئاح ىلع بوتكملا

 عارذ نع تفشك تببلا انلخد الف ميلع هب هللا ام ابقطنم ةحال.و اهفرظبو
 بوتكم هيف اذاف عضوملا ىلا تاسلو ةضنلا هلاك

 بهاورلا باس يف اهديع موب تجرخ
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 أ وبا ذاتسالا ينثدح : يناحزلا ىتاكلا رفظملا ني لاله طخم تآرق |

 بحاص يتاهمصالا بتاكلا عرش وها ناك لاق ةهنُغ نب رافغلا دبع 2 ا

 عقوتي ناكو ه.دل اييصيدت 15 ةلودلا نكر ماك يناغالا باتك |

 رغب ةيع وارسو ليو همر نأ ديمعلا نب لضفلا يبا سيئرلا نم

 لاقف هنم كلذ مدعو هجو رخو ا

 هلي امث روفوم كلام

 ناو انضم تئج اذا ملو

 ام“ لثم لقت مل انجرخ ناو
 يذلا اذ نفرع اتم

 ةلود نم براغلا يف تسلو

 مك انلزعو .انيلو

 الك انلاوسإا تل ا

 ةنح مكلا يفو ارهد مكترضح ظ

 ته 1

 مدعملا ىلع هيتلا كبسكا
 متت لو تلواطت انج
 « مادق هفرط مدق » لوش

 رملي :م. لمت يذلا لثم
 مسنملا يف كنود نم نحو
 مظعت و رغصت لف تينا

 ' ل لصف

 هده ربخ نم هفينصت نم نيريزولا باتك يف نايح ها ىور دقو أ[

 . باتكلا اذه نم ديمعلا نبا رابخا يف اهانركذ دقو اذه ريغ تايبالا )

 يتاهيصالا جيرفلا يال عتماللاو ضعل يف ”تارق |

 يلاقي يل تاوبلا:نآلئاف

 مكئاطع موب هللات مكلاح اف كذخا موي مكلاح اذه ناكاذا

 نب زم اياب تنك ناسا سا ميحرلا دبع نبا لاق |[

 نب يلع نسملا وها ناكو نيقارولا قوس يف ناكد يف يناهصالا حجرفلا

 هأ/ ١

١ 
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 دعبو كلذ نم هلكه ندب“ حجر ستف صحم اهيف رذق ةقرع غبطصي وا ةدحاو |
 كلذ ببس نع هلاساو نيتعفد كلذل دصف اعرو دصغب نيتعاس وا ةعاس

 رورم ىلع ذاح ًايبط عدب مل هنأ ةرم ريغ يل لاقو هنم لع هدنع نوكيا |

 هملاف لبق ناك الف ةاود الو الع الع هدنع دحي الف هبيس نع هلأس الا نينا || '

 ديشاو" هرضإ الف هلكأب راصف صجحلا يف يف ةداعلا هنع تبهذ تاوئنس ”

 وبا ثدحو : نسحلا نب لالحل ءارزولا باتك نمو . لفلفلا ةداع هيلع |

 يالا دعم زي زولا كس : لاق ينابفيسألا نيسحلا.نب لع جرقلا ,
 كن لعا انا جرفلا أبا اب يل لاقف يريغ دا ل هنرضح قب ف ٠ يىنوجم |

 دق تنك نا يف ريزولا ابا هللا هللا تاقف . اوبج :ةهاسلا_ىمجاف ارس

 ال اذ عد لاق . تدش اذا فيسلابف ىلتق رثوت كنبك ىلاو تمليتتنا عالم

 باولب لغب نبا جيل يزل ل كنكر ب. قوس نا دن
 ًانيغ لاا يف لع

 ْ ييملا هوم

 | داز نا يتابفصالل مزال قالطلا تاقف . نم رس تاه

 | لاله نب نسحلا ىلع يبا طخ تأرق . ةدايز هدنع ناكناو اذه ىلع |
 | دازاط نسحلا ابا وج, ينابفصالا جرفلا يبال ةماشلا بحاص "ىناصلا
 ظ تناكلا يتارصنلا أ

 زوملاى فرك ذ نع ٌدعف زيطلا نم قتشم دازاط

 زيشلاب سملي ثنخم ىثمام اذا هيلجر ناك

١ 

 أ

 ىرمسو ب )١(
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 . توملا امهنيب قرف ناىلا اهدعبو ةراز ولا لبقدل هتبعص تناكو ًاحن ص ء يش
 رملا فصيوورأفلا وكم يباهملا ىلا جرفلا وبا بتكو

 بايذالاو بايالا قاقدل باقرلا صمق روبظلا بدحلاب

 تاراعاو ىذالاو .تيلؤ و كلا قاع نم فارسا 0

 بامنلا لع انيعا ابق ن رطلاو فقسلاو ضرالايف تأ

 بارشلا لك تابراشن ايم. .امال لك الاديلك ىف

 بايثلا ضرق بولفلا ضرق لد ب دقو بايثلا ضرق تافلآ
 باباجلا رما نيلابسلا يكرت قرزا نهنم يم لاز
 باع نر لان هني . ال نف اخو اقلخ باغ تيل
 باو»الاو قفومتسلا ءازاو اياوزلا ءازا هفرط بسصان

 بارق يف هرفظف الاو د يصلل رفطب, نيح رفظلا يضتط“

 بارتلا ريمن هأماح أم ل الو انيع هيثبخلا سا

 تاملح البلي ينل: كمي هواش هوقطرق

 باثع ىلع وطخم ًاروط وهو 2سورع يلع ًاروط وبف
 باحالا 7 | نم ىفوا هد لا يفوه اننا كاذ ادع

 ١' ةرضاخحلا راوقن تاتك ىف نونتلا لع ينسف يلع وبا يضاقلا ثدحو

 نيسملا نب يلع جرفلا ابا ىرا تنك ينا تاداعلارابخا في رظ نمو لاق
 يف ةفنصملا بتكلا بحاص يبمملا دم يبا مدن بتاكلا يتاهفصالا

 لك نال هتدعم يف ماعطلا لقث اذا 5 كلذ ريغو نايقلاو يناغالا

 ةصخ لك اب هاراوهممدت الو .ذؤل الق افوقذم الفلف ماردةسخ لوا 8



 ظ

 ١65  9#يتاهفصالا جرفلا وبا ) نيسحلا نب ىلع ( * 7

 يبا منص لعو لاله لاق ."" (هراب يف هانركَذ دقو يوذللا ميهاربا نب دمحا |

 هيف لاق ه 1 نب ةاخ اق همنبمو ناكل جرتلا يبين 6

 "00 قديموانادس يتتبار كيلا رقتفم نيعلا

 11 ريغ ناسحخالل تاما ينال مولملا أنا مولملا خف

 يرابنالا يلع وباو انا تدصق لاق ًاضيا يدج ينثدحو "ىباصلا نبا لاق
 هدجو 'يش نم هربخ فارعلو هققح اضقل جرفلايللا راد دعاص ءالعلا هاو

 ةلجد بردو ”.اهيردد طسوتملا ناكملا يف ةلجد ىلع اهعقومو

 )ردم هلاذبال اننالغ ضمن دمصو يديربلا .عتفلا يبا رادل ةقصالمو

 ناكو لاق ربصلا نم ارو قدلا نم رض ىتح افينع اقد بابلا قدف
 محصنيو ججرذم نا عراق بابلا عرق اذا همسر نمو ًاققب هيعمل ضيبا رونس هل

 كلذ يفرونسلا ر رن ملف هسفن وهوا ب بالا متت جرفلا يبا مالغ هعبتب نا ىلا

 ] لوط دا دعب ناكل ريكا ةفرعملا ان : انددزاو رمالا انركماف مويلا

 ناك اعيش هاننظ ا : ةثواتم هدبو جرفلا وبا جرخ مث «من :( نا حتاص حاص

 ١ لارهاكلايا .اندبصق نم لارا كايت نب كاف دل اذ ْ
 جاأوق هرونس يفعل اق قمل امتاو نونظت ام ىلع تنك ام يتاداس اي هللاو

 | هدب يف لعفلا اننأرو هلوق انعم“ الف كلذب لوغشم اناف هنقح ىلا تجتحاف

 | هدعب ةياغ ال ام ىلا ةراذقلا يف هيهانتل هرما نم درو ٍظعا انيلع درو

 ظ اهناو هيف تنا ام مامتتسا نع كقوعنف كدنع ىلا دعصن نا زوحي ام انلقو
 ظ

 | لا < هراتخاو لاق . انفرصناو هاندرا أم انغلب دقو كرنب ىقارعتا لات

 جرفلا ابا راتخا يلبملا ناديريب (؟)/ه:1 )١(



 ١و (  يناهفصالا جرفلا وبا ) نيسحلا نب ىلع ف

 هتسلاحم يف نوربصيو هءاحم .نوقتيو هناسل نوردحن دهعلا كلذ ىلع

 سو ناك هنالل ءرلما نم :تفنط لك لع ةتبواشضو هتلك ومو هنرشاعمو ا

 دعب الا اهعطقب ةعارد عزمي نكي مل هنا ىتح هلعفو هنول ف 3 هسفن ف |

 ةدم يف هنم للطي الو السغ هءاي نم 'يثل فرعي الو اهعيطقتو امالبا ظ

 نضوافتم هلال هريغ نمربملا اذنه تعفسو يد يثدفس..ًايطوع ا |
 يبلبملا دم يبا ةدئام ىلع مايالا ضعب يف ًاسلاج ناك جرفلا ابا نا دواعتم |

 نم ةعطق هف نم تردبف ةلعس ججرفلا يبا نم تقفاو ةجابكس تمدقق |

 اده نم اوناه لاقو أهعفرب دمج وبا مدعتف ةراضغلا طسو تطعننف ملي |

 لخادالو هاركتسا الو راكنا هبجو يف نيب. مو ةفحتلا هذه ريغ يف نوللا ظ

 اذه يرجي ام يلا اذه . ضابقنا الو ءايحتسا لالا هذه يف جرقلا ابا |

 ىلع ربصلا نم اديعب سفنلا فوزع دمحوبا ناكو مايإلا يضم ىلع ىرجملا |
 جيرفلا يبا نم اهدورول املا فاكتب ناكها الا بابسالا هذه لثم |

 ءىش لك ا دارا اذا ناكهنا .هلك أم يف هتفاظنو هلعف يف هفرظ نم ناكو |

 | نم اهب لك أب هقملم هنم ذخأيف اريثك هل.متس ناكو ادورج ًاجاجز ةقعلم ظ

 رسناالا بناملا نم ماق رخآ مالغ ىلا اهعفدي مث ةدحاو ةمقل نوللا كلذ |

 ةقعلملا ديعي الثل ةيافكلا لان, ىتح ىلوالا لمف اهم لعفيف ىرخأ ذخأي مث ظ

 هل لعج هركذ انمدق ام رارقسا يليملا ىلع رثكالف ةيناث ةعفد هيف ىلا ظ

 00 هلك اون ناكو.ةصاخ ةفيطل ىرخاو ةماع ةريبك اهادحا نيتدئام |

 شاير ىلا نع اذه لثم ركذ دقو باتكلا فلؤم لاق ) . اهملا هوعدب

 )م



 __ 4# ( يناهفصالا جرفلا وبا ) نيسحلا نب يلع و اذ

 )00 | دأ], قرفلا فاتك .٠ ثاراخلاو نرواخلا :باتك "  .راثآللاو

 ظ ةوعد باتك . مجنلا ن نوراه يف المع ةلاسر يهو رارحالاو داغوالا

 ' .إثل ! سنلا ةربج باتك ١ ىمرإلا ةظحج رابخا باتك 7 . راها
 ا” 1 باتك نابيش يب بلف باتك + ىمعث ددبع يب ست
 )0000 هباتك - .نينفملا نالنلا باتك ىلفت يتب سن باتك
 | فيئاصت دعن هلو . هل اناك نيينخم نيبصخ يف ىلبملاريزولل هلمع نايصملا

 )|! دالإ ىلع ىيلوتسملا ىلإ السوي اهفنصي ناك يغلي. ايف.دايج
 | .- معا هللاو ليلقلا الا قرشلا ىلا امن دعب مل هتزئاج نونسح اوناكو ةيما يفب
 'ىباصلا لاله نب هاربا نب نسحللا نب لاله نيسحلا ونا سيئرلا ثدح

 | نب دم نب نسحلا همساو يلبملا ريزولا رابخا يف هفلا يذلا باتكلا يف

 ( ني ىاهلا نب ةصيبق نب متاح نب دز نب هللا دبع نب ميهاربا نب نوراه

 جرفلاو با ناكو : لاق يمليددلا هنون نب ةلودلا زعم ريزو ةرفص يبا

 || نيصيصللا دم يبا ريزولا ءامدن نم يتاغالا باتك ىحاص يتابفصالا
 يلهملا ناكو همطق نا ىلا هلصف ذنم '”ابوث هل لسغي لارذق سو ناكو هن

 . معلا نم هعضومل كلذ هل لمتحي ناكو سطنتلا ميظع فشقتلا ديدش

 بسنلا يوما ناكو يتابفصالا نيسحلا نب يلع جرفلاوبا ناك : هيف لاقف

 | باتك اهم تافينصت هلو ةءاردلا نسح ةناورلا يلاع بدالا زينمع

 رعش هلو هظفح ةرثكو هلع عاستا ىلع هب لد ام هيف دروا دقو يناغالا

 | سانلا ناكو رخاتم ريغ هريغ يف ناكناو ” دوجا ءاحملا يف هنا الا ديج

 )١( غابا ب (5) بوث هلعل (4) ب يف طوقنم ريغ (*) ب (؟) ءارالا ب |



 #  ١6١ ( يناهفصالا جرفلا وبا ) نيسحلا نب يلع

 تا هرم يف ةدماو ةرمادتكا هاو لاق ةنس نيس يف لاقف ظ

 اتكلا اذه نا يرمعلو فلؤملا لاق . ةلودلا فيس ىلا اهادها يتلا

 حلا دلل ني عماب ابعريل ميظع دئاوفلا مج رك ذلا مئا اش ردقلا ليلجلا

 ا هتعلاطو هن تينءو باتكلا اذنه قلما كقو 3 لزحلاو |[

 موسرملا يناتكىلا هنم تلقثو تادلجع رشع يف يطخم ةطسن هنم تدتكو |

 يف هب قب الو ءيشد دمي هءدجوف همجارت تعنجو هك ءارعشلا رابخاب |[

 انهاه هرابخا تلاط دقو د ةيهاتملا يبا رابخا يف هلوقكهنم عضوم ريغ
 عضوم يف لاقو لعفب لو « رخآ عضوم يف 7 بتع مضر 0 ظ

 « تمدقت دق هرابخا رئاس تناكذا نانج عم ساون يبا رابخا » 0

 ىلع ذو نولستو عسن يه ةئاملا تاوصالاو كلذل هابشا ىلا ءيش مدقت لو

 معأ هللاو هيلع ىلغ نايسنلا نوكيواءيث هنم طقس دق باتكلا نا الا

 يناغالا باتك : اهنم يترضح يذلا اذهو ةريثك هفيناصتو فلؤملا لاق |

 رابخا يف فاصتنالاو ليدعتلا باتك . يناغالا درع باتك : ريكلا |
 باتك يف وه هركذ هتبأر ول يدوبو هرا ل اهءاسناو لئابقلا

 باتك . نايقلا رابخا تاتك". نييبلاطلا لئاقم .باتك ؛ ىلا

 تاتك. ءابرغلا ءابدا تاتنك . ءارعشلا كيلاملا باتك . اولا "0

 .رداونلاو رابخالا باتك . ةححلا يذ ليفت باتك "ت0

 رابخالا عومجم باتك  نييليفطلا رابخا باتك. عامسلا بدا باتك | ظ

 لاق امنا يناغالا ةياور يفو : ةيشع هعسا( ١8 : ” ) يناغالا يف ( ١١
 ! تارايدلا ب (”) ( ؟ : 18 ) يناغالا يف (*) رابخالا ينعي « اهسدرفاف »



 ١6  9يتاهفصالا جرفلا وبا ) نيسحلا نب يلع ( * 7

 طخ .شماهلا ىلع تدجو | 9 وب ليزي ميهارباو شفخالا ناملس نبا

 لذ لا رقتفو رظن اهيف هذه هتنافو : هتروص ام ةتافو هاجت فلؤملا |0"

 ىلع تأرق لاق قيدص ينثدح : هفيلأت نم ءابرغلا بدا باتك يف ركذ ||
٠ .٠ 

و ةليمتم هيلع ايالاو.ةودإا نعم طامنب يف عضوملا
 ا مث ةلقشم هيلع كلملا ةببه

 ا ' ارا نم ىنعي سيلا: هب ربتم ام تيأرف م0 ةنس يفي هيلا تدع

 ١ امرك ذ هبحب ناك يبص عم هل ةصق اذه هباتك نم * رخآآ عضوم يف 0

 ٍْ ةنس يف كلذ ناكو رايتخ هنا ةءالوو ةلودلا زعم توم هيف رك ذا اذه دعب

 | اذه ام يردا الف هءابش رصع يف ناك هنا ةءاكلا كلن يف عزو 0“

 ا نسما مساقلا وبا ريزولا لاقو 1 شماحلا ىلع ناك ام رخآ . فالتخالا

 ' ١ وبا هفلا يذلا يناغالا باتك نم هبختنا ام ةمدقم يف يبرغملا نسملا نبا

 ا نب ةلودلا فيس ىلا يناغالا باتك ىدهاجرفلا ابا نا :يناهبصالا جرفلا

 || لاقف دابع نب مساقلا ابا بحاصلا كلذ غلب و راند فلا هاطعأف نادمح

 بتطاف باتكلا فصوو اهفاعضا لهاتس هناو ةلودلا فيس رصق دقل
 وه ام اهنم ام دام فالا ةتسو نينئام ىلع ينئازخ تاقشا دقلو لاق مث

 نب زيزعلا دبع مماقاا وبا لاقو لاق . هاوس اهنم ىنقار الو هريغ يريع“

 | يف ةلودلا دضع قراشب يناغالا باتك نكي مل ةلودلا دضع بناك فسو»

 حاترب يذلا هنيدخو هيلا سناب يذلا هسيلج ناك هناو هرضح الو هرفس

 | ٍباتكلا اذه تعج م يف جرقلا ا تلأس يبلبملا دمحوبا لاقو لاق . هوحن

 ب يف دوجوم ريغ )١(



 ١ * نيسللا نب يلع »

 هناطوا ىلا هقوشو هناوخا ىلا هنينحو هدهع ماود ءرملا ءافو ةمالع نمو

 ابسار ظقسنم ىلاو ةقئان اهدلوم ىلا سفنلا نوكت نادنشرلا ةمالا ١

 رايد ىلا لمتنا اناو لصالا يدادغب لجرلا نا ىلع كلد اذبف . « ةقئاش

 رصعب ينوك مايأ تيأر لوقبو اريثك هبتك يف يح وهو ابيف ماقاف رصم
 صهاوجلا نداعمو بهذلا جورم باثك : بتكلا نم هلو تيكو تيك

 فلاس يف ناك امو مولعلا رئاخذ باتك . كولملاو فارشالا فحت يف |

 .راصعالا فلاس يف سم ام راكذتسالا باتك . لئاسرلا تاتقل

 هيبنتلا باتك ٠ مجحلاو برعلا نم مالا رابخأ يف خراتلا باتك

 يف تالانقلا باتك.نيملاعلا رسو كلملا نئازخ باتكك لا 0

 نايبلا باتكو . ناثدملا هدانا نمو نامزلا رابخا تاتك .تانآ

 جرراوخلا رابخا باتكو . ةمئالا ءامسا يف

 « منيهلا نب دمح نب نيسبملا نب يلع ٠

 ناورم نب دمحخ 0 ثناورم نب هللا دبع نب ناورم نب نمجرلا دبع نبا

 جرفلاوبا فاثم دبع نب سعث دبع نب ةيما نب صاعلا يبا نب يملا نبا

 ةءاورلا ةعس نيب عماجلا ةظملا يرابخالا باسنلا ةمالعلا يناهمصالا ||

 نيسحو اهنف قوتنا نع نع ! دنحالا ملعا ال ةساردلا يف قذملاو
 رشع علار يف تامادنع ا عاش كلذ عم ناكو هعمل ىدصتب ام باعيتسا

 يبا نع ىور”. م4 ةنس هدلوموهلل عيطملا ةفالخ يف مه+ ةتس ةجلا يذ
 يلعو يجمل بايحلا نب لضفلاو يرابنالا نب ركب يناو درد نركب

 ظ



 ١ ©» يدوعساا نيسحلا نب ىلع «*

 ايف تام برغملا لها نموه لاقف ميدنلا قامحسا نب دم هركذ سو

 هنا قاحسا نب دم لوقو باتكتلا فلؤم لاق رصع 45 ةنس يف ينغلب

 ” 1 نم قانلا رفا ين ركذ يدوعسلا نال طلغ برنملا لها نم
 املادتتعاو اهاوه فصوو ميلاقالا لئاضف ددع دقو بهذلا جو رع فورعملا

 تناكذاو هب اندلوم يذلا لباب ميلقا ملاقالا طسواو 2 لاق مل ابفا لاو

 انبولق يف تداوو هنع انتفاسم تقحاسو هنبيو اننيب تأنا مايالا بير
 نمرفلا كولم دنع ميلقالا اذهناك دقو انطقسمو انئطو تناك ذاهيلا نينملا

 ىلجملا فلد ونا لاقف . لابحلاب نوفيصي و قارعلاب نوتثد اوناكو اليلج
 |00| ردشاو لابملا فيس!٠ ٠ لامفلا_ئورسكق رفا ين
 تشك ىلا يه هضرا نال دسملا يف ىاقلاب هببشن لئاوالا تناك دقو

 تادتغا كلذاو ىلقلاا نع كلذ عفترب امر ومالا ةلكحب هلها نع"'ءارالا
 داوسو ةيبلاقصلاو مورلا ةرقش نم اوملسف مهماسجا تدتماو هلها ناولا

 يف اولدتعا امو راطقالا عيمج نساحم مهيف تعمتاو ريربلا ظاغو ةشملا

 ”يلع ززعيو مالسلا ةنيدم ميلاقالا هذه فرشاو ةنطفلا يف اوفطل ةقلللا .
 هنكل انلصف هثعَت نع يذلارصملا اذهقارف نم رادقالاهيلا ينترابصا "ام

 دقلو تاف الا هتطرش نم يذلا نمزلاو تيتشنلا هتممش نم يذلا ىهدلا

 هلوق ف كفو وبا نسحا

 تراغملاو اهقرش يف ابس يدايا انب تحوط ىتلا هدلا ةبكنايا

 )١( رنصم عبط  185:1١راوالا > هلعل (5) ةرمدتخم فاؤملا ةتاورو «

 ام ىلع زعبوأ » هلعأ (م) «



 /١ * نيسحلا نب  نسحلا نب يلع

 هبسن لما ىذكه ةلقملا نباب فرعي ةرصبلا لها نم يردبعلا نسحلا وبا

 تساصنو علا هلو ضورعلاو بدالاب ةفرعم هل لضاف خيبش *.وهو ةعامج ىلع

 نابعش رشع عبار يف ةرصبلاب تام . لسرت.و رعشلا لوقبو كلذ يف
 أباو يراصنالا د# نب رباجد مح |با ةرصبلاب مهم ه٠ 4 ةنس هدلومو هوةةئس

 كلملادبع نب هلل دع ني لع نسملا اباو يكلاملا رمع نب ىلع نب ةيلط زعلا

 مهريغو ةرصبلاب عماجلا ماما يبفاشلا ةيطع نب مهاربا قاحح“ا اياو ظعاولا

 ن.زعلا يباو يريرحلا نب سابعلا ناو رعنالا لع يبا لعاب ضو

 نسما نب كرابملا مركلا يبا نم اب معسو ارارم دادغب مدقو ايندلا يا

 يتوغازلا ركب يباو يحالسلا رصان نب د# لضفلا يباو يوفقنا

 هخويش نع ءازجا ةدع يف دئاوف هسفنل جرخو هدلب ىلا داعو مهريغو

 محشلا منو ضورعلا ملعب اققحتم ناكو بدالا سانلا أرقاو اهب ثدحو
 نسملا نب يلع نسحلا وا يتدشلا هللا ديعوبا لاق. ةَ رطلا دوم ناكو

 هينا يزال
 قيدصل اهنلخد ام اذار ادلا يف يفرط ضغا نا ىتش

 قشر نوخا الو يرس قف اوم هةغووا ثدطا نوصاو

 ئ هسفنل اضيأ يندشناو لاق
 يكل لا يضضشت اهلا ول ترطخا اذا قرطلا كان ال

 ةكلبتا لإ مكي ال كهل لقلت هللا 000

 3 خوؤملا يدوعسملا ىلع نب نيسان

 هيلع هللا للص ينلا بحاص دوعسم نب هللا دبع دلو نم نسحلا وبا



 ١ رك اسع نبا ) نسحلا نب يلع ( «*

 "ل لا اذامو ياصتلا اذاق ٠ +: نيشملا ءاج كو سفنالا ظ

 لرب 1 ناك ييشم ءاجو ٠ نكي مل نأك يبابش ىلوت
 ”لزالا يف يل هللا ردقامو نوكأ نمم يرعش تيلي

 دادغس هسفنل يىلدشلاو يناععسلا لاق

 تانايدلا بابراب قيلي الام ىلاو هتعدوتسا ام ناخ بحاصو

 0007 اقوا نما هّللاو كاذو -.. بيس :البا اراتخم رنبلا رهظاو
 000( ءالابئىثنت ىلاجلا نا ٠ ربح :ف راتخلا نع. هانا اما
 رواسيفب هسفنل يندشناو يناممتلا لاق
 نكسالو لس بحاص نمهيفام دلب نم روباسي هللا سدق ال

 نطولاو بابحالاو لهالا ةقرفل قرح نم ساقلا يف يذلا محملا الول
 ندبلا ىهاظ يف هددش را“ .٠ ةقيريظ يذلا دربلا ةدش نم "تمل

 ظ نخاملو ردغا مل دهعلا ىلع ينم اوقنو ىوم لا دهع ىلع اومود موقأي

 00 نه ليغ اجيب تلثمت الا ٠ مدمن دنملإ يشبع تربدت .الو
 « نزملاو مهلا ليييتقلا تما ناو انممجي هللا لعلف شعا نلاف »د

 | < "”ليعابما نب ندحلا نأ لعل

 لم نإ نصح نب ناسح نب حلاص:نب دم نب رفعج نب دححا نإ
 | نب كلام نب هللا دبع نب ةبواعم نب صاع نب كلام نب ورم نب دسا نبا
 || سيقلا دبع نب ىصقا نب ديكلا ن ةعبدو نب راعا نب ثراحلا نب رماع

 ظ 1 بام ع
 )١( ريثالا نبا يابن عجاريل ) ١ :  )5( ) 48ىف بحاص اهفذح ةمجرتلا هذه |



 كلام م *« ( ركاسع نبا ) ندحلا نب يلع
 اي د هيا ويحكم ىتح هللا | ا

 ال ا ا ءايد رق راق ثالتو نان ماما يوغللا بردالا ءورقلا | ظ
 عنصا امكمبجزامو ساثلا لماع واق نحا 3 ف ا أبا ظفاحلا الجال ]

 هل تف ' يش يارا مو يل لاقو . فلاؤملاو فن

 نيعبرا ذنم لغتشي مل هلك اذه نم ديعب وه تاقف . نا ا

 لاقف هتاولخو ههزن يف ىتح عيومتلاو ةملاطملاو ضيتنقتلاو عجبا هلا لس ظ

 بتكلاو راذلا هب امس اهانل حبق دق نأ الا لملا ةرمئ اذن ه0 ظ
 ظوظح ةلق ىلع لد اذه رانبد فلا رشع يتلا نم برش ام دهسا ءائيو |

 الا دادغبب مساقلا ابا خيشلا يمسن انكم يل لاق مث . كدالب يف ءايعلا |
 را ل يدلاو يلل لاقو لاق . ككاوخا نسبحو .هلاكذو.هضقوتا م 00|
 ينا لشم دادغب الو ينافكألا ن د# يبا نم ثيدهل مهفا قشمدب |

 0 امهظفحا يردبعلا ناكو يردبعلا رماع ياو رصان نب د لضفلا |

 يميتلا مساقلا يبا لثم ناهصاب الو ياوهتلا ءاقلا يلا لشم ناسارخم |

 0 أا.منم لضفا الا كلاخا ام هل تاقف او رصن يناو ظفاحلا ا

 ام هتف تكتبو هنبا هفلا يذلا ءزملا اذننج-: نم تلق امرشا اذه |

 مم 2 قاطو ليست ١
 لاقف يوغللا يومنلا يدنكلا نسملا نب ديز نملا وبا نيدلا جان هعمو |
 يىدشنلاو ليذملا يف يناع اريسلا لاق . هناطيش هبحاص هيف عاضا رعش اذه |

 قشمد ضرا نم ةزملاب مس اقلاوبا ظفاحلا

)19( 



 ١ رك اسع نبا ) نسحلا نب ىلع «* 0

 لضف باتكو . رثك ا وا ءزج يتئام هرادقم ناك مت ولو لادبالا باتك |

 ظ باتكو : ةكم لضف باتكو . ةفينح يباو لوحكم دنسمو . داهجلا

 أ شيرق لضف باتكو . سدقلا تبيلا لضف باتكو . ةنيدملا لضف
 يف ريبك باتكو . ةضفارلا مذو نييرءشالاو راصنالاو تببلا لهاو |

 ا هللا همحر ىلما املو . افنصم نيعبرا اهتدع غلبت كلذ ريغ ءايشاو تافصلا

 ا يف سلاجم ءالماب اهعطق مث سلاجم ةعبس هنع هللا يضر قيدصلا لئاضف يف

 ظ ه - اور ْن 1 انقيدص هيلا ءاخل رانلا يف مديلختو دوهلا مذ

 ا ىلع بكار وهو مونلا يف قيدصلا تير

 يلا رشف كاشف يف لإ ةمس مساقلا وبا ظفاحلا انيلع ىلما دق 1

 ةعب جب دق يدلاو هل لاقف عبرالا هعباص صاب (

 ا( 1 وتعديل افلا نم دسحاو لك يف ىلما مث اهالماف سل اع 00 ٌ

 يف 3 ”0 لالا ةءارقل ًامزالم ةعانجلا اللص خط الطاوم هللا هر |

 تابعو لب لاغتشالا يف الا َر و يح مولا لك رشعلاو ناضمر أ[ ١ .

 ال ف قآردل نا يجب يداو عسا د تيكو ةلئط ىلع هسفن  1١ظ

 دادغب ىلا مدق الو ةئسلا هن هللا يحن دولوم كل دلوب هنا لمح يدلاوو !

 خيشلا مبلثم 3 ام ةثلث قشمد نم انيلع مدق اولاقو نوددادغبلا هب بجعا ||

 وبا هوخاو نسحلا نب هللا ةبه نيسحلا وبا نئاصلاو قشمدلا فسوب

 حتفلا يبا انش ىلع ًارقا اموب تنك لاق هللا ه محر يلب ليسوا مساقلا

 | انيلع م ناساف دب دس ما سمسا انف وعمإ 0



 ١ * ( رك اسع نبا ) نسحلا نب يلع

 هنباو ناوفص نب ةرسن ثيدح نمو . نازج يطالبلا ينسمللا ىلع نب ةلس |

 ثيدح نمو . ءزج ةدابع نب دعس ثيدح نمو . دحاو و هنبأ نباو

 . ءزج اوس تدب لها ثيدح نمو . دحاو ءزج نب رسجو '"نيدبو لها [

 لها نم ةعامج ثيدح نمو . ءزج رصقلاو ابارسمو ةمود ثيدح نمو |[

 لها ثيدح نمو .ءزج انطب نفك لها ثيدح نمو . ءزج اتسرح ]

 كردح نمو -.دحاؤءزج نسمرطو ايدجو اموت نيعوءار 03

 ايل تيب لها نم ةعاج ثيدح نمو . دحاو ءزج رب وج لها نم ةعامج
 نم عومجو . ءزج هيلاوعو يملتبلا ةزمح نب ىحن ثيدح نمو . دحاو ءزج |[

 ماقم لئاضفو . نا يبلتبلا يبرضحلا ةزمح نب ىح نب دمت ثيدح ظ

 نب دم نب ركب يبا ثيدح نم . ءزج ةزرب لها ثيدح نمو ميهاربا |
 كياعب لها نم ةعاج ثيداحا نم عومجو . ءزج "ىرقملا ينينملا هللا قزر

 دحاو ”نف يف سلاجم ةينامثو سلجم ةنامدرا هللا همحر لماو : لاق . نازج

 يللا اهنا ةزسشمو ةطعسشم رشع دحا ءانبلا نب بلف يا هلت ١
 ةاواسم ًاثيدح نيعبرا جرخو نيئزج يفيلوصالا يناولملا دمحا نب هللا دبع

 نيعب راو يتامعسلا دعس ينال ةكاصمو .ءزج يف يوارفلا هللا دبع يبامامالا ]

 سلاجم ةعبس يملسلا نسحلا يبا مامالا هشل سرخو . ءزج يف ًاثيدح
 ليححتب لدعلاو فاصنالا اك ةنكرس ان نخا هب 1 اهملع ملكتو ْ

 قدتنلي امم يعامس يف تدجو ام رك ذ هيف باتكو .. لؤعلاب فاما

 : اهنم ةدع تافنصم ىلع هل تامالع هلوصا يف تدجوو . يعابرلا ءزجلاب

 )١( «ابوقعب ةبرشب ىرق ءزجو» بيف داز (؛) نيريجو يتادبز هلعلو:لصالاب اذك |



 0 4#( واعنإر) نملان لعل لفت
 | نم ىلع بيرغتلا عفد ةيراتك : دحاو ءزج نارقلا ةباتك لطف نع.نايبلا

 | ءزج مرملا لها ىلع مركلا لضف باتك . ءزج بيوثتلا ىنعم رسف
 | للك .دحاو ءزج قدنملا رفح يف قداصلاب ءادتقالا بناتك“ ةيقاو

 | باصلا لع ربصلا باوث باتك . ءازجا ةثلث لزالزلاثودح راذنالا

 '0000 4 تبدأ الو تينمت ام ١ نامثع لوق ىنعم باتك. نأ نج دلؤلا
 ظ ةنبالا لوصح ةنحلا لولح ناتك دحاو ءزح نديعلا ليبلم تاتكك

 ظ ا)17 . فجاو ءزج دحا دئسم يف ةباعصلا نييرت ةناتك . دساو لع

 خويشلا مجمم باتك . ءزج لبس. يبا دنسم يف يذلا ةباعصلا بيرت

 باتك .ءزج هلئاضفو يعازوالا وره يلا رابخا باتك - دحاو ءزج ءالبنلا

 (| دبع نب دعس دم يبا رابخا باتك. ءزج يللاوعلا نم يعازوالل عقو ام
 ظ ةعلرا هربخو يروثلا نايفس ثيدح يلاوع باتك . ءزج هيلاوعو زي زملا
 ا ال17 ١ ذحاو ءزج ةبعش كثيداحا يف لاؤسلا ةءاجا باتك . ءازجا

 ءزج اهب ثدحو رمل لزب نم باتكب ءازحا ةتس ايراد ىذا اي تاياور

 2007 دلو ا ءرجأ ةيسوسا رفك نم ةعامج ثرداحا باتك : ذنحاو

 ةثاث يتاعنصلا ثعشالا يبا ثيداحا باتك . نازج ماشلا ءاعنص ثيداحا

 قلو. نون نيداعنصلا صنفحو مطملاو شنح ثيداحا كانك .ءازؤيسا
 هن رق لها ثيدح نلثلك < ءزج ام ثدح نمو بريثلاو ةونرلا لضف

 نسشارا تيبو اياذف لها ثيدح باتك . دحاو ءزج ةبيبقو '" نييرجلا

 قرادح ناتك ءزج طالبلا ةب رق لها ثيدح بانك: ءزج افوق تددو

 ايارقح وأ نيترما هلعلو : ب يف طوقنم ريغ )١(



 ١١ *6 ( ركاسع نبا ) نسحلا نب ىلع *

 بئارغلا كلام ثيرداحا نم عقو امم ٍبئاغرلا عومج باتك . !ةزج رشع

 : اءوم سلع انا هل واما وأ هنم ممس نمل مجصملا باتك ٠ ءازجا ةريقك

 ىرقللا ءامسا مجم باتك . دحاو ءزج ناوسنلا نم هنم عمس نم باتك |[

 رشع ةسمخ نابشلا فقانم نايك دحاو ءزج اهم عمت يبلا راصمالاو ا

 نيس باتك ٠ اءزج رشع دحا ثيدحلا باحال ضف باتك ٠ اءزج |[

 ةزشع تاليسلسملا باتك < ءازجا ةريشع يرعشالا لع يرتفللا با ١

 يف ديفتسملا باتك. ءازجا ةعبسس ةعخبا موي .فيرشت باتك ١.١
 ءزج تايسادسلا .باتك .ءازجا ةعبرا دناسالا ةيعاسلا ثنا 0

 . دحاو ءزج ايندلا ىلا رابخاو تايسامللا ثيداحالا باتنك . دحاو

 ثيداحالا باتك ءازجا ةثلث ةنسلا راد ءاشنا ىلع ةنملا ةيوقت باتك |

 هتجوز ةينك هتينك تقفاو نم باتك . نازج ةرشعلا لئاضف يف ةريختملا

 ًاثددح نيب را باتك : ءازججا ةثلث لاوطلا نيميرالا باتك سا
 داهللا يف نيعبرالا باتك نازج ةنيدم نيعبرا نم اشيش نيس را نع

 . ءازجا ةثلث يللاوعلا لاددالا يف ؟ىلاللاو رهاوملا باتك . دحاو ءزج |

 ءزج ةرجحلاب زازتعالا باتك . ءازجا ةثلث مرح لاو ءاروشاع لضف باتك |

 باتك . مخض دحاو ءزج ةحضاولا ةلاسرلل ةحضافلا ةلاقملا باتتك . دحاو

 طوسبملا باوجلا باتك . دحاو ءزخ طيطالا ثيدح نع طيلختلا عفر

 يف دياسالا ةلج يف لوقلا تاك دحاو ءزح طور لا كد ل

 .. هزيح ني هلا هللا دبع ثيدح قراح بناتك. ءازجحا ةثلث دب ملا ثيدح

 رك اذ باتك ..دحاو ءزج انذوم نوكب ال انميوم نوكي ال س



 ١ » ركاسع نبا ) نسحلا نب ىلع ( « 6

 ناكو داعلا لاق . هللا همحر بوبا نب فسوب نيدلا حالص رصانلا كاملا |
 ”ناكف هشمن عافترا دنع ممسو ردف ةنسلا هذه يف سبتحا دق ثيغلا |

 اا معو هن ة هس مول هعمعو . هشطو هلبو عمدب هيلع تكب ءامسلا |

 قشمد خويش نم ًاقلخ رك ذو ينافكلا دم يباو هدلاو نم هسفنب |( -

 ورحل  ةنس يف قارعلا ىل  07١هم دادغبب عمو نينس سمح اهم ماقاو

 ةنس يف حو هريغو نيصحلا ن مساقلا يبا ١" ظ ةئيدملاو انمو كى عمو

 ةارهو رواسيو ناحاشلاو ورمو ةءدوهبلاو ةعدقلا ناههصاو ةفوكلابو

 ةري ؟ ادالب ركّذو ناجنزو يرلاو ماطسو سوطو دروباو سخرسو |

 لاق . زامحلاو ماشلاو ةري زملاو 1 رخو قارعلا نم اهركذ "يلع لوطي |
 ظ ثدحو ةارما نوناكو عضب ءاسنل اسنل نمو خيش ةثاملنو فلا هخوش ةدعو

 أوه نمم ظافملا نم ةعامج يس واو

 ظ الو هنع وه ىورو رثك اف يتاممسلا نب دعس وبا هنع ىورو هنم نسا

 أ فالملا لئاسم قلعو اهم هماقم ةد.م ةيماظنلاب سردلا عمت دادغب لخد

 أ هدج ةرصب عفتساو يتامركلا خاص يبا نب ليعامسا دعس يلا خيشلا ع

 | ةندم خيرات باتك: كلذ نف فنصو عمجو ةبب رعلاو ومتلا يف لضفللا يبل

 | نم |ةزج نيعبسو ةثامسمخ يف اهدرو وا ابل> نم رابخاو اهرابخاو قشمد

 ظ ويش ىلع تاقفاوملا باتك . ءزج ةثامئام ةديدجلا ةطسنلاو لصالا ةئزح

 | ةفرعم ىلع فارشالا باتك . !ءزج نوعبسو نانئا تاقثلا ةمئالا

 | كلام يلاوغ نم سلتملا سيذهب باتك . !ءزج نوعب راو ةينامك فارطالا

 أ ةعسن يلاعلا كلام ثيردل يلاتلا باتك  !ءزج نوثالثو دحا سنا نبا



 نإ #« نسحلا نب يلع

 تانك نادلحم رثنلاو مظنلا عئادب ' يف ركفلا ادب فانك ناسارلا

 نناعك ناسا لاح امي قار باعك ناسارك دآلا

 . ناسارك رسما ليللا يف رصصملا فيضلا ةنمل باتكو : نادلجم موزللا

 حتادملا يف منانملا باتكو . رار ىيرخلا ق برلقلا هنا 0

 بطملاا باتك . ناسارك حارفالا تافبص يف حارلا ةهزن تاتك ناد

 نطخلا .باتك . كاملا: ثيع نم كثفانلا زرح باثك 800

 تانك داع ىصلا رعش باتك . نادل تابوكرلا باتكك . ةيرصانلا

 حدم يف لضفللا كلملا طمس باتك . مالحالا ريسفت يف ماملالا ماقلا
 باتك . ناداجم مالا بلاثم يف مكلا بقانم باتك .لضفالا كيلملا

 نيمب را ىلع لمقشي .ةيبكوملا لوصبلا باتك. ةساجلا لا

 تانك د مذلاو 0 فانئتسا يف مهلا ةناحير ىتجب باتكو.

 .ةايلثا |
 *( قشمدلا ظفاملا رك اسع نب نسحلا نب ىلع

 :لاقق هدلاو رابخا يف ىلع نب مساقلا دم وبا هدلوهلمت ءزج نم تلقت
 وبا ريحا ن هللا دبع نب هللا ةبه نب نسملا نب يلع مساقلاوبا وه

 ظفاحلا يمف ةأشلا يلع يبا نب دم يبا نب نسملا يبا نب دم يبا نب مساقلا

 وفل ةنم مرح يف دلو نب روك ذملا ءالعلاو نب روبشملا ثيدحلا ةمئا دحا

 سلا نم غلب دقو هال١ ةنس بجر نم رشع يداحلا يف تامو

 هيلع ةالصلاو ناديملاب هيزانح رضحو مايا ةرشعو رشا ةتسو ةنس نيعبن
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 ١ « للا مد نسحلا ني يلع اقراذأ

 ظ . دازلا .ريخ دافتسا ىوقتلا دوزت نمو . داقنا ةقنع نم نونلا دب تنكمت

 ظ نم لعام نق لت م مويس داجالاب زاف دامملل داعو هب 0
 ظ دعب اح ةعواابني نأ ول دوت هوس نم ْتَلمَع 5 ارض ريخ

 | كو .اهانم انئامآ لون مبلل . دابملاب ُفوْؤَر َسَأَو ةسمت هلل 4
 | انآ, د ىوه انءولق برشت الو . اهامضر انعارطا لوخو . اهاقت انلامعا
 | اهيف اًسايممهللا لمجت الف . اهب ٍرزم بياعملا نيشو . اهبح يف بطامملا ناف
 ظ هللا رفغتسا نيمحارلا محرا اي كتتمرب . اندلا انما ديك نم اننماب اننماو .ىممل

 ينلع نملو ”يدلاولو نيلسملا رئاسلو مكلو يل مهظعلا

 ظ يللا ميمشلا نسمملا نب يلع خييشلا فيناصت ءامسا

 | راتشملا يرا باتكو . تاماقملا حرش يف تامجعملا تكتلا باتك

دلجم همظن نم ةساجلا بتاككو : واقملا ضيرقلا ىف
 ظ ىنملا حانم باتكو . 

 | نويع يف ليماتلا هرب بتاتكو سرارك عبرا ىنكلا حاضيا يف

 | . دلع بطخللا يف صالخالا مئاتن باتكو . نادلجم لوصفلاو سلاجلا

 | .عاجسالا يف عاقرلا عاونا باتكو . دلجم سينمتلا يف سيلا سنا باتكو
 | علا فورح قسن بطخ باتكو . دلج يزارملا يف يزاعتلا باتكو |
 | ظعولا يف حيتافملا باتكو . دام يناهللا يف ينامالا باتك . ناسارك |

 | تاراشالا باتك . دلجم لقنلا ةاناعم يف لقعلا ةاياعم باتكو . ناسارك |[

  باتكب سرغبك عبرا تالجسملا يف تالجصرملا باتكو . دج ةّيرعملا |
 | . دلع بطخلا حرش يف بستحلا باتكو . داجم عللا حرش ين عرتخلا |

  ديمنتلا ىف ضيمغلا باتكو . داجم رصتخملا حرش يف رصتهملا باتك |



 لاذ 6 يللا ممش نسحلا نب ىلع

 .بدملا لاك ةناماب ضرالا تيم يبحي  بذملا حارقلا حئاس اهريواصت

 لجلا تاذ ماعنالاو مانالل هلعاج . بصقتلاو نوتزلاو . بنعلاو بلا |

 كنح يلو 4 ببشلا موحجتأا يرارد دال كاليالا دبج لح 1 بلملاو ْ

 لصاو بجاوب مايقللو . بسكلاو فرصتلا .ةرشابم نع كالمالا |

 .بنذلا رفاغو بينما بنذملا نم ةبوتلا لباق . برال سيدقتلاو حيبستلا | ظ

 َ برضلاو باسملا ةوسق دادعا ةمءالم نع هتبادحوب درفتملا دحاولا | 1

 دهاشلا .برشلاو لكالا يعاود ىلا ةجاملا سيسم نع هتيدمب ىنغتسملا |

 رس ىلع نميبملا . برق الو دعب فاصن ال ال هيف نوضيفب امي هقلخ ىلع |

 نم حمام لع هدمحأ . بلق باقو رطاخ رطاخو ةحراج لك حارتجا

 هه نم الج ام ىلع هركشاو . بل ءاديوس يف لا امب نايب حضوم

 ةدعاو هللا هلا ال نا دبشاو . برك ماكر نشك فقول

 موب اهلئاق ةّسْؤم . بلخاو قافنلا بئاوش نم ةملاس ةداهش هل كيرشال |

 وبحلا هدبع ادم نا ديشاو . بعرلاو سهرلا شاحيا نمربكالا عقلا

 بقللا درجلاو بضقللا ضييبلاب مالسالا ةوعد ةماقاو نيدلا رصنل بضتتنلا

 قفاب ةلازنلا تم ام هناحصاو هلآ ىلعو هيلع هللا لص . بلغلا دسالاو |

 أصحلا مص اهديدع راركت ينفي, ةالص . برغ براغب تبححو قرش ظ
 نمو ٠ داب داب الا هيلع اتعب ىف تابع ٠ برتلا ديرا ديو .بلصلا | ظ

 ءاسالا ابح دقعب ق : مخ ابح دقعب ب )١(

4) 



 ْ *« يلا ممش نسحلا نب يلع # 018

 نم موقي الو دحاب ابعي ال هنا هل ليقف "” هترايز ( دحا ىلع هرصا قخي

 | هيسل بيقثلا مارتحا نه بحنام هفرعو لجر هءاؤ ًادبا رئازا هساجم

 | ىرجو لخدو بيقنلا هءاجو اباوج درب ملف كولملا نم هتلزيم ولعو هبسنو

 مث ةعاس ب | اة اةسللا نع مل[: لاقتجاللا كيت نمدتداع ىلع

 | هرب ف هماركأب هيلع راشا ناك يذلا لجرلا كلذ هبا ابطخم فرصن

 ا وهو ةساي زيخ ةرمسك ىيلجلا دب يفو هءاج دغلا نم ناكالت ا هيلع

 | ياودل لاقفَّنلا مس هل لاق هيلع لجرلا لخد الف لكايو اهينج نم ضعب
 | ةرسكلا هذه ايندلا ن عنقي نم عيقر اب هل لاقف لك ١ ىتح انهاه 'يث

 | يهدحو . هيلا مهجايتحاو مهنع هانغ عم سانلل لذب ىنعم يال ةسايلا

 | نم هودصقف راع عماستف ترعسا ىلا مدق يللا نا يغلب لاق هيقفلا

 ظ لاقف يل هداهتسا اد لا هدشناف 0 لجر مهيف ناكو و حوف لك

 ظ لقف ًاقداص كاوعد يف تنك ناف كتقبط نع رعشلا اذه عفرا يفا هلئاقل

 ظ لاق ةعاس رك رخآآ ايش ن.الا هانعم يف

 ىنعم هظفل يضتقب ضيررق مظنب 0 يرطاخ حمل هيف تقو لك امو
 اا قشرالا رو ترثباا اين نيبلا عرشلا حس مو
 عضاوم نم عضوم اذه ناف دجححسا كليو دجحسا كحنو للا هل لاقف

 نم وهو هيف قلف نم هتعمم“ امو . اهم سانلا فرعا اناو رعشلا تادجح“

 .بمسلا مس ماسح ديصألا بح مق قلاف هلل دبجلا : هو هل ةبطخ "' ءاشنا

 | روصيف ةايحلا حور 4 . بشعلا عنان قيشر يناق ضرالا دخ غباص

 هباشنأ ب (؟) روزي ناب )١(



 نيدلا 0 هيقفلا يلصوملا كلام نب ةعنم نب دم نب ليثربج نب دم نبا ا

 لصوم ا ىلا يللا ميم“ درو امل لاق اهنم لوالا عيبر يف 518 ةنس يفورمب ا

 هوم يرما ىردف هيلع يلا 00 همولع نم ستلال هندصتف هلضف ينغلب ا :

 بوطخ ترجو دحا لب لافتحالا ةلق نم 2+ فورعم وهأم لع ا

 ن. ورمع لوق سانلا ناسحتسا ىئاجعلا نمو : لاق نا ىلا تاركاذمو |

 موثلك
 انبرخ اهطلاخ ءاملااماذا بف ّصحلا ناكة عشعشم ْ

 تلق املاق آلا 0 اذك]
 انيزسف انتاحار ىلا حامس ١!ىدتعافحارلايفارلا فاطنتلاسو ||
 رطش بلق » يلوق ىنممام يل لاقو هالصم تحت نم ةعقر جرخا مث |[

 بتك1 لاقف اهرسفاو اهتك أ تاقف « كيدايا رفك نم ظح كيداعا
 نا تدرا « ديك » هبلقو « كيرد » « كيداعا » رطش مذ تلقو اهتبتكف

 ىلع هلابقا بس كلذ ناكو تنسحا لاق . كءدايا رفك نم ظح ديكلا ||

 وبا يندشنا لاق روكذملا دماح وبا يندشناو . يايا هلامها نم مدقتام دعن |
 هسفنل يللا رتنع نب نسحلا نب يلع نسملا |

 يلوس راثن' عامس يف يلوسف ليفان اعلا ةرثع لقا ]1

 ليج ريص لع: يتلدف-  يرسا.كاكت ا
 هيلا لاثنا لصوملا ىلا يلجلا م دا هنا تب لات هيلا يدمأآلا "1 ١

 ال ثيخم ةروبشملا ةالادكوعر) صلال هنوروزب سانلا |



 7 *« يللا ممش نسحلا نب ىلع “ 1

 أ نسحلا ونا يندشنا : لاق طساو يقرش نم جاهلا وه دمجوداو جاهلا
 ا كلارا ال ينا تاف " ناكو ميعشل فورد ىلا 7" يولطلا ت ل نب قتع نب ع

 : ا ال هناف ةهث يدنع مهنم دحال سل يل لاقف رصعلا لها نم ءآدحا من

 أ ةساجنلا يف يلوق تعم اما حدلل حلصي نم الا مذلل حاصي

 اذإ ماون د نمارعبلا نيطلا ىدل هؤاحمو ىفلا م اما خصا

 | اجلا صلق اهنا نم اهب حانت ارنا نايس خلا قلم ىوتنا ثيخ

 ل نمو || امعلا ةلظ امضرلا نيع يف ”' هانيعف اجلا الو مدلل الها س

 ىوع فضغا وا ره اوثع خذ ىلع هريثز في رغلا ازا يررب و

 | سيسخ كلثد نم كظح مالمف ًاملع نف لك كارن اولاق

 000000 ةزيشداذ < ريض .اويست ال ميما

 ْ ١ يح هبادب لس اوملكتي ال نا ىلع اوقفاونو ميم ةرايز ىلع لصوماب

 تفتلاف كلمايا هللا مادا مدحا لاق هيدب نيب اولصح الف مهنم نوكي للز

 اكس نيسمدا 0 اهتننظ رايك مئامع ىرا يتاف ءالؤه شيا لاقو يلا

 لاقو بضنف عملا لمشل انل وعدا يديس اي مهنم رخآا هل لاق اوماق الف

 | ةقلخ ىلع تردق ول لاقو هفواحت فاح مث هللا مهقاخ فيكو ءالؤه شبا

 دماح نب دم ينثدح : فلؤملا لاق . مباثم قاخ نم تفنا ءالؤه لثم

 ءابتعف ب (*) دقو هلعل (؟) للا هلعل )١(



 ذزذلا * يللا ممش نسحلا نب يلع

 ف نكي مل ناو ثدحم لجر انا انالوم.ابا هل ثلقف:. ةظفللا هذه قاقتشا

 نذا نا. ةيبث نع انالوم لأ سا نا بحاو هّتصغل تام ةءارج ثدحملا

 مل تاق ٠ كدنع ام تاه ةلضعم نع ءالا لأست كايا أم لاقو مسيتف ظ

 يرمم نم ةدم تيقب يتنا معا لاقو كاحض مث ينئشف . ميعتلاب ”تييعس |
 تسل نيطلا الا ةدملا كات يف لك 1١ل ( اما نينو اهركذ) ْ

 طئاغلا ينيج ال امايا قبا تنكو ظفمحلا ةّدحو ةبوطراا فيشنتل ادصق ||

 هيلا طنا نمل لوقاو هذخنا تنبكو نيطلا نم ةقدنبلا هيش نا
 | . ةلعافلا نبا اب تيضرا هب تبقل ىح كلذ رثكف هل ةحنار ال هناف همث |

 «ساح نمل "تنشأ مث .هنيو يني رجال ْ

 نلاجتالا ,. يف. اع آلا. عراضمل . . اهلا رش تب يف فرطلا ن7 ]
 مق ةلذل تلك نأ. نس

 لاتخلا ةلض ةيحلا لالفاو ملتإ تححسابب 1
 يلالض ”لْض لاضلا تاذب هدشلا تحرو نهدنع يلق تللضا

 يلاؤس بيج ال نم الاسم ل ولطلا لع قيتسلا 030

 يل ىلوا اهب يل ىلوو يدوق يدبالنميدصقميفيدبتبرت |
 لالح ريغ ناك الح نيرجا مد نم مك امأللا للا لتأق اب
 لايغالا يف داسالب نكتفو لابشالا يف مثيلا لذ للا

 يلابقت نم ناكل ترم يلا ولو يلابقا نركت نيح نرشنو

 يلاق نم ةعيطق' ءافولا يلوا بنا بملا مامذ يعر ىنا نكل

 نباب فورعملا دم يبا نب ىلع نب دم هللا دبع وبا نيدلا يت يندشناو



 « يللا ممش نسحلا نب يلع » الان

 ب رو يل انطوم 2 ينيع رون يا ىراو
 قاس فصو يف هسفنل يندشنا مت

 ىللتش اذا دنرت اذ ام يل لق سفنلا كتدف يل لق
 | لص مس م هذهأ كس تك" ىف  اربخا .:ترداا

 | ملف ءايلعلا نم مدقت نم هتلاس م . هلصا ينم عاض امم كلذ ريغ يندشناو
 | كليو يل لاقو ينرب يرعملا هل تركذ الف مهنم دحا ىلع ءانثلا نسحب
 "يدب نيب ركذب ىتح ىمعالا ىلكلا كلذ نم يدب نيب بدالا 00
 | لاقف . مدقت نمت دحا نع ىضرت كارا ام انالوم اي تلقف . يسلم يف
 أ اب ءاج دحا طق مهيف اف تلق . ينيضري ام مل سيلو مهنع ىضرا تك

 ةنابن نباو ةصاخ هحردم يف *ىنتملا نوكي نا الا هلعا ال لاقف . كيضرب
 | انالوم اي هل تاق . اورصقي ل ءالؤبف هتاماقم يف يريرملا نباو هبطخ يف .٠
 ظ 0000 در رطلا تاماقمابب ضجدت تاماتم فاصت لذا تبجي دق
 تام "'' « لظابلا ىلع يداَقلا نم ريخ قلل ىلا عوجرلا » نا معا ينب ا
 لضف ربظال الا ينقلخ هللا نا ملعا امو اهلسفف ينضرت لف نيترم تاماقم

 ناقلاخ الا دوجولا يف سيل لاقو مالكلا يف "' ميطس مث يربرملا نبا

 يف يذلاو هللا وه ءامسلا يف يذلاف ضرالا يف دحاو ءامسلا يف دحاف

 ال مهنوكل ةماعلا هلمتحي ال مالك اذه لاقو يلا تفتلا مث انا ضرالا
 رك ذ مث هقلخا اناف مالكلا قلخ الا ءيش قلخ ىلع ردقا ال انا هنومبغي

 )١( هلعلو : حطش ب (؟) ءاضقلا يف باطخلا نب رمع ةلاسر نه ذوخام 5

 الغ يا



 انه # يلا ممش نسحلا نب ىلع

 ينو ىوها نم نيبب ق ارغلا يعات ىبن ال
 نوك تاجا :أيلبق ع2 -.ىثل رده مو تنال

 نينا مل :.تنيبغ ام 5 ةيعتلا كل
 نيقفاللا.. يف .اآلال . فم ناس ااا

 نييتح يف اهنول نم ٠ . ابساك يف انل تدبو
 نيترضلا قانا نوك نم هللا كاده جاف

 نيدب' .انبلاطي اه.:5 ورسلا اس هيل و
 نديلا لولغم ناك دق نم حارلا قيلط ىضمو

 نيز لك ةنيزو اناهنسلا يف ءايجالا لإ
 تلا 7 ريغ رح هو يل لآقو بضغف كلذ ا

 | نيب نوقربال 3 تيلشسا دقو 2/6 بعت نا

 ل ًائيش يدش نا هتلأسو هيلا 02 رجحلاو توقايلاو رعبلاو ردلا

 سينجل يف نسلط نيربا فاين سييرا “و نكرم دق يل لاقف
 باف يتسبلا لوقل سانلا ناسحتسا تلزالا ” نيدلا حالص حدم يف

 ظ هسفنل يندشلا مث هنم كدشنا

 0 ىو قارن ماشلاب لوط نم.

 "هباوث ضعت نم ءار وزلا ىلا دوعلا لعج
 ةبارت كسم ىرت ليسا يتئطو ىرا

 ب (*) هتيمس هلعل (؟) ميرحتلا ب )١(

 2 م سجس



 ا ذه نم يندشنا مث |

 5 * يللا ممش_نسحلا نب يلع ل6

 | سبتقال تئج امنا هل ت تلق مث هربخاو اهنع ينائاسن لبقاو يب شبف دادغل

 | مولع بحا لع تاق . بح مع ياو يل لاقف ٠ ائيش ىلوملا مولع نم
 | اوعج لئاوالا نا كاذو ةريثك بدالا يف قيناصت نا لاقف . بدالا

 ظ | يراكفا لت نم يدنع ام لكفاناو اهوبوبو مراقيشاو مريغ لاوقا

 بادآلا نم عون يف باتك ناسعتسا ىلع نيعمج سانلا تنأر الكت نكو

 ظ كلذ نف مدقتملا هن ضحدا ام هنياح اوم تاشقلاو يركف تابستنا

 )081|0 نم .ةساح تاسسفاناو هتسامح يف برعلا راعشا مجج مات ابا نا
 | ىلع نيعمج سانلا 501 3 ( هتشو ماه ابا عنش مث ) يراكفا تانبو

 | يرعش نم تاي رجلا باتك تلمعف رخلا فصو يف ساون يبا ليضفت
 ظ |0010  ابعتسول هسفن نعش رك ذد نا ىجتسال ساون وبا شاع ول

 ظ | كبطحلا با لما ةنآن ني كلبي ليضفت لع نيم

 | ادم ندم بك بطر ا
 | اعمطم هعابنا يف دحال عدب لو عدبا دق ”يمكملا تبأر الو » هلوق

 م«(,
 ظ يعانع نم ابيصن امل لعجا نا تا ه 50 ءاشفا يف كلسو

2 
 ينيع عوم د هتكح ابهذ ع كوبسع 0 صا

 امد ب (#) « دكلسم > لثم ءوش طقس هلعل (؟) -ق )١(



 نرد *# ندحلا نب ىلع »

 برطي ناكيذلا كنماننزشف هي ًاحدتمم تنك دق ام ىثرتو
 لاقف ةلودلا فرش اماو ه+؟ ةنس ةرخ الا ىداجج يف ةلودلا لالج تامو

 نسح ةغللاب ةما ةفرعم هل لقعلا رفاو لضفلا زب زع وه هخم ران ين يناممسلا

 ةنيدملاو ةكع يقءار ةب عمس ةلزعلاو ةدابعلاب لوغشم ريخ نيد همام طملا

 نايم نع هتلأسو هنع تبتك يب لا مساقلا ابا مم“ رغاشملا ىلع دادغبو

 طابرب فورعملا طابرلا ىنب , يذلا 0 تاق . 45 ةنس مرح يف لاقف

 كرتو ءارقفلا نم ةعامج عم هيف لزتعاو يبرغلا بناجلاب ةلجد ىلع ةجردلا
 يلع ةقن رط ىلع بوسنملا حبلملا طخلا بجاص وهو تام نا ىلا تايالولا

 هه4 ةنس رفص عباس يف تامو باوبلا نب لاله نبا

 ه6 تبان نبرتنع نب نسملا نب ىلع ا«
 يف تام رعاشلا يوغللا يومتلا نسحلا وبا ىلحلا مم شلل فورعملا

 تام هلزنعو لدعلا سودحلا نب داعلا هب ينريخا 1 -

 امبو دادغب مدق ةيديزملا ةلللا لها نم وهو ةيلاع نس نغ ” لصوللب
 رازن يبا ىلع ارق هنظاو ركب رايدو ماشلاو لصوملا ءاقلت هجوت مث بدات

 هزبع قفل للا تدرو دق تنكو باتكلا فلؤم لاق . ةاحلا كلم

 ىلا هتدصقف ميلا ادد اهقبغو ىلع نيقبطم الها تب 1 هوو ةئس

 ف مسملا فيضق ًاريبك انش هتدجوف هيلع تاخدو رضملا رسم

 نخل ةفياصت نم ابتلك ولحم نادماج هين نييو دحسلا 00
 نم تلق تبتر نبا لاو درع ليقف هيلي قياسا 1

 دع هيي 4

0) 



 *« نسا نب ىلع 9 الإ

 ينكلا يملا قوقح عارف ينك يمس ينم كرازو ٍْ
 يللا تايصح اهرحت ىلع لصت اركبةديصقلا يذبف
 0000 الألم كتءاخ امل ةزابج كاوها تلج
 'ادآلل رجلا كرتالو - ىيرماسلا نسلا اهب. ترس

 ىرغلا ةجاسدسانلاىوط ابيوافا ترشن .الؤ

 ( ددسجلا أبا هانكو يزرخابلا مس-اقلا ينال دعس يلا طخ تارقو

 | انكس هغادصا نم ليللا لعاجو هترغ ءالال نم حبصلا قلافإب
 || انيولا دبعي نم ىلع قح رانلف يدبكىوملا ران تقرحانا ورغال
 | ظ مساقلا ابا هانكو هل دشناو

 ' نعمترم مقسلا ىذا نم ينانب ناب 2 دهاشكبجو شاح يطخو تبتك

 || "”شمتارمو مالسلا كنم امل دهاف ةمالس يف شعت رمات نا ”يسفنو
 ظ :*6 ةقدص نب ىلع نب نسسحلا نب ىلع )+

 ا هييا نع بان امتا ةرازولاب لقتس مل نسحلا وبا ريزولا نب ريزولا

 يلو نم لوا وهو ةمابشو ةءافك هببا يف ناكو دشرتسملا ريزو هوبا ناكو
 ( فرش بقلب, وهو ةلودلا لالج بقلب هوبا ناكو ةقدص ينب نم ةرازولا .

 [ هربق لا يلصوملا رعاشلا يصافقالا نبا لخد ةلودلا لالج تام الو ةلودلا

 يبن وهو لاقو

 بهرو حن رضلا يف ىجرت كناك ةلذو عوشخ يبوت ف كروز

 بحجحلا عيفرلا تبيلا مثلي مك بجحم عيفر ن نم ًابرت ملنو

 دق 01



  يزرخابلا نسما نب يلع

 هؤاز>ا ضرالا ف 5

 2307 مزراو“ بج

 هديج نم دورلا و م صمو

 نطبتسم ردنك يف صخشلا

 لع ينو راط هسأرو

 هب ويضم رو.أسيف اولخ

 نهم ايفأ راب محلا

 نادلبو: يع قي ني

 قالا كاملا كا لرتط

 يباق امضخ ارفصعم

 كاتكلاو ١ سامبا تاق

 نامج ريخ يف همثحب

 نايكي :. لاقأ دفقلب
 ا 3 8 ا 9

 ناش نك م مى
0-2 

 الا

 مساقلا ابا نيدِملا اذ ديسلا فيرشلا اهيف حدمب ةقئاف هل ةديصق نم لاقو 1

 رفعج نب ىسوم نب قاحاا نب نيسملا نب قاححسا نب ىسوم نب ىلع |
 بيق مالسلا مهملع بلاط يبا نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب دمخ نبا ]

 اهلوا ( مساقلاوها يزرخابلا ةينك نا ىلع لدبام اهيفو ) ورعب نييلاطلا |

 يبملا ليذ تحن نم كلايح
 ايف لوقب |

 نما ىتح :نئاكإلا تن

 ةافعلا يساوم ىسوم نب ىلع

 ابن
 هاد نلا راخفلا هان

 يرسلا صيع بشاتي الو
 انسسلا ميسق اب مساق إلا ناسا نا

 نيذقاولا عم كيلا تدفو

 يفرشملا ةشاك عاعش

 يتلا ظبي لئانالا قبس

 يلع دي واخ قل
 يرسلا نبا نكي ملوه اذا

 يبملا مالا عرض فج اذا

 يينلا تبغ ةراشبلا دوفو



 هم سس دع

 ١ يزرخابلا نسحلا نب ىلع *

 |0000 م رانيد فلاب هل نما مث برملا يف هلثم يل لبق مجسلا يف
 ا : 1 || ىلع دقملا يف ًاليكو يردنكلا هريزو ثعب دق كبلرنط ناطلسلا ناكو
 | | اهجوز كاملا ديمع نا ناطلسلا ىلا عفرو فاجرا معقوف هاشمز راوخ تنب

1 

 | قلخ هيلع ناطلسلا يار ريغتف ناك ام اههرما نم ناكو.ناخو هسفن. نم

 هحدق ناطلسلا ةسايس نم لس ىتح هريك اذم بجو هتيلح كلملا ديم
 لاق ثيح دحا ىنعملا اذه هقبس ١ و ناصقتلا اذهب نسحلا نب ىلع خيشلا

 الئاص ًامرق ناكو لوحتلاةمس دس هنع ناطلسلا احم اولاق
 اا هيثلا نع ىدتغا امل... ةلوفم داز ن الاذ اوتكسا تلق
 000001 ب هدج كلذل ىلا هضمب ىمس نا فنأي لحتاف

 | يزرخابلا لاق يردنكلا رصن ابا ريزولا نالسرإلا ناطلسلا لتق الو

 ُ ناطلسلا بطاخ

 ' الك كلم نمدازنو هلحم . لعاو هاندا كمسو

 ابقعلا هتلوخو ابدلا هلوخن هدبع قح تم ىلوم لك ىغق
 00000 الق فيرظ دصقمو فيطل يعم اذهو فاؤملا لاق)

 | تالآ نا بئاجعلا نمو : قهببلا لاق . ( مبحئانمو ءابدالاو مبحنارقو

 هدسجو دورلا ورع بوبصم همدو مزراوخ ةنوفدم يىردتكتلا لسان

 روهاسيط نانوفدم- هغامدو هتمحمجو ثيش رط ن٠ ردنك ةيرق دوق

 ىلع لاقو . كانه تنفدف نامرك ىلا .تاقن دقو نبتلاب ةوشحم هتاوشو

 ٍ كلذ يف يزرخابلا نسحلا نا

 ةيزعم هلعل ( )١



 (١  يزرخابلا نسحلا نب ىلع

 تامالع هبجو يف سمن ةرذطسم ردنك نم لبقا
 تايارخلا هلاثما عضوم ىّتف وهو ريمالا رود رضح

 تاناسلا تاع 8 ةعس هريدو ميحج وبف أ

 ناطلسلا مايا ةدم يف نكمت م بابلا بح يردنكلا لم لوا ناكو لاق |

 دي وهو نسا ني يع عيل يم هوت هاتوا ا

 بحاص تناهل لاق ريزولا هار املف ناطاسلا ناوبد يف ةرازولا ردص يف أ

 كلوش قلاش دق يناف ةلهاو بحرص ريزولا لاقف مف هل لاقق « لبقا » ٠ْ

 مويلا يف داعف دشناو ادغ دع هل لاقو هداثنا لبق هيلع علخ مث؛ « لبقا »

 ةديصقلا هذه دشناو يناثلا |

 يداو || 4 0 ترشد يداولا طشد 0 توقا

 اهنم |
 دادع هن وضخم ةدودمج د هرم نم ةليل يف

 داليملا ةليلك دادتمالا يف ابماو حابصلا داليع تمقع

 ظ هن
 دايكالا لع و مدافاو هرشن قن ور هنميداعالا ع

 هاشالا مس فرخ لظيغلاف هضاعا معد ال تاهه

 داوعالا قروم 4م حرسلاو حتوم ءابملاب كهكنم وملاف

 دافصالا يف ءائرق ”*هالخ اودرت لالضلا نيطايش اذاو

 هلثم ال برعلا ءارمال كلملا ديمي لاق ةديصقلا هذه داشنا نم غرف الف

3 



 * يزرخابلا نسحلا نب ىلع # 7

 يو هباوذ اهرذص

 | "جرش علاثمالا يفو روبشلالك "ابحت ىوملا .يف انيأر نا ىلا انشع

 | ابل اشملا يف يممدءامنم تدقوا اواوقرا. يق لع نم ندلا
 0 | بهذ تتبا يدخ ةحاس ناو الو ترطما ينيع نافحا ناو

 | [يلاو ينج يف قوشلا دقت 2 مهناوج نم قرب سبلت ناو
 | خركلا ىلا لقتناف مجلا ةدورب هيف اولاقو هرعش نويدادغبلا نحهتساف لاق

 نم سبتقاو مهقالخأب قاخيو ةدم اهقوسو اهءالضف طلاخو اهنكسو
 اهلوا يتلا هتديصق اشنا من مه احالطصا

 لوسرسيبحلانم كيلاىلا لوقت داكت ابص يلع تبه

 ليلعت اموبهو يتلع نم قرير ىلا تيس ىركس

 هرعش نمو . هعبط قرو هرعش ريغت اولاقو اهوئسحتاف
 ىلبلا ناونع بيشلاب لتبملل اصعلا لمح

 ا اصملاب ولأ هنا رفاملا كفصو
 الحري نااصعلا لمح نم ليبسسايقلا لمف

 | براهتلا براشم باتك يف قبببلا ديز مساقلا يبا نب نسحلا وبا ركذو |

 لاما نم ةيرق ردنكو) يردنكلا روصنمنب دم رصن يا ريزولا رابخاو |[

 ساجم يف هكيرش يزرخابلا نسملا نب يلع خيشلا ناك: لاق (ثين رط |
 نب يلع خيشلا هاجببف 4م4 ةنس يف يروهاسبنلا قفوملا مامالا نم ةدافالا |

 ًاهنادم لاقف نسحلا

| 

 )١( احم رن امبجر شع » لثملا «



 ١ 6 يزرخابلا نسحلا نب ىلع
1 ْ 

 بابسالا ةوقب رومالا حجم امناو فيعضلا ببسلاب تناام

 (” باصوالا ةرثكل بيبطلاىعدب امناو كيلا انتجاح مويلاف

 هلو
 قنحم !نايضغ رهو. هاش نان ٠ لعب نالذح وهو ا كقورب

 قئورو قورب ءوض هنتم يفو نماكتوملاهفارطايففيسلا اذك

 هلو
 يداب. وا رضاح نميدتنقال .' نلك اهنع تلءاسادتو 3

 يداؤف نباو امل تاقف ينَرت هوحن كفرط مراف كداؤف يفالا

 دربلاو ءاتشلا فصي, لاقو

 اًدورب نامزلا درب دقف سبلاف . ادولج ديلملا نم ءاتشلا سيل

 ادوسح ميحملا باحصال ادنف اتشلا رافظا هتصرق نمؤم 5

 ادوفسلاو .رانلا 2رح راتحم اهمئاجزا ,يف كالاوول

 اًدوقعقيقملا نم كيلعتددام اوملاؤفكساكر وس تيسر ١

 اًدوع كرخو ادوعانل قرح ابلمهت ال نيدوعلا بحاصأل

 رد يور امم ةديرملا باتكر يغ نمو

 هنيع تخص هجو ءام.نم . يوئرب اه طق ينيع ناسا

 هنيع تنط ءاه ترك نم . يوري ام.ناسسنالا 00

 يتلا هتديصقت هللا ماب مئاقلا حدم دادغب ىلا درو الو يناممسلا لاق

 )١( ق ةيشاح ) ناقاخ نب حتفلل امظوَس راكب نب ريبزلل ناتيسلا ناذه (



 « يزرخابلا نسحلا نب ىلع افشن

 رداساو ناأكو لاق . رده همد بهذو زرخاب سنا ساحم يف لتق لاق

 عيدبلا 000 بحاص هنهذو 0 ف 0 0007 يف هرهد

 ماا #1 دورا م د ا دروو هروح : نيس رمش

 لئاسرلا ناوبد ىلا فلتخاو ةدم هعم ةباتكلا يف عرش مث ةهرب ةرصبلاب

 يف هدروا أممو ١ ريبك ناود هلو لزانملاو تارملا يف لاوحالا هن تلقادو

 هسفنل رصقلا ةيمد

 ابغدص برقع يلا تبذج دقو
 اهقاس نع ةولج ةليل تفشكو

 هلوق هرعش نم تدشنا امو لاق

 مهرطف ديعيف سانلا سوؤر ةاكز

 يقدصتق ةمهك لغغا كسأرو

 هرادع طخ قاف أ1 تلق لو

 هريغل حيلملا طا بتكي نم

 هلو |[

 هلاجج هلالا احمو ىتلا اولاق

 هد نسامح لعنامزلا تك

 بلاس )١(

 هر ارح أمدجوف

 ةراكم اهدارف

 هرورح

 هروكمم

 رِبلا نم عاص هلل لوسر لوش

 ردلا نم عاص وبف انيلع كيفب

 [م.ةسملا هنيع طخ نسملا يف

 احلما تكي كشاال هسفنلف

 نانو ةلثم بوت .ءاسكو



 له :# نسحلا نب ىلع

 هيف هلو ([

 «نطارعا ...الب: .. ضرعو :>  لؤطرب الب" لوطي
 فنيمصت تايب هاحمو |

 ينانشد هلامو ديمعلا خيشلا ريثكنب ضراعلا اذهو يلام

 ين ارو هتنأر نبا هيشو  هبحاو هحورب داؤفلا وهو

 ينانجنانملا يف ينخيو يركذ  ادهاج لمخمو يردق نم ضفبو
 أ "7 يناتخ ناتحلا يف ديرب

 *( يلصوملا يوحتلا يشحولا نب نسما نب ىلع )ع
 رفظملا نب دم نب هللا ةبه جرفلاووا يندشنا ينلسلا لاق . ميتفلاوبا

 هسفنل يوحلا يثحولا نبا يندشنا لاق دما رنثن ىناكلا دادطا نإ |
 ءاعا كلز ا . نأك وا هام نم ين أك ىوقا دق عبررلا لع يبا ظ

 هرمجاف امو يرجاه هنا ل هنكاسف هلي يف 3

 « يخبسلا يزرخابلا بيطلا يبا نب يلع نب نسما نب لل
 مساقلا وبا يزرخالا نق قبيبلا قيطاوا لفوز: تس ونا

 يف بناكلا داملا هم روباسين يحاون نم زرخابو . ( حيحصلا وهو

 . رصعلا ءارعش يف رصقللا ةيمد باتك فنص يذلا وهو : لاقف ةديرألا

 كاملا جاتل يتلا بتكلا راد يف نابفصاب باتكلا اذه تملاطو لاق

 اذه تاقن يذلا هءاتك ينعي) اذه يباتك فيلا ىلع كلذ ينثعب و ارعماجم
 ؛+ب ةنس“يف تامو.لاق:(رصملاءارثش يف رصقتا ةدي

 لصالا فروت ىوعم حالصالاو : ب(١)

 دك



 * يناتسبقلا نسحلا نب يلع 154

 00 |[ ةتحقتا 'هتلدا : هتلق © ةتركسا هترقاع

 دوم نب دم ريمالا ةرضح يف اه ىنغي ناكت ابا نم هلو

 ارش نما كدحخ عامشك ينقساف ياخ 1

 نزلا دين ايمو اا را ملا © ع دقق

 بابشلا خرش عضل درت ختللا ١ ا كلظدن مثاف

 ْ ' رانك [ىوس تدفتسا زمر ” ايقلا 35م2 تضف ملف

 ظ كس ينس لئاوا يف دادغب ىلا ديمعلا درو 3 ميحرلا دبع نءا لاق

 | ديمع لجالاو هللا رداقلا نينمؤملا ريما 0و هنام علراو نب رشعو

 يف نآلا يننلبو دادنب نم جرخ مث هبناك بويا نب بلاط ابا ءاسؤرلا
 مزراوخو ناسارخ ىلع نيكلملا زغلا ةيقوطسلا كولملاب لصنا هنا م١ ةئس

 ظ ا ةمالس 4عم نظي ام اهنم راتخاف ةليلخلا مدخلا هيلع اوضرع ع ماو لبخلاو
 ظ رداقلا يف هتديصق نءو . ةعبتلا نم صالخلاو ةبقاعلا

 ظ هنأ, نينمؤملا ريما ريمن» قلاخ ريغ ةنموذ ينري ملو

 | هبالئيثلا نعالا ىتلا ناو مياكقلملا نعايند ال نع

 ظ هرعش نم ينغلب امنو

 ظ ةركتماةلطلا كلتل زاج "ها مل ولو ارامع تيار

 'هًروص ام دجْلا دارا ولف هقلخ ىلع هّللا دما ال

 ضراعلا ريثك نبا وجهم

 '0] نبا نم هيجر فيكف دحاو نبأ نم ريا يجرت انسلف



 11 * يناتسيقلا نسحلا نب ىلع

 ال نكلو هلعف كنكما امل كلذ ىلع رجافلا اذه كدعاس ملولف كبنذ نع

 هضايقنا لاز يىتح هطسو هاعدتساو دمح دشاف ةامح هراد نع رخانو ||

 ةبحت هتفرعمل ناكو مهيلا هدنع ليه الو نايلغلا يف هل يأر ال دمت ناكو
 نا دم ىلا مدملا اكّشو . دحاو دن ادحاو هس نيم لا محل ديمعلا |

 نم مييلع منتمم الو هثطو نم ناملغلا يتاب نكمي ةيرادلا نالغلا ضعن |
 هيلع لمجتسا لب اولاقف هيلع لمحتسيب ما اعبط اذه لعفبا لاقف نايشفلا ظ

 هدئاز هءوذ نمو قيسييررولا نم تميس ذا

 هدحاوب يدب اتلك مهفور عم نم تاسغو

 هدئاف مبيف سيلف ادملا ضرع مهب رضو ظ

 هلوقرومشم 2

 رثتط درو هيدخ ف غادصالا برقعمو

 يق يس اعاسم نا ”تيكلا 0
 رفظلا نسح ئاز - هيحو0 ايما ا

 رمقلا رق ةكمقلا رق 'قعاع قركا ف

 هلو
 06 ل 0 5 و
 هتحو ل -ا فرص فرصتم هبحو ةرع نحس يف قطرقمو

 هتحنز هلل (6)



 ْ ؛# يناتسقلا نسحلا نب يلع 9 18

 ظ لاق . ةقيقح دربتسم يرمعل وهو . هل همهف مدع هيلع لقثو هدربتماف

 | قالخالا نسحن ناسارخ لها ىلع زيت ناك لجرلا اذه نا ينثدحو
 ا ئنينشا ال ماد هش ءامغلا ناك هلطعلاو :فورمملا ةرثكو ءاشنللاو

 1 ةدراب ةديصق ءارعشلا ضعل هدشلاف هدءءور٠ ضئافو هتحامس نم

 ا نا يناودلا لارمو ةعقر يف نيني كف ةتنلا و خاو هنع لفغف ةيضرم

 ظ ناتيبلا تناكو لعفف هتاود يف 5

 يأت سانلا ءاجم نع ىمبطف ىعبطل ال كتوحه ركب ابا

 بالعلايف ىلع تسلا ناغ- ٠١ ديف عبطلا تولب ينكلو
 نع يقاودلا لاسو اهمس<تا الع فقو ايلف مايا دعل ديمعلا دس تعقوف

 هداعتسا نم هفلخ لسراف رفاس هنا هل ليقف هيلطن رماف هأيا هفرعف لجرلا

 )000 1 لآثو لالجالاب هاقلتو ةمرك او هل ماق هيلا لخد الف مسارف ةدع نم

 | 018 نم نسحاب تمس ام يناف تمعن كتمساقل كئاجهيك كحدم
 الا سيث. ال هنا اولاقو هيلع سانلا ًارهتساف هَترئاج نسحاو هلصوو نيتببلا

 مهلا ليملا ديدش نالغلاب اسهل يناتسهقلا ركب وبا ناكو لاق . ءاجملا ىلع
 هبحاو مدحا ديمعلا قاعف هليخ يف مالغ ةثام عبس دوم نب ديف ناكو

 نا قفتاف ةبقاعلا ءوس نم هيف ال كلذ يدب نا يركن ارا اي أح

 اولسف رادلا نعم يف ديمعلا مهمقلف تاديصتملا ضعل ن. امون نايغلا داع

 ناكو هذفن صرقف هيلا هليم فرع دق ناكو هنم مالغلا كلذ ب كيتو هبط

 هب ركل مثرءأو مدخلا ىعدتساو لزف كلذ نار ظن مييلع ًاقرشم دم

 ظ |نكصو كني هانيهو دق هل لاقو ديمعلا ىلا هذفنا مث ارسم 1 هون رضف |

 م



 ١ 6 يناتسبقلا نسحلا نب يلع :

 ريثك ناكو. ةقئاو' لئاسرو ةقئاف راعشا هلو.ةليالا تايالولا يلو اس أ ١ ١
 دقو ةلوادتم تاياكحو داقو رطاخ كلذ يف هل حارملاو وهللا يف ًابغار حازملا |! ا

 هرظن سام يف ىتح حازملا نمدب ناكو هلئاضف تعاشو هلئاسر تنود |

 ضرعلا ىلوت دق ناكو هيلع هعبط ةبلغل هعدب الف كلذ ىلع ىناعب ناكو |

 يدنع ناك دق لاقف عملا ركّذ ضرعلا سلجسيف هبدب نيب ًاموب ىرخ
 ٍبمصي .ةلاثم مهيلع تيقلاف بدالا لها نم ( مامم) ةعاج ةحرابلا |

 وهو هيف اوفقوف هلثم جارختسا
 دسج يف ناسأر هل ًالفط رجلا يف 6 تلعج دق فاطغالاو دقلا لا

 درح الب ابرض هبرضنو مرج الب قانخلا ساشا هنم تقيض دق ظ
 ةسبالا غضام نم جراخ ا هن رضن يعن هنم توصلا مهستف |

 لاقف . ردقلا اذه مهي م ذا ( هامسا لجرا ) نالف هللاو يتءاس دقت لاق مأ

 هللا لاطا تفرع دق هناويد يف ملعتي ناك باتكلا دالوا نم درما مالغ هل

 دق ناك هناك اردابم هل لاقف . لبطلا وهو ىممملا اذه ديمعلا خيشلا ءاقب
 جرختست ترص فيكف روعالا لخدتست كد يدبع كلذ هل دعا

 وبا ينثدحو مي رلا دبع نبا لاق . نورضاللا كلو مالغلا لحشت ىمعالا

 نب دم ناطلسلا ةرضحن ةرم دشنا يناتسهقلا نا ينغلب : لاق لضفلا

 وهو هؤامدن الو وه ةقرعب مف ىمعملا نم 35 دوم

 اهممأمم ىرولا قزر نيوحا امل قورع ال قاسلا ةقيقد

 ةفرخم وه لاق . هرسفف ههمشد ايش فرعن الو اذه مبفت ام دم هل لاقف

 . ىرولا قزر وهو ديرثلاو زيملا ابلسأوب مشميو ءاملا ام فرغي, ينالقابلا ظ



  لوسح نب نسحلا نب يلع 1

 هتمحر حانج العا 538 هيد اذخا هافك أم كلذ نم انالوم ا نيحو

 هللا مادا قدصتف .يلايللا عئاقو هب قوتيل.يلاعلا هعيقوت هسشن هتبلاط .هيلع

 0000 | داو: ارومشم ءاذقنا نيفوبتا ةدم ىف نيييقوتت هيلع هنيكك

 د ثلاث عبقو يف هتعمطاو ةئطبلا هن تزن نالا هترطلا دقو

 مقتسو ٠ هءاجر ققح نا انالوم ئاز ناف رظتناو اذه هءاتك ردصاو

 ىلع بحاصلا عقوف . “لجو نع هللا ءاش نا لعف . هءارو نم ءاعدو.هءاعد

 ةبأنا ربظاو ةرثع عبو ة ةمرح مدق هللا هدبا مساقلا ولا يديس : اهربظ

 ولو .قفخ مل ناك ايوق هنظو .قلخم مل ناك اي رط هقح داعف ةلاقا قمتساف

 ذاو هيلا ةطسبلا دد زم نم هفرصا ام هيلع ىضرلا مسيم ”تروظال رضح

 راثا وح اانم كلذ يف بنف قدص ناسلو ”ق> دب يل تناف تبغ دق

 اذه . دهعت ل ناك بتعلا رابخا ضحربو . دبشن مل "ناك ىتح طخحملا

 '00 ل هللا ءاخ نااللما هلاثآ امف ًاينغمو هلّما ايف ًايفاك ىيقوت بسحاو

 :*( يناتسهقلا نسما نب يلع
 ناو مدقتو . هد بادالا رود قرشا ريدا ديمعلا ركب ونا

 هسنج لْضافا لك ه.دا لضفب امسو : هسماو هموب لضفلاب هنامز رخات

 الو . هردق لبج ال مهني فورعم روك دع نانارخ لها قي رورشد

 هدلوب نيكتكبس نب دوم ناطلسلا مايا يف لصتا دق ناكو . هردب سمطي

 لئاوالا مولع ىلا ليعي ناكو ناتسز وكلا هدلق امل هيبا مايا ين دوم نب دم
- 

 ًاداوج اع رك ناكو كلذل تقمو هند يف حدقف ةفسلفلا يف رظنلا نمددو



||| 

 ل * نسحلا نب ىلع 9

 لاملا تيب ناوبد سابع نب دماح مايا يف داقتو باتكلا خويش

 *( ىحب نب دم نب نسحلا نب يلع )ع
 : لاقف هباتك يف يديبزا ركب وبا هركذ يرصملا نالعب فرعي

 لوصال ظفملا ليلق ناكو يناعملا يف قيقدتلاو رظنلا يوذ نم اًءوحن ناك
 ققدو ليلعتلا يف دّوجو نسحاف هيلع ملكت لصالا ظفح اذاف وهلا

 مم ةنس لاوش يف تام . ءاش ام لوقلا

 * يوغللا بيبح نب نسحلا نب ىلع
 ةمالا لاجر دسحا لاقف عاطقلا نبا هركّذ . ىلقصلا نسملا وب

 مضواو مبف برقب ديعبلا يمرلا لوانن' نممو نيزّربملا اهب ءالعلاو نيدودعملا

 ءابعاب ًاضهان . هيناعمو رعشلا دقنب ًانلطضم ناكو لع رونب تامهيلا

 هلوق هرعش نف . هينابمو بيرغلا
 لازالا يف ةماسا:نم رجال. تاو ايرشاساكلا
 يلاوملا ابش كاذ:دنغ يقال: 2 يتأك ١ ةغوارم |

 0 لوسح نب نسحلا نب ىلع ع
 نبا بحاضلا ىلا اهمتك ةعقر :لوسح نبا مالك نم . مساقلاوبا

 ةافكلا 0 بحاصلا انالوم : هيلع هدجو 'يث يف هيضرتس دابع

 بيس هبورب ال نم ىلع. بتع الف . قلاب ضراغلا» : ققدت 0١

 رطمقتسيو ا|هقراو ميشيف ثيف هلوط نم دعاورلا تاحنارلل فرشتس نا هنداوغ

 ةلهمملا . هئاونا ميدو ٠ هثايح بوصن قلخلا ءايحا ميد ىلاعت هللاو |هماحح

 ايالب ىلع ملسي نا هانمتو همداخ هاجر ام ةباغ ناكو . هئامم قوتف نم

 ظ



 :١ # نسحلا نب ىلع ١ ةطشاملا نبا ( 6

 ظ )0 ال تارماوما "” ضقت ميلعل ان تانك - فطا

 يف نيفرصتملا باتكلا خياشم دحا بتاكلا ةطشاملا نب نسملا نبا |

 ب امش هتأرو جارخلاو 6 روما نيملاعلا ناطلسلا لامعا

 لاقو نيعستلا ز واجو ةئامأثلاو رشعلا
 ةيح نيعس ناسنالا رمع اذا

 0٠) دعاو يىبر نا الا اثلعم لاق دق هللا لوسر نال

 سحب هيلا ناك لمت نع لزع دق ناكو لاقو

 اركش هب ردجاو 07 4 غلباف

 7001| سيحأل ةماركلا نبح 2 سعال سيحلا تاقق تسيح اولاق

 أ تاعاجلا مفر وا عبتتلا ثير انتداع لزعلا دعب ةلاسلا ند

 هلو

 | اهشرلادجا يك ناوخالاوخالاىلا هتضفا ثيدحلاب يردص قاضاذا

 هرك ذب اياطخلا يف انكرتشا تلقو
 ادبع امل نخا م هوربظا ناو

 ادبملا اط نال يش اهسمزلاف

 نسحلا نب لع تعم ماشه ن يلع نيسملا وبا ي”دح يخونتلا يلع وبا لاق

 تنعملا باوحن فورعملا باتكلا يحاص وهو ةطشاملان اب فورعملابناكلا

 ”1] 11 دماح مايا يف يباناكم داق دق ناكو ةنس ةئام غلب ىتح شاعو ةباتكلا يف
 رصتنملاريزو ناورم ن ل ايضفلا تفعل لف دومألا لع ىدس ساع نإ ىلع ب تل ١

 نسحلا وا يتثدح رخآآ عضوم يف لاقو . اني ذو لكوتلا ى كلا

 نم راص مث تالاملا ًامدق دامت ناكو ةطشاملا ناب فورمملا تناكلا



ْ 

 ١١ # نسحلا نب ىلع 9

 :* 'ىرقملا نمجرلا دبع نب نسحلا نب ىلع )+

 ةفوكلا خيرات ينراجتلا ناب فورعملا نبا رفعج نب دم هركذ

 ن نسما يلع وهو ةنماثلاةقبطلا ىلا 0 ةءارق خيرات ىمتناو لاقف

 ونا يدحو ميظع قلخ هيلع نقلت ًاكرابم العش ناكو *ىرقملا نمجرلا دبع

 ناكو مون لك يف سفن فلا قوف هسلجم رضح ناكلاف دعس نا نا

 رخآآو' نارقلا- ًاميظع اقلخ ءظفتحو قبسلل سانلا تن زضملا 0

 ناكو يلذحلا سنون نب نسحلا نب د سابعلا ونا مهنم اندهاش نم

 ةدع نم ةعبسلاب ارق دقو ناسللا نم انكم نارقلاب اظاقل ىلا
 لا وهو رادنبلا لالبإ يبا نت ” نيسملا نا" ذاوشلاب ارد 0

 يلعلاجر نمو . فينصت نتا اهفنصو فيلات نسحا نسح نب يلع ةءارق
 دحا ناكو زارلا يبوزذلا يفرزملا ناب فورعملا سابعلا ونا نسحلا نا

 © لدمملا ينامسمسلا نسسحلا وبا مهنم ميظع قلخ هيلع متو داهزلا لادبالا

 :* ةطشاملا نباب بقل, نسحلا نب ىلع اع

 نباب بقلب, لاقو قاحسا نب دمح هركذ نسما ابا ىنكي بناكلا
 يف مدقتو 8 يف ةعانص هلو ردتتملا مايا يف ناك "الط ةطشاملا
 جارملا ناك ١ تفل باوج 0 انضتلا نم هلو باسملا

 ب( :) « ذاوشلابارقو ه ررك ب يفو *« كلذ كذا: طقش لآ ||
 نباب مولظملا هبقلو » ( 1١ه ص )تسرهفلا يف ( 4 ) لدعلا ب (*) نيسحلا
 فاؤملا تاطلغ نم اذهو . ردتقملا وه مولظملا ةفيلخلا ديري « ةطشاملا

6) 



 ١١ نسحلا نب يلع «*

 يفانملا نسسملا نب ىلع اع (*
 | نب مهف نب كلام نب '' ةءانه ىلا بوسنم . للا عاركب فورعملا

 | نب ثراملا نب بك نب نارهز نب هللا دبع نب ناندع نب سود نب منغ
 | تام يوفللا نسملا وبا دزالا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب سمك

 | ةئسيف هبتك دقو هفينصت نم دضنملا ىلع هطخ تدجو ( هعضوم يلخا )
 لاقف ميدنلا قاحسا نب دمت هركذ دير د نبا مايا يف رصعلا مدقتم م.

 34 يساورلاب فرعيو نييررصبلا نع دخاو ارك ناد سلم لها نم وه

 [| نم هل هريغ لاقو . اهنف بوغرم ةدوجوم رصعب هبتكو دزالا نم ةليبق

 0000000 و ةليعتسم ةريثك ةنل هيف دروا. دضنملا باتك فياصتلا

 | درهما باتك يف هرصتخا مث فورملا رخآ ىلا ءاث ءان ءاب فلا فورح ىلع

 ' 000 ل بمرثلا ةلثما باتك هلو . دجملا باتك يف هرصتخا 5

 ظ مظنملا باتكو . فصصملا باتكو . ةغللا بيررغ هيف دروا لاعفالا

1 0 1 
 * ناورم نب ليضف نب . نسحلا نب يلع«

 بتكللا نم هل لاقو ميدنلا قاما نب دب هركذ لصالا ”يسراف
 لجو ًزع هللا لود نم ديعن مجعلاو برعلا تناك امو مانصالا تاتكأ

 ةبقب ةءانطاو ةءانه هما ( 59” ص ) قاقتشالا باتك يفو : انه ب )١(

 | وبا همسأ ( ١؟9 ص ) تسرهفلا يف (*) ( 18١ ص ) قاقتشالا باتك يف اهركذ



 ١1١ * رمحالا نسحلا نب يلع

 ناك: لاق ةلس ثدحو . هلمف ليججو رمحالا نم انيولق يف للحا نوكيق |
 هل عمتي لفءايمهت نا ءااينلا داراف وما دهاوش سانلا ىلع لما دق رمحالا

 نب هللا دبع لاق . هل ضرعي. مو عطقف رجال اوعقتجا اك يناسكلا باعصا

 نيب ناك: لاق ءارفلا بحاص 0 نب ةلس نع دحاو ريغ ايربخا رفعح

 اما لوقت لعجو هيلع محرو عمجوو برايل هلها ا يل قر نا ْ

 . هنع هللا يضر 0 ةءو ص اذ املاع ايفا دقل هللاو

 0 ياي 0 ظ

 رجالا يندشنا لاق لصوملا قاحسا دشناو . نآلا الو لبق قدصلا الا |
 هسفنل يئاسكلا مالغ |

 برطلا ضراب رورسلا ضاير ىدنلل اوعد قدص نايتفو

 وا لاقو . ةفيعض ةريس ًاتانا اضيا هل تأرقو لاق . تايبا ةعبرأ يفو

 0 ياكل اويل -. زيلا دم |

 ىوس وملا يف دهاش تبب فلا نيعبرالا ظفح .رمحالا ناك للعث لاقو ظ

 هلو يئاسكلا ةايح يف ءانرفلا لعام دمتم ناكو دئاصقلا نم ظفم 0 |
 ءاغلبلا نفت باتك . فيرصتلا باتك ف باصلا



| 

  1١١رمحالا نسحلا نب يلع «

 ظ ىلا ًابَدؤم اولخدا اذا ءافللا ناكو نسح شرف هيف ” يذلا تييلا هل

 اهعم هلزنم ىلا سلجملا يف الك لمح همايق دعب اوما مون لوا سلخ ممدالوا |

 ظ نيلاحم هل يعد هلزنم ىلا فارصنالا رمحالا دارا الف هل يهوبو هن لصوت

 ظ |0اوج عسا او رحالا لاغا ريثك نب عم هلك كلذ هعم لمخ

 أ امتاو تاناللا ضعب يف يردغ ' 7 هظففحت ع نم امذ سبل ةقيض ةفرغالا

 هل راد ءارشب صاف هلكأشم هويت كو وو راحال و اذه لع ماا

 لعُج . هدنع نلو راج هل مقاو مالغ هل بهوو ةباد ىلع لمحو ةيرراجو

 ودغيو ديشرلا دالوا هيلا جاتحن ام نقلتبو ةيشع لك يئاسكلا ىلا فلتخي

 هيلعزوضرعيف نيم وا ةىصربشلا يف مههتأ, يناسكلا ناكو مهنقليف مهيلع
 ملف هاضريو رمحالا ممملع أم ديشرلا ةرضح

 ظ راص ىتح كلذكر مالا لزي

 يناسكلا باصتما رئاس ىلع مدق ىتح بدالاب فرعو هلاح تأجو ابوح

 يرعسلا مبللا نب دم ثدحو .. فرعي. الو رك ذ هل كلذ لبق نكي و

 هيف كوالا روصق نمارصق لخدنف مدملا اناقثت رجالا انينا اذا انك لآق
 انيلا مفدي وو نينمؤملا ريما راد الا هلثم نكي مل ام هتقو يف ءاتشلا شرف نم

 فلق دق دولا دغاكلا رئافد 0 0 0 (0

 00 لا 0

 أ هىدن نيب بارتلا يف سلجنو هباب ىلع انل ساجف هئاسكب لّمتشا دق ًاسرعم

 ا,ظفحب هلعل (5) سردي, طقس هلعل )١(



 ١٠غ * رمحالا نسحلا نب يلع »#

 رادلا نم ف قاسكلا جرخ اذاف هناكم ىلا عجر قادكلا لخد اذاف ةأنأ ظ

 زواحو 8 ىتخ هل نأ" "" نا ىلا هاشامو هدس ذخاورتسلا ىلا هلا

 (9 ةلأسملا دعب « ةلاسملا ملتي كلذكل لذ مف بابل ىلا فرصنب مث براضملا |

 يف مضولا يفاسكلا باصا املف ايمن ارلسب انطق ناكو دكا وق تح

 بود نم مه دانرب نأ سماف هدالوا هتمزالم ديشرلا هرك هند و هبحو

 انسلو كعادون نا سحن نحو تربك دق كلنا لاقو هب يضتري نم هنع |

 بانبف لجرب مههتأ, نا قوتيو كلذب عفادد لمجل كييراج كنع عطقت
 ١ نم تنا انت ل نا هل ليقو دّدشو سمالا هيلع قبض نا ىلا هعضوم ىلع

 ديري هبوبيس نا هغلب دق ناكو حلصي نم مل نح اندترا لجرب كلاعصا

 ىلا لخدب نا ىلع مع مث كلذل قاقف شفخالاو دادغب ىلا صوخشلا

 لاقف هناخصا نم دتشا نمم سبل نمو هتيحان ىشخم ال نم ديشرلا دالوا ||

 دالوا ىلع كفاختسا نا تمزمع دق لاق . مين لاق .ريخ كبف له رمال ظ

 امنا يئاسكلا لاقف . هيلا نوجاتح امب يفا ال لعل رمحالا لاقف ٠ ديشرلا

 رعشلا يناعم نم نيتنثو ومحنلا يف نيتلئسم ىلا موب لك يف نوجاتحت
 هظفحتتف كلذ مهيتأت نا لبق موب لك يف كلتا اناو ةغللا نم فرحاو ظ

 ترخا امئاو هاضرا نم تدجو دق لاق هيلع اولا الف . .من لاق .مهملعتو

 لاجر نم هلع انت ترتخا امنا هل اولاقف . مهل هامساو هيدجو ىت> كلذ

 هلثم يباحصا يف دا فرعاام لاق معلا يف مدقتم دحأب تأ و ةيونلا

 شرفو رادلا ىلا رمحالا لخداف هريغ كل ىضرا تسسلو ةنايصلاو مهفلا يف

 ىىقق(؟) هلباوب :هكناىلاقا



 | نم ةلانسا لكي اهعمس ناك ول ابعماس دوب

 اقع ةلاسأا نع هقب رط يف هلءاسورتسلا غلبب نا ىلا هاشامو هدبب ذخا مث

 | « ينازرملا» ب | )١(

 ١١ نسحلا نب  رفعج نب ىلع 6*

 اال ايفا نظ ارت قلقا لع رذحاو 205
 هممو

 رجبلل عضعضت دق يلق نا الا ٠ رمبا ىلع دودصلا لوط نميلقو

 يرجح ةعمد ىلع الا يقتل اه 2 يتتمرص ذنم نافجالا تمراصت

 هئمو

 افصر دق دجلا رد ادقع ديلا يف ابن. .تمظل ركب ' ةيفاق براي

 *« يئاسكلا بحاص رمجالا ع نسحلا نب يلع

 و نسحلا ونا رمحالا يلوصلا ينم نب: دخت لاق "”:يناعما لاق

 ”0000ا بدأتلا نم طق دحا ىلا رضي مل نيمالا :بذؤم نسملا نإ
 هرك ذ اهف رمحالات امو . كرابملا نب ىلع همسا رمحالا دو واد نب دمت لاقو

 ) را تام لوب لآوطلا ديمس ابا تمعس لاق: جرف ن..دنحا نع كولا
 | ثدحو . 04 ةنس ءارفلا تامو ١54 ةنس هبسحا لاق ةدم ءارفلا لبق

 | نع يورسكلا يدبم نب يلع نع رفعج نب هللا دبع ىور لاق ينابزرما
 )1 يقابكلا .تحاص ديحالا ناك : لاق يئاسكلا سحاص مداق نبا

 | الو ةّبرعلا لع بحب ناكو ديشرلا باب ىلع ةبونلا ةلاجر نم دنملا نم
 ظ يئاسكلا ريصم دصرب ناكو هب ون ريغ مايايف الا يئاسكلا س اا ىلع رد

 | هناكرب ذخاو هاقلت لبقا اذاف موب لك هقيرط يف هل ضرعي و ديشرلا ىلا



 /١١ * رفعج نب لع #

 ىركلا منطو مادملا وفصو ءاجرلا قدص لدعي كلاصو
 ىرعت .اذ اف كاري نا ىلا - قماو نس نفتلا تا

 « يدنسلا ىلع نإ رتبخي, نب يلب
 دلو لع رصم نم ةرهاقلاب ًايقم ناكو يلقصلا عاطقلا نباب فرعي

 ناك ىذلا هللاب رم الاب بقلملا ريزو يللا ردد شويا ريما نب لْضْفألا
 ناكو 4مم ةنس هدلومو رصع 4 ةنس عاطقلا نبا تامو ًابلقتم سبا

 دم ركب يبا ىلع أرق بدالا نونفو ةيب رملا لع يف رصمبو هدلبب هتقو ماما

 داح ني لعامل حاملا باتك هنع ىور انمم ناكو يلقصلا ربلا نبا

 قاف آلا ميج يف باتكلا اذه ةباور تروتشا هّقييرط نمو يرهوملا
 0 ءارعش يف ةريطخللا ةردلا فاتك ؛ ايم كاست ظن عاطقلا نبالو

 نب رشعو ًارعاش نيعبسو ةئام ىلع ِتلّتْشا ةيلقص ةربزج ينعي, ةرب زملا
 . ابلكءامسالا ةينبا هيف عجج ةغللا يف ءامسالا باتكو . رعش تيب فلا
 اهريغو في رط نبا لاعفاو ةيطوقلا نبا لاعفا هيف بذه لاعفالا باتكو

 وبا دقعا اهيلعو ةسيفن حاحصلا باتك ىلع شاوح هلو . تاداجم ثالث يف

 . حاملا يثاوح نم هيلع ملكت مي يوحملا ”يرب نب دم
 قررا تانك راعشالا يف رومتلا دئالفو زوذشلا دئارف باتكو
 ل 0 :ةيلمالاا تدك ةيلقص رات ” ليذ باتكو. يفاوقلاو

 3 اهدوجا نمو هلعردق ىلعتسسيل راعشا عاطقلا نبالو . لاعفالاو ءامسالا

 اًدرولا تبط هشنحو ةضور نم ولد : نا كايا

 ب ب(و») 5ذ



 ؛ رفعج نب  ناور“ نب يلع يا

 | نم هريغو قيلاوملا نب روصنم يبا ىلع بدالا أرقو ةفللا نقتا دق الماك
 . هيلع داقتنالا دب دشا ام "يلا عقب لو لاق . ريثك رعش هلو هبرصاعم
 ظ هللا ديبع نب ىجح ريمالا دصق دق نآكو . ه0 ةنس دعب قشمد» تامو

 نيثيلا 0 اروإك ينكر هد ف يدبزلا

 بعتو ذل دس نم كرب لف مك انغم قنكلا رفع

 باقنملا نسحب مكنع ىثألاو ١ قل .5 1 و

 ةديصق نم هلو

 لح رس نم ترمضا الك . , نتملا بوصن عمدلا كته

 يملا ثح يف هللا نوقتت اما فيلا ىلع يئالخا اب

 ظ :* بتاكلا رفعج نب يلع +
 | باتكيف مكاملا لاق . رعاشلا يوما بتاكلا يسرافلا نسما وبا

 ظ | همالك نم هنع ت تقلع ملعلا لها ن نمو ءابدالا نايعا نم ناكو رواسبن

 | وسطا تع م املا لاق .روباسين نكس . ةبؤرلاب هفرعا
 مهلا نب يلعل انودشنلا ارح عنطصي ملاذا ميئللا نا لوقي

 ءافملا مدق اوعّداف مك اخا ملذخ مهل لاقي نا اوفاخو
 بودا يبا ىلا ناربم نب ديمح ىتك لوقي ىتاكلا نسملا ابا تعمس لاق

 هريزتس يمثاملا
 ىرذلا يف مشاه نم لح نمو ىرولا عرق اب ىدرلا كيقا

 ىوقلا يههاو دولا نحنا اذا بيغملا يف هدو نم كيدشبو

 ةيباورلا ب ق )١(



 ١١ه 6 ناورث نب  دمحا نب ىلع

 قدك

 يام صماالا نسح افراع اضاف ناكو هريغو قيلاوملا روصنم يلا ىلع ظ

 توفي يذلا ريثكلا بدالا بتك نم بتك دق طبضلا ديج طخلا |
 رصملا |

 ٠ ديرب نب يلع «*
 | ةاورلا ءابدالا نم ءاربكلا دحا ”' نسحلا وبا ىسيقلا ةماعد وبا

 نب يلعو : لاقف رصن وبا ريمالا هركذ ( هعضوم يلخا ) تام ءالبنلا

 ةريثك رابخا هلو روبشم هتينكب وهو بدا سحاص يسيقلا ةماعد وبا دنرب

 ن دوعو صهاط يأ نءا هنع ىور ةيهاتعلا يباو ساو ينا نع ىور

 ظ "” اهريغو يدنكلا دمع
 +) ماسلا نب ىلع 6

 لها نساحم يف ةريخذلا باتك هل سلدنالا لها نم نسحلا وبا

 رافسا ةعبس يف سلددالا ةرب زج ينعي ةرب زملا

 *ي يدنكلا نسما نب ناورث نب يلع اع

 يدنكلا نسملا نب ديز نيبايبا نيدلاجات مع نبا وهو نسما وبا
 هتارو لاق . روالتا نه هلصاو لاق . ةدب رلخا يف داعلا هركذ انحش

 اليوم ..ووبخلا لي ةقرملا ايوب .روفولاب لضم قشمد»

 ًاسرا ًالضاف ًاسدا ناكو :هلؤطب نيدلا رون.نم ًاقوشم اخ

 تسرتفلا يف هركذ ىرح دق (4) لسالااذك (0 كل ب (97 0

 تاب حن عم (40)

01) 



  « 6١دحا نب يلع *

 ايل طرا ف و لصراس نو امانما ف هدعأسل ناف

 بطملااهريغيفواناكهضرا يف هأجاف هايد نم لم اذا ىتح
 « يروباسينلا لاّرغلا نب دمحم نب دجا نب ىلع«

 ظ ةنس نابعش يف تام لاقف قايسلا يف رفاغلا دبع ه د نسمحلا وبا

 ْ ةءارقلا ةعا هوحو نم لماعلا دهازلا 'ىرقملا مامالا 1 لاقف هفصوو ةضأ5

 || تاياورلا فالتخاو تاارقلا هوجوب فراعلا قارعلاو ناسار نبروبشملا

 باش هاندبع هيف ىوتفلا هيلو للعلا نم هب قاعتب امو وحنلا يف مامالا
 ينثمارلا رصن يبا هذاتسال آامزالم ليصحتلا ىلع البقم داهتجالا ريثك

 | مزلو ايندلا نع ديلا رصقو عرولاو هقفلا يف هيلع دازف هب جرح ىتح "ىرقللا

 ظ دالبلا نم 215 ناك ىت> دهزلاو فوصتلا قزرطو ةدابعلا قل رط

 | هرب ”لتخا 3 رءانجلا يفالا هدب نم جرخم ناكام لقو ه4يم دافتسيو

 | هتوق تطقس نا ىلا ةدم هيف قبف ليوط ضرم هباصا مث هرمع رخآ يف

 وحنلا يف ةديفم فيناصت هلو تاق ريظنلا مدع هللا ءاضق هكرداو فعضو

 يي رغما فلخ نب روصنم ن دم أو يصفحلا يعم تاارقلاو

 *( يركب نب دمحا نب يلع «٠
 نسحلا وبا ( يركب نب يتابلا دبع نب دما نب رم نب يلع ليقو )

 ها/ه ةئس ناضمر ايلا رشم نمان يف تام ةيماظنلاب ىتكلا راد نزاخ

 | ةفرعم هل . جزالا باب لها نم ناكو بقعي لو "' ةيدرولا يف نفدو

 ةيدرولا ب (7) ريشع ب )١(

٠ ُ 

| 
 ا
 ا
 ا

 ا

00 
 ا

0 

 ظ



 8 * يدركجنفلا دمحا نب ىلع »

 | « يدركجنملا دمحا نب لع اع
 الضاف اسدا ناك. بردلا دح ىلع رواسب ىف نه ةيرق دركجنفو

 ه١+:ةنسا تامو ."” هيلع ىتاو يتاسلا باتك ةبطخ يف .ينادملا هل ١
 دمحا نب ىلع مامالا : لاقف حاشولا يف يتبمبلا هرك دو:ةئلظ نإ

 ةعانصلا خيشو هنارقا ةياو هنامز ةبوجعا لضافالا خنيشد بقلملا يدركجتلا

 دمحا نب ىلع :لاقف ”يسرافلا رافغلا دبع هركذو . ةعاربلا براوذ يطتمملاو ||

 كلس يف نيراجلا رثتلاو مظنلا بحاص عرابلا بيدالا يدركجتا
 جرو انكتلو هريغو بردالا دمحأ نا بوقعل ىلع ةغللا ارق ةسالاسلا

 ناضمر رشع ثلاث يف روهاسينب تامو هرم رخآ يف هتمزل ةلع هتباصاو اهمف ||
 هسفنل يندشناو قبلا لاق . هذه ةنس |[

 الص الو هش ريال ":ةءوس ناقتا ١

 احابص ممازحا ليلل هيف نوسلبلا رصب له
 اًارتساف تام نملىبوط ءانع يف هنم مبلكو

 هلو
 هنايضو هروم“ بيشملا ىو هنامو هنسحن بابشلا لو

 هللثش نذؤم بيبم رون هنكل ىتفلل رون عبيشلا
 هلاقل نود ءارتفال حورال همكحمض راوهللارك ذب جمللاف

 هل

 ا ..برزه همك نعال هيلا الا «بلقتم ديلا ١



| 

 ْش #« يدحاولا دمحا نب يلع ١١

 ال ارمتو فزني الرحب ناك هنا ا. لدتسيل هتافنصم يف رظنيلف هكردب مل

 أ هريسفت اهنم ءزج ةئاوسجح نم رثكا هتافتصم نم هيلع تأرقو ربس
 | ضاشملا ”تبثا ولو اهريغو نارقلا مع يف لماكلاب نونعملا هباتكو ريبكلا

 | دالبلارئاسو روباسيت علت نع نم معلا اذه مهنع تسبتقاو مهتكردا نيذلا

 ظ 3 ف 000 هللا تر | دقو طا لبو بع لاط اتوا
 ا
 ا

 | ىتح هردنص ف ةراح 0 نأ 0 3 هلامثعا 1 ا ذلاغإ

 نا دعب اذه . نيقيلاو ملعلا رون ىلا :نينقلاو يزل هللظ نع هجرخم

 | احراق جالا قرطب ايدترم وحلاو بدالا ةعنص يف ًاضان سم لماتملا نوكي

 م 8 ضئرلاو . نيسبتقملا نم َيحْرْلا عذجلا اماف.جاهملا كواسس يف

 | يف طبختمو .حاتفملا هنع عاض اقلغ لوازك باتكلا اذهعم هناف .نيئدتبمل

 : حابصملا هيا ليل ءالظ

 ركب حاكت ديرب نينعك ىباي وهو 00 قتف لواح
 ةركذنو نالجحلا ةسبقو تقولا ةلابع باتكلا اذه نا مث: مالكدعب لاق مث

 لوطلا يخراو لجالا ىسلا ناو لكراو لح ثيح لجرلا اهحصتس

 رانب ههحضنا باتكب هتفدرا راذعلا سيشملاب عفاتب ىتح راهنلاو ليللا ينراغناو

 ام فئاطلو هتبتك ام فئااجت هنمضاو ةركفلا قاور ىلع هددراو ةنورلا

 000 دلل هلل تسراب ريسفت يف لؤعملا هللا لغو هتعجج

 هر

 ريس هلعل )0( قتر هلعل )١(

 استيساز + _ كتيشنل سيشل 2 تلمح كيب ح فس ا

 070107100 ا ز ز زذزذ]زذ]ذ]زذز ]| ]|0000 | # | |0000 ببببب“““ 77-7 -“



 ١6٠غ * ىدحاولا دمحا نب ىلع

 . هدنع ام ررغ تفزئتتسا ىتح اندنع هماققم يف ةدم هتبحص دقلو بارعالا |

 ىلا تفلتخا يتاف ةمثالا تارايتخاو راصمالا لها.تآارقو ناقل
 نارقلا هيلع تأرقو هللا همحر يتسبلا دمحا نب يلع مساقلا يب ذاتسالا

 ركب يبا ذاتسالا ةقي رط رثك أ هيلع تأرق ىح ىصحن ال ةريثك تاهتخ

 نب ديعس ناممع يبا نيمامالا ىلا تبهذ مث ناربم نب نيسملا نب دمحا

 امهملا تهمنا دق أناكو يسرافلا دك نب لع نسحلا ياو يريملا دمحم

 خعاشملا ةيؤرو نسلا ولع يف مباصال املبلا نينو ملا اذه يف ةسايرلا

 تأرقف اهب قوثولاو ديناسالا عافتراو مولعلا ةرازغو ةذمالتلا ةرثكو |
 . هقيفوت نسحو هللا نوه ارفاو أظَح امهنم دحاو لك نم تذشا)
 ىلع يبا بتكانل ىورو ناربم ننا تافنضم ديعس ذاتلمالا لس 0

 نإ نع تاور قع جايا باك تشب هي كال 00
 دمحا قاحسا يبا ذاتسالل تغرف مث ريثكلا قالا يتءارقب عمسو هنع مسقم

 ميو . عرج لب ءايلعلا ريخ ناكو هللا هرجر يلعثلا ميهاربا نب دمح نبا ظ

 . مردص لب ةمالا دحواو . مرفن لب ةمثالا نيزو . مردب لب ءالضفلا

 هب تعفر يذلا نارقلا ريسللا ني ناببلاو :ففكلاب بقلملا ريسفتلا هلو

 بوبه تبهو . راحلا يف كافلا هب تراسو . راعوالاو لبسلا يف اياطملا ||

 ا راطقالا يف حبرلا

 رخلاو بلا يف يرلا بوبه بهو ةدلب لك .يف شغل ريسم راسف
 يف ةليذفلاب هل اوّرقاو مبلحن فالتخا ىلع ةمالا ةّفاك هيلع تقفصاو

 نمو نيرّقلا عطقنم هنا لع هيو هكردا نش هلثم ىلا قبسي ملام هفينصل

1 



 #« يدحاولا دمحا نب ىلع ١١و

 هباعصا ركاذاو ثحباو ظفحاو قلعاو ًارقاو عمسا اهبورغل ججرخاو ممثلا

 ينبتاع ىتح ةغللاو نيواودلا نم ريثكلا هيلع تأرقو راهنلا يفرط نبي ام

 هقح تييضق الا رعشلا نم ًاناويد قبن ل كلنا لاقو ًاموب هللا همحر ينحش
 لجرلا اذه ىلع هأرقت زيزملا هللا باتك ريسفتل غرمتت نا كل نا اما

 | اثي أم برق لع تنا هكرتتو دالبلا ىصقا نم ءادعبلا هنأ يذلا

 تبا اي تلف . يلعثلا ميهاربا نب دم نب دمجا مامالا ذاتسالا ينعي راوملا

 مل .بعتو دحي بدالا م كحا مل اذاو دمرت يذلا كلذ ىلا اذهب ردت امنا

 ىتح .مايالا نم 1 هترايز بغا مل مث.بثك نم ريسفتلا ضرغ يف "مرا

 رشو يابص عم يف تنك امل يناف وهلا اماو . ماجلا ردق اننيب لاح
 رب رضلا ميهاربا نب دم نب ىلع نسملا يبا خيشلا ىلا تءقو يتبيبش

 قرط قياضمي مولعاو هضماوغو وحنا فئاطل يف هنامز لها عربا نم ناكو

 يجب رذتأ درجت" يدا ريملا مسوتو "يف سرفت هلعلو اهقئاقحو ةبب رعلا
 ىتح هدنع ام نونكم نم فيش ينع خد لو يبدأت لاوكو قرف
 آرلو ٠ هذاتساب ذيلت دعس ام لضفا ه. تدعسو . هذالفاب يترثاتسا

 000 |١ نم اس رف هنع تفلعو يناعملاو فيرصتلاو ومنا هيدا

 للعلاو ضورعلاو وهلا يف هنافتصم رثكأ هنم تمعسو ةلكشملا لئاسل

 نبال ةءاغلا باتك يف ةبترملا ةءارقلا للع يف ريبكلا د

 هرهد دحاو ناكو يلام يبرغللا نارمت وبا خنيشلا انيلع درو مث ناربم

 ةفرعم يف هوأش هانم نم دحا قمل مو هلا 5 يف هرصع ناو

 مرارمل ب : يف ق(١)
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 44 * يدحاولا دما نب يلع #

 ابو ابن نييلا يوحن دلحو ًانعاظ ينع ربصلا نسح عبصاو
 ايشنع, ءاشلإلا امد :ةينهافلا "5 1 ني ةتيرسفل ١ مدقاف
 ايدحن كدب داع وورش ضورو 2 .ىولاو دولا اهدس ويطل

 ايا دق هبح ريمغ يداؤف نمايو دلاو مركا نب اي حور كؤادف

 هل دشناو

 'هعسلاو بحرلاب ضرالا ىلعتنقاضو اهراوع تدداو ايندلا تهوشنت

 هعب راب ينع نأب دق نم عيردوتل أهرام ءايض يىنيع يف لِظاو

 "هعدلاو سنالاو لكلاداع داع ناف ىركلاو ةّرسملاو يشيعو يداؤف

 يف ادبج لآ مل يننظاو : طيسبلا ةمدقم يف يدحاولا نسحلا وبا لاقو
 ىلع يرم ونس هعستو اذه اننامزب قيلي ام بسح علا اذه لوصا ماكحا
 اذه يف هيلا تجتحا اذك تسسدتقا ىتح دجلا هلو هللا قفو دققف اهدادعا ةلق

 يبا خيشلا ىلع اهتسرد دقف ةغللا اما هنداعم نم هتذخاو هناظم نم بابلا
 دق ناكو هللا همحر يضورعلا فسوب نب هللا دبع نب دمحم نب دمحا لضفلا

 ىورو مهملع ًأرقو رابكلا خئاشملا كرداو بدالا ةمدخ يف نيعستلا قنخ
 تتكلا نم هريغو برذهنلا باتك هنع ىور يرهزالا روصنم يباك مهنع

 د# نب رهاط رصن اباو يدسالا مساقلا باو يرماعلا سابعلا ابا كرداو

 معو ةغللا ةعاو ةغالبلا ناسرف اوناك ءالؤهو يجخرلا نسملا اباويربزولا

 ىلع ينراوخلا ركب وبا ذاتسالا هفلختساو هنع ىورو مضالا سابعلا ابا

 نم لودقلا ىلع تاك از دتسألاو رابكلا تافنصملا هلو هتنيغ دنع هسرد

 عولط دنع هياع لخدا نينس هتمزال دق تنكو وملاو ةغللاب ءالعلا



 اتسم 6,

 "الا تاتكو ٠ ””. لوضملاو تاوعدلا :باتكو .. :لوزنلا بابسا

 لياتكو . 9 ِق ل ف بارغالا تاتكو . يللا حرش ب ناتكو

 نارقلا نع فيرهتلا 2 تداتكو خدش هيلع هللا ىلص يب :لأ ريسفت

 ةمالا نم ةفئاط »4 جرو ليس سيردتلاو ةدافالل دعقو . به علا

 نم ًاظوط ليس شاعو 5 ةدافالا لح اوغلبو هيلع اوأ رقو هم ومع

 ماظعاو مارتحا لب ًاقيقح ناكو مارك آلاو زازعالا "” نيعب هيخاو ماظنلا
 مهنف ناسللا هطسو نيمدقتما ةثالا ىلع هئارزاو هزمت نم هيف ناكام الول

 عيمج يل زاجاو رفاغلا دبع لاق . هنعو انع هللا امنع مهصانع قيلي ام ريب

 نسحلا وبا : لاقف يروااسينلا رفظملا نن نسملا هركذ "' . هتاعووسم

 هيف ليق يذلا وه يرواسيلا يدحاولا دمحا ن ىلع

 يدحاولاب فورعملا انملاع دحاو ف ماعلا عمج لَو

 هرعش ررغ ن.٠و لأ

 ابحرمو الها سوط نم ًامداق ايا
 ايدل تابيدغ .ايسأ .نثل ىريمإ

 ةبابص بهم دجولا ريسا لظِي

 امترفز ول اهتحم دق ةرفز يف

 ينتكر مو, تيساق ةعوا مو
 الظن ورنا فلبلا رابتا دامو

 :ل| ريسفت يف نيباتكلا ب يف انه رك ذ (*) ينعي ب (؟) لوصفلاو ب )١(

 فيرحلا يفن و

 اهلا ثنه ام مايالا ىلع تبيش

 ايذعم كاوه» يف ب كبح

 اباقتم اضغلا رمج ىلع يشعو
 ابوذم ىسما نينرقلا يذ دس ىلع

 ابشن نيح ردبلا :كنم ظحالا

 أبهمغ ك0 حابصالا اتم داو
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 ةرا/ *« دحا نب ىلع »

 ليلخلا ةنباعملا بىلط اذل "نئمطم ناعملا هل تاقف

 ساون يبا لوق هنتدشناو يديجلا لاق

 سيلبا هضوري هعد مث بحب م يذلل '"نضرع
 لاقف قيّقحتلا قيرط يف تنا لاقف

 قرشلو يرسي قملا روف هعدو 2عماسسفنيف قلبا هجو لوق نبا
 راطم نوما ذيقلا سن اك : هراخن .ىشو ًاققو 00

 * يدحاولا ىلع نب دن نب دمحا نب ىلع

 اذه يلعن وخا اناكو . راختلا دالوا مو ةواس نم نق نسطاولا

 ليعامسا نب رفاغلادبع اههركذ . ثدحو للعلا ىور دق لكو نمحرلا دبعو

 هوخا تامو 454 ةنس يدحاولا ليع نسما وبا تام : لاق قايسلا يف

 وبف نسحلا وا اماف رفاغلا دبع لاق 0 دبع

 ةابص قفثا :هرهد. دحاوو هرصع ذاتسا يولا رسفلا ف . مامالا

 ةمالا مالعا ىلع فاطو ةمئالا ىلع لوصالا نقتتاف ليصحتلا يف هبابش ماياو

 ريرضلا نسحلا يبا ىلع ومتلا ًارقو سردالا يضورملا لضفللا با

 ليصحم يف " يبلاعثلا سلاجم مزالو دئاوفلا بلط يف رفاسو ينزدنبفتل

 فينصتلا يف دخاو . مصالا ب باعصا نع كلي يدامرلا كرداو ريسفتلا

 ريسفت يف لك طيسإلا باتكو . طيسولا باتكو . زيجولا باتك مم
 باتك هلو . ريقنتلاو ثلا يف ناسحالا لك نسحاو ديجملا نارقلا

 . ريسفتلا بحاص دما قاحمبا وبا وهو يلاعتلا لاق اذنه ىف ةيشاح يف 0

 هطخب هتدجو اذكو ئلعثلا نولوةي سانلا رثك او

090 
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 0 ©« مزح نب دمحا نب يلع # أل

 (| لوقت لعام فانصا ركذيو ملعلاب اهبف رخفم ريشب نب نمجرلا دبع ةبطرقب
 ٍ ايف
 | برثلا يلطم نا يبيع نكلو ةرينم“" ءامسلاوج يف سما انا '"
 | بهللا يركذ نمعاضامىلعدل علاط قرشلا بناج نم يننا ولو

 '00] فلكل شحوتسيناورغالو  ةبابص قارملا ” فانك ا وحن يلو

 '0ركلاو فساتلا ودم ذئنيخ مهبف ىللحر نمرلا :لزت ناف
 ا زيبتكلا هب يجب هنع ام لطاف رضاح وهو هتلفغا لئاق 5

 | برقلا -هتفا ملا دانك ناو  ةسق ادم نا ىردت كالاتف

 ” مذ مراد نم ءرملا ٌرثدو هلل اوقوشن مهنع باغ نم ابجياوف
 | نيس " هبهاذم حبف هلا ىلع 2قيضل ينع قاض انكم ناو

 ١ بدج هبصخ لنا مل انف ناب عيضل ينوعيض ةلاجر ناو

 | بنذ ىلا يننلاب نم ىلع سيلو 2ةوسا ريخ فسوب يف يل نكلو
 ظ ا بتع قداص ىلعام ميلع ظيفح يننا قدصلاو قملا 7” لاعن لزخ
 أ ري

 ليحر "اليل هل انك حورو مسج ليحر كات يخا لوق

 "أ (عملعكنذ نديل عبط ) بيطلا حفن بحاص اهدروا تايبالا هذه )١(

 | «هيماهم » حفنلا يف (4) « قافآ » حفنلا يف (") « بولقلا » يديجلا (0)

 "|| مزح نبال ةيناث ةمجرت لعج هاف نيتببلا ق بحاص ررك دقو . قبس يذلا
 أ هنع هاوسو : يدبجلا (7)



 85ه 6 مزح نب دمحا نب ىلع *

 نيبكلا هءاتكو نيضنلا قاللخ ا تاتلكو ١ اهلم بجاولاو بدنلاو همنا صو

 سابتلالا فشك باتكو . لاصحلا باتك مهف ىلا لاصيالاب فورعملا ||

 يف لئاسرو اهريغ فيلاوت ىلا سايقلا باككاو ىهاظلا باكا نيبام |

 نبا هبتك نم هل قرحاام نصي هرعش نمو .اهددعريثل 3 ظ

 هلوق دابع ظ

 يردصوف وه لب ساطرقلا تعفن. يذلا وقتال ساطرقلا اقرت |
 يربق يف نفدبو لزنانا لزميو يئاكر تاقتسا ثيح ىبم ريش |
 يرد نم سانلا ى رييكملعب ولوقو  دغناكو قز قارحا نع ب |

 وتس نم: هلل نوغس أم. نود 5 ةءدب باكملا ىف 5 اودوعف الاو

0 
 دمحا نب ىلع ىدوا ممل ليقو اوردابت دق يل راوزاب كياك أ[

 ددخم دخو ىرذت عمدا 5و كجاضو كانه نورت 300

 دلل قيض ىلا الوم لهالا نع ًانعاظ لحرا موي ينع هللا افع |
 دصرع هنم تسن 1 يذلا قلاو هب ًاطصنم تنيك دق كل ماو ]

 دوزا ١ تيكا خا يصنايو 0 يداز ناك نا يتحار اوف ظ

 نيسماطلاو امل نينفادلا ةرثك ىلع انهضوا|م ةروعو لعربملا اذه مئادبل ايو |

 لها مملاع يف سانلا دهزاف هنم عيضا اف عدبب سيلف كلذ ىلعو اهنساحل |

 ءاود ال ءاد دىسملاو مهمع معقل نء ىلع ''هدهزتب ءاملا 2 هلبقو |[

 ةعاجلا يضاق اهب يطاخي ةديصق دم يبالو . ( نايح نبا مالكرخا ) . هل ٍ

 ا مهديزمب ب ىف (”) يدر ب ىق (5) دوعق ب )١(



 3 *« مزح نب دمحا نب ىلع # 4

 أ يذلا وه ةقيقحلا ىلع دمحا هوباف ةهاس هفاسل مدقتب مالسالا كم دعن

 أ نم ةلضافلا لالخلاب هدمحو ةسار ضو صهدلا رخآ يف هسفن تفاح

 || متامت نم فاس ةموثرج ىدتغاف يأرلاو ةلوجرلاو ءاهدلاو ةفرعملاو ةحاجرلا

 2 دسم ياو

 ظ همحر ةلصلا مطعاببا د هنو ع عسو اهب هلصو لب 9

 أ ىلع مهماسحو هباسحو هتفصو | ىلا هرصع ءابقف عم هلاح تهاتتف هللا

 أ ممردخم يبا خيشلا اذملو . هبحو نع ةرذ لاقعما انلا مظي ال يذلا هللا

 ظ ظ ]ال لها نم ةضوفرملا بهادملا يلوا نم مريع عمو هللا مهمل دوم

 7١١ اهربشا نمةفورعم كلذ يف تافنص.ههلو ةبوتكم رابخاو ةظوفحم سلاح
 |١ . لملاو ءارالا لها نيب لصفلا ناك ع 5 هباتك لدجلا لع يف

 ' ا1ل] قرف نم .ليواتلا لها كي عداصلا باتك
 | مالكلاو ًأطوملا ثيدح حرش يف باتك هلو . ديلقتلاب لاق نم ىلع درلاو

 ديلاسالا راصتخاب ثيدملا حمص يف عماجلا باتك هلو . هلئاسم ىلع

 | باتكو اهيناعم حصاو ابظافلا لكا "' بالتحاو امصا ىلع راصتقالاو
 || يف اهلع صنال يتلا ابعورفو ةيرظنلا لئاسملا يف صياختلاو صيقتلا

 ال ام ةامج نم هبأسو عاججالا قنم نباتكو ثيدحلا الو باتكلا

 ءافلخلا ريس مسق يف ةسايسلاو ةءامالا باتكو . فالتخا هيف فرعي

 فالتخا ب(؟)_ بق )١(



 | 6 * مزح نب دمحا نب يلع

 ةنس هللا همر يفوت اهمو ةلبل ةيداب نم هدلب ةيرتب هرثا مطقنم هب اوهننا نا
 نهف هلع ث هن اودارا ام ىلا عجار الو عدت ص ريغ كلذ ينوهو 40 !ٍ

 نيذلا ةبلطلا ىغاصا نم مهنم نيسبتقملا ةماع نم هدلب ةيداب نم هبات: ||
 مملا ىلع ةربثلا عدب الو مهسردب و مههقفبو مهمدحن ةمالملا هيف نوشخال :

 يف هيأفحصم نم ا ىنستلا ل 1 فتيلاتلا ىلع ةبظاوملاو

 ءابقفلا ديهزتل هتبداب '” ةبتع اهرتكا#و قدا ريع رو ملعلا نم نونف

 ديزيال ةينالع تقصو ةيليبشاب امسي قرحأل ىحاهتق للا بالط ]

 ىغم نا ىلا اف ةدناعملل ةالادجو اهرشن يف ةريصد الا كلذ يف ابفلوم |

 يه ينلا معلا ةسايسا هلبج هل فصنملا دنع اومجز هسأعم كاوا ١

 ف هلك كلذ لعو ةرامع هضش ةوق ىلع كلذ نع هفلختو هنالا س1 ظ

 نا ىلا هلاقل دنع هنع هلع دهاش بيغمو هبأر بارطضا نم ميلسلاب نكي |

 هل اشرلا هنع رصق الو ءالدلا هردكت ال لع رح هنم رم لاؤسلاب ل

 هن اتش يف دز امم ناكو ةروثام.-رابخأو ةلئام لئالد انركذاب ' 00

 ةمصل هداقتعاو سادنالاو قرشلاب مههقابو مهمضام ةيما ينب ءاسصال هعيشن ||

 .مهبغل "" بصعتلاىلا بسنأ تح شي رق نم ماوس نع هفارختاو مهتماما |

 دما كلذ يف هل هتيم لها عابتاو سراف يف هؤاقلا همارغ نم ناكدقو

 ؟” هانم يق هخناولا ناز يف لقملانبزول هونا اهمف ىلومت ىهدلا نم ةبقح |

 هيلع مهل ةنالو ةحص نع ال همعن ءايلوا ةيما ينبل مزح نب ديعس نب دمحا ظ

 ىندالا هدج ةلبل مت نم ةمورالا دأوم ةوبالا لماخ سانلا هدبع دقف

 ا هنامز ب ق (*)_صنلا ب ق (؟)  ق )١(



 « مزح نب دمحا نب يلع# 6

 هقفو ثيدح نم نونف لماح دم وبا ناك نايح نب ناوسعوبا "” لاق

 ظ عاوا نم ريتك يف ةكراشملا عم بدال لايذاب قلعتب امو بسنو لدجو

 | ةريثكبتك نونفلا كلت ضعب يف هلو ةفسافلاو قطنملا نم ةعدقلا ميلاعتلا

 | امسال نونفلا ىلع روستلا يف هتءاركل طققسو طلغ نم اهيف لخي مل هنا ريغ

 | فلاخو كلاسملا لوكش يف لضو كلانه لز هنأ اومعز مهناف قطنملا

 | ةالّوا لامو ضائرا الو هضرغ مهفب مل نم ةفلاخم هعضاو سيلاطاطسرا

 ظ نع لضانو هللا همحر يفاشلا سيردا نب دمح يأر ىلا هقفلا يف هب رظنلا

 ظ فده.ساف هيلا بسلو هل "مز نح هاونم يعانم نع فرختاو هبهذم

 | لوق لآ ارغألا يف لدع مث ذوذشلاب بيعو ءابقفلا ن نم ريثكل كلذ

 ١ راصمالا ءاهقف نم هعبتا نمو ىلع نب دوواد بهذم ىهاظلا باعصا

 | ىضم نا ىلا هيلع تو هطسن, يف بتكلا عضوو هنع لداجوهجبنو هتف
 | ىلع هيف هفلاخ نم لداجيو اذه هلع لمحم ناكو . هللا همحر هليبسل

 ' 00 11 لخا يذلا دبملا ىلع دانتساو هرارساب لذي و هعابط يف لاسرتسا
 ظ هدنع اب هعدنص فطاي كلي لف نومك الو سئل ناجل باص نم ءالعلا

 | هقششو . لدنملا كص هضراعم هب كنصي لب 5 الو ضي رعت

 ا ىتح . بودنلا هن عقوتو ٠ بواقلا هنع رفنف . لدركلا قاشنا هعفلتم

 | هليلضت ىلع اوعججاف هلاوقا درو هضغل ىلع اولاف هتقو ءابقف ىلا فدهنسا

 هيلا وندلا نع ميماوع اوهو هتنتف نم محيطالس اوردحو هيلع اوعنشو
 ىلا ممدالب نع هبوريسل !و مهب رق نع هنوصقن كولملا قفطو هنع ذخاللاو

 ةغ ةحرت ءارشنا ق ىفانيغ 217



 0١ * مزح نب دمحا نب يلع »

 "” انهن ال كشيمب ىجري امل مو ىتا ”” اهب لفشو ىلو "
 ىنعم الب ظفل سفنلا هتققحاذا 0 ل ا 0

 هلو

 نصلا ف لكلا شحوتسننا ورغالو .ةيابضص :قارملا اتكاويا 0

 بركلاو فساتلا ودب ذئنيف مهني لحر نحرلا لزني ناف
 برقلا هتفا معلا دان ناو هيه دعبلل نا يردن كلانه

 هلو
 كرت لاح. لع سل نهدلاف . ٠ تضرعةبيكت نايدساحلا | |

 كلم ىلع اجا ىري دق ةرانو ةعقيم تح اروط' ربتلاكلضفلاوذ

 هلو

 3 امئاد كدنع يخورف 7. صقل احترم تحصا نأ

 يلكلا ةنباملا لأس هل ىنعم فيطل نايعلل نكلو

 مزح نب دم رعش نمو

 يراط ريغ ينلاو يدلب ىوس هيف سيع ال يذلا قلعلا انا
 يراد لهاالاضرالالهاو اهب نمو ق قارعلا يلو

 يرابغ هلا قش أر معو مهفو بدا لع !دسفلا وو

 ران ريغب ناخدلا عطس اش يركذ قاف الا يف راطامبش

 : يديجلا (*) ءاهب هءاوسو : يدبخلا (؟) <« اهب » ءاوشو : يديلا ١١(
 يفو : قى (0) <« ديعلل » حمطملا يف (5) «انهم ال كنيعف ىشغي اهب مهو » هاوسو

 حيمطملا بحاص هب ءاح ف بلا 50 هارب ارو لضذفلا وذ حمطملا



  * 9٠مزح نب دمحا نب يلع «

 هايم يبابس نيف 0 يذو

 هريغ رب ل حال هجو نمسح نما

 ”دئتاف موللا يف تفرسا هل تلقف

 يناو يرهاظ يبا 8 1

 هل دشلاو

 (”ائكرداوانفرع ام الا رهدلا له
 ةفاسةيضدخبل سل لا

 فقومو داعملا يف تاعبب ىلا

 ةرسحو مكاو مث ىلع انلصح

 تثكم » هلعل ( ”) « انركناو د

 "001 نم ًانارقإ سدسلا وحن. تئافلا نوكيف هنم انأرق يذلا لضالا

 465 اي مرح نب دم يا مامالا ب باتلث نم تادلحم عبرا لاصيالا

 نم هأرقا مل امو صقانلا نم هتركذ ام ىوس *ينث هتافيلات نم ينتتفب لو

 لاصيالا باتك مزح نب لوح يبا مامالا دنع ناكو . لاصيالا باك

 يل لاقو لاق ٠ جامدالا ةباغ يف ناكو هدب طخ ادلحم نرشعو ةعبرا يف

 نم 'يش مزح نب دم يبا مامالل ناك اميرو يبرعلا نب دم وباريزولا
 0 سلدنالا قرش أممذ لوح يتلا ةدملا يف هدإب ريغ ِق هفلا هفيلاوت

 اة صك ةدع تا رم هنم ةزاجا هن وعضو هنافتصم عيمج يلو

 59 | 117 يللا حانت هل ةراا. هللا همحر يكجلا طخ ناك

 لوش و ىوحلا يف ينالم ليطي

 ليتق تنا ملا تكوي و

 ليوط ءاشا ول در يدنعف

 ليلد موقي ىتح ادب ام ىلع

 د0 هاذلو . قب هع اش

 أبر ح تفلت او فرطلا كت

 ا0 نكت مل اننا. هيدا ذو
 ع هن ذلن 23 يذلا تافو

 ظ 1 رصم عبط ( ) ١
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 تغلب يننا لاقو ةنس نبرشعو أت هنس ءاهننا ىلا هغولب .تقو نم ةرازولا

 لاق لاق. تاولصلا نم.ةالبض '"”ربخلا تيك يرداءال ناو. نسلا اشم ٠
 دمحأ نب يلع د وبا مامالا خيشلا ينربخا يبرعلا نب دم وبا ريزولا يل

 نم ريبك لجرل ةزانج دبش هنا هقفلا هلع ببس نا مزح نب ديعس نبا
 مكرب ملو سلجن هيف لفملاو رصعلا ةالصص لبق دهجحسملا لخدف هيبا ناوخا

 موفي ملف ويسملا ةرح لصف مم نا ةراشاب هابر يذلا ين قالا لاقف

 ريسملا ةح نا لع الو نسا هذه كلبا هل نير واجللا سس

 سيق تسكر و تحت لاق .اماع نبرشعو ةتس ذئنيح غلب دق ناكو ةبحاو .

 ةزانملا ىلع ةالصلا نم انفرصنا الف لاق . كلذب يلا ذاتسالا ة ةراشا اذا

 تردابف دجسسلا تلخد تيما ءابرقا نم ءايحالل ةكراشم دجسملا ىلا
 نع تفرصلاف ةالص تقو اذه سيل ساجا ساجا يل ليقف عوكرلاب
 لع يلد ذاتسالل تلفو سفن هب "يلع تناه ام ينقهلو تيزخ دقو تيما

 كلذ نم هتدصقف يبادف نوحد نب هللا دبع يبا رواشملا هيقفلا خيشلا راد

 ينادف هندشرتساو مما ةءارقب ءادّتنالا تلاسو هيف ىرج امب هتلعاو دبشملا

 نم ةءارآ هيلع ه تأدبف هنع هل يضر سنا نب كال اطول باتكا
 ماوعا ةثالث وحن هريغ ىلعو هيلع يتءارق تمباتن مث مويلا كلذل يتلا مويلا

 تبحصس يبرعلا نب دمحم وبا مامالا ريزولا يل لاقو لاق . ةرظانماب تأددو

 هنافئصم عينج هنم تعمتو ماوعا ةعبس مزح نب ىلع دمحم ايا مامالا خيشلا

 نم تادلحم تس ىلع لّمقش وهو لصفلا باتك نم ريخالا داهلا شاح

 سادنالا لها ةغل اهلعلو « يضقا » ينعي ( ) ١

00 
١ 



 أ اذهو ةقرو فلا نينامث نم بيرق ىلع لقشت دلجم ةئاوعبرا وحن ضراعملا
 | دمح رفعج يبال الا هلبق مالسالاةلود يف ناك نمت دحال هانلع ام 'يث

 || هانركذ ام ركذف ًافينصت مالسالا لها رثكا هناف يربطلار برج نب
 ا . 26 32 4 اهب .٠ 32 س٠.

 1 ناكو هفساصن تديسحو تيسح هنايح مايا نا نع عرج نا هير يف

 ظ بيصن اذهدعب مزح دم يبالو لاق م . ةقرو ةرشع عبرا موب لكل

 ظ ةءاطخلا ةعانصو اوعشلا ضر نم اص ميسقو ةغللاو وحنا لع نم رفاو

 ذو هضلخ .ن ناولس ديلولا يبا هيقفلا م موب عقتجا مزح نبا نا ركذ
 نم اهريغو اةتنالاو قتنملا انك بجامع يجابلا بوبأ نب كيورس

 | : ديلولا وبا هيقفلا لاق تضقتنا الف ةرظانم امهم ترجو فيلاوتلا

 أ مزح نبا لاق . سارملا جرس ىلع تناك يتملاطم رثك 1 ناف ينرذعت

 | دارا ةضفلاو سهذلا ربانم ىلع تناك ىتعلاطم رثك | ناف ًاضيا ينرذعتو
 أ| نب دم ركب يبا طخم تأرق . رقفلا نم ملعلا بلطل عنما ىفنلا نا

 | دمح نبا هللا دبع دمت ولا مامالا خبشلا لاق يجي نب نيكتلي نب ناخرط

 ظ ديعس نب دمحا نب ىلع دمحوبا 0 خيشلا يفوت يسادنالا يب رعلا نبا

 || يف مظعالا رجلا جيلخ ىلع سلدن:الا برغ نم يهو هتيرقب مزح نب
 ا . 00 5 0.

 مارش فصل دعب ىلع هل يتلا هب رذلاو 0 ىلوالا ىدامج ربش

 ٍ لاقو لاق . هلبق نم هفلس كلمو هكلم يهو ” مهلتم هل لاقي هبل وا نم

 ' أو دم هدجو ةبطرقب دلو مزح نب دمج ابا نا يبرعلا نب دمح وبا يل

 | يف ماقاو مامالا يلع هنبإ مث ةرازولا اهيف يىلوو ةبطرق ىلا لقتنا مث هبن وأب

 | متم اهعسا نادلبلا مجم يقو.اهمسا ناكلخ نبا طبضيتلا مشيل تنم ريغ تسيل (1) ا

 دعوي يم #ةظا نم م .كنيويمسشس ام تتح وسع دن تفي ع ا لل اا ا روسو
 1 كف 2031 يعير



 // *# مزح نبدا نب ىلع

 | نم مشيل تنم ةبررق نم هلابا لصاو لاق . ارهش الا ةنس نيمبسو لإ

 نكسو سلدن الا برغ نمةلبل ةروك نم ' ةبنوا لمع نم ةيوازلا ميلقا ||
 ديعس نب دمحا ورمت وبا ناكو اضيع ًاهاج اهسف اولانو ةبطرق هؤاباو وه ٍْ

 .هنبا ءارزوو صاع يبا نب دم روصنملا ءارزو نم ءالعلا دحا مزح نبا |[
 ديت اووو 4 ولأ هيقفلا هنبأ ناكو امهمتلودل نيربدملاو هدعل رفظملا ْ

 نبدل رصانلا نمحرلا دبع نب رابجلا دبع نب ماشه نب هللاب ربظتسملا نمحرا |[

 مث رضانلا نمحرلا دبع نب كلملا دبع نب دمح نب للاب دتعملا ماشحل من هللا ظ

 ينمف ننسلاو راث الا دييقتو مولعلا ةءارق ىلع لبقاو ةقبرطلا هذه ذبن |

 طس قطنملا دودحل نسم رقتلا فانك تليد ًااتك هيف ككل قطنملا ملعب ْ

 عماوجو ةيبقف ًالثم هيف لمعتساو فراعملا قرط نييبت" ىلع لوقلا هيف |
 نم ةفلاخم هلوصا ضع يف معلا اذه عضاو سلاطسرا فلاخو ةيعرش

 نيب طانلا ريثك اذه لجا نم هباتكف هبتك يف ضائرا الو هضرغ مهغب مل |
 اهنم لان ىتح ةعبررشلا مولع نم راثكتسالا يف اذه دعب لغواو طققسلا |

 ددعلا ةريثك تافنصم هيف فئنصو هلبق سلدنالاب طق دحا هلنب مل ام

 ها يذلا هيهذم لع هعورذو هقفلا لويضا 8 اهبظني دصقملا ةيعرش ْ

 يناهصاللا فلاخ ن ىلع ن دوواد تهذم وهو 1 يذلا هّق رطو

 ينربخا دقلو لاق . ليلعتلاو سايقلا ةاغو رهاظلا لها نم هلوش لاق نمو |

 لوصالاو ثيدحلاو هقفلا يف هفيلاوت غلب ٠ نا عفار ابا ىنكملا لضفلا هنبا |

 ىلع درلاو بدالا بتكو بسنلاو خيراتلا نم كلذ ريغو للملاو لحتلاو 1 ظ
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 « مزح نب  هديس نب دمحا نب ىلع # 1

 انهلاوكاذيف نمالا ناف ليبس 2 ىبملا كتتحار ليبقت ىلإ لهالا

 انسوةلقميذو ىرح دبك يذل ةمون كلظ درب يف لبف تيحض
 انتم الو هنم نيقنا ًابراغالف هتابظ هتلط ماه وضنو
 انهم الو قبال ىسماف ماوه 2 هفشودهنع هولها ىان رع

 ادا الو داذا هنع ال درولا نع الحم ينا كالمالا كلم ايف
 انعي نم كريغل ياوكش نود اما ٠ ًايكاش .تلبقاف يرهد ينفيحت
 ”0 1 جااليئاف < قدص» . ةين كل'يد يف دكأت ناف

 | مكامن ” 0 ءاظايدت ١ ادراك م رع نبادغ أم اذا

 ظ انس مدن نم ترم ام عرقتس اهدعب مث ةعاس الا يه لهو

 ا أنتمتو لع ىمغل اري دس اهذلا ةأمح يرصد نم يل امو
4 

 انع ه. تيضر ام انيلا بيبح ٠ امآبف انه كانوا ةخم”اذا

 مكبر هيلا اًلوصو م ىضرأا هنع عقو ةليوط يهو

 )0000 0184 بلاغ نإ مزح نب ديعس نب دما نب لع )»
 يبا نب ديزي ىلوم يسرافلا ديزب نب نايفس نب فلخ نب اص نا

 ' اا ىلذناالا يثرقلا سمثلا دبع نب ةيما نب برخ نب نايفس

 ١ باتك يف ينايملا دمحا نب دعاص هركذ امف تام دمحم ابا ىنكي ةمالعلا

 | هنأ هدب, طخم "يلا بتكو لاق . ه> ةنس نابعش خلس يف ءايكملا رابخا

 ١ نبا وهو مد ةنس ناضمر ربش يف موب رخآ نم حبصلا ةالص دعل دلو

 )١( ص) ىضلا دنع اهرثك او : تايبالا ةيّقب ب بحاص فذح دق 205 ( ||"

 ا « كفس » يضلا (؟)



 /مه 6 هديس نب دمح| نب ىلع

 هباتك نال يديمجلا هركذ ام ىلع اندمتعاف « ليعامسا نب لع» ةخسن :
 . اهوحن وا ةنس نيتس نع 4ه8 ةنس سلدنالاب هديس نا تام كلا

 مولع ىلع ؟رفوتم ةب رعلاو بدالا ملل هناقتا عم ناكينايملا يضاقلا لاق |
 ةغالاو وحنلاب هنم معا هنمز يف نكيملو ةريثك تافيلأت اهبف فلاو ةمكتسلا |

 ةثللا يف هلو "” ًاظفاح ناكو اهمولعب قاعتب امو برعلا ماياو راعشألاو ||

 مجعملا فورح ىلع بترص مظعالا طيحملاو محلا تانك انضمت

 .فلصلا بيزغك باوبالا لع نترص ص صخملا باتكو .ادلجت ٠
 ةرشع ةساجا حرش يف قالا تاتكو::.قطشلا حالبصا حرش ناثكو

 ةئام وحن باعبرالا ةباغ يف سانجالا ىلع ةغللا يف ملاعلا باتكو . رافسا

 . تاوللاو .ةلاشللا لع معتما ماعلا باتكو . ةرذلاب متخو كلفلاب اهو

 .تادا< سخ يفةغللا ذاش باتكو . يفاوقلا ماكحا ملع يف يفاولا تاتكو |

 باتك حرش باتكو . قطنملا حالصا حرش يف صيوعلا باتكو |
 نع هديس نأ ىور : لاوكشت ناو يديجلا لاق . كلذ ريغو شفخالا

 تلخد ىتملطلا رمع وبا لاق .. يدادغبلا نسحلا نب دعاص نعو هبا

 اورظنا مهل تلقق.فنصملا بيرخ ىماوممسلاهلهإ يف ثيل ١١
 هأرقف هديس نباب فرعي ىمعا لجرب يتوتاف يباتك كسماو مكل ًارقب نم
 نإ ناك يديملا لاقو . هنم تبحعف هظفح نم ه زها للا نم "ىلع

 تنثدحمأ ي صاعلا هللا دبعن دهاح شيلا ينا ريمالا ىلا ًاطقنم تل ظ
 هفطعتس لاق 3 هنم بررف قفوملا نبةلودلالابقا مايا يفهنافو ديبكا هل

 «ةبوذ» هلعل (#) ىف (؟) ليعامسأ هيبأ مما عوبطملا صصخملا يف )١(



 ا

 # هديس نبا  يلافلا دمحا نب ىلع »* /5

 ظ يبارعا نم الج ربي زلا نب هلا دبع نب ةزمح عاتبا : لاق شايع نا

 لوقتو لمجبا ىلا رظنب يبارعالا لمفس هني هدقن م ارانبد نيسمخم

 | 17 نينض نبم بر نم مئارك كلام ما اي تاجاحلا جرخم دقو
 | هلو .ريئاندلابو هلمحم فرصناف كل ريناندلاو كلج ذخ ةزمح هل لاقف

 اًلوا نارقلا يا ددع يف ةزوجرا

 'هلامملا ةححاو ةديصق "لاف نم ىلا ذم "ىلع لاق

 يللافلا سلا ينال هل دانساب ليدملا ف ينامعسلا هل دشلاو

 ١ لاو قيفصتلا:اورثكااف عتاتسي يابع تجف

 اصح مهلخم يف ممرسيف اوحرفتال ناببصاي تلقف
 اصح هتعاس نم ناكل ميلخم ىلع ثبللا مدقول
 )0 ىلا يف اهلج ٠ ةرس .ميلخت نم: يلناول

 يبلافلا نسحلا يبال هل دانساب ظفاحلا يتشمدلا مداقلا وا دشناو

 يقتلئل  ىضَش انع هتيلاف قرفتلاب انلمش ناضمر ىبر
 يق يذلا خالسلاب يرورس ناف همودق اًرط ضرالا لها رس نل

 3 يسدنالا يوغللا هديس نب دما نب يلع 2

 )00| لهأ نم ار رض اضيا هوبا ناكو ريرضلا نسحلا وا
 نب يلع » لاوكشب نبا باتك يفو « دما نب يلع » يديملا لاق اذكه
 يفو ةعس' يف «دمح نب ىلع » يننايلا دعاص يضاقلا باتك يفو « ليعامسا
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 (ق ةيشاح) ضيا هب لثم يبارعالاو نونجمال تيبلا (1)



 دال « يباهملا دمحا نب يلع »
 سلجم لك يف عاش يدق تيه اولثت نا ملا لهال قف

 سلفم لك ابماس ىتحو اهالك اهللازه نمادب ىتح تازه دقت

 يزيربتلا بيطخلا يلع نب بحب ءايركز وبا لاق . بيطملا هنع بتكو
 | ١ هسفنل يلافلا نسحلا ولا اندشنا

 اهئالغ نم تدي نالازيغ > اضوا لزاخلا تل 0
 امئانفو اهرودص ةالو اوناك ىلإلا ىوسل 97 كا

 امام يراجن تقرشدق نيعلاو امضتتم اراض انا تل
. 

 اهئاسنريغ يلا ءاسل ئزاو ميما ابك ابناف ٠ مايطاا
 ديرد نال ةررمللا باتكب ةخح تيار لاق يزيربتلا ا ونا ثدحو

 يزيربتلا.ليدب نب ركب يا يضاقلا نمريئاثذاةسسخس ياهلا نطل ٠
 ةعقر تاداىلا ضعل يف تدجوف ةضطس اهم انا تئسنف زيربت ىلا ابلمحو

 اهسف يللافلا طخ

 ينينحو اهدعل يقوش لاط دقف اهنعلو الوح نب رشع اهم تسلا

 ينوبد نوجحلا يف ىنتداخ ولو ابعساس يا ينظ ناكامو

 ينوؤش لهحسب مهملع راغص  ةيبصو راقتفاو فعضل نكلو

 نيزح داؤفلا يوشم ةلاقم ةربع قباوس كلما لو تلقف

 نيِئُض نم بر نم 3 0 كلام ما اي تاجاحلا جر دقو

 اذه لق انا ول لاقو عجوتف تايبالاو ةعقرلا ركبابا يضاقلا تيراف

 نم ريخالا تيبلاو : فلؤملا لاق ). تام دق قاتلا ناكو هيلا
 فسو نع راكب نب ريب زلا هرك ذ ام يف ”يبارععا هلاق نيم# تايبالا هذه



 ةلققلا

 * يلافلا  يباهملا دمحا نب ىلع 9 /

 امهئاسلج نمو ةيرصملا رايدلا ىلع نييلوتسملا زي زعلاو زعملاب بقتتملاب
 ن دمحا بيطلا يبا عم هلو يديشخالا روفاك ةلود كرداو ”صاوملاا

 '01 لاق "٠ يلاجارملا رفح وا "اه ثدج ةصق "ىنتلا نيسملا

 ةيناودعلا لوق يف 'ىنتملا نيبو يني» عقو يومتلا يبابملا نممحلا

 ينوقسا ةماحلا لوقت ىتح كبرضا 2يتصقنمو يقش عدن ألا ورمعاي

 ينودشا باوصلاو تببلا اذه يف نوطلغي, سانلا نا لاق 'ىنتملا نا كلذو

 يف تأطخا هل تلقف يبلبملا لاق . طشملا وهو ةاقشلاب هسأر تتش نم
 اضياو ةزمملاب تأقش لاقي هنا رخاالاو كلذك ورب مل هنا اهدحا هوجو

 ملاذا اهما ةماحلا يف هلوقت برعلا تناك امو هيفربخلا فرعت ال كنظا يناف

 كلذ برش هناك نكس هب اوزأث اذاف يتوقسا لوقت لازت ال اهبحاصب راثي
 هصاوخو زيزعلا ءاسلج نم يبابملا ناكو لاق . مدا

 *« يلافلا كلس نب دمحا نب ىلع و»
 ةججوت هل ليعامسا هعسا رخآ كلذ فاقلاب يلاقلا ىلع يباب سيلو ءافلا

 عضوم ةلاف ةدلب لها نم بدؤلاِب فرعب نسملا وبا اذه ةينكو هباب يف
 نب رمع نم اه عمو ةدم اهم ماقاف ةرصبلا ىلا لقتنا جدبا نم ببررق

 | ةفرعم هل ةش ناكو اهطوتساف دادغب مدقو هريغو يمشامملا دحاولا دنع

 448 ةنس ةدعقلا يذ يف بيطخلا هركذ ام يف تامو رعشلاو بدالاب
 ثني ىغلا لوش ناكو :روصنلا عماج ةربقع نفدو

 سردملا هيقنلاب, ىعسأ .ديلب . . سوبم لك سيردتلل ردصن

 ةزمح نب ىلع ةمحر' يف هرك ذ دري يذلا دم نب تبان هنظا (؟) ب )١(
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 ظ قيقد طخم اداجم نيئالث يف هنا ينغلب نآرقلا ريسفت
 5 يولملا 2 دمحأ نا 4

 ا كسلا 0 سلا تانك“ نادنعبلا نيب باتك نب ةن.دلا باتل ٠

 :« يرصمملا ةناجد يبا نب دمحا نب "” ىلع )+

 كلذ عم هنا الا طبضلا ريثك طخلا ديج قارولا ىناكلا نسحلاونا

 دادغب هماقمو سوم لها نم وهو لق ناو طقسلا نم هطخ واخ ال

 هبتك دقو بنذلا روس '"' رحز هطخم تدجو ريثكلا حشو بتك امو

 سريع ةئس دادغس

 * يدب ردلا دمحا نب ىلع ع

 قاّرو ناكو سراف نم هلضا لاقف يدسلا هركذ نسحلا ابا ىنكي ٠
 عضوم لخآ ) تان ”:ةيوزب دز هيود نا ناكر ثراص هيلاو يرد نبا
 27 هيل

 ٠) يوخللا يبلملا دمجا نب يلع «
 راعشالا ريسفتو رابخالا ةءاورو ةغللاو وحن | يف اماما ناك نسحلا وا

 ن فسو. بوقعي وبا هنع ذخاو يبريهللا ميهاربأ قاحسا يبا نع .ذخا

 "م5 ةنس يف رص تامو رخل ةولخم دازبم هنباو يبريمتأا بوعي .

 يف دالو نبا ىلع درلا باتك يف .يومنلا يرصبلا ةزمح نب ىلع رك ذو
 صاصتخا هل ناكو افي ناك يلبملا نيسحلا ابا نا دوليا روصقملا

 )١( ب (*) رجز هلعلو لصالاب اذك (؟) ةمحرتلا هذه ق بحاص فذح

0010 
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 5 « ميهاربا نب يلع » 0/3
 نا نم رثكأ هلئاضفو حلملاو زيل لا ىلع رطفي ناكو ةئس نيثالث مايضلا
 يلغ ابا اوعمب“ نيسملاو نسحلاو ميه ارباوبا دمحم ةنالثث نوني هل ناكو دعت
 ٌْ عم نانا مهاربا بالو 3 0 اوغلب و اونامو ءامدقلاو ”يسوطلا

 ظ نسما اماو ملعلا لها نم اويل طابسا هل يتيو امهم مس لو...ايف و
 3 تعم : | الباف نإ ىلا يف تأ: 8 عطقتا دف نيسملاو

 | ةثام ظفح ىلع مؤقا ال مويلا اناو ثيدخ فلا ةئام ظفحا ةلحرلا ىلا

 ظ ةرثك تبقوع يبا نظاو يرصبب تبصأ لوش. هتفعسو لاق ١ ثنبدح

 ظ يكدح سراف نبا لاق . ملعلاو ثيردحلا للط يف امل يقارف مايا يما ءاكب

 مدجسم يف نيوز هللا همحر ناطقا ةلس نب مههاربا نب ىلع نسحلا ونا

 :( ينولا فسون نب ديعس نب ميهاربا نب يلع »+
 ا 0000 ط قوح نم ةاذنا ربش ىمسل ةبيرق نم هلصا

 ناكو ساحنلا بحاص يوفدالا ىلع نب دم ركب يف نع ذخا. ةيرصملا

 5 فياصتلا نم هلو الا يذ ما

 يف ناهرتلا باتكو . نسح ريبك باتك وهو وهنلا يف عضوملا باتك

 املو :تيفوع ب () ( بوطشم واولا ) اثيدحو ب ( ”) ةياوغلا ق( ١
 | لبق ةياكحلا هذه ب بحاص مدق (5) حدا اندنع ق ةياور تراص هتيفاع رك ذي مل

 | فدو دقو . ناكلاخ نبا دنع حرصلاو : هضلا ىق : هّضلا ب ( ه ) ىلعي يبا ركذ

 | ( ١7 : ١78 ) هططخ يف كرام اشاب ىلع ةبرقلا هذه



 ناي « يارا نب قعاطظ

 ةرازولل سابعلا نب دم جرفلا يف ص علخ ”ىلاصلا لاله نب مهاربا

 عيجو لضفلا وبا هيلا لسو مهد. ةنس ىلوالا ىداج نم نولخ ثالث |

 لع هءابساو هباثك" .ةيلاطت يف دجو مهلاوما قصتساف هنابساو هناا ا

 يبالزاكر رص مهمم يقونو هدد يف اولاصح نيح فسعو قفر نم بورض ا

 ناكو يهدلا دم نب مهاربا جرفلا وبا هل لاقي زاريش لها نم لضفلا ||

 هلتق دعا هنا هيلع يعدد لضفللاو:ا ||

 * ينو زقلا ناطقلا رح نب ةلس نب ريهارا نإ ل
 يبا ن و ًابلعثو دربملا ل ظفاح ثدحمو لضاف بيدا نسحلا ولا

 ةوشحم هثكو يني وزقلا سراف نب دمحا نيسحلا يبا خيش وهو ايدلا ظ

 ليلا دمحا نب ليلخلا ىلع ونا هرك ذو ةياردلاب هفصي ناكو هنع ةداورلاب |

 ميهاربا نب يلع ن سلا ونا : لاقف دالبلا تاقبط يف داشرالا باتك يف

 ميدتلاهقفلاو ةنللاو ومنلاو ريسفتلا مولعلا عي عيمجي ملاع هيقفلا رحي نب ةلس نبا

 ثالث هيلا لترا يارا ماسي مج ةدابعو ناو يهد 00 ظ

 دم نب مساقلاو ةماسا يبا نب ثراحلاو قرزالا جرفلا نب دمو نينس

 نييئازا# نيبض وزنلا نم اناس لك مث . ةماجب 2 لالدلا |

 8 . ديوامو ناولحو ناذمهو 5 ءاعنصو دكمو ةفيكلا نييدادغيبلاو

 مث ظفاحلا دحاولا دبع ن.رييزلاو ' ' يومنا ا نيسحلا وا ءامدقلا نم هنم |[

 ةعاج تعم . مه ةنس تامو ؟ه4 ةئس دلو ثادحالا هكردا ىتح رمت |

 ينامعملا يب( *) ق(١1)



 #« ميحاربا نب ىلع 8 ' //

 ظ 317 ندم نإ معاربا نا لع وع
 | ليقع يب بس يف باتك هلو . ةفرعملا لها نم ناك فناكلا

 أ ف يدابعلا مفار نب بيبسملا نب دإكملا ناس يللا ريمالل هفئنص هدوحج

 مم4 ةنس ناضمر ربش

 « يكهردلا دم نب ميهاربا نب يلع ٠ع

 اموحتف نوثدحملاو لادلا روسكم مالسلا دبع طخ هندجو ىذكه

 | دحا مساقلا ابا ىنكيو كهد امل لاقت يرلا ىرق نم ةبررق ىلا ةبسن يهو

 ظ باتك يرصبلام السلا دبع طخم تدجو . راعشالا يعاججو رابخالا ةاور

 يبا ىلع آو نكمل ناكو هيلع هآرق دقو عوجلا ةعيبر ين راعشا

 ةلصتم ةزاجا انل تعقو يتاغالا باتك يناهبصالا نيسحلا نب يلع جرفلا

 || هيلع نيسطلاو ةيحد نيب نيتيسنلا وذ خيشلا ابربخا ام يهو هنع هيلا

 يببسلا يب رثملا ةيحد ناب فقيمملا نسحلا نب رمع باطلا وبا مالسلا

 مساقلا يبا نب دم هللا دبع ونا ينحش ايربخا لاق . ةزاجا 5١١ ةنسس ردع

 || فرعيو ثيغم نب دمحم نين سنو نسحلا وبا ابربخا لاق يز ورم ا ةريمع نبا

 ديلولا يبا نع ريشد نب دمح نب دم هللا دبع يبا خيشلا نع رافصلا ناب

 || يكهدلا ميهاربا نب ىلع مساقلا يبا نع ينوواصلا نحجرلا دبع نب ماشه
 نم نسحا ةزاجا باتكلا اذهم انل تعقو دقو يناهبصالا جرُلا يبا نع

 | زاريش لها نم باتكلا نايعا نم  ميهاربا جرفلاوبا هوبا ناك , هذه

 ]| لاق .رايتخم ريزو يزاريشلا نيسحلا نب سابعلا لضفلا يبالك اربص ناكو
 اح سل مشل



 اا/ * يومتلا ةمقلع وبا

 ماجحلا لاقو ” . كاوبم هقشيفادحا صح ادجا ترام عيقراي تلاقف |

 ل حسملا "صاو طراشملا تابظ فهراو مزالملا ب بصف ددشا همحح ظ

 "اننا "نست الو آنا نهركت الو عزملا لو ءطولا فقخو حل ا

 اذه ربخم ناك نا هل لاقف نسح يرصم لذب ىلع ةمفلع ابا لجر ىأرو |
 رصم نم هيلع تجرخ دقل هّللاو ةمقلعو.ا لاقف . لك دقف هرظنك لغبلا

 ءانظ يل يفريساةنا بيق ناطلنتلا رز انا ظ
 نم ةابث سح اذاو سلما حضح يف ةيجاد سدنح ةّمهدم ءان ءاق ظ

 ةزعب ابكتتم قي رطلا نع صاخ دبس ضفن وا عّوص ناريط وا رت توص ظ

 لعتناو لسنف باكرلاب هتكرحو لسعف مدس تنيا لضفو هسفن |
 الا هتهمشام هللا وف [لظم هءابال ليللا فحتااو 20 هلاتغي قيرطلا |

 نا هلساو هللا عدا اذهب لجرلا لاقف . ةيغاش ءاذف اهزفحت ةرفاث ةيبظل |

 رفطل, طارصلا كزيجل لاق . مو لاق . ةمايقلا موب كعم لغبلا اذه رشح |

 * يمقلا مثاه نب ميهاربا نب يلع ع

 يل لاقو ةيمامالا يننصم يف رفعج ونا ا 95 مدنلا نبا ه هاك 3

 ناتكو . خوبزلاو. مسالا باتتكو. ريسفتلا تاتك :.اهلم ند |

 اناتكو بفقانملا نطق مانسالا كاتو عئارشلا باتو, يزاغملا

 ا نارقلا رايتخا

 ىدحأ ب بحاص فذحو اذا هده ترم (؟) ةياكملا هذه ترم دق )١1(

 ل ةلا رداون يف هما هل اباتك تضزينلا ف 5 ذ دقو :  ق(5؟) نيتياورلا ظ

 (من»بص )|



 « يومتلا ةمقلع وبا » ا“

 نب نامع انربخاو ينج نبا لاق . ( مدلل هراعتساف رمجالا لايرملاو . ام

 ظ يلع نيسحلا وباو نابز رملا نب دم ينثدح لاق مساقلا نب دم انندح دم

 | هنباللاقف ىرقلا ضعب يف وهو مدلا ةمقلع يبأب غيدت لاق "ىرقملا دمح نبا

 اا رعاك نلكت الو كل فصا ىتح لجعت ال هل لاق هب هاناف ماجحب ينتج

 ظ 57 ينغرأو 7 هجاحلا ب بدق .دابشا ةريغ: ىلا .لامو هب ا ام فلاخ

 كّصرو اخو كطرش ب عزتلا لجحتو عضولا ا طراشملا
 زم | "” هت يف هججاح مالا عضوف . نيا نهركت الو نا ندرت ال ” از
 ظ : لاق ميهاربا نب لع ةباور فو فرصلاو ماقو مدلا د كمالك لاقو

 أ نا يغش الو رارملا هب ران دق لجر اذه موقاي لاق مالكا مام اني معاي |

 يذلا عضوملا بصققلا ركب وبا لاق ) . فرصناو تقولا اذه يف همد 5-5

 ظ ترخاو ءابلا تمدقف اغبن هلصاينبلا نم وهو جاه غيبتو . مدلا هيف ممتج

 لاقف همالكيف بارععالا عدد ال يومتلا ةمقلع وبا ” ناك '"' . ( نيغلا

 ظ . مهفا مل يناف دعا ةمقلعوبا هل لاقف . هب رشاو ثور ءامب هلسغاو هقزقزو

 لاقف اهاوه ناك ةأرصا شمجو . هبحاصل ًامايفا انلقا هللا ىزخا لاقف
 ىنيئنشتف كقما يلام راون تنا اذاف ابو زع كلاخا تنك دق ةديرخااي

 | : ظحاجلا ( #) « ففخ » ٍظحاجلا (؟) « مزالملا » ظجاجلاو ب )١(
 | بدحاص امهمدقنايلوالا ناتياكملا(ه) ى» هتنوج 2 ظحاحلا (:) ًاذط ب“ ره َق

 ظ ةياكحلا هذه ترم دق (1) ميلا ةياكح دعب امولعطل ب
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 اه « يومتلا ةمقلع وبا * ١

 هيلذا ضعو هينيع يف هعباصاو هنطب يف هيتبكر لخداو ضرالا يباقصلاب

 الف ثيغتسي يباقصلا لمؤل همد لاساو هجشف هعم تناك اصعب هن رضو
 . كل دبشا ىتح ريمالا ىلا همدق لاقف . يل دبشا ةمقلع يبال لاقف ثاشب |

 دحف "لع ىدتعاو ينشو ينب رض اذه نا يلقصلا لاقفريمالا ىلا ايضف |
 نيب سلجو هتلثل نع ةمقلغو.ا لزنف يل. دبشي اذه ىلقصلا لاقف يشل |

 ريمالا هللا حلصا لاقف . ةمقلع ابا اي دبشن مب ريمالا هل لاقق ريمالا يدب |
 اذه ترف نيدبعلا نيذب تررم ذا اذه يندوك لعريسا انا انين |

 هيتفضرب "” هطغض مث دفدف ىلع ”هاطخ عقبالا اذه ىلع لام دق معسالا

 د6 ليرااك لعجو هفوح جد هنأ. تنئظ قىتح هئاشحا يف |

 ةأسباع هاللع مثاةذج اهذجي داكو همربمب هينرانص ىلع ضبقو اههاقفي اك

 لاقف . لداحنيمآ تناوأتم هيلع لايزحلا رثا اذ هو يب هين هيا

 تءبف نا كانبف دق ةمقاع وبا لاقف ايش تلق ام مهفا ام هللاو ريمالا ْ

 2: ةيسرافلاب ملكنا نا ردقا امو تأع ام كيلا ترداو تاع نا كانلعو

 لاقف هردص قابض ىتح لعفب الف مالكلا فشكي نا دبجي ريمالا لمخ

 نم هل ديقتس نا ديرب هنا. نظي وهو هاطعاف . ًارهتخ ينطعا يلقصلل
 ةدابش نم ينفعاو اسم ينهش يلقصلل لاقو هسارريمالا فشكف يشبملا

 . "باودلا نم ظيلغلا ندوكلا . ريم ةغلب نانذالا ناترانصلا ) . اذه |

 هربانشو 2 هاتكو هاتفضرو 9 ضرالا نم ظيلغلا دفدفلاو . ةعرص هاطحو

 هبرض يا هجفع . اصعلا ةأسنملاو . ةيناع ةغل نانيعلا ناتمحملاو . هعلاصا |

 هطرص ق(١)



 50 ١ #« يومتلا ةمقلع وبا 7

 | نب رفعج يبث دح يثرقلا ركب وبا انثدح فلخ نب دمح لاق . يش اهم

 |0001 قرط نم قيزلع يف يوخنا ةدئقح ول اني ” : لاق ريسن
 | ذا لصا ضعي لجر لبقاو نونجم هنا هارت نم نظو ” رارم هم رات

 | "يلع مناك أكن يل ام لاق هلوح ةعامجلا ىلا رظنف قافاف "” اذ نذودو

 | ضعبل مهضعب لاقف لاق . ينع اومقنرفا ةنج يذ ىلع نوئك أكلت اك

 | نب هللا دبع ينثدح نابزرملا نبا لاق . ةيدنه اب ملكتي هناطيش ناف هوعد

 | كلب هللا عتما هل لاقق بيبطلا نيعا ىلع يومتلا ةمقاع وبا لخد '” لسم
 نيب عجو ينباصاف ةئسط تئسطف لزاومللا هذه مول نم تلك يلا

 ظ فيسارشلا هل تلاو لالا طلاخ ىتح ىغث لزي مف قنعلا ةباد ىلا ةلباولا

 ١ هقرقرو هقزهزف اقفرشو افقلسو افقرح ْدخ نيعا لاق . ءاود كدنع لف
 001١| لع كاجو دعا ةمقلع ونا .لاقف . ءاملا ءاغ هب رثشاو ثور ءاع هلسغاو
 | لهو كحيو هبحاصل ًامابفا القا هللا نعل نيعا هل لاق . كنع مهفا مل
 | نبا عج ةمتملا رداونلا باتك يف ثارق . تلق ام ائيش كنع ”تمبف
 لاق دمصلا دبع نب دمحا نب هللا دبع ىثدح لاق نابزرملا نب دم نع ينج

 يف يتييبلاو ( ١54 ص ) نساحملا يف ظحاحلا ةباكملا هده درول ذل

 ١ يتيبلا () طقسف ب : « ةرم هب تجاهف > ىتيسبلا ( ؟) ( 47م ص ) نساحملا

 2 ص ) نساحملا يف يتمببلا ةياكحلا هذه دروا ( 5 ) هماهبا نوضعي اولبقاو

 ظحاحللا عبط كلذكو : فرح هعبط نكلو
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 ىلا ةمقلع وا لاقف هعاتم طباتف لزالز وبا ماقف لمغلا يف كشواو اهمازخ ظ

 وبا "”لاقو . كمالكن ملغ يفخام يل رسفيِل'"ةبرقلا نبا ىلا لاق. نبا |
 ةمقلع وبا لاق لاق هيبا نع ثدحي يبا تمعس لاق يحج ةفيلخ نب دما |
 ظ
 ظ

 نيمالا :ىلو اثينا قيفكلا نض اليفك اذه انعرغ نم دخ هل مالفل
 © كف كنف مالكلا ريثك ينالوم مترغلل مالغلا لاقف عن ميعزلا نمو مغ |

 : عقس لاق . انه رخ خام ملفا لاق رسما ف «الق

 لاق ٠ علقتسا لاق . عق م امو كليو لاق . . عقب لاق ٠ عقس ام كليو لاق

 .نل# كنم لاق - هر امين لا . علقنا لاق . علقتسا ام كليو

 نمحرلا دبعيلا ىلع فقوف ًالغب يريفلا ةمقلع ونا بكر : يهدع نب متيملا

 رظنملا اذه نسح غم لبف ارظنم اذه كلغبل نا ةمقلغ اباي لاققف يي ىشرقلا |

 هيلع تجرخ لاك! ال لاق . هربخ كلب اموا هللا ناهس لاق .سخ نم

 ىلا ةثلاثلاو ندزالا ىلا ةساثلاو نيظسلف ىلا ةزفق يف زفةف رضم نم ةرص |

 هلعلف كربق يف كنعم هونفذي كلها قا مدش نمرلا دبع وا هل لاقف : قشمد

 باكو نابزرما ا اباوسلاا8 ل

 4 لاق را سا 70 هل لاق ل ضنا قل ظ
 تعقض ىنعم امو هل لاق . مليفقز امو ةمقلع ونا لاق . ليفقز مالغلا

 «كءقا» هلعل () « ثدحو » هلعل (5) ( )١ : ٠١ نايعالا تايفو عجاريل )١(

(0 



 ١ ةمقاع وبا  ايالصوملا نب ءالملا #

 رجتلا ديب اهارع لح ىرب ىتح ليللا مون ىعرب

 ( 2 رجحلا يف قرخلا عاستا دنع هبلق نع ربصلا قاطن قاض
 ا تايبآلا هذه يقرا دق ( ةنالثلا تابالا هذه رك ذ دقو ) داعلا لاق

 ١) يف قيفوتلا هدعاس دقو . اهتقد عم اهانعم يف ةراعتسالا ةوالحو . اهنقرب
 او "00. ٌيّضلا اذه نم صلختب رع امو . قيبطتلا اذه

 00 017 ةواللطع - ةوالملا ىلا . ةفارظأ .. ةفاظللا ىلا عمجي بآتكلا

 ا 5 )0 سماه بشد" ءايضتزاذ ةحالم بوت نسحلا اعاك 1

 ! ماو حبصا ءالظلا تجد دقو 2ىرد امو ريدملا فك هل تءاضا

 هلو

 اليل هنم راهن ىواس » لس بح يف يمنالل لوقا

 00 .اراحلاقرخا < نضرا ظقات تاقا اف "لقا
 00 انلءاوه ىلا تكل ' اننع تآلم "محا نمتولو

 +٠ يريذلا ىوحنلا ةمقلع وبا «
 :”ادملا نع زارألا ثراحلا نب دمحا ثدح . طساو لها نم هاراو

 || اذه يل ذحا ءاذحاي لاقف ءاذلا لزالز ابا ىبارععالا ةءقلع ونا ىتا لاق

 || امقعم فضَعو اهقاطن رصَخ "' لاقف اهودخا نا دير فيكو لاق لعنلا

 مزاخ لخناو فاصرلا غواب نود مزح ةباوذلا ةينو جرعو اهمدقم ”بقاو

 )١( هذه لثم هد.س نبا .دروا (*) <« اسمشلا هبشي ًاقرشم » ب (؟) - ق ||
 صصخم ا يف ةياكحلا ١)  ) 1١5 : 4بيرغلا رسف هنا الا

 007 ا او ويحد ع



 7/١ 46 ايالصوملا نب نسا نب ءالعلا

 م4 ةنس يف ساو ةنس نيتسو ًاسمخ اهمدقش مب ةنس مئَتلا ماي يف ةفالكا |
 ريثك ناكو ةريثك ابو: ررظتسملا ماياو يدتفملا مايا يف ةرازولا نع بانو |
 هلع ةرازغو هتحاصف ىلع لددو ةحاصفلا نسح لاعفلا ميرك ةقدصلا |

 : لاق هباحصا ضعن ىكحو . دومعلاو ناوبدلا تاباتك نم هئشب ناك ام |
 هفرص وا مالغلا بردان لع رداق تنا لافو ين وف يل [مالغ م تش |

 لدتسب بحاصلاو قرسي عبطلا ناف هل ةدواعملاو كلف فذقلاو انلشا امأف |
 ام يناذمحلا كاملا دبع نب دم لاقو . ةءاخ هتافو تناكو . بوحصملا لع ||

 ايالصوملا نب دعس يبا ”لجالا ىلع علخ عاجسش ابا ريزولا يدتقملا لمع |
 ةيايط مسو و بهذ سك رع سرف ىلع لمحو ةمامو ةعارد ةعاشلا تناكو ا

 '" هللا ةبه رصن يبا ءاسؤرلا جات هتخا نبا ىلع ملخو ةرازولا |

 بردالا حدمو . سرف ىلع لمحو ةماممو ةبج يلع نب نسل نربخلا |

 ةلودلا نيماب ةفيلخلا هبقل دقو دعس ابا لحالا يدر وبالا رفظملا وا أ

 ظ اممم ةديصقب |
 لعشلاب رانلا ريطتست اك هنم تيرثتناف مهنلا كاس حبصلاعزعزو ظ

 ةلودلا نيمأب مهش دحأب اوقش مل كولملاو ةفيلخلا نا ملع رثسلا لع نمو لاق ظ

 ذا رظانلاو 4. ةنس دعب ءاشنالا ناود ىلوتو . هحصن دحا مروصت الو |[

 نحاس

 ةيدتقملا ةرازولا نع بانو بوبا نب للاط ونا ءاسؤرلا ديمع كاذ |



 ١ !يالسوملا نب نسحلا نب ءالعلا ف 6
 ةلها ليهاو تزع ناو يسن

 ام دنع ردبلل رولا اوراعا موج
 اودب اذا مهنف راذعالا مضنتف

 امب> رذس ءارذع ةيخركو
 لجئاام ليللاو سأكلا يف تييلج اذا

 هلاج قوسل قاس أم فوط

 هلصو» يرغت طفلا يف ةمج هب
2 

 ى>د هن رطو ها هن رغو

 نكي و ظ ءوسلاب يبدعواو

 ىدرلار ذحاوا ميضلا فاح 0

 هرعش نمو

 يدجوو ينايلخ يبيلخ اي 4

 اح اذا هنم ريجن اذ نم مك

 رب اج رسكلل كاملا ماظن لظو

 يدنع نيردلل م ارغلا 7-0 ” دقف يناعدو

 لإ كيم ذا قرب هأسعف

 | حاضواو ودبت نسحلا ينررغ امل
 || اوحاتجاو ةحالملا برس ىلع اوراغا
 | اوحال اذا مهيف نوحاللا حختميو

 أ )ل كرعدل يفامدتز نمو

 أ حابصمو كيدل حابصا لباقت
 ا حالصا هيف ىوحلا داسفال قاش

 | حاصقا ةعيطقلاب هنم ناك ناو
 رد 4ع 38 9 دنا

 حاضيا مي ٍ.ْضلا ىلا ىضفي ام لاكشال

 |0000 طا مثالا ىلع ينوعو
 : حانم عفنللو عانم رضللو

 يدجم سال ام "حلا مالف

 هو 8

 يدع ه.دعت ىلع يل نمور
 ا 41١١ ةئس هدلومو ؛ها ةنس ىلوالا ىدامج نبرشع يناث يف ءالعلا تامو

 07 نب دعس وبا لأ مظتنملا ْق جرفلا وبا لاق ٠ عئاطلا هرب يف نفدو

 أ راد ةمدخ ىف دنا هناف هسنج ءانبا هلئب لام ايدلا يف ةعفرلا نم ايالصوألا

| 



 5 * نسحلا نب ءالعلا

 :* ايالصوملا نب بهو نب نسحلا نب ءالعلا

 هب برضي نمو نيفورحلا باتكلا دحا خركلا لها نم دعس وبا

 يبا ريزولا نامذ يف ل- أ نصف ناتو نانا نسحو ةحاصفلا يف لثلا |

 جرخ 4464 ةلس رفد رشع علار 8 ينادمهلا لاق. هناا نسحو عاجش ظ

 نب رم مهملع هطرمش ام مازئلاو رايغلا سبلب ةمذلا لها مازلاب ةفيلخلا عيقوت ظ

 يغابصالا نب بلاغ وبا ملساو مهضءلإ ساو بروم لك اونربف باطما ا

 نب :ىهو نب نسملا نب ءالعلا دعس ونا استرا لسا م وبلا اذه يناث يفو ا

 لع ربما تبحاص رصت وبا هتخا ناو ءاثنالا ن ناود بحاص ايالصوملا |

 لئاسرلا ناوبد ىلوتب ناكو . همالك ناعمسو هنايرب ثيح ةقيللْلا يده |

 ءادتا ناكو هرم رخآ يف رضاو ةرازولا يف بانو هللا رءاب مانقلا مايا ذنم ا

 ُِق دادزب ةنس نيتسو اين اممدقل 4م يف ةيعاقلا ةفالخلا رادل هتمدخ 0
 ا

 0 0 بون ةدع ةرازولا نع بانو ةوظحو اهاج اهمايا نم موي لك | 0

 ١ ايحالا نكت دخلا 5 ! نسا نب هللا 3 ةيه رصلت وا ناكو هرصل |

 ةناودم ل هائاسوو . ريلخاو ةقدصلا ريغك ناك و رضح اذا هلع ظ

 رغخلا نب بوهوم روضنم وبا خيشلا هنع فخ 8 أمف بغرب و أمم 3 أ

 هنع دشلاو قيلاوجلا

 حاتماو يفاصتلا صضوح نم حتماو حانراو يناصتلا ضور ىلا ”نحا أ

 حامراو فويس هلع يد دصن هديص 0 الك امر قاتنار ْ

 حاورا بادغتو حاورا بادعت هر حاف وا حال ام اذا لازغ



 « قارولا نالع 9 "4
 10077 : | ١

 | بلاثملا يف هلو ايوعش ناكو يبوعشلا نالعب فورعملا قارولا نالع :لاقف
 | احلوا يتلا هتديصق ىهاط نب هللا دبع لاق امل . ينوفام وهو ءوس باتك

 ظ لولمم بتعلا ميدم»و لوصوم ءاضغالا نمدم
 ظ ينصملا ديرب نب دم هباجاف نيمالا دم رهاط هينا لتق اهف رثلو

 اهلوا ىتلا هنديصق

 ظ اد تبن انك  (ليقلاو لافثا كمر ال ١
 | ىلع اهيف در ةديصق يبومشلا نالع لاق ابق ءاجن هاجم اهيف هيلع درو
 ظ لوقب برعلا ىلع مجعلا لضفو رهاط نب هللا دبع حدمو ءايشو 3 ل
 ابنذ

 لومجم ضرالا رارق يف هترفحمي اللا ايا
 | ]1 .عكتنصتساو لغد لع تالا دق

 ليلاها هيلازعل ةيداغ سابعلا وباو

 001 ١ دولاب هاو ,٠ هتجاو ..نايقملا طغت
 ليلكاو حجات هلاز فرش ىرذ يف يقسر
 اا#3 دعا مرك .هتلالج - نم ..هيلعو

 ليذابم اوزاح امل م قدغ مه.رش الاجرو

 0000 لغللا برغ انها نر هئايورك#

 ظ هلاق : كلما دط نب هلسم دلو نم ينصألا يرومألا دب نب دمحخ وه ) ١(

 ليلاهن ى (؟) ةديصقلا هذه نم تاسباب ءاحو ( 1 : ١١ ) يناغالا بحاص ا



 ا 6 قارولا نالع

 فرعي ىتف ماشلا بابب انراوج يف ناكس هزالا يبا نب دم رك ذو. ةرفانملا

 نا ىلع هب َلَداربخ درواو يبوعشلا نالع ناكد يف قروب ناكو نازديفلب
 هللا دبعوبا ثدحو . خيسشبو بتكلا هيف عسل ناكد هل اقارو ناك اثالع

 لاق هفينصن نم باتكلاو ءارزولا باتك يف يرايشرملا سودبع نب دم

 ينوعشلا انالع هل فصو دق لوحالا دلاخ يلا نب دما باىصا ضعل ناك

 نب دمحا اهلخدف هراديف ماقاف هل بتكتسن نابو هراضحاب يماف قاؤزلا

 لاقف هل مشب ل هناف قارولا نالع ريغ اههف نم عيمج هيلا م اتق امون دلاخ يبا

 ىلا انا سسنأ فيك لاقق . نالع هعمسو قارولا اذه بدا ًاوسا ام دمحا

 كل مايقلا ين ٠: تدرا اذانو امتدعم اناو باد لإ ملعتلا ىنمو بدالا ءوس

 يف يلا تغر امناو كلم ًالاط.الو كيلا اغار الو كا ًاحيتسم كنا و

 دقو ةرحالا ع هيلع لا جحا كتنف كدنع سك اذ كلنا لأ

 هو دينا تكي الا ةدكؤت أجا فلح مث لوا كنم اذه ريغب تنك ا

 لاق : يعض ىلامت هللا قلخ نم دحا رام

 نبا نم لل ىلع لزغي ك ثنخم تررم ( ًاعبق ناكو ) نالع ||
 0 تناك اذه ىتج ءىش لك رينت هللا الا هلاال لاق . ةرصبلا نل ل

 اذكه فاؤملا لاق) . 0 7 : م نآلاو نميلاو ةلفنام

 وه ناك ناف « ينوعشلا » لش مو « نالع » هيف لاق ربا اذه تدجو

 نقم ناطاب كو كب ترم دقف هريغ ناكن او ةارملا ورف

 مجحملا يف ١ ينانزرملا هركذ ذو ( اتم روجام هطصاؤ " ' نه وه هنا كد ظ

 « هريغ » هلعل [ )١(



 « نالع  ةقالع © 1

 * يبالكلا مسْرك نب ةقالع )+

 يف ناك لاقو '” قاسا نب دمحم هركذ بالك نب صاع ين :: دحأ

 أ ةعدقلا برعلا ثيداحاو رابخالاو تاسنالاب لع مع هلو يلع ف ديوب ما
 | يف هلخدا لق ةبواعم نب دب رب ناكو ريتك يش كلذ ٠ نم هنع خا دقو

 | نيس وحن يف لاثمالا باتكهلو ( هتافو عضوم ىلخا ) تام . هرامس

 باتكلا اذه تر قاحسا نن دم لاق . ةقرو

 قفإ نإ 5

 00015 نيرقلا نم .هلسا ل 0 نب دمت رك
 | ةركلا تيب يف سني ةكماربلا ىلا ًاطقنم تارفانملاو بلاثلاو باسنالا
 0000 1]| باتك لمعو لاق... < تام ةكماربلاو نومام او ديشرلل
 همع ل ًاباتك لمع دق ناكو اهملاثم ربظاو برعلا هيف كتته يذلا لاثلا
 نم هلو يرابخالا نيهاش نبا لاق اذك لاق . ها ضرقا ةيلحلا ىاوس

 | ًادتا برعلا ىلاثم عيمج ىلع يوتح بلاثملا يف ناديملا باتك : بتكلآ

 ارب ىلع نما لئابق رخآ ىلا بيثرتلا ىلع ةليبق دعب ةليبق مشاه ينج

 ئ أ بالا ٠ ةعبسر لئاضف نانكأ . لئاو نب بلاغل فناتك: طساق

 )١( ص تسربفلا يف  4١يبا ةججرت دعب ةجرتلا هذه ب بحاص لعج (؟) |
 ددع دق (1) ب (ه) ١٠ه ص تسربفلا يف (4) ب (*) يومها ةمقلع |

 لئاتلا تح تيئرينلا يفاس



 "م *# سابع نب ىلوم ةمركع # 5

 نم رزغا سابع نبا يلاوم يف نكي مل : يئادملا نب ىلع . كادتضلاو

 ةمركع نب هللا دبع نب ماشه نعو . ملعلا لها نم ةمركع ناك ةمركع

 سابع نبا ىلوم ةمزكف ناك لو فذ يبا ننا تغمس يمورذملا |

 من لاقف ةم ركع ثيردحم جتحم لبنح نب دمحال تلق يزورأا لاقو . ةقث |

 دسم وك تح |

 رتخم و امهالكل اقف هللا دبع "" نع هللا ديبع وا سابع نبا نع كليلأ |

 ن ا رت ملو ةقنو ةق لاقف ريبج نب ديعس وا ةمركعو تاقتف ظ

 لاقف دلاخ نب ةمركع نع هتلأسو لاق . ةمركع ءنم لجر هللا هس |] ٠

 . ناتقث اهالكلاقف سابع نبا ىلوم ةمركع وا انبدح عصا وه تلق .ةقث

 همهناف ةلس نب دامحيفو ةمركعيف عقب ًاناسنا تيرأر اذا نيعم نب ىحننعو ||
 0 مداقلل تاق ةرم نب نامع انندح : ناز نب دام“ . مالسالا لع ١

 هللا لص هللا لوسز نا سابع نبا انثدح لاق سانغ نا لوب 00

 نبا اي لاقق_. رارملاو متملاو ءابدلاو ريقلاو تفزملا نع ىبن ملسو هيلع
 نب يح . ًايشع هفلاخن اشدخ ةودغ ثدحت باذك ةمركع نا ينل

 بذكت الو مفاناي كلحيو هللا قتا مفانل لوقي رمع نبا تعم : ءاكبلا

 هنبا ساو فرصلا "لحا اك سابع نبا ىلع ةمركع بذك امك يلع

 دوغسم نب هلل دبع نء ىلع ىلع تاخد لاق : دانز نا دز. يفرم

 بذكي هنا لاق . اذك ءاذطام تلق شملا باب “لع ديقم 00

 يبا
 نباب (*) ب : ني ق(”9) سدالا نا تا(

(5) 



 ١ 11ش « ضايع نب ىلوم ةمركع © 53

 مدق نوراه نب " ديزي لاقو . سابع نبا ىلع ةمركع بذك 6 لع
 يبهَتلا نايلسو "” ينايتمسسلا بودا هاناف ةرصبلا سابع نبا يلوم ةمركع
 اونكميا ةمركع لاق هانغ عمس ذا مهئدحي وه انيبف ديبع نب سنوبو

 سوو ناملس اماف لاق ام دوجا ام لاق وا داجا دقلف هللا هلتاق لاق مث مهسنف

 . بو»ا نسجا دقل نوراه نب ديزي لاقف بورا هيلا داعو هيلا ادوعي ملف

 يف ةمركعو رعاشلا ريثك تام لاق يندملا عفان نع يمجالا نع يثايرلا

 ةزانج يف اوناك سانلا رثك ١ نا مالس نب انمدخ يش 'ايرلا لاق دحاو موي

 بيغتف ةالولا ضعب هبلطتو جراوللا يأر ىرب ناك ةمركع نال ريثك
 دبع نب ماشه مايأ يف ٠١ ةنس هدنع بانا ىدل نيصخلا نن دوواد دنع

 ةمركع ناك يمدقما هللا دبع يلا نعو . ةنس نينا نبا ٍدك,وب وهو كلملا

 دج يربنغلا را يلا نب نيصل ناكو هللا دبع ابا ىنكي سابع نبا لوم

 | ءاجب نيح سابع نبال هبهوف ةرصبلا يضاق يربنعلا نيسحلا نب هللا ديبع
 أ ظفاملا دخلا وبا لاقو . مالسلا هيلع بلاط يبا نب يلمل ةرصبلا لعاب
 | ةماع هنردحم عتحا برغما لها نم ”يربرب هلصا سابع نبا ىلوم ةمركع

 | نءو . حادتصلا زيح نم هثبدح حجرخا نيرخاتملا ضعب نكل ءامدقلا ةعالا

 | يف سابغ نباو بابلاب يتفا تنكو ةنس نيمبرا معلا تبلط لاق : ةمركع
 | معا دحا يقي ام لوق. يبعشلا تعمس دااخ يبا نب ليعامما نعو -
 يروثلا نايفس لنور اجلا نب ددز نعو ٠ ةنمركفب نم ىلا ناب

 دهاجمو ةمركعو ريبح نب ديعس ةعلرأ نع ريسفتلا اودخ ةفوكلاب لوش

 يتاتسجحملا ب () ديز ىق )١(
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 ناسارخ ىلا تثجو نيمرملا تكرت هل تلقف رواسب ةمركع تاآإ
 دبع دلاخ يبا ىلا هعفر دانساب ثدحو . يناتيش ىلع ىعسا تئج لاق و

 جلثلا ءاج دقو تيبلا نم جرخي ةمركع تبر :لاق يننملا دلاخ نب نمؤملا |

 ثدح دقو م املا .لاق . اماذع يف ابقزر ةدلب نم ينحرا مهلا لاقف |

 ثدحو . ناسارخو قارعلاو ماشلاو نملاو رصمو نيمرملاب ةصركع |
 قاطنا سابع نبا يل لاق : لاق ةمركع نع يوحتلا ديزي ىلا هعفر دائسأب

 نيب 3 4 اذه - ب تاق مدل يل ]

 0 توسيبمس 0
 يلكلا نا نع يللاوملا باتك يف يباعملا رمع نب دم ركب را يضاقلا /

 جراوللا ةيرورملا ير يف لخد دق ناكو.برغماب كيه ةيضرقل ظ

 مل لاق يزاوهالا يلع وا ' ”ترتعا ةبرورحلا ىلا برغلاب موعد جر ا

 هللا دبع نب يلع هعابف اكوام ادبع ةمركع ناك سابع ن هلل "دبع يفوت 1

 ةمركع ىئاف رانيد فال ةمبراب ةيواعم نب ديزي نب كاخ ىلع سابع نإ

 ناكو همتعاو هلاقاف .ادلاخ لاقتساف كليبا لع عميلنا كل ريخ ماهل كاف اي ]

 ىلع بذكي ناك هنا هنع ليقو ءانغلا عامتسا ىلا ليعو جراولعا يأر يزن |[
 هللا دبع نب يلع ىلع تلخد ثراملا نب هللا دبع لاقو . معا هللا هالوم

 "”كالومب اذه نولعفتا تاقف فينكلا باب ىلع قثؤم.ةمركعو سابع نبا
 بذككك ال هالو سبسملا نبا لاق دقو يبا ىلع ”' بذكي اذه نا لاقف

 بوذكم ب () ؟الوم ب (7) ب ق )١(



 6 ةمركع  بوقتعي نب ءاطع ف 1

 "دهدخلاىراال يلامو ولخا اذا ينركذتا

 هلو

 1 دع داؤفلاو يح عمدلاو ممعدو ةباصع راج هللا

 | ميحج وهو رهذلا ىحضاف اوراس مهلظ ِق ةنج يرهد ناك دق

 يع نوفجلا ممدعب مويلف مركتو ةحامس ثويغ اوناك

 ميقم ماهتسملا داؤنلا نيب 2مهبح نكلو يمنر لعاواحر
 ظ ميل نامزلاو 20 1 منال نازل فرص مهناخ دق

 ْ ميظن وهو دقعلا دوعب ىتح ممدعب ثالث يقاذل تقلط

 مدن رورسلاو راد نمالاو مط راس اذا العن هنا

 ايس حايرلاو قلط وملاو ةبذع لهانلاو ضغ شبعلاو
 *( سابع نبا ىلوم ةمركع اع

 | هللادبعو ةريرغاباو ةشئافو سابع ندللا دبع معم هللا دبع ابا ىنكي
 ْ يننا مههارباو يبعشلا مهعم نيعباتلا نم ةعامج هنع ىورو رمح نا

 باتك نم يلوصلا طخ تأرق ايف تامو ددز نب رباجو نيريس نب دمخو
 هنوم 5 7 ةنس نينامت نبا وهو ٠١١ ليقو ٠١٠ ةنس يرذالبلا ظ

 اي اوف دعاو موب يف ةزعريثك تومو

 لا دج نب دع دلل دعو ممل كو بال ةيركطو

 كولملا ىلع اداّقو الزوج ناكهدانساب لاقو روباسين خيران يف ميبلا نبا |
 ظ دا دروو 1 فال نب ىف ىلاو من 0 ع فا [ :

 ظ
 ا
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 هروطس لامس يف ىوراك لجن

 هؤاهبب ضاغضغلا بابشلا نصفك |
 نظان دوعلا رضان ضع رهدلا اذا |

 ئ : ةلغ يبلقل تداز هب ضيررق ْ

 اهننج نم ىظ تلس ةيبظاي

 هلو
 يظلاو ةنسالا دج ابن اماذا |

 بئاتك طسو "طللا حر فصقت |
 هلو |

 هدقع ثداوملل ادقع لح كو ٠ ظ
 ةذحو !دح اغلاشيل هان |

 ةيانذ تويكتملا ثيل هاب ١

 3 ىتسبلا نخاف ظ

 هلئاث ميغ نم ايو

 ىدب هلضف نم ايو

 ىروأل داما :نانفاج يع
 ىلظلا نافجا نوكن ءابظلا ناف جانا كنفجن لبق يردا تنك آم |

 نب رافنلا دبع دعس يبا ديملا نع ميخرلا ذبغ نبا هذروا امن اضيا هلو |

 ىورا انل لابجلا م لزناو

 قولا نمز هب ىولا ىوللا دبعو

 ىووملا ف قلي و ىوم امي انيلا

 ىور, اذا ليلغلا ىورب هب يريغو

 باتك طسو "طمللا حر زه اذا

 هبا بئاونلل اأن لف مو
 هنأغ معلاو لضفلا ثيل سلخو

 هءابذ ًاثيل داص ماسح اذبف

 "ريحا هييول لظ ار
 دعرن الو انل دوج

 دعبب هفصو نكلو

 ا



 لكل اي دوب + 53

 ظ 7 ليوعلا عفرو . نيلوالاريطاسا ىليت 00 ىلا داغا ارطس ظ

 ظ .لكج هقلحرتق نم جرخاو 20000

 ” دعا ةاينا فعل ىلا رف تح : يكل 1 وا نفسكم ظ

 باثك لضو . ناكملا كلذ نم تلضفنا !كو ضورفملا ىلا انقو ناش 1
 . لاجؤالا يف انعقوو . لاخلا يف ةنيكسملا تمحو . ناتلوملا ىلا ليومتلا |

 5 يلظح جهممو هنم لق دقو .ييسحو ناوخالاو نامزلا ىلع يريصن هللاو ظ

 . مركتلا عرش يف ةبسن ةبعضلا : باتك نم لصف . يبيصنو

 ةافامضماو ٠ ةناد ةنلع ةوخالاو . عمذلا ىفوا ىهلا لها دنع ةفرعلاو

 اعلغقب نا بجول . نيبظقلا نيبام نيبلا تاذ نيبام ناكولو . ةيناث ةءارق

 . ةلسارص نك اوكلا لاصتا الضتيو ٠ ةلصاوم ةرجلاك ءامسلا ضرمغ

 | . ةيساق قوقحلا ةءاعز يف بولقلاو . ةيساوس قوقتعلا يف ماوقالا نكلو

 ظ ءومشا نو
 قدج الو رد ساسبالا ةرثك ل  اهام ءادج يايثد نم بللحاا
 | ىدبقلا قرح يبو ءاكبه كرتاو 2 ةلالض بارسلا وخي يف ععبساو

 | ىورا اف باضرلا هيف نم تفشرت 2ىورات فشا ام لثم لج ضبرق

 يتصح ب )١(
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 ظ اذدهو .نيعمو رارق تاذ ةودر ىلا انضتب .نيكملاو ةلودلاب ًاكرهتم هارذ

 .ونلا اذه ىلع ناسل لكبهل_عاداناو . ومتلا ناسل ىلع هل توعد ءاعد

 هدارفا تدرسل . ميركلا ذاتسالا لمي نا نم ٠ ٠ ميظملا ازال

 هدادبا تمظلو . ادت قاذف قسما لد هداروا تلعجو . ف

 نينيئاللا ديك يدهال هلأ "نإ, بيذلاب هنخا مل ينا لعيل كلذ .ادقع
 ةاحس ىلع درب مل ةيحانلا هذه تدّروت ذنم : باتك نم لصف

 سصهد ىلع امم ربظتساو . ةءداصلا يلاح ولجاو . ةيداصلا يدبك آبم يورا

 ةنسلا نم دعب صلخا ملو تب رض اهيا يب رضي و. تدصق اميح يندصق
 انيلع تعلطو . ؟ينلا اذه يف هنانب ةنساب تيلتبا ىتح . ىلا كلذ يف هلانا

 ةنيعظلا ةافو نا مدعم لا 1 ةنجاذأ هلل

 الف يلع للا لا فدارتو . حربي الف يب حرب مقس فعاضتف ةنيكسملا

 لاز ىلقو .٠ ةراهزا تلبذ ضورؤ . هراهن لفا قفا لاح امو . حال

 ةسلازأا 6 عالق من د هع قراف ريثكو . هراوا داز ىلخو . ”هرارق

 هذه "لع "هلو لا . مجوا حرقلاب حرقلا ءاكنو . مطقا ةب رغلا يف

 ًاطنأتم زورونلا مو يع ركب هناف نالغ يريطن ةسداقلا “2

 ةنع قيضن . نذفلا ىلع ًاعارذ ىفرا دق . .ٍ رشملا مو نم لوطااراموط

 تاس ذي تنتام دق هل ةء واجب ةيثرص يف ًارثنو امله ذل رشثنلا قاطن

 امترسو اهترجخو اهترمعو اهتردو اهترطو اهترمثو اهتغ هيف ركذ ةنس
 الا هللا كدشنا هل تافو- هدب نيب تعرضتو ..هيلا تعفشتف أبل

 دئاز هلعاو ب(



 « لكان نب بوقعي نب ءاطع ه/م

 | ىلا هنزغ نم همالكر فاس دقو . ابمئاور نم فرطاب لضفلا فحتا ام |
 ظ ا نا تثدخ -/ ىّتح 0 7 وع قارعلا

 ا عاب ىتشو ٠ . نال تو نا اي الا 208 ا

 .هرعش نم رايتخالا هيلع عقوأع فدرم.هرثن نم جذوعا ادمعو ..فوتكو

 رودصلا ضعن ىلا هنم ردص باتكندص

 . اتاوخاو ناك مدلك توتر مزمل يل غدت ٠ ءاس هللا لاطا

 ١ ةفصل فوصوم كاملا: كلمس ىلا . امتاوذو نأ مساك بوصنم كالفالا

 | مو ىلا دودمم . دارملا ةيبضق ىلع روصقم . ءاقبلا ةلصن لوصوم . ءافلا

 ظ نم 0 حتي :٠ هيلع فوقوم هل لوعفم . هيلا فاضم هب ةفرعم . دانتلا

 ظ مج ماد عمجبو ىنش ٠ ةلذلا زمه زومبمالو ”لتعم ريغ ...ةلعلا فورخ

 أ يبم :ةكرملا دي. هريغتال نك اس . ةلقلاو ريسكتتا عجال ةرثكلاو ةمالسلا

 | صقان ريغ دئاز . لاوحالا بوانت ىلع رّركم فعاضم . ةكربلاو نهلا ىلع
 | . ةماركلا هلوعفم لعاف . ةدايزلا هربخ هب ًادتبم . لاوحالا ىقاعت ىلع

 |00١1) ةيماو همون نم.رثكأ هدغو ..الاح هيِضام نم ريخ ِ

 | . يناهلا فيسلل عراضملا لمفلاو . ينامالا بارعا نم نكّمملا مس
 ا رسكلا لخدب الو . ىدعلا ىلا هنع فرصن.. الو . ىدعت.ال هعلرا 7

 | ١1 ىلا لالا لع ًابوصنم. 0 0

 تح اه ديحتج جاع ساب هد عسل: تحسم عطس حاس تماس هس يصط تساوت



 #0 م بوقعي نب ءاطع وف

 ظ | دعا دعم عتيد ريب وح انجل ةرصبلا رهاظ يلا اني 8 لاقف هنامجسا

 ( لمف ام لاق كيبل لاقف بيرق اي هل لاقق فوض ةبج هيلعو نهاعرب

 ظ | لوي ال يسال اذه لاقف . ةرصبلاب كدنع وه لاقف كنبا يعع<الا
 ظ مثاه يب نم هنأ 1

 ظ *ي لك ان نب بوقمب نب ءاطع )+ |

 ظ هع نبا ناكو ءانتلا دإلوا _:ره وهو هبزغ ءالضف نايعا ديحا ْ

 | © هيلاو ةيدنملاب وهو اذهب بتات ةملقلا ظفصتم وهو" لآ
 ظ رس بحاص لاق . دالبلا ناطلس ةبيغ دلع اهدراومو ول رداصم |

 | رايمع .اوزتاو . لضافتلا رامغم يف لضافالا مقجا اذا : نك
 1 انادتب حيجرالاو . ةناشسا دممالا وه خيشلا اذه ناك . لجاستلا |

 ظ ناسارخ ءالضف حيجرتلاب هل نعذاو ٠ قاف ل تاللاعر مردقتلاب هل

 أ مثو ارب بذعاو . بارشو نشل لبيب مو ًاسمش قرشا: ىتج . قارعلاو

 ظ . ناسحالا ضرعم يف هسفن لضفلا هيلع ولحي . بارسو ربم ناب .ام ظ

 0 هدئالق لا 7 رو ْ ناماللو يوسرلا ناب لنا لها هيجلاتي هك

 ظ ساق نبي فو رمعلا ىذق بسرو . 02 يبق

 ظ 2 دئاللا لآل هنم رثنب : يابقاو 0 شوجو هب داطنعإ

 ظ يونزغلا دوم نب دمحم نيدلا نيعم يضاقلا وه (”*) «هيلا |

(0) 
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 نايح نبا هتافو ركذ ٠5 ةنس رخآلا عبر يف هراد

 « قارخم نب ةلاضف نب لضفلا نب ريزع ع
 ؟"! تاب فرعي يلذهملا قارخم نب هللا ديبع نإ نما دبع نا

 تام * قاعسا نب دم هركذ ”يوحن يوغا ةبوار يرابخا ثعشالا
 لابجلا تافص باتك : تكلا نم هلو ” ( ةافولا عضوم ىلخا )

 هءاتك ةمدتم يف يرهزالا لاق اهالاو ابو ةكع اهنامماو " ةيدوالاو
 ليده تاغل باتك هلو

 :*( يركسملا ناوك ذ نب لسع اع
 يثايرلاو ينزاملا نع ىور يلع ابا 5-5 مركم ركسع لها نم

 عضوم يلخا ) تام ”دربملا مايا يف ناك لاقو“ قاحسا نب دمه رك ذ دامدو

 ةيب رعلا ماسقا باتك .تكسملا باوملا باتك : بتكلا نم هلو”( هتافو

 ي( ” طلملا ( هيبا مسا هل ىلخا ) * ءاطع الع
 وا انثدح :ناما مظل باتك يف يرهزالا روصنم يبا طخ تارت

 دلو بدؤم ىسع نب دمحا انثدح لاق يتاسفلا جرفلا نب دم رفعج

 . لجر طلللا ءاطع ةديبع يباو يمع”الا ذاتسا ناك لاق ميهاربا نب قاحسا

 ذخلا يممصالا نا هنلبف هنم نولعتيو هيلا نودعتب اوناكو ةرصبلا لها نم

 عبنتسا هتقلح نم فرصنا الف كلذ هظاغف ةعاجج هيلا تعّتجاو ةقلح

 ب (9) ةقثلاب هعباط سيلو : «ثعشالا يا » ( ١١5 ) تسرهفلا يف )١(
 تسرهفلا يف همسا ىلع فقا ل ( 4 ) « ةيدرالاو ليملا» تسرهفلا يف (8) |
 كاس 10 0106)
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 (م) مارك الومولعلايوذل مركم نم ىرولا يف ام

 مركم ظفل ىلع هرج
 ((م)' ماج وندب ول شيعلات ظ رد دقو تددو قا

 رصح نايا ضبا لاقو . ةفاضالاب هرحو تددو» هبصنو لعافلاب هعفر

 امف دازب نا عنمو أاهفاوق

 نوخ هيف رداغل يفاو بر نوص هيف يكتم نم ينأب

 لو موقاي بيبحلا زعو بحل ةعاط يف بمحملا لذ نيب

 نول درولا نم هل ريغ نم نول ةراهلا يحي يضم نبا
 نوصو لامح هناز فرتم ىوحا ظحاوللا يجاسسيبحيل

 نوج لاح نولو نوج قوف نوح يمابقلاو يثولا سلب

 نوع يل هدوجو ينكر نبدلا لاجج .ناف يرهد ينامز نأ

 نوه لاللو عدوتسم ررساللو حفص يملا .هدنع

 7 قفرو مج ءافوو لدعو لعب لئا' هناز

 . نؤمو سابل هدوج نم ل مهتم بيصحلا هعير يفانا

 1 ماد ام ًارورسو ايمن .هنع هالالا لازا |!

 « يطرقلا بيرع نب فرصم نب دمخ نب بيرع ع
 ناكو ةكع_مشهج ن. نسحلا يبا ىلع قرشملاب عامس هل ناو مص ونا

 باب ىلع أطخ لتقو رابخالل دارنالا نسحو رعشلاو بدالا لها نم

 ( ةيشاح) اضيا قفر (1)
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 ىلع افطع هضفخؤ هومملا ىلع افطع هبصنو "نا عضوم ىلع اقطع هيشر

 مدق

 ظ (م) 8 اناالا | اولبج دقو مهن واب ذا مهف و

 ظ | ١ 100 يقولكا لاق نم ةنل يف ةةلعاف نوكيو اولبج يف واولا نم لدبلا

 مهف ذ يف ءاملا نم لد 5 رجو ممول وييشا نم“ لدبلا لع هبصنو

 )م( اصلا ”نيكتا بلا ينل ىئوكش نيم ىح
 | عضوم يف ثبلا يخاو ردصم ئوكش نال ماضتسملا وكشل ناريدقتتب هعفر

 | اًوكشم نوكي نا ىلع هبصنو عضوملا ىلع "كربلا يا عفرو ماضتسملا مفر#

 نيكل اتعن هضفخو

 ظ (ام) مامسوا يداؤف هنم 24 الا ىوج نم ام

 ظ ىلع ًافطع هبصنو ىوج ةظفل ىلع هرجو ىوج نم عضوم ىلع ًافطع همفر

 هزئضت يف ريوغلا
 ظ (م) اص الوءاقشلا يفيل  ةيبش ةايملا سيل

 ةيهشد لاق هناك ءابلا ريدقتب ةيبش ىلع هرجو اضيا الب هبصنو الو الب هعفر
 هن وبيس دشنا امك

 (نيطصمدارا)ام .اغنيببالا بعانالو ةريشع نيطصم اوسيل مئاشم
 (ام) عاتملو دكس دقو ء قبلا ايندلا يف تهركو

 اداري ءاقبلا ىلع ًافطع هبصنو دكت يف ريمضلا لع هعفر

 ' 0| (4) هريقف .فيعضلا الوا بتكى (#) ادنلا ق (؟» شيعأ ب ق (1)
 ظ ماضتسملا عف رف مفرلا |
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 ةفاضالاب هرجو افرظ نوكيو ةركن هلعجم هبصنو مضلا ققتم ينبم |

 (()ماسغوا يتاليدك نم بلاقلا قيفتسال ظ
 دك لع هبصفخو ياليل ل لد هلعح بصنلاو ورشا ايتنمروخ ماع

 م مانو يلعاودع نيسسسدئاع: نيدساحا 80 0
 ”ماثل يلع ادعو ل لاق هنأك هعفزو شنقا 3

 1 رارشالا ةصول وخلا شنلا ىدالا ظ

 مدقأم يلع ًافطع اهمصن زوجمو ربخو ًادتبم رارشالا ةبح

 51 هلب ددوس نع مهظاقبإ ةلفغ يف

 نوكيو أهدعت ام عشربو تك ىنعع نر

 ([م) ماهنسم يبسا ا هتنبأع ئلعأ بر

 هيلع لخد» امو بر ل زال بر ممرم لع هعفرو هتشاع ا بوصتم ماهتدسم

 ورجل امي هنقني عفر عضوم يف |

 (ام) أسا هتبصصن اًرظ ضم تودغ "' ودعلا نيع
 اماساو فسملاا هثمس هلوق نم فلكتا ”ماساو ةاماسملا نم لعافا يماسا ظ

 ًاضيا ةاماسملا نس
 (ام) مابعلا مدفلا لهاجلام الا قمحللو يلام

 ينعا راعضاب هبصنو ًادتبم رامضاب هعفر |
 ([م) ماغطلاو ولميسانلام دق دنع هّومملا "نا

 )١( تودغ دقف ب (*) عم ق (*) ىماذ ق 5
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 ا00 درخل ايلي "مف: ١ + ئرقلا .بارخ هيلا اوك
 ضفأناو بصنلاو مفرلا اهفاوق يف نسحن تايبا هلو

 (ام)ماوقلا نسلانداشلايب بطي ال وما . ينا

 | امك هماوق نسحلا ريدقتلاو لعافلا مساب ةهبشم ةفص نسملاب ماوقلا عفر

 | هضفخو هب لوعفماب هبشلا ىلع هبصنو ههجو نسما لجرلب تررص لوق
 ظ ةفاضالاب

 ا مارعلاو ينتقراف نا يتشيع ةرش تقراف
 03 ىلع انه هبصلو يتتقراف يف ريمضلا ل" فنطع هنال مارعلا عفر

 ىشدع لع اقنع هصقخو

 | لو يدل دك ةنيش قلتش ال

 ٠ لا اقطع هططفخو الب همنو وددت يف ريبقلا ىلع المع هنفز

 ظ (ام) عادملاو يناغالا بيط هرسللا سدل نزملا و

 يناغالا

 أ هرحو لعف 0 هيبصلو وه رانا هعفر

 ظ ((0) ال يمف | لمو الذ هثن يف دا "م

 ظ ىلوالا ىرا هيلع تلد ىرا رامضاب هبصنو ربخو ادتبم مال يمف 'لم
 ظ ةفاضالاب هرحو

 مل

 (ةم )عاما واينأي قوف نم "تع يعاد
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 (مارتحالا ) مرحب يلنبدلا لاججارذ يفف قيفا رهدلا ةمرحم

 سقم هربجو تناز حلبا هفنك يف قازرالا ةمسقم

 املوا يتلا” يجري را تايبا لاثم ىلع لاقو . ابجذومنا اذه ًاتب نوسخ يهو
 اسا ءرملا اذا : عزا... :ارع اذا المرا سا

 (سل 5 . .أسلاء.انسا هاقالا مسالا

 سعللاو نوطبلا رماوضلا بقا رخا أسنا ةرورض هرصقو فرشلا ءانسلا )
 (تافوصوملاةوسنلا ه1 هفرشلا اذهةبحم هنع رخا يا . قايرالا تابذعلا

 "انضم مولا ءاعؤ._ ه دوع الوعل
 ْ ( معلا نبا الوملا )

 اسذن .دامف : نس ام طع اناا |

 ( قالخالا ليلا سدنلاو طغا دسا )

 اسما: ”سبص .دياعم مناة اس
 كسفن ممستلف ىفنالملا ريثك ناكو نسح معان بيبح كل ناكاذا لوقي.)

 ( هنع دعبلابو هب
 ابمو قا نا 55 اا نسأ كلمتع

 ًاروذعم تنكر مالا ريغ 3 ذا رمسالا كرتن نا كلاح نم غلب لوقي.)

 نكسو هسمر يف م هدغو' ا هنم ىساا يا رعسلا حبقتس هناك

 هلوقك ةرورض “كميت

 اسا كم ب ( ) ءاعدر عرد نيت>سنلا يف (” ) ١1 لا ةماقملا يف )١(

 ًاضيا "عما نكسو (0) نايالاب ءواذ يا اس اناا باَوُصلا (4) نسا اسأ قا:
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 ظ 1 نالت ناو.  انملا وفحمن نا .نآذ

 | يتب نزو ىلع لمعي نا لثسو يطلبلا روصنم نب ىسيع نب نامع لاقو
 )000 لا انمأو . ثفان لك اتكسا » لاقق امبفصو ندذللا ”” يزيرملا

 ظ وهو . « ثلاثب
 سولو ىطعا نم ركشاو..٠.. . اهراثآ. ٠ .دمحم ةمس مس

 لاقف

 ملحم يف ناك نا هظقوت انا يذنعلقاعلا ةملحم

 هملكم هعدرب ىنرم لاقل هلبج يف ضئاملا ةملكم

 | ( ةقلطلا بايثلا )همديم اذسانلا نيب حبصا اذا ل معلا ةمدهم
 |( ةمرح يا )'همرحم هل ىرت نا كايا هب ىلوا فهلا ةمرح

 0000 .|) هلسم مروج ىساف اقح صاع امنع ةملسم
 ملاظلل هلوق دارا ) 'هللظم يف رشملا موب هيقلت 7 دماع ابلعفي ةلظم
 | ( ةمايقلا موب تالظ) 'هلعا *' يب هارغا نم تيلايف نسملاهلعا

 ظ 'همدنم هب تلح اذا ورغ الحلا هردهاهمد نم

 "اف ةنم ا اع نظ :دكلم ىلا نللا هلسا

 "ا اب نيلأ اذهل ىلا اوقرغا دقو نيلادمآشا
 همتكم نم بيشلا لوضنودبب يعمدايفنازحالا ةءتكم

 | ( رمشللا هب غبصي يذلا تكلا نم )
 )١( ًادماظ ب () « نسحن » يريرحلا دنع ( ؟) ة>)|ةماقملا يف |

 )  ) 5يب ةوفجلاب » هلعلو : نيتخسنلا يف ضاس <
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 اططش الو افسخ هب ماسا الو

 اطسو هسفن قلاو هيف ضاخن

 اطخغطس هتيبظرا انك نؤلم

 اطسق الك الدع ليسقاو ادنو

 ةديصق نم ًاقورعم هيلا ىدسا دق ناكو لضافلا يضاقلا يف هلو

 ميحرا دبس دب محرر ديب ٠

 مياس ىدمهلا نم يوس طارس ىلع

 ميلكلا ىبوم يدهو 2 ىسيعميرم نبا كسذ
 ميب ليل حنج يف اننا دجملا ىأر
 ميظعلا نارقلا ين“ 2 ولت, لفرافلا في

 هم ناا ناكو بيبط يف هلاق ام عبطا نمو ْ

 دلبلا يف بطي ىضا ةمكح لل ةلاهللا ىوح نبا يلا |
 دحا ىلع تبي نا اف تولأ كلم هب اشن ذم تكا دق
 دسالا نئارب اهنم لسا ديدهنم ضي رملا ضبن سحب

 دضع الب "”.اقبا ىتتيلاب ادضع هلخ سانلا يل لو

 'لعشلا يلق يف كنم 'لزقلا ىجتشم ايا

 'لغتشم باقلاو كب ةللحأت مسجلا حبصا

 ليلا يف تفاضو يف ربص ةةدع يناد

 ًايقاب هلعل )١( ظ

20 



 ذاشالل - كرما

 يطلبلا رعش ديج نمو

 طتشلو روج ينعض ىلع هوعد
 هدنزب باتعلاف هوبتعت الو

 عفان باتعلاو هيف ظعولا ان

 هءانجم ابمرمم للون الو

 كلبا ينعفنب ناك ول امد تيك
 الأي انيفاد مارالا تعزاتت

 لطلاو نوللاو ظل هنم مئرالف

 ههجو ردبلاو دقلا هنم نصغللو
 ىثم اذاف هفدر هنم طقسللو

 هسفنل يلملبلا يبدشناو 3 2 لاق

 1 لاو رثثلاو ظفالا هنم ردللو.

 ظ 3 ةءاسالا هنم انل 5

 عفن ول روصلا بوت د تقزمو

 | ا) ردبلاو نصغلاو ابشامل

 وطس ادبا أم نيع ابملا نيعو
 اهو وام جوملاك هفلخ ادن

 | آمن هتلش ليج كلذ .ناكو

 01*22 خ71 1|أ|أ]1<[|]آ]|1ز0ز0ة01010ز 1 | 121 1 1020ز02زذزذ|+]| 1 |10121[1[1ذ12ذ12ز2ز0ز0ز 0 ذزذ 1 12ةذ202زذ زذز2زة0ةزةزةذ 10 1 10 2 212ز 6 7 8



 5/ * يطابلا ىسيع نب نامع

 :مجرعا .ةيدتاس غايسا أهل ىمعن

 ا” وذ رهدلاو ذاغ نمال نك

 يعرذ هب قاض قبتسم ةنم

 يعسو تديدتساو يقطن كرمال

 عنصلا لمكس يلو تطل

 مفدلا نطوم ايف قزز“ نع عفاد

 محق ير غاتا ىبس ال

 ىظفح همه نم ذاقنا يبدقتا

 لضفلاو ا نمو بحاصلاو ورم رم

 ضرالا دحاو غارفالا يوتس ال

 لا 1 ةناشن ذازالا قم“ نإ

 افصو ىرولا تف ردصلا اهلا ا

 0 أم لاخلا»و رضلا ينسم دق

 افسألا ينموس رهدلا تكدبعو

 انيك ل تمدام . رذع ىف م0

 بحاصلاو ظحاجلا رحب نب ورمي ينعي ورمع (؟) ساك نيتحسنلا يفو ظغ ب )١(



 داحيالا! مدننا

 دفنوا اكلك
 دللا جرضم

 دسالا عراصم

 دف 13 ناك ول

 داوحسا ذرصتساو

 رك ذاوهرك ذعد

 , + نيسالا .لضافلا

 رزمملا ىهاطلاو

 ركشا ال فيكو
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 هل تلفق كلذ يضتفت ةطسابم هنييو ينم تناكو هل ثلقو هيلا تنل ١
 معلا يف كمدنت عم لئاذرلا هذه نع علقتو يوعرت نا كل نآأما خيشاي |

 نم هدب رتت ام دعب يندشناو يلوقب ثرتكب لو ًارزش يلا ريق كالا ظ

 أ

 'عيضم عاضا ام هنم تمّججو يضلل تبل ظ
 عيت فيك رامخل تلق الو ةذل بنج يف تطرفام كرمعل

 هيقفلا "" انيحاص ه يتربخا ام هرداون نمو : لاق يسردالا ينثدحو

 دنع امو رشح ؛ لاق يراصنالا يننملا ينغلا دبع نب ىدن دولا وبا

 كبف يطلبلا اكبق هب هن رطا اتوص هانثف نينسحلا نييرطلا ٠0 يطابلا |

 ؟” متنا ”ترطلا زازفتسا نم ىباف انا امأ ىطلبلا هللا
 لاقق . اب توصلا اذه عم اذا ناكمناف يدلاو تركذت هل لاقف كابا |

 ةعامج هسفن ىلع دبشاف جرخو يا نبا نذا هللاو تناف يطلبلا هل

 ناب فرعي. لزب ملو هاوس هل ثراو الو هيخا نبا هنأب رصم لؤدع نم

 باتك فيئاصتلا نم يطابللو . امهنب رهدلا قرف نا ىلا يطلبلا يا |

 باتك .ريغصلا ضورعلا باتك . ةقرو ةئامثالث وحن يف ريبكلا ضورعلا |
 . *ىنتملا رابخا باتكك. ةب رعلا يف رينلا باتك ” تاظقولل تلا |١

 لاكشا لع باتك ” داوجالا تالعف نم داهتسملا ىلع دازتسملا باتك |
 داعلا لاق . تادابعلا ليلعت فاتك . فيرمتااو ىحتلا باتك لما

 ةمجام ةعيدب لضافلا يضاقلا يفاابلم ةحشوم يطلبللو : ةدد را باتك يف

 ا -3(+*) ىئقااثب(؟59-ق 0(



 *« يطلبلا ىسع نب نامع # 1

 | بلاط يبا نب يلع نب نسملا نب هللادبع نب سيردا نب سيردا نبا
 ناك: لاق هتذمالت لءاقاكو زوك ذملا تب رعلا يثربخاو . مالسلا هيلع

 ملعب نوللا رم ةهبجلا عساو ةيعللا ليوط اميسج ةلاوط الجر يطابلا
 | ىلع هيقللي لب نييرصملا يز لعال ناسليطن سلطتبو اًدج ةريبك ةمعل
 | ويطل يف سبلب ناكو هتبقر لع ةريدم نا ”” ريغ نم هلسرب و هتمامص
 ْ لصف لخد اذا ناكو ميظع لدع هناك ىرب قَح ةريثكلا بايثلاو ةنطمملا

 ١ تارشح نم ءاتشلا يف تنا هل لاقت ناكو ربظي داك, ال ىتح ىئتخا ءاتشلا

 | ةجودزم هسأر ىلعو هلخاد ىلا لخدب ماجلا لخد اذا ناكو ضرالا
 ظ "1 فقك داخل ءامل ين يذلا نئاوحلا ِدْنَع لضخ اذافأ نط ةتلفدم

 ظ
 ظ

 كلذ لض هلي مث هيلع بصيو هفدك, م لاطسلا الع نا ىلا هيفي م
 هذه يسردالا لاق. ءاوهلا نم فاخا لاق كلذ يف هل ليق اذان ار

 | اًمرابخا ايوغل ابوح ًاماما ًاملاع ناكف هلع اماف هتمسو ا

 أ الا ةيبدالا مولعلا نم 'يش نع لئس ام "لق اةضورع ارعاشت الرؤلم

 ظ | مايقا نسحمو وعلا يف نيبهذملا "' طاخم ناكو اهب مايقلا نسحاو

 "را رشف د جام اميلخ '” كلذ عم ناك اييعورقو الوصابي
 يل“ يبا نبا هيقالا يتادخ يسردالا فيرشلا لاق . تاذللا

 | للا تقلق سم يغار تاهزتنملا ضعل ىلا تجرخ

 ًاركس ليام لمث وهو يضالملا ضعبب مهننغي برطمو ةعالللا لها

 كللاي (4) تبت (0) نسم ق(؟)_ق(1)



 1 * ىسع نب يلع نب نامع # 8

 أهوحتو ةرابعلا هداهم الا هلع ربع ال تع ل ديرب 2 ىلاعن هلوق نا

 ىبا نكلو ايغ : اهنع ةرابعلا يف مهظافلا قفتن تو اوكرتشد نا ركتتسم 0

 تبيلا نم « ىضا » عضوم يف لاق ول تلق . ةقرس اهنا الا نوداوللا |

 يناثلا تيبلا يف لاق ولو « حبصا » هب لباقيل دوجا ناك « يسما » لوالا |

 دوجاو ةعئصلا ف نسحا ناك « اخاا هفش نم لالا ىتشد دقو (2

 ايلا

 | ماقاو ماشلا ىلا لقتنا لاقق ةدب 5 0 0 هرك لس ظ

 يلغخ اهبل دارس مق 1 ميلعتلل يباديزلا ىلا ددرلك ةهرب قشمدب

 هد نا مب مماج ىلع بوبا نب فسو 0 1

 رع هو 8 هن ردص نم نيش ا أمم تام ىتح نارتلاوب ودا

 ف اهدشاو تكثس ةئس رخاوا قف ناك الوا نال سوك ديدشلا ءاللغلا ىنس

 هب ملعب 37 مايا ةءالث أتيم هند ' يف يطمابلا يتب و عسن ةنس اهفخاو عبس ةنس

 و 0 دار ةنالا 00 هريغ 10 ا 0 ال دحا

 هنافوب تر بخا امناو هتافو 0 00 ذب مل فاؤملا لاق .ناهدلا نب كرابملا نبا
 نب رمع نب مساقلا يبا نب زي زعلا دبع نب دم رفعجوبا في رشلا هدعل امو

 رم نب دما نب نوممم نب دومج نبا سلدنالا دالب ىلع يلوتسماو برغلاب
36( 



 6 يلقصلا ىلع نب نامع 5

 0 اهل ترك ىوجو 2 ارادعف ىلا قرب ىأر م ٍْ

 | اس | يرجاهنم ئبشاانا ىؤملا بذعال ربمم نكيمل ول

 '” لاك ا5 تلصوتلضو ىتف. نصنع ةبسن بحلا نيبو يني

 ظ يلصولل تدجو 9 لاق

 | بتكلاو لئاسرلا :تاوالح نباف ىضرالو طخ يملا يف نكي, ملاذا

 ظ لئافلا رد هلو لاق
 ء

 ' 0017 هلا بوبحلا فصلا لف اروجلا لع بملا ين

 | 11 قيقا نسحم قشام كيذا قاوم ! نسل
 | لاق ةدراوملا رك دقو ًاضيا باتكلا اذه يف هسفنل لقصلا هركذ امو

 | نيب قرش مل امهنوك "' نم ةفرطو سيقلا 'ىرما رعش يف مدا ام وهو
 | يلتصل لاق دلت ةفرط لاقو لمحت سيلا علل

 ظ اهلوا ةديصق تءنص يفا كلذ ' 3 نه ماو

 ًامرغم يحضاو انوزحم مبصاو اميتم تيبا نا اهلع نوه

 2 مس ظ م
 اظلا هفش نم لالا ىجرتب دتف 2 يفلخاو هيدعاو وا ًافندم لص

 امد ايكبت نا ”ينيع ىلع نامض امناو ىلتق كينيع ىلع. ناهض
 ' ]1 لا تهمزاتص ةعاشح ٠ . اهناف ينم تراسا ام كدفيل

 ظ ةدادبم ظافلالا هذه مظعم تدجوف يرتعا ناود مت 3 < لاق

 | ةبينق نبا عطق ىتح سانلا اههف كرتشد يناعملا رثك أ تناكاذاف لاق . هيف

 بحما نم ب ق(؟)يفب ق(١)

 . حا



 5١ #* يموقرسلا ىلع نب نامع »

 ابصغ هبلق كنوفج تذخا ىتفب هذه اي" ىتننال

 كك اوه هاعو امل  لخو ” هناي . تسلع ١

 خامشلا لوق رك ذ دقو ةدمعلا رصتخم يف لاقو

 ىلحر تامحو يتغلب اذا 5

 ا هون نم ساون وبا هب هضقان امو[

 نيمملاب ينم تحصا دقت يتب ذا يتقانل لوقا ظ

 نيتولامدييرشاتلقالو ًالحت نابرغلل كاعجا مف ظ
 املوا ةديصق يلو لاق مث بابلا اذه نم كلذ ريغ ركّذو |

 اليسمليسالا تريصف تكبو اليحر داؤفلا تلعف تلحر |
 ةيرعر ٠ ةلباق - املا "كيل ىونلل يب ادح داح اه ادجو

 اليبس تايلا ىلا قارفلل لمج ::هبع..لتت دارا بيس

 نم ,فخأب عخامدلا ىلع خوي امم تسيقعلو فال يباطخ اهيف ركذا *
(0 

 ساو يبا بهذم ٠

 اليحر موسا ينجوحن سيلذا يبيستف ىضترملا تغلب اذاو |

 رصتخم فورملا ججراخم ب باتيك هلو . 0٠07 ةنس يف يناسلا هنع هاور يفاوقلا | يف رصتخم باتك هلو ” . سيداب نب زعملا نب ميمت نإ يحب ىضتولاو |

 .”هجاضيالا حرش باتكو . قيشر نبال ةدمهلا رصتخم باتكو |

 نم يل : لاقف تاقرسلا رك ذ دقو ةدمعلل هرمهتخم يف: لقصلا نام'ع لاقو
 ( هسفنل ةمالع يهو ع هيلع عا دقو هطخ نم ابتلقت )اهوا ةديصق ظ

 ةمحرتلا ةياهن دنع بتكلا ةسرهف تاعج ب يف () ب (؟) يثبعت ال ب )١(

(03) 

 ظ



 *« يسوقرسلا يلع نب نامع # 5

 هلتسنمباخام“"غوارذع ئرولافىرجذا اماو الك

 هلضف نم قتثشد هظفلو هظفل نم قتثن هملعف

 هلثم نم ناك نم هلثمو  ابلك هفاضوا تلماكت

 "0 الخ ىحل ةرضبلاو ذادش ٠ ىلا ديك آلا انا أَم ا
 | 0 ىلا لول عفدملا باتك نم ىلامت هللا اهسرح ترك دام اماو

 ظ تاياورلا نم نمت امو تاآرقلا نم روهشملا
 هلكش نم” مالا يدنعزاكوا هلقث ىلا تعرفت ولف ١

 هلعف نم لغشلاو رفاسم ٌؤما ىلا يالوم ىلا يرذع

 اخ 202 اذفلا هضهو  .لغاش هضنص نم هلكل

 ظ . ماظنو رثث نم هيف تلق امو . مالك نم صوحالا تيبب قاعتب اه اماو

 اهيلع ةمعنلا يدب هللاو . ايدل هولتاو . اهبلا يت اناف

 . 6 ”” يلقصلا يجرزاا رمع نب يلع نب نامع )»+
 ظ ذا نب دمع ن دما ىهاط ونا ظفاحلا هنع ىور يوملا رمع ونا

 | يرذملا يذاق نب ملاص قبلا باو يومتلا يرب نب دم وباو ينلسلا
 | يلقصلا يلغ نب ناََّع ؤرموبا يندشلا لاقو طفق ليزن يرصملا يطامالا
 هسفنل

 كتلاو باضؤالا عرش اصلا ىرت نا اهيلع نيه
 تا هيكفل] كمت ًاصنق فاكتنإ دنمي ل نم

 )١( هرك ذ قبس يذلا ريغ سيل 0 نالا ب (*) « مراذغ ىرولا يف » هلعل |



 الو 6 يسوقرسلا يلع نب نامع 2

 ] هسفنل ادشناو' ١ نيرخأو يلصوملا ءارفلاو أ

 يطب بابشلا دن ىوه: الا نيطخ بوطحلا نما

 يبا "ىرقملا ىلا تبتك""" ةفلس نب دما لاق . '” ةديج ريغ تأ 00

 لقشميًاباتك ةبردنكسالاب يراصنالا يلقصلا رم نب ىلع نب نامع ورم
 هتلمج نمرثنو مظن ىلع

 هليل يفو يفاولا هلضف يف هلثم ىلع ينيع تعقو ام ظ

 اك يف ناك نممو هنم هقالخا لثم اعد سلو

 اهلصا ىلا عرفلا مجريو 2بيط رصنع نم هاف

 نمهيلا تهناو . هنرضح هب تاضف ام ليع تفقو : ةقرولا هذهب باجاف

 ةكلللاو .  ةنوتكم رادلاو د هنووكتم معلا تيأر رثث نشات با |١

 "دوو . هنن رع باطلا لصفو . هنيع ةحاصفلا تناك مظن نمو . هئب رق

 لك نم . بوجحلا امل فيشكو بواقلا ايحاو . هنوكب نا مالكلا حييصف |

 تاقف . هللا اهايا هحنم هل ةغالب رحسو . هالول هيلا لصتل نكت ل ةمكح

 . رطاق هبيي اش دعل ىتزم ءامو . رطاخ يرتال 0٠

 هلبق نم ناجتتلا العاجات هلوق نم يالوم ينجوت
 هلم مل مايالا هب ترم اذا اذهو ىلبن اهنال

 هلصا نم رهوللا همظنو هعرف يف ليلك الا هرثنف

 هلسر ىلع يرجب بذدبم 2ىرولا يفظفاح هيف وهو

 « هندس » نيتحسنلا يفو : هنلس يبا ب ةيشاح يف( )0(



 6*4 يلع نب هللا دبع نب نامع اك

 ا 000 ردو نايلس نب ةقيخ سلبارطابو ىلسلا ىمصلا دبع :نن زابجلا

 ركب اباو فالعلا ناب فورعملا يدادنبلا يميل ىسع نب دم هللا دبع

 | يدوس رطلا مالس نب دم نب دمحا ننمحلا اباو قفشلا نب ديعس نب دمع

 نب دمحا سابعلا اباو بيشالا مساقلا نب ىسوم نارم ابا ”نيضانلاو

 مساقلا نب دمحا نب جرفلا اباو ("" صافلاب فورعملا يربطلا ركب يل

 نيصخ ولأ هنم عم مو ةريثك ءالؤه ريغ ةعاجو ظف ذالا باشا يدادغبلا

 ار هللا دبع ن نسحب نب هللا دبع نب نسح نب هللا دبع

 يضاقلاو يزاوهالا ىلع واو يباطر فكلا نيسملا نب د نب نمحرلادبعو

 مساقلا يبا ىلع تأرق يتشمدلا مساقلا وبا لاق . يدعسلا نب لضفلا وبا
 لضفلا ابا يضاقلا تعم لاق رشن نب لبس نع لتاقم نب دمحا نب رصن

 201! ولا انحش يفوت "” لوف يدمسلا ىسع نت دحا ن دمي

 رفكب يضاقلا يسوسرطلا نامع انحش يفوتو 4007 ةنس بجر يف عيمج
 اهوحن وا ةنسل هلبق باط

 ؟يقاسلا يومن يدوقرسلا رمع نب ىلع نإ نامع

 ىلع نارقلا او ةغاو وحن ناك معلا نم ناك يناسلا لاق . ورموبا

 ضورعلاو وحنلاو تاارقلا يف فيلاوت هلو اهريغو ةهل؛ نباو ماحتلا نبا

 يااقم ةدم ينمزالو هب عفتناو ءارقالل ةقلح 007 عماج يف هل تراصو

 تاكرب نباو قداص يباك هيلع ًأرقا تنك نم ىلعو اريك "ىلع ًارقو رصعب

 نيبقللا نيذه هبتشملا يف يهذلا ركذ دق : يضاقلا ب ( ؟) يضاقلا ب ( ) ١



 ذأ ه6 هللا دبع نب  ديعس نب نامع

 امم تأرقو كم ىلا سانلا جورخ نيح ىلا ةينامث ماع وهو يناثلا ماعلاو

 نم ةعاج نع كلذ ريغغو تاارقلاو هقفلاو,ثرديلا تدتكو لآ

 تومي كن لا دعو 9 مريغو نييماشلاو نييدادغبلاو نيب,رصملا

 مث سارف نب نسحلا يبا نعو يراذغلا دمجا سابعلا يبا نع اهب تبتكو |

 جتكخو :ايرثملا ىلا تفرصفا مارهشا اهب تنكمو رصم ىلا تفشل

 ىلع رااربلا مأيق دعل ةئتفلا لوا سلدب الا ىلا تادوو رهشا ناوريقلاب | ظ

 ةنس ىلإ ةطنق تثكمو 5 ةنس ةدعقلا يذ يف مايا ةتسب رابلا دبع نبا

 تجرخ مث ماوعا ةعبس ةطسقرس تنكسف رذنلا ىلا اهنم تجرخو 4 |

 كل: يف هقريم ىلا امنم تيضمو 4٠5 ةنس ةساد تاخدو 2 ىلا اهمم

 لاق . 4٠07 ةئس ةسادىلا تفرصلا مك ماوعا ةساك اينكيف اسف ةئيبلا

 444 ةئس لاوش نم فصنلل نين الا موب هنع هللا يضر يفونو دووادوبا

 ةنس غلب دقو ةرادنا باب دنع ةربقملاب نفدو

 *« دمح نب ميهاربا نب هللا دبع نب نامع +
 ثم ارءالضفلا ءايدالا نم ناك يضاقلا بتاكلا يسوسرطلا ورمجو ا

 هرصع لها نم ةعاج رعش عمجو رعشلاو بدالا بنتك نسا هطخ

 نعال نم اههريغو :ىشانلا سايبلا وباو يرقصلا سابعا با با
 ناكو بابا رابخا يف بانك ء اهنم اتك ضنصو فس 00٠00

 ريثكلاثيدحلا عمو نامنلا ةرعم ءاضقلا يلوو ةاتكلا عبير س طلخا نقتم 9

 دنع مثاه اياو يرازفلا مدا ن دمحا نب دم ىلع اا قشمد» ععسف هاورو ش0

 « نطولا » هلعلو : نتي ا

 ظ
 ظ



 « ينادلا ديعس نب نامع اه

 444 ةنس لاوش يف تامو ةروبشم ةزوجرا يف اهمظنو ةفورعم فيلاوت

 هرعش روك قم نمو . سلدبالا دالب نم ةينادب

 بدالا ىلا ىزمينم لكى عيرجن امو نامزلا لاح اورك د ذا تلق دق
 بسحلاونبدلالها ةساسلخا لها هعّرجم. لذ نم غلبا 'يش ال

 بررلاو غيدلا لهال نيضغبماو هب لوسرلا ءاج ام 3 تيقانلا

 يف داصتقالا باتكو . عبسلا تاارقلا يف ريسيتلا باتك: اهم بتكهلو
 "" عبسلا تاارقلا

 * " نامع نب ديعس نب نامع
 .[| نم ةلوقنملا ةفلس نب دمجا دئاوف يف تأرق . ئرقملا يتادلا ورمتوبا

 د ئرقملا ديعس نب نسحلا نب دمع هللا دبع يلا ىلع تأرق : هتروصام هطخ

 | لاق يديؤملا ئرقملا حاحين نب نايلس دوواد يبا نع ةبردنكسالاب ينادلا
 | را لاي نب ديعس نب نامعورمح يبا يذاتسا طخ نم تبتك
 000١) دعس نب نامع نب .ديعس نب ناي لوق. هدلوم نع يلاؤس
 | تأدتاو سب» ةنس يف تدلو ينا يبا ينربخا يفريصلا يطرقلا يومالا

 | تلحرف ىلوالا ىداج يف هس ةنسس يف يبا يفوتو 4 ةنس ملعلا بلط يف
 | تثكمو ه./ ةنس يف دحالا موب مرحلا نم يناثلا مويلا يف قرشملا ىلا

 | رصم ىلا تبجوت مث مهنع تبتكو ةعاج تيقلو ربشا ةعبرا ناوريقلب
: ْ 

 ظ ماعلا قاب اهب تئكمو خرؤملا ماعلا نم رطفلا نم يناثلا مويلا اهتاخدو

22 

 قبس يذلا ريغ سيل اذه نامعو : قى (*) قى (*) نيملاعلا ق )١(
 شرو ةمحرت لبق اهلعشل ةمحرتلا هذه لقن دق ب بحاصو : هركذ



 ه  ديعس نب نامع #

 نم "باش هيلا ماقف "تكسف تكسا نا هدبب يل لاقف ةنا نيثالث تأرقف |
 أ لحر امتاو سرغ لجر ادعو كم نحمي هللا كلزمعا ملعم اب لاقف ةقلحلا 0

 هيف يل لعجت نا هللا كزعا ”سحا ناو نيئالث ئرقت تناو كيلع ةءارقلل |
 ريك نبا كلذ ناكو ن.رشع لعانا رضتقاواريثع هل تبهو دف

 تى .ًأموا مارشع تأرقف أرقا لاق مث ةماركو من هل لاق نيرجاهلل |
 1-5 قا هلا كا ملعماي لاقف رخآ تف هيلا م اقف "تكسف توكسلاب |

 هيلع لصف دقف نب رشع ىلع رصتقاوأ ل لجرلا اذمل ىها نا
 نوك<ي نا تببحاف راصن الا ريبك ناا يلا هت تاو نرجابلا بكا

 ةبا نيسحخ تأرق نا الف أرقا يل لاق . باوثلا نم هلام لثم ًاضيأ يل
 ينارفاف "” رفا :يل.لاق " الا ةدارق هل نم حلا قب ل ىلا ا
 لبق تام هيلع تأرق ىح نيس يف نيسمخ هيلع ًارقا تلز اف نيسخ

 ةنيدملا نم جرخا نا

 «« ”" يسلدلالا نامع نب ديعس نب نامْع»
 ثدحم لاقف'” يديملا هركذ يفريصلا نباب فرعي ئرقملا ورمج ونا

 يريبلالا نينمز يبانب هللا دبع نب دم سلدنالاب ممس مدقم ئرقمو رثكم

 تاارثلا 000 اقاخ مهسف ةثاعلرالا لبق قرشملا ىلا لحرو هريغو

 اهف فلاو ” تاارقلل ردصتف سلدنالا ىلا داعو ريثكلا عمج 2000

 جاحخلاب فرعي ةيناد لها نم : ب يف داز ( 2-2 ق(9«؟) توق

 دنع (ه) ( ”5 :" ) ظافطلا تاقبط يفو 40/8 ةلصلا ينو 1180 يب وذلا دنع (4)



 *# شرو ديعس نب ٍنامع 9 9

 فيك تلق . من لاق . ةدوم شرو نيبو كني, ناكأ ةلس يبال تلق : لاق

 | ىلا رصم نم تجرخ شرو يل لاق لاق . عفان ىلع شدو ." ارقب ناك
 أ ءانبا ةرثك نم هيلع ةءارقلا قاطي ال وه اذاف عفان ىلع أر ارقال ةئيدملا

 الو هللا فلخ تسل ةنا .نيثالث “ارش امناو راصنالاو نيرجابملا

 | فيكف تلق ل درر بك لاقي فل دع سابلاوك [ نم نال

 | لزنم ىلا ءاج ىتح يعم لجرلا ماقف هلزئم ىلا كمعم 'يجا انا لاق . هب يل

 أ كرعا تلق لاق لاعرا ٠ نم مان خيش ء اغلا جرف بابلا قدذ يرفءملا

 كنا تزيخأو هيلا لصا لف عف ذا, لع افلا تن رصم نم لور انا قا

 | ةماركو من لاقف ٠ 1 الا لسا و

 | ىنكي ناك ناتينك هل عفان ناكو عفان لزنم ىلا انعم ىضمو هناسليط ذخاو

 أ اذه نا يرفعملا هل لاقف باجا يدوت امهتيابف هللا دبع يباو مور يب

 | اهنا ل ءاج الو ةراجت همم سيل كيلع أرقيل رصم نم كءاج كيلا ينأسو |
 | دلو نم قلاام ىرت اله يرغعملا هقيدصل عفان لاقف . ةصاخ ةءارقلل ءاج

 ظ | كنكمي مفان يل لاقف .هل لاتحن هقيدص هل لاقف لاق . راصنالاو نء رجاملا

 | يف تبف لاق . بيرت إلا انا اهنا مف تلق لاق . دحسملا يف تيه نا

 دعق نا الف عفان ها "" دق اولاق مث سانلا رطافتت رجتلا ناك ايف . دحسلا

 0 لعل لا كمر انا اه تاق لاق. ميرا لضابلا
 وبلا نسح كلذ, عم ينك. لاق ..ةءاوقلاب ىلا تناف لاق . مك تلق

 | 11 لم لاوس دعب يقرع دف بعتسا لك ع انام

 ب تا6) ةعرط لعل (9) ارم فلك اق (9



 8  شرو دغش نب نامَع ##

 نذل ةنس :نئم ان زق كدا

 ظ * ناوزغ نب يندغ نب ديس نب نافع )+
 ليقو ئرقملا شرؤب فؤرعملا يطبقلا يرضملا قباَس نب دؤواد نبا

 ىفرقلا مهازبا ن. نامللس نيؤزمي نب هللا دع نب ديعس نب ناءوه

 8 هم هلصاو رمدم ديعصل دلب ظبقو ماؤعلا :نب ريبزلا لآل قوم

 ونا لبقو ””ديغس وأ ليقف هتينك اماو رشا لوالاو ةيقزفا هيما لبقؤ

 نك , ةأئلشت انف تام ذيمس قا اهزبشاو ورتن ها لقال | مساقلا
 )س2(

 ' ”" دمحا نب * نما دبع ديعس يلا نع يناذمحلا ءالعلا يب 9

 قف يزاوهالا ىلع ن نسا ىلع ناو يرصملا يفدنقلا ىلعالا دع

 يف ٠١١ ةنس رضمب هدلومو ( ةداخ يزاوهألا ) نوماملا مايأ يف 10 ةئس
 تامو روصملا مايا يف ١هه ةنس يف عفان ىلع ًارقو كلملا دبع نب ماشتايأ

 ةنادح يف ناك هنال هب بلا أغا ليقف شزو هبيقلت امو . ةس 19 غلا

 ةنيدملا ىلا لخزو ةيبرعلا مّلعَتو نارقلا ةءارش لْمتْشا هنا 0 ا

 ناكو 'ةندك 15 ايف 'توآلا شن | قرزا ناكو نارقلا مفأن ىلع اجب ارق

 راصق باين سبل ةرمصق ىلع ناكه نال فورعم رئاط وهؤناشرولاب هبقلي مفان
 ًأرتا هل لوقت مفان ناكو ةناؤلا فالتخا عم هالجر تدب ىثم اذا ناكف

 ةمزو شرو ليقف ففخ 3 ناشرولا نءاو ناشروأي تاهو ناشرو اي

 لا نه منصي ؛يشث :شرؤلا نا لبقو . هن آلا فزعيال راض ىتخ كلذ

 ينامثذلا ةلشس .نب دم ىلا هنقرو ةدانساب ظفاللا ثدحو . هضايبل هب ننقل

 اًنار هلملو تتحضلا يف اذك م"  ىق 9 - ب(

(0) 



 *# ينج نب نامع # اذ

 | لاق دخالاو ىلع ةءارقلل . دال نا نيف ينربخا : تاارقلا ذاوش

 ظ |ركذو ٠) اروصلو اذك لاح لع كل سلج يف ًاسلاج ينانم يف كسأر

 | دق ردقو لبن رهاظو رظنمو ءاوُر هل لجر اذاو الينج ةراشلاو ةساملا نم

 | كسلجم ردص يف سلخ هل مايقلا تعرساو هدوم دما عار نيفيشلات

 ظ باتبك منا كل لاق مث ( 0 اجا كل لاقو
 ' مد تلأس ىلو الف ضم مث انيلا لصي باتك هناف هتلمع يذلا ذاوشلا

 ظ ينارلا ااا ك ذ ذ مالسلا هيلع بلاط يبا نب ىلع لاقف هنع هعم ناك نم

 ىلا جاتحم تانكيما باتكلا اذه يحاوت نم تي دقو يل ايؤرلا هده

 مث اضيا هطخم ةيشاملا يف قط هدمدو . اهنم غارفلا ىلع اناو رظن ةدواعم
 خيشلا طخم تأرقو . ةءاكملا تمت . هتئيشمو هللا فطلب تدف اهندواع

 نب روصنم وا سبئراا يندشلا يلسلا محرلا دبع نب يلع نسملا يبا

 ونا يتدشنا لاق يزيربتلا ىلع نب ىح ءايركز وبا اندشنا لاق لالد

 مدامزلا نبال اهب يرصبلا يوصنلا يتابصقتلا دم نب لضفلا نب دم سابعلا

 يومملا ينج نب متنلا ابا وحب ىلصوملا
 بحر كئانف يف لعلاو سير دتلل كانينا دق متتلا ابا اي

 ' ماس# ىالم وملاو كنم - ىمبا كين . ةاتفا اندجوف

 بصن وهو لعاف ربالا لف  ضفخ يهو ةعوفرم اهامدق
 وبصتو ميللا هب يبصت يهف هيف كخ ويش تفلاخ يهدم

 ظ *( يسلدنالا ةعبر نب نامع »+

 ظ سلدنالاب ءارعشلا تاقبط باتك فلؤم وه لاقف يديجلا هركذ



 1 * ينج نب نامع #

 املوا ةلودلا رصن نب ميهاربا سهاط ابا اهب ىثر هديصق هو داحم يف ةدحاو

 راوغملا كعييرش ىدرلا ىدوا راز“ نب ةعيبر حامرلا ىلا

 الواو دابع نب بحاصلا اهم قز يتلا هتديصق اهنمو

 الابجالاعضعضي نامزلا اذكآ الاطبالا رطنقت نونملا اذكأ-

 اهوا "ىباصلا اهم ىثر يتلا هتديصقو

 يدانلا ”هانز انيقك دعاباب داوعالا ىلع اولهج نم تلعا

 يف ةقرو نوسمح هرادقمو ةلودلا دضعل هعنص رفظلاو ىرشبلا باتكو

 ةلودلا دضع رعش نم دحاو تيب ريسفن

 رفظلا' ىلع. انايارس لامتشابو اهتبونو ىرشبلا يذًالبسو العا
 قاححسا يبا ىلا اهبتك تادملا ريداقمو تاوصالا ددم يف ةلاسر باتكو
 : لاع هدلو طخ ةقرو ةرشع تس اهرادقم يربطلا دمحا نب مهاربا

 باوا :تامدقم باتك . فصتنملا باتك.ثنؤملاو ركذلا 00
 هتايز» "ينال ريحيف عيكو نبا ىلع ضقتلا باتكو . كف ريتا

 سلا مالكلا نيب لصفلا باتك . يفاوقلا حرش يف برغملا باتك

 ينامملا باتك  قرفلا .باتكك. ءادتءالاو فقولا فاتك ةماعلا مالكلاو

 . زيجارالا زاتخم باتك . بييطخلا باتك. قئافلا باتك 3١ ١

 حرش باتكو . حيصفلا حرش باتكو . ومتلا يف دقت " ذ باتكو

 يبا طخ دجو هنا ابضمان ركذ ةؤسن ربظ ىلع دجو . يفاوقلا يف يفاكلا

 للع يف سستحلا باتك ةؤس ريل ىلع هللا همر ينج نب ناهع متفلا

 اذ ىف (*) « ءايض » عوبطملا ناويدلا ىف )١(



 « ينج نب نام 1

 كلذكو ”ًافبطل ناك ناو ةبب رعلا يف عمللا يباتكو . ةقرو نوسمخو ةقرو

 .قاوقلاو ضورعلا رصتخعم يباتكو. ”هعاججا لع فيرصنلا رصتخم يباتك
 نم نيعلا لتعملا لوعفملا مسا يف يناتكو . ةزومبملا ظافلالا "' باتكو

 باتك نم هلمعب تدب امو . سضتقملا وهو هانعم يف هبارعا ىلع يثالثلا

 باتكو . همامتا ىلع هللا ناعا ًاضنا بوقعيل ثنؤملاو ركّذملا ريسفت

 . هزع هللا مادا ىلع يبا خيشلا نع ةركذتلا ديبات نم ينع جّرخ ام
 دش ىتح هنع يدب لازا ىرجام ناكناو ةيب رعلا يف نساحلا يف يناتكو

 فلا همحو ةبب رعلا يف ةعتمملا رداونلا يباتكو . ةقرو ةناهس هرادقتمو اهنع

 ام ق>ال وبف امهم ”يثوا امهالك أعقو ناف ينع هلصا ضنا دش دقو ةقرو

 ادلا لئاملا نم رطاخلا هينرضحا ام باتكو . انه. هتاور:' تزجا

 هلاح هذه امم كلذ ريغو يسفن نع قيلاعت رخآآ يف لصح وا هتللما "' ام
 هفيقثتب سلاو هدنع ح< اذا عمجا ينع كلذ هزع هللا مادا وريلف . هتروصو

 يخويش نم هتمع» امن يناباور عيمج نم هللا هبا هدنع 55 أمو هديدسلو

 ينلا دالبلا هذه ريغو ماشلاو لصوملاو قارعلاب مهملع هنأرقو هللا مب

 ينج نب نامع بتكو . هللا نذاب هب اعوفنم هيف هل اكرابم اهب تقاو اهني
 مر.4 ةنس نم رتل ىدامج ريخغا يف هنا دك انباع هدب

 هذه هنمضتب ملام هعك دم دب ىلع ًادوع هدم قح هلل دجلاو

 يبا ةزوجراريسفت باتكو . ذاوشلا حرش يف بستحلا باتك : ةزاجالا

 لك يضرلا فيرشلل دئاصق عبرا يهو تايولعلا ريسفت باتكو . ساون
 امو ب () طافلالاو تا(9) ةعامجا كا(
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 اله تلق نونامع لاق ناهمعف تلق نيطارق لاير تنك
 تارا اذ شيا لاقو ةتبلا اهايأف نيطارقو نيحارس تلق ؟نيماثع تلق
 ريسكت نم شحوتسا أدبا اهلوقا ال هللاو هتغل نم سيل ام ملكت ًانأسلا
 يذلا نالعف امهباب ناتللا نونلاو فلالا هيفو اسال هل اراثكأ مكملا

 نابضغو ناركس وحن نيلاعف هيف زوجي ال
 / * ينج نإ بتك تسره)

 دق : ميحرلا نما هللا مسن . هتروص امي ةزاجا ينج نبا بتك

 نا هنمع هللا مادا رصن نب دمحا نب نيسملا هللا دبع يبا خيشلل تزجا

 مالسلا دبع دما وبا هيلع هطبضو هحمص ام يتكو يتافنصم ينع يورب

 صئاصملاب موسوملا يباتك اهنم هدنع : هزمع هللا دبا يرصبلا نيسملا نبا

 ونا هلا امم ليذه راعشا ريسفت يف "" ماقتل يناتكو . ةقرو فلا همجحو

 ديزي لب ةقرو ةنامسمخ همحو هللا همحر يركسلا نيسللا نب نسملا ديعس
 ريسفت يف يباتكو . ةقرو ةثامس وهو ةعانصلا رس يف يناتكو . كلذ ىلع

 . ةقرو ةنامسجخ همحو ينزاملا ةيقب نب دمح نب ركب ناممع يبا فيرصت |
 امئارعش ءامسا قاقتشاو " ةساجلا تاببا قلغتسم حرش يف يباتكو

 بوقعي نع دودمملاو روصقملا حرش يف يباتكو . ةقرو ةثامسحخ هرادقمو
 ةس رعلا بقاعت يف يناتكو . ةقرو ةناعلرا همحو تيكسلا قاحسا نبا

 ريبكلا ءىنتملا ناود ريسفت يف يناتكو . ةقرو انام همخحو هب "”” ىفرطاو

 ةئام همحو ناودلا اذه يتاعم ريسفت يف يباتكو . فينو ةقرو فلا وهو

 فّرظاو:هلعل ( ".)قاقتسا باتكو ق (؟)آ ب



 * ينج نب نامع # ”

 | تلق « ءاريغص د الآق . « ءارفصف » تلق. « ءاريمج » الاقف . «ءارمح »

 هسا الف اذه وحن يف امهم تررساو . « ءاددوس » الاق . « ءادوسف 1

 | ىلع همع نبا عرساف « ءابلعف » تاقف « ءابأع » كلذ نيب تسسد هيلع

 | ءابلا حتفب مم الف هعم املوقي يرجشلا ناكو « ءابيلع » لاقف هتقيرط

 | نتهنلا ىف ف ةكرالل امئاد ةمشلا مهشاو « يبلع د6 دوش

 | م دكه داما هتلأسف ىنج نا لاق .هل ةداع كلو
 | مصحا ما مجارح لوقف سك وقام عا نا كلذ نم يضرغ نك

 | هعمجا ىتح هق”رف شياو لاقف نيذريغ ًابهذم وه سهذف تامجنرح لوقيف

 | "سحر يغ هتيكش لع رام اهوش عمتجلا وه مجنرحلا نا كلذو قدصو
 ظ اذه عدف هل تلف هتحاصفل بارغتسالا ةباغ ىلع يعم ةعامجباو هنم هديرا

 | لوقت ةحنرع ىرخاو ةمجرحم ىرخاو ةمحيرحم لباب تيرم تنا اذا

 أ لباب تررم»لوقا اذكه اذهب عضوملا نسحا دقو لاف اذ ام لباب ترر»

 | ةعبوالا تاوذ ريسكت ن 0 ةتبلا ميحصلا ىلع ماقاو « تامجنرحم

 | امف ناك ” اس الاهريدكم ىلا ليبسال ينلا ةسخلا تاوذ اهتبقاصل

 | املا ىتح لوصالا دادتعا عضاوملا نم ريثك يف "دتعت دق ةدايزلاو ةدايز

 0019و ناربّرعَو نوضو تشوحو ب وك وحن ابموز' م

 همحالتل تقولاو هيلع ءاعراو هيلا ءاغبصا ىلا جاتحب عضوم اذهو ل

 هيف يونملا دقتعملا ىلع هيلي اهف هلل نيعلو هنم مال براشو

 | ًاناكدف تلق نيحارس لأقف ااحربس عمجت تلك امو تانغ هيردق

-35)5( 
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 ' جيدا تلف كاذك لاقف « كوبا ينمركأ » لوقت فيكف تلق . دبا

 اتبج تفلتخا اذه شبا لاقف . ادبا « كوبا » لوقت ال كنا عزت
 وه » نحن انلوقك الا « مالكلا اتبج تفلتخا » هلوق لبف . مالكلا

 اذه يناعم مايق ىلا رظناف « الوعفم لوالا يف ناكو لعاف نالا
 ركب ينا نغ يلع وبا ينربخا . ممترابع هب عطن مل ناو مبسفنا يف رمالا

 أرق ريرج نب لالب نب ليقع نب ةرامع تعم لاق سابعلا يبأ نع
 ةةءاس» تدرا لاق تدراام هل تلقف « َراملا قلب ليللا الو »

 .مصفاو ىوقا يا نزوا ناكل هنلق ول لاقف . هتلق الهف هل تاقف . « راهن

 نوعارب دق مهنا اهدحا ءايشا ةنال“ ةيبرعلا هقف نم ةباكملا هذه ينف

 'يثلاب نوقطند دق مها يناثلاو مهيلع هلمحصو مهبلا هبسنت أم مومئاعم نم

 أم حضوتساو هيلع سابعلا وا صن امل هنا ىرت الا هريغ مهسفنا ٍيفو

 دق مهنا ثلاثلاو هب ظفل ام فالخ وهو «اذك تدزاد لات

 هتلق ول لاق فيك هارت الا ًافيمتحو ةنالتسا هنم ىوقا هريخ "يشل نو

 انما يرجشلا تلاسو ينج نبا لاق . برعاو ىوقا يا نزوا ناكل

 مويلا » "" لوقت هللا دبع اباي فيك هل تلق هركَذ ىضم دق يذلا اذه

 ةديز "نا مويلا » لوقت فيكق تاقف . كلذك لاقف « ًامئاقديز هلل
 ادب يقانامنا اهمال اهلبق ايف لمعي ال نأ دعب ام نا كلذو ةتبلا اهاباف « ”مثق

 ناالو امون هل تلق . ابلبق امع اهدعب امو اهدعب امع ابلبق امل ةعطاق ةلبقتسم
 نارقحم فيك اناسل نيلاو .ائسادنم رتسا ناكذ نصخلا) 1

 - ق(65)



 #_ينج نب نامع * ١

 لاق« وطوط» تلق "يلع لاط املف « يببط » لاقق « ىبوط » ان تلقف
 ةظفاحم دشاو اهاشاام ةزيجلا هذه ىلا ىرت اما « ىطىط » يبارعالا

 وحنو اهملا ً”دالخا الا ىباف ابكرت ىلع هركتسا هنا ىتح اهملع يودبلا اذه

 وهو هلاق 5 بداالا لها ضعب دشلا دقو . يلكلا ير لاق كلذ

 جوعزم ناريغ اود نم لاحو ةقرفم ايندلاو ةمعث تناب
 وجه لاقو هيلع كلذ اخ عزم لاقب امنا جوعزم لاقيال هل ليقف

 نيبومتلا

 اوعدتبا يذلا اذه مموحن سايق نمو نييرعتسملا نم انيقل اذام

 اوعرذوا هوساق يذلا فالخ تب اه. نوكب اركب ةيفاق تلق نا

 عفتري سيل اذهو ضفخ كاذو ًابصتنم سيل اذهو تنحل اولاق

 عجولاو برضلا لاطف ديز نيبو قمح نم هللا دبع نيب اوصارخو

 اوعبط مهبارعإ ىلع موق نيبو ميقطنلل اولاتحا دق موق نيب 38
 اوعدف اوفرعت ل امو نوفرعت ام اوذفن يكل احورشم يلوق 1:

 ميبلا ام ىنب" الو سوجلا راث اهب بشت ال ضرا يضرا نال
 ينوج يليقع يبارعا لصوملاب اعدق ينرضف- كلذ وحن ىلعو ينج نبا لأق
 كل هعم مصفا ًابودم تيأر القو يرجشلا فاسعلا نب دم هل لاقي يمت
 ظاقنا يف هعم ةداعلا ىلع يرجو هتلواطمم اذاذتلاو هتحاصف ًافغش ًاموي هل
 لاقف . « كابا كوخا مركأ » لوقت فيك هتنطف دنز حادتقاو هعبط

 « كوبا » لوقا ال لاقف« كوبا كوخا مركآ » لوقتفا هل تاقف . كاذك

 رامع ب ١ )١(



 الا * ينج نب نامع #

 يب رادصو يطسؤو ينمقلو ينم دقو

 بقعلا قراوطل قثف يتفراع راوج تأسا

 يعل خراج كاثماز 99 كلانا لسا
 بصولا افش هتهارك ىلع ءاودلا نكلو

 يف نَج نن قاع حتفلا وا ناك: لاق دادغب يقئارطلا نسما وا هيي

 نا ريغ نموحنأا نم يش يف هرظانبو ريثكلا 'ىنتملا دنع رضحم يلح

 متفلا يباب بجي *ىنتملا ناكو كلذ نع هسفنل ارابك أ هرعش ناودد هيلع ارق

 لثسو . سانلا نمريثك هردق فرعيال لجر اذه لوقو هقذحو هناكذو

 هلوق نع زاريثد بيطلا وبا

 نايسسبا فورح يفايهل هارئك ودع اننا ناكو

 نا هريسفتو تلف: . هرسف ارضاح ينح نب متتفلا وبا انّ دص ناكول لاقف

 دازف نائسسنا ليق رغص اذاف ةربكم تناك اذا يفرخا ةسخخ نانا ١

 كرئاكيف نانبا هل يذلا كودعناحودملل لوقيف هانعم هرغصو هفورح ددع

 ناطقاس امهمال هرثنو هلضف نم نيصقان هددع يف نيدئاز اناك امم

 وام نم ناصقنتو فورملا ددع ٌِق نادب زي نايمسا ىئابك ناس

 تر هالو ونا انل لاق قيلاوجلا نب روصنم يبا خيشلا طخ تارق

 ركب يبا نع ينيسيمرقلا دمحا نب مهاربا قاحسا ودا انًأبنا : ينج نبا طخم

 ارق : لاق يناولا دم نب لبس متاح يبب نع ينايورلا نوراه نب دمج

 « ىيط» لاف 6 ىنوط » تلقف « نام نسحو مهل ىيط 7 يبارعا ىلع

 دايز ب (7) اهضعب 3 دق هباف ب بحاص ايكرت ةءاكحلا هذه )١(

00 

ْ 
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 ْ بكرا قرطا قرخيو أهل دوسملا ىدص مضي

 بسلا ةقافخ تفه اهئاتك ترزتها اذا

 بقحلاو مايالا لع قاب اهركذو لوزا
 بدح نم نافجالالع امل ةاورلا ابلقانت

 برعلاو مجعلا كولم  اهرهازا . يف عتريف

 برط ىلا نثمىلا ندم ىلا نغم نْف
 يبرتقا ةلودلا ءابب امل لو نا اهانك
 20 لطم , هللا فنعو .انغ ريصملا هللا يلا

 يلقنمو ىهجمو 3 و يربظ هل

 يبرق نم تيعار امو يمعل يطماغلل لّقف

 بونلا دباوا روحت يف نعطا كنع يضمو
 يبس اهضمب يقاوللا كلئاذر نم يففرو
 بدن الب ينربأم م ا نك  تنا  الولو

 ”درلتلا ةئطب كازا ”.١ ناو. ترشا . .نا امل

 | قاقالا .كاتلاتو .- يل راكالا كنركأو
 فرح هلا فطاعم نع.  لذالذلا ثعفرو

 ىلا الا نانا  .اةاوالا >1 تيسناف

 يب كلبسحو يلثم نمو انآ نيإو انا تلقو

 يب بحرو ينائدا» انه ريزولا ريل .لاقو 7



 يتازنم موري فيكو

 يتعرافل اومك لهو

 أببس يف طاتنإ لهو

 اهقتاس هجو ةرغا

 هتنبأ اهل كلا ا

 هعئانض  ىدتع تكز

 ىلؤخو' . .يقلرلا
 ينمداش> نم اا

 هانم يبأب أف

 ىلع ضطع ةلظنرا
 نمل أن ا ناف

 اوقطل اذا ةرصايق

 بشل ينتتاف امإو

 رفس اطم نك ناو

 18 داغ 5

 نقع يل ؛قع طالا

 .ة رش ع... ةيعاوم

 برتلا ** ثئابخ ليرزت
 بدح وذ دللا ضيفخ

 تييسلا دكقاغم .فيعض

 نذلا ةمعن . ساه

 اينرا . نه هالواناس

 3 نسحاو ىمفوف

 يف  هونو 27 لوو

 يب مغراو ينالعاو

 يأ ١ نم للَقو

 مسلم لي لفر

 يسن ىرولا يف يملعف

 د هد مورق

 ىف ءاعد ور نك
. 

 نعت نم كاذ لانك

 برقلاو درولا دجم

 نك نيوشسكلا ياني
 تقع ام ارا تسماقا

 يمك نم:يانلا ليل
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 * ينج نب نامع 8 "و

 ليرع لم. ءالعلا هب تفلك اب فلك هل

 ||| افراسلا نع ب اقنالا شئ تيب
 '007 لا دنس ىلا دلي ىلا ددج نف

 بغثلا حئاور ضيضن اهيناعم يف برسو
 بجملا رس نكابمار " بالا هركف عرفنو

 بهل اس :تيفخ ناو" اه "نك  اهدربف

 اارلا درللا لازغ بلم نم لزاني
 بعل يف ركفلا فطلل هبسحلو ام دج
 2” ظءام. هلع تكبس بهذم ةطابس

 2 لك فظلط -تديش ذعام- ةقرو

 ببشلا ةزرب ليلب تدقو 1 لكم 2

 003 22 ىئولل .ةديم ًاظافلاو

 بنط ىرذ دع اريظت ملع ىرذ نم اروطق

 'لإ انتل . نع ٌدض الس انل تزاعاذا

 بعت يف ىهدلا لاوط يبدا ىيلجاسم تكرت
 بغل ةفاه يف لقف دما ىلا اورجا اذا

 يقع اوأطواو تقبس يتهدابم اومار ناو



 ضل 6 ينج نب نامع ا

 اهمتوا يتلا هلاغم م نصف: أهامساو مالسالا لرش داغر . اها ندا ظ

 لص . اهينق هب ًانئمطم هقلاخ ىلا ًافكنا مث اديحاشومهلأ "ا ظ

 ةريللا لع . قرع ىلتألا يف نويتوا - نر ءالطلا يق نا ١ هيلع هللا |

 هب ىلاعت هللا طرفا امم ناو . هلاعف فرشد نيدتقملاو . هلا نم نيفطصملا |

 . ىلمثلا نابتم هعوقو مضيل ٠ هلع ملق هنوكب ىرجاو . هكح يلا

 نم مس اك ربهو نالف نب نالف نا . لصالا ىلا عرفلا دراش '” هب مزيو |

 . ةق رطل وماع  ةقدللا حوجحسم .ربتخلا قدصو رتسلا يوذ نم .رضح |

 ردنلاو . مومحما ر مالل بطخ . نيلسفا ةنسل ذأ . نبدلا ماصعب كسمتم |

 نحو ربلا لا . فافعلاو ةلادعلا رهاظلا نالف نب نالف نم . موتح ا | ظ

 اخ 1 ةوفصو . اماسل ةريخ نالف تن ةنالف هتليقع . فافكتاو ةلافكلا |

 اذكو اذك قادصلا نماحل لذ دقوا اذ رم بيطو ٠ اهيصنم ءاكز يف |

 . لاقي م ( ان رت ثا دييش هلل قكوأنسلبع لها كلذ ىلع نيا

 ايف انكل راخو ٠ امكتيي ىتسملاب مداو . امكيتلك "” ىوقتلا لع * هلل

 طخم تأرق 1 ىبك ام اص ام تبا الو 0 ٠

 خيشلا اندشنا هللا هنا قيلاوجلا رضكلا نب بوهوم روصنم يفا خيشلا ظ

 ن. نامع نب لاع اندشنا + لاق يزيربلا لخ نا« ير امالا |

 ظ - هسفنل يبا اندشنا لاق : ينج
 تسملا تاارم قفم .تذالا للا

 ترالا :ةلقع لئاقخ - ةرئافش ركقخ نبا

 2ب(5) مب )١(

 هم



 ه# ينج نب نامع "2

 ااا ١ نطل قاع "نو. ابتلع ةنلم ند نحو

 راوعلاو ”ماتلا رّوعلاو امت كيف راعلاو ّرعلا
 | رطاف هلل دججلا : 1 نم حاكن ةبطخ ينج نب متنا يبا طخ نم لقنو
 ةمظعلاو . ءالعلاو ةزعلا يذ . ضقتلاو ماربالا كلامو . ضرالاو ءامسلا
 . لاح لك يف هتقيقحت دوهشملاو . لاثم ريغ ىلع قلملا عدتبم . ءايربكلاو

 "طن اياتك ءاشالا لع عدوتساف . رون بواقلا هتكح تالم يذلا

 | ةطس ركفلا ص تقرتغاو . هيوعل صئاصخ هبشلا هايغ يف قرشاو

 | .همسق "يسد ًاسبتلم هبطاخاو . هممن ني قيم دخ دعا هيركلم

 ظ : نمزلا تاملم هيردق عفدتساو . ناعلاو ّرسلا يف هب نمؤاو هيطاعاو

 | | 1 ديشأو .روذحم لك رح يف:هأرّداو .رومالا لزاون ىلع هنيعتساو
 . تلقا امو نوضرالا المح نع زحعتو . تلظا امو تاوءسلا اهولعل عضخم

 ' دل ناو ذاصرملاب نش لك لع مئاقلاو. داعملاو ثعبلا موب كلام هنا

 . مركو لجو . ملسو هيلع هللا لص ادم ناو . ره الا ةلاذلل ماع

 اا هللا ىلا قملاب هنعسا - ب رملاو مجسعلا ىلع هتيجو . بضتنما هدبع
 هسفن هللا تاذ يف لدتاف . الناح اب امع ةنادعا نم قاّرملا لعو مال

 : بعص مانالا هارب ام ايتن . اهدصقو دشرلا جعانم ىَتتاو . اهدبجو

 سراميو . قافنلاو رفكلا لها سمان. . ًابدج مهني هنوعرب ام ابصخخسمو
 روتس . لولغم ريغ مزعو . لوهذم ريغ بلقب . قاقشلا '"' يلواو ةاغبلا

 يتناوو دطو نا ىلا . هدعب نم قمحلا دولخ يف ىعسو . هدعو قداص هللا

 ىلا ىق : لوا ب (؟) رسكم تعبلاو : ق يف ضاس )١(



 15 6 ينج نب نامع

 هعورفو ةلوصاب موقا الو هب هنم معا دحا اش في رصتلاب ىنتعاو ٍذئموب نم

 حتتفلا وبا ردصت ىلع وبا تام املف هفينصت يف هناسحا دحا نسحا الو

 نسحلا وباو يرصبلا مالسلا دبعو ينيناقلا هنع ذخاف دادغبب هسلجم يف

 الضف ءابدا مهلكو ءالعو لاعو يلع دلولا نم ينج نبال ناكو . ينسف

 طبضلا يحيمصلا يف نودودعم مهف مبطوطخ نسحو مدلاو مبجرخ دق

 ينج نب حتتفلا يال رورسلا رس باتك نمو .طقا 0
 باحسلا ءاكب اهيلع لاطا عييرلا كحض نساحم تيار
 بابشلا عبر يكبا ال لف يتم يف بيشلا كحبم دقو

 بارشلا .ءافص يف .هرمدنال ٠ . ىعاحو الكس اكل فس

 بح دادزا ال .هللاو الف ' ًايقاوا عّرطت وا بلآ

 اع تاهف ديزملا تمز' اف“ يلف لك كبح سس 0
 يف فوزا نإ رن سل ولالا ةباصلا ميهاربا نب يلع

 روظي هنا لاق ناطيش ىنعم يف "” هنيبو هنيب ىرج دقو يوحتلا ينج نبا
 كيقل ول كدود ينج نا هل. لاقف هثطو اناسنا قل اذاو رادعلا همسا ةيارلاب

 ْ رصن وبا لاقق كتينمال ناكه نا
 رادعلا يل اثدخ سيلو يندخ رادعلا نا تمز

 راغتفا كي مهفو هن نليفا تنال نم رفع

 رام اي: .ناذه .ناتش . نا نمو نيالا

 « لادح» طقس هلعل )١(



 * ينج نب نامع * 1/8

 اذه حتفلا يبا يف لوقب *ىبنتملا ناكو هسفنل ارابكاو ةفنا هرعش نم ايش
 هلوق نع زاريشد "ىنتملا لثسو . سانلا نم هثك هردق فرعب ال لجر

 070 لايسنلا فورخ . يناي هلل هارتك ودع اننا ناكو
 ناهس وبا ثدحو . هرسفل ًارضاح حتفلا وبا انقيدص ناك ول لاقف

 وهو رصعلا لها ضعب لاقو :نيرونلا باتك يف يرصحلا يلع ن.ميهارب
 يوحتا ينج نب نامع حتفلا وبا

 هتلقم يشحولا ىكح .يشحو ريغ لازغ
 00 ندكيكتماف د رولا ينج درولا هأر

 ا هئسهز هادهساف ن احيرلا هفناب مشو
 > هليكلت هتسلتخاف ء ٠ اببصلا هحبر تقاذو

 هل قيدص يف لوقب كلذاف هينيع ىدحاب ًاعتمم ينج نب حتفلا وبا ناكو

 ةدساف ةن ىع ليلد يل فذالو ينع كدودص

 ' ١ ىنبع لع تيشخ تيكب امم كتنايحو دقف

 ةدئاف ابكرت يف ناك ال كارا ال نا ةفاخم الولو

 هل هتبحص يف ببسلا ناكو ةنس نيعبرا يسرافلا ىلع ابا بحص هنا تئدحو
 وهو وحنلا 'ىرقب ةقلح يف حتفلا واو ماها ىف لصوماب زاتجا يلع ابا نا
 ىلع وا هل لاقف اف رصقف فيرصتلا يف ةلاسم نع ليعوبا هلأسف باش

 همزاف يسرافلا ىلعوبا اذه هل ليقف هنع لأسف '"' مرصحت نا لبق تبيز

 كيادت اذا همعط بيطالا توملا امو ١١( ص )) سلاجملا زارط ىف دروا )١(

 مريصصح بيزو جورف



 *« ينج نب نامع 9#

 تسئفا اذا للا يف بصحن تازام

 هرطشا صهدلا .يرمعل تبلح دقو

 2 ا
 اهرمعتل ودبت ذا لفاحملل ما

 ةفطاع ءاملظلاو لهانملل ما

 ام 51 نوزملا معل لطاسقلل مأ

 اهسيلبو اهيلحي كواملل ما
 ينقرؤت بارطا يداسو تنأب
 دبطضم ريغ يعاسملا ندخ ترم

 « اموب» قفذحو

 آس

 ”بلارس »ارح كلا . ما

 هول

١ 

  015نلدلا  ةيططلب فليخم |
 بعشفم ريغ امزعو ًاعيج ابلق
 بصن الو ناوال ةمهب وطع

 بقمملاو ريدصتلا ةئاج لكب
 أ بتقلاو سلملاب اهتكبرع وبنت
 بايلاو فغزلاو انقلا رمل هما

 بهللا محاج نع اهب رش ىتح

 بطخللاو لاثمالاو رثنلاو مظنلاب

 '”يهشلاةفورعم تبرغ ام دعب نم

 برقلاو درؤلا نيب ركلا لصاو
 برحلا مْغيضلا رب ز ملا مغضل نم ما
 بنغقلا اهدار ف نشا ىتح

 نولا ةضبق يف ”” ق] تودغ ال

 ؟”يعيإلو امو سندي ل لصنلاك
 مشتلاوراوك لاب .ئاكرا صوخ . ...تقفام ديلا مالس كيل ب١١

 هيلع أرق ناريغ نموحنلا نم 'ينث يف هرظانبو اريثك"ىبنتما دنع بلح

 دنع اذكو : بورحلا ب (*) « تريغ هو « لهاوصلل ».ب ق : يزرخابلا )١(

 « لصنلاكت مو » يزرخابلا دنع :(5) « اط ه.ب ىق : يزرخابلا (» .يزرخابلا



 6 ينج نب نامع »* 5

 | يتلا نيسملاوبا يتب ف هدببريشلو هتفشل ليع 0 و

 ' دلل اياب كب ام ينج نبا هل لاقق هنم بتي هرصبب ”” اصخاش
 )"ل١ هام لاق . فيرظ يش لاق . يعنلا ينم رثكو رظنل يلا قدح

 ظ درق اذك هدببو اهيكأل ءزوبب لوو ثدحتنا وهو خيشلا يالوم تهبش

 ] لثم لعفب ةلجد *ىطاش ىلع وهو ةكلمملا راد ىلا يدوعص دنع مويلا هنأ
 نيسملا ابا اب لوقلا اذه ام لاقو متملا وبا ضيم خيشلا يالوم لع ام

 ونا و الف . يف نحف نحئناوا يعم حزمف حزما يشار ىتمو هللا كدعا

 هللا ىلاو كيلا خيشلا اما ةرذعملا لاق بضغو طاتشاو درح دق نيسحلا

 متنفلا وبا كرمضف . كب درفلا تهبش امئاو درقلاب كهبشا نا نع ىلاعت

 | ثدحتت, ناكف عيشل ةردان ابما متت لوبا ملعو تيردتلا ا نسا اع ىلقو

 نيبو ناو.دلا يف نيسحلا وداو مون متفلا وبا زاتحاو لاق . امنا دوه ام

 ىلا خيشلا اهما لاعت نيسحلا ودا هل لاقف دبدش دربلاو ران هيف نوناك هدب

 نب يلع نسملا وبا هركّذو . رقبلا دامص وهرينلاو للاب ذوعا لاقف دينا

 يف بدالا ةمثا نم دحال سيل لاقف رصقلا ةيمد يف يزرخابلا نسحلا

 عقو دقف ٠ بارعالا ملع يف ابسو هلام تالكشملا حرشو تالفملا ف

 1 هتافص ضعن ىلع فقو . هتافنصم لمان نمو . بارعلا ةرك نم اماع

 وا. شي رقلا مظني هنا معا تنك آمو هرعش نع ءاطغلا فشك هنأ يبروف

 ظ ظ اهلوا 'ىنتملا يف ةيئرم هل تأرق ىتح . ضيرجلا كلذ غيسي

 ظ بتكلاةحود" ير دعل تحوصو هع نسخ



 ١ ه# ينج نب نامء #

 هلل. أم اج برشا ثلا

 ةرباج 7 0 خيشلا ىنعاو بهذلاب بتكت نا يخبط نوماملا لاقف

 * يومها متقاوبا يب :> نب نامع ال

 نم ليصوملا 1 يدزالا دبف نب ناولسأ 5 اكوام هوبأ ينج ناكو

 با ًايثك كلذ يف فنصو فير ضتلاو وصئلاب ميلعاو بدالا لها نا
 هنم لك ١ همولع نم 'يش يف نكي لو نيرخاتملا زجحاو نيمدقتملا ىلع ام

 نيتايلل تامو هنم ايذلك قدا سوست يف دحا ملكت مو فيرصتلا يف

 ةثاملثو نيثالثلا لبق هدلومو رداقلا ةفالخ يف مو؟ ةنس رفص نم اتي

 لئاقلا وهو

 يبس ىرولا يف يحلمش بن الب "حصا ناف
 | ةداس مورق ىلا لوؤا يبا لع

 فطملا يف رهدلا مرا اوقطتن اذا ة ربطألا

 ين ءاعد افرش افك مهل ينلا امد كالا

 يبا ي”ادح لاق نسحلا نب لاله نب دمحم نسمحلا وا ةمعنلا سرغ ثدحو

 ماصعص مايا يف اهدعب ؛و ةلودلا دضع مايا يف يف ءاثنالا باتك نم ناكل اق

 ناود يف هىدهاشو لاق ىبمتلا نيسملا يبأب قرع بتاك هئبا ةلودلا |[

 قفتاف ةلودلا ماصعك ءالو 5 قاحسا يبا يدج يدد نيب نكي ءاثنالا

 يف يومتلا ينج نب نامع متملا وبا قاعسا يبا يدج دنع مو رضح نا
 ىرخا يدج لغتشا اذا يعمو ةراث يدج عم ثدحت. سلجو ناوردلا

 قا(



| 

١ 

 م6 لعبا جهل لإ
 'مدتخو دلو ما نكت ”مدقلا ءانشخ سطعملا ةضي ع

 اممذلا يفوب الو سانلا لقي لي مل رشب ءاجاهنب اذا

 *( ينابيشلا ءاقرو نب باتع +

 يونغلا ناهي: نب مههارب انأبنا يناعمسلا دعس يبا طخ نم تاقث
 برثملاب يرذءلا رمع نب دمحا سابعلا يلا نع يديخلا هللا دبعوبا انثدح

 نع سلدمالاب يربي زلا دحاولا دبع نب دل تاكربلا يلا نع

 ىلا نومالمل لصو امل : لاق دربملا نع جاجزلا قاحسا يبا نع يفاريسلا

 17 دلجر تدحو يبا ول تددو مك نب ىعل لاق امرقو دادغب

 بص مك ىببهصيف اهراعشاو اهماياو برعلا رابخا فرع نم ىممصالا

 ال117 رايتلالا هذه فرعي خيش انهاع ىمح هل لاقق . ديشرلا يمصالا
 ىح هل لاقف رض . هيف انل ثعباف لاق . نابيش يه نم ءاقرو نب باتع

 ريبك خيش انا لاقف .هتثداحو هسلجم كروضح يف بغرب نينمؤملا ريما نا

 . كلذ نم ددال نوماملا هل لاقف . نابيطالا ينم بهذ هدال يل ةقاط الو

 اباضتقا لاقف ينرضح ام مهماف خيشلا لاقف

 برح ءرلأ بيشلاو

 * يناسشلا ءاقرو نب باتع ©

 ممل اعانص يلام نم رتشا

 ري نيتس دعبا

 بعص كرمعل رماآ ملاو نسو بيش
 بطر يدوع مايا" البف مامالا نبا اب

 بذع شيعلا لهنمو ليلق يبيشم ذاو
 ادا اه. لقلوع ىف ىارنامل نال



 ال © ةدعسم نب  ةيرس نب ديبع 9#

 | كناو هتومب سائلا َرسا هتارق "” اذ اذه ناو امن !هانفد يدلل اهل 01
 رابع يذلا ءرستك قاركاذ اج سعف لوادي 2 نم يذلا سيرثلل

 تاقتف هربق عضوم ىلا رظن ناك هناك هلوق نم هيلا

 قطنملاب لكوم ءالبلا نا
 انقل -تيريفلا تانك ف مدنلا قاحسا نب دم هركذو فلؤملا لاق

 اعيش هنم عمس ملو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا كرذا يجرم ياك ا

 كولمو ةمدقتملا رابخالا نع هلأسف نايفس يبا نب ةب واعم ىلع دفوو

 ناكو دالبلا يف سانلا قارتفا ىماو ةنسلالا لبلبت ببسو مجعلاو برعلا

 بسنيو نّودي نا ةيواعم هب ىما امب هباجاف نهلا ءامنص نم هرضحتسا
 نم هلو . ناورص نب كاملا دبع مايا ىلا ديبع شاع مث ةب رش نب ديبع ىلا

 ريغ لاقو . نيضاملا رابخاو كولملا باتك , لاثمالا باتك ١

 نب ديز هنباو يرفلا سيكلا نع يوري ةبرش نب ديبع ناك" ميدنلا
 يمهجرملا دودبعو يمهرملا ريسكلا نعو سنلللا

 *( ةدعسم نب ديبع )+

 يروظنملا يرازفلا ديللا وبا ينابزرملا لاق . ديلملا يبا نباب فرعي
 نب ديبع همسا ةنيدملا لها يوحن ديلملا يبا نبا هنباو ةدعسم همسا يذلا

 نامع نب كاصضلا ناكو ةمالغ ًايودس ًايارعا ديلا با أكو

 مسجلا ةظيلغ ءادوس ةبراج ىأرو لئاقلا وه ديلجلا وباو . هنع يورب

 يف هلكاذه درو دق (*) م9 ص (؟) نيرمعملا يف اذكو وذ ق ب )١(

 ةشحاف تافيحعصت عم ةعوبطللا ةخسنلا



 75 6 ةيرس نب ديبع # اذ

 00 000 كا اماو برقت ضرالاف تدعق ناو دعبت ءامنلا تق اف
 00 | [لبت ترضح ناف يون اماو تربع تعبش ناو تبلك تعج
 أ . تبضغ "” هتعنم ناو تزجع يل لذب ناف هابلا اماو ينقراف هبلطا تولخ
 نم يحن تلزن ينا "' لاق . هتبأر 'يث بجعا نع ينربخاف ةبواعم لاق
 تجر ةلبج نب ثيررح هل لاق, ةرذع نم لجر ةزانجي اوجرخن ةعاضق
 تلثمت مث "” ناعمدت يانيعو موقلا نع اناج تذبتنا هوراو اذا ىتح مبعم

 كلذ لبق اهميور تنك "" رعش تايباب #
 ريك ذن مويلا كنمفنب لهو ركذا رورغم ءامسا يف كنا بلق اي
 ريضاحم اقالطا كب ترج ىتح دحا نم هيفخن ام مملاب تح دق

 النك هيف ام ما كسفنل ريخ ابلجاعا يردن اف روما ينبت
 00 اد ذا رسلا انيف هب ”نيضراو اريخ هللا :ردقتساف

 00300 دنىمراقراصذدا ًاطبتنم ءايحالا يف:.ءرملا ايو
 00300 لاح ايا . نهدلاو هركذت الا نكي مل نأك ىتح

 | رورسم يلا يف هتبارق وذو هفرعي سبل هيلع برغنلا يكس
 "0 |] | دحللا هنمح ءرملاام . اذا كيخا نم دبع رخآ كاذو
 | نوعبتي نيذلا مو ةرشانخلا لابو ريشانللا عمجاو نيسنخ دحارلا )

 ظ هذه لئاق نم هللا دبع اي لوقا ام مسن يبناج ىلا لجر لاقف . ( ةزانجلا ظ
 | . نامز ذنم اهتيور دق '”ينا الا يردا ام ه, فلحا يذلاو تلق .تايالا

 ') 4 كيرسملا يف ( 2 ) نافرذت نيرمعملا يف ( ">-ق(؟)-ب(1)
 ب ب ق (5) نيسلاب نيرمعملا ىف (5)
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 نم لاق هللا ب يا نمو لاق هللا ب نم لاق كاذ تاع نإ : هللا باتكيفا نمو لافاضإ بانك م. ؟” لاقل

 ةَياانَعَجَو ليللا ةّيا اًنوَحمَف نيت |َراهلاَو لبللا انلمجَو هناحنس هللا لوق

 0 يال 000 ةباآلا 1 هنا

0 
 امب نوربتعب 00 ا أم

 همنا . فرص يهد يف . فاخي درو ةفط ىذم

 . ءالبلا يف راص ذا . ءاخرلا يف اهوخا انيب اهرهد اهباقتك ابلهاب لقت

 | مودب ال انق حدا ذا رح وه انيو ناصقتلا هكردا ذا ةدايزلا ينوه انيبو

 00 ىملا نا الولف . دوقفع نوزحمو . دواوك رورسم نب 0

 يربخا ** ةيواعم لاق. دحا قبب مل فلخي دولوملا نا الولو . دلب مهعسي

 هلقاو ةانغ ايل ينيع يف لاملا نسحا لاق كنيع يف نسحا هنا لاملا نع

 تعدوتسا اذا ةراوخ ضرا يف ةرارخ نيع ةماعلا ىلع هادجاو "” ِةانع

 اذام 5 وام لاق . لاعن الو لوعن تمعفاو ترد اهبلحتسا اذاو تدا

 ةيواعم لاق ٠ اسرف أاهنم تطبرا دق سرف |معبأ سرف اهنطل يف سرف لاق

 نمل لاق . نمل لاق . نينمؤملا ريمااي كريغل ممنلا لاق . كيلا بحا مننلا ياو

 لاق . ةضفلاو يهذلا نع ي”دح ةبواعم لاق . هسفنب اهرشابو هديباهالف

 نع ينربخاف ةيواعم لاق . ادي ملامهننزخ ناو ادفن امهتجرخا نا نارحح

 ينايق اما لاق . هابلل كتوبشو كمونو كدرشو كلكاو كدوعقو كمايق

 نيب لاح هل مودب الو نيرمعملا يف (©) نوبذكي نيرمعملا يف (؟) قى (1)
 ةف الا نم هدعباو نيرمعملا يف ( ه ) « ينربخا ديبعاي » نيرمعملا يف ( 58 )

 صيصصس دهصصمت رع دع عد مجدي مسسم



 ١ هللا ديبع #4

 ظحاملا نامثءع ابا مهت يريغو تنك دقلو هيلا يبن ىتح امنوا |

 ىتح ةديصقلا دشناو هعضاوم ىلع انلد ىتح رعشلا بيرغ نم هب دبشتسي ١
 ةماركلا هذه هتفص ةفصلا هذه نم قحتس افا هظفح نم اهنم عزتلا |
 ديمعلا نبا رك ذو  ةريبكلا ةليضفلا هذه بنج يف ةريسبلا 19| || 00'

 هنا كاذو يدنع نكي ملام رعشلا '' دقن يف يندافا لاقف يوحتلا طايملا

 ةيوطقملا دب ةعوطقملا ىرا تنك هل تارايتخاب امون يتءاج 0001|
 ل لاقف اهنع هتلاسف اهايادرايتخاو امل هداربا نم بجاف رعشلا ىضت م يف |

 ابءاب يف اهدارفنال اهترتخاف اهريغ اهانعم يف لس

 * نادرمهاش نب ىلع نب دمح نب هللا ديبع

 ةنللا يف ًاباتك هل تدجو يننا الا ائيش هلاح نم فرعا ال دم وبا
 بادآآلا قئادح هامس داحم يف

 || !١1 يرث نبا لاقو ةيراس نبا لاقبو ةبرس نب دييع )ع
 هنا ليقو ةيواعم ىلع دفو : لاقو قشمد خيرات يف ركاسع نا هركذ

 كريب 7 مث قارعلا ىلا ةبواعم هجوت امل ةريملاب هيقل هناو هيلع دش مل

 ةيراس نب ديبع شاعو : ” لاق يناتسعسلا متاح يبا ىلا هعفر دانساب
 هنا نظن انما الا ةنس نيرشعو نيتئام مهضعب لاقو ةنس ةثامأث يممرملا

 نايفس يبا نب ةبواعم ىلع مدقو ملساف مالسالا كرداو ةيلهاملا يف ابشاع

 نمو لاق ةنس نو رشعو نانئام لاق كيلع ىنا “ع ©" هل لاق ةواعم نا انملبف

 ا

 ( "4. ص رصم عبط ) نيرمعملا باتك يف ( ") ب (*) لقن ب (1)
 « ؟ ينربخا » نيرمعملا يف (4)



 9 «* طايخلا ركب وبا هللا ديبع

 ايبلغم فشنضي ل يطل نخ آالاو طيس اهدحا وعلا ف ناباتك هلو اهم
 خامل لوق كلذ نْف ءارعشلا هنو طايللا ركبوا :تامالو نامزلا يف

 ينافوكلا اح نا |

 تارفلا طش اك اا |0١

 يآ من يل مث يبل
 مع نيذو نامزلا رق ىلع

)00( 
 هيرب هلو

 هأسدو نكب يلا دعل تعدو

 الف مولعلا لك هعم ىرثلا ىوط

 ىو موب هللا ديبع لثم يل نا

 ادلا يف يهز بلك ه ذخاف هلعن عزب دقو

 نأ ى (7) قى يف ةدوقفم تايبالا )١(

(00 

 يتايح ىدم دمتسا ينيعل
 تالدنج دسوت دق نف لع

 تاتا وك هللا دنع

 ١ يو ا ”

 هانع كلم اوحنو رعش ناود

 هأوثم دعن كرمال نحر رش

 هاورش سانلا يف لهو ماما نهر

 ا" نبا يناهصالا يرسلا وا ينئدح نسحلا نيلالحل ءارزولا بات

 نيواود ظفحب يلاخ ركب وبا ناك لاق يناهبصالا طايملا ركب يبا تخا

 لئاسمو هيرودس بناتك (يفا نفرصخ و انا 1 هيلع ءا موقيو ب رق

 هيلع ارش ناك ديمعلا نب لضفلا ابا نا يدق ايوقأل شفخالا

 هدنع مايالا ضعل ُْف ناك نا قشاف ظحاملا ناي يال عئابطلا باتك

 وبا داراو هعصوم نع هدعلاو 3و

 لعن هيلا م دش نا لضفلاو ا مام دز هرب مو ماقف ةراهطلا ل

 لجر ميظعت ىلع مالا لاقف هب ًقارستسا هلمف نم كلذ فرست

 0 ةديصقتا ًارقو هلئاق ناوبد فرعالا عئابطلا نم © عش دلع تأ

 اتيبب هلعل (")



 «اادللا تورجاتب دم نب قاادع »> /

 | نبا نمو ةجلاعملا هذه ىلع هلذ يذلا اف اذه هبط يف ىلعوبا فطلتام

 | اف انل ىح يذلا اذه لاقف ءربلا اذ ل لاتحا فيكو ةاوادملا هذه طبنتسا

 | نيفلا ناب ةهيشال :تاقف هورضاحو يبشلا هنسصتسا اب تبجاف هيف كدنع

 | هيف هلو ناسللا فورح نم فرح ءارلاو هيف ناسلل لمع ال تلح فرح

 | يف راق وه لب لمع هيف ناسال نكي مل ءارلا ناكم نيفلاب قطن نف لمح
 ا 00179 هراوقتساو ناسللا نوكم عم هب قوطنم يتلملا فرملاو هنو

 000١| 10 لل تفرحلاب لظملو همفريف هماقم موقت امب هريغ وأ مقلا فرطب

 )00 1 قلللا ففورح نال انيغ يلا ًايقلح نوكي نا.لطبف فرملا

 نيغلاب ظلت يذلا فرملا وهو ءار ناك انيغ نوكي نا لطن اذاو امف

 ظ نلآذ رلظ قورحلا نم ىر ىلا اذه ىرجام 4 وادو همهفاف هنم الدب

 | هتآرآر ىوادف للا همحر يلع يبا قذح ًاقذاح لازغلا ءاطع نب لصاو

 | ىتح همالك نم ءارلا جارخا هفلكت" نم هحارال ءاودلا اذه. هتغئلو

 ابا ججاجزلا نا ٍ دقو لاق . غاشام يلكتلا ب ضعب لادبا نم هنع عاش

 ناهرب نبا طخ هنارق امف كلذو ءارار ينعا ةفصلا هذهب ناك قاحسا

 يودتلا
 *( يناممصالا طايللا ركب وبا هللا ديبع )ع

 . نشا رعشلا ةءاورو وعلا لع يف هبامز دحاو وه لاقف ةزم م

 ءارفلا دودح باتك م شفخاللا لئاسم باتك م اريخص هييتسل تناتك

 "* نفي درفت نم لك ىلع مدقتم باد الا رئاسو مايالاو رابخالا يف وهو

 سا
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 يفاوقلا يف حدفملا باتكو . هفينصت يف دّوج ضورعلا يف مضولا
 باتك يف لاق هنال ال ما مت له يردا ال نارقلا مولع يف دمالا باتكو

 من « نارقلا مولع يف دمالا باتكيف انعرش دقو » ضورعلا يف عضوملا
 نارقلا ريسفت ِق هءاتك نا يبرغملا م .اقلا يبا نع تاقث دئاوف يف تدجو

 لا اه ن.رشعو ةثام « 5 :محرلا هللا مسي : يف ركذ هناو مْ 1

 ضعب يف باشملا نب دمحوبا خيشلا ركذ . ةئام عبرالا لبق تامو

 نا وهنلا ةعانص لها نم خايشالا ضعب ىكحو :مالكض رعم يف ”هبتك
 هيلع حرتقاو هب ىلصي اماما يسرافلا يلع يبا نم سلا يميدلا ةلودل دين
 دق نم فرعا ام لاق ةيبرملاب معلا ةءارقلإب سا ىلاامماخ تي ٍْ

 وهو ىلع يبا باعتا دحال ورج نبا الا كلملا ”” تابولطم هيف تعمتجا

 دضعب ىيصو هب ءاجخ انيلا هثعبا لاقف يدسالا ورج نب هللا ديبع مساقلاوبا

 الا تفصو اوه لاقف هنع كلملا لأسو لعودا ىناو دغلا ناك الف ةلودلا

 ونا لاقف ىلغالا يف نيدادنبلا ةداعك ًانيغ ابلعج يا ءارلا ميني ال هنا

 يه لاقف ءالا ميقت ال 1 ةلودلا دضع لاق 2 ارو نال يلع

 00 يلع وبا هل لاقف اهريغت عيطتسا ال يناسلل ةداع

 ماقتساو لعفف ءارلب ظفللا ديدرت كلذ عم رثكاو هب همفرتل كناسل

 0 يتلا ةباكملا ىنعم هذه لاق . ابجرخم نم ءارلا جارخا هل
 نسحا ام ثدح كاذذا اناو هللا همحر يل كاملا خيشان تلقف اذه

 )١( بولطم ىق () « تايردنكسالا لئاسملا نم » ىق ةيشاح ىلع ( ؟) -ق :

 بولطم هيف عمتجا ب
 رع



 ه6 ورج نب دمحم نب هللا ديبع 8# 5

 | يف خويشلا عم هل ترج تارظانمو هيف هسفن نع اهدروا '” ةرابخا
 | فقولا باتك هلل همحر ديعس يبا انش ىلع تاق ام ضورعلا |

 | هنع مهلا نبا نع دهاجم نب ركب يبا نع هتباور ءارفلا نع ءادتسالاو

 ظ ءارفلا هدشلا تب هيف ىضش

 هلئاسرو هدرب ىرشبب يطا هنيبو ينيب ماشلاو ٌؤرما يباب
 نعدهاجم نا هدشنا '' اذكديعس ولا لاقف ميقتسي ال تيبلا اذه تاقف

 ريكب نبا نعو ركب يلا نع انخويش نم هريغ هاندشنا لاق اكوهو ءارفلا

 ءارغلا نع ةلس نع ىحن نب دمحا نع يرابنالا نبا نعو مهلا نا نع

 يبا طخم تبيلا اذه تبر تاقف . هيف كدنع ام ديعس وبا لاقف . اذكه
 00000 د لاقو  ورمأ يتونأب . باتكلا اذه يف يوما لبس
 يل لاقف وزغو وحن لثم لمف لعوب نييفوكلا دنع لصالا يف هنال هلصا

 هنا ىلع اوعجا نيلقانلاو ةاورلا نال اذه ىلا تفتلت نا ينبط ال ديعس ونا

 ؤرما يباب نوكي نا هحالصا نكلو هب اوظفل كلذكو يباب بوتكم
 للا ردت هردق هنال يا نم ءابلا ةرسك نكسو نلومف 'ميأ نبك

 ىرج لصفنملا يف اذه اورجا دق مهنال نسح هيبشت يرمعل اذهو

 ةزمح ةءارق اذه نم دشاو ذخف ةلزاع لرَت لعج انّلرتشا اولاتف لصتللا

 ةكرااو ٌدْخَف لاقن اك نكسا مث ذِعَف ةلزنع اوس لعج ا هيلا 1

 ةلزاع لصفنملا هلعج زوجتلا نم ناب رض اذه ينف بارعا 5 "يتلا »يف

 باتك فيناصتلا نم هلو . ءانبلا ةكرحت بارعالا ةكرح ههبشنو لضتملا

 تا 2)69ق050)



 هَ ه دمحم نب هللا دبع 9

 بئاع نم ملاعلا يف كلم ىرت ىتح لقعت ناب يل نم
 * يدزالا هللا دبع نب دم نب رفعج نب دم ن هللا ديبع ٠)

 يف "46 ةنس يف تام لاّتف سيطملا هركذ .يوصتا مساقلا وبا |
 يناعملا باتكب يرعسلا مبجلا نب دم نع ثدحو لاق عيطملا "مايا

 . ةباتق ناو نا ىلا نيركب نو راقسلا ىسيعن لسا 0

 | دمحا نب ميهاربا قاحسا وباو يري را ءايركز نب ىناعملا هنع ىور

 نب دم لمي ابا تلأسو لاق . هبوقزر نبا هنع انثدح اهريغو يربطلا

 هل بيطخلا ريغ لاقو . فيعض لاقف يدزالا نع ئرقملا ج جارسلا نسملا

 قا باتكو فالتخالا باتك
 *يدسالا رج ن دمحخ ن هللا ديبع

 يف ردقللا نبا ه ك1 .قيرطمملا يضورملا يوهتلا مساقلا وبا

 ع لاف اهك شا لك ارقو داعنن مدق لصوملا لها ن 2

 51 نآكو اهريغو يفاريسلا ديعس 0 ىسرافلا لع يبا نغني"

 نب لاله هركذ ايف تامو ًابتك فنص طبضلا حب طلللا ديج ًاقذاح |
 لو. ناكو "م0 ةنس بجر نم نيب عبرال 8 مون يف نسما
 بتكلا ضعب يف هل تدجوف . رعشلا

 كّمدص نم كودع فرعت لو ةآاليوطى دم نينسلا نم تعطق
 كقيرط يف بارس مأ الامآ يردن تسلو روزنلا ىلع ترسف

 اذه ورج نبا فينصت نم ضورعلا يف عضوملا باتك يف تأرق
 ب ب (؟7) ةمامآ ب )١(



 6 يديزيلا دمم نب هللا ديبع 1

 ا رانا ىف يرملا هلادبع ابا“ خيا املأس لئاسم هلو طلنلا
 كلذ ريغو

 * يددزملا دمح يبا نب دم نب هللا ديبع

 ظ مساقلاوبا هللا ديبع اراب كالو يد قا ماو

 | ممسو لاق 30 ةنس يف "تاع لاق تملا هرك ذيديزلا ناب فرعي

 ظ همع نع ىور يبمصالا يا نب نحيا دبعو يسوطلا روصنم نب دم

 | يلا نع يديزبلا دمح يبا هدج نع دمت ا يقر يخت محلا

 سابعلا نب دم هيخا نبا هنع ثدح نارقلا يف هفورح ءالعلا ن ورمع

 اديب ثدح ةقن ناكو ي دالا لال ن دعاو
 )0| نع

 |00 اا ىلع قالا تدر لا ح لق لال حا يلوي

 لجر نع لأسف مالسلا مهيلع بلاط يبا نب يلع نب نسح نب نسح نبا
 لاف عجرف هنع لسف نر هي وت ب رع هش ها
 ناسنا ايندلا يف لاقو مولا ضعب هنم كحضف لاق تومب نا ديرب هتكرت

 |0000 قار ناةيرع نم مكتت دق هر لق توا ديد

 ناز دل ورم وبا لاقق لاق داك يا ضمني ْنأ ديرب ارادج ىلاعت هللا لاق

 هللا دبع وا يتدشنا يجاجزلا مساقلا وبا لاق . كلثم انيف ناك ام ريخ

 دم نب هللا ديبع همعل يديزملا

 بجاولا نع ٌروزم تناو  ًافلصتتسم كب ًاعرذ تقضدق

 )١( ق-ب)؟(ق 



 «( '"' ةدرب يبا نب دم نب هللا ديبع 3#

 يوحن سراف يضاق ةرصبلاب تيرزلا رصق نم يرصقلا دمحم وا

 هب ًانع لزتملا يوما ردقملا نب روصنم مح هلا وبا كذا يوغل

 رظنلا نا لوقت ةيالكلا نا لاق هنال دا ىلع هلاثمابو

 رعاشلا لوش كلذ لطبت ةلزتعملا ناو 3 ةيؤرلا الا لمتح ىلأ لرق

 وما ينغلا ىلا ريقفلا رظن رظانل تدعو امل كيلا يفا

 امهدحاو اَهبَر ىلإ لاق هللاو كيلا لاق رعاشلا نال لطاب ضارتعا اذه لاق

 ةلزتعملا مصاخم نم لاق فلالاب رخالاو ءابلاب اهدحا نال 0-00

 ةلاح صقتا لب ًايبغ نوكبأل مالكلا اذهم ةحاصفلاو نسللا ووذ مث نذلا
 عئاطلاو عييطملا نينمؤملا ءارصا نمز يف مهنم رضحب ناك دقو ءايبغالا نم

 دبع تاتك رق دق مروهج وأ مهنم لك سلاجملا ةئام نم وح رذاقلاو

 مث ةعاج نك ةويفاريسلا ديعتب ىاو قانزلا ىسيع نب يلبك ”" ىهتنا هيلا

 تبرززلا رصق نم يرصقلا ةدرب يبا نب دمح ن هللادبع دم وباو لاق

 هللاديبع ةمحرل دعي ىاموب ةخلت يف ناولتت ناثللاو ةمحرتلا هذحل تذاع ١١١

 ا يمّسا هلعل (5) ورج نب دمش نبا



 ملا الخ مور يف نا كد

 يلي. تحصس ا 0 يهب
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