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 ل1 عمتغهمإت, ننطع مئمطهطأوب هطغهتم عل طع طمماع أم 12012. ”1'طتد «همزت

 15 نان16ع 2200عءض, هءىؤولصلإرت 20غ ءةماتعمع غطقص غطغع د5عتعم(ععماط

 6عالأان7]1. 1851065 17110115 ءالال01خ5 01 21111611261011, 2121 59

 هأ 1عئغعرو هتطتعاط طعاتفمجب طع 1هعغ (اطقغ طع ةهتتطعثو مهغأكتع 32 عان38©

 17735 20غ ظعوطأأ طع 115. ءدعطلط]6غ5 5هز0© 202016 56110115 1015.

 1١ ظرمءاعءامددتمنل5 1:ع[عرعمعع5و غ6 (لطع 8مغدط [انق5عاتتط 210 00معمطت عع
 (هكه]1هعاتع5 هز ءممزعد ه4 طلو طمماع دعع عمو عمانك. 1طع ؟؟هدناع5د ممعس مدع ذم

 طمؤع قغقلهعاتعو دنع ممهءغ لمد ه4 طع 0ءموعتتنه مطنعتا] 7



8 

 7 هج هي وا املا

007 

2 2047 

 1"طسق, طع مدخهعمهمأاب طءوعزمصتصع دمعح* ديشرلا ناكو (م. 32,1.4 2 5)
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 ىنعمدعو هز م. 31 ((01. 86 دهصل 86 ذص طع 115.). 1م طع 221001
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 ؟مهمج طع !ها1]هزنام عع 111م 15 1صمعتنأ عل (!؟عءمدل م. 327, 1. 2 - م. 328, 1. كلر

 طع هدصع م553عع طعاصمع 1عمعمأغع0ل 10 1غ5 م20معا““ م1326. 1 طعقعأ

 ةهنممزو طقتتع طععم :ععقعل. 1غ رده ممنع 01 6عانأغ غم 0ععالع

 11346 135 غ0 طع كممع جطماتأ 112غ 322م6215 غ0 طع 2 طمانعأ>ل 2201

 5عاوان5 6225مه51غأهمصر, الأج., 01 طع دعملعد ه1 .!!نعو طعوعاسمأل ع

 ماسح ط, 1طءؤطتمص ج1-جططأ م خطسدا ط. 'ةلث ط. 1[نلخسصقتب
 ؟ممرح غطغعأم معممعت““ ماهعع 1جغم غاجبع 710014 هك طع [1طءةطاقملت 5

 (مم. 260-65). 1غ ى111 طع ةوعم طزع ةصتتمدع ربطو ءممقاتآأ غ5. طع

  طغوهلتصعو ءطقغ طع ؟ع5وؤمءوغامم ن1 غطغعدع ]110م5 غم (اطعلع م20 مع

 هلع 10110 طقتتع طععو 5 م120ععو5و 01 عنعوغع همام م1ةدءلأ7, 26عوم15

 اطعم 15 مم مملصغ ذم غطع د5ءءمم0 ثطممدل هدعيتع5د هطعتنع غطعإت

 ءمات11ل طع مدع عل ماغاطماتا ؟انكأ طع 55:10. د10 6ع آل ةلعاذا 5

 اند (طهغ طلق هنلعن طوغاط دق :ععمتلد طع صه 225 250 طع م362011ق7115و

 15و و مءغازع جآمطقطءغععمل, 1غ دوعصق !ناءعءازع طقغ طق 015م1 ح ععرتم ءادخ

 15 لاذع غ0 2 «0ممزتأذؤر رمعأغ اطعتع دنع دل مطغعم ةنعمات5 اد طع 0120 عم

 (ءعر كطسمد0 ط. آ[تمدتترتتط طعاسن وعم كل ط, 8داعطغرتلع ةمل ثءطب
 ظاواعر [طءةطتم ط. 1125640 1م طع 721001 هأ طع 1. ط. ا[ ن1ج2322205)
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 طع هءععتضعمعع ه2 طع ههصع ثلططسصحل هع 18[ناآطهمم20 ذط ةققزت

 دعرتاعد طقفق 2 غةه00عمعإت غم ءدانكع أ5ذم1جععمم عدن د00 غطع ةعضوتت ععد

 مدحعمغ ا طع جمعاع ه4 زعنغطأ دهمهرمعاتتططأ ؟عدمعوم ط1[ عد عطقعغ ه4 طع
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 طز آمةلعاك هنن اتمعاعد رتطتعأال طوضعمتتتعل [عمدج طلق. 01 طع 12عان

 ةمغا غطع مطمدغ ندعااتل ذ5 غطغ 21ءعءمصقتب هك 531201 ءدالع4م هلع
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 1 ()1 همان15ء, 1111 1206م5 ه1 01عدضعمغ 1عا205 7111 © 20060 غم طع سطماع
 ؟8:هزن]عب 5آط011101 1غ ءاتعتت طع مصرا عم ش
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 ]ننعم ه( معيدموف مطمدع همهتططع5 ءمرم77ع26ع0 ؟ةملغخط كلتا“ 521201

 ء«مماع5و آلةلعنغ ءرعاعممأكعأزت, 320 1ان6155ع5 1202117 5.
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 :ةرذأ

 وأ ( هرايك) 9 ١ ١ا/

 ءارتشا نم رهشا ام دارملاو ] همور رس هموريس "ذه ١١6

 نيعب اط هعيبو همور ربل نافع نب نامع
 [ ةنلا نويع نم ءءاضلا

 .ىدنجم ا يدنبمللا [ «١
 تاق امل هلعل تلق ام ه 6هو 7

 رارغلا دارغلا ف ٠+ "6 ا

 'ىباصلا 'ىاصلا 0 ١
 هءاشنا ءءانن مبا
 ءانسالا ءامنالا هلا معه

 ( ١٠١ : ؟ ةدشلا دعب جرفلا ) هفلاحو هفلاخو ١١ سول

 م7 تاحالطصالا ريسفل 0

 درفسك | ةيتكم يف يذلا لصالا هين دار 3
 ( <« ةحفص » هب داري عضاوملا ضعب يفو ) ا ظ يتفضل تايفولا,يقاولا باتك  هأرب سل 0

 لبق نم روك ذملا باتكلا يف اهواثي ام دوجو مدع اهب دارو د ةمالعلا

 نم مقرلا نيبو اهنيب ام لك ىلع لمتشي ةيشاحلا يفام نا اهم داري * ةمالعلا ||
 ظافلالا /



 ع ءايدالا مدعم تدسرهف 3 5+

 يرمتنشلا نمحرلا دبع نب دمحأ 5

 ديسلا دنع نب ديحأ ”11/

 يجثالا كلملا دبع نب دمحأ <

 يروباسنلا كلملا دبع نب دمحا 5

 ينيسلا نب باهولا دبع نب دمحأ ٠

 قوكلا ديغ ن ديحا +4
 يدادغبلا هللا ديبع نب دمحأ ”4

 ىقثلا هللا ديبع نب دحا 5

 يتلا يلع نب دوا" مم

 يتيببلا يلع نب دمحاأ 5

 ثان نب يلع نب دمحأ

 ناريخ نب ىلع نب دحأ 0

 ينامرلا ىلع نب دمحا 0١
 رافصلا ص نإ دمع[

 يناسغلا لع نب دا 41
 ياساقلا ىلع نب دمحأ ٠٠<

100111111 

 ةمادق نب ىلع نب دمحا 5

 للا نا لع كي دعا 4
 ءءردملا ع نب دمحإ عاج

 ينوهلا يلع نب دم>أ 8

 بيقنلا ىلع نب دمحأ 5

 نوراه نب 00 فيحتا ما

 فيصو نب ىلع نب دنحأ "74

 ىحي نب يلع نب دمحأ 9

 يدسعملا 2 نب دمج ك5



 ةفحص
 املأ

 5 6 ءايدالا مجعم تسرهف

 يراضغلا نيسحلا نب دا
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 يناذمطا نيسحلا نب دمحا

 ريرضلا دلاخ نب دمحا

 يرونيدلا ةفيثح وبا دوواد نب دمحا

 يسلدالا قيشر نب دمحا

 يوحنلا ناوضر نب دمحا
 يناسنلا يهز نب دا
 دعس نب دمحأ

 يرصبلا كيعس لب دج

 ٍةشمدلا ديعس نب دمحأ.

 يفدصلا ديعس نب دمحا

 يسوطلا ناملس نب دمحا

 يدبعملا ناملس نب دحا
 بهو نب ناولس نب دحا
 يخابلا لهس نب دمحا

 يقارعلا ديدنصلا س٠
 صاط يبأ نب دمحا

 ينخرنلا بطلا سا
 يرعزلا هللا دبع نب دمحا
 ميحرلا دبع نب هللا دنع نب دحأ

 يئاغرفلا هللا ديع نب دمحا

 ةبيتق نب هللا دبع نب دمحا
 ىطرقلا هللا دبع نب دمحا

 يرعملا تلا دع سا 00
 يذاباهملا هللا ديع نب دمحأ

 ا



 جر
 ةفح

 مصاع يب نب ميهاربا نب دمحا شب

 يناورقلا مهاربا نب دمحأ ملا

 يسرافلا دمحم نب ميهاربا نب دمحأ ماله

 ىلعم نب مهارب ١. نب دعحأ ميك

 ىفاشلا يخا نب دعا ني دعا - مق

 ”كولبلا نبا يللا يدا
 رفا قحح“ا نب دمحا خالد

 ميهاربأ نب ليعع“أ نب دمحأ مالا

 يناوريقلا دوسالا يلا نب دمحأ مالم

 منعا يف دا امنا/ قب

 ةيمأ نب دمحأ ”م»

 ينارواخلا ركاب يآ ني دحإ 77

 يلع نب رابتخم نب دمحأ ”9
 يبيجتلا ر رم د أ رو

 0 نارك دو دا خرجت

 ا 2 نب دمحأ مما

 ةظحج رفعح نب دمحأ “مع

 يرونيدلا رفعج نب دمحأ مما

 ليمح نب دمحأ
 يلحابلا متاح نبدمحأ :٠ه

 ٌؤارلا ثراحخلا نب دما غاب

 يرائيدلا نسا نب دمحا ٠

 يتوكسلا نسحلا نب دمحا 2

 يكلفلا نسما ن ددمحاأ ٠

 ريقش نب نيسملا نب دمحا ١:5

 3 ءايدالا مجعم تس روف م



 :/ :*© ءايدالا مجعم تسربف

 يناوريقلا مساقلا نب مهاربأ 417

 يروملا نطق نب مهرب كد

 يسرافلا هءوهام نب مهاربأ مع

 يرهزلا دمحم نبا مهأربا 225

 نادعس نب دم نب مهاربأ 7

 ديعس نب دمحم نب مهاربا 5

 نوع يبا نب دم نب مهاربا 5”

 يرازفلا دمحم نب مهأ ربا "5م

 يز,الكلا دج ا مهاربا ماو ١

 دم نب دم نب مهاربا نضل 1

 ربدملا نب دم نب ميهاربا 5|

 يذؤملا دمحم نب ميهاربا ”01 |

 يوسنلا دمح نب مهاربا ”** |

 هيوطقت دم نب مههاربا "07
 ريغصلا هيجولا دوعسم نب مهاربا 9

 ذاشمم نب ميهاربا ضف ا

 'ىباصلا لاله نب ميهاربا 54 |

 يديزيلا ىحب نب مههاربا ”ك٠
 يناجافلا مرثالا ”5

 نابا نب دمحا ”5

 يبدالا مههاربا نبدمحأ ام

 نودمح نب ميهاربا نب دمحأ ”كه

 شاير وبا مههاربا نب حج[ 8

 يزجسلا مههاربا نب دمحأ م1٠

 يضلا مههاربأ نبدمحأ هه



 قو ءايدالا مخ تس رهف 0 2 هيا

 مد# لوالا ءزملا اهنمضت يتلا مجارتلا تسربف الجم

 يورطا دمحأ نب مد ىلا

 ىريرجلا بلغت نب نابا 4
 ىلجبلا نامع نب نابآ

 ظ يدوألا دجأ نب مهاربا ف

 يربطلا دمحا نب مهاربا سا

 يبرخلا قاحسا نب مهاربأ 7
 ريرضلا قاححس| نب مهاربإ 5

 يسلب رطلا ليعامسا نب مهاربأ 217
 جاحزلا يرسلا نب مهاربا 7
 يتاسشلا نادعس نب مهاربا 6

 يعافرلا دبعس نب مهاربا 55

 ىدايزلا نايفس نب مهاربا 7 |
 يحملا ناماس نإ مهاربا 1

 قارولا حاص نب مهاربا "16

 ينيعلا دابع يب كب مهاربا 516
 يلوضلا سابعلا نب مهاربا

 يعريمتلا هللا دبع نب مهاربا ا
 لازغلا هللا دبع نب مهاربا 8
 يضورعلا محرلا دبع نب مهاربا 4
 يناوريقلا نامع نب مهاربا 8

 يشرقلا ليقع نب مهأربا مما

 يرصحلا يلع نب مهاربا ”ه4
 يسرافلا ىلع نب مهاربا مر٠

 يمشاطا لضفلا نب مهاربا 5



 هلع ؛ بيقنلا يلع ني دمحا »
 كلذ دب لقن مث ةروكذملا هرادب نفدو نييمشاحلا بيث ةحلط نب

 ىلع نب نيسملا دالوا دهشم يف اهنم يبرغلا نناجلاب نفدف نئادملا ىلا

 د نب كرابملا نب ئيسملا يبأ نم ثيدملا عمس دف ناكو مالسلا هيلع
 ظ دم مانغلا ينأو 00 دم نب يلع ةلسشلا 00 3 فريش الا

 لس نب نجا لضبلا بأ هم حس بص تدي خول

 ةدطاوا تشاو رجلا نة ميهاربا قاححسا وبأو عفاش نبا

 نبال لا وتم لع بف بانك عود يدييا دعأ نب يع

 | مايالا يف هتمرح تناكو . هناشنا رق +ا ١ باتكو يتامريثلا فلخ

 ض رص مة و وتس اياز الا :لأ نم فحا رب مل هاا ةبوفتقملا |

 نم . قافأ 3 هعضو. ةباقنلا نسالا هدلو ىلوف فلتلا اف فراش ةضرص |

 هب ةنس يف هدو تامو اهنع لزع ىتح ةباقثلا ىلع هدلو رعتساو هضم 1
 ل تر بابسال نيمتملا ملأ يف هيلع تناكام ىلا هتلزنم دمت و1
 نييولعلا |

 لوالا ءزلا ىهتنا

 )١(قوابن

)65( 



 6 بيقنلا رافصلا نب :دمحا اع 1

 1 02 تانعتسال انكم يليحر ناك ولو ايفاج هرغاصا صاوملو ايفاحتم

 | نم هيلا عوفدم انا ام كلذ نع تزمجت نيحو يلث نود يبدق ةمدخلا

 ا ناو همداخ نيسحلا انأ يدلو تضيا لالتعالا فعاضتو لاخلا لالتخا

 ”0 لو ناناةق اهم زاف نم يتلا هترضح مسسر ةماقا يف نع ًابئان همداخ

 ع ناكملاو ردقلا عيفر ناكرالا عينم انالوم لاز الف دعصو همحن العو
 أ يرجتو هماكحال ريداقملا نيدن ناطلسلاو زعلا سورحم ناكمالاو ةردقلا
 ٠ ا نأ نيما ةمالعاو هتايار. تحت دوعسلا

 دم نب دمحا نب رمعملا نب دم نب رمعم ا 3 لع نردعا و

 ” حلال يلع نب نيسملا نب هللا ديبع ن ىلع نب هللا ديبع نب دم نا

 | نييبلاطلا ءابق بيق ىهاطلا بيقتلا هللا دبع ونا بلاط يبأ نب ىلع نبا

 | لئاسر هل "ىشنم أم ىعاش لاف .بيدا مكانغلا 7 صهاطلا بيقثلا نبا

 | يذ نم ناكو نيدلجم يف سانلا اهلوانتي, اهبف بوغسم ةنسح ةبودم
 | لهال ةبحمو نك هيف ناكو دحا اهدحجال ق ةريطخلا ةلزنملاو تائيملا

 | هتجرت يف اهانبتك ت اتاكم نودمح نب نسما ني دم نيبو هنيو معا

 أعلي مو ه٠ ةنعس يف هيأ دعل ةياقثاا ىلوت اح الفاو ارتقوا ناو

 | الو دق نوكيت ةرخآلا يدامج رشع عسا ه.9 ةنس يف تام نا ىلا اذ

 ظ | لصو يلع 0 يرمهاظلا ميرا هرادنو ةنس نيئالثو أ ةناقثلا

 مح رلادبع مساقلاوبا خويشلا خيبش هيلع ةالصلا يف مدقتو ريثكا عمج هيلع

 | نيبو هنب 0 حا كنتم ةيصون يرواسينلا ليعامسا ن :نأ

 ظ
 ظ ستاك قا 0

 را

 1ر4 تان ا تس لا



 م1 6 راغصلا يلع نب دمحا

 هنيب ناكام ترك ذ مث يرافصلا لضفلا يبا ** رسغ نم نامزلا لها
 ابقوسعيف ةيراجلا محرلا كابتشا ةكبتشملا ةبحلا نم هللا همحر يدلاو نيبو

 تحرتقاف ريغلا ىلع ةيقابلا ردكلا زن ةيفاصلا ةوخالاو مدلا ىرجم
 يستلم ىلا ينباجاف هيلا ةرداصلا هعاقر نم هبدل لصح ام "يملا قلي ناهيلع

 نم هريغ دنع هندجو ام ه. تقحلاو هئاثنلا نم يلا ءاقلا ا كيرلا

 يببسلا دمحا نب لهس ديعس يا نع فتك ةمالك نم جذوما اذهو هنادوا | ٠

 يباتك هن هترضح ىلا هدلو ضبا نيح يردنكلا رصن ينا.كاملادبحص ىلا ٠
 ركش يف ديفرصتم هبآلو قر نام أنار ديالا ل0 هللا لاطا | ٠

 لزا ملو هالعو هزنع بابسا ىهاظت ىلع ىلاعت هلل دماح هثالا قناوس |
 دهستلاىلا 171 طنا هتمدخب فريشتلا تسيح

 ماو دوصلا! ءرصعو ةولعا علطمو دوفولا عمجم يه يتلا هيرضح ةمدخن

 توب مو حبلا هعرشمو بحرلا هبانج نم ه ينيب دن الاح قلاعت هللا لعأ

 لاملا ةدام يه يتلا هتمدخ نم نكسمتلاب ينفعست ثناك يتلا مايالا كلن | َ

 تدناك موةرةسم ةصغ ىلع تب وطناو ةرص ة هر خرط ةياغو | ا ظ

ٍ 
ْ 
: 

 9 و باو عا مضت ور هد

 سغاصالا ةّق رط ىلع ايرج ةدواعملا يف ةداعلا نع تكسماف باطخ

 داقتعالا عل هنرضح ةبناكميف تب رج ولو رباك الا ةمشح ةاعارص يف ||

 نجا دم هر ترض تح تزثك ال دادؤلا ىفةصلا | 0 ١)
 همدخ ءامدق نع و نا نم اقالخ دحملاو مركلا يف رفواو اقالخا | 01

2 

 ا

 ديس عر حيا

 روع ق (؟١)
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 مريم ابصلا مير اوربختساو

 5 1 نيردات وما 7

 خلت ن نيح تلصاو يذلا اناو ظ

 مترج ال ع .لزامزلا واع

 يفنأكو ؟كق ارف دعل تودغو

 ةدإب داؤفلا روهقم تلزو

 اهيإ

 ار وأ - 00

 || الو مد .باد لإ قم ال

 اوعمسا ىتح فورعملا نع مص

 ف ديريو مهعع ينعل هللاف

 ةفيفخ ةقبل لئاسرو ةفيطل ةّشوم

 يل

 ١ مرن داؤفلا 7 صعل نع |

 منخ ذا ىوملا بابسا مظنحو

 ملم امل عدلا" لامو. املظ

 3 مهسالا هيبناح

 ممردلا لقو اه قيدصلا لق

 : مهببو بييللا ركف ام ىدصل

 | اونعبش مل اوبطوخ وا اودلعي ل

 | مهنم ريتك يف فرعي ناسحا

 || مهنم يرسا كفو مهل يدهز

 ع فىوده

 ظ * لضفلا وا يزراوخلا رافصلا ىلع نب دمحا لع

 ْ راعشا هلو مهءاتكو مهاغلب و مزراوخ ء ءالضف نمناك نالسرا نب دم لاق

 [١ نسملا نب رمع صفحوا هلئاسر عمج
 | دعببو :هعج لوا يف ركذو اباب رشع ةسخخ ىلع ابلعجو يبدالا رفظملا نبا
 ا مث لئاسو ةعاربلا يف ميرختلا ىلا نوكت لئاسر ةعلاطم يف تبغر يناف

 || ناديم يف ىرجاو عبطلاب قلعاو عمسلا يف بدعارا مف تبلطنو تبل



 نم اوعدو رم ْ

 6# يناسغلا ىلع نب دمح أ 0

 م هاَدَنْلأ اومتك دقي اورسو

 ىعمملا نع قيقعلا ضرا اولدبنو

 كوم ٍِق انك بيدعلا اولزي :

 اهعظوا-

 اومأشا وا اوفرععا نا اشبلا ىف

 ذإو يلق نم ركفلا لا 'هو
 كرجه مظعإ تاك ام اننابحا
 ىركلا.قرطام للا 0 مب

 قوس هز علا يضل تنل

 تلادعو منعظ نيح تشاف

 مدودض راس يلق فرخ
 ةنابص بيمهل هيف مترعسا

 مكيقس بيذعلا ضرا ينك اساي
 كرا نم طشو مكلزانم تدعلا

 0 5 يلق بايخا

 امن 50

 مرج انين

2١ 

 مكي الام سمشلا رو ءايضو

 اومع ضرا يا يبوفنج تور
 اوميخ مهتملا باق ةيضعاراو

 ويلا نم اهدلسو :مارتلالا
 اومهعا وا اودحلا وأ اونا وا

 مم يشيع وفصف رازملا كعل

 مظعا قرفتلا نكلو يدنع

 مه مه نيذلا مه نذلا 0

 مركألا دا سلاو اديس 00-0

 مانخ انآ ديدملا 0 ل

 مرضت قوش را هيفف اقفر

 ؟كنم ب رش الا قطني اي

 0 ل ماهنلا تر ص 5 3

 ميغ دم ةظوفحم م. دوبعو

 ارك يجبم ف نراك

 لسملا دادولا لوح .املاطلف



 © يناسغلا يلع نب دمحا 1

 ' اكلألا ا برا قا تديوب نيدلا حالض .كلملا:ءاجتلا. قفتاو
 أذوب هنت . ني لئاقو ايس ادلقتمابكار ديلا نبا جرخ أهم هترص احمو

 'ريماش ' 4 دي.ازتف اهم جرخ نا ىلا ةيردنكسالاب هماقم ةدم هعم لز

 || هرابشاب صافانل ققح" ل ةفص ىلع هب رفظ نا قفثاو هل هبلط دتشاو هيلع

 فيررشلا يبربخاو . هنم لاش زاولج هءاروو روطرط هسأر ىلعو لج ىلع

 أ| ةعينشلا لاخلا كلت ىلع هار هنا لضفلا ينَأ ني لضفلا يبا نع يسيردالا

 دش وهو

 امتابف ماركلا هب نين امم ةيش نامز اي كدنع ناكذا

 ْ امرا 5 رص هراهشا دعل هبرماو نايقلا ةنتفش م لعج 3

 || لحت هنم كلذ يلوتماللوقب لعج ةقانشلا ىلا هب ل اهاواأم اه اع لس

 ٌ فيرشلا ينادح ٠ باص مث لالا هذه دعب ةأيحلايف 2 ١ ةيغر الف لح

 | نفدريبزلا نءاذا يناوسالا - و جاجح ةقثثلا ين دح علاق ر وك دملا

 ١ قشاف بححتو رواش لتق ىتح يلا ءالاو مايالا تضم اف هبلص عضوم يف

 ظ يف ًاسم انفدف ًاتوفدم ةرفلا يف رييزا نب ديشرلا دجوف نفديل هل رفح نا

 ظ رصم ةفارن هل ةيرل ىلا كلذ دع امهمم دحاو لك ذل 2 مك دحاو عضوم

 ٠ هن دبصق نع بحل هاش ابجت هلوق كيرلا رعش نمو ةرهاقلاو

 اهوا 2 يبا

 مهنع حلاوملا تايالف 0

 رلآبلو مايا الا هلعل (9) ىرحم هنا ىلع ص يف ام كلذ ىلع لدبوو : دجو هلعل )١(
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 كب أطبام هل انلقف راهنلا مظعم ىضم دقو انءاخ هابيص بوبهوهابص نأب !و
 عنمتف كلذ نم دب ال انلقف مويلا "يلع ىرج ام اولأست ال لاقو مس انع
 ةحيبص ةءاش ةأرصا اذاو ينالفلا عضوملاب مويلا ترص لاسقف هيلع انحملاو

 "ىلا ترظن يأ املف لئامشلا ةشراخ قلخلا ةناسح رظنملاة 00

 يسفن تبيسأو مقوم أهم تعقو يما تموتف هسفن ىف يل عمطم رظن |

 ىت> ىرخا نم جرو ةكس ىف لخدن يهو اهتعبتف اهفرطل يلا تراشاو ظ

 ىف رهقلاك هجو نع باقنلا تءفرو 0 يلا تراشاو اراد تلخد[]

 املأكةلفط اهيلا تلزنق رادلا تساي ةيدانم '” اهيديب تقفص مث همامت ةليل |

 يضاقلا انديس تكرت شارفلا ىف نيلوبت تعجر نا امل تلاقو رق ةقلف ||
 ينضاقلا انديس لضفب“”هناسحا هللا نمدعا ال تلاقو تتنقتلا مث كلك أي |

 لاق ينثدحو. قيرطلا يدتها ال الجخ ناب زخاناو تجرفن هزمعهللا مادا

 مهيلع قلاف ءالضفلا نم ةعامجو وه كيززر نب حلاصلا دنع ةليل عمتجا ظ

 ديشرلا لاقف حاصلا ب بجاف هاوس باوصلاب امنع بج مف ةغللا ىف ةلئسم ||

 سودأق نأ لاذتف اعبح دقوا يدجو الا ةلئسم ءرع طق تلئثشاا

 2 ناكو |

 انيس انلا لك 'كيتفز تل دله رانا ىو ا ظ
 امك ترص ىتحكلافطا يذلا اف تقدص انلق ْ

 دالبلا ىلا هلوخد دنع هوكريش نيدلا دسا ىلا هليملف هلتقم ببس اماو'

 ةيردنكسالاب ىتخاف هبلطف دضاعلا يزو رواشد, كلذ لصتاو هل هتبتاكمو |

 )١( ص (”) اهدس ق : ص : ق 

 0 بسم



 *« يناغلا يلع نب دما © غ0

 هقالطاب هيف هصأي باتكب ناخرط ىلا كيزر نب اصلا نم عاس
 005 الا لاك امركم هنجنس نم ناخيرط هرتغجاف هيلا ناننتجالاو
 .ةيرصملا ةلودلا يف همدقتيف ببسلا ناكو.هساجو هتبتر يف همحازب وهو هتنأر

 الع دم ىنأ ا ل هللا دنع با في ربثلا هب ىتثادحام هما لوا يف

 أ هيلعو زئافلا سواجو رفاظلا '"” لتقم دعب رصم ىلا لخد ريبزلا نب دما
 'ااودشناف ةلودلا ءارعش رضح دقو متأما رضحف رش را كيمو اهو راطإ

 أاهلوا يلا هن ديصق دشنلاو مرخا 8 ماقف مهمتا ص لع مهجن ص

 ار نزلاب تيقس له اركس ليمت ضايرالام

 ىرخا رصم الب ركو ف أرعلاب الب ركفا

 لك نماياطعلا هيلع تلاثناو ليوعلاو ءاكبلاب رصقلا جعو نويعلا ””تفرذ

 اناظحو مدخلاو ءارصالا نم هل لصح رفاو لاع هل نم ل داعو اح

 ءازعلا ها الول هل ليقو لاملا نم ةلج ريزولا لبق نم هيلا لمحو رصقلا
 ايسنلاو ملعلا ن.هتلزتمو هلضفو هتلالج ىلع ناكو لاق ملل كنءامل متاملاو
 .فمناو ةظيلغ م د ةقلطلا 0 هحولا م ةدإحلا دوسأ راذنملا -.

 '0 1 لاق هبا نع روك ذَا فيرشلا ينئدح ءاريصق جونزلا ةقلكك طوسبم
 لزنم يف ةرهاقلاب عتب ىمايددلا ناماس هيقفلاو ريبزلا نب ديشرلاو انا

 ا|12 '' ناوفنع ىف كلذ ناكو هل انراظتنا لاطو ديشرلا انع باغف دجاو

 ٌنآونع ق : ص (4) تفرذف هلعل (") لبقم ق (؟) لجر مسا طقس )١(



 :ا١/ 6 يناسغلا ىلع نب دمحا +

 .ةليقلا تمس يف ةليلا:ءافش' باك «قراطلاو اياكحلا باتك< مهلع أر أرط |

 .ةقرو ةّثام وحن هرعش ناود باتك .ة هقرو نيسمت وح هللاسر باتك ظ ظ

 ماقاف رصم ىلا اممم رجاهو رصم ديعص نم ةدلب يهو ناوسأب هدلومو

 ةلاسر يف نما ىلا ذفناو مهدنع مدقتو اهءارزو حدمو اهكولع لضناو اهم |

 الو نمزلا ةاعد يعادو نملا ةاضق ينذاقب بقلو اهماكحاو اهءاضق دإق مث

 موق اخ أامف ىعسف ةفالخلا ةبثر ىلا هسفن تمس هراد اب ترقتسا |

 دحاولا *” هجولا ىلع كسلا شن ناكو ةكسلا هل تب رضو اهب هيلع ملسو

 نيسحلا وا دحالا مامالا رذ نب اللا. دجنولا ىلععو دمصلا هللا ذحا هللا ود لق |

 اهللا هلوخد رطخ نع يش صوت ىلا البكم ذفتو هيلع ضبق مث دمج

 وهو ريبزلا نب دمحا ناطلسلا ودع اذه هدد نيب يدانس الجر ىأر هنا أ

 طياس نارا ذئمو# اهسريمالاو ةرامالانرا ىلا لصوب تس
 اعدق هالوتر ناك يذلا خبطملا يف هوسبحا لاقف ةعدق لوحذ امهم ناكو |
 نم شفخالا فيرشلا لوقي كلذ ينو خبطملا ىلون دق ريبزلا نبا ناكو |

 كيزر نب حاصلا بطاخب تايبا
 اخا اذهل اذه حبصيف هلاكشا 'يثلا ىلع يلو ٍإ

 اخبطملا خبطملا لبع ىلوف ريبزلا نباخبطملا ىلعماقا . |

 ينعي هاخا ناف لجرلا ىلا نس نا يبن, ناخرطل نيررضاحلا ضعب لاقف |

 هفطعتسنا دعبتسا الو اصلا بلق نم بيرةريبزلا نب نسح بذهلا ||
 درو ىتح نيتليل وا ةليل ريغ كلذ ىلع ض“ي لف لاق "” لجخ يف مقتف هيلع

 هلجخ ىق : ص (”) هجاولا ق. (9) :

 هر



 *« يناسغلا يتبيبلا يلع نب دمحا ب دل

 رداصموت فص دق اهنم دراوم هلضف رفاعج نم اي رفعج |با
 ةدلط نالت 1 0 تلتاذ هنت: سشأت ليغ اذ. كباتك

 رداصملا اهلا ىهنب ::الرداصم .ردصم ريخايريصلاراهصتسبل

 اوردابف اهنم يرلا وحتو اهبلا اوبتنابدالاو لضفلا ةاورالقق
 *( يباسفلا ريب زلا نب ميهاربا نب يلع نب دمحا )+

 0( ةنس يف تام نيسحلا وبا هتننكو ديشرلب بقلي يرصلا يناوسالا
 || ًايضو رع ًائشان وفل اب وحن اقف ؟سعاش ًاساك اكو هركذن ام ىلع اقونذع
 ْ 3 لاق . اننفتم موجتلاو قيسوملاو بطلاب ًاقراع ًاسدنبم ًاينتطنم ًاخرؤم
 | يب اوسالا يناسغلا مهاربا نب ىلع نب دمحا نسحلا وبا يضاقلا يندشنا

 ظ رانا, هييفنل
 ظ اهروما لج لفحي مو انيلع هنا" تان آغ انا دا انسعم د

 ]| 2 اهرورشو اهتافا ىذاأنيقو اهرورس انمرحامل انتيلايف

 ٠ 0 ثلا نونف يف الصف ىهدلا دارفا نم اذه ريبزلا نبا ناكو لاق

 | رغثب رظنلا يلوو "" نيلومملا ديعصلاب ريبك تب نم وهو مولعلا
 0 لو 00000 اك ريش, ةناطلسلا :نيواودلاو ةنردنكسالا ْ

 | هلو هد؟ ةنس مرحم يف اناودعو الظ لتق نيديحلا لئاوالاب اهف قمتلا

 ا ||| ١" ةغاب و يمملالا ةينم باتك اهنم رصم لها ريفل ةفورعم فيناصت
 أ قانملا نانج باتك“ تاماقملا باتك ةريثك مولع ىلع لمتشنت يعدملا

 أ نمو رصم ءارعش رعش ىلع لمتثد تادا عبرا يف ناهذالا ةضورو

 ةبئمو : ص (6) 0000 ىدلجلو : لالا قورعم. ص (9) تلخي ق 60 ِ



 هلع 6 يتريبلا يلع نب دمحا وع

 ني 0سم يل يضتسا

 47٠١. ةنس دودح يف 0 نا 9 ل 3 ا سلا دعس يفا [

 فساصتلا فئص ةغالاو وحنلاو ريسفتلاو ةءارقلا يف اقافل ناك يتاعمسلا لاق أ

 قلخ هب جب رختو ءابجن باحصا هل رهظو دالبلا يف هنع ترشتلاو كلذ يف ا

 الا هنم جرخم ال هاما ناو وباسيفب ميدقلا دجسملاو هتبيل ًامزالم ناكو
 ملعتلل هلزام ىلا سانلا هدصقت امنا ادحا روزي ال ناكو ةالصلا تاقوا يف |

 نسحلا اياو يضاقلا دعاص نب دمح نب دمحا رن ابا عمس هب كربتلاو هب ظ

 .مدقت (كهتافو رك ذو اهريغو ظعاولا يلدنصلا سابعلا نب نسما نب ىلع |

 ةلاض باتك ةمدقم يف يراوملا يلاعملا يبا نب دوت نيدلا جات ركذو |
 طاح "ندألاو  تاارقلا ىف افنا ناك قيبلا يلع نب دما لاق بالا ا

 دمحا لضفلا يبا ىلع هأرق ام دعب بلق رهظ نع ةغللا يف حاصلا باتك

 تاغلب طيحلا باتك اهنم تافلؤم هلو ةريثك" ًابتكو يناديملا دم
 هيلا مضو دهاوشلا نم ةغللا حاحص هيف درج ةغللا عيبانب باتك .نارقلا |

 سراف نبال سداقملاو نابطلا روصنم يأل“ ل اماشلاو ةغللا بيدهم ا

 برقي. مجملا ريبك اص باتكو هو دا رملاو دئاوفلا نما طاص ا

 سب طيحلا باتك . رداصملا جان باتك ًاضيادهلو حاحصلا نم همجح |

 كرفعج وب حدمب ينيوجلا "” هار ىلع نب دم نب ىلع لاقو . نارقلا |

 موزللا ىعار دقو رداصملا جان هءاتك ركذيو |

 دئاز هلعل 001١



 تسمم"

 * يتبببلا يلع نيدمحا »8 2222 01/11

 هسفل ديلا ةلاين نييز ملا دبع صن ونا اندشنا راها دمت

 ءاودلا تولا وم قش لهو -... انبمرم اذا ..ءاودلاب للغن

 ءاضقلا هد ام رخب, 2بربط لهو بييطلا راتخو

 020 هاف الآ اناكرح الو ٠ باسح الا انساضا. امو

 ا ةبسن كذب هخويش يف يفدصلا وريف نب دم نب نيسملا لونا هركذو
 ىحلا ناف ربك ىلع رضا هلءلو بيدالا "يب رغملا ريرضلا يدادغبلا لاق مث

 هنم يفدصلا عمس . اريغتم قابطلا تم هطخ ىو هنا ينربخا راما نبا

 أ وه لاقو رينتسملا يف هعمج ام درفا تادرفملا يف هباتكو رينتسملا هباتك

 | هركذو .نارقلا ءارقا ىلع هسفن سبحو اريثك عمس ةيفنحلا يف لضاف حش

 | لضاف ةقث ركاذم ةفللا ىلع فقاو لاقق هخويش يف يبرعلا نب ركب وبا
 ]| طايللا سراف نب نسحلا يباو ””راطعلاو يناقمرسلا يلع يوبا ىلع ارق
 مهريغو اطيش نب حتتفلا ياو ردقملا نب حتتفلا يناو

 ْ « بيدالا يدايبلا دا نب يلع نب دمحا اع ١

 | نير وبشملا يحاونلا لضافا هوجو دحا لاقق رفاغلا دبع هركذ نايلادا
 بحل ينعو ثيداحالا عمس رينلاو مظنلا يف ةحيصفلا ةحمللاب

 أ 0١١ جايا نإ يلع نب دحا ٠ع
 ١١" كرفعج وبب فرعيو يوذغللا 'ئرقملا رفعج وبا ققهيبلا اص يبا نبا
 يف نولوقي ريذصتلا يسرافلا مسالا رخآ يف ةدب زملا فاكلا هذه قتممو

 امو كرفعج رفعج ريغصت يفو كنسح نسح ريغصت يفو كيلع ىلع ريغصن

 راطعلا ق (”) ”ىرقملا هلعل )١(



 ا 6 يلع نب  نيسحلا نب دمحا

 | نب هللا دبم خارق انا ءاربحاف ناكنم نب كورسؤ ناين 9
 ل وا نعاس ياو عع نبا.نعدخاع نضال

 هيقفلا ٍبيدالا نارم نب نيسملا نب دمشو ماملا لاق .رلسو هيلع هللا |

 ندكيلا | عمسو هنارقاو هبوريش نب هللا دبع عمس ركب نا وخا قاتلا ظ

 مهرةنس نابعش يف تامو هنارقاو ةعزخ نب قاحسا نب د كم أ نم

 ةنس نيناكو فين نبا وهو أ[

 « ”ىرقملا:راوش قب نم نب يلع نباتا
 دنع نفدو 145 ةنس نآبعش عبار يف قايمنلا هك ايف تام ىهاط وا أ

 نبا دلوم نا نظا لضفلاودا رصان نبا لاقو لاق . يخركلا فورعم ربق |

 يراضنالا دمنا ني ثلرابملا نممملاابا تعسسسو لاق“ 4.800
 انغيبش دلاو وهو لاف 40+ ةنس تداو لاق هدلومنع راو 0000
 .:سح ناكو الضاف اًبرقم انيما ةقث ناكو .دمو هللا ةبه سراوفلا يف ا

 هطخم ريثكلا بتكو هللا باتك ةعاج هيلع مخ ميظعلا نارقلل ذخالا |

 دحاولا دبع عمد هريغو ريئتسملا تاتك نارا 2 2 كدا نم ا

 نسحلا ن يلع مساقلا اباو يوما يناريسلا ديعس يلا سحاص ةمزر نبا'

 ىورو مريغو زازبلا ناليغ نب ميهازبإا نب دم نب دمح للاط اباو يخونتلا

 ترلاسو لاق .اهريغو ناظفاحلا رصان نب دو قلما الا باهولا دبع هنع

 رصان نا ظفاحلا هنع 500 ن.دو ريخ هيفزومأم ةقث ةش لامقف يطماعالا هنع ظ

 دقناو .' هللا هجر .نقتم تنل . ملاع لي " حش لاقو هيلع ءانثلا نسحاف |

 نء ىلع نسيملا وبا يندشنا لاق "ىرقملا راوس نبا ىلا داس ٠00
1 



 © نيسحلا نب دمحا حب

 تاقف لاق اهيف نفد يتلا ةليللا يف مانملا يف هللا همحر ناررم نب نيسحلا
 أ يرماعلا نسحلا ابا ماقا لجو لمع هللا نا لاقف كب هللا لعف ام ذاتسالا اهيا
 ا ينأ ىلا هعفر دانسأب ماما ركذ م 18 رانلا نم كؤادف اذه لاقو يناذح

 ا مو ناك اذا سو هيلع هللا ليص هللا لوسر لاق لاق يرعشالا ىسوم

 | اذه لوقيف رافكلا نم الجر ةمالا هذه نم لجر لك هللا ىطعا ةمايقلا

 آ0000 عردلا نهار نمواص اراب نرت اذا ريكا اذهورراثلا نم كوادف
 | اباو ةمئثرخ نب قاححسا نب دم نب ركبابا روباسيفب ناربم نبا معس ماما

 [١ باتك فيناصتلا نم هلو يسجرساملا سابعلا اباو ينقثلا جا 0 ايلا

 ْ ظ | .تاارقلاب :انيغ تاتك 00 يبأ ةءار باتك ةناغلا -_

 ا١] بتاتك يلا حرش بانك دارفنالا باتك . نارقلا فوقو باتك
 ' ١ ١ تاب. آلا سؤر باتك : رونلا ددع فالتخا باتك  قيقحتاا حرش

 || .للع باتك ورم نب هللا دبع ةءارق باتك .ءادتالاو فقولا باتك

 آ00لا باتك , لآرألا تانآ باتك - طوبسبملا باتك . ةءانلا باتك
 ”0 ناربمنب ركب ايا تمِمس كالا لاق."ىدابملاو عطقملا براتك .. ءارشالاو

 نارقلا ”ىرقملا رافصلا دماح نب دمحا نب دم لع ينأ ىلع تأرق لو

 ا0000031 ]1 01 لا هلوا نم نارقلا تأرق لاقو.هرخآ ىلاهلوا:نم
 ْ نمحرلا دبع نب لبنق لع تأرف لاق دادس ٠ يمشاهم ا يزن دي

 1 | نسحلا يأ ىلع تأوق لاقو يكملا ةجرخ نب ديعس نب هلاخ نب دم

 ” تنياأرقو حضاو نب بهو طي رخالا نبا ىلع 00

 نيطنطسق نبا ًارقو نيطنطسق نب هللا دبع نب ليعامسا ىلع طيرخالا



 5 #* نيا نب  نسحلا نب دما

 | ناكو دمحا نب رابلا دبع هنا رابخا يف ميحرلا دبع نب دعس وبا ةلودلا

 دبع يبأ لع هطخ نسحب روزي امركم امدقم يرانيدلا هللا دبعوبأ هدلاو

 هيعمل هل لاقي بيدا اردن دال ناك ارو

 هنأب يف رك ذ رابجلا

 ١ ةيقش نباب فرس نيس نادم «
 دمحا نع ذخا يومتلا ججرفلا نب سابعلا نب نيسحلا نب دمحا وه ركب وبا

 قب دنا نع يدقاولا ىتك ةءاورب 00 ناكو حصا نب دسع نبا"

 | يبا ةققبط يف وهو ردنقملا ةفالخ يف م1007 ةنس رفد يف تامو هنع ديبع

 روصقملا تاك . وما ىف رمت فاتك كب فساصن هلو جارسلا ر 9 ا

 نا ةدمسم نبا باتك ىف تارق : ثنؤلاو ركذملاباتك هوا ا

  000نبا فينصت -نم هلا لخلا نيبو ليلطلالا سني يذلا

 || ابجو نيعبرا ىلع بصنلا هبف لوقب لاق اذهريقش
 ىرقلملا ناربم نب نيسملا نب دمحا ل ا ظ *

 | نكس ناهبصا نم هلصا مساقلا وبا ظفاحلا لاق يروداسينلا ركب وبا
 ءارقلا نم انيأر نم دبعاو تاارقلا يف هرصع ماما وه املا لاق روباسين

 وهو “م١ ةنس لاوش نم نب رشعلاو عياسلا يف تام ةوعدلا 0 ناكو ا

 يتدخ كاملا لاق . 9 ةنسالفلا ا يرانا كفل 32 كلذ |
 نب ركب ابا أر هنا ركب انباصا نم ةقيلا تمعن لاق دهازلا دمحا نب رمح

 ا ةغدلقلا هلمل () ٌبتاكلا ف ]|



١ 
 6 نسحلا نب زازا ثراحلا نب دمحا ه1

 نمم ناك هنا لاقو ةفوكلا خيرات يف يفوكلا راجنلا نإ رفعج ن دمع

 [هف نم انكمم لسرتلا نص نلجلا حبلم ناكو' بدالا بلم نع ذخا
 || نءا لاق لاق هللا ديع يبا نع راجنلا نا قو .هنيعل راجنلا نبا ظفا اذه

 . لاق ىتح ةقيقح ىلع برعلا باشا تاسنلا قفرغام :تاسنلا ةديع

 30 م هرعش يف تراذن دقلو اريثك الع اهم رمظاف تايرازتلا تيكلا

 | رمش تعج اذه تعم اف هللا ديبعوبالاق ابمايلو برعلاب نم ملعا] للحأ
 دييع ينال انا تيأرو . برعلا مايال فينصتلا ىلع ينوع ناكف

 مان ريغ هتلقنو برعلا هايم ءامسا يف اباتك

 ْ «« يلع وبا نسما نب مساقلا نب نسما نب دمجا ا

 لاق يتاذمحلا ظفاحلا يكلفلا لضفلا يبأ دج ىلفلا بقلب ركب وبا

 ,دملانب لع نسحلا ينأو يميقلا نيسملا نب نسحلا نع ىور ه:وريش
 أ دبع ونأ هاننا هنع ىور طظفاحلا لبس ناءرمع نكي فو زازيلا دعس نا

 0000 ل 0 ا ناك لات نيملا رقضلا وأو نيسحلا هلا
 ١ هناف باسحلا مع يف اصوصخو مولعلا رئاسو ضورعلاو وحلو دال

 | ةلزئمو ةمشح اذ ابويه ناكو ىكلفلاب ىقل كلذكو سساملا هل لاقي ناك

 03000 اهو موي ةئس ةدعقلا يد يف تام سانلا دنع
 ظ 6 ناملا نب دمحم نب نسحلا نب دمحا

 طخلا هيلع بلاغلا نا الا بيدا لجر هللا دبع وبا يرانبدلا حتفلا نبا
 اليمع ريزولا وب أ'لاقو ةباغلا هيف غلب يذلا هطخ نسل اهنا هل 6

 هللا دبع يل ينعي )١(



 5 د(زازلا ثراحلا نب دمحا

 انوحط ًابرحرغاب جاه دل 5رغاب اولنق نثل يرمعل
 انيفسلا نوسمتلب ليللب نادئاقلاو ةفيلخلا رفو

 انوهركي ام هنم مم لك قورشلا لبق دادغب لحو

 انييكأرلاو هللا اهقرغو انبات ل ةنيشيتلا 1
 شا يف ثراحلا نب دما لاقو .اهّتفصو برملا اهنف ركذب ةديصق يه

 ربدملا نب ميهاربا بجاحو
 اين كل انكرو رعي كانك ظ
 باتك بتكلا نم هل لاقو هباتك يف ميدنلا قاحسا نب دم هركذو |

 باتك . ةءاحصلاو مباتكو ءافلخلا ءامما باتك . كلاملاو كلاسملا

 /ىيطظت رتا:سعابغ نمتحاىلأ نكاذو مشاه يب ةلود يف رعلا يزاغم

 ملسو هيلع هللا لضيبنلا ىهن امباتك .فارشالا باتكءلئابقلا باتك '

 رصتخم باتك . "” ءارعشلا رداون باتك . يرارسلا ءاشبا باتك . هنعا
 هايارسو لسو هيلع هللا ىلص ثلا يزاتم باتكت نوطلا 00

 باتك.رداونلاو رابخالا باتك . سابعلا يبأ رابخا باتك. "' هجاوزاو
 ؟”ناتك ناهرلاو ىئالحلا باتك. ”” سسنلا باتك . ديرة

 ةيلهاجلا يف مبرابخاو بمك نب ثراخلا بسن ةرمجا
 « يتوكسلا هللا دبع وبا ليعامسا ن نسحلا نيدجحاا» 2 ١

 نسما وبا هرك ذ ردتقملاب مث ينتكملاب صاصتخا هل ناك ةءاسنلا يدنكلا ١

 ةنحش ةسرهملا 0 هجاوزا ركذو تسرهفلا(؟) رعشلا تسروألا + ١
 ةعوبطملاتسربفلا ةخسن يف روك ذم ريغ باتكلا اذه (ه) بيسنلا تسربفلا (4)

 (ه؟)



000 

| 

 6 زازللا ثراحلا نب دمحا 7

 30 ل 000 000 يلطم يف كامرا ضيم
 ١ رشن هبجاحو ريدملا نب مهاربا يفثراحلا نب دمحال دواد نب دمحم ىورو

 00 يطا كا قلص يحاصو ليج هحو
 فنج هب متاقلي رشبو ٠ فطللاو رشبلاب قات ا

 فرش هب امس هجو ع ايو لاعفلاو هجولا نسحاي

 فطن هرصا لك يذلا ثخ لا بجاملاب لاعفلا حيبقايو
 أ أ هش يفت تناف

 معمسا قودص ةفرعمو مهف اذ زازللا ناكل اقف بيادلا ركب وبا هرك ذو

 |ايبدلا يلأ ناو. ير 9 هنع ىور يدادغب مدار همك .ءادملا

 مفلا ريسبك هجولا نسح اهريك ةيحالا ليوط سا دك
 انا ينغلب لاقف كلذ نع لئثسف اثناق اباضخ ةنسل هنوم لبق بضخ غلا

 فاي ركل 0000000 الخ هايارفاتنم ارضج اذا اريكتو اركنم

 هلوق هرعس مه راسم هكيع

0). 1 
 ١ 00 مرفأ بانل ىرأ ال قرصا يف - ا بجاح يبود روش

 1 0 0 دو بلاطا 00 2 يذ در ف م 0 الو

 ا َق 0 -؟ ٠و ىلا هو 0 ند رس نم ها
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 ا]| 7 ق: ص (؟) رشلا كايقل تناف هلعلو تنملا اذه يدفصلا كرت )١(

 1 فنا ل: ىسا(") ( ١١5 ) تسروهفلا ةياور يف ةدوجوم ةملكلاو



 ةء+٠ا/ “4 ثراحلا نب_لهابلا متاح نب دمحا

 28 1 . ميا كي مل ا ا
 نسشلا نت هللا دبع هل عمجل اهب بسكتلا نم هرئافد يف لماي ناك ام هل ا

 اهلوانتف افلا نيرشعل بيصمللا هلصوو مرد فال ا ةرشع دلبلا لها نم |!

 ةرصبلا ىلا عجرو |

 * زازللا كرابملا نب ثراخلا ن دمحا ا

 0 را 97 يبانعلاو ئكادلا ننقل ينأ ةءوار رفعج وأ ْ

 هرك ذ ايف زازللا تامو روضنملا ”ىلاوم نموهو ارا 030

ْ 

| 

 بأب يف لزب ناكو ؟ها/ ةنس ةجحلا يذ يف هنع ينابزرملا هاورو عناق ظ

 يف ينابزرملا هرك ذو هد ةنس يف تام ليقو اهرباقم يف نفدف ةفوكلا
 نب دمحا ن هللا ديبع يتربخا لاق ا

 هببا نع مشاه ينب ىلوم حاطنلا نب اص نب دمت نع هيبا نع ىهاط يأ

 ماثل موق الا مهطبضيال هل ليقف هل نيباوب مبلعجم الاجر روصنملا بلط لاق ]

 ةماعلا قيقر يف الا مدح الو هوجولا بالص سوفنلا "" لاذنا لوصالا |

 ناكف .نوقابلا تب و نيباو» مهضعل ريصف ةماملا نم مالغيتئام هل ىرتشاف |
 دج ناسحو لالخ نب مساقلا نب دم ءانيعلا يبأ دج لالخ يتب نمي
 يتربخأ يتابزرملا لاقو . زازا ثراملا نب دمحا دج راطع نب ميهاربا ٠ْ

 ثراملانب دما تدشنا لاق قاحسانب نيسملا يتدح لاق ىحب نب دمح |

 لاقف يرتملا غلبف ايش هنم باعف يرتحبلل ًاريعش |
 يرح يذلا هللا ردت نم ىراام ىلع هلل د41 00

 يرهد نمرهدلا اذ الوامو يملاع نم ملاعلا اذ ناك ام

 لاذبا ق ("؟) قد ص +



 ظ
 * يلحابلا متاح نب دمحا ف 5.

 | او يناجاف رعش تيب نع رصن ابا تلأس دق لاق قيرطلا يف انك الف
 || ابضعبب كلاجا دقو ةبوجا هدنع ناف لعفتال تاقف هيلع هديعافا هضرا م

 || "كيب رقاناو اذهوتنا رجاؤم اي هل لاقف تيبلا نع هلأس هيلعتلخد الف

 كلذ 1٠# لجخو اذه يف اباوج نورشع يدنع كد ينومر 0
 اا تك أو ىأر نم رس نم جرخا انبه كل ماقم ال هك تلتف اح رو
 (| ناك هنا يعمصالا نع يكحو هايا كفرعاو هنع لأسال هيلا جاتح امب يلا

 ا( ”رم رصن يبالو 23 ” ناكو رصن وأ الا يع قدصي ام لوقب

 | لبالا باتك“ نإللاو أبللا باتك < تابنلاو رجشلا باتك ” فيناصتلا
 أ لأو عرزلا باتك . ءامسالا قاقتشا باتك . يناعملا تاما باتك
 000 يالا ٠ ا اماياتك . ريطلا باتك . ليلا تاتك
 |مسا نب نيد مدقا انو لاق ناهمصا بانك ىف جرح ا ذي دارا

 ١ يعمصالا تافنص.ه هعم لقت ناهمصا ىلا يعمصالا بحاص يلهابلا دمحم ابا

 ظ اناكو يعمصالا لك ةيورتم ما ءارمشو ةيلهاللا ءارعش زاعش

 ىلا لخدف يمل ا بهأت مث 0 ماقاف ا فكي قبل ؛ ناهصا همودق

 || عجرب نا ىلا هرثافد هيلا مس 3 ىلع هلد» نا كاملا نا هللا دبع

 |سللا ن اال 0 اندؤم ناكو سابلا ن دمحع كيلع هل لاقف

 ظ هللا دبع نب دم دل جرخو هرئافد هيلا يلهابلا سف لوقلا لوبشم

 لك ذو نسما نب هللا دبع ىلا لخدو هتمايق تماقو يلهابلا مدقف سانلا

 0| | ١5 شكلا هذه لك 0 -  ص (7) كسرق ص: كتبرق ق ()



 0 («] :© يلحابلا متاح ل هظحي> رفعج نب دمحأ 0

 ىاطلا ةلذ نع امو ىهجو 9 تكنوضا اهرد كر أم

 * زوصخم ونا ليمج نب نسحلا نب ليمج نب دما ب

 لها نم وهو رثنلاو مظنلا ف ةطساب 3م هل ماك لدا برا بردا ْ

 ١ هليدم 8 يزوملا ن. جرفلا وأ 0 خرالا بأي نكسل ناكو دادغل ١

 باتك هلو ةديج بدالاب ةفرعم هل تناكلاقف نسما نب ةقدص ىلع |
 ها//ةنس رخآلا عيب ر ربش يف تامو لضف هلو" يربرملا وذح تاناند 1

 1 يلهابلا رصن وا مكاح نب دمحا ا“

 دمحا نب دم سابعلا وبا لاقو هبتتكي ممصالا نع ىؤر يعمصالا بحاص ا ٠

 ودا لاقو يعمصالا ثخا نبا رصن ونا ناك يودنلا يفاكسالا يرمقلا ّّ

 تخا نبا ناكم اح نب دمج نا اومعز نييودنلابتاىص باتك يف_.لطلا

 "تبا ناكو هركشب هوساب نب رفعج ابا تيأر تبثب اذه سيلو يعمسالا |
 نبا ىلع قيضي ناكو نساو يعمجالا تخا نبا ينعي نمحرلا دبع نم : ١
 دادغب ماقاو ديز ياو :دنغاو يعمصالا نع دخا دقو ةلسم يبا معالا 0

 هرك ذ ايف تامو ينابيشلا ورم نأ نع ءىثلا دصن ءىشلا ىكش اك ١

 معا ةنس يف ينابيشلا ورمع يبأ نب ورمعو ينارعالا نا هللا دبع وباو وه
 باعث لاق لاق دهازلا ص 3 نع ينابزرملا ثدحو نيمبستلا لش 0

 لافق قطنملا سالصا ”” لمعي وهو تيكسلا نبا بوقت ل 00
 حيصفلا تلا لكك اككا تافق فانك نع تبخر سابعلا ايا اي |

 هعم تيضف يعمصالا بحاص رصن يأ ىلا يعم رس يل لاق مث نايبصلل ْ

 بق: نص (#) تفباىق (9) ريرحلا 00
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 'يتقبس دق ةاودلا اذا يلرثم ىلا تفرصنا الف ةاودلا لاق مث ةعاس تكسف
 | انيلا بتكف ةعاجج اندنع ناكو جرعالا اليضف توعد ةظحج لاق .هيلا

 اراقعو اعمسمو ايده هللا قزر دقو يلزيم يفأنا

 اراقب نا هلها ليلا - لغش منع تناخم ناب ينور ذعاف

 جريب هلكتو

 ارامسلا .-ىركنلا مون نا دعب اراز ةبحالا نم افيط يح

 ىرابس لاصولا نع ءالا جد تح لاصولا يف ايعاد
 | اراصبالاو عامسالا كاذ لبق انكو انيفج انلابام تاق

 000 را لإ 1 للش  نكلوتدبع < "اذ انا لاق

 از| انرعثالل دعب ناكاذا لاقق ةجاح داع نن نسملا تلأسو ةظحج لاق

 ( دنع الاب تيك"هلانا ىف ةظحج لاق .يندعل نا يندعت يديسأب د تلق |

 .ةع عا هتداخ طرت ايف رظن الف هلزنم نم ةعقر هءاخ يل قيدص

 | (3 ةسفنل دشناو ةزدلغا ادغو قيقدلا ىف دق اهف اذاو اهتذخاو هتلقتعاو

 ظ لوم هيلاثا
 ' 1 شرملابر هللا ففخأل < ردعتم عمدلاو يلام يل لوقت

 000001 00 8 لوش ةبكم دنع هلا توعد ناو

 هيلاما يف هسفنل ًاضيا دشناو |[
 '0 ة|ةفرح رثش ىكرذدا' .الو .نامزلا دس ىتفصنا ا ظ

 يملأ تسا يف راجللا راو يأ تكلس 5 هللا 1 ول ظ

 هيلع هلعل (*) هيف ق(*) اذانا ق )١(
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 | + يم لش دعاس اانا ا
 بابب قاوخا نظمي دنع برشا تنك لاق. هنيااما يفةظعس 030

 نسح بيضخ خيش انعمو رطمموب يف يداصرلا تبان ةروعان يف برح

 اوندح خيشلالاقفربملا نم هيف ءاج امو رطملا كد انيراحتف ردصتم ةزنلا

 صفح ابو ركب اب هيبحاص ىلعو لسو هيلع هللا ىلع يننلا نع يديسأي
 رافكلا لئاق صاعلا نب ورم ىلعو ريكنو ركنم نييرسلا نييدنلا لعو |

 يبنلا نا (فئاطلا موب ديرب )فئاطقلا مود ينلا ةبار بحاصو مخ ربدغ موب

 "ات كلم امو الا ءامسلا نملزأت ةرطق نم ام لاق لسو هياع هللا لص |

 يف عقب رطقلاف خيشاي هل تلقف احدبو دعصن مث احضوم يف احضي ىتح |
 ةءاندلا نم سانلا يف ام مهيف يديسأي من لاق هعم لزني كلملاو كلل

 برطضاو .ىتثت امل . 1 بتضقلا "” هتلالك 0 َ
 بشل لعتبلص نتج - تابجا ثيل ا

 ىنع اهرخأف ةاود ىتاوخا ضعب نم تيدهتسا هيلاما ينل
 دارا ام سابعلا ينال تلقق باعث سابعلا يبأ سلجم كي انعمتجا مث
 هلوق سعاشلا ا ظ

 اونفكي مل ناو ومر شعم ه هبارت ميدع ربق ام كبجاحا ١١

 اونم ىهدلا نم امو اوشين ناف مربق ةدم نايدتلا نع تولس

 هبلالع تلان هلعل (9) اهعديو اهعضومو اهعضيو اهعبتيو اهعم ديري هناك (1)
 بيبح ق (96)



 ا
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 ظ | ةرماوملا ملستب هفورعم مع نا هللا هديإ انديس ىأر نا تلقو هتركشف 7
 | دقو يلزنم ىلا تفرصناو خ يف هو الا تحرب اف اهومتاه لاقف يلا

 | نإسق هب صصخلاوهتلكاوم دمعلا ترصو لال هتمزلو ينع لاما طقس
 | نسح اذه تلق. ةلمنمل ىضخم نا ىلا يلع يلامو يمهاج للسو همايإ لوط

 ظ | هعبن الو اهلا قبس ! ل لأملا ةيابج يف ةيعرلاب هيف ناك فسع عم هلعف نم

 ١ نرايما ىعدتسا هنا ان. ةركتم لاعفا هل تناكف ابلثم يف دحا هدعل
 أ| قاحسا يبأ ىلا ةظحجح بتكو . سانلا لاوما نم ةييارسإام مهنعصو

 سرافو ةرصبلا دلقن اليلح لاق ناكو يعمشملا هللا دبع نب مههاربا

 هنيز قشعب ناك نا ىتفلا نيز“ -ةلاسر ينم قاححسا أ كللا

 ظ هنمو يني تحلصا دقتف هيلع ابراز رعبا لغ ء ناضغ تنك دقت

 رق نمو ارغاش !نانده لاعب وأ ناكو

 بير 00 لا لكو ... هلها هلبجا.نم فططالا
 هيك ا لطنألا هلق هريغ نع لأساو

 هيلاما يف هسفنل ةظحج دشنلاو

 كام امللن ام ةمعن متزحو رشب املات ام ةحص متل دق
 كلفلا سوسو ما هب كانا اب دمعت ٌرادقمأ يرعشتيلف

 هيلاما يف ةظحج دشلاو

 ينظ نسح هللاو تفلخا ينم سفو يناعد نماي
 +.ةرب ليياق وا سامو زر زيخم ىضرا تنك دق
 ند رقتعل امون ماقا سد كلل نم كف
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 عنصا اهردا مف يهاج كلتمو يلاح يف رؤي هناو تراذون اذا ينمزلبس |

 لعفي امو يوق هللاو كيف هعمط لاقف هل صتخم نم ضعب ترواشف

 لاق مث ركفف ةعداخم وا ةايح يف هركفف هل تاقف لاملا ريغ ءيشب هعم ||

 ةنولعلا ناو فارق هن تح“ نا [يكجأو ائيش الا ءاود كل فرعاال ا 1

 هندئام ةلك الحم ماعطلا ىلع حاس لجر وه * "تلق توج هتاعفو كنع |

 يف هعم كلاف هيلا جر نا هماعط عضو اذا كل ىراو هتءرط بجوم |

 ةدئاملا ىلع سلجنف نذا ريغب ءيجتف كلذ نم نواكوملا كمنمب الورادلا |

 ه. قفرتو هلأستو لك الا تيرقع كسا يف هيلطاختو كس

 "يلع كلذ قشف هنيبو كلنيب ام برقتو اهرثك اب كحعاسي هناف هل عضخنو ١
 يرد لا لك لكلا وب أناكو هنمقشا لاملانزو اذاف ترظن مث ١
 تعضو الف هيدئام تمار *. مويا كلذ لك "رف ةلك أ مو لك ا

 يتوعنع نا اوردق اف ريزولا ةدئام ىلا تاق نبا ىلا نولكوملا لاف تا

 يديسات يدنع ىلا لاقو هبجو لامو كلذ ارش وأ ىأر ايف |

 نا ىلا ثيدحلاو لك الا يف طسبناو لك 1 تابقاف هبنج ىلا سلتا

 تغرف الف هيريذحن يدد تلسغف هعضوم ىلا يناعدتساو ةدئاملا تعفر

 هللا دبع ابا اب: يديساي كتسذا دق يل لاقف باطحلااب هثدسا نأ تادرإ |
 يضن يف امم ءيبثي كبطاخا امو كنت ىلا ض.ءاف كلمه نع كر ا

 تاضفت ام دعب يتو- نم كيلع ةبلاطم الو هب كتبطاخعم تدرا امم الو |

 لاق:كدنع ام تاي اوني تاك لطي طقس هلعل )1١(

 )١ه6(
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 يفو ريناد اهدحا يف نيسيك جب رخا انحبصا < نلتحنب ىدتحلا دنع |

 كلن يديسأي لاقو مرد ةثامسمخو رانيد ةثامس# نزوف مثارد ىرخالا
 راصو تفرصناو امدخاف كيلا ينم ةيده متاردلا هدهو هب ترا ام

 يخونتلا فسوب نب دمحا نسحلا ونأ ينادحو لاق.يل هرادو قتيدص يفريصلا

 | دج ةوعد في تناك لاق رعاشلا ينارعالا نب يلع وبا يبثدح لاق

 ةلز ةظحج هيلا مدقف لجر لخد ذا يني وهو برشن انساجو تاك اف
 لجرلا ”ناكو لاق ماعطلا ىلع اليخ ناكو لالا نسل ةبانلطا نماطإ نك

  ةظحجو ةغراف ةءروفيطلا عفرو ةلزلا ىلع ىناذ عسن يواط ايوأط ناك
 يعم سمات ةظحج هل لاق غرف الف ككحضنو ةظحج حن نحنو هقزري

 ناب لجرلا نم ةظحج ىلع ىدللا ىلاوتف ابعلو |عنبي هاعضوف من لاق درثلاب

 ةظحج جرخاف ةظحج هركبو دادعالا ن نم ديرب ام ىلع صوصفلا ءيجب

 نعو 1 5 بطاخ هن 1 لاقو ءائسأا ىلا هل فار شام لا ةبق نم هسا

 الأن ام دعاس 00 ام تلق. ةتعحا نم عبشا ينال اذه قميصا ينا يردعل

 ا

 لاق مجنملا نب سابعلا يبأ نع ًاضيا يخونتلا هاور ربخو نيريللا نيذه
 نب دم رفعج وبا يتدصق لوقب ١ ىولنلا "” يررنيولا هللا ديغأبا كممس

 ةلصاقوم ةياتك يل لمحو 0 اذِصق صعاالا هرب دب ' مايا يف داز ريش ىحن

 يرضحاو بجاولاك اهقابو بجاو شكا مرد فلا ةناع يناجارخ يف

 لالا نا تلعو يب لزن امب ًاعرذ تقضف هراد يف يناقتعاو اهملع ةرظانملل

 بحاص اهدروا ةياكلا هذه (") ىسوملا ق (*) اماف طقس هلعل )١(

 ( 197 ص دلوزفيرغ عبط ) ةيواعم ةمحر“ يف يرخفلا
 ديس /
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 ىلع اكناو الطر كلذ دعب برشو اهتذخاف كل اهتبهو دق لاق ةديتعلا نم ||

 نقوا تقو هسلجم نم سانلا م امتنان اذا هنداع 59017 ا

 لما ينك كرفت يلا يف سلال ك1 تقو وهو ءاضاو رمعفلا علطل |
 ترصف '” هراك ةديتعلاو بايثلا يمالغ افق ىلع موق تيب نم جرخ دق | ظ

 تاصواف يفريصلا ددرا نوع برد 0 تق ر م ةمون تعو يلزم ىلا ظ

 لاق مف تلق عيقوتلا يف ىمسملا لجرلا تنا يديسأب لاقف ةعقرلا هيلا |
 ْ يلمع نا انمسرو لاق لحا تاق ةدئافلل نولماعي انلاثما نا لعل تلا

 اذه يف كّقاضا سيل هل ت تاقتف اهرد راندد لك يف رسكي ام اذه لثما

 ذخأتنا كيلا بحا امريكا كيلع عيرال الا اذه تلفام اقف رفا أ

 غرفا ىتحررظلا ىلا كناكم سلحت وا كتفرع دق اموهو سانلا ذخأب ك١

 دقف برش ةليللاو 0 يدنع ميقتف يراد ىلا يم بكرت م لئش لا ا

 اذاف اصيخر يل َن.الا تمقوو كاممتا نإ نما تنكو تمم هّللاو |

 لم كدنع مبقا تلقق نارسخ ريغ نمريئاندلا كالا تمفد اذه تل
 كرف ةهراف ةلغبب همالغ ءاج ررظلا تند الف هلغش ىلع لبقاو هك يف ةعلإ]

 ديل هقلاالاو شرا غلشبةنسح ةيرسولد للاسف
 مث لخدو هسلحم يف ين 1 لخ ريغ نم ةمدخلل مقد راوج الاات

 8 دشن هدب ير او رخسو 0 ا دالوا بايب جرش

 اهتخا نم تسيطا هدنع قلل تناكف اتنين ايرشو لاك

 لصالاب اذك )١(
ْ 00 

 دج ومد
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 | ا انج ليلا فلقت .ققم دقو تقو تو لصفف ةمتملا تقو هن
 | ىتقرط ذا هيلا يشمل ىلع لماعااناو ” ا يب تيار ماقام
 | ةكلدنع نم تفرصنا هللاب كذيعا تلق تلكا يتايح لاقق هنئفل هلسر

 | تقو يا وا ءيش ىلا حلصا تقو ياف لسيللا فصن اذهو بورغلا لبق
 |! ديساب هاندجو اولاقف ينودجو لاح يا ىلع كنارغ لأسا ايش تلكا
 ١ : سف اهمكريل هتلغب جارسا نم هل غرفب نار ظني وهو 55 سل دقو

 572 0 همهشا لضف "يف لضف يف ناك اف ماغطلا ملقو بح ا كلدد

 || اذكو لاق يد لحا تاك ولو يلك | يعدتا وهو ةرو رض هبيعشل نع

 || لك أب دحا ايثدلا يف "” يديساي لك 1 اذوه لوقاف هتداع تناك
 أ برشا تاغ اخ ل الجو لك الا ىفشاو اذه نمرثكا

 | لك ألا كلذ ىلع وا قيررلا ىلع برشا يننا هدنعو حرغب وهو لاطراب
 ْ برشو ب رطو كلذ باطتساف تينغف ءانغلاب ين سما مث هعم تيل ىذا

 ل لع تنا برطت يديساي تلق هيف لمع "' دق ذيبنلا تيار الف الاطرا

 ||| ىتكف هرضحاف ةاود تاه مالغاب لاقف برطا ءيش يا ىلع اناف يانغ
 امدخاف ران.د اسمح هلماعي ”يفريص ىلع يه اذاو "يلا اب ىمرو ةعقر يل

 | ةسخخ ىلع علخت ابان ا” لاف كس دازو براو هتينغ مث هتركشو

 ا هبرس ةنسح ةديتع ترضحاف هبدد نبب نم لك رذ# نا سما مث باوثا

 | 1 يلا اوهتنا الف سانلا اهنم نو رس نايثلا ذحخاف ريثك بيط اهنذ

 |( ه) ذيرا تلق ذب رت ام يل لاقق تسح رذنا نا ىضرا اناو يدنيساب

 )١( دقو ىق (4) له طقس هلعل () ءاهشا هلعل (؟) جرساو هلغل 5
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 مدسقلاو سارلاب تدخلا ةمادم هباحن تلام دقو ايلا تيدا

 6 مقف اهاسوقات حبصلاب كادان دقو نيبهارلا ران ريدلا يف حال دق ْ

 ظلا يف مجنلاك ةيفاص لزيل هتسعل باولا ةييدل ماقف |

 ملس يذب ىلس نم عبرلا ىلع لس هدب يف ساكلاو ادشو اهلتساف |
 احر الو ىبرق يذب تلفح امل ةقنأعو لخ ىرولا يف يل ماد ول 1

 متنلا نم ءيش ىلا "' تفتلا الو هلئانل ولح ىلا ” تركب الو
 مركا داخم ن نسملا ناك لاق ىلع نب دم ن. نسم ا يلع بأ ثدح 1

 الف هتدئام لع هؤامدب رضخم ناكف هماعطل مبلختاو لاملا لذب يف سانلا ١|

 مكر دلع مهسفنا نوهزسو 500 نا مهم دحا '”ىرحتس ا

 تحنر ةظحج لاق ةبيحم صصق كلذ يف هلو مثاحلب مهيدنا حسمب ةدد املا ْ

 ةسمحو مرد ةنايسو راند امس دا نب نسملا عم اهيدتفا ةلك أب 1

 نسحلا ناك لاققق كلذ ناك فيك هل ليقف ةب رس ةبيط ةديتعوةرخاف باونا |

 مهيقسيف ةتغل هءامدن ذخأ ناكو لاملاب احس ماعطلا ىلع اليخ دلخم نبا | ا

 يلتح فسملا ىلع هعمبرش نمو الق هلتق كا نف مب 1
 ىلع ادغ تلمع دق نسحلا ابا اب يل لاقف امون هدنع تنكف لاقهدنع[|

 ظ لبق كرك ابا ينكلو يننكمي ال تلقف يدنع تبف يرشاملا حوبصلا ْ
 تسود ذك طل حا دقلاك حبطصت نا تام ءيبث يا لعفتقولا 1
 ذا دنع د -_ نا يأرلا اندقمف هلمعب خابطلا ىلا هب مدقت ام |



55 

 | ينغلا 0 ةندم "يلا ح تاخد هيلاما يف ةظحج ثدحو

 ادلاسو ينتركناو ةقطنمو ءابق يلع مالغ دئموت أناو ينغملا سيب علا يجأو

 ىتف اذه اهل لاقو نيو رش اهربخاف ينع

 يسلحم تب رقو يّ داف روبنطلاب ينذي وهو ىكمربلا دلاخ نب ىحن نب ىسوم

 ظ يعاب تنسحا تلامَف 1 00

 هر وبنطو لاما يف هسفتل دشناو زان ةنامع 1 تيا امعبردوع نيب ىنعت
 ريبكلا نبا لقد لح

 نعال ١ لك كان ٠ قيساف

 دجأم ىلع يناكب 57

 هسفنل هيف دشلاو

 يناكش يف يندعي لف تنضم

 مكح ماياللو اوضر تاف
 يهالملاو ةمادملا لع تودغ

 هسفنل هيف دشناو

 هبتنم درولا ميسلو دقاراب

 هتمارك لبجم الف فيض درولا

 هب سوفنلا يح ارا هل ايس

 هيه دوك رهو ءارع رطل اب

 ةظحج لاقو

 | نب رفعج نا اذه كلها نم

 | ا نا تم

 ظ

 000 رفقم لوبحم للط. الو

 رده 8 الاون دارا

 ريخو مرك وذ ناوخالا نم
 ريغصلا يفو ريبكلايف ذفنيس

 روبقلا لع .تنزح اونام ناو



 انام 6 ةظحج رفعج نب دمحا

 هدلاولاو دلاولا سدقال هدالواو راشللو يل ام

 'ينناملا ةروش الا ةيفام.-اولضتضاوقارتلا ل ا

 مدقق ًاعرسم ٍبئوو اهأرقف راشلا نبا ىلا اهتسفدو اهنأرقف يلا ام ىمرو

 هانيتاع اذاف لعش الف هئيجن نا هدبج دبجح ناكف ةظحج هعطاقف ةدماملا

 اضيا هلو . ةروسلا كانت ظفح ىتح هللاو ال لاف

 ينع ةلفغ يف ماونلا»و سلجاف هلما ىتح ليلا يلع لوطي
 ينم هلا يذلابئضري رهدلاالو هلعف رهدلا نم يضارلب انا الف

 مدان هونا ناكو يدادغبلا يلع نب نَسفْعا مساقلا وبا يآ دح يلع وبا لاق ٍ

 ع ناك لاق نينس اهم ماقاو ةرصبلاب ا مدان مث يراوملا نبا َ

 دنع ناكَف ارم لك كو ناضمو ربش موصياال ناكو نيدلا تينا 1

 نم قرس راهنلا تصن ناك الف هتسلجاف السم ناتطمو ف 5 ينأ 1
 يبأ لخد نا قفتاو ةدعقملا ىلع ساجو“ حارتسملا لخدو ًافيغر رادلا ا

 نادرو تانبل "تفا لاف نسملا ابا اب اذه ام لاقو كلذ ظعتساف ه هارق |[

 ةظحج رعش نمو .عولجا نم مهتحر دّقف نواكأب أم ا ظ

 هرايزلا تاقوا دنعةر ايزلا يف سغر "تنك | ٍ

 هراضغلا نم توند اذا م الغلل ةميتشلا عدف ْ

 ةظحج رعش عوبطم نمو |[
 ةعطق تشع أم زجحسا ل بحاص ينافج اذاو 1

 "عج .لك يف اهروزار 2 وبقلا لثم "' هتكرتو
 ابكروال )01(



| 

 6 ةظحج رفعج نب دمحا + 0

 يل لاقق ًارزش "يلا رظنب وهو ةبغس ينم تفداصو اهيف تفجراف تخ
 ا راب تناك اذاو ةليبخما زوج تناك اذا :فئاطقلا ثنا نسحلا ابان
 ا ١ ًاصوصم تناك اذا اماف فئاطق ””تناك اذا اذه تلق لاق كتمشدا
 تايبالا هذه يتقول تامجو

 الاخ ريم انما اهف ديالا ١ فتالطتلالك . يل قيدص يناعد

 ” ||ىدحا )0 كديوز . ..هبلق لك الاب تعجوا .دقو لاقف
.. 

 1 فئاطقلا ليتقان هيلع قدلتب كلاب اذيعم نا ام: :هل .تلفق

 كدنع نم تفرصنا ريطم موب يف ةظحج يلا بتكزتعملا نب هللا دبع لاق
 كيلا ريصملا نم ينعنم مئاقلل ادعوم ادقع انك دقو كادف هللا يناعج

 ءاش نا كدبعل رذعلا طسب» لضفنتف ماهنلا نايرش عاطقنا نم هيف نحن ام

 ةظحج رعش نمو .هللا

 ءاضنا هيدم لوطل سيلف  فنارح هباوج يف ليلو

 ءافو وا دوح حبصلا نك هيف حابصالا علاطم تيدع

 أضيإا هلو

 مكيلا يتوش سانلل ةنيبم ةرفز دعب ةنا نم ركف ملحر
 مكيلع نزح قرلا يف اهدر دّمف اكبلا نم نوفملا تقتعاتنكدقو

 اعدو امون راشلا نب دم وبا يتاعد لاق يناهبصالا جرفلا ونا ثدحو

 اضاسو ةاود دخاف ةظحج عاجو اذح ماعطلا سبح لاطاو ةظحح

 هيمو

 ناك ق )١(

1 



 طك *( ةظحج رفعج نب دمحا

 متاذلا دعس تنا هركشلو فعلم مهدنع كلنا ءارزولا مداخاي

 نبا لاق بتناك ىلع ةلع اياقب يف اناو تلخد لاق ةظحج ثدحو

 تنعئاف نابصع ةريضم انيلا مدقف ياللا بيرع نبا نوراه ىلع نارشل

 نإللاو ليقث بصعلاو ليحن كندبو ليلع تنا كادف تلعج لاقف اهنم

 0 امنم تكرب ال لينملا لضفملا ليلجلا ميظعلاو هل ت تاق لفتت

 ناهاطزتسد راع كارا يعبضنق ليكولا م منو هللاانيستخو لل

 بررقريغ تاريخلا نم ناكو هحور هللا سعال بحاص يلو

 تدخاف تنضم دقو مايا هلاتوو يلام دقف ا 5 هيلاتاخدو لاق '

 ناك اذاو نم“ زوحلاب ناك اذا ب زا نا يل لات أابلكا يف نعما |

 اأصوصمم تناك اذا اماو احنيز ول تناك اذا يديساب قل تالف ١ زوللاب | ٠

 ةظحح لع ءالعلا يبأ نبا دب ع لاق زيعملا نب كادصتشلا الف

 ب٠يصع يلع 5 نع كل أيف ةريضصم َّق هدنع اديب تناك

 ةظحج يلا تتكف دحأ يضر نا ىلا ةظحج ةيحنتب "ترلصاف ينرمذح

 ءالعلا نأ نب دحال ماقب يلثم نا بئاجعلا نم سبلا

 ءامسلا ىلع ءامدلاك تدضاف اعانا هل تبا سل

 ءانزلا ” .دالوا مالباف سانا ىلع نامزلا بضغ دقل

 الف الخيم ناكو ءاسؤرلا ضعءل ىلع تلس ةظحج لاق قشدهد خسران يف ش

 و 5 هنأت فئاطق يف لود شيا نسملا ابا اب يل لاق فارصنالا تدرا

 دق فئاطق هيف اماج يل ريضحاف كلذ ىتأ ام تاقف ةداع كلذب هل نكي

 ؟ هشلاي ق (؟92 ريثك ىف |

 (ه+)



 ظ ** ةظحج رفعج نب دمحا © ا

 1 اناو يراد ىلا هالغ المح ةربحم ةفحع الا ترعش اف

 ىرت اذام كل تلق امتا تلقف تنا لاقف كاعد نمو تئج مل هل تلقف

 ١ داؤف نم غرفا هللاو يتيبو يتبب يف هنا كل تلق امو كيب يف تدنعو اذه

 || يعدتساو كيلا لخدا نكلو عجرا اليا ةبكس دق ن الا لاق ىبسوم ما

 أ لاقف ذآ

 ظ هللاو وه تلاقاذه ام )00 اه حيصل نقف هاو اذه ندم(

 | كاف ءاجو انالغو اهاقو ةلاو اشرف ىدتساف هراد ىلا ذقناف ىرت ام

 2 هيلا جاتحم امه كلذ ريفو ممشلاو رفصلا رفاو ءاجو كلذ اوشرفف
 هيارشش ءاجو كلذ تالاب ريثك ءيث وهو هخبطم يف ناك امب هخابط
 سلجو ةذبنالا ناولاو روغلاو ريخبتلا ةلاو ةهك افلاو طور لاو يناوالاب

 أل تنك ام رضحا ةينغم ءانغو يئانغ لع برشي يدنع هتايلو كلذ همون
 ظ ةمزرو ثرد فلا هيف اسك همالغ لا لح دفلا نم ناك الف "” امنقلا

 || هتعيشو اف سلخ ةفحم ىعدتساو بايثلا رخاف ع نم ةعوطقمو حاحص باين

 ا ل كلاب ظفحا اج أبااي كلناكم لاق نحسملا ر 1 غلب الف

 [| نيب اوجرفن اوجرخا ناملغلل لاقو عش هنم لمح ادا عدد الف كل كراد

 || ةظحلل يالسلا دشناو . ةريثك فولاب شاق ىلع بابلا تقلغاو هدد
 ظ ظ بجاحلا دعس يف

 2 مسو 00 اع طش  ةيالثتمدع دقكنادمساب

 اص خيبش خيشلاف هب اققر هتيقل ًامبار مدخت كاراو

 اهقفلا بتك ق )١(



 سل 6 ةظحج رفعج نب دمحا »+

 ا ةديحم ناكو' هيف هل ةعنصلاو زحشلا نم ًاتورم ىتغ نا ىلا لمت 0

 نتتفاو ابيف نابهرلا نتف يىنحم دق اسق ةريملاب نا

 نكرف انوغابندلا :ئارو . .ىصللاديجليجتألا ٠"

 قا داراو تك هنيستساو ادياكش أ د قيدص هيلع '” برضف لاق ١

 سعا نم ددرتي هسفن يف ام هل لاقف نسألا ابا اي هللاو تنسحا هل لوقي ||

 ىتفلا لجخو ةظحج لجفت تئش فيكن سملا ابا اب يلع فا ءاسفلا ||
 ةظحح يتثدح لاق قاببصالا جرفلا ىنأ نع بيظلعا ثم |
 ف سل تبق ىس الما ام لك ايف اتئقفنلا ةلاحإ يلع تلصنتا لاق ش

 لاقتي امك رثو الب روبتط نم سلفا اناو و تحبصاف يراوبلا ىوسيراد أ[
 دابع يبا نب ةربح ىلا تتكا نا يل مقوفلمعا فيك تركفف لثما يف

 هفلاخو نيتنسل كلذ لبق فرصتلا كرت دق ناكو هرواجا تنكو فتاكلا |

 يدبالا ىلع الوم الا فرصتلا نم نكم ال راص ىتح هنمزاف سرا

 ”" ةمعنلا هظعو سفنلا ربكو فرظلا ةياغ ىلع كلذ عم ناكو ةفحم يف وا

 هتم ذخ اف ينوعديل هيلع سياطتا نا تدراف فصقلاو برشلا ةاصاومو

 هلا تدتكف ةدم هقفلا ظ

 دراو راضع يفو يدج ىف ىرتاذام

 دئارخلا دودخ كح نول تاذ ةوهقو

 دلاخ نب يحب لانم قع, عمنسمو
 دراي .ةعوزتملا قوتي مذ ميش ١

 ا ةمطا هلعل (؟) برطف هلعل )١(



 * ةظحج رفعج نب دمحا © اي

 هيلاما يف هسفنل ةظحج دشناو

 اانملا 00 ارو بدالا نمت رهط" يسع

 بطحخلا نم. تظفح امو مالكلا بارعا ترمو

 سا نم صرتساو نمت اقنلا فتراود تنهرو

 اضيا هلو

 بحت اهبف اش يلا نم دنهاي يجمت ال

 5 ةهابنلا يف م دن نق نامالا نا

 1 ناذلا هولعي سارل»و ىبجملا ديطضي لبلاف

 ] 1 01 ل 0000 دك وتس سرعدش |
 ظ دك سابلا ْن نيس لاق ابوح هنم رشاعي نم يقلبف هسلاج يف

 || يرشع بيطتسي ناكو باد الا نم هدنع امل هنع ةباتكلاو هءانغ بحا |

 || بدالا س ان اموي هتثخل حيرلا ةبلغ هتذخا مي تللغاذا فنك
 | يدنع اسلجا يعم 0 ازلو ىل لاق اوفخ الذ ىلع وهو هدنع نيللاو

 ظ | ا! ةقتسم نم امكتساو دوملب "هانم اكسطاو دوسا ىلع امدعقا ىتح

 || اذه تاقف دودنلا نم بيطا دودسملا ءانغ امكينغاو دوعو ربنعل امكرخعاو

 دق اناو ءاسفلا يف هقلخ فرعءب ال قيددصو انسلحو دوجسلا عضوم

 ظ 001١) انيرشو انغ دقو انل لأقو هر ذ أم عيمجم انل ىفوف ٍقوف مي رلا تذخا

 ا[ وسفب دخا هئم ددنلا ذخأ الف نركتحلا ةروص يف ىشعلابو ءاملع ةادغلاب
0 

 ناو ناو هقلخو هداع كلذ نا هل لوقاف بجعس و يبزمغب قيدصو ا

 دئاز هلعل (5) يبيح ق )١(



 6 ةظحج رفعج نب دمحا

 أضلا هسفنل دشلاو

 هتمدان نم سيلا يف يتراز ام

 مهمالس تبلط دقو يلع اولخي ٠١
 هسفنل ًاضيا دشناو |

 ارب هيلا تبلط ةدج يذو ١
 ريقف لبحر مسقاف

 ليلق نع كزانملاب ينأك
 مكر امب ءاسنلا رفظ دقو

 هيلاما يف هسفنل ًاضيا دشناو

 هل تلق تنا نم يل لاق لئاقو |
 هتأظو ءاحطبلا فرعت يذلا
 هللاسفامسا هب ا
 هرققا تببلا لها بح يذلا
 اضيا هلو

 ابمقس بطلا حاصي ال دبك ىلو |!

 ةريثك نونظلاو يرعش تيل ايف ||
 اضنا ةلوأ

 "ىرما ركش كناسحال يركش |
 ىراال نم ركبشا#]# 1

 هزرطمو الخ ق )١(

 مادمو هدوم 92 قاع

 مامطب مهتباط يتاكف

 قئالخلا مومذم ءاسلملا نم

 قداص وهو نميهملا هسارا

 قرامنلا ةز رطملا نم '" نولخ
 قذاح كلاب نهال راصف

 مكدملا هل تناو ةكح يذ لاقف

 مرحلاو لحلاو هفرعي تيبلاو

 ظ مدعلاو سؤؤبلاو هفرعل رضلاو

 مسقبم روملاو ربعتسم لدعلاف

 ظ ى رعشلاهل ىعرا تب نم ين رعشدا

 ب داح يذلا الإ يلزيم ف



 6 ةظحج رفعج نب دما 9 م

 ١ ريع 7 106 ري ةيييييضلانم كانا دقليقالو ال

 ظ وت )0 لك ال ديلا ءاطنلا كاتاو

 روبصو البلا ىلع دلج كالمالاو كيلاملا نم ولخ انا

 روهدلا هيلع تنا قيلخو 2 ممدقو ةرايق آلا نبل

 ينغلو رونتلا يف دقوب داقوب تر رصو ةظحج لاق

 كل ادبام لمفاف هلاا رونأ كاوها انا

 نا ادا ذه سنع نكت نا

 كلاق بلكلاو روب :املاو ندلا تذخا دق

 كلاو كسد نم ثوع هقلا كبنج نمل لق

 ظ اضيا هلو

 حارصلا باجحلاب ينلباقق مالسلل هنرز بحاص يلو
 حاقو مم ميغ فوخلا  هراد نع بيغل اولاقو

 حاكتلل هلها يلاخدال 5 هراد نع فتلاكولو

 ظ هءاوخا ضعب ريزتس لاقو
 00000030033 دكقو . هيفاو ةلز -يخأآ اي اينل

 هرطاملا ةليللا يف قربلا انس تقفص اذا ليزت حارو

 00000000033 ةيازو  باوصلا اهي مل“ همسو

 000 اهل 3 ةردأابو ردا ربخ نم تئش امو

 ' ديالا يف كاذ نم كاشاحو ماركلانبا ملا

 تاف ىق () ةسمومو هلعل (؟) نا طقس هلعل )١(



 ما *( ةظحج رفعج نب دما

 ريواصتلا ىدحا هبسح ريسلا يف ضرتعم غسرلا نيما لك دعن نم
 ريدتقتو قييضتب "لع ىخحنا نمز نمو ينم يبتال تقف
 ير وبنطو يراعشاب اماعنيمست 2 مهتمدخ دق بالكنم يبجافلب

 رييغتب يلاح ىلع دوعي رح مه. مهلا- ٍصانن يف نكي. و

 سعاشلا لاق يلع كلاح فك ةلحلل ٠

 نامزلا يفةعاس تركشت نا... - اذ نهسحتاتماو ١

 نازفقلاب لاكت ايالبلاو نزو رورسلا نم يعل

 هسفنل ةظحح دشنأو

 بجاح يلزيم تأب لع الو ..- نساك ىف نبا هلل دجلا

 ظ نك ار ةظحج ليق هيوكر ىلع تمزع اذا را

 نهاذلا .ئصيق نم ةفاخم القليل بترو 000 ١

 ةحرقم يميف تببلا ةرجاو

 ىلع تمزع بحاص يبراز نا

 بكي هسرع يف قبدص مهف

 اهرفاحو ةرح نبع
03 2 ١ 

08 

 دب أي طق لقال ها لل

 كا املا لباولاب ينيع نافحا

 ساما 3 ةبعشل باتك عيب

 بجاو بزال هلل نم ضرف

 ماع اهيرعا "تلمع اذ
 تبتاكلا دلاخ رعش نم قرا

 روفاك ايو افصنم ايو ر

 رودبلا ناو اتناذزوو نع اولا نإ نبا 0ك الو اي

 للا دمحا هلعل (*) ةعبشل هلعل (5) ىتخأ هلعل )١(



1 

 ةسلل ضنا دكلاو

 هداعبب يركلا نم تدعل نماي
 قاع كل يتتادحجا تعض

 هسفنل ًاضنا دشناو
 اذ رك ناسالا لاق "دي

 هل و هلل دججلاذ

 مهيب مدالوا كى موق

 هسفنل ًاضنا دشناو
 ريخ يل ع نيك مايالا 2

 يرمج ماودل نماض اذ ن
 ينانق تفطعدقن اوعسنلا يه

 لغش قملا تفرعول اهمفو

 تالئاق بداودلاب ينأك
 55 كيلبنالا

 هسفنل اضلا دشتناو

 تعمق دف "الالقا شالو قفنا

 ةيلوم ايد عم لعبا 82
 هسفنل اضلا دشناو

 روسكم قوف ينتأر ذا تبجأ

 نمد ق 6ك دقو ق 6

 هم ةظحح رفعج نب دمحا

 بذاك. ينأي ةريخم نيعلاو

 ماها نيف اذار معطا

 ماوقا هنأي نم ترص دق

 ماني ةيلح يف عوجلل

 لاوط مايأ دمل نكلو

 يلاح ءوس ريغي رهد ىلا

 . يلأصو نع يناوغلا ترشو
 ياغتشا صا يذلار مالا نع

 لاجرلا قانعا قوف ىو

 يلاب ريغ سلاجملا يف كرك ذو

 قازرا لاج آلا عم دابعلا نبي

 رو رضم ربظلا ريقع ريما نم



 و :© ةظحج رفعج نب دحا

 0 هيلا تنك ترض أ[ ىتح هب ذيهلا ينمفادف كصبب كولملا ضمب ” يل كبص ةظحج لاق ||
 فكالاو لمانالاب ططخم ًاعاقر متالص تناك اذا
 فلأ لأ, هوذخ نطخابف انت رج عاقرا نأ 030

 هيلاما يف هسفنل ةظحج دشنأو |[
 رظنم نيعلل هلل رمعل اهفو اهرهز عنبا نيح ىئوزب انقرط َ
 وج رب بدعلا درابلاب لودخ نمو هنئسح نيعلا ربحي زاب نم كو ١

 صؤم ريما ًايمذ ناكح ناو هنأك مادملاب ثحتسم ن0
 رفصعم نان ىرسلا هفك :يفو :دووم تبازتك قولا ل3

 رط#ت عمادملا نييلع دودخ اهناكف ئدنل ىدتت قتال

 رجب ناك امو ارجه لئاق كو هناسل كولي اركس طقاس 5و |

 ريحتم هنا الا لقعلا نم ةيشدهيفو اشي دشنم كو
 رصعمو نابعاك ضوخش :ثالث ..يقتا تنكنم نؤد ين نإ

 رست اشلا يفر سحلاف هدوعزاتوا سج ناس ند

 رك ذب نيح هركذ ليلج توصل هدمت باوصلا بابساو يني |
 ركذتلا ءادفلا دس هوحش ىخ يذلا برطلا كللاو 00 ا
 ربجن رسكلل ناك نم مم تدقف رشعم دقف ىلع عزجن نا ةظحجا |

 ليكم اة مهنشج اذا " مهمأظع ناك موق ف تحبصاو ظ

 ربكحا هّللاو نهدلا هانج ام لع ًامنقم ربصلا يف نا اليخ اربصت ||!
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 * ةظحج رفعج نب دحا ©. 8
 ' 1 : :١

 1 مدنلا واحس نب 0-22 د 5١6 ةئس هدلومو ليج 0 4 ككنس ناس

 ا )د ويتطلا باتيك بطل خيبطلا بناتك تئاضلا ون ةظحشو لاقف

 | باتك. تادهاشملا باتك . مرتل باتك . جابكسلا لئاضف باتك |

 !١ نومجنلا هب رج امم هعجام باتك - هللا ىلع دمتعملا صأ نم هدهاش ام ||
 ظ ظ ' او سو ةظحح ناك لاق ءهرعاش نا ومد باتك"» ماكحالا نم حصصف

 أ راق وو يلف ل4 ف قتلا قد
 الي 00 تلح - هش ىلا : تقام اذا

 "عال 0 كلو هنو نم ةمادملا نباو

 هلوقد رش 5 نمو ٍْ 5

 قيفص 4ه>و كاذ كانح هلو يودشو يب رد ىرخ٠ قبدصي

 00 لا عايل ثتللحأبو 2 يندزتنسحا تودش نا هلوق
 ا نب هللا دبع نب هللا كينع فشلا ةظحح لاق لاق بيطملا تتم

 يلوق ىهاط

 مسي نم ملاعلا يف ناكول  ابسفن ىلع ايندلا تدان دق
 عمج ام ثتددب عماجو هتّقاو محلا قلاو 5 ظ

 0000 نمو. لاكلا نامزلا ىلا كبتذ يل لاف

 | قلاتملا قرابلا ءوض حالاك 2 هءوض حال دقحبصلاو امللوقا
 ١١ قّورمساكوت وصيف كللبف انفارتفا حالو ىفاو دق كهيبش
 || قرفتلاب هتصنن دق تنك ناو هترك ذدق يذلا يفينافشتاقف



 خت 6 ةظحج رفعج نب دمحا

 يف بدلا باتك فلأو رصم م دق مث دربملا ىلع ًارقف دادغ ىلل رشم |

 ةلكسم لك ىزعو نييفوكلاو نيب رصبلا فالتخا هردص يف بتكو وحنلا
 يف نعما ايلف هتلاقمل جتحا الو مهممم دحاو لكل لتعي ملو اهبحاص ىلإ |

 ىلع كلذ يف لوعو نييرصبلا سهذم لقثو فالتخالا كر باتكلا

 نارقلا. ربامض يف رصتخم باتك هلو.ةدعسم نيديفس شف الا با

 شفخالا ناولس نب ىلع مدق الو !"' ءارفلل يتاعملا باتك نمور 1 ظ

 ىلا يلع وها داع دادغل ىلا شفخالا عجر الف ابنم يلع وبأ جرخ رصم ىلا ْ

 | قطنملاحالصا باتك هلواهركذ مدقملا ةنسلايف تامىتحامب م انأف سكي

 *22ةظدح رفعج نب دمحا +

 5 نب دلاخ نب يحن نب ىسوم نب رفعج نب دما نسملاوبا وه |
 ةاكرح تلامس تح يلع نب نسحلا هللا دبع ودا لاق ميدنلا ييمربلا ظ

 7 هن ينبقل فل هناق هن ينبقل زنعملا نبا لاقف بقلللا اده هبقل ير

 8 2 طل باقاذا ناويحام يللا
 2 قل رعو تاج ينزف ةظحجاي تنسحا لاقفًاملق راص َ
 وهو دقتعملا هب "" هبل رخآ بقل هل ناكو رظنملا حيبق ناكو دج رن |

 ةءاورلا رثكا فيلا شعت للا لحب يا 3 امو كارلا

 رعشلا 6 مويعلاو ة هغللاو وح اك علا نم نونف يف فرصتم رابخالل ا
 يف تام ًائاف هيف ًاقذاح ايروبنط ناكو ةردانلا رضاح ظافلالا لوبقم ||
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 6 (4)  هبقلت.ق () سكت ق : ص (*) ءارفلاو ق: صا (1)
 ينغملا اهانعم |



 000 نتيتسسلت نكذب

 00 مو داون

 « قارزاطانك قاب 0

 ْ وهو نبررس فرعب هتيفل هب ودحلاب بقلب لضفلا وبا بدال ىرعلا

 1 | نارا تيا ماجا اا ظ

 | لصفملا حرش يلركذ "راعي ةينلا لب !ءايعا 1
 ]| طبتعا هلا يغلب مث 5007 ةنس يف هتقرافو ريثكلا ينع بتكو يرغول

 ةلاص ةلاسر هلو ةنس نينالث وحن هرمعو 5٠١ ةنسيف تاف
 * يروئ.دلا رفعج نب دمحا ا“

 يف " نيفنصملا نيزدبملا ةاحنلا دحا ىلع ابأ ىتكي هتنبا ىلع بلع نتخ
 #7 م وأ ناكو لاق ةنس رصع تام هبا لاقو رصم ةاح

 هعمو هباعصا ىطختيف هراد باب ىلع سلاج وهو بلع لزنم نم جر

 هدب ونيس سنووايت

 ]| رو لمت هتاعيف دربملا سانعلا ىلا لعهيوبيس باتك ًارقيف هتربح
 000 ل ا ا ًارقو لجرلا اذنه ىلا ىفمت نمانلا كار اذا

 | لاق لاق ةفرعملا نسح اذه لعوبأ ناكو لاق هلوق ىلإ تفتلي نكي ملف

 | بلع نم هبوبيس باتكب معا دربملا راص فيك يلع ابا تلأسف يبمصملا
 هلصاو يدب زلا لاق .هسفن ىلع هآرق لعثو ءاملعلا ىلع هأرق دربملا نال لاقف

 ٠0 راب باتك هلل لو ينزلا نع ذغاو ةرصبلامدقو دونيلا نم
 نالف هركذ طقس هلعل )١(



 وجرح حاب تج تبع

 5 6 ركب نب  ناركب نب - رمشب نب دمحا 96 |:

 ليق الك نقتا دق نارقلا.ستكب ًالاع ثيدحلا ىلا ًالثام ىفاشلا ها
 / ةيبرعلا ةنلل اظفاح ناكو ةءارقلاو ةغللاو ريسفتلاو ةيبرعلا ةبج نم اهيف |!

 ينشللاو ىلجعلا نع داو بكا طبضلاو طلخا ديج اور 0 ا

 يزاغلا نب آو ١

 موه ةنس يف يدزالا د 0 لع 9 ا « جانبا نيللى كرك يد

 . * بلاط ونا يدبعلا ركب نب دمحا ٠ع ا
 ابق ايوغل ايوحن ناك يسرافلا ىلع يبال حاضيالا حرش باتك بحاص ش

 يفاريسلا ديعس يبا يضاقلا نع ذخا ةبب رعلا مولعلا يف نانتفالاو سايقلاب ||

 ةفالخ يف ٠+ .ةنسس يف تأمو يبسراقلا ىلع ينالوا نسملا يناو |
 تاتك“ يف هسقن نع وه ىح امالا هيكحاف 1 اربخ هل دجا مل هللاب رداقلا ظ ْ

 ف قارسلا سفن فرش يبأ نب فسو دم يبا عم ملكتدهنا حاضيالا حرش ا

 دنع هتربش لع نأشلا اذه يف انيكم يفاريسلا نبا '” ناكو يدبعلا لاق) ١
 رمضم لعافلاو ثينأتلا ةمالع يه لاقف نيلعفت ءان يف ( ةغللا يف سانلا
 عم تتبثل طقف ثيأتلل ةمالع تب رض يف ءانلا ةلزنع تناكولو هل تل

 راص الف لعافلا ىنعم ثينأتلا ىلع اهتلالد عم اهيف نا ”' ملعو نينثالا ريمض ١

 اذه لاقف اهدحو فلالا تءاجو ءايلا وه يذلا دحاولا ريمك لطب نينثالل || ١

 انيس نبأ ورم فاسفلا تفرلا مطقتاو اذكو اذك ملاوملا ليز ا

 ريزولا يبرغملا مساقلا يلا نع تلقت دئاوذ يف تأرقو . هفرصت ةلق يفو |

 مع ق : ص (5) ناك امو هلعل (1) ظ



 اد
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 6 رشب نب  ةيما نب  رايتخي نب دمحا ال

 رييدتو مزح ابلثم يضتقي ال ةبطاق مالسالا تمح ةبيصم
 يداقملا هش انا ليج اولاقلا . ”ايتلج تابلالا ىوذ ىزاخم اذا

 ٠ بتاكلا ,سابملا وبا ةيمأ يبأ نب ةيمأ نب دمحا ««
 || انثدح بدالاو فرظلاو لزفلاو ةءاتكلا تبي لها لاقف ينابز رملا هركذ

 || اهيلاوح وا نيتثاملاو نيسخلا دعب هيقل هنا يروءاسينلا مساقلا نب دمجا

 1ْ ' فللملا دمع نب ماشمل ىلوم لما تاق 3 ريثك املع هنع دخاو

 هلو هيدب نيب بتكو روصنملا بجاح عيب رلاب سابعلا ينب ةلود يف لصناو
 ا ” 55 دقو دم دوغلاو اده 117 خمنم لع تمني لها ةدلوو نيسح رعش

 ا ده داو يابزرملا لاق . ءارعشلا رابخا يف

 اباش هاب نلراقف يىبيشمو ابارثالا . يريغت "نع تربخ

 أبارشلا مث "000 دق 22 تنصف: يلا ةرظن ترظن
 90 ع .0 :
 أيابشلا 2 تمدع دقو يدصت نا يب تلزي ةبيصم ىهدا نا

 ]| دمحا لوق نمف را الو فرشا ءاحه ايندلا يرسل لوي نافهوا ناكو

 ظ ةيمأنا

 || لوغشم وهو هنع كقحو ىحضا المع هتيلو دق كهاش نإا ذا

 ليم ابطسو يف ةصرعابطسو يف ةعراشب تسيل تئدحا ةكسل
 ||| لوكشم لغبلاو هتطيرخ ىومت ًامضدنم ضكرلا يف اهقتارفىرب

 * يبيجتلا يلع نب رشد نب دمجا وع

 ١ لعابيقف ناكو  ”مم< ةنس تام لاقو يدي 2 سعغاالا ناب فرعي

 مسبب ةنس يدبجلا لاق (؟) تعز ص () ْ
١ 



 3/4 «*#رابتخم نب  مثعا نب دما

 *( يرابخالا دمحم وبا يفوكلا مثعأ نب دحا ٠ع ا

 تاثك هلو تينض تدللا تاما دع وجا ناك خرؤملا 1

 خعراتلا باتك هلو ديشرلا ماياىلا هيف ركذ فورعمحوتفلا باتكو فولألا |

 لوالا ىلع اليذ نوكي نا كشوبو نومأللاماياب هأدتبا ردتقملا مايا رخآ ىلا |
 يندشنا. قيبيلا يمالسلا دما ني نيسللا لع ونا.لاقو .نياكلا تا

 ٍ 1 يفوكلا معا نبا ْ

 رقم خا ردع ريصقتلا نم 7 كيلا قيدصلا رذتعااذا ظ

 يسرا هياكل حفصلاناف هنع ضراو. كئافج نعهنصف

 "ينال دبع نب يع نب دايت نه : ]
 تام ةغللاو وحنلاو بدألاب ةديج ةفرعم هل ناكو ىطساولا سابعلا مبا |

 ؛م+ ةنس ةجللا يذ يف هدلومو هد+ هنشأةرخلآلا داب 00
 ةمات ةفرعم هل الضاف اهمقف ناكو طساو» ءاضقلا يلو دقو طساو لاحتأب |

 ةيكملا ىتكلاو تالجسنلا ستك يفةطساب كفو )0 00

 يزوملا نب خريم لاق اهريغو نابن ' نبيع اءاو نابب نب مساقلا ابا عمس ا

 .ةاضقلاباتك ابنم أ 5 : يلع انعم عمسي ناكو
 ن هللا دبع دم ينأ مالسالا ةجح طخ ل مخاطبا غران 52

 نب دمحا سايعلا 0 انقيدص ىبدشا م00 نب دمحا نب دما 1

 "يرمى ,ا يف هسفنل يفادنأملا دم نب يلع نب رايتخم

 ريذاعملا لقعلا للعابيف قيضي رطخاحل ًابايسارار للا 0 ١

 دجنتسملا هلزعو ىئتقملا هاضقتسا يذلا وه (؟) يادنملا يهذلاو: يدانملا ص(١1)



 *# دوسالا يب نب  ليعامسا نب دمحا ذك

 ا مدع هلو

 دادسو ةباصا نع ابرعم الين كنان كلبنع -1ذاو

 اهيل دادملا كادي انيس مر نتيع

 ائإ
 اهذيإ

 ناعم ضايب نمسانلا بحت
 . اضل هلو

 (اعاشرا 00000 كاي < اخ هترز نا نم لوقا اذ ام
 ادع له 000 الك هش نم اضالخ تدرا ناو

 ّ عاش ةمالع تناكلا ميهاربا ن ليعامسانب دمحا ناك ىح نيدمحا لاق

 ٠ هلا ابا اب ةرط ىل لال ءاعلظلا ءاقرظلا نم ناكو رعشااب ةفرعملا نسحأ

 بثت فيصلا لبق نيتي ضيب بئاح“ "رفع تانب تاهتف رخع تانب ام
 آ| زوسيف هيف ءامال فيصلا باح“ نأال اهب نهنسحو نهضاين يف ءاسنلا

 || اباتك ليعامسا ن دما نمئدهتساو .ييرعكبلق يل لاقف ريغتو

 ظ هرمظ لع بتكو هادهأف ءارفلا دودح

 هش وفت يف دربلاب وأ ضورأب انعم هنم تغوس دقف هذخ

 هفيلأت يف ءارقلا قنأتو  هروطس باعحلارظن اكتم ظ
 هرج نم 000 يصمت نم تنمأف هتطقتو هتلكشو

 000 لكس )| ىنحم ال هزامت .نا ريغ طخ ناتس

 د يناوريقلا خاوسالا يبا نب دمحا +

 كاملا دبع باعصأ نم وهو ةغالاو وكلا يف ةءاغ ناك لاقق يديبزلا هركذ

 ا ًاديجم اس عاشناكو ناسح تافلؤمو سب رغلاو وحنأا يف فيناصت هلو يدبملا

 وب رع تاتي قا00)



 كهف 6 ليعامسا نب دمحا

 :*( بيصخللا نب مهاربا نب ليعامسا نب دمحا اع ا

 ناكو سهاط نء هللا دبع نب هللا ديبع ىناك ناكر ابنالا لها نم ةحاطن |

 رثكلا يف تاكو ةغالبلا ةعانص يف ًامدقتم ابدا عاش السوس انا ١
 تاباوجنو تالسارسم زتعملانبا.نييو هنييو هناوخا ىلاهسنا 000
 ناويد باتكف يناصتلا نم هل لاقو ”دنلا قاحسا نب دمت هرك بع[

 ظ خبط + باتك"لئاسرلا نم نسح لك ىلع يوتحم ةقرو فلا وحن هلئاسر |
 عاقرلا :رم لوقثملا عومجلا ءامسا باتك باتكلا تاي 0 َ

 ةفص ممم رابخا نم ههاش امو ءاماعلا نم هناعامس ىلع لمتشل 1

 بيصحلاا هدجو مجعملا يف ينابزرملا لاق.هناوخا ىلا هلئاسر باتك . سفنلا |

 لئاَقلا وهو راذملا نم مبلصاو رصم بحاض ديما دبع نبا

 ليلد يشك ١ لع ليلق مالكلا ريخ

 ليوطاظفل هيوحب ريصق ىنعم يعلأو

 ليقو لاق هيفو

 لوضف يبعلو لوصف غياب

 اضيا هلو |
 ىنصتلااسبلا . نياجوم ل ْ

 نإ فاق ىلإ ةسيسيستال
 بييح ريغ هيلأ بيرق صخم” برو
 بولقلا نيب ناكأام الا دعبلاو ب رقلا ام:

 بوبع هلعل (5) هتسرهف نه ١؟4 ةحفصلا 1 )١(
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  قاححنا نبا  ميهاربا نب دمحا نا

 هيقفلا يناهسصالا ىلع نب دوواد نب دمت ركب يبا دنعدنكح لاقايركز

 : 0 الا هديب هارخا لوصول تنك وهو

 ااطم الا 0 بلل  قايتشا لاظ دق كادف تلج
 ال الو ممن "يلا بتكحت رف الاون يعدتسأ كيلا تبتك
 الابو م يلع دامف اوبامت نا اراذح يل توست
 ا لسولا فريدا دفا 1 قي نيسلا تبطا نا ريض أس

 ٍْ « .ىمسلا دسأ نب . ليم نب ميهاربا نبدا اع

 | لاق '” ةيمامالا يننص٠ يف ي.وطلا رذعج وبا هركذرشب وأ
 0000001 0 ادي نب ةلظنح نب كلام نب ةموه معلاو

 | املكهبتك معسو يدولجلا دمحا يبا لقسم ناكو زاوهالا اونكسو فاملاب

 ١ ةماعلا نع ةءاورلا 3 فجرت نسح هثيدح يف هَ ناكو اهاورو

 ١ نيصتلا نزلا بحاص ب بامصا نه دسا نب يلعملا هدج ناكو نييرابخالاو

 فياصت هلو منزلا بحاص رابخا ىلعملا نب دسا همت نعو هنع ىورو هب

 بقانم باتك . ريذصلا خيراتلا باتك . ريبكلا خعيراتلا باتك ابنم

 000 بناتك هو قرذلا باتك . نزلا بحاص رابخا باتك . مع ىلع
 لاننا نا فاتك - يريخلا ديسلا رابخا باتك . بررغ

 :* رفلاب فرعي قاح“ا نب دمحا ع
 لكك يبا باتك يفالا اركذ هل دجأ مل رادلا يرعم بسنلا يريم
 ملء ١ ةنس تامو لاق رصم ةاحن يف هركذ هنافيدبيزلا

 هتس رهف يف 7ا/ ددعلا 0



 و 3 ميهأرب| نب دم | 0

 كلوق يتدشنا هل لاقف يضاقلاب اعدو ةيولع رضحأو برشلل نومألا

 اولاق مك يع نوشاولا ”هلّوقت يذلا اذ ناكنا مالسالا نمتئرب

 يبص اناوت ةئنم نيمبرا ذنم هلك“ ءيسانه نتيتسإلا 00
 ذنم ًارعش تلقام .ةوبنلا ثاريم كثرؤو ةفالمتاب كما 0000

 سلجا هل لاقف قيدص ناتع وأ دهز يف الا ةئس نيرشع نم ظ

 تريغ ام نينمولل ريم ايلاف هس ىف نك ”نييننساسا ا
 بيزلا وا رمل ديدن دب رن كلعل لاقق هليلحت يف فلت امم طق يش ءاملا |

 هدب نم حدقلا ذخأف اهنم ارش فرععأ ام نينمؤملا ريمأ اي هللاو ال لاقف |
 كنا تننلغ دنملو كقنع تبرشل اذنه ”تبرشاوإ ار ا

 ةءاربلاب هلوق يف ادب لجر اد "” يل ىلوتب ال نكلو هلكك لوق يف قداص ا
 لوقو كلذريذي نا ةيواع سعاو كلزنم ىلا فرصنا مالسالا نم ||

 يذلا اذ ناك نا كنم ىانتف تبنرخ

 هللا دبع نب دم نب ميهاربا نب دحا ب
 ممج رواس ليو مدا ءرشلا كما ونا يسرافلا نسا نا

 ( لزم يف ماقا دابعلا نم ناكو كالا لاق ةريثك تافنصم تاارقلا ين
 8 عي مولع ماعم ظفحو هدالوا 1-5 نادم قر قاحسا يبا ئ ش

 روباسينب تام مهنارقأو ةبش نب رمتو ثعشألا يبأ باححسصأ نم هلا
 نب نيسحلا وبا انثدحلاق يسرافلا دماح ودا ينثدح ى اما لاق .م5 ةنس ||

 نيب ام لك يناغالا عباط كرت ()تاسب هذه يناغألا (5) هب كانأ يناغألا (1) ظ
 ءاضقلا يناغالا (0) نم ايش يناغالا (4) نيذسنلا



 أ مصاع يبا نب ميهاربا نب دمحا ا

 ضعه ءاجىتح أماكم اك البطن هيساز ىطنف تمعقو هيلع ةلح اين

 هزرصع ءارعشب ضمن لاقق اهِدِخَأْف "”هباصأ

 هتعلط انل داب لقا ههماَس نم يجياخلا نا

 هبصل |0007 ”هبسانم ةو يذ هيتام

 هتيضي ىف رولا نم افوخ ! هينيما «مصخلا عاصي ْ

 هتمعر ع 5-5 راطل ا فك يدنا

 أ اهاسا : 3 < هن ولع 2 لمحو دادي ةصقلاو تاب لإ كتزيساو

 ' عرتاك ةحزاخأ هن داعل هن ولع ناكو كل أمم هوحر ا نيعننلاو“ نينافزلا

 525 يجياخل ارعشب ةيولع

 اواتحاو ميل ” اوعاست يىرجم هن ع كوار 9 ممكلو

 ١ | اولاامتشش ”ولو يضع نمنو 5 ةعيجل ةاشولل نذل ترص دف

 | نوم ًالار 5 قشمد ى *ءأق لاق اكشلا اده لوي نعم ءاندمألا هل لاف

 1 | ٌُظ 0 0 هراضحاب قشمديىلاو ل بتكفهراضحاب

 | مماخب َْق 00 ةيشانو 2 يدل نأ م يناغالا 0 هنا وعأ يناغألا 203(

 | ضعل ىلو نا 3 اينو دادخبب ءاضقلا نم يجيلخلا ىيماو هيي دو

 هانغ ةفالكما نومأملا يلو الف صم وأ قشمد دنج يلوف ةديعبلا روكلا

 الل 0" ىع ايي املا ةلوقا ١ يذلا اذ ناكا ماللساالا نم تئرب
 أ
 ا

 | هنايبيف ظحاجلا مهركذ نينافزلاو : نينافدلا يناغألا (ه) اهنمو هضباق يناغألا (4)

 ناو يناغألا (4) اوصاوتيناغألا (8) ناك ق (/) اهيف يناغألا (3) ( 07 : ")

 ب يناغأألا )1١( هصاخشأب ىناغألا )6١(



 مرا !« مساع ىبا نب ميهاربا نب دحا اع
 لئاقلا وهو هقفلاو ثيدحلا ىلط ىلع لبقاو هرمع رخل يف
 لاحلاو ةبجالا نيك اضنلا يدا»: ةولمحم نذلا ىلا 0

 لايس ةةحالملا ءام هنو .يدلارمقلاو نيل س00
 لاسلس.ءارذع ساقنألا ةيريبع ةيبهذ امي امر فلآ
 لابرس لييللا عم انيمسج وحب لو هفحح نطبب امين دسوتأ لو[

 لايغم نيبلاو نيبلا فرص قراوط ةنغب ردأ ملو ينع ه تنابتا
 لاطهدحلا يف نيعلا عمدو توعد. 2مبجودحو مهمعظ تاقتتسا الف |

 اولاق م ينع فوشاولا هلت يذلااذ ناكنكنميانمتسرح ١ ظ

 ونأركذ .اهرك اذ انا ةصق احل تاتا نب , نيمضت ريخ "الا تيبلا اذه |

 يضاقلا دم نب هلل قرع ناك لق ©" هياتك نيسحلا نب يلع جرفلا ا

 ةفالخ يف داقتف انين هان أكو ينغملا ةبولعتمخا نا ىجيلخاب فورعملا َ

 عماجلا نطانلا ني اولا ىلا سلجن ناكو ةيقرشلا ءاضق 56 ا

 اعيلع لبقأ نامصلللا هيلا مدقت اذاف كرت الو هندن عيمجم اهيلا دنتسيف |

 دمعو هلامل دوعي مث" اعني لصف ىح فانتتمالا كريو هذ عيمج ا

 يف اهقصلاف '”" يواعدلا اف بتلك يتلا عاقرلا نم ةعقر ىلا ناحلا ضعن |

 اببم نكحمو 1 و "  ةيراسلا ىلا يجيلخلا سلج ايف« قبدلاب هتيند عضوم |
 52 ل ميمي "غيل لق موصخلا هيلا مدشو ا

 0 0 يجيلللا م ا هن ولصم ابعضوم ةسددلا ن تيشو هسا ا

 ق : يناغألا (4)_ ىق : يناغألا (مس) ( ٠١ : ٠١ ) يناغأألا (0 مهتفيض )١(
 مهيلع يناغألا 7 مدقت املف يناغألا () يناغألا (ه) ءاعدلا |

 ا



  2٠1/7مصاع يبا نبا_نودمح نب ميهارءا ني دمحا وذ 6

 اسال ا كبت ” لما لانتال رفا
 دئام نصغ يف ا املا ردبك مالخب الو

 دئاصلاو رذلاب رطخم كانتاام اذا رايزاب الو

 كرا ا لل انوتيكف

 دحاو مبرد الب ديحو نامزلا تحنتننا ذا ركذتا

 ادسح نودمح ن هللا دبع ونا يل لاق لاق هيلاما يف ةظحمب ثدحتو
 مد... هتادجوف روهشوةنس ١4 يهوهتفالخ ةدميف لكوتملا هب ينلصو ام

 ثلن' هو هتقالخ ةدم يف نريعتسملا هب ينلصو ايف ترظنو راشد

 | ردحو نيعتسملا ملخ مث لكوتملا هب يناصو امم رثكأ ناكو فينو نينس
 ظ هتاد تجر اًدِس ىهتشاف توقلا آلا يش ل منمو طساو ىلا

 | يدنع هلراجتلا نم لجر ال لاق مهي كلذ تكّشتف طساو لهأ ىلا

 ظ هئيجتف مو لك يف هيلا يضف : تناكف باشود ديم لاطرا ة هس مولا َُط

 لوطاقلاب لّدَقَف طساو نم لمح نا ىلا ارس هن

 « مداع يِبَأ نب ميهاربا نب دما »
 نم ناكو مصاع ينأ نبا ناوريقلا ةاحن نمو يد لا لاق ركب ونأ يولوللا

 رثكأ حرشب مايقلاو ظفحلاو وحنلاو بيرغلاو ةيب رعلا يف داقتلا ءاملعلا
 أ ناكو ةنس 5 هلو سام ةتس يدي زلا هركذ امف تام برعلا نيواود

 يف اقداص ناكو ذخا هنعو يودنلا فوفكملا دمح يبال ةمزالملا ريثك

 ناكو نيب نسح ءاظلاو داضلا 8 0 هلو هنع لاش هءأس و هلع

 أ رعشلا كرتو ةا ةاهفلدحا حدع 5 ملف اد هوبا ناكو اذن عاش



 146 6 نودمح نب ميهاربا نب دمحا ©

 فرصناو ىناحت اف ادا ةرجا ىتعانص لها نم ذدخ ا اباو يناريل هللا ناك ها 0 ُ 6 ١

 يف هيلا تجرخ ام لثم تجرخ لباقلا ماعلا يف ناك الث ائيش ذخأب و
 كذب انت بهذا يالفل تاقق مدلا صقن ىلا تجتحاو يضلللا ماعلا

 عود نيب ولج ابلق لاق هبلإ هندشحلاس ط هيس عقيف اهيسن دق ًاضيا ظ
 ةماحح نسحا يندجحو هيلع هتفقوأ تنك ىلا حالصالا يرجو عل حلصاو |

 قدحلا اذه كل نا ن ف داوس مئاص تنا هللا ناعس تلق غرف املف |

 ماحح 5 56 اده نه نسحا تر 1 57 كقحو لاقف ةعنصلا هدم ظ

 تكحضن اذه هنمتدلعتف ينداملا ماعلايف عضوا اذهم انب زاتجا ةفيلللا |

 نيتعفدلا يف همالك ضي راعم ن هم اراد نيثالثب هترماو نإ

 ةئبعب و لاق اذك ميدنلازو دم يف ير هسفئنل هيلام ا يفةظحح يعنأو .ًاعيمج ٍ ظ

 براشملا ءافصلا دعل تدك فل برشم نو دمح نءا دعب نم بدعبإ 0

 تراقع نيلا نم انلل تبدو. فدع عبضلا دش أئيصا |

 بطاق ورش هتتح هحو يا نُف هنافو دعل رهدلا هجو برطقو ِ

 بك اوملا هيلع اموب تمحدزااذا هباجح ديدسلا بابلا لا نم
 بلاط اناام لك '' ىوهاو لانا ههاجن نم ما تايغلا غلبا نمي : 00 : 1 با[

 بئاجنلا ديعتسي ينم صالابو هرادج_ قلختيبلا فاح تحصاف ١
 هدروا اذك هنا الإ هف معا اأو ودم نب ردعج يبأ 8 ةهظحح لاقو ْ:

 - هيلامايف

 ىوحاو هلعل )١(



 ظ كيد نيب سلجم نمرثكأو داوس ماج تنا هللا كحبق تلقو تظتغاف

 ٠  6نودمح ني ميها ربا نب دمحا ©

 5 هريزول لاق مث مسبتف نينمؤلا ريمأ ايرادلا ريغ ىلاو تلق

 .ارجو هيراجغلبم مك ر ظن أف اهدمنهيلا رظنأ نأ قيطأ ال امب ل ا>رلا اذه

 دعسأ املا ه>رخاو زاوه ل اعاطقا أم هءطقاو ادع هن الصو هناذخأو

 ناك ًاماح تسقلاف مدلا يب غيدتو اهملا تجرخ داو لاق لمفف ىراقان نع

 ًاقيظن ًاماح اوسقلا تقف هت للة يف جرن م ليقف يتمدخ يف

 ىلع نسح خيشب ينوت أف طاسبن ألا كرو مالكلا ةلقب هيلا اومدقتو ًاقذاح
 ذخأ الف ةارألا مالغلا ذخأو يدب فنريب سلخ حمرلا بيطو ةفاظنلا ةباغ

 .عضوملا اذه يف فذحاو عضوملا اذه يف كرا هل تاق يمجو حالصا يف

 تكس وهو مالكلا تلطأو ناكملا اذه حرسو تارعشلا هذه لدعو

 يفو ةطرش ةرشع يتنثا نع.ألا ىناجلا يف طرشا هل تاق ةماجعلل دعق الف

 أ هنم لقأ رسيألا بناملا يف مدلا ناف ةطرش ةرشع ميرأرسيألا لال

 | اذاف رزغا مدلاو رفوا كانه ةرارهلاو نعالا يف دبكلا نال نعالا يف

 ظ عم وهو لعفف نيبناجلا نم مدلا جورخ لدتعا نعالا طرش يف تدز

 || هيلا هعفدف ارانيد هيلا مفدا مالغلل ت 2186و هثمرع نه تحمل ف 5 ا كاد

 | مد 7 يفكحتسمعم طلاو ةدتمم شم ل1 رطل اقل رمعاو هل طتسا تام زف

 ْ اهذخأب نأ ىلاو |هدرف هيف زخا ا دهطعا هءاطقا بحاصو ةفياخلا

 ام كقحو لاقف كيلا تعفد ام لقتست تناو مرد تحل كلل عفدبر

 امو يم دنا م ةدحاو ةعائنم لها نحن نكلو لل ا امذدر

 مكحتسم يف ق )١(



 متاسو كرم 1-5 2

 : اني 6 نودمح نب ميهاربا نب دمحا 9+

 ةقيقر ءارعس ءاسنلا نم نوححي أم نسحاك ةبراج يسع بابلا كلذ |[ ظ

 تنثبلف تجرأ كناكم ىلا عجرا لاقو هب رشو هذخأف لطر اهدي نوللا

 5-5 ضحوا بالا كرخو ةعاس ةعداخو هتاف يناعد مث كانه ةعاس

 ىلا عجرا لاقو هب رمثف لطرا ذخأف ليدنم ايعمو لطو ا 0

 ءالؤه رع يل للاهح تلخ دم يناعد 3 ةعابب تكلف تا كناكم ||

 لاةف نيمهؤملا ريفا دل لخادوه ةماعلا فنا نأ هللا ذاعم تلق

 قيرطب ةئا ةثلاثلاو "”رايزاملا ةنا ىرخالاو مراخا كباب ةنبا نهادحا

 نب د# وا اماو . تودمح اي كاملا ةءام ادهوةعاسلا نمءرتفا ةب رومي

 ةنس ناض هر يف دادخب يفونو 77 ةنس يف هدلوه نا هطخ 3 ١ نود

 هعم هلو هدنع نيءدقتملا هنا نه ناكو هب صخو ددتعملا مدانو سن

 ةدوج نروبشأا د>ا نود نب هللا دبعيلا نن سيعلا ونا أماو راسل

 ءانغلايف نيديجملا ن. ًاضِيأ سيبعلا يأ نب ميهاربا هنباو هيف ةعنصلاو ءانغلا
 ثدحو . نودمح ينب نم ءاملخلا ةمدانع نوفورعملا ءالؤهف توصلا ءاجحنو

 طدس هلا ق'اولا لا ةيالح مدنلا نود نا نأ صهاط يبأ نا 5

 تقفنا ٠[ ىلع ةردانلا اورج نأو هساحم يف اوضيقن ال نأ مرعأو هسالح

 ةدم كلذ ىلع ابربعف لاق لتحا هياع ابعوقو قنا ناو نيدشت ريغ هيلع

 دشنأ مايالا ضعب يف ناكألف ضايب ةتكل قئاولا ينع ىدحا ىلع ناكو

 و يريغلا ةيح يل تايبأ قلاولا 1

 رظنا ةءابصلا ءام نهرادلاىلا ةجاجز ءارو نء يىناك ترظن

 (751:71)يياذالا ليذ يف ةياكملا هذهلثمو:يرغلا ىق (؟) نايزاملا ق )١(
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 || ميهاربا هوبا ناك . [ذب| هيحنام رينز هرك د نا قلاط هنأرصاو طق اذه | ظ

 # نودمح نب ميهاربا نب دمحأ #3 انا

 ' الا ىذا لع يدد تمضو ام هللاو لمف ام يب لمف دقو هبحا يتارتا »
 ظ 1 لاق ناك نامزال يل قالطلا نودمح نا لاقف«ةضغل يدنع هل دم

 ظ أ تاع ناكو هدعل قئاولا مل مصتمملا مداني نودمحن بفقلملا هنأ نظاو

 | | هك نم ابسأر جرخاو ةيحم ةرم هءاجو قئاولا هيخا مايا يف لكوتملا

 ١ 1| نودمج مدان قئاولا تام املو قئاولا بجعي كلذ ناكو عاجت هنأب اضِ رعت
 | هيخا ةيراج ةدد رف راضحاب لكوتملا سحأ مايالا ضع يف ناك الف لكوتملا

 | بضفف ةبدنلاك ءانغ تنفف دوع اهلا عفدو ةهركم ترضحاف قئاولا

 || بيط يف كلذ دازف ىجحشو نزحت تننف ءانغ يننت نا اهرماو لكوتملا
 | لمف هنا ىأرو لكوتملا بضنف هتلخادت يتلا ةقرال نودمح مجوف امان

 | ىماف هيلا لام نم لك ضغبب ناكو هيلع انزح قئاولا هيخا بيس كلذ
 || قوف نم برضلا نوكي نا لاسف طوس ةئاملث هبرضو دنسلا ىلا هيفنب
 ظ | جوزتونينس ثالث ايفنمماقاو كلذ ىلا بيجاف كلذ نع هفعضل بايثلا

 | نب نودمح ثدحو . نسملا ابا هنبا هل تدلوف كلذ دعب ةددرف لكوتملا
 | ىلاو هسلاجع ضعب يف وهو هيلا تلخدف 7 مصتعملا يناعد لاق ليعامسا

 < ِ أ 58

 1 ذخأف ليدنم اقنع لعو لطر اهدسو هحولا هنسح ةدودقم ءاضي هن راج

 | زيلهد يف تنكف تجرفن نودمج اب جرخا لاق مث هبرشف اهدب نم لطرلا

 ا( كرح مث ايم هتثداخ هلاح لعوهو تلخدف يتاعد نأ ثبلأ لف ةرجحلا

 ّ لا تلق تنك نا هلعل (1)



 للملا * نودمح نب ميهاربا نب دمحا 9+

 لاق مث مالكلا اذه لثم مست ال ىتح ابعطق كمنو كنذا ىلع تعزج
 لكوتملا هداعا مث لاق . ءالؤه عم كعفنب ناك شبا ناذا كوكم كل ناول

 له ًامون هل لاقو حازملا ةبج ىلع ديتعاي هل لاق هاعد اذا ناكو هتمدخ ىلا |

 امل لاب ةيراج هل بهوف هركناو كلذ ربك اذ كل اهمها ةءراج يف كل |

 أبش ىلع هدب در مدحلا ضعب نا الا ةلماك ةنسح هب راوج نم سحاص 1

 لمو هدنع كلذ امناشف تدوساف '”اهنينث عدصف هيمدن نا تدارا دقو |

 تجوز هللا ذيع وبا تام الف ايظعاريثك ًائيش ناكوال نك اذ ل
 مونلا 8 هتنأرف مجنملا نا ىح نابع لاق نيبولعلا ضعل بحاص ا

 لوس وهو ||

 ابئاغ بارتلا يف يهسج حيبصأ ابئاجملا ىرت 3 يلع ابا

 يحن نب يلع هيف باكي هللا ديبع يبأ رعش نمو |

 ينمرصلو يتوفجب نيح 2 نسح يأ نميريذعنم ظ
 ندبلاب حورلا جازتماك هللثتنكو الخ: ىلا ناك

 يدبحم فراك هيلغو -ةءريظف شالا ١
 يندقش نيح يدادو  ةفرعم دادزي اا أ

 لكوتملا ةرضح هرك ذب نودمح نب هللا دبع ايا نا ةاسنب حايغ لصتاو لاقل

 كرك ذ ينغلب دق هللا دبع ابا "' ا, هل لاقق ًاموب حاجت هيقلف هب ردابتيو |

 تولخ اذا كلوق هيلا يهنا نابحا نين.مؤملا ريمأ ةرضح يف ليما ريغل يل

 قى (*) ىلع ابأ ق : ص (؟) اهميب ق: ص )١(



 * نودمح نب ميهاربا نب دمحا # للا

 أ هلثم يف ج رخا نا بحا تنك ام ءىث يف كتئج دق هل لاق هيلا لخد

 كلماعا تسل هل لق لاقو كنذا مط ندع ناكمإللا نحل لاك وه امو لاق
 " ناهذا نم همهوت .ناك ام بنج يف انيه كلذ ىأرف نايتفلا ل ماعي مالا ||

 ناك روفاك يف هلعجو هصقتس لو ج راخ نم هنذا فورطغ عطقف هتحهم

 لاق .ةدم هلزنع ماقاف دادخ ىلا ردح مث ةدم ايفنم قبو هب فرصناو هعم

 | يلأسف هرصن فك 1 ”مث لصوملا هاربا نب قاحسا تيقاف هللا دبع وأ
 || لع ينذا عطقب يم هيلا توكش مث هتربخاف ناطلسلاو سانلا رابخا نع

 أ 'صلخلا نينمؤملا ريمأ دنع مويلا مدقتملا نم يل لاق مث ينزعيو '

 | هلع رادقم امو لجرلا اذه نم لاق زايزابلا رمت نب دمحم تاق هئامدن نم

00 7 
 يع

 | 0رأ ذلم هنم تمس اع كربخا ينكلو يردا الف هدا اما تلقق هنداو
 | يبأ نب ناورم لخدف ةثالثلا هدالوال لكوتملا دع مون رادلا انرضح

 ْ 0000 قا هتديصق هدئناف ةصفخ يأ نبا بونجلا

 ةمشد انل فيكق درو ”"امتانجو يف ءاضيب
 | مب 1 7 “7 3 7 . 0
 ناو ريناد ةردب هيلع رثئف ماو ادب دش انك ا تاكل لك كلان ريش

 1 ني رملاو ةماعلا 05 هل دقعو سولحلاب ده صصأو هرحح يف حرطلو طقلت

 ا ماد ام هللا كاشا ىرا الو مويلاك كثار ام .نرينمؤملا ما ايلا

 لآق 'لبقو هللا ءاش نا لوط دعب اذه رمع نب دم لاقف ضرالاو تاوامسلا

 ]| ريمأ اي هللا كاقا ةفيلخلل لوق نا نم رثك أ لاتف هدا يف لوقت اف هل
 كليو قاحسا 0001 روك ءىند ةمايقلا دعنو ةمايقلا مو ىلا نيئمؤملا

 ] هاو هلعل (*) اهتتحو ىق .(؟) ىنلاس ق (1)



 لاقو ةيماءالا ينتصم يف يسوطلا رفمج وأ هركذ هللا دبع وأ ميدنلا |!

 | لبق هيلع أرق بلعت سابعلا 1 ذاتساو مههجوو ةغللا لها خيش وه أ

 | يلع نب نسحلا دم يباب اصيصخ ناكو هدب نم جرو يبارعالا نبا

 | اهنم بتك هلو رابخاو لئاسم هعم هلو هلبق نسملا يبأو مالسلا اعيلع |
 | باتك-فوع نب ةرمع ين باتك . ةءدوالاو هايملاو لابملا ءامسا باتك |
 .نافطغ نب هللا دبع ينب باتك . ليقع ينب باتك . طساق نب رف ينأآ

 ركناو هل اعدنو لكوتماب اصيصخ ناكو ربا لاق "' .ةنطق ن 7 ١

 0 0 ا

 ناو هلا دبحابا اهدتساف لكوتلا ىلا ربط ىنو متفا هينا ١
 انيمي فلحو كلذ ركناف ينالغ لع دوقتل سيل ينمدانتل كتدرا امنا هل ا

 همزلو اكوام ناك نم قتعاو هئاسن نم ةرح تناك نم قلطف اهيف ثنح ||

 ىلا. هيفي. لكوتملا صاف لاق . ماع.لك يف بحب ناكف ةنس ننال
 كلذ هغلبف ديربلا لع ليلا يف ةفارز هءاج مث امايا اهيف ماقاف تير ركت ا

 لف هللا مال لستساف هلتقب ىصا ركسو ليللاب برش امل لكوتملا نا نظف |

 ا ص (4) هتعنصو 4 نق ٍتواسلاو | ا

 و *نودمح نب ميهاربا نب دمحا +

 « نودع نب دواذ نب ليعاتسا ن مكر 0

 رعش باتك . هتعنصو "' يلواسلا ريجملا رعش باتك 'يط بات
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 روفلا لع نومأملا لاقق لاق نومأملا يراوج ءامسا هذه

 سوسو كلذ نأ كش كلانغ نكي [ليواقالاكنم“ ترتكز

 رم تبحعو تدرا هاياو تردق نينمؤملا ريما اي هللاو اذك مب .هاربا لاقف

 هنهذو 0 ةنطف

  يناهمصالا يناجئافلا *" مرثالا و

 نادلب ”” لاح نممو ةغللا ءالع دحا ناكل اقف ناهمصا باتك يف هركذ

 امهثاءلع نع امهحيحصتو رعشلاو ةغللا عمجم قارعلا
 * يبلدتالا يوغللا ديسلا نب 7 ن دمحا »©

 | قالا ناكو هدالب ءالع نم هريغو '” يلاقلا ىلع يبأ نع ذخأ

 ©” يلقلا لاوككتب نب كلملا دبع نب فلخ مساقلا وأ ه هرك ذ امف تام

 رص 0 لاق . ةطرشلا سحاصل فرعي ناكو 58+ ةنس يف هخنران

 ةنللا يفماما ديس نبا هثابا دحاب فرعي نم باب يف هباتك رخآ يف يديم
 هغللا يف ماما ال3 كلش وهو رضنتسلا مكحلا مأيا يف ناكو ةيب رعلاو

 يف هلو ةرذلاب متخو كلفلاب ادب“ سانجالا ىلع بنص دلجم ةثاموحن يف

 000000 واباوجلاو ةلسلا ىلع معلا ملاعلا باتك" ةِسرعلا

 || لو هياع ىتئاو ' ”دججا نب يلع دمع وبا ه كا د راد هزخالا

 ئ هنأب يف روك ذملا ديس نب نابا نب دمحا هلعلو انل همسا

 ٍ ةروك ذم هرامخاو ةريغملا نب يلع يدفصلا دنع همسا 20 ترج اق“ ىقد» (9)

 || يظرقلا ىف (5) يلاعلا ق : (55) يضلا (4) باح هلعل (©) ( ه5 ) تسريفلا يف
 يرهاظلا مزح نبا ينعي (8) يديملا (7) ادب نم ىلع ق :يديما ()



 م 5

 قتع تييبح ام ىنلا تسلو يفر ينم كلم يذلا كاذ

 اذه نم ىلع كحبو تاقق اهمزابح عطق دق هنا تننظ اسفن تسفنتف |
 تلاقف نطولل هلك اذه سبل تاههه تلقف نطولا ىلع تلاقو تكحضف

 يف ةبرع“ةرظن ترظن دقل هللاو يزفتست كنا تننظ كار 1

 تناك مهنم دحا ملعام هللاو ًاسيئر نيئالث نم رثكأ اهاعداف سلجم :

 لخد يدبزيلا مهاربا نا بتكلا ضعب يف تدجوو . تقولا اذه ىلل ظ

 ميهاربا ىلع يحب لبقاف ينضداقلا | ن ىح هدنعو نومأمللا ىلعامو |

 نايبصلا نوكيني نيملعملا لاب ام لاق اهف هل لاقف بارشثلا ىلع مو هحزاع

 كلذ ظاغف هب ثبعلا ىلع ىحنب ضرح نوم اذاف هسأر مهاربأ مقرف

 نومأللا ماقق هيدا يأ ناف اذب هللا قاخ ملعا نينمؤملا ريما لاقف ميهاربا

 نب يحب لبقأف ههرضحب ناك ام لكو يهالملا تعفرو ابضغم هساحم نم |
 ركسلا ينع لازف ميهاربا لاق يديزيلا لآ اي ؟ضارقنإ يف ًاببس ةملكلا | هذه ىرال ينا كسأر نم جرخ ام يردنأ هل لاقف ميهاربا ىلع متكا ا

 يلو ارذتعم هيلا تبتكو امهرضحاف ةعقرو ةاود يلرشحا 00 ٠

 عساو وفعلاو ءاطلخا فنذملا انا

 ةرمضحل 7 تنكو مههاربا لاق .هنع افعو يضرف لاق ةمدقتملا تاسالا

 ددري نم ناكو لاق سوعلس اي علولا ليبس بع بيع يل تلاقف نوهالا |
 امل تاقق ميهاربا لاق سوعلس هبقل ميهارباب ثبعلا |

 هسنوك ىنوكو فراك يتوكو ؛ ةسصلسم يتوكتاال 0020
 اهي

 داق كفررزتك ( و١: ١ه) يناغالا يف ١١
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 اج اربح ناك نساكلا ايح الواو
 داع هال" تهدد

 عراض لصنت لذ ورم تلم

 0 لاو دسمملا رقتي "< هيدا نم ىلا
 اعساو يوطخ فلن يىنع فعل ناف

 وطخلا رصق دقف وفع نكي الاو
 تبيكأف هيعاب نومأملا د ينلخداف "يلا جرخ مث بجاملا ابلخداف لاق
 ىلع مقو نومأملا نا ينابز رملا لاق .ينسلجاو هيلا ينمضف اهتلبقف هيدي ىلع
 تايبالا هذه ربظ

 ووو قربت 000 لل طاب ىمادنلا نيلخاقا
 ظ آ0 آل ىادح نم اوداراام ىلا اوهتنااماذاف

 ن ميهاربا ىلا همفرو "” هباتك يف يناهصالا جرفلا وبا ثدحو
 ةلظم ةليل يف ريسا انا انيبف مورلا دإب يف نومأملا عم تنك لاق يددزلا

 ظ سيرى ةبقلا يف اذاف ةقراب تقرب ذا ةبق ناو لاو مرو رع تامل

 ا | ١ تلاقف كبيل تلق يدبزيلا نب ميهاربا تلاقف نومألا ةيراج ةينغملا

 تاققف اهف ينغا ًانايبا قربلا اذه يف

 اا 01 تيار اذأ.-: .قفللا 3 نم ياش اذام
 اا 007 تازمنال © قشمدوا ندرالا لبق نم

 قملا فالخ روزلو يلع قلخلا نعا وهو هققراف

 )١( يناغالا (#) هبلا ق (؟) يناغالا يف باوصلاو:رشلا هيفو بهذي, ق )14:/41(
 دعت

 كلم ال تح لوس ع مس 6 بخش 0



 فا *# ىحي نب ميهاربا

 باتكو .اهرابخاو ةبعكلا ءانن ينباتكو .تامو دددحلاةروسولاهيف غلب

 يفرك ايس نا ثيدح دودمملاو روصقملا باتك هلو .لكشلاو طقتلا |

 يأ عم تنك لآق هسأ نع دبجا يبأ نب ميهاربا ىلا هعفر دانساب هخرات

 و نا للا دبع نب ميهاربا سلجم يف« ءالعلا نب ورمع | ظ

 ضعبل لاقف هدقف هءاكصا نه لجر نع لأسف مالسلا هيلع للاط يبأ نا ظ

 1 نا.دن ري. هتك را لاقف مجرف هنع لأساف بهذا هرضح نم ظ

 دئامهار .! لاقف توكينا.دن.ري نانا ايندلايفلاقوموتلانطمب هل

 | ضمن هنأ ديري ىلاعت هللا لاق ة داك ىنعع انبه دي ريذا هيب رع اهنم مكحض ظ

 لاق اضنا ثدحو .كاثم انيفماد «١ ريخلا 2 ءالعلانب ورمعو ًالاقف لاق |
 لاق مصتعملا الا انعم سبلو ناومالا دفاع تا :زيلا يهاربا لاق |
 د كلذ ىنخاف لاق هتبجاو مصتعم ا نم ينعل هنم لمح | مف امالكر كذف 3

 ريصا"تنك م نومألا ىلا دغ نم ترضالف رابظالا كإ اى[

 تبتكف ساطرقوةاودد توعدف كل نذا ال نا تر بجاملا يل لاق |
 0 عساو وفعلاو ءاطخلا فنذملا انا |

 ضال

 ام ضعب ساكلا ينمتنداف ترا

 ومصلاو كسلا يوتسنا امو تهرك

 ,.ةقياخ دبع تيك طاااد

 ظ وضالا هب فقيل نا ام سلجم ينو
 تلمت يناغالا () ( م5 : 14) يناغالا يف باوصلاو : - ىق ()

2) 



 ٠  4 0يد. زيلا ىحب نب يلع نب ميهأربا 6:

 اركفلا باب هيلع دس دقو تامو هنم ردتعاو هنع كسسماف ناتيبلا هغابف ٠

 ظ .باد ةل|خرهز تانك. هفياصت نم انا فرعا يذلاو انش منصب و هف

 الاس اراعشاو ارابخا ناتمضتي امهو اهم هرصتخا ' 'نيرونلا باتكو |

 أ حلملا يف رهاوملا باتك ىدنع هلو : نيكل ودار نوصلا تانكو

 أ يدادغبلا رداقلا دبع هبتك رداونلاو
 ظ *« ةريغملا نب كرابملا نب يحن نب مهاربا )ع

 ا( ىذذلا بسلا رك ذ دق يودملا دم يىبأ ن قاحسا وبا "”يددزبلا

 ا ا ارعاش بدالاب املاع ميهاربا ناكو هبا ربخ يف ؟يدبزملاب يم“ هلجا

 أ خراب قدرك امص نا رك ْذ اذك نونألل ةبحص قش.ءد مدقو ءافلخلا مدان

 || ةلس ظتنما باتك يف يزوملا نب جرفلا وبا هركذ اهف تام قشمد
 ليعس ددز اباو يددزلا دمع ابا هابا معس دق ناكو رك اسع نبا لاق ربه

 ا ارنب ليعامسا ىلع ونأ هوخا هنع د يبمصالاو يراصنالا سوأ نا

 بيطملاا لاق دم ىنأ ن دمحم اننا هللا ديبعو دمحا هيخا انباو كرابملا نبا

 | بدالا نم رفاو ظحو لضفو ردق اذ ناكو دادغل 000 يرمدل وهو

 || فلتخاو هظفل قفتا ام وهو نودزلا هب رختش فئصم باتك هأو
 2 ع 0

 يبا نب دم ن هللا ديبع هيخا نا هنع هاور ةقرو ةثاعبس ىه وه هانعم

 ظ م لري و ةنس ةرشع عبس نإ دهن ملحم ادب . هنا مهاربا ر 0

 مدنلا نبا لاق )0000 واسم بأتك هلو .ةنس نوتس هيلع تنتا نا ىلا

 دق (”) يديربلا ص (5) فرطلا رونو فرظلا رون همسانا يدفصلا لاق )١(

 000 07 للا يف (4) كلذ يف بيدا( 80) تسربفلا بحاص ركذ



 هك 6 يرصحلا ىلع نب ميهاربا

 هاما برج ىرمل هتيجس ىلع هلسرا ولام عبطلا نم هدنعو هراثاآل ا |
 هناعطقم ضمد يف هلوقكءاوملا ةقر قرر

 نوصغلا يف ماجا قرو كك 5 تن

 نوفملا ةمفار رطقلل يبرلو اريحس تفته

 نوحللا كات ىجش ىوجش... .لع.:تغاص انين الل

 نبرتلا عطقنمسنالا ىضم دبع يتركذ
 نوفجلا عجر امناكو ابمأيا تمرصتف ظ

 ظ لزغلا يف هلو |

 يسمرا ١ يتهاكم ' .ىتتنداو 2" يريصليعىتح كاوه ال
 ىسأتلا نود .ىنالا.ان لوح 7 لاح ءافحملا 000 0

 يبحو  يرامذاو يرابظاو يظفلو يظل كلام كبحو ١

 يسفن ثيدح كيفف تكسا ناو يتطن معيمج كيفف قطلا ناف ١
 أضيا هلوقو )

 هتفصىلا يمبف يصتني الو يح هئلس سل ابح كل نا
 هتقرعم كاردا نع ينم زجعلاب يتفرعم هيف ىلع ةءا ىصقا

 ف دا ناك دقو قشر نا لاق نيفيا كروقلا حام يف ةديج فيلا ْ

 ١ تعنصف انس موقلا رذصا تنكو نانسالا تتر ىلع ءارعشلا تاقبط لمث

 2 متاخ نم قيضا يفتلصح ىلاعلاب قاحسا ابا اقفر ١
 ؤ مدا ىلع سببا لضف .ةحودنمقبسلال ضف ل |

 يردص ىف )١( ظ



 ة يرصحلا يلع نب ءىباضلا لاله نب ميهاربا © راب

 ا امضنا هلو

 ظ سفلالا 00 4 امر < ذ! وهو لضافلا عجو

 001 لي 0 دانأوا همم يذلا 7

 ىدقلا اهرخاوا يف نع ساكلا + زدنا ريمل

 || للا زواحت قاحسا 1 كيلق لاق لاله نسجلا وبا 00 ثدح

 ظ أ ةفاعو ريخ يف الا ىلاعن هللا كل 1 أم يديسأي هنأدر ركشي وهو هنع

 | اهب كردص قيضيو اهلصاوت يتلا ىوكشلا هذه ىنعم اف ةيفاك ةمعنو
 | هنم انلقث دق لسعلا دودك نحن يناي لاقو كحضف ابعم كئشدع صغتنو
 | لسعلا ن ةفانك أب 1 نو دنألو هتضومح ني اذ وبف لكلا ىلإ

 ]| يبالو هدم ةوالط منار الو هريغ ةوالح متقذ ام لكلا دودك م ال هدو

 ا | باتك ةقرو فلاوحن روهشم وهو هلئاسر باتك فيناصتلا نم قاححما
 | 7 راثخا ناتك . هلها رابخا باتك . هنوب لها رابخا يف ىجاتلا

 هل كارو لاك يبل

 *( يراصنالا يناوريقلا يرصملا يلع نب ميهاربا ع

 دقو عى ةنس ناوريقلا ضرا نم ةروصنملاب تام م نا لاق

 ١١ ماظنلا ليصفتو مالكلا ليزتتب املاع اداقن عاش ناكو لاق دشالا زواج

 أ( راما يف مات يباب ًامشن ةراعتسالا يف بغريو ةقداطملاو ةسناوملا بح

 أ| نبا ديشرلا يضاقلا ركذو يدفصلا لاق (؟١ (ص) جذومتالا باتك يف )١(
 ||| ١ اذهو 16« ةنس بادآلا هز باتك فلا يرصحلا نا نانحلا باتك يف ريزلا
 08 تام ا نم ماس نء.ا هلاقام هح ىلع



 سبيلا نم هل قيدص ىلا 2 ا

 اهم دتعم ريغ كؤادف يش ا

 نك ١مل اهاوس الام يل نأ ولو

 يتلا الا دجا رف ترفص 0

 يناف كادف نمل تركش اذاو

 يتتحرا نيح يدفللا ينكو ١
 شل يف لاقو أَ

 ىدرلا نم ثءءرلل نكي ملاذا |
 علار وهو هءاجام هبعصاو

 ابشيعا نيتشيملا رش كلا لاف

 ةداعسو ةوقش امو نايسو ظ

 ظ بيشلا يف لاقو أ

 زعبيشلايف يلساثلا لوب

 فكنوهو لذ هلا

 يورلا نا نم هذا

 "”ىنانيح سيشل تتذنم كافك

 ادب( 75: ؟) ةحشللا ف
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 ينارحم يف ل نم ىلا قوش
 اانوللا لك اثنو امد يحب

 ينافجأ نم ساكلا يف ام نأكو

 يرغت موللا 1 13 دي

 اموزت عازتلاب لدبت امل
 أعوقو مارغلا ع نم ”بلفا

 اعيطمو افنان هلا ىئجصا

 سس سس



 ثم ص "ىناصلا لالاه نب ميهاربأ 0: ْ 1

 ا نامز نم تيدا هديدضللا دذعاو كف 6 .

 هيلع هيجوا دق ناك 97 هيلع ةيش نا نعم و هدب ةيقن . نإ 2 ا

 نسما نم ةيق.نا ىلا قابلا وبا تكف ةاذن ةلودلا هع نوك مايا

 هدر تاف ذا زعلا املا تددر يذلا ةلودلاو ندلا ريصن اي الأ
 هديبعتنايذلاكالومتصلخم  امدسكدبعصالتسا كت

 تضرعدقو ةلودلا دطعريزو هللا دبع نب ررطملا ىلا ق اهيضافابب 1 1

 ةاك ا !
 يلح لس ينحت اهترنق  هيبجةعتيذخا ا

 لابقالا ةححس نم هل الدب يل فصت مل يتلا يتحص تاعجو

 لاوز ريغ هل بتاتسصلاو .اههالكناتلعلا يدنعزوكتف ٠
 هءاوخا ضع ىلا يدلاو بتك ؛ىناصلا ميهاربا ن يلع ينأ زم ' ترق

 كريو كلضفت :فطلا قم هلت ل تلصو يديساب 5- تناك

 هيلا حاورتساالاو هل ناس<الا ينلغش |ه ىلع كرثنو كلا

 ةباجالا يف عورتا "” ىلع هينامم يف ةركقلاو هينابم يف فرطلارب رك
 ريصقتلا هعم نطااداع تزجوا اما نيلاح نيب يندجوف اهيطأعت 3 هنعأ

 نكسملا لذب نيرمالا ىلوأ تيأرف روصقلا اهنم ربظي ةلاطا تلطا وا
 كيضفب فارتعالاو كل رارقالا ميدقت دعل دووهلا دافنتساو 71

 نائبلا لوطو ناسللا لوط, كابح. ميرك بر ناهسف

 نع هلعل (؟) ينرذتعاو ق )١(

 م
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 رك ة لامعا 9

 اذبا انكل هلثم انل'امو

 5 حوتفلاف يدينك ا كنا
 بأ نه كلتال اهيق سلتا
 ؟ناد ذات ا تاقذانو

 كلم ىلع: يعأ .نا تمر انماو

 أ تايالا هده 8 قرجاوا دصق 4 صهاط يال لاق اهم ريمسم | الف لاق

 دضعلا ديسلا رك ذب هيف داشد

 اكلا بسال باوجن مج

 يدم.االو يواش ىلا ابيحم يرحب

 حا ىلا يضع اهف 8 تببلو

 دعبلاو برقلا يف باوج الو
 درطم هيف ليلدد درطتسم

 | نسرك ذب قاعي مو احادقا رح : 7

 ظ 0 رف هايا اهداشلاب ينباطو اهنع ةينب نب ىهاط وبا 1 زاريش
 ” لذه لع لالا ف اتينغ اهراكتا

 ديلا ةنايربلا# ربمحلا وك اره

 هل ءادفلا يف مساق أيا - ظ

 نبحاالو لظا مواهبف تفصنا

 اههتاك تنا حوتف كنتبححا دق

 ايام 5 راما الخ

 ةعئار كن 0 ص أك ىنعورت
(00) 

 اب يكب تناف

 اع تزفو يس رش يدتطعا

 بتك اف ق ؛؟) هجولا طقس هلعل )١(

 ددحلاو نقولا 8 اا يدل

 اقدعم دوال 3 ا هلاك

 ةدلاو قملا لاقم الا ءرلا
 دّنتم ريغ اهف د ددر

 درغلا رئاطلاك ايراد 3 ودشل

 د مجوم نماهل باوملا يبت

 يدماالو يواش ىلا امين يركب

 دغل نمو برق نم دئاوفلا هبف

 اا ا تج. نحح هع مي : ض كيف تكتبي وة يييسسسسه4لبودعيلد#جلانا4هّمقومو - بايو

 "ا - : 9 5



 مو © 'ىباصلا لاله نب ميهاربا 0

 الف يتلاطاو يباضتقا مل يمادقا نه تاوبجعبو ىتوظحال» نورضاحلاو

 ءاننأ 8 لاهم هنحوو هيلع فقوذ هيلا هنلمحو هّتنونعو هتحلصا كيم تغرف

 انه ةعامجلل لاق مث يرابنالا نب يلع يبا ىلا هب ىرو لمأتلاو ةءارقلا
 تاكل ابورمم ايخحابص هبتكولو ةزربملا ةافكلا ىلع لاد ند با

 قاع#أ ابا اب مق يتعينصو ينتاك ه:كلو ابضةقم ايشتنم هتك ذإ 1 ا

 ناج ىلا امواو ةبافكلا كتسلجا ثيح انهاه ساجاو كعضوم نفل

 ثيجحب لو هل كوع حف 0 هلجر و هدب, تابقف هنا متانغلا يا ا ظ

 ثيح ىلا هتياد مدقب لاقو ةيحاح ىعدتسا م اراس يل برشو يىنسلجا ا

 لع يبدد هنوفوي أ ءارك الاو رابك الا 0134 شوو يبافلخ باود مد

 ةبطاخلا يف ةاواسملا كح د_غلا نم يتوفوو 1 ناك نم لك كلذ

 نواود يندلق مث ةسفانملاو ةوادعلا بابسا اهدئع اورعشتساو ةلماعملاو ]

 ىلا هلل عيطملا نع هب بنك ايناطلس !ديلقت نواعملاو ملاظملاو لئاسرلا
 قاما وبا يدج ينثدح لاق نسحلا نبلاله ثدحو .فارطالا باحصا ١

 ىتلا م4 ةنس يف ةلودلا دذء يد. نبب افقاو ةيقب نب رهاط وبا ناك لاق"

 انيلع تضررع "ولةلودلا دضع يل لاق” كارنحالا لع ةنواسسل ام
 : تناكو اهدشلاو يه يتلا فسوب نب زيزعلا دبع مساقلا قل خلا كئايبا |

 0 نرللا يفامساتم مدت دجالا ةناريملاة سلا 00

 مم قملل خأ نم ةلامت» هل ءادفلا يفن مساق ابآ غلبأ
 ددسلاو ىلتا لات الا زل ع رظألو اف تسفر |

 ورملا ق (*») قى( لازتآلا قا



 ا
0 

 ١- 0(|)و الف ةروصلاو ةلاخلا هذه لثم لعو ةلالا اما ف 7]

 | لاقق كلذ يف يل همسرب ال اقودتم لوقلا ىلا انضم ريزولا 37 |1 000

 |١ ريزولاو ةخسن الو ةبور ريغب هتبضتقا ابك تبتتكو ابروصنم اجردو |
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 ظ ظ مهضعل مزلف هال ادلع ايدتتم هدب, نيب سواحلاو يو ديراطلا لاحلا يف

 ظ |. اعاو يزاداور الفلا كزإ ري للاعتلا ميضعب رواذأو ًابضغو 1 هلزيم

 ]| هطخم تأرقو . يئاقدصاو يتاوخا ةعاملا تراص ىتح ينغلبت صراوق ىلع

 || لاله لاقو يدلاو يتادح نسحملا لاق هال ءارزولا باتك يفو ًاضبأ

 ا ناتك ينام 0 دامعالاو صقعتشنو ديزي ىنعملاو ظفللاو يدج ين دح

 ا 0 وفا دمحم ينأ وبزولا ملجم يف د تنك قاحسا وا لاق مت هنال '" لاله
 ٠ سابعلا لضفلا وا هيدي قيل هبا سلجم يف ًاسلاج ةثادحلا مايأ ضعب يف

 ]| ذم ن نيسملا ىلعوباو نمحرلا دبع ن لضألا دمحا وهاو نيسحلا نا

 ا دخا دقو ةياتكو قاع نم مثريغو ماشه يا نب جرذلا واو يراسالا

 أ ةبزم كلذ يف يل تناكو ةوشنلا دح ىلع مم دازو ةعانلا نه بارشلا

 00 ةلودلا زم ريمألا لوسر رضح ذا ةدغ الاطرا هعم تبرش ىنال
 ا رع بتكت لوق ريالا لاقو لخدف لخدب دمحشوب ١ لاس ةعمانأ

 | رايت هتطا هيف نع نأم 7 اغا سايلا نب دم ىلا ًاراتك ةعاسلا

 ظ هنف "ناكل ف و تو لما ىل - 000 لاقف

 ِ قاود تيعدتساو اهفيندهاشد ةفص ىلا تحف لءفا لاق من تلق قاس

 لالب ق )١(



 ١ :6 ءواصلا لاله نب مهاربا

 قاقشلا عانق اورسح اوِسوَع نافذ براقعلا بسد بذل وأ بدانملا وزن
 ماير هين تاخاع كاد يف ناَس رفلاو قافنلا ماثلب اوم اوظلوغ ناو |[ ظ

 قيدّتصب انل اندلا رثست اما. . .ةلع ءانبا سائلا 0000

 قيفص قافنلا يف مدا تاوذ دهاش لغلا رت نم اهم هوجو

 زلال ايخ نا :نوبلا ىاذت مماف ءاقللا دنع اوضرتعا اذا

 قر >< رد ءا.ميذلا نم اورسا هلذو دودولا در ١ ؛ اورهظ / ناو

 قيفرو رشعم يف لزا اه -02ين اك ىتسلا دق ةدحو وخا

 قيدصو بحاص نم ةعيسك هناوت نم قفل ريخ كلدف

 هللا همح رو يدلاو يع دح لاله 54 م نب نسحلا ع يبأ طخ نمو ا

 ذاتسالاب بطاخ د دموي وهو يبلهملا دم يفأرب زوال 5 تفصولاا

 هدذعوو نا ناو و قع راب 3 نب تان قدس أيا يع ىدتلا ٠

 ترقل فرستلا ىلا ةجاشلا يدخ لل 6 2 مولعلا يف رظننلا |

 يي اج ىتح ينأ يف لزب رف انلاومأ ىلع تن يتلا نوزوت نم ةبكتلاب دبعلا |
 كلذ كي هترضحن و ةمزالملا يل مسرو ىلع ل لبقاو ينلبقت ينارالف هيلا |

 هيلع ثدرو مايالا صعب 8 ناك الف : ناكل و و نم ةعامج تقولا ٍ ظ ظ

 لا يناعملا لك ذو يلا [لَسو يناعدتساف ةفلتخحم تاهح نم تك ا ظ

 نا ريمت نم ابعيمج نع تبجاو تيضف لوقلا لاطاو ةبوجالا اهنئيكتت
 ظ يلا مدقتو اهرخا ىلع ىنأ ىتح اهارقف اهركذ يتلا يناعملا نم ين لك ا ظ

 ينسمتلاو هلعل 6م



 © ء“ىناصلا لاله نب ميهارإأ كك 5:

 00١) دقأتلب )| ٠١ باتكلا قاكو اهنع هلأس هريغو بطلا يف لئاسمو
 ْ أاهذفاو هدب ر امل الج لحتو لئاسملا كلن نع باجاف براغتو هئشلم

 باوملا اثنا هلأسو هنم غلب ارم هعلا كلذ يف نك م بتاك ىلا يدب لع

 ظ الف هيلا هن تئحو هيرر>و هتلطاو باوملا انأ تأثناو تضف لاق هنع

 | نم اذه هل تلق هغلباو ل )1| اذه لضفأ ام هللا ناحبس ين اب لاق هأرق

 ” كل تنذآ دق لاقو ينيع نيب لبقو هيلا ىبعصو ادورط داكف يناثلا

 000 الار 0 راسا وبا ناك ٠ ناك نكف ضماف .نآلا

 | بحاص روج كآ ةلغ تجرو دن هك هيد نيبو ةلودلا دضع

 أم ناكو ةقيلخلا ليمج هجولا نسح . 0 هر - 0 ناسارخ 34

 ناكام ةءارق مسا نا ىلا اهنعهبحح هيلع" تيخو 13[ مثلا تي ارو هيلا

 8 ميهاربأ 5 كيش تلق له هل لاقف هيلا تفتلا مث هدب 8

 00 نم لع زعا نه سهلا نع ينبجمحتت تمعقو

 0 مين سا بحت 1

 يلا 0 مح ةئس 0 اد اال يف وهو ملل كلذ 3 أوي

 هيف ىلع قاضل لاكيلاو"" عافشتسالا لع ىسفن تام ولو هئاقدصا ضعب

 تنا نيذلا ذاوشلا نايعالا الخ ام اندنع سانلا نال لاجل»و ضكترملا

 كتنك اذا اهريخ كتفو دق امنا ىرن ةلماح ناتفئاط 3 هللا دمح

شاكمو اهديك كتبنحا اذا أهدفر ا زحاو اهرش
 ظ حييبقلا هل ةف

 فاعشتسالا ق (*) لصالاب اذك (*) ىلعو هيلع ق )١(



 تارمافلا '" تادايرلاو تابقابلا تاكاصلاب اهتاوخا نّصاهوإ ٠3٠

 ه.ذعا شيعلا نمو هدعلاو هلوطا رمعلا نم هيفوو هنع رخآلا 03
 ىلع هلا اهضيش ال هذ اطساب 0 اوم مع ارويضلا رع هدغراو

 اا ا اممم مي ا

 قاحسا وا يدح ينثدح نيل نس لاله ثدحو . ةححاط هتره هل وعمنو ا

 ةءارق ىصلاو ةنادلا يف ىنمزلب نسملا وبا يندلاو ناكلاق قاحسا

 تبيوقف كلذ ريغل ضرعتلا نع يناهميو هتعانصب ىلحتلاو سطلا 2 0

 ف اراد لورسع ناتسرامبلا ف هينا منت يل لعحجو هدب كش هوف أمف ||

هاون ىلا لئامو بطلا هراك كلذ »2
 رغتاو نوخلاو 2 تذاآلا عك 

 | هنع يناهنرو هيلع ينيتامب ينم اذهب سحأ اذا ناكو بدالاو لئاسيلاو |
 ؤ درو مايالا ضمب يف ناكالق كفالسا ةعانص نع لدعت ال يب اي لوا |

 5 أك *ىناصلا لاله نب ميهاربا

 هده انالوم لع ليخم نا هيلا ين اًدام هيدل البيس هللا 0

 ارصاق هلأ مدقتملا لع 7 أرذو» هفناتسن دماو هلبقتسا رىضهد لكان

 داقرو ضم ةذل ىلع الا ضني الف هفرط ًايماس داس>و ءاذعأ أ

 الف هحادق ةزئاف كلمو نع ةفاضتسال الا العب الف هبأكر ةحنرا

ماح هتينما هيلا هحوتأم ىحقا 95 تن كاد لام ةزامل الا اهلي ظ
 ةح

 أباو 4ع ةناسو هل ةفاللخ ءاسؤرلا نق ةعامج ىلا ددرا تف روس ا

 اهأيا هنالك ةربعك ءانشإ ريع ناسا ءارزو صعب خوف باتك هيلع ا

 هلعلو :اروفوم ةمتيلا () اقوم ةمنتلا (؟)|تاذئازلابو ةمشلا

 دع : ةمشنلا (4) ارورشت ا



 0 ىناصلا لاله نب ميهاربأ 0 ا

 قاحسا وباو فسوب نب زيزعلا دبع مساقلا ماو ديمعلا نبا ذاتسالا ةعنرا
 نده نيب محجرتلا اماف . هسفن ىنعي عدارلا تر < نإ تناشد "ىباصلا

 8 وضئاخلا هيف ضاخ دقف ةناتكلا 8 'ىناصلاو بحاصلا ينعا نر دل

 | 11 ناك بحاصلا نأ كلذيف.هتمعس ام "شا نمو ”نولصحملا بنطاو
 32 ديعل لون نيلالا نيبو صوب ا ٠ قاحسا واو ديرب 5

  ةخانا ىلع لدي امتو .اهدعب ةغالبلا كلف فقو دقلو اه اخف سمالا ىرج

 وهو هحيمتس هل قيدص

 0 ا ا اد قوت هدلا فورط تراصالو

 ||[ لوهنم قم الثا اهم تقولا اذه يف ع هي ا لق دانوا يلا

 .[| ماتعاو تاهملا راتخا تالعج ةيدوم ةيشو ةيفشم ةشاشحو ةءربم اماظعاو

 ناكو لما اذا هلم بيخم الاس اًذادائاس تامالاام اهنموحال تابنالا |

 ا| ١ اذه قناتك تبتكو تدفعا "اذا اهالواو تددع اذا اهوا يديس

 هنأب ةقتلا الول "”هقيرب ام هام ىلع اقافشا هطخت ذا اهنم لظنب يهجو داكي

امدق الو ابمجو اهمحو هوجولا هأيم نعح
 

 لص د هتاس لبوحم ةئنم يف ةلودلا دضع ىلا ب اتك نم

 ”اادملا (6) هقرص ىق (*» فشا 0 ندا هيف بخأ ةميتيلا )١( ا

 يف باوصلاو : اي ق (ه0) فرحت نك ؟) انه ةميتيلا ةياورو :ىلع ءونس

 هشرهم لئاسر (5) ( 1١م4 ادعب عبط ) 58١ 'ىناصلا لئاسر يفو ةميتيلا

 00 لاا وا ١] اك لوش ناك ام اريثك هنا تحاضلاب صاضتخالا

 ش ىلا اوك لصف هيلا ةهابنلا كعب 0 اناا فرصصو هيلع نامزا لسلك

 ض1 ااا
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 حدملاب بحاصلا ةرضح لصاو» ناكف تام نا ىلا ًالطعتم ةلودلا دضع |
 هنم تلو ةلص ركذ يف باتك نم الصف هل تارتفروصنم وال

 ئ .دمحا:سابملا وا اديس ءاق هللا لاطا درو » وهو ادج هتفرطتسا ؛لإ +

 هيلا :اجاغو نيلم "يلا: ابرعف نجاح بيعش ني رغم كت وار 0 |
 ىلا ” ديلا تددم امهيلع مالسلا درا نا لئقف امهتفرع ني نيلسم

 هتلصب ينم ةقثمهمالا نبةلبجلوسر ىلا تباثنبناسح اهدم اك "عمم
 ةرطلنا نا انقيتو هماعنا دراوملافلاو هناننحال اداتعاو هتمرأ + 000١

 هاودحم ,ةعوفشم يل هاركْذ ناو هلام نم بيصنلاب ةنورقم هلاب لع يب
 ءانثلاو ءاعدلا ترركو ادجاس ضرالا تلبقو ًامئاق كلذ دنع تقو لل ]

 يف "”هل دعو ءاطملاب هدد لوطكءاقبلا هل ليطن نا هللا تلأسو آن
 نم ددعلا '”ليلقلا ددبلا اذه سرحم ناو را ىلع ”هلظ دادتماكر لا

 نم مهملع هءافاو هارذ نم هب مهفنكام باد"الا لتنمو باتكلا ةنيشم |
 ” نوالسحم مم يتلا هعئارش نم مهل هبذعاو هعتام نم هيف مهماساو هادن |
 قاحسا يبأ زايحنا نيت سحاصلا ناكو «.اهنغالا '”نومورشو ا |

 انوثنت اما كلذ ىلع ىئاغرلا هل نمضيو هترضخ ىلا همودقو هين 000
 عضاوتباالو ةلطعلا رثا ءوسو ةلخخا لقت لمتحن قاحسا ونا ناكو افرشن اما ا ٍ

 . همايا يف ةسايرلاب هيلحتو هلارظأ نم هنوك دعي سحاصلا ةلمحت لأ
 ديدش ناكو يخركلا دمع نب يلع مساقلاوبا مهنم تاقث ينربخاو لاق ا

 ظ
 ا

 هدب ق : ةءيتيلا (*) ق : ةميتيلا (5) امهيلا ( 50:0 ةميتيلا يف ١1 )١(

 اقوفن ةميتيلا (7) نومرحمو ةميتيلا (7)نولحم ةميتيلا (5) ددعلاو ىق : ةميتيلا (5) |

2) 
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 دضع مودق نع ةعئمللاب ةيماللا ةديصقلا تدّشا الل |هعم رضاح اناو ديلا

 | ريغ فسوب نب زيزعلا دبع ناك تقو يف هيلع اهتضرع ةرايزلا نم ةلودلا

 : الأ ثدكو نادعس ل هللا دبع ىلاو يللا 5508 مفر مث اهأرقف هيف رضاح

 || اذه سبح لاط دق لاقف كيف يداّقتعا قفاو» هداقتعا نا ملعاو كيلع

 او نكن 6 انل لاق كلذ دنع ضرالا وهو انا تلبقق هتنحمو نيكسملا

 يف هانتفرع نا اندنع هعئارذو انيلع هقوقح ظعأ نم نا انلق هقالطا

 اجرفاو اذفناف هيف ايكيار اذه ناكاذاف لاق كمايا يف هانطلاخو كتمدخ

 ناير وا لاق ””هلثم ام هل مسرب, نا ىلا هلزن ةمزالع انع هيلا امدقتو هنع

5 

 ! يلع اطباف كراد ىلا كفرص نم هالعف اع اهدوع ترظتناو هِاوال

 راق هنع لأس مث 10 هالأب دل ها ةلودلا دضع داع نم فرعا تنكو

 | سيار دلادب اي ناو مجد مو هأضما لعف دق ناك

 أ ادم واليكم نا دفناو يبحاص لاك كل تدفناو ا كح

 ىف هلا عمت 0 هعلاطا ام ضرع يف ةلودلا دضعىلا تاخدف هنع فقوتلا

 ا 0 قالا قانا ا سائلا دهاش تاق ددحت ام لاقف هل يعد ام انالوم
 ]| تكسفركشلاو ءاعدلا 'اورثك اف هراد نا نيضمو هس نم جرخأ

 7 | هركآ يف رظنلا نع هتينم نم هبلاىضفا امو ”ةلع ةلودلا دّضع تلغشو

 ةقرفتم مايأ يف ةلعلا دادتشاو قالطالا نيب اذ هترضح ىلا لصو هنا

 ظ دشأ هبحن دابع نا بحاصلا فو . تتامفد ةدع تاقفشو باش هدقفتف

 ١ هسبح دنم 'ىلاصلا ناكو ملاب رادلا دعب ىلع هدهاعتبو هل بصعتبو ىملا

 هتاع هلعل (”) هل تلقف طقس (؟) هلثع قيايام هلعل )١(



 ةفيطم مولا لشم انل لاوم |
 بفلؤم كينلد زها مهعص دق

 عددا مهع ل تنك نأ /

 امددماماذا ىدش ةلقم لف |[

 هبلجأ نم تينا نارك فو 0000
 اشملا غدل امب ينأت مهئاسر |

 تحي إو اهابا ىثرت ةيكابفا|
 لزتم ءانبا لافطالا نم تغزو |

 تنثنأ .ماوجش يلق اوقرح اذا |
 ينتنص كنات ركنا نئل تدبش

 تءصاو يدنعفورعملا عيضدقل |

 ةعفر و. ضِل رع هاج يل كسبحو ١

 قنوع هضلرلا م قثوم امو[
 ةيالث“ نلك ًاماوععا تنا 1|

 اهرون تناينلا ينيع تئمظ دق ش ٠ْ

 لبق هقلا نا يتحرفايف |
 0 ًاماعنورفعذم 00 :

 هردع يدنع قاض لا كي. ناف ناف ْ ١

 ١ ) )0(؟)ايقبلا هلعل ق 
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 قرتشك وادا كتم لا ٠ ىلوع

 قرفملا تتخلا مثلا ىذل ثراف

 قلص موف ع شم نوف

 قرودو لوعا 12رمم ةلح ىلا

 قلقم د لاب دك لع

 قوشتملا عزانلا باق عدصيو

 قلطت مل ابل نم ةنابو

 . ودنا :اظقلاع هين ةواؤع

 قر قطتف ييجاش كادع

 م يتتيلوا ام عرا لو

 قا ديتع ةعوووم ةشنادو

 ٍقرفل 0 يقاس ف كديقو

 ناطعأ ةيتاطص طل
 نك  دبكا ةناذهلا وفا

 قلاتما كهجو يول ةرظل ىلا

 قتلل لبق "نم تم نايترسح ايو
 قفوا + ةدبخاو امو يل تهف

 ساجم يف اههو يدلل لوقب ريزولا دمت نب دج ناءزلا با تعمسو لاق |



 يلا هنلم جان ةأاكيافاش

 همسأي ريانملا تهز نمريخ اب
 ةءدضع ةريس ًانيف تشاو

 نع ف رجاف ”ىوغ ىدرب

 ةيلح كا فلا كدع ىالوم
 يلا ىلا كيلا يفوش ىهتنا دقل

 امل نمو كن رفا نيعل ىبوط

 ةظفل يرحم عبمجم قيل 0

 املا, نم ةرطخي ا نا وا

 بيوع هد ا ةمذ ىل

 1 كل اياحس تمار اذا

 الب وو نيمقانلا لاجرلا يف ال

 ابحي ر ةبه ؟' تارفزلب تلباق
 اهعومدب تنهأو يع ناولف

 اهلحمو اهردق- يف هب تديز

 امابح هادد تقلع ةلود ف

 . اهلثع كولملا يتأت ال تاهه

 اياضف ف اص 1 شديعل و

 ” ابل نع لبد بك انم يسب
 ا اهلقأ عيطتسأ د

 ”0 عل دج كلاد ناش
 املغتسا ل فرالاب ةلظط وا

 ايلظ .ةفاثك ىلا دوعا ىرتا

 قئاوو الفك يف ةنيو رع
 اهلطم تاماخلا سوفنلا يور

 ابلطب نيمناقلا يف الو الك
 الغم ةرد تاربعلاب تيكحو

 املصتعم'"تزفلايقسلا يف كانم
 "[ هققريو راعشالاب سبملا يف ةلودلا دضع بفتاكي قاحسا ونا ناك دق لاق
 ا انه ةنئاقلا ةديستك هققر اش
 || قنؤم ةبحالل ىأرم لكاووح مهنا كفرط سهزلا نينبلا يف لجا
 قرطم ريخ قراط نم هب الهاف ميك برب ىمعتلا كل تمو

 ةنالث بدورو ةميتيلا يفو برقل : ق (” تارفزلا ق (5) اهاش : ق )١(
 نواب اهدووأ يتلا ريغ ةديصقلا ذه: نم تاس



 فخ * ؛ىلاصلا لاله نب ميهاربا

 يتفايض ىف كم.ءاقمو يراد يف كلاقتعا تلعج دقو هتلذب الا كصيلختو

 ىلع يبأ ”” هيدلو ىلع ضبقو . لعف نم هع اب قئو-يلوقب اسنن للا
 مساقلا يبأ ىلا ةلودلا دضع مدقت الف ىمع نانس ديعس ينأو يللا» ا
 نذالاو هقالطا ةلودلادضع لأس ةحيطبلا سحاص لاتقل رادحتالاب ربطملا |
 نا يغبنبو هيف كانعفش دسقف وفعلا اما هل لاقف هترضح هفالختسا يف هل 0

 انلهال هنود امع فعن مل باذ نع كل انرذغ دق انا هل لوقتو كلذ هفارعت
 ديحا:اراو نبع نب دمع نفل انأ ينعل اني دالوالو ميردلاو ةلودلا زع 0 ا ظ

 ىلع كبيف ةظفاحلا انيلعو كلتمدخل كنءاسا انبهو:انكلو 0

 نم هلقنن نا زوج تكف انترمضح هأيا كفالختسا اماو كنم ةظيفحلا |

 لجاعلاب و ريبدت هرصأ يف انلو ةرازولا يف رظنلا ىلا ةبيسا ٠
 باتنك لمعت انع هيلامدشو هىدلو قلطنو ةقشو بات كدنع نم هيلا لمحت 7

 مرو رمجو يدلاو هبدلو قلطاو ةقفنو باي رهطملا هيلا لمح انرخافم يف

 ف _ قاعسا ونا قبو ررطملا ردحتاو ةيلدلا ةلودلا يف باتكلا فيلأت هل
 ةيدضعلا ةرمضلا ىلا لمح هنم ءزج عفترا اذا ناكف باتكلا لمحو هسلبت ١

 هدارأ ام ىلع لماكتت الف هنم صقتبو هيف ديزيو هحنصتيو كأول نأ
 سبملا يف هكرتو عوبسا يف هيلع:ىنرق هنا لاقيفار رح ًامالكل مو رار
 هئنم ةديصق هيف لمعف داعو ةرايزلا ىلا جرخ نا قفثاو ةنس كلذ دعل ظ

 اهم هصأب هركذي و همدقمب اهيف | |
 اهلعنب ذالي:مدق يذ لجال . اهلجاو ةبوا "قرشا 0

 (07:؟):ةمدتيلا ف تاوصلاو:"فاريشأ/ قد(#): يوسوملا هلعل (؟) هيدلاو شق( || ظ

 سس ل ل ل لل 8



 ظ
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 لصح لف هنارب رقث ءاضماو هعاطقا رارقأب عقو و همسر ىلع هارحاف دادغل

 نسحلا وأ ينثدخ . هيلع ضبقلاب ررطملا ميساقلا ا ىلا نسك لولا

 لصأوملا يف را 000713 ؤيرمج ىنآل تكي ناكوبدلا ديبع نب دبف

 .:رم بلعث يبأ عالق يف دجو ام ناوددلا ىلا لصوملا يف ””مسرخا لاق

 | لرالا ورع تك نو ريتك« ىثلا اهف ناكو زيعو لمأتيل تاباسملا
 ركذ هيف ام ىأر اذا ورمت وأ ناكف كدج قاحسا يبأ طخم ىلعت ينأ

 ١  2: 3رف 2-60 9

 | فقو ام نظاف هنبيو ”' هني تناك ةوادعل ةلودلا دضع ىلا هلمحو ًاريثك

 لاق . هيلع ضيقلاب كانه نم دك هسف يف ناك ام كرح هيلع

 هللا دبع نب ربطملا مساقلا يبأ ةرضح اسلاج تنك لاق يدج يبثدحو
 )0 ا 4 / 1 . 1 ٠

 نيب تضقق ةرونلا تدرو ذا ىلع ضبقلا موب يف ةلودلا دضع ريزو

 || مجو هنم لصف ىىلا ىمتنا الف ةلودلا دضع تانك اةءارق أهعم ابو هيد

 اذه يف نظا تبان نب دعاص ءالعلا وأ يل لاقف هبجو يف نأب هوجو

 | هبابح ضعب ينعبتف فرصنال هسا نم تقو هب اردص قاض ام باتكلا
 لاق رع دق كاعل لوقي " ينلسراو يب لكوو هراد نم تدب ىلا يب لدعو 26 0 ١

 ناكو مويلا ةرضحلا نم دراولا باتكلا ىلع فوقولا دنع جاعزنالا ينم

 ْ نا ىعبذو كنم هرد نقلا هيام دخاو كيلع ضبيقلا نم نمضن ال كلذ

 | كتنومميف انكم تكرتال هللاوف هيف مجارت الو لاما اذهب كطخ بتكت

 ظ نم هنم ى (4) هعممي طقس هلعل ("”) جرخ ىق (9) لصالاب اذك )١(

 يل لوَش, لسراو هلعل (7) تضفف هلعل -35١( ق ()
َ 

 تدي
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 مدهش هل مئاطلا نع باتكلا اهنمو هيلع راتهتسالاو ةعبقولا تنمضن
 دضع درو ايف .هيلع همقنام مظعا وهو ةلودلا نكرةلزنم هلازناو ةلودلا زع

 ىلا جرخ ناب رهظتسا طساو» لصحو ةيناثلا ةعفدلا يف دادغل ىلا ةلودلا

 بعشن نم هفوختب ام لئاسرلا يف ددرتي وهو ريشدرا نب مارم دعس يبأ

 ناماب هلطايتحالاو هرذع ةماقاو هرك ذءارجا هلأسو ةلودلا ٠
 كدبا انناتكههتخسن اع هناوج ذاع ًاباتك هد لعبتكوهسف هلا نأ

 لوالا عيبر رش نم نيقب لايل تسل ةعمجبا مود ليج ركسعملا نم هللا

 انميفو هللا كدنا كءاتك لصوو نيملاعلا بر هلل دمْلاو ةمعنو ةمالس نع

 هدرواام هللا هزعا ريشدران ارب كيس ينأن م انعمتساو لمح امانفر |

 وا ةرثع #كرم ةلاقتساو ةرذعم ةماقا ىلا ةجاح هب تناك نمو كنع |

 كتقباس, كلذ نع نغتسم تناف ةقبو» لاوحالا هذه لثميف رابظتسالا

 رك و ةفلإلاو ضوصخلا نمانسدل كمقوموبةقثلا نم كتل
 تناو هنع كانغ ىلع كل هانلذب دقف '” امايا كاملا هللا هزعا دعس ونا

 ه.وكام رئاسو كدلوو كلهاو كرشرو كرعشو كمدو كنس لف 0

 (9دنع لوبقلاو ناسحالاو صوصخلاو ةرثالانمنكب لاجل“ 000

 انيلع كلو هدمتعاو كلذ ىلا نكساف كلاحو كفقومو كهاج يف سوري |[

 هرك ددامبابلا ادهيف هللا هزعا دعس ابا انلمحدقو هقاثيمو هللادبع هب ءافولا ا

 ةلودلا هضع طخ عيقوتلاو انبسح وهو كيف ةينلا ىلع نيعتسن هللاو كلا
 ىلا ةلودلا دضع لخدو «ىلاعتهّللا ءاش نا ه قئو هيلا نكساو كلذ دمتعا |

 اندنع هلعل (؟) انامأ هلعل )١(

 0 ا ل و جوج



 ص 'ىباصلا لاله نب ميهأربا ص ٠

 يدامج نم نيش 3-3 ءاعنرالا 3 هنع جرفاو ني يل ولا يذ

 ١ رشع ةعلراو رهشا ةعبسو نينسث الث هسح ةدمناكف م١ ةنسىلوالا
 | دنع ةلودلا دضع مدخ دق ناكهنا هيلع ضبفلا يف ببسلا ناكو لاق اموب
 هلبقفةرضمحلاب ردا لس صرت اع « مايقلاو ةياكملاو امشلاب سراف 1

 يف ةلودلا دضع دروو هيلا هلم لاع هتابكن رثك | يف هدفراو هيلع ”قفناو

 ملا دوعلا دارا الف هدنع هلاح دك انو هصوصخو هلم هل رق دا٠ نذ "4 فخر

 كلذ | وجا 17م بقع ملقلا نم اقافشا هعم جوركخا ىلع لمح سراف

 ظ دضع هل ررظتساف هنع هعفدد نا هللا ىسع ام مهنم لجعتو هدلوو هلها لبا

 أمم دبعو ةلودلا زع نيبو هندب بتك يذل قافنالا يف ه د نا ةلودلا

 0 0 5-- اميل الاب >ل| 4 هيغل

 1 وا ل ةدم دارس رتتساوهريزو ل ةاودلا

 | قئوتساو امهنمنامالاو امهيلع دبعلا هل ذخاوامبعمدرصا فورعم نب دم

 أ كلذو هيلع أضبق 3 30 هأكرتف ررظو أميلثم نم هب قئوتسا ف ةناغل

 (| هيلع ايف ىنح رو.ها هل ةوادعلا يف هنم ددجتو هب امل جارسلا نبا ءاسغاب

 أ هافنك مث ااا ال ١ لعابش قشا بوطخ ةبكتلا هذه يف هل ترجو

 | هل تضرع ينلا ةلعلاب هلماع امب ةيبتب نبا عم جارسلا نبا سما دسف ناب هل
 ةمدخ ىلا داعو هلجر ىلا قاحسا ينأ لجر نم ديفلا لقنو هيلع ضبمه

 1١ يتلا بتكلا ةلودلا دضع نيبو هنبي ةئبابملا مايا يف هنع بتكو ةلودلا نع

 يذلا ىق (م) هيلا هب دهعو هلعل (؟) قفنو ىف )١(



 3 تفسد

 مس :« «ىناصلا لاله نب مهاربا )+

 ادومحلا ةلودلا“ كيس. تمدف:- .:ةعاس“ ةدوملا يف كاتب

 اديحوتلا هلضف كي هلدحجو العلا يف اكيرش هل نا تمجزو
 اديزص داراام نياد ميرغل ابسومشب فلاح. يأ ول امسق
 فيس م اسك يل جرخا السم هيلع تاخدو ةرضحلا ىلا لوسرلا داع ايف

 يبأنب ىلع يبأ طخ تدجوو. راند ةئاملث هيفو يمسا هيلع ابوتكم ةلودلا

 يدلاو لاق هفرعف هلئاق نع هلأس رعشلا اذه. نادم نبا ينغ امل لاق قاحسا
 ةئامسخ امنزو ةلصلا ريئاند نم ريناد ةرشع تقولا يف "يلا ذشناَف هللا 20

 تام نا ىلا ةنس لك يف "يلا :هذفنس ناك اهسر كلذ ىلا فاساو ل
 ناجرمم موب. يف ةلودلا دضع ىلا 'ىباصلا قاحسا وبا ىدهاو لاق .هللا هجر |

 ءارزولا باتك ينو ) هيلا بتكو ةعنصلا ركحم مردلا ردقب ابالرطصا
 ةلودلا دضع ريزو هللا دبع نب ررطملا ىلا بالرطصالا ىدها هناهدينلا
 تايالا هذه. ( هيلا ستكر
 ةيلم  ثيا ميظع ناجرهم ىف اوفلتخاو تاجاحلاونب كيلاىذدها َ

 هيما 0 كاودق ولع يأ نيح ميهاربإ كدي نكلا)
 انيإ

 هيف امن ىلعالا كلفلا كل ىدها دقف كيلا امدهب ضرالاب ضرب مل

 هباب يف ةروك ذم هذه هبشت تايبا سوباقلو |[
 هيلع ىرج امو هيف سبسلاو "ىناصلا قاحسا يبأ ىلع ضبفلا ركذ

 قلطا نا 5 ه سمح نم |

 نم نيش عيرال تيسلا موب يف هيلع ضبق نسما ن :لاله لاق

 ةنامالا ةميتيلا )١(
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 |. .ارتلا يف نسل ,١ لالع هديفحل لاقو .هركذ مدسقت اك هسيف- قارملا
 ينءاجينأ لالهنيسحلا وا يفوت امل لاق يدج قاحساوب ينثدح ءارزولا

 يراد ةعرشم هعدقت يف هربخ كف بع نيد هب يزعم قليلا دم وبا

 ةباجالا نم عنتماف دوعصلا نم هتيفعتساو هيقلتل ترداب رهازلاب ةيطاشلا
 حرشبو سفنلا يوقب ام لكب اهيف ينبطاخم ةعاس سلجو دعصو كلذ ىلا
 "0 الو انلخ هل 3 نب تاماع "يل هظرتبو يدلاو فضيو ردصلا
 ظ كرنكسو هنانح د '00101 ١ نيع تدر رن دقلو ًاطوع.هنم تنك نم

 اا ءانثلا نم راك آو ارو هدب تلبقف هنافو دعت كناكمىلا هعجاضم

 يهو اهايا هتدشنأ تايبآ ةثالث لالا يف ينترضحو هل ءاعدلاو

 ايرننلا ا ا امااح  ةغ كرمع تباب انو ول

 اسوي فيك هحرلل ىظلت, اظيغم ماؤزلا توملا تكرت دق
 اسون لبق نميههو كيداياب 2ىمعن ةبيصملا اادنع تدغف

 ةسمخ مويلا كلذ ةيقب يف يلا ذفناو انم دحا هعبتي الا انيلعمسقاو ضم م

 | الا ةلودلا لهأ نم دحأ قبب لو كرم ىلع اذهب نعتسا لاقفهرد فال

 | يناعدتساو فقوو ةرايط يف دغلا نم يب زاتجا من ايزعم هدعب يتءاج

 ْ روصنم وبا ثدح . مويلا ةيقب ينكرت ام دهج دعبف هعم لوزنلاب يترءاو
 | نادج نب ةلودلا فيس لوسر ينم بلط لاق ىلاصلا قاحسا وبا ىكح لاق ْ

 | كلذ هل مسر 10 قأ ركاذو يرعش نماكغ ةرضحلا همودق دنع

 تايبالا ةثالثلا هذه هتيظعاف "'جورملا تقو يلع ملسأ مث امايا هتمفادف

 عادولا ( ١4:1 ) ةميتيلا يف (؟) هلو طقس هلعل )١(



 سس *© ءىناصلا لاله نب ميهاربا

 "يرحب و.ةرخع ايف وكشي كيايملا لا اهيتتك ةدب.رف اهنف يف ةديصق نم |

 ةمر نع هعفرب الو فاكلاب هبطاخ ناكن ا دعل هرردو هبحس رطمتسيو

 هعنطصدو هتعارب ىلا نحنوا ”ا نآكو ءافك الا |

 ناويد ىلب قاحتسا أو يلهملا يفونو هسنا تاقوا يف هيعدتسيو هسفنل ظ

 دق ناك نايم, تام ىلا نال ةرازولا ناهد ” ىلع ةفاللناو لئاسرلا |

 يف لقتتعاف ' ' ةرازولا ناويذ لع قاحسا.ابا فاطتساو اهحاتنال
 لقتعم وهو لاقق هءاحصأو يبهملا لامع ةلج |

 كا ىلع هلئاسر تبرا مداخ ةوعد ءاسؤراا اما ا

 يديعوو يدده.لوطو يسح 5 ةءورملا 5 يف زوجبا

 هل ا اورظناف لئاسرلا نام

 يدوبشو يتلا هيف مقاف هتأثنا ام" باسح مفر يلعا
 دوضنم ةددنع رد لوص  اطويص تالا 29 ميسا

 ديمح ريغ نم ديلا دبع مفارطا ىلاتذفن ل 8

 ةفيلخلا نع هأثنا ًاباتك ةلودلا دضع هيلع ابمقتني يتلا ةلاسرلا تناكو لاق |
 يعاسملا هذه عم نينمؤملا ريما هل ددج دقود وهو رايتخم ةلودلا نع نأش يف ||
 فنا صاخو ماعو صاقو ناد لك مزلي يتلا قماوسلا يللاعملاو قباوسلا ١١

 دضع ناف «ابيف ةلثاملا ةبتر نع هل حزحزي و اهنم هب مركأم قحهل فرعي. ||

 كلم نا ىلا هسفن يف اهرساو راكتالا دشا ةظفللا هذه را ةلودلا |[
 ممسم-ل-لل

 ةملتملا 5 0 :ةميشيلا (5) تبرهن[ لع لدن , عجمسلاو هلزحو هدب ةميشلا )١( أ

 شرح وهال + اسح ةميتيلا (6) نيترازولا نيب ام لك ةميتبلا عباط كرت (4) عم ||
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 | اهترك ذو اهتفص نع امربش انتنغا دقف هظافلا نسحو هتغالب اماف هب ملعأ
 ظ 97 كانه ءاربسلا ١

 قاعسا يال را لا لئاسر >> ةنابع تيلح ًاقاتشم تحبصأ
 ٌقاشعلا وا :ةيلارلا بوذ ىجملااو ةوالحلاوةغالبلا بوص

 قانعالا يف قاوطالا انل يح ةراتو ميسنلا نراك ةررط- |

 قاذغالا لك لاذ كنتك زّربم واش ءاغابلا غلب ال
 هيف رح الو

35 5 
 مجاولا داؤفلا بح ىلع يمحن 0 مث فك نع ناد ب

 مجاشك ر عشو يناصلا لئاسرو ةمادم ساب هللعت الو

 1 فتيدلسلا ةقفاومو ةدعاسم ناضمر ربش موصي. ناكو روصنم ونا لاق

 ٍ ' ىلا هبابش .ناوفنع يف قاحسا وب ١ ناكو لاق هلئاسر يف كلذ ناهربو أ

 لوش كلذ يفو 5 هلامتكا مايأ 8 هند لاس
 ا

 000000007 | ةكارمع ىملاصم هارأ ذا يشل اع

 || يحاصم ”ياوه ىلع ناكو اخبش <“ ينناخ ىتح ناك يناونلا نبا
 | يناع ريغ ناك عرعرتلا عمو انهت« ىتلم عضمضتلا عما
 || ياومل 000 دس ىتحا  ترخات . يلا هيوبص تبلاي :

 || هلاهكتسا (؟9:9) ةميتيلا يف 0 بلخ هلعل (5) مهضعب طقس هلءل (1)
 1 باوصلا وهو يابص ةميتلا (6) ىنام ةميئيلا 6ع



 م *© “ىلاصلا لاله نب مههاربا 0

 مقتبل انالوم لثم هل ليقو هلضفب فرعو هيف لئسف هس رايتخم ةلودلا

 محصن يف ةغلابملا الا هنكمي ال موق ةمدخ يف ناكهناف هنم ناكام هلثم ىلع

 لاقف ةفلاخلا هنكمأ ام هيبأ يف همدختسا اذا كلذ لثع انالوم هرعأ ولو

 هتقلطأ انخ رابو نر أم 5 اباتك لم ناف هسفن هتغوس دق ةلودلا دضع

 ضعب نا.ليقو هنوب .ىنبوابخا يف يحاتلا باتك يف هسرجت يف 2
 باتكلا اذه يف ددوستو ضيبدت يف وهو سيلا هيلع لخد هتاقدصا

 ىهناو لجرلا جرف اهقفلا بيذاكاو اهقمتا ليطابا لاقف "”هلمعي امع هلأسف
 مساقلا نأ بكف ةليفلا لجرا تح هللاقلاب ىصاف ةلودلا دضع ىلا كلذ

 نوعفشيو اهنالبق ضرالا ىلع نوراه نب رصنو فسوب نب زيزعلا دبع
 نمسلا ةيالعو ةبايطتساو هلاومأ داو هناا رم ىتح 0 يف هيلا

 ةلودلا ماصمس مايأ يف صلخم نا ىلا نينس عضب نجسلا يف يتبف هنامدب
 دابع نب ليعامسا مساقلا ىنأ بحاصلا نيبو هنبب ناكو ةلودلا دضع نبا
 قسطا ىلا يضرلا نيبو هنيب كلذكو تافحاتمو تالصاومو تالسارم

 قيلي ام " اهنم ركذا تابناكمو ةدوم ”' يوسوملا نيسللا نإ |
 كلس مهمظنب ناكاماو لحتلا نبابنو للملا فالتخا عم اذه انراصتخاب

 هانك يف ىلامثلا روصنم هارت دو.شنلاو نا عم بدالا

 وهو هديفح خمرا نم هتادروأ يذلاو ”ةنس :نيعسنا رمعلا نإ غلب هلا

 .يفو. دق وأ اذه هدعوب فنصملا في ل (*) يسوملا ق (؟) هماعي ق )١(

 يلاعتلا لاق اما (4) ًاضايب ةحفدلا هذه يف تايناكملا ركذل انتم بناك كرتو هب
 اهبراق يا تعستلا قدح ١
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 هلوق رصانلا نبا ذخا اذه نمو ةزمح لاق

 دا ٠١ لآ 1+ ياما. ناك نمل .لف ظ
 دحإا الآ قال : ...وارس ىف امنمقلا هلا

 دمحم لآ نم رورغباي مئاقلا وبف

 * بتاكلا يطساولا ىسوم نب ميهاربا )+

 يدوعسملا هلاق ءارزولا

 * نورهز نب لاله نب ميهاربا ٠١

 ماقلا ركذل يك يكلالا ابهذم ةمامالا ذخننا ام هلل

 تاهج ىلع لاتشالاو لئاسرلا ءاشنا يف ايندلا دحوا يتارملا قاحساوبأ

 مك ةنس لاوش نم تلخ ةليل ةرشع يطال سيجا مو تام لئاضفلا

 وا هديفح هرك ذ اذك سوس ةنس يف هدلومو ةنس نيعبسو ىدحا نع

 ءافلخلا مدخ دق تاكو هخرات يف ميهاربا نب نسحلا نب لاله نيسحلا

 ضرعو ءارعشلا هحدمو ةليلجالامعا داقتو ءارزولاو هبوب ينب نم ءاصاالاو

 عنتماف ملسا نا ةرازولا هبوب نب ةلودلا زعم نب رايتخم ةلودلا نع هيلع

 ريزولا نعآلوا بوس ناكو هبهذم يف ًافيفع نيلسملل ةرشعلا نسح ناكو

 ىلا ةلودلا دضع درو الو ةراز ولا روماو ءاشنالا ناوبد يف يلهملا دم ينأ

 ع نعو ةفيلخلا نع هتابوتكم نم ءايشأ هيلع مقن م+0 ةنس يف دادنب

020 

 ماخلاو لوفلا نومر# نوئباصلا تلق لعفي لف لوفلا لك أي نا ىلع رانيد

١ 

 يف حارملا نب دواد نب دم باتك هيف ضراع ءارزولا رابخا يف باتك هل
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 ملعلا فينم داجنلا ليوط دامعلا عيفر سما لا ىلا
 مسنلا ريخم يدارم غولب .العلا يذ نم لم ال يناو
 مالا دوسا بتنا نجران ٠ يذلا تانثاكلا - 7

 د لبق مل ىلا اوملهه 2نريعجا مثاه ينبل لقف

 3 فيس ًايرضوأاتمطح  امرلاب .ةونع قالا

 منا ركشد ميفو بتنا. ابف انوا كلما مك الواو

 مغلا يعرو بابضلا لك ال١: زامل مكضرا ىلا انحرف

 يقلا فارع ماسحلا دم .. :١ كولملا : ريزتس واما يناف

 "” مسورفام نب سابعلا نب لضفلا ينرب لاقو |

 لغشلا يفو غارفلايف يمهو يسلاو 2يدحاو ناكهما يتدلت مل خا |

 لبكلا ةلزنم لتحت نا لبق نمو هبابش مثتسا امل اطرف ىضشم |
 لكشلا نم داؤفلاتازازح فيكو + . ىونملا نم ءاكلا ل 07
 لضفلاو دوملا اخاالضف خا تيكب مهسهد ناوخا ماوقالا بدن اذا

 ةلءاعم ءاسا ناك دقو ناهمصا لمأع ىلب رطقلا دعسن. قاحاوحم لاقو |

 ١ ناهبصاي هتوخلا
 ماعلا اذ يف نيفلتخ نيدص اوريال 3و 1 اولوقت نذلا نا َ

 مصاخت ريغي مكتجح داباو مسايق لازا دق دعس نا اذه

 مئان يف ًاماق ربظاو هنم نكس يف ًاكرحتمانل ىدبا
 مشاه علصا تيدف لوقي 0 هتسا مشه" املصارك ذب اذ

 اعلاص ىق (*) نولوقي ق: ص .(؟) ءانطصاف بارطضا لصالا يفانه لص ١ ١(



 6 ذاشم نب مهاربا ضف

 © 1 قايفؤلا ذاشثمم نب مهاربا )
 1 نم ناكو يلكوتملا قاحا وبا ناهمصا ءاغلب نمو ةزمح لاق يناهصالا
 | راص مث لكوتملل بتتكو قارعلا ىلا جرفن ناجحا ةي.رق نم '” يجج قاتسر
 | ةلاسر هلو هنم مبا همايا يف قارعلاب نكي ملو يلكوتملا يمسف هئامدد نم
 | ىلا قارعلا باتك املوادتب_ ناقاخ نب متتفلاو لكوتملا ظبرقت يف ةليوط
 ” اة فاشنإللا نب بوقعي قلو مبكرتف لكوتملا دالوا ةبحص طخستو نآلا
 أ دقو لكوتملا سلجم يلكوتملا رضح ةزمح نب ةرامت نع هاور (مذ ًاضيإ درج

 | ميهارباو هيد نيب داوقلاو ءارحاللا ولأ ليلعب لام 5 1

 [| ينمنهت نينمؤملا ريما ةلالجلاقف هيف طسبنتاللو لكوتملا هل لاقف كرحت ال
 هنامز يف ءاغلبلا دحا ناكو تاعاطقا هعطقاف هنع ينتتغا ىلع هتمعنو هنم
 ىلا قفوملا نعو هنع الوسر دمتعملا مايا يف دشو دحا همدقتب ل ىتح

 ازيإ

 هدسح ىتح هنأس نم 1ك لع ابذقو " : هدنع هسنتحاف للا نب توقعي.

 هلتقف رسلا يف قفوملا تتاكب هنا بوقعب اوربخاف هتيشاحو بوقتعب. داوق

 دمتعملا ىلا ! رلسب دلع نم كنك هلا كلذ ىلع لدد

 )00 ]1 لع قعو 2 ميزع نم داب يذلا يبو
 ملا مل مهقح نع مآل نش ةربج مهراثوا بلاطو

 9 “م 14 ف
 مبلا 0 بم يىوسعنو هءاذلب مانالا مس
 ظ اهني

 )١( مهاذلب هلعل(ه)مايالا ق(4) هنع ق(#) رضحملا هلعل (؟)بوطغم ماللاو قلع ق ١"



 ١ 6 رديح نب  دوعسم نب ميهاربا

 :*6 ناسح نب دوعسم نب ميهاربا )*

 ريغصلا هيجولاب ىمس اعاو سعاشلاب هدج"فرعبو ريغصلا هيجولاب فورعملا

 همر يت ذ وهو ريبكلا ]أ هيجولاب فرعي رخآ يوح دئنيح دادغب ناك هبال

 اذه ناكو أعم نبرب رض اناكو كرابملا نب كرابملا باب يف هترك ذ دقو هللا

 دق فراكو ظفحلا ةعرسو ءاكذلا ين اع ناكو دادغب ةفاصرلا لهأ نم

 نم كلذ ريغ ظفح ناكو هرثكا ظفح لب ليقو هدوبيس باتك ظفح

 نس لا ناكو سيبش ن قدصم نعومتلا خا بتكا

 شاع نا هللا ردق ولو هو.٠ ةئس لوالا ىدامج ِق باش" علا ف

 * قاحسا وبا يلع نب رديح نب دم نب مهاربا )ع

 8 يندالو تناك ل اقف هدأوم نع هتلأس يزراوخلا يذؤملا نبدلا ماظن

 بتل ءاسنالا ناود بناتك ناسا نم هلو 68 هنن 5 يد ئ ظ

 باتك . هرثث نم لئاسرلا ىلا لئاسولا ل ةيسرافلاب هليلك حرش
 ةمنبب اهامس نارقلا مخ تاوعد يف بطخلا باتك.ةيسرافلاب هرعش ناوبد

 همان ساسا باتكو . لئاسر . ةيسرافلاب ةفحتلا يف ةفرطلا باتك . ةهتيلا

 باتك . فيرصتلا دهاوش ضررعت باتك ,ةيسرانلا 03 |

 .ةيسرافلا انحرف هنمدو هليلك نم هبب رغ تايبا 05 لمتشل همأأ راذومتا

 لئاسرلا عبود لئاسولا علام باتك . قطنم همان راتفك باتك

 طبتغاو ق )١(
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 “6 رمح وبا دمحم نب مههاربا 5

 نقال تتراول املع اذام

 أملكف هلصو ا 2110

 نمنءاو شي رق تاداس نا أنا

 أهو نما لع ناو

 انجاز امو ديز ون نحن
 اددع يعاسملا يف نيرثكالا

 نكي مل احلا ماس لك نم
ندم لوضا تباط

 *اه ىف ا

 امجحم ام ابفيط راظتنا الول

 اانيع اهدا اناا دز

 أعزنم راذتلا سوق يف قبس :

 ىغسو ىلو مح .لضنرم د
 اهفدم _اذغ نم لا دجلا ىف

 ا

 اعرو يللاوعلاو يللاعملا دنع

 مث ( قول+ ايدرع 1 1- ؟لاطن

 هبال يبدشلاو لاق

 ينعم م ضنا ع تعا 10

 عجم لا )0( انها د ا

 نو 0 ع جوت هنلأسو

 يعم مهني "لصف نم ىرتام ةبحالل فص
 0000000 نت ديلا ىع مالسلا راو

 * يوسنلا ميهاربا نب دمح نب ميهاربا اع

 ا الجر 0001 أس روبش يف ةءاك تام ديمعلا خيشلا قاحساوبا

 | ظ ريثكلا ]| ثيدحلا عمم ةبحصلا ميرك ةرواحلا نسح بتاك ىعاش ل َض أف

 ظ ا ديبع ينال ثيدحلا بيرغ يف فنصو هرافسا يف

 ًارقاو () قى (9) اهايمس ق )١(



 يشي اي ت2 226572522222222 222 رب يل _ مم

 4 *© رمع وبا دم نب ميهاربا #

 رص ءافلملا ىلع قطو ةدم اهب ماقأو رصمو ماشلا ىلا رفاس دق ناكو ةنس

 لامع ادمنت 5 طخ تدجو .ابم تام ناىلا ةفوكلا هنطووملا 2 3

 قاضو رضع كلر يدلاو تعمس مها قررت تاكربلا ابأ تعمس

 تاقف امم يردد ]

 اربصلاودهاعملاو يرهدتركش يتناف تنأ فيك بلا ١ ناف

 ايزع اسزتنم ناطوالا نماديعب - يترسال كر صم يف دكا

 ايردلا ىأرو ىبب امل هبحاصو .ةرم سبقلا 'ىصاك اه ينو

 ابرت امل ينخ سمال نا هللا ىلل ةبوتف البوز يلاب نم ملأ ناف

 او نع تايالا ل 0 يبأ لاق في.رشلا يل لاق يتاممسلا لاق

 راند قالا ةيغاسلا انم ىل صح دق ناو ديلا

 5-0 هتبأرف باح وا قشمدد أ ينأ ص ص بع وشلا لاقو لاق هن ريدم

 فرعا لاق هنم لد ال توملا ناف عزملا ادهام يديس 5 هل تاقف عزج و

 ةمايقلا مو 0-2 اذا ريح ان نفداو ةفوكلاب توما نا ىهتشا ىكلإ ظ

 به نقلا لاق اهفرعا اهوحوو 0 يف ىراف بارتلا نم يسار جرخا

 هدلاول تاكربلا وبا يندشناو لاق دارا ام غلب و |

 اعسش ام ىلعلا نم اهم مرو انسكالاو انهمامز خرأ

 أاعستم ادعلا ضرا نم كئطون, ادعلا نع ابرتغم اهم لجاو

 املعل تلصو نا يئالس غلب ادملا فانك اب .نعظلا ذئار |

 أعلو نوحب قشعلا لولو أعلو ةنذد 6 يعوقو ناك

 أعقربم 1 5 هبق تدهع اضغلا تالبأب اردخ ىحو 1 ظ



 6 رمع وبا يرهزلا دم نب مهاربا © لل

 يليلقالا نبا بلطو مهريغو رامْغاو يسرانسلاو مصاع نباك هتقو يف ءابطالا

 ةديصق نم فئاطلا ن ىسوم لو هيفو قلطنا 3 * قبطملاب نمسو

 يلوطو عي دبلا يف ضرع هنلك ن راج ١ 7 ةميفا نطاوف "تي ارصبناب

 ىليق ةوطخ هخحسرف قاض نم 2 يبواقمتاهجام لدنت تيكر

 ااا 000 00 دقلق ..... لطأبا وهو :رنشلا تدلع نئلو

 ليطعتلاو غيزلا كيوي كمسدلو اددانم كنع ندلا قب رت علخو

 لديعرب ةمامآ تيشم الع  .انملا يف كلثم لاهيل تّقاف

 ليتف نزو رادقم ولو لع ادإقم نك نا طلاغملا نمو

 لرلعما ةلع .كيبفو ا أذ أعم حيصلا مالا يف لعن

 وم ينونف نم كلا نظتو

 ةرادق ثيبخ نم كحور ليستس

 ىضخذرلاكلملاةلودلا فيس ضحاو

 ةرذ كلا نيلا يار راو

 يلق ينال كنأش ريثكو
 . لوقصملا مراصلا اذه ريثأت

 لولحلا كطابر دقع ديعيل

 ليغ مثوغ ينم اهب تنبع
 «« دا نب دمح نب دمح نب مهارإ )ع

 | ا از نأ انادكلا نب يحب نب ةزم نب يلع نب نيسحلا نب ىلع نبا

 يوصل رمع تاكربلا ينأ دلاو ىلع وبا بلاط ينأ نب يلع نب نيسملا نبا
 0000001 ا ردم هل ةفوكلا لعأ نم عمللا مرت ناك حام

 00000 ١ فايف تام هلثم نم ديج رمشلا نم ظحو بدالاو
 نيتسو تس نع ةلهسلا دحسع نفدو ع5 ةنس لاوش يف تاكربلا يأ

 هلثم ردب هلعلو ؛ ص ْ )١(



 ”1/ 6 يرهزلا دم نب ميهاربا #

 امعاو ةنمأت ةدياف ريغ نم ةوالط لع مالك اذهو فلؤملا لاق.اهم لفقم 1ْ

٠ 

 أماو ابحيكصت يف هداهتجا ىضقتنا دقو الا ع اهملع تكي هنأ وه معو ا

 ثحب كش هيف'يش ىلع هبتك حد فصن وهاغاف ( مم ) امتروصيتلا ةبضلا |
 هذه ريغل اهماع لع وو حصريصيف ءاحن ابهتا هل تح اذاف هفناتس ايف هنع |[
 نايحنب ناورس وبا لاق .اهناكم مص ةبتك ةداعاو طشكلا فاكتتل ةمالعلا |

 ملع يف ةبطرقب هبامز لها ددرف يليباقالا ناب فورعم ا مساقلا ونا ناك |

 ةياهاملا راعشالا ظافلا يف ةغللا بيرغل طبضلاو يبرعلا ناسللا |

 كلذ له لحام لع اووي ناو اناني نكمل ةكراشملاو ةيمالسالاو |

 هيف شنوا هدلقت اذا نيبلا اطللا يف هسار ابك ار هيف دسالا ريثك نفلا

 هحايتحا عم هتفرعمو ضورعلا 1ع مدعو هلع فراص هفرصب الو هنع لداح 1

 ةيديزيلا ةنتفلا قل ناكو هيف عورش هل نكي لولو هب هتعانص' ”لاهأو هيلا |
 نيلوادتملا ءارصالا ىلا فلدزاف نعاطو رئاح ننب سانلا ىضمو ةبطرت

 خب دع «نكتساو خلا لا نأ لا مهالن نمو دوح لآنم ةيط ا ١

 ناكهنال ةغالبلا نم ًابناج همالك مقوف درب نبا دعل يناتسملا نمحرا دبع ||
 دهزف نيعوبطملا باتكلا بيلاسا يف رجب ف نيملكتتلا نيلعما ةقيرط ىلع ١|

 ينتملا رعش يف هءاتك الا ةفرعملا نونف نم *يش يف فلا هنا ينلب امو هيف

 نم عت نم ةلج يف يناورأا ماشه مايأ يف هنيد يف ةمهن هتقلف ريغال
 لا نكي ملو هب هتعانص لاكال هلعل )١(



 * يرهزلا  ىزءالكلا دم نب ميهاربا © شلوشلا

 يح بهذملا يرصن قارعلا لها نميوغللا يزيالكلا ءالعلا "”دمتنبا
 ليقف ولعل رخاالاو لفس اهدحأ نالحر يأ ذيمالن يف لاق هنا دربملا نع

 لوقب مث هب وبس ناتك ه نع ذأ يبأ ىلع ارق نامربملا لاق اه نمو

 يزالكلا ديم ن.مهاربانارش بل ' نالاقفينزاملا كردا دق يزب الكلا ناكو

  «اركز ندع ن مهاد «
 كب يبأ نع ثدح ” يقيباقالا نباب فرعي ا يرهزلا
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 د00 7 2/7 اذا ق.(ك) - ق : يضلا (0)  ق : يضلا (5)

 أ واعي اذهف ينزاملا لاقلوقب مث هيلع ارق يزبالكلاو لفسي اذبف جاجزلا لاق

 ظ ماشلاب ٠ ءاضقلا يلو دقو ةغللاو وحلا يف اياك ما ةنس ةرصملاب تام

 | ًاردصتم ناكو يلاقلا نع رداونلا ناتكب يومن !"يدمزلا نسما دمج

 أ رعش يناعم حرش باتك هلو هيلا فلتخيو بدالا هيلع ًأرقب هدلب معلا يف

 ظ يف ملكت ةغللاو ومتلاب هلع عم 09 :قديبحلا لاق ديح ننح ينملا

 ١ هنع ىكحو ةعامج هنع ىور "' امل دقتلاو ةغالبلا ماسقاو رعشلا يناعم

 ارآ قرألا نا نولاعت بدآلا لغا نم انخويش ناك ”لاق هنا هل دانساب

 ظ موني الغل فرملا ةعصل ةمالع كلذ نا ءاحو داصل ح< هيب تك

 ا آذاو حيحص فرح ىلع لماكف رح عضوف ًاصقن الو الاخ هيلع مهوتم
 م( ذا ميقس فرحلا :نا ةمالع ناك ءاح نود ةدودمم داص هيلع ناك
 1 َكِلَذ ىعسو فرملا لالتخا ىلع فرحلا صقتن لديل م ان ريغ فرح هيلع

 |ةبضلا نا امك ةءارقل هت "” مل اهب لفقم فرحلا نا يا ةبض ًاضيا فرملا

 ؛امظ ( ١ذ94) يضلا (0 ليلفالا بتكلا ضعب يف (؟) وبا طقس هلعل )١(



 "1 >6 هيوطفن دم نب ميهاربا 9 ش

 لوش هب وطقب تععس يل دجلا دعسولا لاق مزراوخ خرا يف تأرق .كذا ىلع ةلبانملا هتقفاوم هيلع جاجزلا ركنا ةرظانم جاجزلا نيبو هنيب ترجو

 كتمالس ماداو كءاقب هللا لاطا هل تلقف ينارصنلاو يدوهملا ىلع تلساذا
 اذه ىلا كب لمف دق هللا نا يأ ةءاكملا هب ددرا امتاف كيلع هتمعن ماو |

 هسفنل هبوطفن اندشلأو يل دجلا لاق ملسلل ءاعدلا هب دقتعاو تقولا
 ءاوهلاو اف ءاملا باطو يداعالا اهناج ضرالا ام اذا

 "'ءاوثلا اب.باط ضراالاكلتف - ” ىوهتو اهب بحت 0

 ءاضفلا نيضيغبلا عس الو ًاعسوشيعلاكنضبابحالا ىرب
 ءاملا ايندلا يف ءرملانيزو 2 ةيتيلح نينا نإ

 باتك . خيراتلا باتك. بتكلا نم هلو مىيدنلا قاحسا نب دمح لاقا
 يف منقل باتك  نارفلا بيرغ باتك. عرابلا باتك .”””تاراصتقالا

 للا باتك ٠ ءارزولا ”باتك . ةءارقلايف طزشلاو ءانئتسالا باتك . وتلا

 . يناوقلا ثاتك .رداصملا باتك . تادابشلا باتك. لاثماالا بل

 ابمالك قتشد برعلا نا معزي نم ىلع درلا باتك . نارقلالاثما ”باتك ||

 درلا باتك . نارتلا قلخي لاق نم ىلع درلا باتك . ضعن نم هضعنإ ||

 ملكتت برعلا نا يف باتك. لياخلا ىلع هضقتن يف ةلس نب لضفللا ىلع |[
 [لعت ال عبط ||

  يزيالكلا دمخ نب ميهاربا ع
 مهارباو يديزلا لاق م0 ةنس 6 تامو درمملا نع دخاو ينزاملا كردا 1

 ةعوبطملا :سرهفلاةخسن يف همسا دري مل باتكلانا ىلع لدي مجنلا(؟) ءاوطا ق(1)
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 د سستم مم <



 ١ هيوطغ دمج نب ميهاربا 6

 يلع تام '" تم اذاف رعشلا اماو اهبف انكرشي نم انهابف مولعلا رئاس
 نا لاقو . هدبع اناف هفرعا ال رب رطل تدب يلع بغا نملاقو ةقيقحلا

 الا كنم تأر اف يتتسلاج دق ةافولا هترضح دقو اموب يل لاقو هيولاخ
 ماتح دس رحل ذخا تنك دقو ينوئضو لاق مث يل عداف اريخ |

 ظ ملعاب ناكأم هللاو دادغب لها "ىرقم ماشه دجسم اذهلاقف رازبلا فلخ
| 

ملا للاع ينم عسضوف هللا تيصعو عفرف هللا عاطا هنكلو ينم
 نب ني

 ايش هنع تدتك دقو هيوطفت هللا دبع يأ دنع نم تفرصنا طاربق ىبأ |

 باتكلا اذه ام يل لاقفجاجزلا يرسلان ميهاربا قاحسا يبا ىلا تن |

 امهآرق الف هسفنل هءوطفن امهنندشنا ناتعوطقم هربظ ىلع ناكو هايا هتيراف

 ناكو ثيدحلا بيرغ باتكر بظ ىلع هطخم اهبتكو |هنسحتسا جاجزلا |
  0ظ

 رطم ارحم نكلو قاب مايالا ىلع انلصاوت الربيع 
 عوزتلا يناد هتاعور ىلع هارت نكل هتود ”كعورب

 عوجرلا نسح مهلصو عجرمو لالد مجرم قاشملا دك
 عيطلالععاطملاكاذ ىوس اباضغ قلن نا هللا ذاعم

 ىرخالاو

 مولكلا رثأ هب هجو ىلا رظناف يردملا هناش اولاقو

 موج الاب ءانسلا حنسح أمو هيلع ترث هيام تلف

 "| ىمسملا وه مسالا نا ةلبانخلا لوقب لوقي ناكه.وطفن نا يتاغرفلا 8

 كوعدي ق (7) (4) تانلا تاضور يف باوصلاو : تام ق )١(
00 



 وعلا * هيوطغن دمح نب ميهاربا 9+

 انرصع لها |
 تلخت كو دعولا فلخم © 22 فاخت اي كداميم سا 5 0

 فصن.ال لعفلا مولظ الو بذاكىلع وعدا ال ترصدق

 ناكو . هل رعشلا ناو هفلخاو هدعو ناك مالغلا نار ضخ نم دجا كلش اف ا

 حالاصاب ثرتكم ريغ نايعالا ءايلعو ءالعلا نايعا نم هنوك مم هوطفن |
 سابعلا نب دماح ساجم امو رضُخ هريغي الف نائصلا هب طرف ناكف هش |

 انرضحا مالغاي دماح لاق هنانص ةرثكب هزاسلجو وه ىذاتفردتلا 0 ا

 اوكترف ءاسلملا ىلع هراداو كترَمتُف هسفن ريزولا ًادبف هن ءاؤناكتلا ظ

 هنانص لوزيف كترمتب نا هب وطقت نم دارا هناو هيوطفنب دارا ام اونطفو َ

 ىبأف هعجارف هيلا يب ةجاح ال هيوطفتن لاقف هركي اع هيجي نا يغ
 انيذأتل اعيجج انكر © اعا همأ نم اذك ضاعاي هل لاقو ظاتغاو تماح دتحافا ١

 ثيحولا هودعلا وا ىنع هوجرخا لاق مث انزو كل هللا ماقا ال متي كلا

 هن وطفت رعش نمو هخم ران يف هللا ديبعدمح وا نارشنا لاقو. هب ىذأتالا ظ

 تيجباعالاب ياسا نامل لا بيدأتو ل بقع نس 1
 فلل ركلاتاوذتابئانلا هدفا رهدلا لزب يدأن مك ٠ ظ

 بيحربو ليهأت نيب ردعم بدأ الو نيد يذ ريغ“ ى أو 1

 بوحي ريغ ءاطع نم هنكل نطف اهلاتحن ةليحنمقزرلاام ١
 ناسنالا سوسوب مك يف لولهيل ليق هرداون نمو رداونلا ريثك ناكو لاَ

 لاقق كلاخ ةيواعم ةعيشلا نضمبل ليقو لاق  ةلحملا نايبص ىلا
 | اما يوطفت لاق يبرثماريزولا طخ هيلا م الاو ةينارصت يأ يرذأ

0) 



 6 هيوطفن دمحم نب مههاربا 1

 هيعدخا يف عفصلل لهاتسم همسا فصند ىعدب رعاشو

 ] هيلع اخارص يقابلا ريصو همسا فصنب هللا هقرحا

 ا فرعل ف نيساورلا برد ىلا امون هب وطفن نكي لاق ناذاش ناثدحو

 | ىلا قيرطلا فيك خيشلا اما هل لاقف لقبلا عيدي, لجر ىلا مدقتف عضوملا

 ]| ىلا ىرت الا نالفاي لاقف هل راج ىلا لقبلا 23 لاق 7 تف

 ظ لاقق هنم دد رب يذلا امو لاقف يلع يحا دق عنصو هل هل لعف مالغلا

 | لسناف هما رظب ضاعلا اذه هب '" عفصا ام يدنع اف ىلع قلسلا قوع

 ا هيوطفنل بيطخلا دشناو . هبي و ةفرع نبا

 اةرذجلاو هللا فدعو ءابلا +هتم ينعنعث ىوها نع تراجعت 53

 َ رظنلاو ثيدحتلاو ةهاكفلا هنم ينعنقيف ىوها نع تولخ دق

 ظ رطو مهنم "" رخآ صيف يىلسيلو 2ميسلاجا ناىوهاو حالملا ىوها |
 00 دلل | ١ دخأل . ةيسسمنايتا ال بملا كاذك
 ظ 0

 محرم نل وعلا نا هللا معي ام هللا رهفتسا

 ا مو ايس واخ او 2 ةلظم لك نع يل زواجي هبه

 .ملعلا عساو وحنلا يف اتيض اليخ ناكل اقق هباتك يف يديرزلا هركذو

 |١ 0 دججاوبا ينثدح لئاوالا باتك يف لالهودا لاق .رعشلاب
 رم لجر لاق لاقو هجولا ءيضو مالغ لخدف“ لمع وهو هب ولما

 ١١ (كلطتطسق عبط ) قاشعلا عراصم يفو : تولخ مق (؟) عفصلا ق:ص (1)
  عراصملا بحاص هكرت تبيلاو : هاوس يف هلعل (5 ترفظ دق ؟ ( ٠١5 صا ل١٠

 1 د



 يتلا يو يتحمم الا تفااعا

 . هسفنل يندشناو يتابزرأا لاق |

 ةنحم يملاب و ىولب ىوملب نك |
 هرساب رزمالا يشن لإ

 يتبابصو يتوبص يتتلمح دقل ||
 ' هفنل اندشناو لاق |

 ىولبلا تع ىاولب لب 01
 هلظ ىراال نم ىملظي

 يتنكلو تدل قا

 ىنضلا ىلع ىوها نم طلاس
 هلو لاق |
 راصباالا هندب دخ كل ا

 يبا يراذان نع ينبغن ال

 هرقب ديرد نا

 هلبجب ىعدا دق

| 00 

 هبيجي لاقف دبرد نبا كلذ غلبق |

 هب ووطفت لع يجولا لزا ول

 )١( قوقشلا ق 2

0 

9 
1 ١ 

 ّك
 م

50 

 بضغا ند لع ىرتا 5 ارا

 يب ةرفااو اينفات سال
 1 ءاش أمو ةايضنلا ءاغ اه

1 0 
 امتو داؤفلا ىنْضا أه قوشلا نم

 ىوكشلا نعساقلا لهدبو

 ىودع نم ك هيلع امو

 ىولبلاب ةحارلا بلطا ال

 ىوها يذلا هللا ذخاو ال

 راغا كبلع يتظحل نم |

 ةررجا باتك فنص امل هيف لاقف ةظامم ددرد ناو هيوطقت نيب ناكو ا ا

 3 و مول هبفو

 هررقجا باتك عج

 هريغ كرك هنا دي| | نيعلا ناتك وهو

 هيلع اطخس يحولا كاذ ناكل



 ظ :*6 هيوطفن دم نب ميهاربا © 4

 0 ركب يبأ رابخاو باتكلا اذهل فلؤلا لاق. طرش ام ةئس هيلع انزغ
 ظ | هيلع فهمف تانكتلا اده يف ا 011 دا دقو ةقئاز ةعلم رشا دؤواد

 00 سيشل 0 دا !ةدتئا امو يئابزرملا لاقاد كجستو «ترطت
 ١ هنانجو يف تبنلا ضغغ درولاو هنأظخل يف لوحي روتفلا حنغ
 | هتافص ضع عولب مورت ناوا هةصو نع ىرولا ةنسلا لكتو
 '00 نامزع نمادصلا لوط نكل ٠ ةرطخ الا فاعسالا فرغيال
 آ00 اول يف لمل غوسيال ل٠ .اهذانتمي الو من ميطتسإل

 ظ ظ هسفنل اندثناو لاق
 || اضغلا رج ىلع ولو تشا اله ةلحر عمزت تناو قارفلا ركشن |

 أ ىضم دق ام ىونلا كل درب ىسعف 2«ةرمسح ته وا ربصلاب دع 7 كولو

 آ هسفنل أندشلاو لاق

 00| قرا كلظ ىلفق بنا: ةلز رم يبلانا
 ا | هذلاكنمنافئايلطا تنا امناو كددن يف يحورو ىلق

 أ يدشناو نيتييلا نيذهالا هللا ديبع وبأ دروب لو باتكلا فام لاق

 ١ هيوطفت لوق نم وها معا ال اب هعبتاو اهنملوالا تبيلا ءاقدصالا ضعل
 ظ اند معو أ
 0| 2 زل كاوف ابحت 2 ىتنتت تءنص ام كنشحو ال
 ظ بفذذلا ءيسملا اناو ىذرأ كلو بلك ةءاسالا نم ءيربلا تنا

 ١ بهيغ ليل وهو كرعش داوسو علاط ردب وهو كبجو ةأيحو

 فهرملا هاعل (5) ذعف الك هلعلو لصالاب اذك )١(



 مث. * هيوطغن دمحم نب ميهاربا

 عماج ا نيسحلا ابا ىوم دوواد نا ناكو مان" فاصنو 26 ا

 هلع هب وطفن ةفرع نبا ناكو فاتلا ىلا هب ىضفاىوه ينالديصلا |

 ملعت نم بح لاقف كبام يديساي تلقف هيف تام يذلا هضرص يف هيلع
 لاقف هيلع يس ف كعنع ام ت تاقف ىرتام ينثروا 0

 وف حابملا اماو هنم هللا دامت و امل اما حابمو روظحم ناعوت عاتمتسالا

 ين نعيناثدحلا ديمس نب ديوس: ياذحا لاق مث .ىرت امىلا ينريص يذلا |

 لاق ملسو هيلع هللا للص ي كا: ناب نئابع نا نع دهاحم نع تاتقلا ئحا ا

 قافاو. ةعاس هيلع يتغل 2 ةديقن تاماتمام 2 و فعف مح نم ]

 اذهو عطقاا دق كنيمح قرعو ا دق كبلق ىرا هل تلقف هذبع حتفف ٍ

 لوّش اشناف ةيفاعلا ةراما |

 نيج ىح نوكساه غو يتايلسو يحال 0000
 ينوعدووءاعدلا يف اوضوخو ٠ .اكبخا" نط يفرح ل
 نينالا نع تفعض ينكلو متس فعضل نينالا عدا رف

 عزجو هيلع عجفت هيوطفت نا لاقيف ٠907 ةنس يف كلذو هنليل نم تام مث ظ

 ليقف سلخ ةنسلا دعل ررظ مل ةلماك ةنس سأنلل سلجي و امظع اعزج َآ
 دوبع ظفح انيراحت دقو امو يل لاق دوواد 0 رك نا لاقفكلذ ف 4 ظ ٍ

 ةلءاك ةنس هقيدص ىلع باست, نا قيدصلا بجيام لقا لاقف ءاقدصالا |
 ديبل لوقب المت |
 رذتعادقف الماك الوحكب. نمو امكيلع مالسلا مسا مث لوملا ىلا |



 ١ ظ * هيوطغن دم نب مههاربا © م.

 1 هيلع لصو ةفوكلا باب رباقم يف نفدو ءاشع هتزانج ترضحو ممم ةنس ظ

 ٠' حو قالخالا ةرابطط ني لاكو لاق ةعسولاب بضخ ناكوب"” يراجربل
 1 هانيقل نم ادحا اهلع تدهاش ام 1 ّط ه.ورب امف قدصلاو ةسلاحلا

 .[| عماجب هت ينعي نوسمح ذم ةناوطسالا هذه ىلا تساج لوقب ناكو

 | دحسع هسل يف هه ئدتيام لوا نآرغلل ظفحلا نسح ناكو ةئيدملا

 ٍ كلا ّْ ” مصاع ةما ا لع نارقلا ؛ ئىرش نا ىلا تاودنلاب نييرابنالا

 1 عيج كلذ لولا هيفاشاو يتاهصالا دووادسهذع 17 ابق ناكو هدعل

 000 قلمشال اقوم ةئل هتك لها نم ثيدحلا يف ادنسم ناكو هنا

 300 000 0 ربما قبيس ناكو هوورامرئاش نم يش
 | ةءورم هل تناكو ءالعلا ةافوو نامزلا خيرات ساننلا ماياو ةريسلل ظفخلا

 | يف ”' ةيدبي زاب هل ناكناتسل يف نحو اهون انيلع مهم دققاو فراظو ةوتفو
 | تضبقشاف لدبن لاح ىلع اًتارف ةئامالثو نب رشعو ىدحا وا نب رشع ةنس

 | هسفنل اندشنا مث فس *”دببتلا ىلع لفاغتلا يف لاقف هيلا رذتعا تبهذو
 ظ ملكلا طاقسموقلا ىلع يصح محلا ىلاع نيغ قيدصا ادل

 أ مشحلا مسح سانلا عتمتسا 5 ءيش نسانلا عتمسا أم

 || اهار ىرج امو لزغلا يف تاعطقملا رعشلا نم لوقي ناكو ينابزرملا لاق

 أ ةيافكلا سح هللا ءاش نا دعل مف كلذ نم .دروئسو نو دأتملا لوش 4

 ظ ةدوم ينابصالا دوواد نب دم نيبو هبوطفت هلل م يبأ نيب ناكو

 يرابلا هلعلو فرح نيمسالا الكو ىراهجرلا نبا (81) تشربفلا يف )١(

 ظ لذبتلا هلعل (4) دادغب يف نيتاحم مسأ () افخلل ق (؟)



 ا © هيوطفن دمحم نب ميهاربا 3+

 ةنايدلا داسفا نم هايأرو ةعب رشلا لاطبا نم هالواح امب امهيلع يدوتو |

 لعفق امهءاسجا قارحاو امهسؤر بصنو امهلتقب نينمؤملا ريما مدقت مث |
 ةراماو ةراظنلاو ةماعلاو ةصاخلا نم دهشع كلذ |

 «( هيوطفت دم نب ميهاربا ا
 نب .بييح نب. ةرينملا نب 'نايلس نب ةفرع نإ دم لل ل
 وبا هتنكو طساو لها نم يدزالا ىتعلا ةرفص يبا نب كبلا|

 هتمداو ””هتمامذل طفنلاب هأبا ًامبشن هبوطفت بقل 3 يلاعثلا لاق هللا دبع ا

 يرجو هيلا ومنا ف ا ناك هبال هيوبيس لاثم ىلع بقللا ردقو ا

 اودشناو هباتك حرش سردبو هتقيرط يف 1

 هوطغن . ىلع وحنأا لزنا ول ظ
 ءايلا متفو واولا نيكستو ءاطلا مغب هيوطقن ماس نبا هريص دقو لاق ظ ا

 لاقف[

 لضفلا وذ هللا هيلع لبص .. امدآ يبا موتلا يف تأ ْ ١

 لهس يفو نزح يف ناكنم مهلك ىدلو غلبا لامف

 يلسن نم ةيوطمت نكنا قلاط مهما اًوح نأب ظ

 اهريغو دربملاو بلعت نع دخا ثيدحلاو ةغللاو ةيب رعلاب اناع نا |

 هءويح نباو يتابفصالا جرفلا واو يتايزرلا هللا ديبع ونا ةنع ىوز |
 تامو لاق +44 ةنس يف دلو لاقق سبتقملا يف ينابزراا هركذ مريغو ١|

 لوالا ميو 0 نم تلخ ةليل ةرشع ينال ءاعبرالا مى هللا همحر ١

 روهش ق(*)_يلاعثلا (5) "4 ص ( 1١مى51/ نديل عبط ) فراعملا فئاطل يف )١(



 # نوع يلا نب دمحم نب مهاربا © 28

 ال كسلا ١١ دب مح ةلمج سيلتلاو لافللاب ةنوحشم سلدنلو
 أ اذه هبحاصو رقازعلا يأ نبا مما يف ءاهقفلاو ةاضقلا يلع وبا ىتفتساو

 ظ دجوب ل نءو ةبطاخمو نفك هل تدجو نم هبهذم ىلع نم رئاسو رفاكلا

 أ مهطوطخ كلذب اوبتكوهءامد اوحاباو مهلتقنمهنم ىتفتسا نم ىتفاف كلذ هل
 ٠ هبحاص لنوع نأ ناو نيعللا رقازعلا يبان. راضحاب نابؤلا ريمأ نماق

 | نم لز اع ظعتيو امهم عمس نم اههاريل ادلجن ناو هعبابو هبيرضو
 '| ربع رفازملا يلا نبا ةييورب ناد نم نيبتيو امهتحاس باذعلا

 عند اة ناك اوفت ءاوع مفدل ًارداقناكول هناو هسفن ةسارح نع

 | هيكك نع يدنالا ضبقل ًابر ناك ولو هدسج نع رضلا فشكو

 || مزملا نرم هيض اهف ةبورلاو مزحلاو رابظتسالا نين.ملا ريما ددجو

 أ ءاهقفلاو ام لودعلاو 1 مالسلا ةنيدع يضاقلا دمحم نب رمت رضحاو |

 | رقازعلا يبلانبا عا نه فشككا امم مدنعامع مطأسو هسلجم لها نم
 | يطتو هلتقيف اهمار ىلع ةفاكلا تماقاف هتلالضو هيغو هتوعد لها روماو

 نينمؤملا ريما نع كلذ يف كشلا لازو هلثم سجرو هسجر نم ضرالا

 .لالضلا اذه لالذا نم حضو امو ءابقفلاو يذاقلا عامجاو أ.تفلاب

 ضرالا يف داسفالا نم ارزو لقثاو مظعا كلذو نيدلا داسفاو نيلسملا

 | لقا ىرجلا اذه ىرج نم قمتسا دقو قحلا رينب اهف يمسلاو
 ركنملا اههارب ثيحن نوع يبا نبا بلصو هبلصب نينمؤملا ريما زعواف
 ' مالسلا ةنيدم يناج دحا يف ابلصف فقاولاو زاتملا امبظحا.و فراعلاو

 مالسالا ق (؟) هتباكن هلعل )١(



 0 * نوع يبا نب دم نب ميهاربا

 يناقسو هنيدحم ىلع نمو ينانداو ينب رقف هيلاترصف ةادتبا يناعد ريبكلا | ظ

 يل هئاطعاو ةتليبلا ةلالا هذه عمو برقلا ةباغ ينب رقو هديب دبج دعب

 كي ع كو علف ناك رسك لك نع يبق '" اص دئتف ينلخا كلملا

 ايندو انبد يحالصماغأب يالوم نع نا وجراو جالثلاب هلعفب ملام يب لعفو |
 لاح لك ع ريسقف يتاف لضفتلاو ناسحالا يالوم لأساو يالوأ ةثلاو

 يل ل يف ازعو قوح لك ف انمأو قيض الكا يف ةعسوب هنم وجراو |

 هلع هيف ميحرلاوهيلع رداقلا ودو هلعا الام هب ىلوا وه امو دئادشل اناماو ظ

 هلا انا نوع ينأ نا عار لكل مو يبسح وهو هنأسحا ليججو

 ينأ نبا ريبكلا يالوم هلوقب دارا سيش نبا ناو هل اهنف ةبطاخملا ناو |

 .هبدهشاو هطخ كلذب ىطعاو مساقتلا نب نسل جالثلا هلوعب و رقا زعلا ٠

 ١ 5 هسعا يفاررظتسم هرغك يفارصبتسم لجولا اذه 3

 نم ٌؤربتلا فاك هنا تح هكفاو هكرش قاض يف ايضام هيغ قير

 دار نم عنتماف هردق ام رغصي "” ةنبع هلينو هللا هنمل رقازعلا - ا ا ظ
 0 ىلا هدب دش اصيحم دج ل نا ىلا ىصعتساو هلع ف0 ا

 انلعم لافو ىداالا ةلياماو نق ققرمو و9 نالعاو ميركتو ريقوت |

 نه هئارظن طوطخو هطخ دجو ام ىلا اذه .يالوم يالوم تفاخن ريغ |

 هذه هتعسر ام ىلاو نيش وذ ابلمتحم الو نيدلا يف غوسنال يتلا ر اكلنا

 اهنلمأت اذاو ةوابغلاو ةلاكولا لها ىلع ابب تهوم يتلا ةيعدالا نم ةقرفلا ٠

 ركم اب ةبوشم ةميرشلا يف فلا ال ةنيابم تدجو دءاورلاو ةيورلا ولو |

 ةناهاب هلعل (؟) ريج هلعل )١(

 (*ور



 | يبأ نبا لئسف . يتناجا هب هأساو يالوم لضفت ىلا ةدودمم ينيعو هدعو
 ' ن لع نب نيسملا طخ هنا هدب بتكف باتكلا كلذ نع رقازعلا

 ا ' قفا هللا نال كلذ ىلع نوع يبأ نا قفاوو نوع ينأ نا ىلا مساقلا

 | فرتعاو لبا نم هل تتتك أم ةداغ هافوو لمحام ءادر هادر و هنم نكمو

 رس 000 د سارا ظ
 ظ

 1 كرابت ا و, نانسفالا :تطاخم م 0 هبطاخ هئارطن ضعي ىلا 0 9
 أ!( ير ناك تئش امو ءيث لكو دجلا كل الوصف ضعب يف لوقبو ىلاعتو

 00000 توف . كلي رو كف رشن لع دبجلا كلو اهنم رخآ لصف يفو
 | ةمقر تدجوو. اهنحصب لودعلا نم ةدع هسفن ىلع دهشاو اهم فرتعاو

 |١ آهف لوقي اذه توع يبأ نبا ىلا تايزلا ” بيش نباب فوردملا نم
 || هنآنتماب هناسحا ليججوهلضفتوهتمحر و ةفيطل يدنع يالوم دئاوع يالوماي

 || لضفت امم ناهدوج هلآساف ةمحروهنم ”ٌلضفت ىسانتئاو لاح لكل ع“ ع

 1 ملصاو هتيفاع ينسبلا دق ةنطابو ةرهاظ ىلع همعن ناف هايا ينباسي الو هب

 ا هنم ربكأو ربك الا ءانغلا كلذ يفو ةعانقلا ينقزرو يدلو حلصاو اع

 أ | يالوم ناف هلضفت الا هعسب الو رككد ىزاجنال مظعرماب يلع هلضفت
 -ق (4) ثيش هلعل (") هءاوع ىق (؟) هنم لضف قمق )١(



 2 6 نوع ينا نب دم نب_ميهاربا *

 ةالصلا كرت نورفتنيو' ميبهذم :نع ©” دودصلاو مب ليلا زل

 عمج نا دبعلا ىلع هللا من نم نا نورك ذبو لاستغالاو مايصلاو ا

 ةصخر وا لوانت لاحم الو ةنسلا ىلع مموزتب نوك انتيال مهناو نيتذللا هل |
 شيررق ءازبك ىلا ثعب مالسلا هيلع ادم نا نولوقيو جورفلا نوحيدي ١

 مهملاطأم ةركسملا نم ناكف ةينا مهسوفنو ةيساق مهيولقو برعلا ةرئابجو || ظ

 جورف ةحابا يف سانلا نحتمي نا ناآلا ةمكسملا نم ناو دوجسلا نم هب ||

 مرح نمو همحر ىوذ ءاسن لجرلا ةسمالم يف مدنع ءيثال ناو مبمرح |
 مهدحأ ب تلطخ هنا نورك الو هيهذم ىلع نوكي نأ دعل هاو هش دص ظ

 لضافلل دال هاو ا أمم ثعبيف هيلا اهدربو هتمرح هيحاص نم أ

 أ هذه يف هل رقازعلا يبأ ناو هيف رونلا ويل لوضفملا حكشب نا مهنم |

 كلذ ىلأ ىتم هنا لاقو ةسداسلا .ةئساحلا باتك هاهس "7 باتك ةلضللا
 ؟”سسسانلا قفني ناك ذا ”ةأرصا اذه دعد ءيجي, يذلا نوكسلا يفسلق با َ

 نوعدد و نييسابعلا 5 يف اموري م نييبلاطلا' ”ةرابا نورب هعم نمو هناو |

 مايك دوو مهيف ر فرو رهدت قطا ناك ذا مهريغ نود مهسفنا ىلا ظ

 ىلا هنا ليق بهو نب ناملس ن هللا ديبع نب مساقلا نب نيسملا نه ظ

 هوحو دحا نوعينأ ناب فورعملا مجنلا يبأ نب دمحا نب دمحخ نب ميهارب|

 نيكسملا جالثلا قوز رص همالغ نم ىرشب ىالوم ىلا هتمجرت ةبرقازعلا |
 لوش هتمحرب ةيفاعو ريخ يف هنيو هنيب هلل ممجل هلا لضف يذلا ريقفلا أ

 نم ةءاربلا هلعل (5) خسانتلا ققحح هلعل 0 اباتكى (؟) قودصلاو ق(١)
 نم هلعل (5) ا نييبلاطلا



 6 نوع يبانب دمحم نب ميهاربا 2

 | اهدعب امهتداعب " تقرفتو هسيلباو مالسلا هيلع نابلس يف تعمتجاو
 ١ ىسيعةدمالت يفت قرش اباغالو هسيلباو مالسلا هيلع ىسيع يف تعمتجاو

 || هسيلباو بلاط يأ نإ يلع يف تممتجاو مهعم ةسلابالاو مالسلا هيلع مهلك
 3 فصيو هسيلباو رقازعلا يبا نبا يف تعمتجا نا ىلا اهدعل تقرفتو
 | رطالخان .دحا لك يف هناو ىنعم لكب "يش لك يف ربظي لجو .زع هللا نا

 || ىمل مسا هللا ناو هدهاشد هن اكهنع سيغي ام هل روصتيف هبلَش رطخم يذلا

 ! ناوهللا ىعس نا ""ةنل لك جوتس اذه و "ممل وهف سانلاهيلاجاتحا نمو

 ا ] لاول 0٠00 برعبا لوق,هللا هنمل هعايشا نم دحاو

 يبأ نب ىلا ءاهتنالا ىتح تالف بر نالفو نالف بر ينا لوقب مهنم

 | برا ةيوبر ال ةملآلا هلو بادرالا بر انا لوقيف هللا هنعمل رقازعلا
 أ 01 لب, ىلع ىلا |عنع هللا يضر نيسملاو نسما نوبسنب ال مهناو يدعل

 ا الو دلاو هل نكي ل ةسوهاللا هل تعمتجا نم دال دع يضر بلاط

 1١ لوعدي_ مهنال نيئئاكلا اعيلع هللا لص ادمشو ىموم نوسن مهناو دلو

 ادم لسرا هنع هللا يضر ايلع ناو مالسلا اعيلع ىو« لسرا نوراه

 أ هيلع هللا ىلص يننلا لبما الع نا نومتزيو اههانافن لسمو هيلع هللا ىلص
 | يهو ةدملا هذه تضقتا اذاف نينس فهكلا باحصا مايا ةدع لسو

 | هسفن كلم نم لك ةكئالملا نا نوفصيو ةعيرشلا بلقنت ةنس ه٠
 1 0 مهتلح لاحتّاو مهتفر عم ةنلا ناو مهقح ملا ناو ءازو قلبا فرعو

 اوه نملاطقس هلعل (4) لصالاب اذك (» مهلا هلعل 507 - ىق ()
 مويلحن ىف (5)



 .ا 6 نوع يبا نب دمحم نب مههاربا +

 هيف ةهيشلا فاشكتاو راصبتسالا يف ماعنالا دعل هيلع هللا دح نينمؤللا |

 ل غلبو رمشنو كلذ يف لعوبأ درجتف راصبالاو بولقلا نع |

 ونأ فقوف ةروصلا ةياج فرعنو ةقيقحلا ىلع علطا نم لك هيلع لاثناو |
 لوالا ةملآلا هلا هناو قحلا قلل هنا يعدب يرقازعلا ” نا ىلع ىلع |
 ىعديرو ىنعم لب هيلا ىصوملا ماتلا قزارلا قلاخلا نطابلا ىهاظلا ميدقلا |

 هللا نا لوقي و مسيسملا لجو زع هللا ست ليئارسا ون تلا محيسلاب | ظ

 لديل دضلا قلخ هناو لمتحم ام ردق ىلع يش لك '" يف لحي العو لج
 سبلب | فو هقلخ انمالسلا هيلع مدا ف ع هبا كلذ نش هدودم ىلع هن ١ أ ظ

 قا ؛لغ لييلذلا نآو 1 هايا هثداضمل هيلع لدي هبحاصل اههالكو |

 لجو زغ هللا ناو هه.ش نم *يشلا ىلا برقأ دضلا ناو قا نم لْضْفا |

 ىلع لدي, ام ةزحعملا ةردبقلا نم ربظا ينوسأب دسج لكيه يف لح اذا َ

 ةينوسان ةسجخ يف توهاللا ربظ مالسلا هيلع مدا باغ امل هناو وه هنا |

 كلتل دادضا ةسلابا ةسمخ ينو هريغ هناكم ربظ دحاو مهنم باغاملك |

 تقرفتو هسيلباو مالسلا هيلع سيردا يف ةينتوهاللا تعمتجا مث ةسنملا َ
 مالشلا هيلع حون يف تعمتجاو مالسلا هيلع مدا دعل تقرفت م اهدعن |!

 اص يف تعمتحاو هرث ذ مدش ام بسح ا|هتبيغ دنع تقرشو هسيلباو 1

دور“ هسيلباو مهاربا يف تعمتجاو امهدعب تقرفتو ةقانلا رقاع هسلباو ظ
 1 

 مسرلا ىلع تقرشو نوعرف هسلباو نو راه يف تعمتجاو أامهدعل تقرشو |

 اباغ امل تقرفتو تولاج هسيلباو مالسلا هيلع دوواد يف تعمتجاو |هدعن ١

  ق (؟) ىرقازعلا نبا يلع وبا ق ()
/ "8 

3 ١ 

ٍ 
 او 1



 *# نوع يبا نب دمح نب ميهاربا مي“.

 نكمم نع زجاع وهو تازجعملا ىلع ةردقلاب مشو اهب لهاج وهو ظ
 ' ابنم ٌؤربتلا رمضن وهو دمت لا ند يف ةقثلا لحتنيو اهئيبمو ءايشالا

 "”ىرصنيف نويعلا ةرهاظ قمرب هبضعيو راسو هيلع هللا لصهبسو هانشدو

 ةذملا يوذ نم 00ركلا ةليألا هتلدا ىلا نونظلا هنع

 | مهجملو اورشاف مهاحلاو اورطبف ميعنلا مهفرت دق راكتحالاو ةورثلاو راسبلاو

 ا .امنولعجم ةصخر كلذ يف اوسّملاو ةلغ ل لا اهولوتو ةذللا راح يف
 أ 0 حا تيرخ خو ةرصعو ةدمع مهسفنال

 املثم يف نوضوخ و لطابلاو:قملاب مهتاوقا نوبلطي مهف مهتالاح تفعضو
 ا ىلعنماو تامرحم ا محل لحاو علا ميحايأف لئاملاو داما عم

 ئ اعون الو نونفلا 0 انف 0 و رومالا تاياغ م رومورورغلا ك4

 || هل نادا تح هيلع مهم ازع ذحم#و هيف مهل حسف الا ةيزذملا عاون الا نم

 ىلع برضو نوبقش ال مبف مهم ولق ىلع نير قلخ هعياشو هعاطاو هعبنأو

 مهني ليحو نورصببال مهف مهتيعا ىلع يطغو نوعمسال مهف مهماذا

 أ ءامسلاومبسفنا قلخ يف ركفتلاو ريدتلا اوسناوز ووعرال مهفدشرلا نيبو

 ا مهرو مهقلاخ هنا ىلع موعمجاب اوقفصاف بلش ىتلا ضرالاو ميلظن يتلا

 | لعش و ريغلا نم ءاشام ثدحنو روصلا نم ءاش امف لحن مهميحشو 0

 || اومحجزو ةلطابلا يواعدلا هل اوعاداو ديعل الو بيرق هعزج الو ددرب ام

 | يبأ ىلا, ”0لآ 0 لأ| ريمأ ريظتساو ةلضفلا تالا هنم اون ونياع“ مهما
1 ٍ 

 5 الثام 30 است حنابقو هتاهيومت ىلع نيعلل اذه ةقفاوع ىلع
 ا

 هلآ ىا97 فرصف مل (0) ظ



 51 6 نوع يبا نب دمم نب ميهاربا

 ىلع ىرجو مهتتس ىدنقا هئافلخ لحم '” هلحاو هئايلوا ثاريم نينمؤمل

 هلهاو مالسالا ىلا داعو ررض مفدو ةحلنصم ىلا داق م يف مهلك اش

 عبتتي ناهدمعتب ةوثملاو همميتب ةباصالا وجرب يذلا ضرغلا لعجو ةعفنم ظ

 1 ريس ةعوملا يلو رافكلا نة ]

 لصح وكثروما نم حصيام هيلا ىهن ناو مرا ""صصقتب صاوهرابخا |
 ريمأريزو دم ىلع وبا رضحا نأ دعبي لف مروبجج نم هلل الج لح ظ

 رقازعلا يلا ناب فرعيو يناغملشلا ىلع نب دم هل لاقي 0

 1 هاب رافكُلا» وجوو مراغصو سانلا رامث نم هنا نينمؤملا ريما رعاف |

 5 ناو نييمعلا ن هم فئاوط ك تكور نضئا لزتسادق أ

 ككاو اموق سداحلا تعدواو كردي ملف ةيلاثخام يالا يف هت ناكدق

 ا ملطاو ةنم دابا ذاقتتشا يف ناو اف ٠

 00 هللا ىضرو هنالطو رجالا ءاغشا يف ةيوط ءاشو ةين ء افص ||

 رلا يف يهاضي وا ةيملالا يف عزان نا نم ضاعتمالاو ا 1 1

 0 صحفف لجعتف هترضح ىلا ريصم اب هنيحو لسرتساف هتيحانب هسنا ١
 يباحملا ةكلملل طئاخلا شيت هءرصأ شتفف همه لكوو نع نإ

 نينمْرملا ريمأ قفوو ةمالا ةياعر نم هيلا هللا هضوق اهب مئاقلا اولا 0
 نم اهيف ام ىلا لصوتيو لخدم لك نم لوقعلا ىلع لخدي لزب مل هنا لبا

 راع وهوةلخلا ىلا يمتنبو اهدقتعيال وهو ةلملا ىلا يزتعيو لصوتم لك
 ةضمافلا يملا جارختسا ققحتيو اهنع مع وهوةيملالا مولعلا يعدبو انما !

  ق () ضقنب ىف (9) ةلالجا مما طقس هلعل )١(



 6 نوع يبا نب دم نب ميهاربا 1

 لطع هئبس نم مف ىلا هيك هلبحت ام ردق ك
 لخبلا متاح اذهو ناك يط وخا دوجلا متا

 داوقلا دحا نوع يبأ نا ناك يناغرفلا دمحأ نب هللا دبع دمح ارك ذو

 ضبقالف الام هبسك او ةباوث نب دم نب سابعلا مثيحلا ىلا هيلا. دق نمت

 (”هلكو نم يف ناكو هئادعا عم هيلع انوع نوع يبأ نبا راص مثيملا يبأ ىلع
 ا هقسفو هملظل 4 ريصل ىلع الا مثيحلا ونا هيلا نسحي ملو 0 يبارادب

 | نا نظا نوع يبا نءا لاق .سانلا ىلع هطلسي وه ناك امهيلع هللا هطلسف

 | تقسفف هل امالغ ال0 ل لأق كلذ فيكو لبق ايدوهم ناك مئيحلا 1

 ْ وبا اراك ولو أملع ردقا و ام رج ال هدلو ما تيلطو كنركاسو هرب د يف هل

 0| 177 لابماب رثتيسم هللا لع درقم لوق اذهو هل هللا بضنل السم مثيحلا

 .جالحلاب نما ا نم ناكر هاوس هذخأ مث حو نعهّللاهلمجم لو هل ىلاعت

 00 ا راو عم ذخأو هتيبوبرب نماو

 تأرقو .ةدحاو امبتلع تناكذاو رقازعلا يبا نبا وهامنا جالملا لاق اذك

 1 اع هللا يصر يضارلا نينمؤملا ني نع دادغل يشك هاب هك

 ئ | يرقازعلا لتش ناسارخ نما يناماسلا لي صعا ن رصن نيسحلا ينأ +

 ايهذم عدلا َ وأ 1 5 نا دعلا اييفلاق نوع ينأ ناب قلعتبام تصخل ُت

 ا هب مهنم هللا ””رطضا نم رخآو ءاوهالا لهاو ةضفارلا نم مالسالا يف

 نم ربشاو عفرا هريخو جالحلاب فورعملا نم هللا همحر هللاب ردتقملا مقساو

 ريما ثرو الو همدسحو هبموع لازاو همد قاراو رك ذبو فصوب نا

 لصالاب اذك (4) لالطا ىق () لكو هلعل (؟) مْثيطا وبا همدق هلعل (1)



 5 / * نوع يبا نب دمحم نب ميهاربا ف

 نبل انق الف هعم ذخأ رقازعلا يبا نبا ذخأ الو ةفورعم بتكمأو ءايميكتلا ||

 ىبأو هيلع قصبب وا همتشل نا نوع يِبَأ نب ميهاربا ىلع .ضيرع لالا يبأ |
 نمناكو:هبحاصن قطاو لتقف ءاقشلاو نبملا كلذ نم ًافوخ ربظاو دعراو |

 ليق تبان لاف اروهتم لقعلا صقان ناكو ستكلا,تيلأ
 ةِيبو رااىعدا رقازعلا يلانءاب فورعملا يناغلشلا اعز دمحم رذعج |أ ناا

 نوع ينأ ناب فورعملا مجنلا يبأ نب دمحا نب دم نب مهارباو وه لتقف.

 كلذو احثنح تقرحا مك ابلصو اهقانعا تبرض مث طوسلاب ابرض هبحاص

 نم هلو . هطخ نم هتلقن #»» ةنس ةدعقلا يذ نم تلخ ةليلل ء ءانالثلا موب

 باتك.ةتكسملا تاباوملا باتك . '' نادلبلاو نيحاونلا باتك فيناصتلا
 لئاسرلا باتك.ن.واودلا باتك . رورسلا لام تم باتك ١ تاهل |
 ينبل ىلوم يرابنالا بتاكلا مجنلا يبأ نب دمحا نوع وبأ ينابزرملا لاق |

 ىنكي دجامو مهلك ءارعش مجنلا ين انا دجامو اص هاعو نوع وبأو مياس
 يجربلا لبش وبا ناكو جرفلا نب متاح يف لئاقلاوه نوع وبأو ليمدلا |

 هيف لاقف مها لبش وبا ناكو هيلع لدن ىار نم رس هتمدق يف رعاشلا |

 نوع وا
 للا ىلخ نم اسح قدأ .ةنطف هلخي هِي متظا 0

 لك.الا نم نما يفي راصف '. هنافيض نايملا ل

 لبش وا 5 مصع هلك .. ةعيض *ىرصازبخ ل

 تايبالاو امداع لجرلا مسا ناك (؟) نادلبلا رابخا يف تسربفلا يف )١(

 ( 711:1 ) يناغالا يف ةدوجوم ||
 تيس ل - |

 يالا

 ا



 ْ' الام نا. ندا دع نع سارا 531

 ”ىلعك .. انوا انك اذ خعراشلا ب داق .. .نيبنتلا تاتك -ةيالا: نول

 نم لتق نم باتك . ميهارباو دم بناتك نيتتسلاو زيبكتلا ةنارشألا

 ” تطلقا باتك. دم لآ

 نوع بأ نب دما نب دم نب ميهاربا ل ْ
 نبال تاهيبشتلا باتك سحاص قاحساوبأ ىناكلا مجنلا يبأ لاله نءا

 (/ فورعملا "” يناهلشلا يلع نب دم رفعج ينأ باعصا نم ناك نوع ينأ

 ىلاعت هملاهنا يعدد و هرصا يفولخي ناك نمو هناش لع ”نكطوبلا ناب

 فرعن طساو ىرق نم برق لهأ نمرقازعلا لأ نبا ناكو كلذ نع هللا

 00 كيرالا ٠ ك1 نإ تيان رك د دادس ابنك ناكو نائملشت
 هترود تناكو ناطلسلا يحاونب لاهلا نم ةعاملل دادغب هفاغتساف هن ةءانع
 اح لجو ع هلا حور ناو مبحلا هنا نوعدب موق هل نآكو جدخ ةروص

 ظ ةمئالاو ءامصوالاو ءايبنالا نم دحاو دحاو يف م ثيش يف 7 مدا ف

 اا امس اباتك مب عيطوافا هيف لح هاو يركسملا ىلع نب نسملا يف لح ىتح
 | يف هلتقف 59 يضارلا هب رفظف روجفلاو انزلا حاباو ةسداسلا "” ةساملا
 الك حام نوع يبأ نبا مهنم ةعامج ىوغتسا دق نأكو 9# ةنس

 اعتب تاكو اهف 5 مهلاومأو مهمرح هنوحيبي اوناكو تاهيبشتلا

 ظ

 ' ارثملا ةسرهف (©) هراخاو ديز باتك ةسربف (؟)' ريسفتلا ةطرهف 0( 3

 توقاي طبض اذك (6) (14:8/ ) نادإبلا مجعم يف باوصلاو ناغماشلا ق (4) ||

 هتباتك يف انتخسن بتاك طالغا ركذن مل باوصلا تين اماف نادلبلا مجعم يف مسالا ْ

 | ككناميف باوصلاو ةساما ق (7) سرمعو لاله هركذ اذه نسحملاو : نم ق.(5)



 الاعلان * ديعس نب دمحم نب ميهاربا

 ىسوطلا نيسحلا نب دمج رفمج. ونا" هرك 3 ةيمامالا يروبشا 030

 ةفوكلا نم لقتناو لاق همم ةتسش يفتاماهنا ركّدو.ةيماملا 0و
 هلو ةيمامالاب لوقلا ىلا لقتناو الّوا ايديز ناكو اهم ماقاو نارغصا ىلا
 .ةدرأا باتك-.ةفيقسلا تداتك . ىزانملا ناتك اههةرب) 20 هما

 باتك.نينمؤملا ريما ةعبب باتك . ىروشلا باتك .ناهنع لتقم باتك
 تباتك  ”زهبلا.باتك  نيمكملا باتك؟ نترشس 00 ا
 ةئاتخاو نامل ريع تامر نمار كاسل لتقم نبات :كازافلا ظ

 باتك. اهنع هللا يضر ىلع نب نسما مايق باتك .مدقت ام ريغ هب ورخو ظ
 باتك راتلا رابخا باتك,ةدرولا نيعو نيباوتلا باتك .نيسحلا لتقم ||

 ةدوملا باتك. ئئارسسلا باتك«نيمركسملا .لمفىفةحلطلا 02-فذ

 باتك ."ةغافشلاو ضوملا باتك ةقزملا,باتك" ىد
 نم لزنام باتك ريغصلا عماجلا باتك< هقفلا يف ريبكلا عماجلا |

 .ةءاصصلا نم اهيزن نمو ةفوكلا لضف باتك . نينمؤملا ريمآ يف نآرقلا

 ا" نيتعتملا باتك . .ريغص ةمامالا باتك ريك ةمابا 0

 . ردع رابخا باتك. ادتبملا باتك . ةيصولا باتك . زئانملا باتك |
 ”يرورحلاباتك,ثتادحالاباتك .رادلاباتك :نايعراب 00١١

 باتك<ديز ” تاتك ريسلاباتك : تاراغلاو ”ءافي 0000

 ىلذؤن ةدربف (#) ناؤتربلا ةسرهق (*) 15 ةعبشلا تك ةبر ||

 ةسرهف (8) رافسالاةسربف (7) روزا ةسربف (5) نينعتملا ق(0) يف ةسربف (5) ||(
 ] رابخا ||



 6 ديعسنب دمحم نبا  ربدملا نبدمم نب ميهاربا # 1_2

 ريدملا نبا وحم . يناروحلا يماشلا

 دا نب ىم وخا هل تدصق ا هباونا ىلع

 نبا ناكو ريما نع ةمكحم وا مؤللاب ةببضم هباوبا ينعي دا نب ةبض ينعي
 لا لي © روكتلملا

 دحلا فلل نقلا اخته ايون هئم كراعا ملنوخا

 : 0 توا

 دعلش تنل كم ال دجون ملف تفز نيح كما دارا كوا

 ةفورعملا ةليبقلا مده نب دعس نب ةردع دب رب دعس تنب

 دبزي لسع نمكيلا حا لاد ريغ ءاحملا يف ددزو

 دلجو بصعنم ناكاماذا الا دولا نمل كما

 درب نب راشد نيع كنيعو يتلا "يف كغ هللا ينارا

 درب كيرب راشد نال ىبعا ينعي راشد تر” تمألا يبعللاو برجلا رعلا

 ىممتا ناك
 *و لاله نب ديعس نب دم نب ميهاربا

 .نب ةدقع نب فوع نب ريم نب ورم نب دوعسم نب دعس نب مصأع نبا
 وخا وه دوعسم نب دعسو يفوك هلصا ينقثلا في نب فوع نب ةربغ
 سرفلا عم باطحلا نب رم مايا يف رسجلا موب بحاص دوعسم نب ديبع

 نئادلا هبجو هلا مركيلع هالو ينقثلا ديبع يبأ نب راتخما موه دعسو

 ([ناكو قاحسا وبا ميهاربا ةينكو طاباس موب ندا هيلا ال قتلا رهو

 ربدملا هلعل )١(



 س١ 4 ردنا ندم نب فاما
 بوطظق هجو الا ارظان الو اسلاج را ملف اقاتشم كشنا

 بيقر روضح وأ بيبح ضوم 2-ي اكوا ٍضتقم ىلع ينأك

 اده ىلع لخدا كحنو لاق اهأرق الق هيلا ابلصوا : حب بجاحلا تأسف

 دج ابا ثعمس ىلع وبأ لاق: يجئاوح ىضقو ينمرك اف تلخدف لجرلا |

 ضع مداني ناك دلل ثنا تأ سلخ يف ريزو وهذ ١ يلمملا ظ
 عجرف موه تاذ هدنع تنك لاق ربدملا نبا لاق هبسحاو فارظلا باتكلا |

 لاقت تنص ام.راذلا بردل لاقت وهام:يردا الة يشف ل
 رادلا بر يف تنيتف لاق و يحب 0 يحب ماقف نكي لو تبهذ |

 دق لاق يدي ذخأ مث كلذ نم تبجمف ايش مالغال لَه لو اهو اريغت

 يف يذلا ناتسسلا يف رودد حا هب ءاج ام يردص قيض |

 قانمدع كر درع نان هلل نتا وتاقفيب ام فخ هلعلف جرفتسو ايراد |

 مالغلا اده نا لاقف في رظذ وهو هتميف دقو كيلع مالغلا مالك بالقتناب ظ

 درسا مالغ قتشعب نحتمم يننا كاذو نوكي مالغ فرظاو ""فصحا نم

 همنعو هيلع راغب هوناو ةياع يبدعاس مالغلاو انناريج يف داحت نا وهو |

 سام هل لقف كانه هوبا نكي ل نا تلقو مالغلا اذه تبجوف ينم ١
 يذلا قي رظلا باوجلا اذه درف "مل يناردق يدنع كار الف مجرف |

 5 مالغلا ىلا تبهذ لوه هنا لاقف همهفال تنا 4 هدعا تلقف هتعمس ]

 قله اراب تنبت مالا: يح رس يج.. مالغلا ماقف كانه هوبا ن ]

 ل نادل لاقو امالغ الاه دو اشر نوكب فا بجي مالنلا اذه هل |

 0 ير صضعل ا روظب 10 فيصخا 00



 * ربدملا نب دم نب مههاربا 0

 دسجمب لضف هفاطعا ىلع ناك هبايث تزب نيح ًاعيجن ىدرت
 دقوم ماسي لل ٠ شاق ا قلذم نانبس: يف قادس :ءاضق

 < بناكسلا قاحا وبا ”ربدملا نب هللا ديبع نب دم نب ميهاربا ال
 قئارلا " مجنلا بحاص لسرتملا داوملا ىعاشلا لضافلا بيدالا
 نم جرخ امل هللا ىلع دمتعملل رزو مث ةليلملا تايالولا ىلون قئافلا رثثلاو
 ناودد دضتعملل داقتي وهو 7/4 ةنس يف تامو رصم دب. رب ىار نم رس

 دما هوخاوةبض نم هنا يعدي ناكو " نايسمتس نم مبلصاو دادغبب عايضلا

 ناطلسلا نم هتلزنم ىلع باتكلا هتدسحو مهماركو مهلضافاو' ةليح نم
 .اهلاوما لمحو 1 امماع ًايلوت م قشعهد ىلا هجرخا ىتح هب هو سعاف

 ربدملا نب ميهارباو خراتلا يناتك يف هنركذ دق سما يف نولوط نا هلبقو |

 ظ هوجم يلوصلا سابعلا نب مهاربا يف لئاقلا وه
 هم يىبر هدر ال همزالا نع ليوطلا نع

 همه نيلقثلا رصقا نم هناك 1+ لام :. قاكاد لا

 22 كانا لوس ولك نوم ةيسق الؤص جنك فا

 > انا ةرعش نمو أ[

 ارلعتفا ٠3 11 لزتنو . هتدشدن تركلا شاكاب

 اوطحش م اذا ناد توملاف مهيب طحشب يلق لبنال

 نب مههاربا تينا رعاشلا يوطنلا لاق يرذنلا نامل مظن باتك نم ظ

 اهبف ثدتكو ةقرو تذخاف هبجاح يل نذأي ملف هيلع تنذأتساف ريدملا

 . باتكلا ةلج نم هلعل (4) نيسماس هلعل (*) مظنلا هلعل (؟) - ىق: ص )١(
١ 
00 



 سءلمو دارعسم نصر ا يول لو :.

 هرصقو ريمالا ناتسف نيب 1 |[

 فرافر يف تدد 25 غارت

 ةزيزع ركب حارلاب يتردابت

 تنثثا الك ةيطوخ ”' ةيحيسم |
 اهلخ ةفارقلاب ”' يل ةليل كو | مل هاو اايوع ا

 7 ْ ا

 لزغلا يفاضيا هلو |

 ترطخ ىنملاضيرراعم ام اذا مير َ
 يل لبقتاهيف ىحاقأأ يتوخااي|
 هملكت يف يخارتلا كاذ نسح مآ ||
 هبنجم ما هأضر ما هطعب ما 1

 يثري لاقو |

 نيب سيلو ىلا ام نوها |
 احتار مويلا كقلا مل ناو يناو
 32 هرقش انيم هللا كن دعس الف

 ريطصم كنع يلام كؤادف يضن ||

55١ 

 رحبلا لحاس ىلا انح صم ريد ىلا ْ

 رضن سهز نم" ”ءا هزلا ةكربلا ىلا
 رجتلل رشنب يشوملا سدنسلا نم

 ركسلا نم قيفا ال ىليلب يراهن

 رجفلا ةرغ يف سوقانلا فته اذا
 رصحلاا ةقد نمرانزلا ىذا تكشت
 ردقلا ةليل اماذل نم تلن ال

 رطقلا لبس نم لينلاب تينغ ناو

 3 هباما نع لومتلا هلحا

 هيف لع كبش نم نيئار طخ مأ

 هلع 8 يداملا كاذ نسح 'مأ

 هبادت 3 هأون ما هفطع 3

 هيناعم نم ىنعم لك يقئاقاي

 دصرع سوفنلل ايانملا ناب

 دغيف كتي 0 اهايازر فرصل

 دسوب مل ىرثلا يف دخ رفعم
 : يزيرقملا (4) ةحيسم ىف (*) ءارضنلا ىزيرقملا (5؟) سود رب يزيرقملا(١) | :

 ةرفَش انم هلعل (7) اهايزر ق (5) هنيه ق :ص 082١( قا



0 
 لاقف حودمملا و

 أابماما ىعس ءابهش ةموملمو

 م ةيجوعالا تانب يجرب

 اهماغ ةجاجعلا 5 ىتو دوسأ

 مرا موق ءاضهد أمم تحبص

 ه.اوخا أف قوشل ةليوط ةهدصصق ةدوللا يف ةديصقلا هده لثمو لاق

 يمحو رصخت
 يرسل ةقرشم تراس نام رلاله

 ةءابص تكيكب الا تنراطخ اف

 مكسب الوبق تبه اذا ىينارت

 هود دهعلا الخ عيش ومس أمو

 ىصلا ةرغ ىلع اهانسا لايل

 اهدعا اراصق تناك نيل يرمعل

 ةصرف دوعل نأ " 5 عالخا

 دهاعع تع بأ عج حراو |[

 ا دك وأ ءارعالا يل ف

 تنمضن دق امو ايندلا ةزملا ىلا |

 رظنم نيعلل ناتسبلاف سقللابو |

 دياكملا

 « مساقلا نب مهاربا

 سعذلا هعئالط نم منع باهش
 ربصلا مبعورد اجيبملا ونب اهيلع

 ر.س ةيطخو ضيب ةيجنرس

 رفصلا اب ةفاوخار مح ىدرلا هوجو

 رصم ينك انس ىلا يتايح يدوت
 يردص ابلمح نع قاض ام ابتلمحو
 نشا كلذ يف كسملا يسن تممش

 يركف الو يريم نملاخ سيلف
 سهدلا ةرغ“”تفاو ذا انل تباطف

 رمعلا نم اهاوس دتعع تسلف
 رجحللا ةحار نم لصولا حور دقتنيف
 رك ذ ىلع ينم كفنت الوبللا نم
 ًارفقلاو ” دباكملا نالزغ دءاصم
 رسجلاو ريخاوملا تاذ اهنريزج
 رصقلا ىلا حيلخلا يطاش ىلا قبنا

 ١ (مبا:١1 ططخلا ) يزيرقملا (4) امايا ق (") عداخا هلعل (5) تقفاو هلعل | ١١(

 1 يحتم سس



 لإ 3 مداقلا نإ ميهارب | 3#

 قلل ةف نه هلا :سك لع أابص هتلزاغ دق انصغ ابصلا ىنث ا

 ! قنعلاو نيعلا راروحا لازغللو أهرجاعم انع ترثنسااش شمشلل '

 قدغو ايحا فسكي ردبلاو اههشن ردبلا لاقب نا ةمولظم |[
 قلف ةليل يجاد تحن اسمح اهئاوذ م فهحو نتملا لاجي ْ

 قدحلا ايس ف يعارب اهرون ةنلاح ءارهز ةضور اهماكأ

 برعلا يلا نس ىن2# 0 ةدلصق نم هلوق هل ثتعءمس أم بيا نمؤ لاق

 55508 مذتهاو نادخال# نه روعس امطاخ نيديعلا ةملاظا ١

 رج اهئانناوشح ايولق كيلا نيمدتك ايات"

 ورب ” الو لوعتلاب باظع ىربتس يقام :: 5 0 دنقل

 ل ملسلاو ناذوملا امل عاطا اشحلاةتافخف رطلا يجاس ماامو

 رتف هظل يف وطخلا ريصق نغغا 2 هوحم ديلا تصن اهاعر اماذا .

 رجحلا اهصنق نعينادع نكلو دلقمو ارظان اهنم حلماب ||

 اهحدم يف لو

 ركب ةداغوا ءافيه ةمعنم اهلا سيل ىلعلا راكبا هابصت

 سفولا ه1 لاذ نادل مذلا نع 2رفوم ريغ ضرعلا ناب لام 1

 هتاتكو هتغالب فصب اهف لوم

 صزإا هحشو 31 أضور فر داكك  افرحا ةغالبلا جابد حشو

 ركفلا بيغام باقعا هل يدبتو 2ةهيدب تالكشملا نويع بيصير

 - هضور ىق ©9لصالاب شايب ((0 رضح درب 0000|
 ف



 ليمج فصوو ريثك حدم دعل أبمؤ لوش

 * مساقلا نب مهاربا م

 اهتلازتك نا تنك هلم ةدوم 20-1

 ابل 0020 بك 7 اينح قوما" دعاذا

 ظ ابحعلا رصس يفرزف اهبنم بْن انا اهف
 | يريز نب سيداب ةلودلا ريصن نم ةيدهب 0م ةنس يف رصم مدق ناكو
 ظ لاق مث لهانملا اهيف ركذب ةديصق لاقف مك احلا ىلا
 / ملطي قفالا نا الل  ةبابش انشيل دق' ريش ناا اماذا

 مجري نيح نعاظ انيع رق م  انيعا لينلا ةزيج ترقا نا ىلا

 عيضملا نيمالا ناخ اذا نيما حصأ ةرب رسلا نوما ةيده

 عضوم ةريبظلل 7 ريتخا اذا ةفالخ ريرظ نسل دأب لثم امو

 عطقم قاف واسطخ باباذآذ ةيمتاح ةلود نم امل ريصن

 عقنم هيداعا يف فاعذ منو - همهسو نينمؤملا ريما ماسح

 ةديصق نم هلوق همالك حيلم نمو لاق

 ٌقطتنمو رصخ ابقوف نم فخو ١ اهرزام يوح '" ام تنحجرا اذا

 ام ق : ص (”) اليك ق(*) ادع ق(١)



 1 3 مساقلا نإ دمج نب مههاربا 0

 دم هوباوذ ارقلا فورح باتكف يطل ”ليمخا باتكاهنم ةنسح ابتكأ |
 هيف رك دد بابي هلو ءارقلا نم معلا لها نايعادحا قوفكلا 00 نبا ْ

 « بتاكلا مساقلا نب ميهاربا )ل ظ
 نيك فياض شاطر هل بقل قيقرلاو يناوزيقلا قتلا لرش ْش

 باتكو.تادلجم ةدعبرغملاوةيقررفا خئران باتك اهنمو رابخالا لع يف ْ

 ةضاسم. ىف كوالا مارا حايترالاو حارلا تاتكو د ديك ال

 مالكلا لبس سعاش وه لاق "قيصر نناهركذؤ تا ميرا كولملا ١

 ىلع يمشلا ةيسررلا هظافلا ىلع ةياتكلا حولت هبوق عبطلا فيطل هنكحم

 ننانلا::قذحا كلذ وهز رامخلا خيراتلا ملعو ةب ةءاتكلا ميسا هيلع

 نع ناو هرعش نمو نلا ىلا ةنس نر في ظ

 ةكتكل] سلاجم نع عطقا دقو ليمج نب رامج هيلا اهبتك تايبا ْ

 دهني

 ورلا ماسشاك ضيررق
 طلا ناجح نم ل

 دلا رثثكح روثنمو

 هترهز رشن يدهاف
 هراتممأ ل

 هدشأنب نيح لزم

 ىعرب خا هب. كابح
 املا وفص لثم قيدص

3 3 
 ب٠هاح

 هما و

 0 ميسل هشه ص

 ايلا دلل

 انين كنا تس

 ابدالاو ملع ل ثادنح

 لع اسنان
 ابحو يذلا ديفا نم

 أبطق 3 دق ءايمصلاب 3

 دقو ق (4) ابصلا ق (*) قتشر ق : ض (*) ليلخلا ق : تسربفلا ١(



 ظ 6# نادعس نب دم نب ميهاربا * ألا

 ظ رك أسع نبا ثدحو. نونع ناوخالاو نعال ناطلسلا لوقب ناكنيسملا

 | هدشنا ديشرلا نوراه .يدب نيب اسلاج تنك لاق يعمصالا ىلا هعفر اهف

 || عيبرلا نب لضفلا لخدف هراس ىلع سلاج يضاقلا فسوي واو ارعش

 | كيلع مالسلا لاق لخد الف هلخدا لاقف يرازفلا قاححتا وبا بابلاب لاقف

 ا الو كيلع هللا لس ال ديشرلا هل لاقف هتاكر .و هللا ةمحرو نينمؤملا ريما |

 مرت يذلا تنا لاق نينمؤملا ريمااي مل لاق كرازم ايح الو كراد برق

 ىلا راشاو كربخا اذه لعل اذهم كربخا نم + سول ريما اي لاقف داوسلا

 كدج ىلع مهاربا جرخ دقل نينمؤملا ريما اي هللاو ةلكرك ذو فسوي يبأ
 هل تركذف ةفينح ابا تيناف وزغلا ىلع تمزعو هعم يا مج رفن روصنملا

 ”0 و ودقلا نم هيلع تمرمع امم ”يللا بحا كيخا جرخ يل لاف كلذ

 ا( ارازم ايحو كراد برقو كيلغ هلا ملسف ديشر ١| لاقف 0006

 تعضوفامم ىتاف قاحسا ينال 3 فلا ةنالثرورسماب قاحسا ابا س

 نم لاق تلبقا نب نم هل لاقف كرابملا نبا هيقلف اهب فرصناو د

 يف ناكن اذ لاق ينغ اهمع اناو ريناندلا هذه يناطعا دقو نينمؤملا ريمأ دنع

 اب قدصت ىت> ةقفارلا قوس نم جرخ ا اهب قدصتف 'يش اهم كسفن
 00 ا مأام ل اهم ترصتخا ةريثك قاحسا ىنأ لئاضفو. اهلك

 ظ رك اسع نبال قشمد خيران نم زاجالا

 * كرابملا نن نادعس نب دم نب مهاربا اع

 فئص دقو قدصو ىورو ققحو رظنو حصتو نشك نم دحأ يوتا
 سس



 الذل 6 يلوصلا سابعلا نب ميهاربا

 وبا لاق هنم هقفا مهيف تبر ام هللاو مريغو نو وب | قاحسا وبا مهقل َ ١

 ينأ ىلا تكي نا.دازاف يعازوالا دع تنك قافلا ءاطع لاق حلاص | 1

 ثنكو لاق ينم ريخل هل هللاو هنأف هن ٌاداو هيلا بتكا نتاكلل لاقفقاحسا || 1

 هيلا ىتكأ بتااكلل لاقف قاححسا ينأ ىلا تكي نا داراف يروثلا دنع |
 لاق ميهاربا نب ليعامما ىلا هعفر ايف ثدحو ينم ريخ هللاو هناف هب أدداف | ظ

 يتنع برضت مل قيدنزلا هل لاقق هقنع برضب صاف اقيدنز ديشرلا ذخا |
 ثيردح فلا نع تنا نياف لاق كلنم سانلا حمرا لاق نيئمؤملا ريما اي[

 لوسر هب قطن فرح م هيلع هللا للص هلل لوسر ىلع اهتعضو ١

 يرازفلا قاحسا ينأ نم هللا ودعاي تنا نياف لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا أ

 امف ثدحو ارح ان امناجر خف الح اهنالخن كرابملا نب هللا دبعو |

 يف نيماما يرازفلاو يعازوالا ناك لاق يدهم نب نمحرلا دبع ىلا هعفر |

 ءالؤهناك هيلا نئمطاف يرازفلاوىعازوالا ر 5 ياشلا تبر اذا ةئسسلاا

 ناك دحاو مهمامز ةعلرا ناك رابذورلا لع باثدخو» 0 ظ

 ثرو طابسا نب فسو» ناوخالا نم الو ناطلسلا ع نم لبقبال مدحا أ

 ناك رخاو هديب ضولا لمعي ناكو ائيش اهنم ذخأي مل مرد فلا نيعبس |
 هذخاي ام ناكف يرازفلا قاحسا ولا اعيمج ناطلسلاو ناوخالا نم لبش |

 نم هذخأب, يذلاو نوكرحتي ال نيذلا نيروتسملا يف هقفن ناوخالا نم |
 الو ناوهالا نمت ذا ناك قتلاتلاو سل يف هقف ناطلسلا ٍ ظ

 يناكيو ناوحنالا نم ذخأب كرابملا نب هللا دبع وهو ناطلسلا 0٠0
 نب دلع وهو ناوحالا ففسا رالي نال ١ ذخأي ناك عبارلاو هيلع



 6 يرازفلا دمحم نب مههاربا ك2

 نب ميهاربا انيلع مدق لوقي رهسم ابا تعمس لاق تشمدلا جرفلا نبا
 ظ مهل لقف سانلا ىلا جرخا يل لاقف هنم نوعمس سانلا عجاف يرازفلا

 | رضح الف ناطلسلا يتأي ناك نموانساجم رضحم الف ةيردقلا ير ىرب نم
 ' اقاسنلا نجر 1 لو لاق سانلا تريحلاف تجرفع لاق انساجت
 | نبا هنعىور ماشلاب ”نوكي ناكو ةمتالا دحا نيابي ةقن ىرارفلا قاحسا

 لاقف ور ابا اب كندح نم لجر لاقف ثيدح يعازوالا ثدحو كرابملا

 | همفر ايف ثدحو يرازفلا ميهاربا قاحسا وبا قدصملا قداصلا ينثدح

 أ ثيدح تلق ةنبيع نبا تلأس لاق ءارغلا ىسوم نب بوبحم اص ينأ ىلا
 | لع بضفغف كننم هعمسا نا تيبحا كنع هاور قاحسا ابا تعمس

 000 تيارأب هلا .اوسا ىأ نم هعمست نا كمتشال لاقو -قربثاف
 ( تاننع نب لمضتلا تيقلو اضيا اص وأ لاقو ا | ينأ ىلع همدقا

 | ادق يلام ةصيسلا لآ تق فلسا اه هللاو ل لاقو قانا ىلإ, يناونف
 نجا نب اص لسم ينأ ىلا هعفر امفثدحو قاحسا ابا ىرال الا طابرلا

 ف دم نب ميهاربا همسا ينوك يرازفلا قاحسا وبا لاق هبا نع يلجعلا

 | لها بدأ يذلا وهو ةنس ىحاص احلاص الجر ةقث ناكو ةصيسللاب رغاا

 || هجرخاعدتبم لجر رغثلا لخد اذاو ىهنبو سمي, ناكو ةنسلا مهلعو رغنلا
 | طوس ينتئام هب رضفداهنو امون اناطلس صماهقف هل ناكو ثيدحلا ريغك ناكو

 ظ نيسمحلا اص وبا لاق ةقث ةقث لاقف نيعم نب ىحن هنع لثسو هيف م 2

 ا نيذلا لاجرلا تيقل لو راكب نب ىلع تعمس ءارفلا ىسوم نب دم نبا

 نكسي هلعل )١(



 "1 ' 86 دمحم نب  هيوهام نب ميهاربا

007 

 ةيضابالا جراولا ٍْ
 * يسرافلا هبوه ام نب ميهاربا اع 1

 باتك هل لاقف يدوعسملا هرك ذام الا هلاح نم فرعا ال بيدا لجر

 لماكتلاب بقلملا هباتك يف دربملا هبف ضراع |

 : نصح يبأ نب دمح نب ميهاربا ا
 وبا يرازفلا ردب نب ةفيذح نب نصح نب ةجراخ نب ءامسا نب ثرحلا |
 تاياور ةدع يف هن تام ىتح ةصيصملا رغث' لزن لصالا ينوك قاحسا |

 كقو رو ةنين تاما انا لا خسران قركداي نبا اهركذ

 اعرو المضاف ازيخ ناكو نيناهتو سحخ ةئس ليقو تس ةنيس 0 00
 اهم ركاذن ةمج لئاضف هلو ركنملا نع ىهنو فورعملاب صاو ةنس بحاص |

 امعم قاحساوبا ناكو قشمد باتبك نم هانبتنا ام باتكللا اذه يل |
 تادحالاو رابخالا يف ةريسلا باتك هلو.طلغلا ريثك هلسو 00

 دادغب اذه ورمع ونا يفونو يبورلا ورمع نب :ةيوعم ورم وبا هنع هاور ا

 نيدلا مالعاو نيلسملا ةممَأ دحا قحسا وبا ركآسع نبا لاق ٠ ةنس |
 يبابيشلا زوريف نب ناملس قاحسا ياو يتبلا ناملسؤ شمعالا نع ىور

 ىسومو يراصنالا ديعس نب يحبو بئاسلا نب ءاطعو ريمحنب كلملا دبعو ||

 اقاخ رك ذو يروثلا نايفسو ليوطلا ديمحو ةورع نب ماشهو ةبقع نبا َ

 ورم نب نمحرلا دبع ورمج وباو يروثلا نايفس هنع ىورو اريثك' |

 ظ حابر ىلا هعفر ابف ثدحو هنع اوور اًتلخ رك ذو هنم ربك أ اهو يعازوالا ظ

 )١( دود> يف ناكو يدفصلا لاق ١6٠١ ينعي (5) اسر ١88



 ظ
 *6 نطق نب ليقع نب ميهاربا ## نكح

 ظ ادانسا ابيلع سكر دق هب اذاو هيلع نوأرق نبذلا هديمالن ضعل هنع

 هنع ىور نم مدقا هلاجر ضعن ابكم ااا مف احا دا ةنوسال

 ةقيلعتلا هذهو لاق هو كلذلف هيلع فقو الو كلذب ملع بيطحلا نكي لو

 وحن يوحنلا يجاجزلا قاحسا نب نححرلا دبع مساقلا ينأ يلاما يف يمف

 ”1و قارؤا ةرشع 0000 ميدل اذ القل رطسأ ةردع نس

 هيف زاجا دقو عمللا ردق هتءار وستلا ف تاتك

 *( يوغللا يمشاحلا لضفلا نب ميهاربا

 روباسيفب ماقا يوغللا بيدالا قاحسا وبا روباسين زم رات يف مكاحلا لا

 | هتعمسو هءارقاو دعاص نب دمحخ يبأ نم ةعاجج ركذب هتعمسو ماله ةئس

 هسفنل دشن ديرد نب 2 امس لوش

 الف زيشتا ناو يىبسش  هعدون ال نيح هتعدو

 'همس عومدلا يفوناكم قيض هل بواقلا يفو انقرتقا مث

 | :* يباوريقلا يررملا نطق نب ميهاربا )ع

 أ لاقو هءاتك يف يديزلا اذ هاب يف روك ذملاكلملا دبع ديلولا : وخلا

 | وحنلا ديلولا يبأبلط ببس ناكو ديلولا ينأ هيخا لبق وحنلا ميهاربا أرق
 أ وبادخاف 7 اتم ىلا هدب, دم دقو امو د ميهاربا هأخا نا

 | هعمساو اذهلو كلام هل لاقو هدب نم هيْذِخ هيف رظنب ابنم اباتك ديلولا

 الع ىتح ملعلا بلط يف ذخاو هوخا هب هلباق امل ديلولا وبا بضنف امالك

 )00 احا با مزادت امو هرث ذ ريتشاو مبلك هءامز لها ىلعو هيلع
 ظ يأر ىرب ميهاربا ناكو سانلا نم ليلقلا الا ميهاربا فرعي الو هع



 لكك 6 ليقع نب يلع نب ميهاربا +

 انويعو ىوههلا يف ابولق يبست لزت مل انويع اهجهيب يبسن
 اي ضاوكلا نم دود ةرارح ةاذعلا نم تولقلا لثم 1

 زاتحا دقو لاقف ديمعلا نا رك ذ دقف نيريزولا باتك يف نايح وا لاق |

 امق فتااكو يفاريسلا ديعس يأ نالع نم ناكو يسرافلا قاحسا وأ هَ ا

 ضورعلا يف ماكنو حرشو ليماو فنصو رعشلا ضير رقو باتكلاب |

 الو اهرد هدوز ان مرلاو مطملا ظفحو يىنتملا ضقابو يناعملاو يفاوقلاو ||

 فرعو همالك عمسو هرضح ىتح هل نذا نا دعب ضر ْ

 هيعس نابتساو هلضف

 *« دمت نب شيح نب ليقع نب مهاربا )<
 قشمدلا يوجنلا“" يربكملا ناب فورعملا ىشرقلا قاحسا وا د

 بالي نقدو 404 ةئس يفقشمد خمرات يف ركاسع نيا 0
 يبارشلا دم نب دما نب ىلع نسملا يبَأ نع ثدح هنا رك ذوريغصلا

 فكن دمج وباو بيطخلا تبان نب , دما ركب وبا هنع ىورو يوحنلا

 لاق رظن هلوق د نبا ٍلاق اقودص ناكو بيطخلا لاق ينافك الا

 هانيتك مك هديق هناشتملا صيخلت هامس يذلا هءاتك يف بطلا هركذو'

 ةقيلعت هدنع نا ركذد قاحسا وبا ناكو رك اسع نبا لاق ةمجرتلا لوا يف ||

 تاكو هنيجو هللا مرك بلاط ينأ نب ؛ يلع هيلا اهاقلا ينلا يلودلا دوسا ينأ ظ

 اهنيك نأ الا نب. الو تردخلا "يبات اسال هباعتا اهب دعيام ايثك ظ

 (ه1:) سورعلا جان يف كلذكو ىربكلا نادلبلا مم يف () هدقعي ق | ١١(

 بأحصال ق : ص ”2

 دع

 ا

[ 



 6 يلع نب ميهاربا  نامع نب ميهاربا 5

 | ظفح ناكو م45 ةنس فاح هيك كلي ”” الف هنامز ىف" اماو هلبق دحا

 أ حالصاو ديبع ينال فنصملا بيرغو دمحا نب ليلخلل نيعلا باتك
 | باتك كلذ لبق ظفحو ةغللا ىتك نم اهريغو تيكسلا نبال قطنملا

 00 هباشأ عم نييرصبلا سهذم ىلا ليع ناكو ءارفلا بتك مث هبوبيس

 || هقدصل باعنو درإملا نم ملعا ناك هنا لئاق لاق ولو لاقنييفوكلا سهاذم

 ظ هلو رعشلا ةعانص يف ارصقم كلذ عم ناكو هذافنو هلع لع فقو نم

 ظ ةغللاو وحنلا يف ةريثك فيناصت

 *( يسرافلا قاحسا وبا ىلع نب ميهاربا +
 | فورعم يمرملا حرش باتك هلو يسرافلا يلع يبا ذيمالت نم يوحنلا

 '00رد "وها لاثو نو راشبلا يف يلامثلا هزكذ سانلا .يدباب لوادتم
 لجو لجاف ةيناماسلا مايا يف ىراخم درو وحنلاو ةغللا مع يف نايعالا
 يف حفصتلا ىلوو هنع اوذخاو اهب باتكلاو ءاسؤرلا ءانبا هيلع سردو

 هنم "يلا عقب ل رعش هلو هب ا راع نا ىلا هب لوي مو لئاسرلا ناوبد

 ' اىهغ ءاضنا ع ةبج هنم يدبتسا 5 ا يف هلوق الا

 انوحسم اديقم ءاتشلا رذت .ةبحج ءاتشلا درب ىلع :رعاو

 انوج بحاوش يداسح ناولا اهول كرت, ءاضيب ةيسوس
 انوعلا ىنأتو اهاراذع ” يأت ىلملايف كفك سبلت مل ءارذع

 | 104 00 ايف ق : تانْلا تاضور (؟) نم اماو تانلا تاضور : اماما ق || )١(
 لولا ةيينإ (6): ريخ قف :ةمشإ (4) ب قا“: (/6:4) نهدلا



 ذإ * محرلا دبع نب هللا دبع نب ميهاربا #

 هسفنل ًاضيا هدشناو أ
 اهظاظف ءام حولل اورصتعا اذا ىجولاو نبالا لعربص ىتفيفاو

 اهظاظشدقعءاموكلانعلحو اهئامد ةعاس اهونرض اذا

 اهظاكع ةادغ سق نم قطناو بحاص لك ىلا كاحض كاف
 اهظاظكب ذخا اهف .هرذعف مشغم بغاشم ىلوما بغتشا اذا

 *© يوغللا لازغلا هللا دبع نب مهاربا ع ظ
 نب نسحلا مسقلا وبا يندشنا لاق يناسلا نا الا ًائيش هلاح نم فرعا ال |

 لازنلا هللا دبع نب ميهاربا يندشنا لاق يناذملا حتتفلا نب ةزمح ن حتتفلا

 امهم حبحب ناكو هسفنل يوغللا |
 تنرزلاكابضرا نان تدنا "2 ةنزملطها روحا 0

 بهبغ ليلب هيف ىرب ميغ هقوف را هيف ارحب تدجوف

 * يضورعلا ميحرلا دبع نب ميهاربا ا ظ
 ةقبط نم وهف يفاوقلا باتكيف ينانلا دم نب دمحا سابعلاو ا هنع يح |

 سشفخالا ناوانس نب ٍلعو هوتسرد لا

 *« نازولا نب مساقلا ونا نامع نب ميهاربا »ع

 وحنلا يف اماماو نييقارعلا بهذم ىلع ابيقف "" ىلع يوحنلا يناوريفلا ||
 ناكو حانج ضفخو ءاعدا ةلق عم عفادم ريغ ضورعلاو ةيرعلاو ةغللاو ّْ

 | هغلبي لهلعلام ىلا املا نم ىهتناو لضفلاب هل رقي فوفكملا دم نبهللادبع |

 ناك هلعل (*) لطبا ق : ص )١(



 | * ميحرلا دبع نب هللا دبع نب مههاربا 6 000

 مي هلا 5 هل لاقف يديشخالا روفاك لع لخد سابع ن لضفلا

 | لق يمريجتلا قاما يبا ىلا روفاك مسبتف مايالا ضففت ذاتسالا انديس

 ظ قاحسا وا

 سلاو قيل س00 لتو + انديسل نءاذلا قلل نا ورغال

 أرسل لوقلا نيبو غيلبلا نب 2هتبام تلاح ادديس لثف
 ”ونلا ةلق نمال فوكلا ةدش نم شهدنع مايالا ضفخ نكي ناف |

 اقل نس لل 0 لاثلاو - ادن اذه ةيبع تاءاقث دقف

 اا ا وفساد ناو ١ 2بصن الب : ضخ .همايا ناب

 '' يف يرصملا ينربخا اذكه اهلثع سابع نءالو رانيد ةئامئالثب هل ىصأف لاق

 | وا اهاور رابخا يف تدجوو. يبريمملا ق واوا ينال هباو رعشلا اده ربخ

 اكش ناكو يومتلا نبدا نب نيسملا ونا ينثدح لاق يطساولا رئاوجلا

 | ساجم لفط اناو يدلاو عم ترضح لاق ٠ 4٠ ةنسيف نيالا لع فس دق

 هل اعدو ٍلسف بيرغ لجر لخدف هلهأاب صاغ وهو يديشخالا روفاك

 رك ذب, لو دشناف لجر ماقف لاق سابع نب لضفلا رك ذب لو ةصقللا رك ذو

 | ءالما نم باتك يف تأرق . نيلجرلا لهجو هنيعب رعشلا دشنلاو يريمتلا
 ظ هل يهو قاحسا وبا يتدشنا ابمناك لاق يبريمتلا

 اوك اح لاك ديسا ١ اروعم:ازيما : سهدلا لدن

 اميقما ١ الم تمت 0 هفك تممش اذا

 اروعا ءاقل ناك الداب ”" اربنعو اكسم مشا الف

 اربنعلاو اهكسم هلعل (؟) امزع ق )١( ا



 فذ 6 يمربجنلا هللا دبع نب مههاربا ©

 ينماكي حداف دلدحو ىدر بابساو را يف انا

 نرحخألاب يبطي دقاح قنح ىبوم .نارحم واو

 ينفك يف ًاجردم ينارب وا يد كفسىوسهيفثد سيل
 رتفدلا اذه رهظ يف هطخ ربدم نب دمحا ىتكدقو |

  ميسملا بطخلاب كيلع نفطع يلايللا نكحنت نا قاما ابا ١

 ميركلا ريت ىلع هوركي يرجي نهدلا اذه فرصرا مف

 00 قامسا نب دمج هركذ اين تياستلا نإ سابعلا نب ميهاربالو إ

 باتك .ريبك ةلودلا يعل هرعش ناود هنأت ةلئاشو ناود بانك 1

 مم ةنس يف يلوصلا سابعلا نب ميهاربا تامو. رطل خيبطلا |

 ارماس تاقفنلاو عايضلا ناود ىلوتت وهو نابت يا

 *( يبريملا هللا دبع نب ميهاربا اع ظ

 يوغللا ةدانجو ياهلا نيسملا وا هنع ذخا يوغللا يوحتلا قاحساوبا ١

 يناعمسلا دعس وبا لاق رصمب هماققم ناكو علا لها نمريثكو يورهلا |

 مل فاؤملا لاق ةرصبلاب ةلحم يهو مراجن لاقيو مريجت ىلا ةبسن يبريمتلا |
 اوماقا عضوملا اذه لها نم ةفئاط نوكي نأ الا هلوق يف يناعمملا بصي ||

 زم لاب لعام : مريجنو مهللا بسنف ةرصبلا لاع نم عطول

 اهلها اهنوعس اهنبار ًاطسرف رشع ةسمخ وحن فاريس نييو اهب سراف

 نوكي. نا لمتح اهلثم سيلو ًافاخع وا ًاقيفخت ميملا نوطقسبف مرين راجتلاو |
 نلا مبلكا رثكأ لاملا سرف نم سرف ممو ةرصبلاب ةلحم ابلهال |

 | نا تثدح لاق يف اه ننراينع رسل لها ضعب ينثدح كيتلاو |



 © هللا دبع نب مههاربا  سابعلا نب مههاربا ف "اك

 | الو يحاونلا يف هلامع ءامسا فرعي, ال هناف هنع رك ذا "يش يا دما لاقف

 | مل نمو مهنم لج ام لجو مهلويكو مهتاريدقت نم ممرتاسد يف ام ملعب

 | ةيحانب هبحاص عطتقا دقو اهدلقت يتلا يحاونلا ماع و لب
 | رومالا هذه رك ذ يف لاطاو ةراملا يف نا تاتخاو افلا اذك اذك

 يباوج نينمؤملا ريما اي لاقف كتوكس ام لاقف ميهاربا ىلا لكوتملا تفتلاف
 هدشناف تاه لاقف امهمتدشنا نينمؤملا ريمأ نذأ ناف امهناق رعش يتب يف

 ' را هز .لكوتملا لاف « الازقإلا قدصضو يلوق در * ن روك ذملا نيتييلا

 اسنلاب اوئيجو لك انام اوتاهؤ ان اذه يف لمعي نع ىنوتبا تنسحأ
 | يلع ملخع نباسلا تب ميهاربا ىلع اوعلخاو ربدملا نبا لوضف نم انوعدو

 ظ
 مو اذه هل تالا همو ثكحف ميلا لاق هلزنم ىلا فرضناو

 | ينب اي لاقف كممخ ىلع راصتنالا نم كل هللا ددج امب لذجو رورس

 أأركذام 0 ملدا ع كل دعشاو لك لما اذ | قملا

 |تملق امتاو ةغالبلا يف يبرشعباال 51 ” م جارملا يف يف هرشعل نم انا الو

 . هلك كلذ مفدي نامز نم منعا نا" نعالضف ىبا" " لف ةقرتو ةزاطرب

 هرعش هيف يلوصلا سابعلا نب مهاربا طخ ًارتفد تير يرايشهلا لاقو

 نم هيف وهام ظيلغ فصي هايا كلملا دبع نب ىبوم سبح يف ”لاق
 يباب ىنكي ناكو هرعش يف ىسوم ركذيو ديقلاو ديدملا لقثو سبملا
 ةليوط ةديصق يف لاقف نارمع يباب هاثتكف نسملا

 يقفو يمه لوط نم يلب دق 2 يندب اذ لع قبب ىرت ك
 هلاق هلعل (5) نم ق () الفا هلعل (؟) امناك ق )١(



 فك © يلوصلا سابعلا نب ميهاربا 3

 الب لاق مث لوق ىلا رطضا اذا وهف الدره ناو 7ك

 ال لوق ل ظ

 سابعلا نب مهاربا رش نا

 ىنم كئادعال كينبت ءافتشاو يظنلاب ءاضقو .ينجتلاب ءادسا |[
 يتتلااولا دقفينادعا كاذ ىبمت دق ينع تضرعا للعا ا ينأب َ

 سانلا لبا نم ناك لاقق سابعلا ن ميهاربا رك ذو يننبلا ديز وأ لاقو أ

 هللا ىلع ياايغ عت باك بنك الش ناكل ١ ةباتكلا يف
 ةلعمم احور ةنالث اماسقأ قسافلا هلا مسقو كلذ لالخ يف لاق مث هدو ا

 .هتفالخ راد ىلا ةلوقنم ةماهو هلقعم ءانش ةءوصنم ةثجو هللا ران ىلا |

 بتكأ تنك لاق بهو ن. ناملس نب بهو نع يرايشهملا ثدحو |

 يف ل نكي 5 الجر ناكو عايضلا ناودد ىلع سابملا نب ميهاربألا

 قام دمحا ناكو دعابت رب دملا نب دمحا نيو هنيب ناكو و مدقت -ارألا

 تاوبد سابعلا نب ميهار ١ تدلق لكوتلل ربدملا نب دجا لاقف ةباتكلا |

 خطو اريعك الو. السلف نسم ال تازألا ناقل | فاخت“ وهو عايضلا |
 ميهارباب ربلا لصتاو كتيب عمجا دغ يف لكوتملا لافق ابق الط هز 1

 ىلا ادغو هتعانص يف ربدملا نب دمجاب يفي ال هنا ملعو هوركشا لولحت نقيأف'

 مكس ول لكوتملا هل لاقق دمار ضحتو هتممتو هسظن نمسا ناطلسلا 1

 ) شما هئرف قينكا 4 را ذا تاهف تدق مكلجا نمو ترضحو ميهاربإ أ

 نمالاب نمض ق )١(



 6# يلوصلا سابعلا نب مهاربا # 3غ

 يف نسحا رمشلا نم ناعم يف تايبالا هذه تفرصت يرتعلا لاق من
 ظ يلوصلا هل "' ىأر امو '" مهعججا هنع اهتبتكق لاق ابعيمج |

 ١ نزملايف كاساو يذلا رورسلادنع هةشاو نا: ارط 5 ةيربلا لوا

 نشحللا لزمملا يف ميفلأي نك نم اركذ 0 ءاركلا نا

 ناطواو لها ىلا سفن عوز اجلا سيقع

 يجب الا ]1 0 امرا, ايم تللح نا دالب .لكب قلت
 || مهاربا ناك لاق داؤد يبا نب دمحا نب ريرج ينثدح يلوصلا لاق
 | نسحا هيف لاقف "يش | نا لع حف ات ايلا قدما

 ريرج ةهج نم ان 3 أمو هأبا حدف همذ لوق

 || ال1 اال... ةضاو كيب ثذيتواسمتضع
 اك ماركلا ءابا مدقت  دقف هب ماركلا ءانبا تمدقت نل |

 كلملا دبع نب دمح '” يف مههارب ال يوربو

 دصر ىلع هبح صام يف هب مزاك كايلع يقؤر ناكيلا ظ

 دعا ىل لاطللاب ا دقو تعز اك ارح تنك ول

 دعف اذا اهلثم ىلا تدع ناف تدع مث تدع يننكل

 يدبك لع اهدرب ايف قرلانم "" تينا ام ءوسينقتعا

 دحا ىلع ىليبق ءوس نسحا اموكلف ءويال ادع ترصف

 '0 ]ام هلعل (4) ىلا ق:تافولا (") ئور هلغل (9) ابعمجا هلعل (1)
 تدبا ىف (87 نبق (5) دقل ق (©)



 "ا © يلوصلا سابعلا نب مههاربا + !

 ىلع افعام هللاب قئاولا نينمؤملا ريما ةنالو يف هللا ةئيشم نمو هللاب مضتعملا |
 يف هضرفو ربصلا لوالا يف هللا قف هتبقاع هنا تفالتو هرخآ هلوا |[

 هربصب هللا باوث نمتتسي نا نينمؤملاريمأ ىأر ناف ركشلا ىرخالا |

 همالك نمو“. هدحلو ىلامت هللا ءاش نا:لمف ةركشس هناي نا

 ن ايظلا اهبسحي ةعيق ابارس مهبذك هوو مهلطاب فرخز هللا ءادعا دجوو ||

 عمطاف علو عرساف ضرع قرب ضيموكو ًاثيش هدجب مل هءاج اذا ىتح ءام أ
 هيجار نقياو هبهاذم ةيلوم تبعشنو هبراغم '” ةقزتسم ترسحلا ىتح |

 ل برملا نم الو ردص الو دروم الو رزو الو ذالم الا هبلاطو |

 اهف هللا ةنسن ةيدرم لطابلا متاوخو ةيجنم قملا بقاوع تربظ كلانه
 يئثدحو . اليوحت هناضق نع الو اليدبت هللا ةنسل دجن نلو هل اذاو هلازا
 رم ةعامج رقاد يبا ثأر لاق يرتعلا نب ىحب ينثدح لاق يلوصلا ْ

 كلذ يف ليق امو قشاعلا مون ةاق اهبف رف رعشلا نم ناعمب ماشلا ءارعشا |
 ميهاربا قارعلا بناك اذه نم غرف يبا مل لاقف اهبف تاداشنا اودشناف |

 لاقف سابعلا نا |

 اكافج كنم ىأر ذا 6” اكاكح مونلا بسحا 1

 اكادم 5 غلباف روهلا كننمو ربصلا ينم

 كارت. نا يف تعمط 2 نيع ةبمح تبنكف

 ميار دقااس ىرخن نا نيت .ءاقسلا

 اكاوه نم ينام ربع ا يلح تيل

 اكاح ىق (*) لصالاب اذك (*) ةقرشم هلعل )١(

 (*ه)



 :*© يلوصلا سابعلا نب هاربا فز

 هعازع تنغا نشيل ناف ًاديعو أاهدعب بقع نغت ل ناف ةأنا ٍْ

 | ريمأ اي لاقف معست اما لإ ديلا ًاموأو كلذ نس نم .لكوتملا بم

 لوا اذهو كمايا ىلع امستحاو كل هللا اهابخ ةليضف ميهاربا نا نينمؤملا

 نوراه ن. نومهم نع ثدحو. سابعلا ىنب ءافلخ نع باتك يف دفن رعش

 || الو كل نوكي نأ بح الف نا سابعلا نب ميهاربال تلق لاق هبا نع
 أ ذخا ال كلو يناوخا ًاميمج سانلا نوكي نأ بحأ هّللاو انأ يل لاقف
 لثك الا مهلثم امو ةادعا اولاعتسا الاو هقح ءاضق قيطا نم الا مهم
 | ترواش يئاطقابلا ىلع نب نيسملا لاقو.قرحم اه رك نقم اهايلق رانلا

 أ( تنأ هل تلقق هيف باوصلا ينفرعف يل سعأ يف هترازو لبق رقصلا 8
 ظ ىنملا اذه يف سابملا نب ميهاربا لاق اكمّللا كدبأ
 00011 3 دفع  ةريخح سال يألا يتش كتبا
 ”الل | تسلا. !تبنل هاج "يود يأرلا ىلا نيح لع

 .يطخم هددب نيب هل امهتبتكف نيتبيلا بتكا ىتح هّللاو حربت ال لاقف
 أ ةفيلخ قثاولا هشا ماقو هللاب مصتعملا يفوت امل لاق ناوك ذوبا ةثيدخو ا

 قحأ نا ةفالملاب هئنبيو هيباب هب زعبي سابعلا نب ميهاربإ هيلا بتك هدعب
 ( "" ةفلس لك نم ربصلاب مهالواو هللا نع هب ءاج نم ركشلاب سانلا

 باتكلا ولوا هللا مرصن هؤاباو هللا هزعا نيئمؤملا ريماو هللا لوسر

 | هللا باتك يفو ربصلاب نوصوصخملا هلوسر ةرتعو ركشلاب هللا نع قطانلا
 | نينمؤملا ريمأ ةافو نم ناكدقو ءازعلا نسحأ هلوسر يفو ءافشلا مظعأ

 هفاس ناك هلعل (؟) هنود ق )١(



 838 * يلوصلا سابعلا نب ميهاربا

 ظ يلخو نامزلا ىلع ينوع ناك يل أ لثم مانملا 00

 يلد. نمي . نا الا ىلاو .ىطحت. لواق- هلا

 ١ ٠ هفطعتسي هيلا ىتكو

 لضفلا كل نوكي يك ًاليج اوفمض  ًاملاظ تلقام لثم ًائسم يبهن ||
 لهأ امل تنأف ًالهأ هب تينج 2 ام ءوسل كنموفعلاب نكأ مناف |
 ثدحو. عيرفلأ ةطلل هيف لقت تقو يف نالف ينأتا همالكروثنم نمو ا

 يف هساحم يف سابعلا نب ميهاربا يندشنا لاق دمح نب سابعلا نع يلوصلا |

 عايضلا ناود

 مالا نم سوفنلا عزجي امير

 لاق م * لعب تكنو |

 جرا اهنم هللا ةدبغو ارش قل ابوس 0 برو ا

 جرش ال امظي ناكو تجرف اهتاقلح تكتتسا الف" تلك ظ
 ن دمحا نع يلوصلا ثدحو . هتحن رق ةدوجو هعبط ةعرس نم انبجمف لاق ا

 لكوتملا ىلع سابعلا نب ميهاربا ارق امل لاق ينأ ييندح لاق يهل ١
 هللا' "”قحن نم ىرن نينمؤملا نيما ناف دس اما. صحب لآ 000
 ناعتسإ زيانم نب نم هب مو غبرز نم هب لدعو دوا نم هل ' موق ام هيلع َ

 ظ لاقعلا 0 ةحرف اهم

 مه(

 ٍ اهرديغ ءاذلا ينبح متي ال يقل م فيقوتو ريذحت يف هب ربظتسا |

 قيرشو يد نم هب رهظتسي ام هلعل (”) قح هلعل (؟) تقاض تايفولا يف )١( ظ |

 اهريغب ءادلا مسح عقب ال هلعل (4) |



 6 يلوصلا سابعلا نب مهاربا 7 06

 ايوا" ىارثا نادسن الا نق نإ

 هلوق لثموا

 مهل ىرتو موي نونسلا 93

 مرافشو مهفويسل مهارتو

 مهيقل ثيح ن.راق وا نيماح

 ن دمحا هيلع لخدو لاق نوراه لجشن للقاف الاو هب رخافو هذ ذأف

 ” انلل عا يف 4 ل ا ناكو 7 انهم ةبكلا نم
 "”تايزلا نبا هيلع ضرحنو ىعسي ناك هنا هغلبو هنع دعقمف

 هصالخخ دعب ربدملا

 ابن اذا ىح سهدلاب ىخأ ت ندكو

 الثاط كنددع يلابقا مول الف

 مئان مالحا لثم الا تنك امو

 هيف اضبا هلو

 اناما دخ يل ليق ول

 اناما-  ثدحا ان

 هلوق نسحتسا انافا

 صصغ يفو نزح يف انا ىتمىتح
 يضغ ميلا اها تاضغ دقو

 تايزلا نبا ىلا سابعلا نب ميهاربا كامو

 )١( هدشناف » وا « لاقف » طقس (*) ايهم ق : يناغالا (؟) ىهتتا ق : يناغالا « ||
 ناوخالا يناغالا (1) يف يناغالا (ه) ىلع ىق: يناغالا (5) ظ

 ازهها1ذ1 قالا فرع

 م راروزا مهي راج نع

 بهار وأ بغار ليفرشتسم

 فغارال ةهزيو ةافعلا بهم

(2) 
0 

 0 ل كنددع يرابدا مون 1

 ردغ نمو ءافو نم كيتلاح الك

 | ىماملا نوه .نزحا ددجي اذا

 | يضار طخاس لقب تعجر ىتح
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 نامل ىلا:دوحتولا هلبشاو ليفت سعت ىلو ركلا

 لانا الب لاعلا يف "”نايي همنفق هاشوو
 ايلا” للبع ايبذن لسا 06 نابنلا لل ل

 اهقاوع كل ف هيرو ةيبمد بح طرومالا ١ , شق

 اهئاغو اهرضاح مف اهدروو اهردصي لظيف

 انهحاص ناك ةئيؤرلا اهف.  تمظع ةسبم تلا

 . اهناج مايالا ىلع تولو 20تبسر دقو ان لقتتسملا

 اهتهارو اهغارن.تمسوو 2 تلدتغاف لقعلاب |
 اهئاتك هن لفت .ايأر التشل تلعب

 اهبراشم قشف هن: مزط ىظمفولسلا تا 0
 اهداون ىرخا يف مافو اهلودب ةئف ىلا ىرجا

 اهئاونت هلضاوف تده تسرو تلئاتبوطخلا اذاو

 امقانم اينألا هل تدبا هدب هريمصب ترج اذاو

 يف زابخلا درب نباو تايزلا نب كاملا دبع نب دم نب نوراه عمتجاو لاق َ

 هنتساجو ةئارعش نم دشنب نوراه لعخ ناملس ن هلل ذيبغ سلما

 ميهاربا لوق لثم كيب "أل ناكنا زابملا درب نبا هل لاقف همدقيو هلضفيو |
 يلوصلا سايعلا ناأ

 اردق اما ري أو 2 ةيضخمي ا ا ا

 يضمي يناغالا (*) روص يناغالا (5) دسم يناغالا (1)



 *« يلوصلا سابعلا نب ميهاربا »+ ا

 ظ الالملا تب ار ههجو لعد دودص روش ن 0 را

 [ هل لاقو ريزولا ىلا تفتلاو دبا كلذ نوكي ال هللاو كلذ 500 لات

 | ميهاربا لوقب بلع يحب نب دمجا ناكو.هبحاص لوق لاملا يف لبقت فيك
 | هلوق ديجتسا, ناكو هريغ باكر عش ىور امو نيثدحلا رعشا سابعلا نبا

 اهؤامسو اهبضرا اهنع رتفيو اضفلا اهب قيضي موك لباانل
 ةتلند مذتس ناانئودنمو . انؤامد حابتسي نا وح

 ا اهؤانف قح مو بطخ رساو ابءارم نود توملاف ىرقو ىمح

 | ةئيق يف مهاربا لاقو.هل ديجتس ال لئاوالا ضعبل اذه نا ول هللاو لوقو

 اهاومم ناك

 يلم كلا ' ىلع يربص ركلعو هتاهجو ىوملا فيك يتتلعو

 لع نع" ' مجراف يلوج ىلا ياوه ىلدريف هس يلام رع

 سابعلا نب مهاربا لوق ليللا رصق يف ليقأم نسحا نمو

 ردس اهردن اهف تلباق هزل يلايللا نم ةليلو

 ظ صهدلا ركب يهوتلونىتح رو قفش ريغ كن
 ظ تنطقنف اباتك تتكيا وهو سابعلا نب مهاربا دنع تنك ثيغلاو.ا لاقو
 || لقلاو عرف لاملا بجت ال لاقف تبجيف هلكب أبحسف ةدسفم ةطقت ملقلا

 (| ةاعا اللا ىلا جوحا لصالاو بايثلا هذه تءاج داوسلا اذه نمو لصا

 ظ لاقو اليلق ركف مث عرفلا نم

 أ - ق : يناغالا (5) حابتست يناغالا 9 اتثود ق (؟) هارت الا ق )١(
 رصق ق يناغالا (5)
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 اع مف لح ثيح ىلا دحاواهدصق يدب تحضاف

 يرج هءا هعم نم ضعبل لاقف هيلع لسف هلقثتسإ لجرب ميهاربا صو

 امنا لاقو ميهاربا كحضف داوسلا لهأ سم هنا الا يدنع ناكام هل لاقف ||

 سعاشلا لوق تدرا

 هقلخ يذلاو ليقت مرج يخأ نع لئاس َ

 "”ركش وكب نممنالف هناوخا ضعن ىلا لجرل ةعافش ميهاربا بتكو ||
 أب رط ةكلاشو. اضضوم ةدجلو هدنخة مي ينينعب و ظ

 نأ ديف عض مل ركش ةباصا 2ىجحلاو نيدلاوذ هناا قضلا

 هل لاقف روم وهو بهو نب نسملا ىلا ميهاربا رظنو

 ناك كو تنك فك كت .ةيمااتكشب فق 00| 0

 أنامع اهحاص تدب كل .ةراردبنق نيش

 لكوتماراد مهارب ا رضف ميهاربا لامت ضع ىلع ربدملا نب دمجا عفرو لاق ||

 ريدملا نب دمحا نا هل لاقو كحضو هل اعدو ههجو ىلع ربشلا لاله ىأرف |
 ةحملا يلع تقاضف ميهاربا لاق هنع ينقدصاف اذكو اذك كلماع ىلع مفر ا

 يلع دوعيف 'يث ىلا هنم عجرأ ال مث تفرتعا نا هلوق ققحا نا تفخو |
 منينمؤملا ريمأ اي اذه يف انا تلقف ةليملا ىلا ةجحلا نع تادعف“" مرغلا |

 الاذعلاو ةاشولا عاطاو الاوقالا قدصو يلوق در ظ

 (١ يناغالا 6و9 اهبعقوم ةعقاو يناغالا 61 “5 نيعبو 5 نسحنو يناغالا 5

 زيزعلا



 ظ

 « يلوصلا سابعلا نب ميهاربا م

 رضح نم عم يفصق يف مثك دقو تركذ ذ م ةصقلا ام تلاقف تدضغتف

 ظ لاقف ترضح امل” يل ملمحت اممناو

 ظ مهيب نم باغاذانمو هيدل يداؤف نمو هيلاينينحنم اب
 | هيدي يف” هنذافمهنم كريغباغنم هيلا بصأ مهني نفترضح اذا

 | تناكو اهلف امه دبعلا لاط 3 " لاح نسحا ىلع مهموب اوماقاف تيضرف
 ١ ديلا تتكف اضنا هاوهت تناكو ةرعاش

 قثن اندو لها نم كدعب نمي دوبعلا ضقان اي هلل
 اوقشع ل ن1 ازا1 نإ ١ ادءا يل تنيحتساو  اتءوساو

 قبل بدهم فيرظ الو بدا هل ناك يبرغ ال

 000 قلع هلا ذآ |, ارهد ينتخم ناسللا كاذن تنك

 ثدحو.امهمد» توملا قرف ىتح هركن ام هنم رت مف | ,ءجارو اهملا رذتعاف

 أ هن ناكو و عرعرتو عقب دق نبا م هارب ال ناك لاق يفاكسالا نيسملا نب ع

 ] الا لو تاس قس نع ١ ةاع لتعاف ًاببعم

 هيف هينا نش ندع

 آلآ ل كن  ,ةلفمل داوسلا تنا

 رذاحا تنك كيلمف تعلف كدعب ءاش نم

 هفاحا لاقو
 لحالا مامح هنع عفادا هتيطعا ابا تالدانف

 لح ثيح ىلايفرطن راو نارقلاب ابئاد هذوعا

 هرماف يناغالا (؟5) قى : يناغالا )١(



 ا 4 يلوصلا سابعلا نب ميهاربا
 رت 5

 اتيدنض وا: ةودع آلا. :ئراناكشفسا ل

 : ةنموال

 قيقشلا لع قيدنضلل  ىشفاو ١ يبات ىلع ”قيردصلا عم ليما

 قوقحلاو يلام نيب عججا»و ينمو يفورعم نيب قرفاو
 قيدصلا دبع يدجاو كلاف اعاطم 01 يتيفلا :بتراف ا

 "”يهاسامل لاقي ىأر نم رسب نينفملا ضعبل ةبراج ىوب ميهاربا ناكو |
 تباذف ابلها ضمبل ةيلو يف تيعد مئاهنم ولخم ال هلزنم ناكو اهب ش١

 تيدها دق هل. تلاقو اهالوملا نات راج ابعمو هناي مايا ةنالث هنعا

 لاقف كنع يبغم نع ًاضوع.كيلا يتبحلا
 اهارخأو اهالوا هللا نسح دق ةعلاطس مثلا لثمنففح نلبقا |

 اهارنسو اهانع كنود نكو ..ةطساوتنك الان بنل

 هيلع صخنتف هيلع تأطباف اهفلخ ثعبو برشلل هناوخا عم امو, سلجو |
 هنع ىرسف تفاو مث نايقتلا نم ةدع مههدنع ناكو همو هناسلج لعو ا

 لاقو برطو برشو هسفن تباطو |

 امارتا نيب نم تأت ملو :تاناقا اتم

 اهماملابو ااهللاعشاب رورسلا يعاود اننرمت دقو

 اهماوثا تحن ىجدلا ردبو تدب نا ىلا روتف نحنو
 اب. انرص فيكتندالو ااهانك فيك 00

 ذخاو يناغالا () مامذلا يناغالا (؟) بهذاو يتاغالاو : ًابراو هلعل (1)

 رت : يناغالا (0) يماس يناغالا (5) |

0250 



| 
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 | هءاسل طس كلذ ميهاربإ سحا ال" انوصم ةرضجلا ىلا درب و هعفر أم

 ظ هنم ًاريثك ءاحم هاحمو تايزلا نبا يف

 امترلاولذلا كناوخا اهب تمسو 2 ةردّش اودع ريغ ف تردق

 امدلاو ةيلادلل ى], انا م ١ اهناني دق قلاب الم تبكو

 هغاشلا لاقو

 اكئاولغ ىدم نع اليلق رصقو 2 ةمفر دعب ةضفخ نفخ رفعجإبا
 اتا د00 0 لاق  ةنفروازع تيوا دق تنكناف

 ا هبف أضيلا لاقو
 0 وعسل لع نيب نا تدقواف اهندريع تملا ىولب يف كنوعد

 000000 ا ملك  ةلم دبع كوعدا اذا تاو
 ظ ميهاربا لاق تايزلا ننا تاماملو

 تايزلا ربخ يباناامل

 000 نإ | كينَضأ تاومإلا يف دعدق هناو
 | ناكو هوقلتا نا سانلا هاماحت ميهاربا نع كلملا دبع ن د ىفرحناالو

 1 نم هرج نم يفهرجو ًايفاصم هل ًاقدبص يننملا يرزلا ريخشب نب ثرملا

 هيلا ىتكف ناوخالا

 ثداوملا هتريغ دق ا نم و ثراح ريفت نهف يل ريفت

 ثلاث كنيبو ينيب امو انينغ املطف كيف تكروشناثراحا

 هلوق سابعلا نب ميهاربأ رعش نسحس# نمو

 اتيرطلا سّقلاف كيلعو هلهال قافنلا لخ



 5 * يلوصلا سابعلا نب ميهاربا ش

 تايزلا نبا ىلا هاربا بتتكو مهلا يباىلا هبسنو هلاق مهاربا امناو مهلا ِْ

 كب ياودع دعب ىلع مايالا تدعو زوما ةيدملا تغلب دقو تبتك هفطعتسي |!

 فكتو اهتكرح تو يف نكست نا يفوخ رثك او '”نظلا ءوسا ناكو اهيلع
 افوخ قرضت نع قيدصلا تكفاهنم لع رضاترصق ا | 0
 كلذيتتسحت ىتكو كيلا اب رقت ودملا ىلا ردابو كنم |

 الغ اتا تحاسر هدلا نيبو ينيب خأ

 ان ىلع نهد انت - نأو ماقتسا ام قلدص

 انو دقو هب داعف هب نامزلا لع تدلو

 ايدعب احآ ل.:داعل >> :انل قامزلا فاق

 ًابتع كنم فاخا ينبكحلو تاقل كدو تدماول ةطاو امأ هيلا تل ١

 نع :ناك وهف ردق امو ل ابلبتمال ةمئال يسفن نم ىشخاو هيف ينفصتتالا

 ف انا الا اطبتنم اهنف تدك ”ةلاغ كاويتلا ةودحأ ةيداج لكل

 وي جب تعزف ىلأ نع يلع دشأ ” اهنكلو اههوركم |

 :كو اريك هللا دجأو هنم يلظ يف ين فخا ينل # نم تدجوف َ

 8 يرجح ترض أبن اتلف 2 نامزلا ءاخا نشأ سا
 انامزلا مذا كيف تعصأف نامزلا كيلا "2 7

 انامالا كنم بلطا انآ اهف تابانلل كذعأ تنكو ٠
 هنم لبقب نا هماو هنع هدب مفرف هيلع هلماحت ىلع قئاول فقو مث لاق | |

 ةلاح ىق : يناغالا (”) اهاذا يناغالاو : امدارا ق (5) ينط يناغالا )١( ظ

 اهملا يناغالا هت |



 * يلوصلا سابعلا نب مهاربا
 انشنم اصف ًانيلب ًاقذاح ًاباك ميهاربا ناكو معا هللاو هتلج نم تايءالا
 | لبس نب لضفلا نيتسايرلا يذ مئانص نم هللا دبع هوخاو مهارباو
 ْ نا ىلا نيواودلاو هيلا لامعالا يف ميههاربا لقتواميم مفرف هن الصتا

 فصنلل #75 ةنس ىار نم رسل تاقئفنلاو عايضلا ناو.د يلوتم وهو تام

 ؟”ريغ يف انيكرتل رعشلاب مههاربا بسكت ول لوقب ل بعد ناكو نابعش نم
 هلوق نم بجو 'يش

 ارك 00000000 سا هقوربع نع اءرمآ نا

 00 ىركشت ىف ىلا |لآك نأ ' © هريخ 'يف بغازلاب انا ام

 | ١ ةرازولا دم يلوف تايزلا كلملا دبع ن دمحل ًاقدص ميهاربا ناكو-

 | هرماو فيس نب دما مهلا يبأب هيلا هجوو هدصتتف زاوهالا لع مماداو

 | كاملا دبع نب دمح ىلا ميهاربا ب بتكف اديدش الماحن هيلع لماحتف هفشكب

 ا ريزوو خا ىجربام لضفال دم اذه دعب وجرال يناو

 |(  نبا ىلا يهاربا بتكف هيلع لماحتلا يف مهلا وبا مو هما ىلع دم ماقاف

 لئاقلا وهو“ ” لم ام يملاببال رفاك وه لوقنو مهلا ابل هيلاوكشب تايزلا
 0 ظ توملا كلم مطاخ همالغ تام امل

 ||| الوطو ًاضرع ضرالا اوالمدقو 2سهاط ين ديبع تكرت
 1 ”0لا كلا 0 ل! اراض يدجاو . ىلا ىعست  تلبقاو

 ا اوم فرص رجا حبطصاو ةالصلا كرتب نيدا فوسف

 ] ينال رعشلا اذه سبل لوقب هل هدصقو ميهاربا ىلع هتيبصمل دم ناكيف

 )١( يناغالا (”) هفرع يناغالا (؟) قى : يناغالا : ق 



 ١ يلوصلا سابعلا نب مههاربا 6 55

 ا سابعلا هاطعاف هنالع نم ةعامج يف ديلولا نب سابعلا ىلا زاحتا لب 1 أ

 || نيج ماتو مهب ردع هذ ين الي الف هعم بلحملا دالوا ضفنو ًاناما

 ىلع 2 تركلاو ةيما ين شويج نم“ ”ديز نيبو هني نه لك 0 )

 نب ديزي كلذ غلبف هس ةئسو هللا باتك ىللا كوعدب لوص ةمايس

 ىلا ءاعدللو هل ام ءافلغلا ننا ىلع لبو لو لعجو ظاتغاف كاملا دبع ||

 لاجو نم لوتض نب دم ناكو هتالص هقض ال هلملو هن ةنسر للاب
 امل ىلع نب هللا دبع "' هلتقو ةرامع ابا ىنكب ناكو اهناعدو ةيسابعلا ةلودلا |

 برع مهما اوعدا مهماها ضعن ناكو ”' يملا ميكح نب لتاقم عم فلاخ |

 1  ميهاربا ناكو 0 سعاشلا ١ نيل نب سابعلا ناو ا ظ
 1 |مهدشاو مل هللا دبع ناكو باتكلا هوا هلل دبع[

 هلدر طقساو ةراثخا ا لاق اذا ناكو ارجاع اعبدا ١" ميهاربا ظ

 هلوق كلذ نف هتبخم تبناو |
 بيثملا نومأم دهتلا ينو ماشحي .ابا ٍداوطلا لكلا

 بوطمعأ مم *: كيلع عالطو هنع تينغتسا ام دنع "يطل ا

 3 دبع هيخال هلوق كلذ نمو هديجو رعشلا ردان نم اذهو ||

 لام هناوخلا نيب نم هلا رابضو 'ىتثلا ىوح امل هللا 000
 لاملا مهب توتسا ىتح مبمحاسف هلامب دس مهنم ةلخ ىأر |

 داوملا نا الا لاقل هريغ هلبق نوكي نا الولو هريغ هلبق نا لع لدب اذهو ||

 ظ هذه مدقت دق حدب ماهالا دصق نوكبوا هللا دبع نا الاو ماشهإبا ا

 يكتعلا ق : يناغالا ( لتق ىق : يناغالا (*) دمع قى : يناغالا )١(



 *© سابعلا نب مههاربا يلع نب دمحا © 0

 ظ ناك يذلا اذه نودانب ةعاجج ةزانجلا يد» نيب ناكو روصنملا عماج ىلا

 ا نع بذكلا يننب ناك يذلا اذه ملسو هيلع هللا لس هللا لوسو نق ندي

 | خركلاب ةزانملا تربعو هللا لوسر ثيدح ظفحت ناكي ذلا اذه هللا لوسر

 ميظعلا قاما كلذ ابعمو
 * يللاعملا وبا ةمادق نب ىلع نب دمحا +

 ظ نم هلو ه. نيروبشملا نيفورعملا ناشلا تي ءارعلا دحا رابثالا يضاق

 | ؛م< ةنس لاّوش يف تام. وعلا يف باتك. يناوقلا لع يف باتكب تكلا

 ا * يلوصلا سابعلا نب ميهاربا ا
 || ديزي ىلوم لوص نب دم نب سابعلا نب ميهاربا وه بتاكلا قاحساو ا
 أ ىلوتت وهو ارماس »#4 ةنس نابعش يف تام قاحسا ولا هتينك ىلهملا نب

 الجر لوص ناكو <07 ةنس ليقو ٠7 ةنس هدلوم عايضلاو تاقفنلاناوبد

 أه.شلو ةيكرتلا دعب اسجمتو ناجرج“ "يكلم زوريف هوخاو وه ناكو 57

 رسأف ادن 10 قا ن اهلا نيادبو رضع ,انلق شرفلا

 باهملا نب ديزي ناكو رقعلا موب ديزي لتف ىتح هعم لزب و هدد ليع لوم

 نا يلوصلا رك ذو لتق دق هفداصف هريغو لوص هب قل هسفن ىلا اعدامل

 ةنعط الب الوتقم دجو ديزي ناو باهملا نب ديزي عم برملا ديل الو

 | الف تافف ركسملا رابغب هف التماو هارغنمو هانذا تدسنا ةب رض الو

 ا | ارامل لا ةعاجو لوض لثق عمو لاق زابغ ليتق هلسثم فري

 ةدوجوملا تاياورلا رثك او : ىلع اكلم (؟١ : 3) يناغالا يفو : اكلم ق )١(
 ينافالا بحاص اهحرخ ةمح رتلا هده 2



 «؟04 *( يدادغبلا بيطحلا ىلع نب دمحا

 كدنع لمحنو هعقوم كددل نسحن ام ليصحتلا ةحصو ظفحتلاو عروتلا

 ناو كبماج هل نيلن نا ةفصلا هذه كيدل هنم تحص اذاوجرا اناو هتلزنم |

 ةدايز وا راثكتسالا يف ليفت نم هدرو» هاسع ام هنم لمتحتو هل رفوت |

 ىلع اورفوتو لش امير ام فلخلا .:نع فلسلا لح ًاعدقف رابطصالا يف

 مهنم لكلا هلنب لام ليضفتلاو مدقتلا» صيصختلاب مهنم ووبلا ظ

 1 بيطللا حدع ارملا نب باطحلا وبا سسرلا لاقو |

 ابتكلا هفينصت يف سانلا زجعاو . ةفرعمو ًاقدص ىر ولا ب بيطخلا قاف |
 اهيإ

 ابذكلاو سيلدتلا ىننو هعضوب 2اهسندب داغ نم ةعيرشلا ىح
 يستحم هلل“ ًاصخلم هلخ رات. ..اهعدوأت دادنب ن0 0

 اسرلاو كشلا لازاو ىوملا نع > ايوزنمساطسقلاب الاف لاقو

 ايرسلا فكاولا حسي ماكر نوج ألخ لع ركحب ابا كارث تس |

 ايزتفإو هللا دنعو .:ققحءاذآأ  ”ةرفثمو ناو انو تلنو أ

 ابقتعم رازوالب كييناش ءابو انهطضم تبل ىلع نب دمأ ايأ
 نب يكم مساقلا وبا يبثدح ينافكألا نب دمسوبا ينثدح مساقلا وبأ لاقو |
 فصن يف دادغبب بيطخلا ركب وبا خيشلا ضرم لاق يسدقلا مالسلا دبع |

 ينأ ىلا ىصواو هنم انسلاو ةجحلا يذ'”نع لاحلا هب دتشا نا ىلا ناضمر |

 ربلا هوجو يف هلام مسي قرفو هذ ىلع هبتك فقوو نوريخ نب لضفلا ظ

 ةيماظنلا ةسردملا لت ةرح نم هنزانج تجرخاو ثيدحلاو ملعلا لها ىلعو |
 تامحو رسملا ىلع ةزانملا ربعو ميظعلا قللاو ءابقفلا هعبتو ىلعملا رمن نم |

 ظ يف هلعل (") لاكو هلعل (؟) ًاصلخت هلعل (1)



 ع يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحا + ١

 هأعر 0 يل هلثم ام امذ ةلم يقر و هدوبع وا

 هأوس ىوبم رطاخ ي ىرح انتو تنك نادلاصو تمرح

 هاضر يلط يف حورلاجورخ يدنع ناحل هاضر يئن ولو ظ

 ا ظ اضيا هلو

 | ركسلا نم وحس :سبل هيف مزحلا وذو ' رثا ةوشنن ىلع ينري ىوهلا رامخ
 ظ ا ندا بهل ص يو هدربأو هلقا رح ءاشحالا 8 ىمعللو

 | لصوا ضر يف نيبلاماهسإت مر  اثداوح ينامز نم وكشا هللا ىلا
 || لمفلاب را 0 ع قينم ضقا.لو يلق اب. تباصا
 || لتقلا نم |0000 ل دجحب  ةقرفو لتقف نب ليات قم

 (| يناهبصالا مين يب ىلا يناقبلا ركب وبا يعم بتك ب يطملا ركبوبا لاق
 | |وح[اذيعتب الك ٠١ ٠ ام ىلا فعن دقو هنم لصف يف لوق ًاباتك ظفاملا

 ااولس 0 ل هلو هللا هنأ كباث نب لع ني دحا ركبوا
 || ةنسح ةاس ناشلا اذه يف هل نم هللا دمحم وهو كثردح نم ديفتساو

 || لصحم لام هنم هل لصحو هبلطيفو هيف لحر دقو نسح مهفوتباث مدقو
 | عم كلذ نم عامجالا دنع هنم كل ربظيسو هل نيبلاطلا هلاثما نيكل ظ

 ليامت ق () ام هلعل (1)
 03 مل



 يدادغبلا بيطخلا ىلع نب دمحا

 اضنا هلو

 رث ىوس ينيع نع قلخلا سيغت

 2 دق يداّؤف ف هاجم

 اهلوانت يف هنم برقا سمشلاف

 ةسلاخم امو هليبقش تدرا

 يكلم هبط هلر اا 17

 هيكحب  ردبلاو هيفا رد

 رم ليللا مالظو ىرس نمو

 هنسحا زاح تح نسحلاهلىور

 هتناغ ديدحن نع زم. لقعلاف

 ةعراسم هينأتف بواقلا وعدد

 ينزحتاف امه ةروز هتلأس

 هباطنو ىغسام نود يل لاقو

 ناي ةنم قاشملا ريشممل 01

 يكل هيدب يف يداؤفنوكي ناو |
 ا اضيإ هلي

 لاح لك يف بتاع يسفنب

 ردلاو ىق )١(

 هذول

 رمقلاك لذ ارط قالا نم يسح

 ربطصم هنعيلإ امو يحور زاحو

 رظنلا ىرولل اهنم ظحلا ةداغو

 رثاهدخ يف يرطاخ نم راصف

 رشب هنا هيف ركفلا عجارو
 نب دججا زملا وبا خيشلا هظفل نم يتدشنا فسوب نب قلاخلا دبع لاق |

 . روفنلا ن روصنم يبأ يف يه لاقو سيطكلا. نع شداكن هللا دبع
 هيف نم ناجحرملاو كح. ردلاو

 هينغل ردبلا ءايض نع هبجوف

 هبقاب قلخلل قبو هسفنل

 هيباعم ىو نع رصقن يحولاو
 هتسنت ند نم لسالا ةيبلظت

 هيتلاب نورقللا بضغلا ررظاو

 هيف امو ىلعالا كلفلا لوانم

 هيبحم نم ينا ىلعت تمعصا
 هيحنو هلم ىوفههلاب هتك

 هأنح باذ هبجم أمو

 ها/

( 



 6*١ يدادغملا بيطخلا ىلع نب دمحأ نك

 | نع 0 نأ يكم هامس دقو هجولا حيبص يبص هيلا فلتخي ناكونا

 ” لف ًاصعتم ًايلار ةدابلا ريما ناكو كلذ ىف سانلا ملكتف هركذ

 | ليللاب هذخأي نا هتطرش بحاص صاف هب كتفلل أببس كلذ لع ةصقلا'

 | ةطرشلا بحاص هدصققف ةنسلا لها نم ةطرشلا ىحاص ناكو هلتقيو
 | لاقو هذخأف ريمالا فلاخم نا هنكع ملو هباعصا نم ةعاج عم ةليللا كلت
 راد ىلع كل ربعا ينا الا ةليح كل دجا الو اذكو اذكب تيما دق هل

 0١ ىاف رادلا لخداف بابلا تيذاح اذاف يواعلا نسملا ىنأ نبا فيرشلا
 ] .بهذو فيرشلا راد لخدو كلذ لعفف ةصقلاب اريل نا عجرا

 | نا فيرشلا ىلا ريهالا ثعبف ربخلا هربخاو ريمالا ىلا ةطرشلا بحاص

 | الاثما يفو هيف يداقتعا فرعت تنا ريمالا اهما فيرشلا لاقق هب ثعبب

 | هب لتق هتلتق ناو قارعلاب روهشم لجر اذه ةحلصم هلثق يف سيل نكلو
 000 لال ٠ 20١ دهاشملا ثب رخو قارملاب ةميشلا نم ةعاج

 اهفيإ

 ْ نأ ىلا ةدم امم قلو روص ىلا 2 هحارخاب صاخ كدإب نم م

 . تام نا ىلا اهم ماقاف دادغب ىلا مجر

 هريغلام يبلقو ا باش لق

 هلذعا تلظ اليوط انامز كو
 ةرئاح بابلالا كرت ىوملا كح

 هحاقم نع ي معلا 'ىثثلا كبحو

 'ء اذبا نسلا كر يف لذعلا عمسا ال

 هلثالد ربظل : تحلا ىعدا نم

 ' أضي بيطخللا رعش نمو

 || لزنلايفبابسالا نعروهدلارك
 | لثملا قداص احيحص الوق لاقف
 (| للعلاو متسلا لوط بصلاثروبو

 لذعلا ىلا ينصت نا نذالا عنم و

 || لغشالو يمهنم كاذ اف يدبج

 امم الب لوق بذك هي



 «هه ظ *© يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحا 6 ٍإ

 ه+. ةنس يف قشمد تلخد امل لاف يوغللا نيطللا لعن سا

 نوعمتجي ةريك هيل هل لاك 6و لف ف املا رك امال ىلا ذا اهم ناك

 ةعومسملا ةيدالا ب نيكللا هيلع ًارقا تنكو مذ و مول لك هر ف ا

 تنا لوقبو هحاصي حالصا ىلا جاتح “يش اك ناكف ل

 عماجلا ةرانم نكسا تنكو ةءارالا كادت قل رع ةباورلا ينم قيرب

 دعقو كتي يف كروزا نا تببحا لاقو راهللا طسو موب يلا دعصف |

 ةيحتسم ةيدملا يل لاقو "يش هيف ًاساطرق جرخا مث ةعاس انثدحتو يدنع ||

 اذاف هجورخ دعب ساطرقلا تحتفف ضبمنو مالقالا هب يرتشن نا كلأساو ١
 بهذ "يلا لمحو دعص ةيناث ةرم هنا مث ةيرصم حاحص ريناتد ةسخ هيف ||

 اذا ناكو لاق رثكاوا لوالا ن 0 ناكو ةدغاك هب يرتشن يل لاقو ظ ظ

 أبعم ارق ناكو عماجلا رخآ يف هتوص عمسف قشمد عماج يف ثيددحلا أرق ظ 1

 يتاهمصالا ظفاحلا ينلسلا دمحا نب دم نب دما ىهاط ونا لاقو . 2 َ

 تيطخلا تافلؤم حدمب ظ

 بيطرلا ضفلا ىبصلا نمذلا بيطملا تباث نا فيئاصت

 بونذلا"ساز ””اهك رتاصابر . اهاورنماهارجا 000

 بيرالا نطفلا ظفاحلا لت ..ابهنمغاص دقامنسس
 بيط يا ما هبتك يزاوب 2شيع ميمنو ةحار ةياف |

 . مالسلا دبع نب يو 4 مساقلا أبا تعمس يببدقملا را 3 دم ثدحو ظ

 | روص ىلا قشمد نم ليها ركب يب 2-2 تيس لو ناكييمرل 1

 بوبذلا كرت اهسأر ص (*) اهاوح نم اهاور ذا هلعل (1)

1 
5 
 م

# 
3 
 ع



 © يدادغبلا يطخلا يلع نب دمحا ”

 تمععسو لاق هلا يي نم ةننس ١ ١ غلب دقو ؛ +٠ ةتس ثيددملا عامس ادب هللا

 | ىأرو روصوا قشمد عماج رباك الا ضعل لخد لوقب يخاشم ضعل
 ]| ىلإ دعصق ثيدحلا هنم نوعمسي صاغ سلجلاو بيطخلل ةيظع ةقاح |[

 أ عم روصنلا ”عماج يف دوعقلا بيطخنلا هل لاقف عملا رثكتسا هنأكوهبناج ||
 | نب دم نب دوعسم حتتفلا ابا تعمسو لاق اده نم يلا بحا ريسي رفن
 ظ ىليلب فرعي يوسنلا رمت تعمس لوقي ورك بيطخلا رصن نأ دمم'|

 (| ينو ةيولعلا ضعب هيلع لخدف بيطخلا دنع روص حماج يف تنك لوقي
 7 روص لها نم نيمشتحلا ضع رك ذو نالف بيطخلا لاقو ريناند هك.
 | ةجاحال بيطللا لاقف كناعم ضعب يف هفرصت اذه لوقيو كيلع لس

 | هل لق لاق كباحصا ضع ىلإ هفرصتف يولعلا لاقف هبجو سطقو هيف يل

 ْ ةداح لع ها هلقتسل كن اك يولعلا لاَقف ديرب نم ىلا هفرصي

 رمش بيطخلا ماقف رانيد م.٠ هذه لاقو اهيلع ريناندلا حرطو بيطملا |
 لاق رسما نه ج رخو ضرالا ىلع ريناندلا ضفتو ةداحسلا ذخاو هجولا

 ]| يولعلا كلذ لذو تيطخلا م نع سناام لب 5 5 لضفلا

 ثدحو.اهعمجم و رصحلا قوقش نمريناندلا طفتلب ضرالا ىلع دعاق وهو
 نم تمدق نيح ةنس نورشع يلو تثدح لاق بيطخلا ىلا هعفر دانساب

 | هفيناصت يف اهلخدأ ءايشأ يرهزالا مساقلا وبا انش ينع بتك ةرصبلا
 /لضفلاو ا رك ذ لاق ثدحو +4٠ ةنس يف كلذو هيلع اهنأرقف ىنلأسو
 وبا ينثدح تاورما يوذ نم بيطلللا ركب وبأ ناكلاق يتالسلا رصان

 بناح ق : ص (؟) مث طقس هلعل )١(



 «ن؟ “© يدادغبلا بيطخلا ىلع نب دمحا ئ

 ىلعو زازقلا دحاولا دبع نب دم بلاغ يبال هطخم هبتك يذلا لصالا ١
 روصنم ينأ هنبالو بلاغ يبال عامس بوتكم ءازجالا نم دحاو لك هجو |

 (7 نيئالثلاو سداسلا ءزحلا اذه الا نسحملا دبع هيخالو '” نحر لا دبع

 فرعا عاجتو روصنم يأ هلداو تااغ ينال ةزاجا اعيبحو لعب تكهناف

 طخ نم تلّقنو. دحاو ءزج ال ناروك دملا“نازحلا هتاف دق نول 5 ١

 يشخنلا دم نب زيزعلا دبع خويش مجمل هبغتمو يناعمسلا دعس ينبآ ١

 ضل يف بطخم ٍثيطللا تبان نب يلع نب دمما ركب وبا مومو لاق |
 تالكدتكا 5 5 مهل ناك هنكلو مهف ظفاح دادخ ىرتأ

 لف ريما هيش هتيلو يلع سي لف م ايالا ضعل يف هتيقلف مالسلاب ينآد 38

 ناركس تيطخلا ركب ابا تيت لاو اسامتا يقل ىبع زاجل

 تتقن قود 1 ركس هنالعا مو هلاح تركنتساو اريغتم هتيقل دق هل تلقف
 يشحنلا الا اذه هللا همر ع طلخا نع رك ذب ٠ ويناعمسلا لاق هللا ءاش نا ْ :

 ةجر د يف بيطملاو ليدملا يف لاقو هءاحصا نم ةريثك ةعاج ت 08 يبا عم 1

 دمحاو يدملا نب ىلعو نيعم نب ىحم < اكلا ةمالاو ظافللا نم ءامدقلا |
 ةراضغزاشلا اذه هب ىستك رصعلا ةمالع ناكو مهتقبطو ةمثيخ يبأ نبأ |

 |يفةحح ايرحتم اقودص ةقث اريطخ اليبن اروقو ابيهم ناكو ةراضنو ةجمو ||

 طبضلاو لكشلا ريثك طلناو لقتلا نسح هممحبو هلقنيو هلو 00

 اقلخو اتلخ ايلعلا ةبترلاو لامكلا ةجرد يف ناكو اهيصف ثيدحلا ًًنراق ||
 همحر ظافحلا هب متخوهظفحو ثيدحلا ملع ةفرعم هيلا ىهتنا ارظنمو ةئيهو

 )١( يناثلا ءزلا رك ذ طقس (*) دبعو ق ٠



 * يدادغبلا بيطحلا ىلع نب دمحا © 22086

 سهاظ اعيشتم ناك 5 املا ناف ةفرعملا لها نم ناكو ليعامسا قدصو

 ا قيل امو لا الار قيبلكتلا نانضعت اناك نارجألاو عيشنلا

 يف ينفاشلا دكأ دقو مالكلا مذ يف ءاج ثيردحلا نال ثيردحلا باحتساب
 مهب فاطي ولاغبلا ىلع اولمحم نا مالكلا باحصا يف يار لاق ىتح اذه
 تم اذا يننا هللا صاب مناقل ىلا بتكف لاملا نم "يش بيطخلل ناكو لاق
 هقرهق هل نذاف تْئش نم ىلع هقرفا نا نذاتسا اناو لاملا تيبل يلام ناك

 ىلا اهلسو نيمسملا اع هبتك فقوو رانيد يتئام ناكو ثيدحلا باحصا ىلع

 يفتقرتحاف لضفلا هنبا ىلا تراص مث اهزمي ناكف '”نوريخنب لضفلايبأ |
 صهاط نبا لاق.بايثلا نم هيلع أم عيمجي قدصتي نا بيطخلا صوو هراد

 أ ركب وها ناكله تلق يزاريشلا ثراولا دبع"”نب هللا ةبه مساقلا ابا تلأس

 دعنانءاجا "يبث نع هانلأس اذا انك ال لاقف ظفحلا يف هفيناصتك سيطملا
 ةعونصف هفساصنت اماو ةشحو ةرداب هل تناكو بضغ هيلع انحملا ناو مايا

 يف يتاعمسلا دعس ودا رك ذو . هفيناصت ردق ىلع هظفح نكي لو ةذهم

 باتك عيجج عمس لاق زازقلا دحاولا دبع نب دم نب نمحرلا دبع ةججرت
 | ءزملا الا ظفاملا بيطخلا ركب يبأ هفنصم نم مالسلا ةنيدم خرات
 | اهيلع ةالصلاو اهنقدد تلفتشاو يتدلاو تيفوت لاق هناف نيثالثلاو سداشلا
 ءادالا يف طرش دق ناك بيطمحلا نال يل ديعا امو ءزجلا اذه يتافف

 | تعجر امل يناعمسلا لاق عومسم ريغ ءزجلا بف دحال توفلا داعيال نا

 سراف نب عاجمت طخ بيطحلا خيرات يل لصح ناسارخ ىلا

 -ق (”)نوزح ق )١( ا



 بول ٠ د ئدادعلا بحل لعب دعا 3:

 يبانس وا ىيس ريغ ءىحم زر راتخا ال سفنلا يلا

 ناوبلأ برملا ارامل رادا اهاتشاو يلاعملا 000

 ضيا هرعش نمو

 احرف تاحم تقو ةذلل الو اهفرخز, اييدلا اخا نطيغت ال

 امضو دق قلكلل نيب هلعفو هبلقت يف 'يث عرسا ىهدلاف

 اكذب نع ان 5 هتينم هيف السع ترا َ

 "هيلع لاق لسع ندا بهدم ىلع اعدق بيطخلا ناكو جرفلاوبا لاق

 ىفاشلا سهذم ىلا لقتناف هوذاو ةعدتبملا ىلا هليم نم اوأر امل انباحصا |

 لاقف هنكما م ردقب حرمدف مهمذ ىلا زمرف مهملع هفيناصت يف بصعتو |

 رف ءابقفلا جان يعفاشلا ةجرت يفو نيثدحلا ديس لبنح نب دما ةجرت يف
 دا نع لاق هنا يساركلا نيسح ةجرت يف لاقو هقفلاب دما ركذ ||

 ريغ انلق ناو ةعدد لاق قولخم نارآلاب انظفل انلق نا ىصلا اذبم لمعت شا |

 هلو نيك ام مه حدقف دمحأ ناىصا نما تيفبلا مث ةعدب لاق قولنا ْ

 ةلبانللا يف حدق هنا جرفلا وبا عز امم ائيش رك ذو ةبيجي مهمذ يف سئاس ْ

 ةفرعملا لها [:رم ناكو يسموقلا لضفلا يبا نب ليعامسا تعمس لاق

 مهفاصلا ةلقو مهمصعت ةدشل مهمحا ال ظافملا نم ةنالث لوق ثيدحلاب ظ

 جرقلا ونا لاق بيطلللا ركب وداو يناهيصالا ميمن ونأو هللا دبع وبا كال

 هنع هلعل )١(
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 ا هدص.ؤ طلغف هريغهب دصفيل اموعس“ اعضبم ىطعا دق هدصفيذلا بييطلا

 ا م رط ناسناالا عضي دقو ةءاكملا هذه مان دعي وللا نالاق هاتقف

 أ | ثيدمحلا مع لع اس 7 لاكو لاخ لك لع تيطلا رصق امو: كليف
 أ

 2 ا اولا يل

 ور اع

 راد مسر ينامت ام كرمعل

 يعمد قارا مايل ربا الو

 "”ىدانف اموي ىومللا كام الو
 يباصتلا يوذد هلاعف كيبل ظ

 لدتق 1 8 7 هيلا و

 اضحم دولا حيحص اخا تبلط

 الا ناوخالا نم فرعا لف

 هيف ريخ ال انرهد ملاعو

 ةنااط ادع مهعيج فصوو

 ناك ارضا 11و

 يرهد ءارذشل 0 2-5 تربص

 ايكشسم ديئادشلا 8 كا و

 تسل نكلو

 رانلا نك ذالو انج تنقو

 يناوغلا دبع يرك ذن لجال
 دانتع نش“ ةجيماع الو

 ناوملا لذ نم نوقلي, امو

 ناعو ىصح ال سانلا يف هل

 ادا ةومام- تملا مياس

 يبادتلاو دعابتلا 2 فاه

 يناعم الب قورت روع ىر

 نالف وا نالف ىوس لوقا
 نامزلا فرص نم باب ام ىلع

 يتاهد هنمال عزجا و

 راقك : وك الا امل لوقا

 001١| مطل نئاجلا طير
 ممشاللا

 همعطأ ق (5) يداّؤف هلعل (59) نعى )١(

 تمس سس



 0 *يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحا

 . ةلعسبلاب ربجلا باتك .باتكلا ةحضاف نم ةيمستلا نإ
 .باقلالاو ءامسالا نم بولقلا يف بايترالا مفار باتك .ليخلا باتك |

 ديرؤملا زيتيمت باتك . نيسلدملا ءايسال نينتلا باتك : تو 0

 قمل ا مسا هتينك قفاو نم باتك . ديناسالا لصتم يف |

 بط يف ةلحرلا باتك .ءابنالا نع ءاناالا ةاور باتك . سا 0
 ىنفاشلل جايعتحالا ناكك نا 3 كلام نع ةاورلا 5 تررقشلا ا ظ

 مهمل ليصفتلا باتك . هيلع مهنعطل نيلهاجلا ىلع درلاو هيلا دنسا اهف

 لوتلا ينك“ معلا ديط بناتك . نلمللا ملعلا ءاضتقا باتك للا ١
 ظ ةاليص ابك نيعلاتلا نع ةراصلا تاباور فانك موجنلا ملع 6

 .نيعلأتلا نم ةنسلا تاباور تاتك لوبا مولعلل ةزاجالا باتك .كشلا

 ربظ يذلا اذبف يزوملا نبا لاق . فيرا لئاضف لع فيقوتلاو هيبنتلا |

 تأرق يناعمسلا دعس ونا ثدحو . هريغو ىنطقرادلاكهنم ظْفحسا لآ |٠
 بتك رثكأ لوقب دادغبب يرويطلا نب نيسحلا ابا تفمس يدلاو طخ

 ظ رشع ىنثا اهدنع فلخو تام روصب تخا ير وصلا تناكو اهمتب ملو امم ا

 ل

 فتراكو دصتقا هنا يروصلا ةافو ببس ناكو لاق هبتك اهنم فنصام |||

09 



 6 يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحا © "1
 ” نسر هيطرتفا ١١ هر بلاط قأ نب لع طخهباوةءاحعلا تادابش هبقو 1

 | حتفلا موي مسا ةيواعمو نايفس يلا نب ةيواعم ةدابش باتكلا يف لاق

 || موي. تام دق ناكو ذاعم نب دعس ةدابش هيفو عبس ةنس يف تناك ر بيخو

 ا كلملا دبع ني دمت ل ذو 00 كلذ نيمحساف سح ةنس ىف قدنملا

 ْ دحا دروب ال نا ظاعولاو صاصقللا ىلا مدقت ءاسؤرلا نسيئر نا يتاذمحلا
 || ممرما اف بيطملا ركب يببأ ىلع هضرعي ىتح ملص هللا لور نع ا دج

 || ةبون تءاج الو لاق ظتتنلا ”دو .مودلا هنم مهعنم امو هودروا هداربأي

 || مث قشمد» ماقاو ماشلا ىلا دادغب نمجرخو بيطحلاا رتتسا"”يريساسبلا |

 0 ةنس يف دادغل ىلا داع مث بلح ىلاو سلب ارط ىلا مثروص ىلا جرخ

 | نم لثملا ةدسب امتصم تلوستو 0 تام مث ةنس اهم ماقاف

 ظ عماجلا هنا) 03200 افرك باتك .دادش رات باتق

 ظ ةناورلا مع ةفرعم يف ةءافكلا باتك . عم ايلا باداو يوارلا قالخأل

 | صبحلب بناتك . قحاللاو قباسلا 0 ةةفلاو قحلا تانك
 || باتكلصولاو لصفلا باتك . صيخلتلا يف باتك. مسرلا يف هباشنملا

 | دهاوشلاو لئالدلا باتك . هقفتملاو هيقفلا باتك . لمبملا ناب يفلمكملا
 | .سبتللا زييمت يف سبتقملا ةينغ باتك . دهاشلا عم نيهأاب .لمعلا ةحص ىلع
 | ماهوا وهو مضوملا باتك . ةمكحملا ءابنالا يف 1 ءايسالا ثاتك
 5 الا كلتا لكنا فضلا 0 قيرفثلاو عملا

 يريساسقلا ق (؟) يف هلعل )١(



 ىذا 6 يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحا

 دارا ةجاح هل لملو ةجاح ينم عامسلا.ىلا هل سلف ثردخلا فد 1
 يل ندوب نا يتجاح لاقف لئسف هتجاحام هولسف كلذب اهبلا لصوتب نا |

 يف هل نو ناب ءابقتلا بيقت ىلا ةفيلللا مدقتف روصنملا عماجم يلما نا :

 نءا لاق هنم ةيصوب رشب ربق دنع هنفد اودارا تام الف بيقنلا رضخل كلذ |

 يذلا عضوملا ناكو يفوصلا دعس يأ نب ليعامسا انذخش رك ذف رك أسع

 0 'ينيئرطلا يلع نب دحا ر 5 وبا هيف رفح دقرش نجي 8

 ةدع كلذ لع ىقنو رعد و ذأ رقلا هيف منع عضوملا كلذ ىلا يضع ١

 يربق اذه لاقف عنتماف هيف هل نادم بيطللا تام الف نينس |

 ادهو هيف نفدلا نم "نجا نكمأ الو تارت ةدع ف 0 هءرفح دق |

 يف رشب ناكول شاي هل لاقف "” يدلاو ىلا ربما ىهتافروصن الا َ
 وا تنا هبنج ىلا دعش ناك انكيا هيلا بيططتاو تنا تلخدو ءايحألا

 توملا ةلاح يف نوكي نا ىنبني اذك هل لاقف سيطخلا لب ال لاقف بيطخلا |
 عضوملا كلذ 3 ناب يضرو هبلق باطف كنم هب قحا هلق 1

 ظفحا يطقرادلا دعب دادغب تجرخا ام يجاسلا نمتؤملا لاقو هيف نفاذ

 نب هلا دع ابا ذك يف ىل بيطملا نا مظنتملا يف ركذو . بيطخلا نم |
 دما تب ةميرك ىلع يراخبلا حيحص أرقو اهب هنم ععسف يعاضقلا ةمالس |

 يبا ءاسؤرلا سيئر نم برقق دادغب ىلا عجرو مايا ةسمخ يف يزورأما

 دوهملا ضعب ربظا دق ناكو ىلاعت هللا ىماب مئاقلاريز و ةلسم نب مسالا

 ريبخ لها نع ةيزإلا طاقساب ماص هللا لوسر باتك هلا داو اباتك

 يىقوصلا دعس يبأ ص (9) يفوصلا ءارهز نب ركب وبا نايعالا تايفو يف )١(



 © يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحا © ”؟

 *( يدهم نب دمحا نب تبان نب ىلع نب دمجا +

 ٍ نيفنصملا نب روهشملا ةم ءأاللا دحا ظفاملا هيقفلا يدادغبلا ركب ونا بيطملا

 ا دادغبب عمس نيثدحلا ناوند ه مخ نمو نيزربنملا طظافحلاو نرثكملا

 || ١4هةنس يف روباسين ىلا 00 ركل رون.دلابو ةرصبلابو هتقو خويش

 1 دادغب لاوحالا بارطضال يريساسبلا ةنتف دعل أهمدق م " امم عمسف اي املج

 ظ 6 ةماعل اهم ثدحو ةدم 0 ه١ ةنسروصنملا عماجم ةلءانخلاهاذ اف

 | سدقلا ىلا ددرتي ناكو أم م 6م روص دصقف ها/ ةنس رذصملا هيافنصمو

 ظ ىلا هجونو 450 ةنس يف روص نم جرخ نا ىلا ر وص ىلا دوعي م ةرايزلل (

 ا ىلا داع مث لئالق امايا نيتدلبلا نم ةدحاو لك يف ماقاف بلحو سلب ارط

 ٠ خسران ىور دئنيحو يفوت نا ىلا ةنس اهم ماقاو +؟ ةنس باقعا يف دادغل

 ْ لاقو اهريغو يردهزالاو يباقربلا ركب وبا هخويش نم هنع ىورو دادغل

 ظ موب. تدلو لاقف هدلوم نع بيطحلا ركب ابأ تلأس يروصلا ىلع نب ثيغ
 أ كد تيطخلا ناكو مو؟ ةنس حلا يداجج نم نيش تسل 0

 ْ ثالث لجو نع هللا "ا اابرش ثالث م لص ءامأ نم برت جح امل هنا

 || نا ىلوالا ةجاحلاف هل برش امل مزمز ءام ملص ينلا لوق اذدخا تاجاح

 ا نا ةقااثلاو روصنملا عم اج ثيردحلا ىلع نا ةيناثلاو دادغل | راتب ثدحل

 ا خسراتلاب ثديح دادُن 0 داع الف يفاحلا رشب ربق دنع تام اذا نفد

 أ ىلا ىضمو ءزملا لمف- هللا ىماب مئاقلا ةفيلللا عامس هيف ءزج هيلا عقوو اهم

 | ا "7 ةفيلطلا لاَقف ءزلا ةءارق يف هل نذؤي نا .لأسو ةفيلخلا ةرحح باب. |

 داق دنس )0 فص اكألا



 ” * يلع نب دما ©

 هنع ىضرلاو هنم 1

 هدبع ًاحرطم ىرب الا يلعلا فيرشلا ىلولاهشنم 1
 ا كح نم نج نم ازج امو

 0 0 يا ىلا جرخ دق تل لا 7

 ل 3 5 ماجحا ىآرالف ” ةفوفحم ا ىلا ريسلا مهم || 00 . 5 6 |

 الجر ٠ الئاق ىنثناو اهعطق ىتح اهللوف هتلذل عنق اهمم مهعزج روهظو |
 ايماوخ اذهلا ىلا ةادنلا تنك  اهضاخ نس ىدرلا ل ةمآ

 اهضارغا ىلعلا نم لانت ىتح 2” اهضوخ لواهميف يش كلا

 ا هلو

 دسملاو ينبلا كرت ليلا لمف د هن وطسا ىلا ينس ناف

 ظ ظ . ضيا
 عطقأ امهنم يناسل نا نقلا دحو فيسلا لعدق ]

 ْ عقصملا هسراف يتناب دهاش يل فرشالا ملقلاو

 هنسلو هتعاوب ىلع ءانثلاو هرعشل فصولا ريثك و هو ميحرلا دبع نبا لاق |

 يفالا حدم هيف سيلو هيف ظح ال هتركذ ام دعب ءزملا يفام عيججو |

 تببلا لها يثار» يف هن رك ذ ام وحن ىلع يقابلا» رصنتسملا مهناطلس |

 هترتخال راتخم ام هيف ناكولو مالسلا مهياع |

 اهفوخ ىق (5) ةفوخم هلعل )١(



01 

0 
 اضيا هرعش نمو

 لوتعم ند ىظفاح

 ضيا هرعش نمو

 هك ارك تلو ده لبللا ىرت اما
 هدراوم تباط دق شيعلا لهسمو

 [ف :نامزلا وفص متل 5 قف

 ادن هريغ نمو

 ةلعتمو تامركملا يده :تفاخ

 31 بلطا ءاملعلل تثومسو

 هرعش نمو

 قطصملا لال يعيش أنا

 نمو نددلا يف عامجالا دصقا

 نم لك نع لتسش ين ل

 نم نا
 هروأ نسمقلا ةرغ يدان ماقف

 هيب, عرش لدملا يف هل نعأ

 6 ناريخ نب ىلع نب دمحا

 يدقتعم نسح أءوس ف
 اميز

 | هبكاوم تشاو حال دق حبصلاو

 'ةناون تضغا دق ناتسو نغدلاو

 هبحاصن فواخل نامزلا افص

 جاتلل يقرفمو تازجعملل

 يجارلا ىظحبو يواغلا 7 قش

 | فلتلا شخ مل عاججالا دصق

 | 'هئازع نامزلا ملظ نم فصنبو

 ةمواش 29 لص هل سبلو

 1 ع نيح هلا ند زازعال صهاظلا فطاخب كلملا كلذ نال لع لاقو

 | ذخأ ام جارخالا يف ببسلا اناكو نيتبيلا نيذه هلام عيمج ىلع متل

 يجاني ص : يواني هلعل )١(



 اضيا هرعش نمو ['
 ةهددلح مراص ناس يلو

 ىلعلا لمش ملظس قطنمو

 هلها ىلع ليللا '”اجد ولو
0 2-1 

 اضِيا هرعش نمو 5

 ينيع نضيفيل ينيع دجملا ذخا ١
 اضِيا هرعش نمو ظ

 ىدهلا ىلا رادبلا لضف انقطنبو ١

 ةْصاضغ انيلع ىروشلا تناك دقو |
 ًاضيا هرعش نمو |
 هّسلط ترصبا اذا نما |
 تكرثكاذم كل ضل

 2 هرعش نمو |
 اهناغم توقا يتلا رايدلا اويح

 ""ةناف ظاحلالا ةرتاف رايذ|

 اهدهاعم يف يعومد ممل تلظ

 * ناريخ نب يلع نب دمحا زي

 [لاحاضور تمظن تملا ا

 نييسابعلا ىطاخم نييولعلا ضمن ناسل لع لاو

 ل

 ىمد» الو تْئش اذا يمدد

 ايعلاو بر_ءلا ليمتسيو

 ا مذ تنك  اولظاف

0 َ 5 20( 

 ينيج رب ىلا 0 ىراالم

 ارخاز 1 كيم ىرحا لا

 هج *”نامل دب ع <

 ارخاف ارد ترثث ترث اذاو

 ردن“ هن 6 نع ع و

 ربكلا 0 اهف متتكولو

 مزحلا علاطم يلع تدس

 ايف اكبلاب اهاوه قوقح اوضقاو

 اهلازع تداج. اذا باحسلا مس

 ةيناغ هلعل (4) مكلضف هلعل (*) ينيحسري نم ىلا هلعل (7) ءاح ق : ص(١)



 ظ
 ظ

 * ناريخ نب يلع نب دما لفت

 *( بناكلا ناريخ نب يلع نب دمحا +
 هيبأ دعل رصمت ءاشنالا ناوبد يحاص ةلودلا يلو: بقلملا دم وبأ يرصملا
 | وبأ ناكو الع رثكأو هيبأ نم اردق ظعأ اغيلب الضاف ًاضيأ هوبأ ناكو
 | لك يف هقزر ناكو رصنتسملل مث ىهاظلل ءاشنالا ناويد داقتب اذه دمحم

 ' ثتادوبعلاو تالجسلا نم هبتكي ام لك نع هلو راند فالا ةنالث ةنس
 نمسح | 00300007018 نم اهفوتس موسر تاديلقتلا بنكو
 ” ىلإ ىلا مس ةضراعلا ديجناسالا ليوط ةمعنلا عساو ةءورملا ليج هجولا

000 
 ظ هرعش نم نازح دادغل ' نم رصم ىلا رامتلا لوسر يزاريشلاز: روصنم

 ظ مساقلا يبأ ىلا 001 لك اميضرميل دادخت ىلا امهصختساوهلئاسرو

 أ ذفنيل معلا راد امهديلخت يف ريشتسيو دليلا ءاسؤر نم هب ل نمه هريغو

 ا هقراف هباو ديحتساو يفترا أسم هذفن أ ام نا ملع نا لئاسرلاو ناويدلا ةيق

 ] ' صئتنيملا مايأ يف 40١ ةنسس ناضمر ربش يف تام هناب ربللا درو مث يح

 | الئاط هتدجواف 0000 كلل بورما ىلا عقوو ميح رلا دبع نبا لاق

 ظ ةميلس ةحاص لئاسرلا نا 8 نيم 0 لاله نموا سهرأا ينفر 2و

 أ هرعش نف ةيفاقلاو نزولا نمالا ةولخ ىلع ”هولظملا نم تعزتنا دقو لاق

 تاعك هيلا وم تالعو مهنم الهج هوني نامزلا قشع

 هتففع ريبخلا رظن هترظنو 2 مرنف نيلهاج ةرظن هورظن
 هتفعف هانج ليحا ينبحاباو هتيصعف اعئاط يتاثا دقلو



 "5 * يلع نب دمحا 1

 دارا باتك ةؤغس داراط نب رشد ينال لمع دق يناصلا قاحسا أ لا 10

 كلدب ا يببلا كي ولا هيلا بتكف هايا هلحنو ذا

 ىجحلا لب فراعلا فرعو يىدنلا ةاكز مولعلا 2

 قتلا لضف -كليط رجاف هلهأ هب رجب نكحلو
 ىخنرملا عقوملا مقو امل  ةبرق هتبجوا كيك
 ئدملا ابق تبكسس اماذا - ةلوبقم ”كلاقد 300

 يف سمالا ىرج فيكوريعتسملاو ةيراعلا يديس ءاقب هللا لاظا تفرع دق |

 الو هعنم نسح ال يذلا نوعاملا ىري يرجي اذه نا تنئظ امو كلذ

 هسنال نع هتقول ' هاش هعقوم ضرعملا عش ا

 «« هللا دبعوبأ دمحم نب يلع نب دمحا

 عمس لاقف مداقلا وأ 0 ينارشلا نباب فورعملا يوحتلا ينامرلا |

 ابو هيقفلا دا ن مليم جرفلا اأو الكت نسخ نب 00 1

 ينأ نب بوقعي نب يلع نب نسملا نب نيسملا نب نمحرلا دبع مساقلا

 رفعج نأ نع تيكسلا نب بوقعيل قطنللا حالصا باتكب ثدح بقعلا |

 أ را ل ميهاربا ن | نسملا ىلع ينأ قع يناجرملا دما نب دم

 هنع ىور تيكللا نبا نغ نلت نع نافخالا نايلسس ظ
 نب زيزملا دبع انئدج قافكالا نبا لاق نيطقلا بالط 00

 موب يوحلا ينارشلا ينامرلا يلع نب دمحا هللا دبع وبأ يفوت ينانكلا دمحأ |
 4٠١ ةنس رخاالا عيبر نم ايضم نيمويل ةعمجا ٠

 لس هلعل )١(

 .ةلل



 أ كريضف ل ادريتسم داشنالا 0 يق لع مو لعجو درابوه هللاو

 ' هنانل نم دحأ سي نكي مو لاق . هممت لو داشنالا عطقو هنم كلملا رفن

 ا هلا فلا هيف كلذ لوق نم ةعمسلا أ قفا اذاو هل هبلثو هجن وعلو

 أ لعام هوك لعجنو هروضح تأع ام انهد يالوم لاقو 006 ْ

 | هدقوتو هناك ذ عم ناكو لاق . ةبيغلاب هبلث هل حابم 14 اونقلا هرزشيم
 ]| نم مدعلاو تايدجلا رومالا يف ةوابغ سانلا دشا هعلوتو هزنط ة كر

 رعم هل ناكو اهروصت ا توصل يزعل ةشغملا 0 الو ةهنعيصو ءانغلاب ةمأن هف

 نادل نا

 هنهاس نك نيتبللاب عب الالم

 هموسر سيبالا دع ابقح تفع

 باك و ممل كر ذأ
 4 عومدلا دس اند تقرا

 ديس نوؤللا  نجبلا كستناع

 ئىدنلا ْق لاملا فراط هيلع ءاوس

 هيف هلو
 هرب لفاون ترذتعا اذا مرق

 ىلعلاو مراكملا اونرو رشعم نم

0 00 
 راعكي ىق (”) هدراوم هلعل (؟) ديعت هلعل (1)

 | يف ةديصق نم هلو . هأئعم يف ليق ام عيجو هرعاشو هتعلص ر ذالا

 | هدماوه هنم لوقلا '" عجرت ىلأو

 أ هدلاوخو هؤون الا قب مف

 (| هدراف نفلا حرقا نا ىلا اماؤت
 ظ |  ةدراوش هتضيغ ىح للقلا نم

 ٠ هدئأق وه ذا صهدلا .حاج درب

 'ةدلاتو  نولئاسلا هاحتنا ام. اذا

 0 ذاعع 0 عقاد فلي 3

 9 دجعب موا سيو



 راما 6# يتبلا يلع نب دمحا

 ب تا درا ظ ا

 1 قيض عم اهككنازيكلا 0 نا كك

 لاقف جرد ثالث نم عقو كنبا نا هل لاقف لفح سلحم يف همالغ هأناو |

 لبسف نولخ ناك نا لاقف هنع بَل 3 نولخ وا نيقب ثالث نم كليو َ

 لاطأ لاقف كلا رش لع يامل يقرلا لخدو .ةحنان ىلا جاتحسم نييقب ناو ١[
 لاّقف نوليا لاقف اذه 0 يأو هل لاقف مويلا ادهم هدعساو انالوم ءاقب هلل ظ ْ

 هزاع كنا ردة اذ تنأ يتبلا لاقف وحنلا تأرق ام لاقق نونلاب يتبل 1

 عيقر راص عدإارلا فرحا وهو نيعلا هب تقللأ اذا يقر دارأ بقر عابدأ ظ ظ
 سالم ديف ني مسالا أ فود يترتب. محا دبع نبا كل 1

 اف لوش نايس هيف لمعف امهس كاملا رف ماصأ مث ةذبانمو ا

 كنت نم“ * يحاص مار أل يتبلل تلق

 تباهخ لو سي غلاب ير ناكو

 لبقلا نم ينتيفعأ تنأ نا  هلبقأ حلصلل طرش لكو
 ةلاوحأ عيمج يف ًاحلقتسم ةلوبتم يتلا ناكو لاق ميحرلا دبع نبا ثدحو
 دق ناو عبطلا مدعو دربلا ةباغ يف ناكهناف هرعش نم لقا هيف نكي لو

 ركسلا اهبفافغصي ةديصق ناورهلا قش دسي وهو كالا رك يف 0

 ابيف لاق |
 فتاجع نم.دنسلاب هلال 7 تناع ىمهالا

 | مل لأقو نا تسع 7 هداعاو دراي ذاتسالا امأ فاولد هل لاف ٍ



 # يتبلا يلع نب دبحا © قل

 هيلا فخ ىصضالا تقو يف كلذ ناكنا قفتاو هتباتك يف هبترو نامنلا
 ! يحاضالا طاقسا يصح نا مسر هل لاقف كلذ لثم يف ةداعلا ىلع مداخ

 اتاك نودب.ري الو "” .ايناعريك دير موقلا ناف ةاودلا ّدخ همالنل لاقف
 || هنع بزعو هيلع بلغ دق لزهلا ناكو ةمدخلا نم حزملا اذهب فرصناو

 ٠ قاف امي ىر ماكل ةشراقم يلا نو هني ناك ةلج مل ظ
 كلن نع اند لم همالغل لاقف يراسالا دحسم دنع يضرأا راد برقب زاتجا

 انك ف يضرأا ىلع هنيع آرءاقلا ام رورأا 1 يناف رادلا

 نسحتساف هنافج لوطل هناقل فيل" هو ال يتناف لاقو هعطقب نا ريغ نم

 احاطصاو ىضراا راد لخدو هتمد» نم اذه

 اده ام لاقف ةم عافتراو نيحالملا تاوصا 5 عم هنأ هرداوت نمو

 أ باطلا ينأن ديعس ينأو ناهعنلاجاح نب لضفلا يبا دالوأءالؤه اولاقف

 55 ىأرو ءاي"آلا تاومال ءالؤه نيو اننيب ام لاقق مدالوأ ةعامجو
 0000 هل  الحو نآكو نملا طانن فرع هجولا حبق

 ظ ادلع ل . تيلدأ دق كناف ليفسلا كتروعرتسا اذعا

 | لل لع ءيتم وهو ةلودلا رخخ ناتسب ناديم يف "" عارذلا نب هللا دبع بأ

 (| يتبلا لاقف انديِس ةمدخت حلصي دوسالا اذه هللا دبع وأ لاقف دوسا مالغ

 آ/ لزم يف سلو ءانبلاب ينرا ار ذغ مهلا لاقق شارفلا ةمدخلاقف مدللا يأ
 ظ .يراوملا نبا رشب . ماح يب عيمج هراد يفو اديس هنم ىرعيو ءاسفنخ |[

 | دولوملا اذه تاك ذا يتبلا هل لاقف ةقلخا ميعس يراوحلا ن ؛ا ناكو دولوع

 عرادلا ص () دجو ال ص (؟) ايعارك نوديري هلعل )١(



 افلا 6# يتبلا يلع نب دمحا ظ

 راوخ ريغ .دوعو ظافملا دنع '"'تيكتمريضكيم را
 راهظاو . ءاينال يلع فكريبؤ ىضر دنعو طغت يف كتولب دقو |

 رابخا ةييلط .الايندزت لو هب نشأ امال
 راع نم توللاب لهو نونملا نم هتصغ مويلا تبرشاهف راعال |(

 رابج لك قالو. ناكملا يلاع.. تف لك لانام ىو كلا
 مدل ربا ةكن ىلع بتكيإ ارعش لمعي نأ يتبلا نسما ابأ ةلودلا ءابب حارا ١

0 
 روصخللاو فداورلا نبي يعحضمو مليا 1

 روحنلاو -  لئارتلا نيب. ىتافا تصل
 وون ةريغص تناك ا

 عاقفلا زوك فصي هلو |
 قوبشم- رام : ىلارع بقو ا هيما يدن بوياي © ْ

 قونلا يف.لوحتلا ريده لثم هب تبرش اذا ريده هل
 قونحم حايص هف'. فشارتعلا ةفشرااقا ةما 38 -

 ئ :اضيا هلو
 حمره ا وا للط- قضرح يف ها اير عمد نمنيعلا ترجأام

 لجللا نم ترماف رخلا هجو يف ترظن دقو ىوه.يذلااهار نكل ||

 لبق مئاطلا هنلط ان ميت عسا فاو رداتلا لاك ميحرلا دبع نبا لاق 1

 بجاح نا فرص صالا ىئضقو لو الف هنيلتسي نا هدب ذخاو هرادحتإ

 تايوتا ىق () تكتم ق (9) لحل 0



 6 يتبلا يلع نب دمحا + "ا

 : تلقو هب رومالا

 هءادر هيلع قبلا نم كا و

 يقوش نا بسحنأ نسح بأ

 يلق نافرعلا ىلع ل شم
 يدنع عوسو ريغ ظفلاو

 هلو يوسوملا ىضرلا هانرق

 ل عمدلاو

 نإ نسا كنك

 نبا تكستااع
 هلوق يضرلا وخأ ىضترملا هانرو

 اههناوج اربغم رادلا ىلع جرع

 ىلع هارب 5 نأ أهل لقو

 ةقهاف تاداآلا غو نأو

 ضرع ىدرلاو لع نب دمحأ ا

 ووسع بو م

 ضحم دجام نع لس دق هنأ ىوس

 الأب ىدتبلا لآ 0 0 شربل تددر اماستا :1 هللا لبس اذاو
 || ةريصل لع بتك ام ىتكو ةصقلل نطف دق نسملا وأ 1 كجم

 تيبلا اذه عوقو تنسحتساف كاملا رفن هينارقا باوملاب رسايوأ ذغنأ الو

 ا ةروبشملا تايالا هيلا يوسوملا يضرلا رعش نهو . ارثكلا نم هنقرف

 امأك ىمومال ام

 ةضراعم ( ١84 توريب عبط ) يضرلا ناويد يف )١( ظ

2 ١ 
 بوطخلا  ةرباكم لعلب
 بيرغلا روزلا ىلا هتشاشه
 تورنتلا ءاملا 0 كدادو

 بشن يناق قمرا
 برغ نيعلان أاكبرغ

 سبءصءازرالا لعداج

 تحن نمتباصااذات

 أأ رادلا نكآش نع العاب لأساف
 آو ضقت نساك ىدملا رم

 | يراجلا لودملا يرج كلالخ يرج

 أوز لك: انم مغرأاب روزي



 فلان 6 يتلا يلع نب دمحا

 رباك الا 00 ةعامجو ريزولا نايرألا 0 ناو ىفئرألاو يضزلا عم ردحلا

 اولعجو ”تاقارملاب ممومرو صوصللا مههلع جرشن كواملا ضعن لابقتسال
 نيعب الا انيلع ءالؤه جرخ ام يتبلا لاقف باعتلا جاوزأب اواخدا نولوشب |
 يتبلا ناكو . باهت جاوزأ انا اولع نبأ نف الاو لاق تلع نأ نمو اولاق ||
 هلو اء“ ةئس نابعش 6 تامو يرداقلا ناوددلا 8 ديربلاو ربحا بحاص َ

 لأق : يرذقلا باتك :يديمملا باتكو يرداقلا تاتكدالا تفس اهلا ظ .

 مولعلا يف نيننفتملا دحا يتبلا نسملا وبا ناك يبرذملا مساقلا وبا ريزولا ٍ

 رثك ةيماخلا حيلم ناكو 3 هنع زخ ف مولعلا نم نف ىف يراج داك ال َ

 لاملا ءاسؤر دحا باب ىلع هتبآر يع لوبقم ةردانلا تيط ةركاذملا

 هبجاح انأ يذلا.بابلا نع تبحح امدس نذآلا كلطا تاب يآ
 نسحلا ن لاله نيسحلا وأ سئرلا ثدحنو .لاملا يف هل نذالا جرن

 يبأ ىلا سفك زاوهالاب تلح ن بلاغ يآ كالا را عم تنك لاق

 2 3 يبا نسحلا ينأ ىلا لما يفريصلا دمحأ نا دامع رسأن

 هنراأن ينامد دق اهنبلفو عامر س١ تكا اهفرعب ال ة 0

 كتنم ةلصاوملا ءاعدتسا 2 كي دوم ل ره 4ف تبغرو كتطلاخغ نم ظ ١

 رانبد يتئام لوسرلا عم تذفنا دقو كنيبو ينيب ةفطالملا باب حاتتفاو |
 ركشاف هندهم فرعأ آلام ةسنزا ره لع بنك نسما أ اعذت

 ضعنب يف ةياعتسالاو ددخا ل لولا ةقاصأ 00-2- 5 هيلوب ام هل أ ]

 ام الوا ق : ص (؟) تاقادخلا ق1

000 



 ”ااذل ىلا ايس نوكي يذلا كرعضملا هجولا لع هن لخا ام ل ا

 © يتبلا يلع نب دمحا 0

 ىلع نارقلا ارو ثيدحلا ععملو ناسليطلا سلب هسعأ ءدب 0 قبلا

 ةاغ ناكو لالب يبأ نب ددز ىلع نارقلا أر ة هنا ركذد ناكو هرصع خو يش

 اح ًامخ بتكيو معلا نونف نم ة ةرفاو رودصل قاعتي بدالا لالخ عمجيف

 ملعلا نم 0000 مم الالم لعقد

 ناكو ءامدقلا ناتكلا بهادم هسبل يف كلسو ةعاردلا دعل اذ بل 1

 نكت مل ةملال سبل ناو ةيرغثلا ةمعلا معترو ةنطبماو نيفلخا س
 بتكو ةفلاسلا ةئسلا لعأي |0007 قل شرع ال ناك : ةيدن رف لإ

 بلغ م < هل اهاعر هللاب رداقلاب ةمرح هل ناكو ةفاللخا ناوبد يف دن نم

 | هلكش ناكو بعللا ىلا عطقناو ةدحاولاب دملا اجو لزمللا هقالخا ىلع

 أ رض هتطلاخم ىلا ةبغرلاو هترثاكم ىلا وعدد رداونلا نم هدرو» امو هظفلو

 ] نكي لو هيلع ديزم ال ًاقافن هيلع قفنو ءامدنلا ةلج يف ةلودلا ءاهم سلجم
 | هنولوادتب اوناكق هروضح الا لمكي سنا الو مت ةرسم ءاسؤرلا نم دحال
 | هبا بجحاو كاملا رثش ةمدانم ىلا ىمننا ىتح ءارزولا مدأنو هنوقراش الو

 || رداون هل تناكو همايأ يف تامو ناسحالا ةباغ هيلا نسحأو باجتالا ةناغ

 ظ سانلا ةبيغل ل ضرعتو دحأ اههف هقححل داكب ال ةعيرس تاباوجو كم

 مر

 بهذي ناكو سياطتلا نم هدققعا اع اهف هتلز ىلا“ اقب راو ةصقتملا كات

 ا امعل لالا بسسسو ةفيتح يأ هقف ىلا ليكو ةلزنعملا بهذ

 لا ةمئاشلا هرداوث نف . ولغلا ةباغ هيف ولخيو مامت يأ لع يرتعلا لضفبو
 | 01١ تطقس دق <« ةلاقتسا 5 لثم ةملك لعل. (7) كلال ىتكت ةيسراف ةلك )١(



 همنانع يضمت نا مث اذا نمو |
 هيداعو يمه هقراوع نموالا
 يفو مامذلا يعر يف ربشا تنال
 عل فو برت 8 6 دبعلاو ا

 اهب هديتءاف الوا كيش 00

 ةوالخلا يف

 هن داع نمو تى دعا

 ةربع 0 مولظملا فنا

 يديس لوقش ىك ا اكر ١

 اياك ةيفاقثاو هسفنل يندشناو لاق |
 أو 2 رلاو ةيفاع شيعلا |

 قنا ساحب يف مكل يذلا اذه 1١
 نرتقتم فلخلا, اهدعو ةنيقو ٠

 مهأد ليللا 9 هيتفو
 ةعركم حارلا ساكب ىلع اودعاف 3 ْ

 * يلع نب دمحا ©

 يدش

 اهلذلا

 ممالا يف ج١ ءادقالا هتتام لا

 مدقلا لع ش هنادي بر يف

 بع عزت زاب نم مل لح
 مش ناو نعظل ف ا ا

 مدخلا 8 ءاولملا داع هب رع

 ابسنج نم ةعبر ةيفاق امل دمجونال هنا ركذو هسفنل يندشناو لاق أ

 هيراج روجنو ءادتعاب

 هنراج ءامدو 0و

 هن راج نع اوما ياوكشدنع

 ىنعملا فالتخاب دوع
 دوعسم وهف اذه زاح نم لكف

 دوعلاو يدمه لا ربنعلا ةراهت

 دوعومو جار هلهؤي امب

 دوفلإو قابلا اهاذح سناك
 اودوع مكدمحا ناف اةدبو دوغ

 *( بتاكلا ين

 هنع تك ةعيبلا هتلصو الو ةحييطبلاب هماقم دنع هللبرداقلل أ
 رابخالاب ةركاذملا حام هل ًايلاث نارقلل ظفاح يتبلا ناكو ةلودلا ءاهم ىلا |
 ناك ميحرا دبع نا لاق 5 نوح لاو حزملا في راذ ةردانلا كتيحت باد لاو ا

 و



 * يلع نبدمحا  يناساقلا يلع نب دمحا + فظن

 تلاقف تحضا

 اهنيعم داب نيعلا ناو لييلب ةنئمطم ىونلا نا ىلع ريخم

 امنيعي نم مانيعلل دعسم نش #0 نم كابل يناو
 ظ يبدشلاو لاق |

 | رضنلاو ٍلسلاو ثاجشملا هب داوب 2 ةليل نتيبآ له يرعش تيل الأ

 ظ يناساقلا لع نب دمحا يبدشناو سراف نبا لاق

 ظ ا مل ناو ىلس هبلق .ىلا : ةيؤرو اب رق سانلا ي>| تسماو

 '0 تح رتوأ لاك ا د ىيلح ” لحن داو لك هيلا تبيح
 ظ يندشناو لاق
 | يدب امتقرنل عزجنم تضضعو اهنيدف اهب عاد اعد اذاو

 00002 030 ايم  .ليحلاو لئابثلا كنت ندعبال

 5 6 نوراه نب يلع نب دمجا ا
 1 كلس نم 000 ل ديتللو ميتا روصنم يأ نب ينمي نب يلع نبا

 نم لئاضفلا ىلا كلت يف مهيدهب ىدتهاو بادآلا قرط ىف هاب ليس

 | امو لضفلاب هفصوو رثك اف هراوشن يف يخونتلا يلع وبا هنع ىور لك

 | نب نوراه نب يلع نب دحا حتفلا و ١, يندشنا لاق اراعشا هل دشناو رصق

 ٌ ' ةرازو يف نست اجلا نب دم جرتلا يبأريزولا يف مجنلا يم

 1 هسفنل زاوهالا ىلا رادحتالا ىلع لمع دقو

 أ مدق لع ايندلا تماقهل نمو 2مركلاو دجلا ليلس ريزولل لق

  ملقلاو فيسلا 5 لدع اههيرجحنب 22ىدرو ىدن يدحي اعم هاد نمو

ْ 



 1 6 يناساقلا يلع نب دمحا 9

 وا هيلع لبقاف هطقسشو هتنعتب هنا انل | مذ ا لئاسمن ع هلاسن لعخا

 يناأست نا دب رام عمجل نا بحاو كازغم تفرع دف اذهان هل لاق ْ

 ةنور وأ تش نا ةهيدب باوما ىنمذخأتو ه ىتناتو سل ١ ١ ١
 وباو الا ةلأسم نع هلأس اف هل عج دقو ثالث دعب هءاجو لجرلا ىضف
 لئاسملا اناطعاف لجرلا انلأس انا مث بتكي لجرلاو باوملاب هردابب ركب |!

 ةيشم ةسوبقلا . اظفل ركب يبأ نم يعامس هذه يهو اهتبتكف باوملاو |
 لاق و. ةسلملا يف باصتنالا ةنسمقلا . ةدشلاو ةنالصلا ةرسقلا هل
 ءابرتسا ةسقنلا: للذتلا ةسوعقلا :هرديفز ةسار 1 مفري نا”ةسقتنلا ظ

 ةءاشلا لدهكلا . رئاط لدبم .رصقلا ةلدحبلا . تاسنالا يف ةدالبو |
 ةمعجملا نم معجم . انلظ اذا انيلع شمطغت انلوق نم شمطغ . ةمهانل ا
 ةناينالا هشام كحاب حمستلا يهو ةعرضللا نم عراضخ . ةءرللا يو

 ةيلكللا . ءانسملا ةءرملا ””رفعشلا.مدلاب خطلتلا ةمعثللا ضابقنالا مثختلا |
 .سيلاوةءالصلا نم سنس .اهناساتدم اذا رانلا تبحلكل اقبو سوبعلا |

 لاق .هذه وحن فورح يف فوصلا درقت ةعئرقلا ىلصلا ظيلثلا ىذنلب

 ا نباب فرعي ناكو يناساقلا لع نب دمما سايعلا ونا يندشلا سراف نبا | ظ

 بارعالا'ضعبل هءوطفت هللا دبع ونا يتدشنلا لاق هزل |

 نرينح اهنبواج اهفلا ىلا 2 ةنح ليللانم تنحالاو اا 0
 نيس ىمملاواجب ربخ الو اننوثلب مهداورال كلانه ١

 فيك امل تاقق ةببا عا ىلع تفقوف تججح سابعلا وبا لاق لاقو ||
 رفغشلا سوماقلا يف () ةسفعقلا هلعل (") رظيب ق )١(



 اعد دمحا يلع نب دمحا 7

 5 لاقو ميدنلا قاحسا نب نع و دادغبب دمحا تام هنأب

 ] 0 لوصوملا رثثلا باتك تكلا نم هلو ؟ىعاش ًاعيصف اغيلب

 ظ . دب اوفلا ناك 3 ةغالبلا ةعانص

 د« يوغللا يىباساقلا ىلع نب دما ا“

 ناآرقام الا مهررهإ 5 فرعا ال هول ناب ليقو هولب فرعي سابعلا ونا

 ىوغللا سراف نب دما نيسللا ينأ نع هبتك اهف هللا دبع نب عيد», طخ
 يوغللا. يباساقلا ن يلع نب دمحا يبدشلا

 ا مرص مهءرصأف "تاقثلا نمكردد لسغا

 'تامهرتلا هرادو ه اوه ىلع كاخا صحاو

 اا 01 535 ن املا الآ دولا ام

 لوم يناساقلا يلع نب دما نيالا انا تععم هنم رخا عضوم يف لاقو

 لوب ةيدابلاب ايارعا تعمس

 0000 0 لس ىف ملت نصا امدل لق“
 ره خا كر عم كاحضلا نب نيسأل فورعم تييلا اذه انا تلق

 ا 00 لآ نموا ةنيتق نم ذربا نكا.نا

 هولب فرعي ينأساقللا ىلع نب دمحا سابعلا وبا ينربخا رخآ عضوم يف لاقو

 اهو ةرصبلاب تنك لاق نيوز هول نباب فرعي رخا ١ عضوم يف لاقو

 ةفوكلا لها نم لجر ائيلع درو هساجم يف نح انيبف درد نب ركب وبا

 كلت هل بوسنملا هبا رك ذ ىرج امنا تسروفلا نم ةعوبطملا ةخسنلا يف (1)
 ادررلا نمو ( 0:1 : 5 ينافآلا يف (؟) تكلا



 را ؛*6 يلع نب دمحا هللا ديبع نب دمحا

 أ هللا كدا لرب دمحا ركب ينأو سراف نب دمحاو ديرد ناو يرابسالا نبا 1

 رثلا نب دمم نب ىكمو يزارلا مامت هنع ىور يتاتسجسلا فيس
 نب هللا دبع نب دمحسو نايحلا ن هللا دبع نب باهولا دبع رصن واو

 يرودلا نسملا |

 « روصنم يبأ نب يحب نب يلع نب دجا اع ا
 نا هباب يف هتيب لهاو همامعاو هئابا نم دحاو لك ركذن ىسع وأ مجنلا |

 هدج باب يف هركذنف مهتيلواو ثوالوو مهبسن اماو هدحو ىلاعت هللا ءاش ||
 الاف الس اذه دمحا ناكو هللا ءاش نا مجنملا روصنم يأ نب ىحن أ

 ماعلا ينس خسران باتك هلو لاقف ميدنلا قاححسا نب دمج هرك ذر ا

 * ينوهلا ركب وبأ يلع نب دما اع ٍ
 ينابمصالا يوحنلا رذعملا نب روصنم حتفلا وبا هركذ يوحنلا يدنزربلا |

 يفاريسلا ديعس ابا رك ذف نييوحنلا ةلزتمملا نم ةعاجج رك ذ دقو ملكتتلا |

 نا دما ركب وناو لاق مث ممريغو ينامرلا ىسيع نب يلعو يسرافلا ىلع اباو

 لئاقلا يلزتسملا يوحنلا يفاشلا يدنزربلا يوحنلا يلع
 رباحلا يفامب ينك تربحاامو ىّللاو ملعلا ىلا ينيعناف تم اذا ٌْ

 رئاصبلا قرط موقلاب تلظأ اذا ىدملا"”وحض»» مهم موق نم ينأف ئ

 * هجئانكشخ ناب فورعملا فيصو نب يلع نب دما اع أ

 1 يف رك َذ دقو المضاف هجنانكشب سفتملا لع هودا ناكو نيسحلا ايا ىلإ

 حبصي هلعل )١(



 # َلاديبع نب دحا ظ_ «/
 ظ لئاقلا وهو لاق ١# ١ةنس ىف تام هنا ركذو |

 | لمكيف لامكلا ىطعي يذلا اذ نمو 2 لماش صقتلاو ناصقتنلا يتتريعا

 | اوللقت ريثك موق ين سيقاذا يتنا ريغ صقان ينا مدقاو |
 لضفتف تنا نيذه اميا ينف ىجملاو معلا قلخلا اذه لضافت |

 | لعفي ءاشام تاك ديدات مذا نبا لامكلا هللا مم يلو

 ظ نب يلع نسملا وباريزولا ناكل اق بتاكلا مساقلا وبا يجز نا ركذو |

 ظ مرد فلا نيرشع نيثدحلل ةريخالا هيراز و يف قلطا دق تارفلا نب دمح

 ظ ميقبو ينئيجي ناكه نال رام نب هللا ديبع نبا دما سابعلا ينال تذدخاف |

 1 ” تاتكو نيف تانكو رح لتقمو ةضيبملا رابخا هنم تععسو يدنع |

 ظ ممردةئام سمخ كلذ ريغو خش يبأ نب ناواس رابخاو يمدقملا رابخاو لخجا ||

 ظ * نيسحلا ونا دما نب هللا ديبع نب دمحا ع ظ
 0001 7 لآ 00 دال لها نم ةعرق ناب فورعملا يتاذولكتلا |
 | هيلع علضتو يلوصلا ركب ابا مزالو لاوطلا تافنصملا نم ريثكلا هطخم |

 | ىذاولكهدلب ىلا داع مث هرمع لوط بدالا بلطو هنع ىورو هبدأ نم
 | ىلا امم لزب لو اهلضافو اههيدأ ناكف سانلا هدصقو هرم لوط اه ماقاف

 راش

 * اريقش نب نسحلا نب هللا ديبع نب دما اع
 لاقو قشمد خيرات يف مساقلا ونا ظفاحلا ه رك ذ يدادغبلا ءالعلا وبا

 ىغلبلا بيعش نب دماحو ودحلا نب نوراه نب دم ركب يلا نع ثدح

 ركب ىنأو دهازلا رمع ينأو يوغبلاو يدنغابلا ركب يباو فلخ نب ميمللاو ظ



 فش 6 ريزعلا رامح هللا ديبع نب دمحا

 يردق مظعت الا رام نال لق الآ
 يرمشل ضعت كلت ٠ فاو عر لسا

 يرباو كتم رح - ىست نيح رك ذتو
 يرمال داقتم ةح ورلا حرف ىتف ذاو

 يردتتسل نكلذار ل كتلاخ رح ظ

 ىمورلا نبا صققت“ل ناك هنا اذه ريزع أ بحت نمو سلا نأ ا

 ل هورأا نبا تام الف هئاحمل ضرعتي.و هرعش ىلع يرزبو هتايح يف ا
 ن ا 00 سانلا ىلع هيلع ساجو هرعش راتخو هليضفن يف تك ظ

 نب دواد نب دمحم بصح, ناكل اقف تسربفلا باتك يف ميدنلا قاححسا |
 هلو هدلوو ناملس ن هللا ديبع نب مساقلل لكوت مث هنع يوربو حارجلا ا

 باتك . ءاونالا باتك . نيبلاطلا لتاقم وهو ةضيبملا باتك بتكلا نم |

 ىف ةدايزلا باتك .حش يبا نب ناولس رابخا.باتك ." ساونىبا بلا |
 رابخا باتك.يدع نب رجح رابخا باتك ." حارملا نبال ءارزولا رابخا |

 باتك_تاضقانما باتكهرمشراتخيو ىمورلا نانا ابخاإتل ساون ينا |

 ليضفت يف ةلاسرلا تاك هيفا يبب يف ةلاسرلا باتك.ةيهاتملا نا رابخا ظ

 بدحلا يف ةلاسرلا باتك» مهعابتاو ةيما ينب مذو '” مهيلاومو مش ءاه يب |

 ؟ لاس معا ١ باتك يف ينانزرملا هللا دبعوبا هركذو.ةيواعم للاثم يف |

 ممايلوا تسرهف (*)  تسرهف (7) شارخ )١154( تسرهف (1)

 | ةلاسرلا باتك ."' يدعملا ةيواعم ن هللا دبع رابخا ىو ا

 ع رفعج نبا تسرهف :(8) ثدحلا زرحلا ننا سا يفت تسريف (4



 6 ريزعلا رامح هللا ديبع نب دمحا © في

 "رم ناكو رامع نب دم نب دما سابعلا انا ادن لفات هلع ال ظ

 نب دمح لاقف هب ًامومغم سابعلا نب يلع ناكو ةباهنلا يف قالمالاو قيضلا
 سنال يدنع اب امترثكو "يلا امترص ول مجانلا نامعيبالو يورلا نبال دواد
 ةلع ةيق يف انا لاقف دواد نب دم ىلع يجورلا ””نبا لبقاف ضعبب انضعل

 سابعلاونا اذهو لبلب نب ليعامسا ينعي هبحاص ةمدخم لوذشم نامع واو

 سانبالاو عاتمالا ةباغ ىلع وهو بدالاو ةءاورلا نم عضوم هل رامع نبا

 ىلع فقتل كعم هذخ لجاعلا يفو هلثم فرعت نا ىحا اناو هتدهاشع

 لضفن هل لاقو رامع نب دمحا ليع دواد نب دم لبقاف هيف لوقلا قدص

 كلذيف راع نبا هيلا راصف 0 ةلويقم هلبقو مويلا اذه يف يلا ريصملاب

 .دراو تبو لجرلا دنع تّقا يبا هل لاقف يبورلا نبا ""ىلامجرو مويلا

 "أ اذه يف دواد نب دمتو هعم يرمأ دك نو هركشنو هدصقت نا

 000 كراج لالطو ب مالا هل دك او هلا راضف هلزنم مزالم لطعتم
 نب دواد نب دم _تكتساو دضتعملا ةرازوناملس نب هّللا ديبع يلو نا ىلا

 هنأنب ضعل هجوز دقو 0 لبلا ىلا ا م هصخشلاو حارملا

 | هيلع ىرجاو أم هانغا اطاسقأ راع نبال جرختساف قرشملا ناوبد هالوو

 | يفببسلا ناكو دواد نب دم ةايح مايا هيلا فلتخم لزب مو هلام نم ًاضنا
 0 هللو ”ركشاف يورلا نبا. رابقالا نم هشاتناو. راثملا دعب هللا هشعن نا
 جاهاب هاحهف كلذ ىورلا نبا غلب و هبيعيو هبف عقيو هفلذ لعجو هل

 رف ايما ةيتك ظ

 "5 ىا(4) دق 0 الوق هلعل (*) قى (؟)



 ةبرب زع رامجع نبا يفو 1

 "7 دازو بيطحلا باتك يف نيذللا نيتيبلا ركذو |!
 رقبلا زافو ًامدق زي ملم هسفتيف مصاخ ىتقلب ال ]

 رظن نم هل ددالف فاص ران هل ناك نم ل كو

 0 اهم هحدع ةديصق يد رم رشلإ نب دم نب دمحا ىلا يبورلا نب
 ايف كوش. هيلع لاقالاو زاب نإ ا "” هضحنو هل دلو دولوع هللنهمو :

 لضاف بحاص ميد يلو

 هنوميم رئاطلا كرابم

 ةءىردزع خيشلا ىف 0

 هناك سايملا اا

 هتبطاخ تنأ نا ةمقا

 د دقو

 دم دايضا لاق.ةليوط ةدصقلاو ٍ ا

 أيحصب ناو 2 نأ بحا

 أب رج نم كاذ 0 يبربخ

 أبرعا دقو لوقلا حصفا دق

 ارك كين سلا ل

 أابحصتسم سايعلا أ يكرر

 ابغشم 7 ًاسرش هتكرت دق
 وجل '”ىطحلا تفقث دقف

 ا رغا هتهكاف .وا برعا

 ندا ذا بيدأتلا نسحأف

 ابنطم ًازجوم دان لك يف

 يورلا نبا ىلا امون حارجلا نب دواد نب

 ةخسن يف (”) هطحنو ق (”) صهاظ ضقانتلاو ةدايزلا هذه تقيس دق )١(

 عوبطملا (©) هنيك, ىق : عوبطملا (4) ىعري ريشن لو تعبط يمورلا نبا ناويد نم

 ادب ق : عوبطملا (7 ابرحغلا بطخملا عوبطملا (5) اسرح

59) 



 6 ريزعلا رامح هللا ديبع نيدمحا 6 "و

 | نب دواد نب دمو ةبش نب رو حش يبأ نب ناهلسو ةبيش ينأ نب نام
 ] نم وأو تباكلا يجز ناو يناعملا يضاقلا هنع ىور مريغو حارجلا

 ظ لوش هيفو مجريغو يتابفصالا نيسحلا ن لخ جرذلا وناو هيويح ناا

 يورلا نا

 ريشا ا هللا مصاخم هر ع ناخب ت1 يلو

 رشبلا ليكو وهف نكي مل نكي ملامو ناكمل ناكام
 رقبلازافو ًامدق زغب مل + هسفنيف مصاخىتف لب ال

 رظن نمل دب الف فابص رأت هل ناك نم لكو
 | هّللاديبع ن ىلع نسحلا ودا هفلأ باتك يف تدجوو . سيطخلاهرك ذام اذه
 000 1 ىولا نا رابخأ يف تتاكلا بيسلا تا
 ظ 0١ اك رابع نب هللا ديبع نب دمج نب دحا ناك لاق هل ًاطيلخو يمورلا نءال

 ظ 8 ريثك يبورلا نبال ًامداص (هّل كيبع ع دم مدت هبسن يف لاق

 ظ نم اهم فطعتسي اهايا هلكت راعشالا هل لمعي يمورلا نبا ناكو هل

 ظ 0 مايأ ناكو . رارحالا يف ةعاقو اريقف ادودحم دامع نبا ناكو

 | لاقف كلذ, فرع ىتح.راهنلاو ليللا ءانا يف. رادقالاه»» يرجن امل طخسلا

 | هل لاق ريزعلا كتتيمس دق سابعلا ابأ اب امون يمورلا نب سابعلا نب ىلسع هل
 أ نم لاسأ ناب هبر مصاخريزعلا نال لاق مس ال اني لقال نسعد تيكر

 - نئل هللا ىحوأف مد فلا نيعبس رصن 8 ” يدد لع اعاد 8 ءامد

 هيف لاقو ةوبنلا ناوود نم كنوحمال ينلاضق يف يتلداحم كرتت م

 دن قع لساردا ينب ق()



 #5 4 للا ديبع نب دما ديبع نب دمحا 9

 لجعي الف ”رادقملا اذه فرعيل هتلزنم تططحو ”توعدو هءاقهللالاطا | ١

 ىش اذاف عوجلا نم رادقملا اذهفرعيل هءادغ ترخاو دحا ةمعن لاوز

 الف ٍلظلا رادقم فرعيل بنذ ريغ نم هتبرضو كلذ فرع عوجلا هيلا |
 ينقل مث رد فالا ةرشعب يل رءاو تنسحا لاقف لاق دحا ىلع لجعب |

 انثدحو لاق فلا نير شعب: تفرصناف ىرخا فالا ةرشعب ةحيبق لوسر ||

 لاق لاق ثدحن صاد ن ديبع نب دمحا تعمس لاق يدزالا مساقلا ول ا

 نم كبرضو هل تلقف اعاق ين رضتو اسلاج ىلصت يبدؤم اب اموب زتعملا يل |
 ظفاملا يدع نب هللا دبع لاقو . ًاماق هلأ ضف يدؤَأ الو ضورفلا |

 يعمصالا نع ثدحن ىأر نم رسب ناك يوحنلا ةديصعواا ديبع نب دمحا |

 يروداسيلا ظفاملا دمحا وبا لاقو ريك انع يتاسقرقلا سعصم نب دمشو |

 يرابنالا مساقلا نب دم ركب وها لاق هتيدح لج ىلع عباتيال لاقق هركذو |
 ديبع نب دمحا اندشنا لاق يبا يندشنا |

 عت نيسلاو فرطلاب اهتعدرغ  اتارف مهب يلستلا ١
 عدو يلبق نيعلا فرطب ًابحع ىأر نف مالسلا در نع تكسماو ||
 ملت توملاب قوشلا دونج يدب انقارف دنع نيبلا فويس تن
 علطن ثيح نم نمل نانا ىلا 1 اكاد ينم هللا مالس كيلع

 *( سابعلا وأ رامع نب دم نب هللا ديبع ن دمحأ اع ظ

 تافنصم هلو لاق بيطلللا لاق اذك ريزعلا رات فورعملا بتاكلا ىنقثلا ||

 نع ثدح 14 ةنس يف تامو عيشت» ناكو كلذ ريغو نيبلاطلا لتاقم ف 1

 هوحن وا ةناهالا نم طقس (*) هدهع يلو طقس هلعل )١(



 :*( ديبع نب دمحا هلال

 | لام تقفنا امنا يلع يبوصو يأطخامنا ينرذ
 ! ممل لاقف اوتكس مث يذلا ىنمع ام تناك ذا امناب لام عفترا م ظ 8200206 00 .- 5

 | نع سانلا مجحاف ىنعملا اش تارعالا اذه سانلا زتعأ قلي كاع نإ يعل

 أ لو لام تقفلا امناو يايا كمول ام دارا لاق كدنع ىنعملا اف هل ليقفلوقلا
 || ذخاف ساجلا ردم ١ لج باق هتان لع مالا 0

 | نال لاقف كعضوم اذه سبل هل لاقو هالعا ىلا هب طخ ىتح هديب

 ' نجع يف نوك نا نم يلا 1 هالاعا ىلا نما مفر لع يف نركأ

 أ| وبا انثدح يرصبلا مالسلا دبع طخم . مداق نباو وه ريتخاف هنع طحا

 ا هللا ديبع مساقلا وا انثدح 37 ئسوم نب فسشو نب دمحم نسحلا

 || امل لوقب حصان نب ديبع نب دمحا تعمس لاق يدزالا رفعج نب دم نبا

 ا ترخاو اليلق هتبترم نع هتططح دبعلا ةبالو“زتملل دققعي نا لكوتملا دارا

 نم هنن رضف هلمحا مداخل تلق فارصنالا تقو ناك الف هتقو نع هءادغ

 | ينقل ذا افرصنم قيررطلا يفاناف لكوتملا ىلا كلذب بتكف ٍبنذ ريغ
 00000001 ٠ دو كوعدي نينمؤلا ريمأ كلاقق ةلاسر بجاص |

 أ كم هند نيب مات حتتفلاو هبجو يف نيب بضغلاو و لك ىلع

 كأي لوقأ تلق هللا دبع ابا اي هتلعف يذلا اذه ام لاقق .فيسلا ىلع

 /لالمؤلا ريما هيلع مزعام ينملب تلق لوقتل كنلأس امنا.لق لافق نينمؤملا

 يذلا عصوم ين 1 هذه اعأف ا عفت ر لاف تسرمفلا يفو دئاز هلعل )0(

 نالف طبس هلعلو لصالاب اذك (”»  ق (0)



 5١ :*6 ديبعنب دمحا_باهولا دبع نب دمحا

 ةنس نذملا يف رظنلا هناكم ىنيسلا نبا يلو نزخلا يححاص يرزللا نأ ||

 ململا لها ىلع لاضفالا ريثكرعشلاو بدالاب املاع ناكو ربشا ةينامو |
 ةنيدملاو كم لع افوقو فقو رانيد فلا ةناع رزحام لاملا نم فلخو ْ

 * رجنلب نب داب نب ديبع نب دمحا لع

 يلاوم نم لصالا يلد ةديصع يباب فرعي يفوكلا يوحنلا رفعج ونا |!
 ن ديزو ي.كلايطلا دواد ىلأو يعمصاالاو يدقاولا نع ثدح مثاه ي

 نب دمحاو يرابنالا راثب نب دمح نب مساقلا هنع ىورو ممريغو نوراه |
 نوراه نب نابعش نب دم هللا دبع وها هرث ذ اوف تامو ريبش نب نسح |

 انيعض تاكو اولاق 0 ةنس يف هل تايفولاخران' يف يبيرفلا تب نبا
 رك ذملا باتكو . دودملاو روصقملا باتك فيناصتلا نم هلو هيورب امف

 .هحالصا يف تيكسلا نبال رعشلا ناعم يف تادايزلا باتكو .كنولا

 ناك لاق ميدنلا قاحسا نب دم ثدحو. راعشالاو رابخالا نويع باتكو |

 ذختب نا لكوتملا دارا امل لاق لكوتملا دلو نابدؤي مداق نباو ةديصع ونا |
 ثعبف كلذ ىلوتي نا هبناك خاتبا رماف خاتبا ىلا كلذ لعج هدلول نيبدؤملا |

 كلذ ءابدا نم مريغو اذه ةديصع يباو مداق نباو رمحالاو '”لاوطلا ىلل |
 نم هل لاقف سانلا رخآ يف دعقف ةديصع ودا ءاجو هسلجحم مرضحاف رصعلا |

 الف ساهملا يب ىهتنا ثيح " سلجا لب لاقف تعفترا ول هنم برق[!
 | انرتخاورلعلا نم مكعضوم ىلع انفقو مترك اذن ول بتاكلا مهل لاق اوعقتجا

 يرازفلا ءاقنع نبا تيب مهني اوقلاف |

 بع تضيف (9) ةيارف تحلم ذ لجر مسا 60



 © باهولا دبع نب دمحا  كلللا دبع نب دمحا فك

 هيلع ععس نمم ةريثك ةعاج دعس ولا ركذ مْ هطخم ريثكلا ىتكو

 هفيناصت هب قطني ام لاق م ماشلاو زاجحلاو قارعلاو يرلاو تاجرج

 مثئاهددصب, وه يتلا تامبملاب '" هلاغتشا ءالمالل غرفتب ملو "" هتاحح رخو

 لمو دئاوفلا جو فيناصتلا فنصو لاق مث هنع هل "” يور ةعامج ركذ

 هيلع ىلأو هطخم اندنع هتدوسمو وره اندابل خيراتلا ناك انس خراوتلا

 هنع بتك هناو هخرات يف هرك ذ ركب ابا بيطخلا نا رك ذو اليوط ءانث

 ثيدح نع بذلاو ةفرعملاو ظفحلاب هفصوو بيطملا نع وه بتكو

 هدنسا ام همم هريغل ديناساو ارابخا هنع ىور مث لسو هيلع هللا ىلص يتلا

 هسفنل يب رثملا ىسوم نب نارمع نسحلا وا فيرشلا دشنلا لاقو هيلا

 ردنلا اهتهش ملا رودب 11357 ٠ .ىتنخواردغ كننإ يقافوتيذِح

 ردب الو سمش ردن اي يناسب ملف ةولس سعلاو ردبلا دنغتلؤاحتو

 ردصلا|مامح نعق اص صخت ةروص) تروصت ول ةعولينم ردصلا يفو

 ردق مكتقرف دم قارفل |ف 5 دعل ن.هنيبلا رادتقا تنما

 * هللا ةبه نب باهولا دبع نب دمحا »+

 حرفلا يبا نب تاكببلاو با" ينيبسلا نب ىحب نب نيسملا نبيلعنب دم نإ
 يرشع سداس يف تامو بادالاب ةنسح ةفرعم هل تناك ءافاخلا بدؤم

 ناكيزوملا نب جرفلاوبا لاق رهشا ةنالثو ةنس ه1 نع ه4 ةنس مرحلا

 ىلع ضبق الف دشرتسملاب سنا هل ناكو ربظتسملا دالوا لعب تاكربلا وبا

 ا 000007 0١١ ًاوور هلعل (*) ةلاغتشال هلمل (*) ءاححنرخحمو ق (1)

 أ يتبسلا يرزجلا نبا طبس دنعو : يبسلا



 فل 6 كلملا دبع نب دمحا +

 هلوقو ا

 ملا نم توملا مطل تدجو املا ىلجا اند "ول ىح بحلاب تلا ١

 مركلا نميبيو وابملا نء يسد "هب تحلو نمع يرق يلدا
 بقع ضرّلاو رمأع ما بقعي بقع و دمحا نب يلع دم وبا ل لاق

 زبزع تئاف ىلع ىساي الو 5 قيل ال اداوج ناكو هن هتوع "” هيباربزولا ظ
 رفاو بيصن بطلا لع نم هل ناكو لزحلا ىلا الئامسفنا ْ
 * دمحا نب ىلع نب كلملا دبع نب دمحا + ئ

 نيمالا :ظفاملا يروءاسينلا لاص وبانذؤملا ركب نبدا ل
 دلو هتدافاو هعمجو هتقبرط يف هدحو جيسن يفوصلا ثدحلا (9 هفثلا رشنملا ١

 وبا 3 ناكو 47٠١ ةئس ناضمر روش نم نولخ عسل تامو 784 ةنس يف ْ

 يف دامعالا هيلع ناك تلقن هطخ نمو لاقف ليدملا يف يتاعمسلا“”دعس

 خئاشملا نوع ةئوروملا نأ ”ازملا يف ةعومجلا ثيدحلا بتك نم عئادولا ]

 فاقوا ىلوتبو اهبظفح دبعتيو اموصي ناكو ثيدحلا باحصا ىلع ةفوقوملا ا

 اهلاصياو مبلع ١ اهتقرفتب موقبو كلذ ريغو دغاكلاو ربما نم نيثدحلا ا

 نيلسملا ريش ماا ا ةيقهبلاةسردملا ةرأ ةرانم ىلع نذؤي ناكو مهلا ا

 تاباملا وذ ىلا ابلصو وراجتلاو ءاسؤرلا تاقدرص ده و مجرك ذو |
 يق ايفل ناو حافر تاع عجج غرف اذا ناكو ثيدحلا سلاجم ميقبو ١

 ةلجرلاو ” ةداهالا فدا ندا عجج ةباورلا عساو عامسلا ريثك اريخ انيد" |

 هنبأ ىق (*) هب هاو وه يمرك يندازو ق يديحلا () يدبفلا(1)

 ةدافا هلو ق (7) ديعس ق (5) هركذ هلعل (5) هيقفلا رسفملا هلعل (5)



 * كلملا دبع نب دمحا 9 10

 ظ *« كاملا دبع نب دمحا نب كلملا دبع نب دمحأ

 | دلو نم بسنلا يبجحتا ىماع وبا ديهش نب ىسيع نب دم نب رم نبا
 | لاقو يديملا هرك ذ جرملا موب كاحضلا عم ناك يذلا حازر نب حاضولا

 | دبع هونأو م١0 ةنس هدلومو ةبطرق 47 ةنس ىلوالا ىدامج يف تام هنا

 | بدالا لها نمو ةءرماعلا ةلودلا ءارزو ويش نم خيش دمحا نب كلملا

 | ناكو بدالا لها نم نيترازولا وذ كلملا دبع ن دمحا هدجو رعشلاو

 ىلع يف ًاريظن هسفنل فلخت لو ةهب.دبو رعش هل رصانلا نمحرلا دبع مايا يف
 | هلو ةغالبلا ماسقاو رعشلا يناعمو بدالاب ءايعلا نم وهو لاق رثنلاو ظنلا

 باتك هلو هيراح ادحا ةغالبلا يف هسفنل رب لو هيف قسب كلذ نم ظح
 ةريثك دمللا ةمفان هبتكو هلئاسر رئاسو كلذ نم وحن يف راطع توناح

 | هب ارختفم دجا نب يلع دم وبا هركذ دقو روبشم ريثك هرعشو لزم ا
 | يف فرصتلا نم هلو ديبش نب كلملا دبع نء دمجا ءاغلبلا نم انلو لاقف

 ”01] نم كرس ناسلب هبق ”" قطنم رادقم ابساعشو مالا هوو

 راتخملا صاع يار 0 لب ورحم

 ناسا طق يملحب فيعسا الون >ةيداخ زم قاتق تنمالا -امو

 نادرح وهو يميفسل ينثناو ينمب.ال امدق لوهملا ىلع يضما

 ناوعا "”مايالاو يما مصالاو ميلبجم الابج ضراقا الو

 نارين داقحالاو ظيغلامظك او 2 ةرئاث ءانحشلاو ربصلاب بيها

 لهس ديري هلعلو : لهس نب ق (؟) قتنب يضلاو : قلطني ق : يديما )١(
 ناوعالاو يضلا (*) ظحاحلاو نوراه نبا



 ؟1/ 6 ديسلا دبع نب دمحا هللا دبع نب دمحا

 ةب رمتاشن ةبلطنم ةعاجو وهديلع ةءارقلا رضح . فرورتتتا 00 1
 ديدم .هيف ريكا .عايو عاب .. هن رمل نسل نا ا

 دي هيف اهلا كو اي يضش امبرو
 دودخلا حابص يردن ام سغ ةيف هفجج ىف

 ديدح نهذو لبن وخأ الا دحاو مبعج يف مهنمام

 ديدس يأر عم العو ًاملح ىوح هيقف لوح اوعمج
 ديرب دقام خلت نم نناف. . لكتسوفركتلا »ا

 ديزص قلخلل هيف نكي ملو هلاق يذلا ناك لقي ناو
 دوعسلا موج نيب ا ردب هذيمالت تيا

 *( رب رضلا يذاباهملا هللا دبع نب دمحا

 عمللا باتك حرش هل يناجرملا سهاقلا دبع ذيمالت نم ||

 « يلع نب ديسلا دبع يدم ْ
 باب ةعيطق ينك أس نم رخأتم لضفلا وأ يوحنلا رقشالا نباب فرعي |

 زع رات ىلع هليذ يذلا هءاتك يف " ”يثيبدلا نب هلا دبع وأ هر ذ جزالا

 بيطحلا يلع نب يحب ايرك  ينأ ىلع أرق لضاف بيدأ وه لاقو يناعمسلا
 لشفلا ينأ نين يمر ععسو هنف يف عرب ىتح همزالو يزيربتلا
 ن .دحم نإ او لانك ل ا يمالسلا رصان نب دمم |

 نم لئاسم نع هلآس وهو جزالا باب نم ةعيطقلاب يوحنلا باشخلا |
 ةليلق هنع تاياورلا نا الا ةيب رعلا ًارقاو رقشالا ىور دقو هثحاببو وحنلا |

 ظ سيد ق (0) ”ناف هلعل (4) اذا ق (*) اسح ىق (*) رنتل هلعل (1)

 2«يم)



 6 نمحرلا دبع نب دمحا هللا دبع نب دمحا ل

 ] اهصتغي نا دارا روخاملا بحاص نا ترك ذو ةرغملا عماج يف ةعمجلا 3

 || هوبهنو هبشخ اوذخاو روخاملا اومدهو عماملا يف نم لع ناو

 | نم لقتعاف ةلودلا دسا ريمالا لصوف اديص يحاو» يف ةلودلا نا تاكو

 || همهواو ذاتسالا نسملا نب سردات هريزو يأرب كلذو الجر نيعبس اهنايعا

 ا 5 نيلقتعملا ءالؤمل يعد هبا ىنغلب دملو لاق ةبيبأل ةماقا كلذ يف نا

 | وا خيشلا م رخو رانيد فلا مهيلع سرداب عطقو ريانملا ىلع نيقرافايمو

 | وبا خيشلا هل لاقو ةرعملا هاظل وهو اص ةلودلا دسا ىلا يرعملا ءالعلا

 ظ عتأمل راهعلاك ابحكانو ابمدقتمو ةلودلا دسا لجالا ديسلا انالوم ءالعلا

 | هادح :ينوبتعحاو 0 7-0 1 او نع م

يمد وراد 0
 000000 1 

 وهو ارعش كلذ دعب ءالعلا وبا خيش ثلا لاق م

 دسملا ديقف "نويعلاريتس ةمهرب يلزنم يف تينت
 دسملا ”قارف يحورل محو 2لقالا الا ردعلا ىشم الف
 دسف يأر موقلا نم كاذو ملاص ىلا اميفش تشد

 دسالا ريثز هنم عمساو مالا عج ينم عمسإف

 1 اه هن تقف كف 6 اذه ين ال

 د يريملا ليخ نب نمحرلا دبع نب دمحأ 0

 ناوزتغ نب زيزعلادبع نب دمحا نمابعلا وأ هيف لوقي يرمتنشلا سابعلا وأ

 دارف ىق (؟) بويعلا (”55:1) رصم عبط )١(



 ١١< 6 ي”رعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحأ :

 ديالا ناود نءاثك نط لع هن دحو آمالك هاما ولو 8 مركذلا 1

 يف ام هبشد . 7 يرغملا ءالعلا ينال نمضي م6 ةنس يف طفق ”ةلالم

 نيتيبلا نيد ه لعلو نيعضوم يف دضن ادض ةلباقملا نم نيتيبلا نيده
 فرب اص نا يح لاقف مالكلا كلذامو هل انلقف كلذ ىلع نالضفب |

 اماع تصنو رضاع ناعنلا ةرعم لع لزن لح بحاص سادرص ٍ ١

 ءالمعلا | يبا خب شا ىلا ةنيدملا لها ءاخ الهال ا يف دتعاو قيجانلا | ا

 وا نوفي لاومأب اما 5 صصاالا ريبدبو هسفنن هيلا ا مالا |
 ناعنلاةرعم باوا نم اب اياب هل مو هدئاق دب ' ف هدب و جرش اموطعل ةعاط ا

 54 يوني ء ءالعلا ما وه اص لاقف لحجر هدوقت ريصق خيش هنم مج َ

 عناملا راهلاك هءاّش هللا لاطا ريالا لاق م هيلع مس هدب نيب لثم الف ظ ٠

 هأدح نشخو هنمم نال 2 نيضلا# ول هداربا بال هطسو ظاق 1

 بثت اص م ع ْضرْعَأَو فذرعلأب ماوولا | ا

 مايل ضيوقتب "' رماو ابلهاو ةرملا كل تبهو دق مولا مك

 لوش وهو (” العلا وبا 0-2 لحرو تضقتنف قيجانملاو ظ

 لضعم ءاد لك يفاعي بر حلاصنئارب نم“ ةرعملا ىج

 لضفت حانج ”مهفحلا هللا ةضوعب حانج اهيف يل ناكأم
 ةأرما تحاص 4١ ةئس يف هخمرات يف يرعمل بذبم ن لات و

 مهسيلا رصم عبط (5) جرشبو رشاغملا اة يل

 رصم عبط (0)-لوقي ق (5)  ق (7) ًارعش طقس هلعل (*) اسدمق (1)



 ١” يترعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا «

 لاؤسلا يف ضرغلاو هل ناهرب الام هركذ مدقملا تيبلا يف ىداو |
 اباوج فلك نا دع هللا ففخ دقف تمدع اذاو.ةدئافلا باولو ١ ا

 عامسالا تناك اف اهنع لثتلا يتلأسمو. عاجسالا ١" ال نا يناملاب
 يف تدجو رعشلاو بدالا يف هناعنصب هلضف تعبش اذا يننالو ابعبتتب

 مولع سهاوج نونكم ىلع ربظا نا يل نبا نمو ةمو اككا انام هضمرا

 رس نع رذتعا اناف دعب و لبقو هرعشو هىدا تافنصم لع يروبظك هند |

 نم ينال هتلغش ةباجالاو ةءارقلاب هنم نامزو هتبذا هتسارح هللا مادا هل

 ةدافتسالا ريم هب تدصق ام ينا لعب ىلاعت هللاو هتر رض هتعفن ام ثيح
 *مالسلاو هرحب نم فارتغالاو هلع نم

 ظ فسو نب يلع نسسحلا يبأن بدلا لاجج ريزولا مركآلاه ىنضاقلا ةرضح انكو

 بدالاو لضفلال ها نم ةعاج هيفو هدجم هللا سرح ينابيشلا مهاربا نإ |
 دنع قشمدب ترضح ليصوملا يوحنلا نالدع نب ىلع نسملا وبا لاقف ||

 ظ | م هلا ةمقر هنءاجخ ظعملا ريزو ىعاشلا نينع نب رصن نب دمح
 ةعقر طق تانغ العاق يلا اهاقلاف ةدئاف نم ةغراف ىنعم نم ةيلاخ

 لاق اك اهدجوف ابتلوانتف ضرعو لوط عم هده نم ربدا وا طقسا

 هسفنل يندشنا مث ركفم وهو توكسلاب "ىلا ًامواق هيطاخا تصرشو

 الوام لوجلا يردص تنئو عباس ةعقر كنم تدرو

 الوطو اكرب ءاتشلايلايلو ابركواالقث فيصملا راهنك

 يضءاقلا لاقف ىنعملا نسح نم اوبجتو ةهيدبلا هذه سلجلا لها نسحتساف
 احمنالا ق )١(



 ٠ ي“رعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا 6 1"

 !| لاقت هيف هل ليقف هامدق تحرقت نا ىلا ىلص معلص يبنلا نا هلوق اما
 | نا حا الفا ١ ناسنالاو *ىث يف هيلع نحن امم اذه اف روكش ادبع نوك

 ىلع ةواصلا اهبف زوجت يتلا تاقوالا يف تاولصلا نم ءاشام بصي نا هل ظ
 | ٌتناكو يعرش مالكلا اذهو اهنم صقتن الو. ضئارفلا يف ديزل ل
 هريغل ناو مرخلا ديص مرح مع هنا هلوق اماو تايلقعلا ىلع ملكتتلل ةبصنلا ا

 | ري دا لاي ذادحال سبق هابس لال أبرق 2 للا ديض مرحي نأ

 له لانس ضيفنا مدق ام مع ًايلع نا هلوق اماو هريغ ا ١ هنم ىلبخ يتلا لك
 ١ ىلع نوعمم سانلا ناف هل ال هيلع ةجملا هذبف هلك أ لو هعفر ال اولاق الف َ

 دضلاب كلذو هرهد هرج وهو محللا لكا قرافب مل معلص يتلا نا |

 لقعلا ةبصن زوابت لو ةميرشلاب يلع ربظتسل مل هللا هسرح هنا ولو ءاوس ||
 أماو كلذ ىلع زعيو هرس لغتس نا ىسع يذلا باوملا اذه نع هتنصل ١

 الو لاسي نال هي هيف قبب مل هناو هتكرح روضنو هفعض نم هاكشام ||
 نساحم نم الا ةوقلاو فعضلا نم هنالع ىلع هللا هسر> وه اف بيجي نا |

 سهدلا ناودع ىلع هنا الا . نابكرلا هلضف رك ذد تراس نمو . نامزلا |

 ةالمبهشفن تقثو نافاهاند ذالم اهنامرحت هسفن صان 000
 قادصم ماقو هتقفص ترسخ اه اهنم قياو ريخ وه امم اهنع ضاتعت ||

 درو لوويتلا از حشلا مسمع مو ناك ناو هرك ذ م دقملا تيبلاب هلوق

 اضوخ نآلا هيعدب جيس ريغ نم هسفن ىلع قش ناك ناو نيا َ

 اهياع ىنجو اهعاضا دقتف . نيريحتملا نم انلاثما عم اريحتو .نيضئاخلا مم |

 ميلع.ق(1)



 ] 6 يرعملا ءالعلا وبا هللا دبع نبدمحا ع يا

 ' 1 ةسرج هنأ ال4 راق فوظأ هيتتنع وه نم تاب لعوزودب زسلا كلذ

 | هلوق بحجوم ىلع سانلا ضو هلقعو هند يف هتحص ىوعدد هءاحصأ نم
 همظن فلاخي هرثثو هرثن ضقانب ىنعملا اذه يف همظنف يدنع دشر ال لاق

 لوقملا تييلا نا لاق مث ةليملا فيكف
 مئامصلا لوقعلا ءاينا لعل ينقلافنيدلاو لقعلا ضب, ص تودغ

 ظ يناثلا تيبلا:هانعم ئدؤب

 مئابذلا ضي رغ نم توق غبت الو 2 املاظ ءاملا جرخأام ناكأت الف
 1 لوانتو نابلالا برشو 0 لك أ ةهج نم لقعلاو ندلا ضرم ناكف

 |نالعب وهو هاقعو هند اح ناك عاطملا هذه كما بف لفل

 | تييلاذه نوكي نا زوج الو كلذب موقت ال لوقعلاو نايدالا ةعصم

 ىلا سانلا رقف تي هاوعد لوصحم درك لالا يسم انسان يناثلا
 - هلدع ناز ناللاو محلا اولك أنال ممل لوقب نا وه مهلقعو مهنيد حصي نا
 | لوقعلا يف حبق سيل هنأو ّربلا ىلا جر نا هراك يرحبلا ناويملا نا

 اف قلط ممل ام نوكرتي اولازب مل نينيدتملا نال ةلالح ناك ناو هلكا كر
 | وهو لقاعلا يملا ناسنالا اذه نم لجا وه ”يرب الو يرحن ناويح نم
 | ناف هربق يف هلك أك دودلاو ضي هب ننال اكو توف تررلل لك

 ' وإلا ناوي نم هزك دام ناك ةكح عضوم نع 4 انس كلذ ناك

 هجو نع هب الودعم ناك ناو لثم الثم ان ةايشنا ل راع ىرجلاو

 أ امكح الو نركأو اهيفس يمئاص نوكي نا الاح نع عقلا

 رداص ق ( ٍْ )١



 < *6 ي”رءملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحأ 6

 نا "لبق يدنع مهمالك ناو.كيلع تحاطتو. كيلا تيربت '" نيذلا ءالؤه ا

 .انأب كديع ام ىلا يل متفاف .ليقت ينم لوبقلا عماسم ىلع وهو. ليلع هتللع

 سايس اال لا مف. . ااتج كيل نإ متفاو

 اففعتم مالبالاو ةرضمل اب مثاهبلا ينعا اهدنضق نم اجر ورم هنوكب جتحاف '

 هللا ناك اذا تلقو 0 دعن هتحح ناسل تعطقف ةهملا هذهل اهنع

 فاداد كيلا هوجو فرغا رو د لكأت أامضعل طلس ىلاعت |

 ""لدع مث اهقلاخ نم:اهبف لدعأ الو ام.ر نم ام فأرأ نكي الف ةقيلطلاب |

 . ةنسلا يف هل وه يذلا ردقلا ناك ذا كلذ نود ةعاطتسالا دب, روصق ىلا
 يف ةحملا ثعطقف هلقأ هل املاخو مرتك | «تمدخ ىلوت“ نم ىلا ةرصنم

 اوقفنأ ام نوعبتبال ننذلا نم ةعرك ةهج لعهل تفيعوأ 00 اذه |
 يفام كذاو نولك ايان نا نم هب :كردش موقي ىذأ هلواجل

 امنا بانا اذه نع ء 00 هللا اهاقو هسفنن تفاحتف . نورخذب تالا َ

 هن داع قر الو هيف ىغرب الو كلذ رؤي ال هنأ يناثلا باوحلا يف : 28 َ

3 

 فس يسرا دشرلا تيلط 0 لوقي 0 ارا هر ا

 ةزنلا يلا يف هب امو يدنا يف هداج, العالا هناا

 عمل اًدشْرم لَو هل د نأف ل للضي 0 دبي نم

 دايتحالا ناك انجي لا تناك نا هنا ةدحاو ةلكيف نداضتملا نيب |

 ىلع صنف ءايلوالا الا ابيلع فني ال ةرارسا هناحس هلل نا لاقو اا
 ظ دشري ى (4) هلدع ق 0 لق ق (*) مهترك ذ طقس هلعل (1)



 «« يترعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دا ا 1
 . هدومع تندح ايف يدلخ نم تقوت لقعلا ضير تودغ تديبلا

 .ًاقطن ىوعدلا هذه لثع عيطتس ًانأسل نا تلقو . هدوهع تدكأتو
 ' ١ ٠ قطان لك ةدئط سيماتم ناسلل - اقر ميظعلا رذفلا اذه نم قتفبو

 ارا هنم ن0 اة هءادصتفا .قهاش معلا لبج نم ةورذ

 الا هن م نع فلك ام ةفرممل - ارانم رذملاب عفرا تا لواحاو

 "تلاس يلا ةفيفلا ةلئسملاب يولد تيلداف .نوفاتنملا هتقيقح يف فاتخاو

 ناكف 0 ىلا ىرغص نم اجردتو قوف ىلا نود نم اقر اهمع

 يف ةدايز هذه تاقق الحم داشرتسالل نوكت نأ نع رغصن هنا هناوج

 نوك ىلع ةلاحالا ىلا ىهتنا 3 هلثم نع هلثم ””رودص زوج امو هلضف
 نم .نيرثعتم هلايذا يفو .نيبثات ةريملا يداويف رخأتوا مدقت نمم سانلا

 000 لك له ةحب تحبو هللا نم رشلاو ريللا نا لوق لئاق

 ةاهتنم لو هلا و نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوديو هنم كتمت

 ظ 0 ناك ناو ةلطاب هنم ةذاعتسالاف ار 3 ناف ارش وا 01 هنم

 000000 ١ ةدليزو لوضف كلذك هنم ةذاغتسالاف هدب نص

 17 1 00 ع نيسملا هيض نسللا مس ناك له لأس

 هللاو ارش تناك ناو ةهح يأ نم ا 0 ناك ناف

 هريغ نم رشلاو هللا نمريلخا نا لوقي لئاقو لتاقلا نع موللا لاو فش زف

 هب لاطا امم كلذ ريغو بابسالا هب عطب يذلا باولاب بيحب ببجمو
 نم يننا هتمالس هللا مادا يناوج ناكف 1 تدع راعشأ نما باطما

 دج ق (©) ردص قف (59) :- ق 00(



 3  يترعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا ظ

 ملاعم نم ةدافتسا هسفن نم يبض ” رات وا ايندللا 4 1 1
 مادا خيششلا راص ىتح لاحلا تفشكتا فيك ”يردااف ىرخالا

 ند الو اند يف هيلع الضفم تسلو سيئرلاو انديسب ىنبطاخم هدسأت هللا
 10 تفداص وا اهدروم تدرو نا ةدافتسال هللا ىلحار داش لب

 يناف دعبو هتيذاتساب يضن ىلع لاسالاو هتمعنل ركشلاب اهتلباق اهتمالع
 ىلا ينرايذ ىصقا نم ضرالا نيج تققش ينا,هيتمالس ١ مادا هلعأ |

 اه حمو أهملا ابص ةعبرشل لحم اما نيلجر نيب سانلا تدهاشو رسم | ا

 امل ضاب المج وا راط اليف نا هعرش رابخأ نم هل ليق نا يذلا دخلا لا 0

 هبفسلو هبف هنأر ريغ ىرب نم رفكي ناكلو قيدصتلاو لوبقلاب الا هلق[

 داك, سيلف ةعيضم يفو ةاوهم يف هليبس هذه نم دنع لقعلاو هنعلبو |

 | اهراوس روس ملو اهقوط قوطي. مل ابلحت وه يتلا ةعيرشلا هده نأ ثعبط |
 الف ارخآ هلزعو الوأ هيلوت حصي فيكف هنم لقعلا رون عوملدعب الا ||

 بدالا يف لضفب هللا هقفو خيشلا نا تعمسو ماشلا ىلا يمارملا يب تمد ||

 نيا تباارو .ليلدلاو ناعربلا هب عكوو .ليواقالا هيلع تقف دق ملعلاو 1

 اغلب هيف بهذ لكف . نيت رس قوز نيفلتخم هنىدد قلعت أم يف 1 ]

 انيمتو ًاثغ هيف نورضاملا لاقف هركذ هيف يرجأ اليلج الحم ترضحو | ١
 ةنظلا نم هيمح هدهز يف هتبالص نم مولعما نا تلقو . بيلا يف هتظفشل |

 هلع ايبا دف .اررس هللا نيد قئاقح نم هدنع نا يضن يف ماقو .بيرلاو ||

 تمعس الو اضن يضع رثكيا وق نع هب رع ارعاو تيس ةيقلا

 ظ - ىق () زاتمت ىق (7) ينم دج هلعل )١(

00 
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 أ ىلع كلذكو مالسلا اهماما ىلع ةبوبنلا ةلودلا ريصن ءارسمالا جان هقفنيل
 ! كلذ نم فيعضلا دبعلا ىلا ريصن نا ريغ نم هللرا -ذ ن رهاطلا ةئالا

 بغر نم نيعن هيلا رظنب نا ءاصالا جان ةريضح نم يجتسي وهو طاربق

 اوفو هنردق 1 0| 1١ لا يضر وهو بهذا دمبأ ةلجاملا .يف

 دقتف ةببرلا هذه ىلا لصو ناف موعللا بانتجا نم لعف امب الا بلاطب.ال

 "ا ةينيو اه ك تاء انو هدر وا راخاب عجسلا نعرذتعا مث دعس

 لاق ام ةيلاع هتلودو ةرهاب هتجحتلاز ال نبدلا يف ددؤملا لجالا سيئرلا
 ريعص نب ةبلعت

 راه ريع مرودص لفت ىذش ىوذ نيملاظ موق براو

 لهاظ قحمهطابتأسخو 2 مءاسام ىلع " مهتراكال

 اذاو هقلح هب ذب) نوطالفا وا همحش نا زا نسيلاطسرا َرظان ولو

 ظ « ليك ولا مو هللا يبسحو ةللا ير ردحو ةيردلا هاج لف

| 

 * نارمع ينأ "' نبا نم باوجلا
 7 هيف هيلع رك انتم ةحافم الا لوقلاب هقيفوت هيلا نسحأ خييشلا تحتأف ام
 000 اا ١000027 .تروكيم لاؤسلا ءاج نأ نم قم نال رثؤم

 اذه يرجي امو سئرلاو انديسن باطغلل فلكت فذحو ةمشح ضفرو

 فراخز نم يث هللخغ ال نا يوم هيف ىراجت ام 5 ناك ذا ىرحملا

 يادب, هدد نود لقتسي نم ةقيقحلاب يديس نا دقتعا يننالو اييدلا

 د قل ل ا 5



 ؟ /٠ د ي"رعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا 6

 باتكحلا نم عضوم ريغ يف تاقفنلا ىلع سانلا ثح دقو كلذ ىلع 1

 هترضحم لثم ولو كلذ لثم ىلا رقتفا دق :جاعلا فيغضلادبعلاو فرش
 هءاضعا نال. تيحب نا الو لأي نال ةيق هيف قبن مل هنا ملعل ةيماسلا ا

 امتنا ةللاو اذعاف يلصي امناف ةالصلا يف مايقلا نع زجع دقو ةلذاضم | ١

 هزجت ىلع دهشتسا مثزاكع. ىلع بد نا ىلا لصي نوكي نأ هل ضل | 18
 ناسلاب تنمتشا اه را دريقلا نع تميطضا اذا زجحال يناو برملا راعشاب |.

 نم تايراع نهال يباظع تبرض يتضمما هبدب طسبو يتناعاب م اذاف | ْ
 لخم دشرتسا نه سيطلا يأ تيس هدابشتسا امأو :نبماع تناك ومآ

 لح امتاو ةللا رمث ةداتقلا يف بلط نم لثم هلثم زجاعلا فيعضلا دبعلا |

 فرشو عبطلا مركىلع ليلد وه يذلا نظلا نسح كلذ ىلع هلئاس | ١
 عيسوت يف ةبتاكم لا ن ه هركذ ام اماو ميلا" ”صلاخو دلوملاةراهظو سا

 ندع ف ”دهنو تاف تا نع هيرو لاضفا ل يلع قزراا ظ

 عسوتلا يف ةيغر هل ام زحاعلا فيعضلا ديعلاف بارتلا ىلا بسنلا لضلا 3

 ايش لك 114 "داو 5 ط هل راص اهو هل ةدواعمو 1

 هنس نيسب رأوا ناويح |[ (ٍ

 ةكصرا عر ف يراو ىتح هقالخأ كرتبال خيشلاو 1
 ةدعو ةمامالا ةدمع كاملا ر 3“ ءاالا جان .نجالا ديفلا نا مع دقو 0,

 دبعلا دوو ثفايو ماحو ماس م دالوا فيصن نيرذقلا اذ اهدحمو ةلودلا ْ |
 هذ هللا الج ا لابج عيججو تلح ةملق نا ول قجاعلا بي

 ىراوتي ىق (”) هلو ىق (") ةصلاخ هلعل (1)



 اي يترعملا ءالعلا وبا للا دبع نب دمحا © ظ-
 (| ناب نيضرالاو تاومسلا بر ىلا برقتلا بلط اذا هيلع مول الف لوقلا

 روظحمب سل كلذ ناك ناو مرحلا ديصك للا ديص لعجي
 _جاوفر تسل را | ٠١ سلولا ٠ هل تركي يذلا لحنلا:برض عدو

 نا ديو هب هيلع ردقت امب لسعلا نع ' 7 تناقلا 0 ا قيام

 ليج نا هر ءاكع] نع ضر ءا تارورخ ذا" : كللخ نم هدرن

 هن رشتل هب شدعل ناكام كخأو لكلا حذ ها اهريذك لمتلا

 أ و لاف كلذ ءارعشلا تفصو دقو مدا يب نم اهريغو ندبب ىءاسنلا

 لسعلا راتشم فصي فذ

 | لساوع بول تب يف ابفلاخو 2 ابعسل جرب مل لحتلا هتعسل اذا

 دا ناك هنا اهانعم ةباوح ع ىلع نع يورو
 ْ هيلع مب او ول

 ظ مالسلا هيلع ناكدقو قيقدلا كلذ نم 'ي ىلع مت "7 م ًائاص ناكاذاف

 | يودو عانتقا د عنتش و اهم قدصتس ناك هنكلو ةريثك ةلغ ىلا لص

 || ةنسلا يف غلبت هتلغ نا هبطخ ضعب يف لاق هنا علا نمعنا نشد نع

 1 ةعالا نم ندهم#لاو ءاسالا نا ىلع لدد اذهو راند فلا نيسمخ

 1 أنديس لدع دقو ةجاملا لهأ مهن ملضف اع نورؤنو مهسوفت نورصقب

 ظ ظ بهدملا اذهم ذخأ ولو ميمذ محللا لكا كي نم ناب ءامالا لا نيهزا

 || دازام نال هيلع ضرتفا امالا ةالص ىلصي ال نا ناسنالا للع بجول

 || هل يذلا بجولو كلذ د رب ال ىلاعتو كرابت هاو ةفلك ىلا هادا كلذ ىلع
 )أ ديزي نا هب نسحب ال رشعلا عبر بهذلا نع جررخأ اذاريثك ” لام |

 )١( قا( - قى (0) رئاغلا هلعل --)4(3 4



 0< 6 ي"”رعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا

 أواو يدنا 1 3 هللا د نم هلوق يه ىنلا ةلزنملا هب الا يف

 حتاحصلا اوما دا يعتل ىنقلاف نيدلاول املا ضي رمتودغ | ]

 مئابذلا ضيرغ نم وق غبت الو ًالاظ ءاملا جرخأ ام نلك تالف |
 هراك وهو الا ءاملا نم جرخال يرعلا ناويحلا نا عفدب دحا ردش الو[

 نأل الالح ناك ناو هلكا كرت مسبق ل كلذ نع لوقعملا لئساذاو || |
 قلطم لالخ مل وهام نوكرتي 0 3

 _حئارصلا يناوغلا نوداملافطأال .٠ هحيرص ثدارأ ”تنامأ س |

 ادحو هيلع تدحو اهدلو 2 الا نا روبشمو نبللا ضيالاب دا 1 ْ

 ناك ام هما باحصا ىلع رذوتو هل ذخا دقو يلايل كلذل تربسو اهظع |

 يف بغرب مو ليلسلا ذ نع جرحت نبذ ياهلا 0 |
 حوبذلل ةمحرو دبعتلا يف اداهتجا هكرت اناو مرح هنا معزي الونيللا لاعتسا |

 نا ليق اذاو ضرالاو تاومسلا قلاخ نارفغب كلذ نغ ىزاجم نا ةبغر] |

 نم منابذلا هتفاسا ؟يش ياف ماسقالا يف هداسبع نيب يواس هناحس هلا

 قفرلاو ةفأرلا نم اهظح عنمب ىتح اطخلا َ

 مع هلوق يف نيلوقلا دحا كلذو ليللا ديص نع ملص يبنلا ىهن دقو | 0 _ مئابقلا رش مظلاف تعضواع .. .لفاوت تو روع ل
 اوت ل اونم ١ َنيِذلا اب [١ زب زعلا باتكلا يفو اهتانكو يفريطلا اورق |

 نه لضم اع لكم الر انو يك هل نمو 3. 2 دق ا

 0 نحن قالا ممل الخ قتلا قريخالا نم اهريغ ىلا معنلا ظ

 تارامآ ق )١(



 36 يكرعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا © م

 ردقلا هوو ا” ىف اهرسا هل قسو اهمظعم همداخ ىلا ةريصن اراتد

 دقو هلم فيفللا وهو فيكق هلمحت بجول اليقث ناكول همعطي يذلا
 ايف ةلمعلا ةحازاب مدقتب نا هزع هللا سرح ءارمالا جان يالوم تبناك
 فشكتيل .ماودلاو راردالا ىلع هب هتاعارمو . ماعطلا ذلا نم هلثم ةغلب وه

 نوكي ام نسحا لع هتشيعم يف هرما يرحنو .ةرو رضلا هذه ةيشاغ هنع

 || دصق نع هيف يتأفعا باول ةطشن خيشلا نم ماق نا مث . ةروصلا نم

 « ظافلالا ال يناعملا هيف يسقلم ناف مزلي ال ام موزاو عاجسالا
: 

 *« ءالعلا يأ نم باوملا ٠
 مالا هللا ىده ”نينمؤملا ةمصع نددلا يف ديرملا لجالا سبئرلا اديس
 رقما هلبجت فرتمملا ادب دق هدب, ىلع ريللا قي.رط مهب كلسو هتبادهم

 ] ظ لوا يف هتمحر نم لق ام "” هقزرب نا هناحس هللا ىلا يعادلاو هتريح

 "الا ىف ديؤَلا لجألا سئرلا اديس يف هداقتعا رك ذ نا هن هبطاخام

 ” انه امو اهنكحو هنأر هدفالا كيكع بهذاو هبريصبب ملظلا هللا اه

 1 بجو ماوسلا ضعت: يف ةتكاس اهمسحن هناو هدنع ةب رقملاو ةلذلا نم هيلع

 | يف بئاد وه يذلا رمقلاكنوكيف هدنع دشر ال نمم دشرلاىلطِ هلثم نا

 | اناصلا لع ءالأ ذرب ةالش رقا نم ةقيقملا للطب اراهنو اليل همر ةمدخ
 ىلع تايا نم ات هنايح قحلا هللا دبا كا ذو مهسلإ هبلق بيصيو

 هتليح امو نيدتلا يف داهّجالا ند هيلع وه ام هريغ ىلعيل بلو رك د ءالغا

1 
1 
 ظ
 د

0 

١ 
” 

 اهدشنا وا اهركذ هلعل (4) هقزر ق (*) نموملا ق (؟) لمححو ق ()



 طش :6 يترعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا لع
 ثعب. ةهبتشم لسرملا يف انتصقو لسرع قلعتب لوسرلاو لوسر هن 3 ا

 ىلع بولغم وبف عاطي نا ديرب ناك ناف عاطيال ما عاطب نا ديرب الوسر

 هايا هلا سراف عاطيال نا ديرب ناك ناو رثك ١ هعيطيال نم نال هتدازا
 اذه ىلع هموص عوضوم ناك ن اف مهمذعيل ءافعضلا ىلع ةجح ةبلطو لاحم

 هبلطا يذلا وهف حضواو ىلجا وه امم هريغ ىلع ناكن و ًائيش لعف مل ظ

 نيضرتعملا نم نوكي نا هللاب هتذاعتساو نيدحلملا ضمن لوق ها | |

 نترك نا تارا يا نقرر لوألا اذان كالا هنو ىلاعت هلوق يف |

 . نومرحب ةبانالاو ةبوتللو . نومرجم مها عي وهو مهقلخ هباحس *ىرابلا |
 ناك ناو مهبذعي الثل مهقلخمال نا ميحرلا فوؤرلا وهو هب ىلوالا ناكف
 اداب هدعل خسيشلا لوقو هنم نو يردي, الو انلاثماك وبف لدي ال

 نمو يدَتمْلْا وه هللا دهب نم ةبالا واتنو ملسن لب كلذ لوقت نا
 لكعاو واح ركسلا نا لاق اذا دحلملا سلف اًدَشْرْمالَوُدَل د ل ١
 دنع ناك ناف اباوج يضتقي هلوقو ادحلم 6 هنم ليال شيا .:

 ميلستلا الا عضوملا اذه يف ميلستلا اه الاو ينبن يذلا وهف باوج خيبشلا |
 هداشنا اماو هريغ *يثال دحللل |

 كلذ نم *يشن همهما يذلا "نم هنعلو لاق نم همذو راعشالا نم هدعب أمو |
 هلوقب ةلاسرلا ههتخ اماو مثرعش تايرفكب راك ذالا بجوا يذلا امو هاشاح |

 نورشعو فر ةنببلا يف يل يذلا نا ناويملا لكا كرث لع هثح يآ

 نف هلعل (؟) ةياكح ق )١(

 ا يي ا
 < بتبا ب

 ظ



 | رمل ءالعلا وبل فا دنع ني دعنا 30

 1 لاق نوكأ اذا ةلههتلغ ىلا هدي." اباوج هتلع

 أاساصم 1 2” ان اه اطال اننلا ينتمظأ

 مسجلا دصاع 0303030072 نصت ءيث يف هللا هسؤرج هل يلاؤس ناك
 4 ءابنا هذها هاوج يف لوقا امب باجاف محللا تبن يذلا محالا نم

 اع هلقعو هنبد يف مصالا ىمعالاو "”امتس الا اذه هتاودب ميقسلا داز لهو
 اوال يلاؤس ورع 7 هوض هرك ذام عيمج نا ىلع امصو ىمعالا لاق

 الا اهملا"”لبصوب ال موحللا ناب لوقلا 1 اهب ةبسانم الو هنعلزعمو

 ابقلاخ نم اهب فأرا خيشلا ناوكي ال باوملا قبس دقق ناويملا مالبإ

 00 اش هياحببس ةنأق الدأع ناك ناف ارئاج وا لذاع ةنوك نم ولخم سيلف
 ظ | نا غيم م ًارئاج ناكناو هل لسم كلذو اعيجج لوك ًاماو لك الا حاورا

 || ناك نا لوقي نا لئاسللو هلوق اماو هروجو انلدعا انقلاخ ىلع ' مجرأ

 |١ نا اما نيمصا دحا نمولخال رشلاف هاوس اندر ديرب ال يذلا وه ريخلا

 ] | |قف نيصم 00000011 نا ليف لوقاف ءرخآ ىلا ال وا هلع دقذوكي

 000 دا 0 دهو لاقفددمم كناف اهاحِصَو ضحلاواو ًارقا هل

 )ادق اكاو رولا ناف تايظ هعيجبو كلذ نم اضيا اذه نا اضيا
 / . لاوقالا فالتخا ىأر امل هلوق اماو هلاق (كمئاحصلا رومالا ءابنأأ فرعأ
 اق تاننلاب عنتقاو سصهدلا موص هقزري نا هير لاتح ةلاوزد دافنب نّشاو

 | ديرب يذلا وا هدحو ريما ديرب يذلا وه هلأس يذلا برلا نا يل حص

 عرش نم لصا ىلع عرف موصلاو اعيجج اهدبررب يذلا وا هدحو رشلا

 حجري ق (0) لص ق (4) ةيحب هلعل ( امقس ق (5؟) ىق )١(



 55 6 يرعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا © ]

 كاملا دبع نب ديزب نأ ديلولا هنا لاقيو لئاقلا هللا نملو ||
 رازالا نود اله نع لح نيا أ

 راف كرش لا كنا“

 راجل. نيذ..ةرقر . - قج نيالا لا رع

 راسخ فد نيش هيكل لطي يضل ل

 لاق ناك نا نايعر نبال ليوو |
 فاوسلا نم نوئظلا فيوسو ىنرخاب ”اومملا نقول | يه ظ

 يفامملا ونه كيلتبملا :ناف' -ًاقح هولاظاه "نسا ١
 نورشعو فس ةنسلا يف يل يذلا نا نايللا لك كرت لص

 ترصتقاف . بح الام يل قب . سجن ام ضعل يداخ ذخأ اذاف ارانيد ا

 ىلا راص اذاف ناآلا اماف. نسلالا لع بّدس الامو. د 0
 . نيعتملا ريسبلا الا يظح اف نيه هدنعو يدنع ريبك ينمدخم نم ٍ

 مالسلاو . ةدايع نيش يلو الو . ةدايز يقزر يف دي را تسلو ا
 / ظ

 نارمع يبأ نبا نم باوجلا ظ
 ضم يف ” فطق نمت نوكي نأ نم هتمالس هللا مادا ححشلا يشوح | ظ
 ءافع "”لاتلطتع مئاشلا تييلاب هنم يعادلا ةوعد باجاو هتلعب هلقعو هنبد |

(0 

 اردت ال نع نساكلا دا يناغالا يف باوصلاو : اسدا ق(١) َ

 ضرع هلعل (1) فذقدلعل (ه) دعب ىق (5) اومجز هلعل (9 اكربآو قف( زال 1
 لنيل ق 7” |

 هلع



 1 ىلع دسالا طلس ملف ميحر فوؤر *يرابلا نا ليق اذاو . ةريخلا ىلع

 أ تالا غداب تام كو ٠ © كلا لو ةدسفملاب تسيل : ةسدا ةعسل سارتقا

 |١ ناو رقصلاو يزابلا ةبحلا طقلب ةيضارلا ريطلا ىلع طلسو ةروبشم ةعامج

 || اهلصوح يف اهللا هلمحت ءام درتل ركحتبتو ءالغ اهخارف عدتل ةاطقلا
 | 0 نم ءابشأ رك ذو ًاكطع اهحارف كليف اهلك ايف لذجا نهنود اهفداصيف

 1 000000 ]1 لوق نم ًاريتاو.هللاب خوغاو لاق 3 بايلا اذه

 2ك لواط نسال ان اذا

 ىصنس نأ ةشلك ١ ناان دعو أ

 ينع توملا كر نالزسا

 )١( ىلا ق(5) ( 18 ةلجلاو ( ه*» ) ماشه نبا ةريس يف تايبالاو - ق |1
 )#( ظ ءاحا ق

 ماشه يخأ دعب ساكلا لع

 مادملا بارش مارقالا نم

 .مايصلا ربش كرات 5 ينأب

 ماهو ءادصا ”' ةايح فيكو
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 تدقق اذا ةقانلاو دولا نم ةيشحولا قحلي ام .برملا مالك

 مهئاق لاقق ليسفلا | ١
 انيتللا تعجرف هنلضأ بقس مأ يدجوك٠ تدجو اف 0
 دحأ نم لحال رشلافءاوس امر دمرب:ال ريخلا ناكنا لوش ن0 1

 دحأ نم واخم الف ه ًاملاع ناكن اف ال وا هب ملع دق نوكي نأ اما تى |

 أ نا ملعافلا هنأكف هل ادب رم ناكن اف الوا هل ادب رم نوكي نأ اما نيرمأ |
 ناكناو هسفنب كلذ رشابب مل ناو قراسلا "دب. ريمالا طق لوقي لئاقلا |
 يف لمف اذا هنا ضرالا يف هلثم ريم لع زوجي ال ام هيلع زاج دقق دب رو '
 نوملكتملا دهجا دق ةدقع هذهو هلاوزب سو هركتاهاضر ل هتبالو 0

 هتمظع: تلج *ئراتبلا نا ءاضالا ترك د دقو مزوعاف 'الدا ا

 فانصأ نم مثريعل فارب نأ بجو مدا يي فأر ولو مبحر فوؤر

 اهبلا ركب ةيتارلا شجولا نا ملع دقو 'يث ىندأ, لالا دج يذلا ناويللا

 يالو ”انذ هيلا ندسأام نهو ”' نانسنالا وا ريعلا سلس 00
 . بونذي ءاملا نم برشت مل يهو ةقرلا اذه اهب لعش نم بجو 0

 دحاو لك بستنملا نيشيملا تيار دقو . بونذلا نم بتكي ام رحت او ١

 ف لتقيو . ددم يف اهالكو نايقتت. درفنملا ”عرشلا ىلا
 نيبم رظنلا دنع .سيلف .نيهجولا يأ نم بوسحم اذهف .اددع فلا
 اع غلب و لاوقالا فالتخا زجاعلا فيعضلا دبعل غل لف ظ
 قالا. : ريشلاالو ةنسلا يف رطش ملف صهدلا موص هقزرو : اماعقا هيد | ظ

 عورشلا ق (5) ابيذ مهيلا ق (5) ناثالا هلعل () اهلح هلعل (؟)- ىق ١١(
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0 

 | تلاوت من . عب رلاو لزانلا نيب قرفا ال . عب را نبا اناو يلع يضق . ليقن

 | . داعقالاب يرمي رخا يف تينمو . ينحنملا دوعلا يصخش هبشاف . ينح

 ”0 0 ديلا لجالا 0 اديس هرك ءامااماو . داع ةّضهنلا نع ينادعو
 0 لس هللا نأ لوزا |ذ لب هاناع امن هل رك ذب زحاعلا فيعضلا دتعلاف -نيدلا
 | دبعلالوق اماو . دابج يف مدعلا نم تقفطف . داهزالاب "ىلع ٍ هتمظع

 زحاعلا فيعضلا

 ىتقملاف نيدلاو لقعلا ضي رم تودغ

 .لصاو مع ةسايرال وه نم ال .لهملا ةرمت يف ” وه" نم هن سطاخ امئاف

 1 ام فيعضلا دنعلا عع دقو ملالا هب عقي ساسح هلكناويملا نا لع دقو

 0 3 اذا لاق رشبلا كتم ًآلئاق ناول هن ًادبب ام لواو ءامدقلا فالتخا

 000 | نال 0 لا دنسلاو دنسملا نم ةكرلا ” ةوبنلا ةيضققلا
 0 اك ةضقلا هذهف يللا آلا لمش ال هللا انلقف ةئانئتسا ىرخالاو ةيفاث

 ظ راصنالا نع يرصلو . ليف سس نا هللا لع دقو ىرثلا ىلا 0

 | كلذ نا انلعف ©” ةبلاق رورشلا انأر دقق ةقداص اهنا لوكا اس مآ

 ا ملاهال موع لا ناره يف بغرب ندلا ىل بسن نم «لزي لو نخ" و

 1 الوكت 0 رغب . ناويح ماليإب الا اهبلا لصوت

 0 هو وأ ار 00 00 007 0

 )١( عيرملا هلمل (؟) بتكت .هلمل 6 0000
 رم ق 00 بلاغ



 ١ 1/ 6 ي”رعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا

 يفاهتف الطاب ناويملا عوضوم ناكل كلذ الولو ريخستلا نم عاونا لع[!
 لاطبا هلجال قولخم هل عرضوموه امي عافتنالا نع هللا هقفو خيشلا |!
 نرم هب دصقللا واخي سيل ناويملا لك ١ نم هعانتما مث ةقلخلا بيكرتل |!
 | امو هوركملاب اهنوانت | يأر | ى رب الف اهم ةفأر هذخأت هنا اما نيرصا دحا |

 امنا ابع رحنو اهليلحت نا ىعدا اذاف اهقتلاخ نم اهم فآرا نوكي نا هل ىنبْش |

 مد ةقارا حب ل هللا ناو عئارشلا باد هب ينعل رشدلا ضعل نم نا! ا

 عابسلا سنمل ةدهاشملا عوقو هلوق نالطن ىلع ليلدلا ناك هلك او ناويح ا

 موحللا شتنل الا حلصتال ةغيص ىلع هناعس هللا اهقلخ يتلا ريطلا حراوجو |
 يف نيعلا مكاق ل َشلا اذه ناك اذاو ابلكاو تاناويملا قيزكو اهخسفو 0 ظ

 محل لحا نم ناكو. موحللا لك ايف يف رذعلا عيسو رشبلا سنج ناك ةرطفلا ا

 ةكملاا عاضوا نع ًاجراخ ناوي 1 ءامد كفس ىر هنا يتاثلاو اقتحم كلذ !١

 يلا قاسو خييشلا منا اذاو هدججوا يذلا هقلاخ ىلع هنم ضارتعا كلذو |

 . هب يتارتعا مقو يذلا ضرملا فشك توجر اهدقتعا ةحح

5 

 © هيلا يرعملا ءالعلا ىلا نم باوملا +

 ىتا هن ًادبا ام لوا نايلس ن هللا دبع ن ذمحا نجاملا تس

 ثرو نمم هما هللا لاا ندلا ين ديؤلل لجالا سئس
 يلا .هءاتكب ؤهو :ءايبغالا نم ةئطاخلا ىسضنةفعاو.. اس

 ايرثلا لثم كلذ يف هلثم '"' يلثم ىلا هلثم بتكي ىتح انا نمو عضاوتم ||

 تق ()



 6 ي"رعملا ءالعلا وبا هللا دتع نب دما ا ل

 ظ ةسرح وهاذا يخ نم افج ديزلا بهذ اذا ثكيف عفنب ال ام هلمع

 | سيل امناو معلا اذه برشم بذع نم وترم يملا اذه ىضتقم هلل
 | هداعمل ًارظان هنوك ىلع ليلدلاو ةسايسلا بورض نم برضل هب "” حوب ظ

 "7 ركلاو لوآ ٠ ١١ 211! نع هلودعو دهزتلاو ”ىشيملا ليغس هكواس
 000 ل ٠ ناربجلل هقوح لبمجي نأ نع هفنتو سوبلملاو

 ظ ”قرهو هتاقئاو هنرح يف 036 تزلتسا نم مطتسي وا 1 [ هدد

 ]| رار الو دهزلا يف ةءاغ اذهو ابملأب يزوج ابملا اذا هنا دقتتعي نم ةّقن رط
 ظ وهو هيلا ىزعي يذلا تييلا ةيعاد تدعسو كلذ

 حئاحصلا رومالا 1 ملعتل ىتقلافلّدعلاو نبدلا ضي متودغ

 ||| ءابنا يتئبني يذلا حيحصلا ىلا هلقعو هنيد يف ليلعلا ةلحار هيلا تددشف

 | نا قيقح وهو هبربخم فرتعم هتوعدل بلم لوا اناو حتاحصلا روما

 أ سيلت هدروي اوف دمتعي الو . لهاجلا يف يل كلسيف '" ءاوشعلا ينئطوبال

 ابصلا ميسن تقشنتسا ناف فيفخ سما نع ىلاؤس لؤاو . لطابلاب قا
 نإللاو محللا هسفن ىلع هع رحت يف ةلعلا نع هلأسا ديلا لل لاؤنلا تبقح

 اعوضوم تابنلا سيلا لوقاف ناويملا مفانم نم دوما ىلا ردصي الكو

 لواسأ ام ةساسح ناويملا يف ةوقبوهدوجو هدوجوبو هنم' راثع ناويحلل

 | الطاب تابنلا عوضوم ناكل ناويملا نكي ملولو تابنلاب عافتنالا ىلع
 ناويملا ىلع ةيلوتسم ةيناسنالا ةوقلا ناف "' ةيضقلا هذه لعو هل ىنعمال

 هل ةرخسم يف لقعلاو قطنلاب هيلع اماحجرل تابنلا ىلع ناويملا ءاليتسا

 ةصقلا ق (ه)راشع هلعل (؟) ةوشعلا هلعل (”) فلظلا هلعل (؟) حومي ف )١( ظ



 ١ 6 ي"رعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا ا

 هاذه ىلع "”تفقو امل: فلؤملا لاق . هيف ىلاعت هلل ةحاح ال نم اهلا لك
 ترفل وج ةبجو راد ام ةروص ىلع فقا نا”تيهشا ةشلا

 نأ نب قوم ني هللا ةنه رصن يبا نم لئاسر ةدع هيفو فيطل دلحع

 مو ةتك اسملا ىلع امهم, باطما عطقتا ىنعملا اذه يف يرعملا ىلا نارمع

 هسفن يرعملا مس نم ةيرابملا نبا هيلا سهذ ام ىلع لدن ام اهنف رك ذب

 يرعملا حصاف تود ضرغلا اهمم تصخلف لوطي هجولا ىلع ابلقتو
 . هق دشلو

١ 

 هللا .نارمع "ىلا نيلا تكا ظ #

 نم لرب يذلا بداالاو لضفلا ناسلب قطانلا هقشون هللا نسحا بشلا ظ

 رش ةطبسلا قرف وه همر ةليضفلا هذمم هل ”دوبشم اتماص هادع |

 هديف امم سبل هبيغ مئافم هدنعو هبط سونيلاج وه يذلا بدالا نا َ

 اذاوه امم نابكرلا هب رئاسلا ركل ىوس هداعم واهشاعم يف ةدّئاف ريق |
 هب كالا مادام ةنيرلاو لاما ةناككب هل هنا لع هب روك ذملا عم است

 يل ءركاد نسح الف اهمط) ىلا ضرالا ربظ نك نونملا دب ظ

 حسو 22 يب25ا 25 25 ييئئيرببسشطسططلللللل ف روفو عم هللا هدبا هنم ل تسم ناكهذه ةروصلا تناك اذاو رضتس 0

 كرو ما ةيالا لع هر وو اهتاسو زال 0 ءافمتساو ا

 ظ نيم رانك ناو دال كاع سال اخ املاك تذل ةدقوتملا هش أ ظ

 راتخم هلعل (”)- قى (”) تعقو هلعل )١(



 ١6 ي“رعملا ءالعلا وبا هللا تبع نب دمحا ي 4

 ظ هوردكف لاححملاب اوؤاجل ديغر شيع يف سانلا ناكو
 | نب لاله نب دم ةمعنلا سرغ خيران نم هلك اذه تلقن فلؤملا لاق
 حالصو نبدلا ةحص نم محلا ام ىلع ىلاعت هللا تدمحو يباصلا نسحما
 باتك يف تأرق . لوقعلا ىلع ناطيشلا ءاليتسا نم ه. تذعتساو نيقيلا
 ظ ظ لجو نع ىرابلا نم 01١ تدوملا دعي لالا ندع يناعملا كلف
 | ءالعلا وبا لاق دقو ةحلصملاو ةحارلاو ةمكملاو ةمعنلا ن.ه هيفامب هحبقتسلو

 أ 2
 ا
 ٠
 ١
]| 

 ةليوطلا هاوعدو هقلذحت عم" يبرخلا فتلاهلس نب هلا دبع نب دما

 "ا وةك طاب هيشن ةريشو ةضيرعلا

 اا 0000 تكنو ادنمت سوفنلا لتق نع تيبنو

 0 الا 0 اناد] نآكام اناث اداعم انل نأ تمتزو
 ْ | تيلف لتقلا6 توملاو توملاك لتقلا نا دقتعي هوتعم نوني مالك اذهو ّْ

 01 هرونو ىدهملاو هتوالحو ”قملاو هدربو عرشلا مرح امل لهاملا اذه

 1 لقب ملو هنع ديعل هنم 'يرب وه ام عدب مل هتحارو نيقيلاو
 | مئامصلا لوقعلا ءابنأ ربختل ينفلاف يأرلاو لقعلا ضي م تودغ

 (١ انا هل لاقف رصمب ةاعدلا يعاد نارمع يبا نب رصن ابا هيلعهللا طلس ىتح

 1 امهبب ترجو ينفشاف اقشتسم كيتا دفو ًالقعو اب أر ضيرملا كلذ
 | مالسالا ىلع هدعوو بلح هراضحاب اهرخآ يف ما ةريثك٠ تابناكم
 | مس مالسالا وا لتقلل لمحل هنا ءالعلا وبا ملع الف للملا تيد نم اريخ

 ٍْ ّ تاهرتلا هذه لثم لَم ملو سرخ لقعلا ىعدا امل هتيلو تامو هسفن



 تعضو امل امدلا يف سفانتلا الول |

 هلوق اضيا كلذ نمو |[
 "” دق قلاخ انل متلق 1

 .ترامز البا هويت

 ىخ هل مالك اذه
 هلوق اضيا كلذ نمو |

 رفو ا ءايناو رفكو ند ْ

 "" ةقفلم ليطابا ليج لك يف 1
 اضيا كلذ نمو

 حل يف تحجصا دق دجلا ٠

 مسهالا ثعبي مل رشاعم تلاق
 ةلك ام نمحرلا اولعج اماو

 اوغب نيذلا تبقامل تردقولو ١
 هلوق اضيا كلذ نمو

 اتح لسرلا لاقم سسح الو

 : : 4 .٠
 9 4لإ 5

 هعئادب ِق ركش أنرما دقو [!

 (؟45:1) مزاب الام موزل حراش لاق (؟) رفكب ق:(؟97:1)رصم عبط ١ )١(
 0 مسا ينغملا كلذكو ةلزتعملا ءاسؤر نم يضاقلا رابملا دبعل باتك مسا دمعلا ١

 ا اولوقف رصم عبط (4) لوقن اذك مقدص انلق ميكح( ١/94 : *) رصم عبط (**) 1

 اهب نادي رصم عبط (7) صه ( ١الال: )١ رصم عبط (5)انل رصم عبط (68) | |

 اسوم رصم عبط (9) سانلا عيمجو موقلل ( 538 : *) رصم عبط (42 |
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 دمملا الو: وتلا ال رافال رجل

 نوح ب اذكح نقركم
 )0( م 0

 اولوش هلا 3ك الو

 لوقع كل تسيإ هانعم

 ليىاو ةاروو صن ناق

 ليج ىدهلاب امو د رن لبف

 اسوماق ىهدلا موب نم ادناكم

 اسومالو اهاسيع ةءربلا ىلا

 اسومان 7 كيلل مهيد اوريصو
 : ا يغلا فيلح دوعي ىتح

 هذ رطسب روز :نكوك قالو ا



 هي ي"رعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا ١6

 أ تناكول نيب اذه دارلاف الاو ائيش هقفال را يرعملا ”ناكفلؤملا لاق
 || يف امدط اهنودام ةقرس رثكل رانيد ةئامسجخ ةقرس يف الا مطقتال ديلا
 | عبر يدؤيو اممطقي نم رثكل رانيد عبرب ىدفت ديلا تناكولو ةاجنل
 ا آو .لالغلا نم هللا ذوعت اين ةند راند

 اوكي ناذلم 0٠0 0 0-و 2 ةهافس انمكضلا ناكواتكحض
 كبس انل داعبال نكلو جاجز “٠ انناك ىتح. مايالا انمطحت

 > هلوق اهرسل هرفك لع لدد امو

 روبثلا نمل ىتفلا يرد الو ررطم ا تفحم 7” لوقع

 روبزلاو ص فتربا ليجتاو 2ىبوم باتكو دمحم باتك
 ظ انا كلذ نو

 ينيو كاذ ني يحلا كاف نينثالا قرفم نامزا فرص
 !كيحك سوفنلا لتق نع ثبآ

 اناث هانم انه نا :تحزو

 اضيا كلذ 06

 لقاع كقزر. ىظحال ناك اذا
 ءى رم لعءامسلابراي فنذالق

 هلوق اضيا كلذ نمو
 هب نيدت ديلش كرما لك ىف

 )١( ؟) انثاك نامزلا بير رصم عبط : ١58 ( ) )5ريغ ناتنبلا موجودين 

 نيكلم ابلتقل تنا تشدو

 نيلاملا نعاهانغا ناكام

 اقمحا قزرتو اتونجحم قزرو
 اقدنزتف ىهتشد الام كنمىأر

 1 دحا دحاو يبر كلاقم يح



 ١ 36 ي”رعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا

 اهارتعا امل يبللا رظن دقو لال يف ةربلا ""تابهسهو

 اهارتقا نم راسا يف عقواو 2 ىسوم ةاروتلا ب حاصمدقت

 اهازتفا لب نورظانلا لاقو داتا ىجحو هلاجر لاققف

 اعارذيف برت خا سوؤك "كيب راجحا ىلا جبس

 اهاردزاو بهاذللاب نواب هاجح ىلا ململا مجر اذا

 اضياابسرا
 روشملا ييرالا مطمب ””رمت ًاموحت ريشتساو كل ا

 روشنلا لع لدمال نكلو باتراالب تالا

 ظ اضيا اسمو |
 ظ ةللضم سرحلاو تراخ دوبمو "”ودتهاامىئتراصنلاوةفسللا نا ا

 اال لتعال نيد رخو ند, الب لقعوا ا ا ا

 ظ أاضيا اهممو أ

 تاوادملا نينافا''"”انتئرواو '...اسنحاءاننو تلا مئارشلا نا ٠

 تاؤبتلا ماكحاي الا برعلل ضرعنعموراءاسن

 اضيا اهممو |
 راتلا نم انالوم ذومت.ناو هلتوكلا الاانا

 رانبد علر يف تعطق اهلب ام 20تيدف دجسعنيئم سمخن دب ١

 َْق أ هل ١) رصم عبط 9| رصم عبط يف ةدوجومه ريغ تاسآلا 200 0

 ا لهو رصم عبط (5) انةعدواو 2(: ْ



 # ي“رعملا ءالعلا وبا هللا دتع نب دمحا 8# 0

 يبصلا اهدوعت ميش ىلع اهم حشلا يرجمتاداعلايه
 يب رغم 0 هقزرب و 3 - داعين فدا

 اوس اذو لوش 0 يبغىوعدلا يف نيلجرلا الك 2056

 اضيا كلذ نمو |

 اندلا يف هينب ال هيتنب حوزو كايتو مدا انرك ذ اماذا

 ] انزلارصنعنمسانلاعيمجناو 2 ةببر لصا نم نافتا نارا

 [١ ةريزج نع ةمذلا لها باطخللا نب رمج ىلجا امو نارفغلا ةلاسر يف لاقو

 00000 ل ذر/ ٠ اجر نا لاقيف نيلالا لع كلذ قش برعلا
 ظ كلذ يف لاق نكدا نب ريمس

 بسسر,ووفطي ءرألانا كديور ةردب انيلع صفح وبا لوصي

 ببحم 'يش دارا نا عبشتل طق ام ةلومح عبتت“ ال كناكم

 بهذت مث ةلود“" نكلو انيلع متر هظ ام اقداص ىسوم ناكولف

 بذك وه يذلا يدابلا ةبترانل اوف رعاف نيملا ىلا, انقبس نحنو
 اوبهرتو اودوسل نا يف كتيغو ان رط يف انراث ١ ىلع مديشم

 أ اذه لثم هداربا نا وا يدوبلا اذه هلحن دق هرعش نوكي نا هبشي اذهو

 || ةلادلا هراعشا نمو هبهذم حبقو هتديقع ءوس تاراما نم هب هذاذاتساو
 ] اضيا مزلي ال ام موزل يف هلوق هداقتعا ءوس ىلع

 ةلحم يف () يلع رصم عبط (؟) باوصلا وهو (5:/41) مار رصم عبط 000

 8: ةلخحم (94) مل كنك ( 58: ”١98٠ ) ةيويسالا ةيعجا



 ١/4 6 ي”رعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا

 هللا دبع نب ٌبعك نب عبر نب ساق دبع نب دادش نب ديم نب رصنا| |
 اضياا هل لاقيو ةعصعص نب صاع نب ةعببر نب بالك نب ركب يأ نبا[
 هانتساو هأن دحؤ ام اده /ةيما 3 :لورتعف ةناغ هرادقم يزيزعلا "'عماللا :

 رعشلاو ضورعلا يف بتك ضعب هلو اولاق ءالعلا يلا باحصا نم ةعامج نع |!
 هن ديقع عودس لع لادلا هرءش نمو .اهؤامسا 8 6 ل م و 5 ا َ ْ

1 2( : َ 
 م معاذ 59 كسلا لخا مهل اوقأب كونا

 من انلقق اقدص اولاقو ٠ ًامراص اواجو ال 03

 ملا كيب يلع ىم بواقلا يف تت ام فراخز

 اضيا كلذ نمو

 نبط ايقاك نأ اريطو 007 مف ءانعلا لاط دقت

 سمح ةالصب دم ءاجو ىسيع ماقو لازو ىسوم أعد

 سماودغ نيب ساثلا ىدواف اذه ريغ نيد "يجن ليقو

 يسمهتلطانيقيلات لق ناو يقوص تمفر لاخلا تاق اذا ظ

 أضلا كلذ نمو ْ

 يعرشلا ءادرلا قلخ م يللايالا هقلخت عرشلات دو ١

 ىلع اضيا دوجوم ناونعلا اذهو.يدفصلا ءركذ دما رجعم باوصلا )١(
 ليلو امام ( 097# :7) رصم عبط يف (5) هردنل يف يلا تاتكلا ةخيإ

 مئلقف رصم عبط (4)دشيو مطابقا رصم عبط © |

 نراجع( + جدااا 0



 1/١ يةرعملا ءالعلا وبا هللا دع نب دمحا ؟ 6

 ودم ار باتك. ظعاوملا يفتاعجس رشع مجعملا فورح نم فرح
 فرعي ”يجاجلا باتكب لصت. باتك ..ةسارك نوسخ هرادقم مي ل
 روك دما مئاه يبا. نب يلع نب دمح حتفلا يبال اضيا لمع للا نوع

 عقلا يف باتكو .هالما.ءىث رخآ وهو اننا ٠٠ ذورملا باكا '

 ةنالمث وهو لئاسرلا ناود باتكو . يدضعلا ريرظ هبقلو يدضعلاب

 ىرخ يرجي لاوط لئاسر لالا ماسقا !١ ١ ةفدصلا 0١)

 اننا ةلاسرا باتكو . ٌةكتالملا ةلاسر باتك  0١باكو 000

 لود لئاسر يناثلاو, كلذ وحتو ءزج ضرقلا ةلاسر باتكو . ءزج نارفنلا |١

 آ'آ0 ادب رخالا ةلاسر " باتتكو .سبنملا ةلاسر باتك ل ثم” لوطلا يف هذه
 ليق ةبتاكملا يف ةداعلا هه يرجب ام وحنك راصقلا لئاسرلا باتك ثلاثلاو |||
 يف لئاسرلا مداخ باتكو .ةسارك + اماقملا "" ليفو اهم نوسازا هلا |(.

 باتك .بدالا يف نوئدتبملا هيلا جاتح امم لئاسرلاهذه هتنمضت امريسفت ||

 ريسفتيف ءازجا ةثالث ةلحارلا باتكو .روسلا تاظع باتكو.روسلا لظن |
  0رفغتسا باتكب فرعي موظنملا يف باتكو . مزلي الام مورا باتك |

 | ا0|] 00 0 ل هيف ةسارك نو رشعو ةئام هرادقم يرختساو

 || تنتك ام يهو ةنوعملا لئاسر باتكو.ةيضحلاةلاسرلاب فرعي باتكو-تيد
 | عماللا باتكو . ءزج ضورعلا يف ظنلا لاقثم باتكو . موق نسلا ىلع

 ظ جان نبا اهس غو ةلودلا زب زم ريمالل لمع ينتملا رعش ريسفن يف يزب زعلا

 نب سيردا نب سادرم نب اص نب لامت نب تراث ماودلا يبا ءارمالا

 فلا ق (4) واو ريغب ق (”) واو ريغب ىق (") لاوطلا ق )١(



 نخل ا ا

 ١ 6 ي“رعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا ال“

 حيصفلا باوبا ىلع هيف ملكتي حيصفلا ةيطخم فرس باتك ١.١
 نم هلبق يذلا يف ءاج ام هيف حرش باتكو . ةسا ةرشع سم هرادقم َ

 نيل وك زومارلا لسو تانك حيصفلا ةبطخ ريسفتب فرعي برقا ا

 ىروخي الام دق باتكوف امي جرش وذل اول ١ .ةسارك

 مذ يف حارلا ةيساخ فرعل فيطل بات اتكو . ةسارك ةلام وحن بيرغلا | ظ

 نكم فرح كت ركذظميعلا فورت يفت ١ ىنعمو را |

 تاروسكم اسخو تاحوتفم اسخو تاموعشم تاه 003000 0 ١

 تملا ظعاوملا باتكو..سيرارك رشع هرادمتمنوكي تا

 لجر باطخ يف هنم لوالا لصفلا نا بيقلتلا اذه ىنعمو فيطل وهو |

 باطخ يف ميارلاو ةعاجج باطخ يف ثلاثلاو نينثا باطخ يف يناثلاو ||
 وحم ةوسن باطخ يف سداسلاو نيتآرما باطخت يف سا 0
 هزادقم دنزلا طقس سي غريسفت طقسلا ءويضباتك س١ 00
 سرف ناسل ىلع هيف ملكت, جحاشلاو لهاصلا تاتكو .ةسازك نورت

 ةلودلا زب زعب بقلملا كتاف عاجش يال هفنص ةسارك نوعبرا هرادقملغنو ١

 يشف .يف تقاقلا نانم" باتكو .ًايمور ناكو نير صملا لبق نمسلح ياو ||
 باتك .سيرارك رشع سررغلاو زذللا نم هيف ءاج امذ هلبق يذلا باتكللا

 .مالسلا هيلع توملا كلم ناسل ىلع ةلاسر باتكو . ةعبسلا ماي.الا ءاعد |

 . هبجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريما لئاضف ضعب باتكو || |

 لك ىلع عوضوم رشعلا تاعجسلا باتكو .نيروفصعلا بدا باتكو ||
 فئئاقلا همسا باتك رك ذ عضوملا اذه نم طقس )١(



 6 يترعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا لا

 ةلودلا "” عنطصمب بقل لجرل لمح ةّيشايرلا ةساملا نم عضاوم حرش يف
 | نم ةخسن ذفنا للاغ ابا ينكيو ىلع نب بيلكه مساو ةسمالاب بطاخمو

 || شاير ودا هركذ مل ايش اههشاوح ىلع جرخم نا لاسو ةيشايرلا ةساجلا
 ئ | اذه عنصف كلذ نع يناوملا قيضب. نا يشفن هريسفت ىلا جاتحب ام

 1 ' عك و-ةسارك نوسرا شاير ونا هرسفب ملام حنس ام هيف عججو باتكلا

 | وهو قشمدب ًاميقم ناك يذلا لجرال لمع فيسلا فرش فرعي
 ا( ىلإ ىلا هجو» ناكها هلمع يف بسلا ناكو يرزدلا نيكتشن فورعلا

 ظ ظ ”داتكو ل لعف ام ىلع هءازج د هنع ةلئسملا نحو مالسلاب ءالعلا

 ظ | نب نما دبع مساقلا يبا باتكب لصتن امم سيلجلا قياعت 0 فرعي

 ||| ةلزاث قيدصلا فاعسا باتكو . ءزج لمجلاب فو رعملا يجاجزلا قاحسا

 ا( دورملا باتكلاب لصتب قللا يضاقباتكو. ًاضنا لمجلاب قلعس ءازجا
 || وصلا يف رصتنع مفانلاريقللا باتكو.ساحتلا رفعج وبا هفلأ يذلا يفاكلاب

 | لجرل 'ىثنا يرهاطلا لطلاب فرعي هب لصتي باتكو . نيب دارك سس ظ

 | و دمع باتكب لصتي يحتفلا رصتخلا باتكو .يلح رهاط يباب فرعي
 أ وبا ناكو مثاه يب ب يلع نب دمح حتتفلا ابا ىنكي لجرل هعنص نادعس

 | همزلف بتكلا هذه ميمج نم ءالعلا وبا هفلا ام تابثأ ىلؤت لجرلا اذه

 | ةلاسر اهف لاوطلا لئاسرلا يف باتكو . ةريثك يداداو ةمج اقوقح كلذب
 | ,ىع هرادقمو اهنسلا ىلع ملكتي ليخلا بطخ هترعم ناتكو .. نارفثلا

 ا ”فنثك يف وه اك قطصملا نود باوص يبنطصملا مسا نا ىلع كدي اذه )١(

 1 ع ف (") نونظلا



 ا 6 ي“رعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا ظ

 انندلا نم اذه ءاجس انلقو انحرف - اغدح درع عا
 ايؤرلا نعشريدمحلا انضص|نحن اذا ..انئدح لجل -ايورلا ا 00
 ىلع تنأو سبتحم ل تصق ناو 2.تلطباو لج تأت متل 0

 ضوفسع كلذو .نئاقلإو لداتلا نرك نأ لثم ةسسؤملا ةديقملا ةيفاقلاو | 1

 ةسارك نوتس هرادقمو باتكلا رخآآ ىلا وحنلا اذه ىلع مث كورتم 01

 تاتك" .ءاوحا ةنالثث وهو تي فال ةيدق و هرعش تاسا ددع نوك ا ظ

 نم مريغو ءارز ولاو دونخل تابطاخم لع لمتشد يناطلسلا - أب فرعي ( ظ

 يفهلمدق الو هتقبط تعفتراو ناطلسلا مدخ نم ضعب ناكو ةالولا ظ

 رعشد الوهو رح لل هلوا نم عوهسم نادك هل أمن نال ةيتكلا َ ظ

 . ءازجا ةعب رأ وهو باتكلا اذه هل قلأف بدالاب '” هتربخ ةلقل رك
 فرعي فيطل باتكو. ةسارك وثالث ءزج هيقفلا معس فرك باتكو |

 باتكو . هايند روما ىلع هب نيعتسن رفاسم لجرل هلمت نيرطضملا عجسن ||
 قيدص هيف لأس مامت يبا رعش بررغ يف بيح ىرك ذه فرت رث ا

 بتكلا هذهو ةسارك نوتس ءازجا ةعبرا وهو باتكلا نم ءالعلا يل

 .هراك ابفيلْأتل وهو ءايللا طرف نمابملكم اهفلطت امنا اهفيلات ف ل0

 نا هئاثنلا ببس ناكو يرتحبلا رعشب لصتي ايف ديلولا ثبع باتكو | ١
 ضرميل طلثلا نم ىرجام تيئافاهسهل لباقي ةخسن ذشلاءس

 يعنطصملا شايرلاب ف رعب باتكو.ةساركنو رشعودحاوءزج وهوهيلعللذ

 هيربخأ ق )١(

 ةقفا



 هك ي”رعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا /

 ابي ديرب مزلي ال ام موزل نم تايبا ىلع ملكت لابملا ضعب نا كلذو مزلي
 | باتكلا اذه ًاشناف اذه *يشنب نا هؤاقدصا ءالعلا ابا مزلاف ةيذالاو ررشتلا

 58 0 زج وهو موزللا حرش وهام هطخ ريغ نمو هراك وهو
 1 يقل با كب رحال وليس انا ىلع باكا ساكورا

 010 ةلا ا لع وحلا نإب قرني بلح لع نم نحل

 | باتك فرعي لوألا سهدلا يف لبق رعش هيف فيطل باتك سنجل اذه |
 ا هيف نازوالا عماجب فرعي باتك تيب فالآ ةثالث هتايباو دنزلا طقس ظ
 ليلطااهرك د يتلا رشع ةسجلا 0 اونو قسم

 ([ برضلل لاقي نا هلاثم كلذ نم برض لك يفاوق رك ددو اهبورض ميك

 0 لئاقلا لوق مث ةدرجملا ةقلطملا فاوق عبرا ليوطلا نم لوالا |
 ا | رع يدع انانح ناكناو ردب ين دنه دنهاي يلسا ايلا ظ

 ] سيلا "ىرسا لوق لثم ةفدرما ةيفاقلاو ظ
 لالا للطلا املا ًاحابص منا الا ظ

 | هبءاج اميرو ثدحملاو دا رعشلا يف دوقفم كلذو ةدرهلا ةديقملاو ظ

 ([ يف وهو سانلا ضعب ١ اك اروصقم ين يذلا. ارغلا دع 2 ظ

 1[ ظ سودقلا دبع نب ””لاص وه نيسلا |
 | ىولبلاو ةبيصلا فشك هدب يفو . ىوكشلا مضوم هنا وكما هللا ىلا |

 قولا الو اهف ءايحالاب نحن اف ٠ - اهلها نم نحنو ايندلا نم انجرخ

 اص دلو نم (51:1) موزالا يف (؟) يباخلا للا هلعل () 1
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 هه رك افينيفت هل(تيسا نا ءاسؤرلا ضعب ناكو عبرا متاح ||

 ثحلاو ةظعلا يف ةماجلا ناسل ىلع هلو ام لعجو باتكلا اذه '” دشناف |
 باتك . ةسارك نونالث هرادقم ءازجا ةعبرا وه هريغ لاق دهزلا لع |

 لك ركذب مجعملا فور> ىلع ين موظنملا يف وهو مزلي. ال ام موزاب فرعي ]
 ةييكلاو ةحتفلاو ةمضلا هو ةعدرالا ههوجوب فلالا ىوس فرح ا

 نكي. ١ ريغ ول فرح اهبف ددرب ةيفاقلا نا مزلي ال ام موز ىنعمو فقولاو |

 ريثك لاق امك رظنلاب الخ |
 تادع ىريخ الزنا مث اهكيصولق القعاف ةزع علر اده يليلخ |

 هنديصق يف يرفنشلا لءف م لعفب لو همزلبال كلذو ءاتلا لبق ماللا مزلف |

 نيب فلاخ هنكلو ادحاو ًافرح "الا اهبف مزلي ملهنال ءالا ىلع يتلا

 لاّمف يورلا لبق يتلا فورأل |

 تلو موب اهناريج تعدوامو تلقتساف تعمزا ورمج ما ىرا

 اهف لاقو |

 ترو» ةيلح تب نم ةياحنرب ا

 ابق لاقو |
 تَرعشقا.ىدعلا ىلوآتسنااذا 2” اىنبس نوثالث ابف ةسناا

(0 

 يوتحم ةسارك نورشعو ةئاهبرا وا ءازجا ةثالث وهام هطخ ريغ نمو |
 الام موزلب قاعتب مانلا رجز باتكو .رعشلا نهتم فاارشع دما

 ق (4) تعرصا ( 13:71 ) يناغالا ليذ يف "2  ق (0) ًاقناف هلعل )١( ظ
 يناغالا ليذ عجاريلف : امحح# ل |
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  1كوارع 1 عقلا تاوق نم:تايآلا تناك اذإ امهنم رثك 00

 .]!ناكورةسارك ةتايبرا. باتكلا اذنه :رادقمو .٠ هائيلات ىف 00

 النا رثؤي لو هننر !اتك فلؤي نا هلأس ءارسمالا ضمب نا باتكلا 7
 أ تاتك ٠ باتكلا اده ىلماف هللا ىوقت لع ثحلاو تاظعلا ريغ يف ًائيش ا

 ا لمتشد ناءزج ةيطخلا د دكا ءز> فدرلاو ةزمهلا ريسفت

 | فوسكلاو فوسللاو نيديعلاو عمجلل بطخ هيف ةنسلا بطخ ىلع
 أ مجعملا فورح نم فورح ىلع ةفلؤ.م يو حاكتلا دقعو ءاقستسالاو

 | لععو لادلا لع بطخو 00 ةزمهملا اهدامت يطخ اهنف

 | اهاريرج اموع ءالساو ميلا تكر رو نونلا ىلعو ملا ىلعو ماللا ىلعو ءارلا

 ا” دع البس اسم نوكي نا يغب تاعامجلا يف لوقملا مالكا نال

 ا كلا نم نجر باتكلا اذه يف هلأس ناك ا دز
 | باتك . ءازجا ةثالث مب و ةرمخا دهاوش رشن تاتك هل فنصف ةنايدلاب
 || ةّرلا جات باتك . يفاوقلا يف راصنالا دجم باتك . ليلا ز رحو ءاعد

 || يذلا هفرح دعب ءيجب ام اهف هلوصف ناو ةيايسالا تاظع ف

 ظ يباهو يناسنو يناشتو لام هلوقك تثساتلا ' 4 يوزاا تان تش

 || 'يجب ام ابفو كمالكو كمالغ وحن فاكلا ىلع يتبم وه ام هنمو يببارتو

 باتكلا اذه نوكيف ةريثك هعاوناو نيبهذتو نيبغرت لثم نيلعفت لع

 ]| فرعي رخا باتكو . ةعاس ءاعدد فرعي باتك-. ةسارك ةئاعبرا وح

 ظ نسلا ىلع هيف م ت متاحا عج حسا فرعي ب باتك . ظعاولا "" ةعقوب

 ةعقرب هلعل 002 ءان ىق 000



 1/١ 6 يّرعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا

 هرادقم زغللا ريسفت لع روصةم فيطل تاياغلا ديلقا باتكو . ةسارك |١

 ةزمهللا تاتك وهو نوصغلاو كن.الاب فو رعملا باتكلا ِ سرارك لا ١

 اهتفاضاو اهدارفا لاح يف ةزمهلا ةلاح ةرشعىدحا لعىني فدرلاو هطخم |

 يملا عبتب ءامس ضفخلااب ءامسلا بصنلاب ءامسلا مفرلاب ءامسلا كلذ لاثمو ]

 ضوفخم هئامم فاضم بوصنم هءامس فاضم عوفر هؤامس نيونتلا |

 ءاه اهدعب ةزرمه 3 ثهنأتلا لع اسامسو اهءاعمو اهوامم ءيحب م فاضم أ

 ةيناملا مجعملا فورح يف تبرض اذاف هءالمو هءابع لثم ةنكاس |

 يف ةافوتسم يو لوصف ةيناثو لصف ةئامل' كلذ نم جرخ نيرشعلاو |
 ظ فلالا ركذ دعب ةعبرالا فادرالا هيف تركذو فدرلاو ةزمجلا با

 ا" رنج لكل ركّذبو ةحتف اهلبق ينل واولاو اهلبق ام مومضملا واولا يهو َ

 يف وهو هطخ ريغ نمو فلالل ركذ < ًاهجو ةرشعدحا هذ 0
 رادققم نوكيو ىرخا ةخسن !ءزج نوعستو نانثا وهو ايندلا مذو تاظعلا |

 نيمضتت فورعملا باتكلاو هطخ نمو.ةسارك انثامو فلا باتكلا اذه |

 لبقو مجعملا فو رح لع ةفئاط هنف لوصفلا فاتخم باتيك يلا أ ظ

 بايعوباين ءابلايفو ءاسنو ءانب ةزمهلا يفلان نالثم فلا دقعملافرألا |

 نيطساب لثم نيلعاف ىلع ةريثك لوصف هتمو فورللا رخآآ لا ىلع 3 0

 اذه ريغ لع وه ام هيفو نودداعو نودماح لثم نولعاف لعو نيطساقو

 هلوق لثم زي زعلا باتكلا نم ةنآ مالكلا ءاضقتلا دعب ينَأي نا ضرغلاو نفل ||
 يا

 ا

 نيش اب نعول آلا ضمب لع صتل ارو ا

5 
0 

 ل

3 
 5 د

5 

0-5 



 © يترعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا ف 6

 | نا ىلا هديمحنو هللا حيبست ىلع رفوتا نا ىلع تدهتجاو ةئاعبرا ةنس

 | يلع نسحلا وبا خيشلا اهنعس' ىلوتو ءايشا تيلماف كلذ ريغ ىلا ر طضا

 ! ةيج وح ل عرس د نا قا ن هللا دبع نا

 ظ ا ةفلخجل بور لع يي ةازرالاو ا ل

 ظ روثنملاو موظنملا نم ىلاعتو هن احس هللا ديحعو تاظعلاو دهزلا يف وه 5

 ' قاوقلا تاياغلاب دارماو تايانلاو لوصفلاب فورعملا باتكلا كلذ نم

 | مجحللا فورح ىلع عوضوم باتك و هو هاهم يا تببلا ةباغ ةيفاقلاّن ال
 || دمتعملا فرحلا لبق ام نوكي نا ىلع ةينبم هلصاوف نال فلالا الخ ام

 .(| فلا اهلبقو ةزمحلا "يحي نكلو نْيَفلا نيب عمجي نا لاحلا نمو فلا اهف

 || اذه ىلع مث ءابلا يف بارسلاو بارشلا كلذكو ءاسكلاو ءاطعلا لثم
 || بارعالا ةيوتسم اهيلع ىب» يتلا فورا نوكت نا هيف دمتعي لو بييرتلا

 أ تسيلو دحاو قس ىلع ءيجب ٍفاوق باتكلا يفو ةباتخم ءيحب 3

 || ابمالغو اهمامع لاس نا لثم دحاو "" يرق ىلع ابئيجمو تاياغلاب ةقلطملا

 | هنأ ليقو عونلا اذه نم ةريثك نونف هيفو هبهشا امو ارو !سعأو ابمامتو

 1 نايعنلا ةرعم ىلا هدوع دعب همتاو دادغب ىلا هتلحر لبق باتكلا اذه أدب

 00 نذاشلا تانكو ةسازك هلام كانت ةلعف يفو ءازحا ةعبس وهو

 )000 هراذت ررألا نم هيفامو باتكلا اذه تبغ نكد يف هأشنا

 )١( اا دشو : رداسلا نوظلا فدك يف © .ءرادقم ق (9) ءرق ىنعي 0'



 اا * اطال نا طاع سلا

 ضنا لاقو |
 قذر يلع ضيفب ىلوم لاو قازرالا بلطاال
 ءاتوقلانطسالطلا |

 يري هلع هل يدر ناكو هرك د ف يرعملا ةنملا يللا طخ تفارق لاق

 راهشتالا هنانبل ىلع مهريغو هتذمالت لدمر نيل هل دتسملا لها نم |

 هج سرح نا م

 ىلا يب "”اوشوا اوعاطتساول 0
 ضنا لاقو |

 تير اهقلاخ دمحتو  ةما يبل تبرع ظ

 تير هشرب نمو تعطتسا ام يىلر تدبعو

 نو دامضا لع لسا لس لا ينكرفو

 يع يدعو 000 يه لع أورعس ظ

 يذلا لاقف. ءالملا يبا ينتسمأ "دج طخ ن ه هتلقث ام ىلغ هبتكت سرت
 نم هنع هللا زواحت يخونتلا ناملس نب هللا دبع نب دما ءالعلا ونا هالما ظ

 تسرهف ىرخا ةنح يف تأرقو دهزلايفوهام اهنم بورضلع لآ ١

 ذنم ينكسم ثمزا هنع هللا يضر ءالملا وبا خيشلا لاق هتروص امل

 دحا هلعل (”) اشةول (07



 © ي“رعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا © ا

 لاقو * اهابقع فاخن

 "” مماطلاب انليدوهبب الو - ةلك يف كسايث زاجام ْ

 عماخلا ركتبملا ةسلط نم ””هظفليف قتشاناسليطلاو

 عماجيف طخ ""بطاخنم 2 ىرا اهف كل ريخ سقلاو

 اضيا هلو

 ديجةيرلا فا وةك ال ©” ,بتبجاف ديج نالف اولا
 ديصتت هيالصب مريقفو هلا اعلا مهنغف

 ظ هيلا نوبسش و اقدنز ناك هلا ع ن.«مهمش نوفلتخم ءالعلا يبا يف سانلاو

 ظ اا دعا اللقتم رباع ده لوقش نم موعمو اهانرك ذ امم ءايشا

 لاق امدلا ضارعا نع ضارعالاو ريسيلاب ةعانقلاو ةنوشكلاو ةضايرلاب

 | اخ رسلا يلا طحن ثارت ةدارج يبا نب رمع مساقلا وبا نيدلا لاك

 يبال لذب رصم_بحاص رصنتسملا نا يرعملا ناملس نإ هللا دبع نا
 لاقو الحم ة الخلا نم ةرعملاب لاملا تيب ام ءالعلا

0( 
 ناوسا لدعم نع دعف قىغ نم يل ةناغ اعاك

 يناوكاو يتقو ينجس 2 ىبصلا نامز نعيمترب ترس
 000000000 ًافيرطتنم  ادغامل ” نييظلا قادص

 نمق (5) (97* : 5) رصم عبط مزاب. ال ام موزل يف باوصلاو:عماطلا ق )١(

 باوصلا (0) هّقيدصل ( 55*/: ١ ) رصم عبط 0 رصم عبط (*) همسأ

 امب ضرعملا ينتملا تايبا 27 نب دعم ق (5) لا مهقتو انحلاب ةراءالا لان مهريماف

 ا ياصح ناوب بعشب لوقب اطواو (/57:1 ) نادلنلا مجعم يف توقاي اهدروأ



 هوبي 2 دي حاسما العلا وبإاهلا هبط ندع ١

 ابطسغىبرصا دو يف براجتلا يل > تكرت اف هيلهاو يرهد تب رج
 ىضمبابشلا رصع اذالوش اذام  هيتتنيبش يف ًاشيع مف ىلا اذ
 اضوع ابصلا مايال تدجو اه ههبشع لكل تضوعت دقو

 ضنا هلو |
 حئامصلا رومالا ءابنا ىلعتل ىنقلافنيدلاو لقعلا ضيررم تودغ

 تايسالا

 يف ىعاشلا يجافحخلا نانس نب ديعس نب دمح فرب هللا دبع طخم تأرق َ

 ىت>ةحاصفلاب ةداعلا قري منار هلا نا هيف معز ةقدصلايف هفلا هل تاتكك ا

 نايتالا لع رداق غيل ' حيصق لكنا ملسو هيلع هللا ىلص يننا ىنلل ةزممم راص ا

 ةحاصنلا زوم هسفنيف نارقلا نوكي نا ال كلذ نع اوفرص مهنا الا هلثم ||
 ىغترألاو يسد رأ ا رشلا مهعم ةضفارلاو نيملكتملا نم ةغانجلا تهدم وهو أ

 هنا ” بامصا لوق ءابدالا نم ةعاج لم دقو هفيعاضت يف لاق مساقلا هنا
 بواسا ىلع اومظن نا ىلع ”يدجتلانامز دعب ةضرامملا نمد 1

 يف ءالعلا يلا لوق هنم روظ امتو نو رخآ هافخاو موق كلذ روظاو نارقلا ||
 طرشلا نيد قلب ةناحلا حمرلاو * * ليلا قلاخي مسقا . همالك ضعب |

 فوفكمل رععلا ناو * ليوولا ليوطل رفاكلا نا * ليبس علاطمو

 كلاخا امو جنت * ليبق نم ةبوتلا علاطو * ليسلا جرادم قتا * ليذلا ||

 ةللاو ه: اهايرو ةديحولا تاصاو ةااعابا ةذئاملا تاذا هلوقو * جانم |[

 الو  اهابصو لامثلا لسرا * اهابح اب فرشلا اهالوا * اهابتجا همركب ||

 يننلا هلعل (9) ريسفتلا لثم ةملكت طقس 1 )١(

520 

 ظ
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 كاهن دجولا رح دباكا تلاب 2 ينمماي, نيح يبارغ يعاد لاب ام
 كاشخ 3 هيمحرتا نا كوجرب عمط اذو ساب اذ لقلا ادغ و

 مياقلا نا همسا لجر يف ءالعلا وبا لاق راصعلا نبا طخ نمو

 يرد. الو يردن نملكل ةدوجتا مساقلا وبا اذه

 يرتملا ىعاشلا وهو نارق لا ظفح الو رعشلا مظنب ال

 اك ]ذم ثوخاالا نب دمحا نب ةارامملا نسيم لاق فيس ىبا طخم تارق

 بناج نم ةأ يما تابقاف رسملا ىلع دعَتف ةجرالا ليبس ىلع لجر جرخ

 أ ىلع هللا محر اهلل لاقق باش اهلبقتساف يب رثلا بناملا ىلا ةهجوتم ةفاصرلا

 ءالعلا ابا هللا محر لاما يف ارا تلاتف "هلل نا ٠ اني لو يرعملا

 أ لاق امع هللا كافاع يخيربخا امل تلقو ةأر |! تيت د نمو ارش ا دو

 هلوق دارا مهلا نب يلع هللا محر من تكلاقف هيتيحا امعو كل

 يرذا الو يرداثيح نمىوملانيلج رسدلاو ةفاصرلا نبي اهلا نويع

 هلوق ءالعلا يبا ىلع يمجرتب ”" تدراو
 لاوها كلذ نودنكلو بيرق اهرازم نا نزملاب اهرادايف

 نب دمجا ءالعلا ونا يتدشنا يزيربتلا بيطخللا ىلع نب ىحن اركز وبا لاق

 سر ناملس نب هللا ذيع

 ىضق كاوه يف اذهب لعاذ نم 2 ىضر "”دودصلاب ينمو دودصلا كنم
 ارامل الا نم... تملط امنيعتلاب ادغ ولامكنميب

 1| طقس يف باوصلاو: دودصلا ق (*) تداراوق (؟) مهلا نأ باوسصلا (؟9)

 ظ ( 1/ )١: 1785 رصم عبط دنزلا



 ا 6 يةرعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا ا

 دوعا ال ينناف اوجرت ال ميل دوعان نا :قوجوا»

 يريشقلا هللا ديبع اندشنا ناهصاي ليكولا اندشنا دعس يباح نا

 دنع هراد يف يخونتلا ءالعلا وا يندشنا لاق يدنب ردلا ديلولا وبا اندشنا |
 ظ هايا يعادو 1

 اعومد ىلع فسا نم نورذب رشاممو اهقراف ةدب 810
 اعيضم ءافصلا ناوخا دوبعل ىرا نلف بوطملا يتعاضااذاو |

 أعيدوتلا يلخ عدوا شع < ىوتلال قولا عيدوت تللاخ َ

 وبا يتدشلا لاق يزيربتلا .ثيطملا اركز وبا يتدشنا ةيرابهلا نبا لاق |

 هسفنل "” يبرغملا ناملس نب هللا دبع نن دما ءالعلا

 لولخلاب نوهاو ممل لقف ليج رش فوصتلا ليج ىرا
 يل اوصقراو مئاهملا لك ا اولك هومتدبع تريح هللا لقا ٠١

 مو /اهدادعا لئاسر عبرا ءالعلا يبال فنصملا دروا عضوملا اذه يفو | ا

 ةداعا يف ةدئاف رن لو درةسكا يف عوبطملا هلئاسر عومج يف ١و 0و

 | انهع اما
 لزغلا يف ءالعلا يلا رعش نمو |

 يكارتشاب :قلمت ليهو اهكارشا - اهدييصنا يف ىلإ ةيبظايإ
 كافرط عار الوب تتعر يف هتمرح تيعار امو يلق تنيغا ١

 كاراونرهو. 7 يعدم ران. ةهبتلح دف داو ناقل ْ

 كانكس ىيس نا نسحب سيلو نكس هب نكس مل نيح هتنكسا |
 ام وهو ق (5) يرعملا ينعي )١(

 ل



/ 

 سبل ةباغ ادهو فلؤملا لاق ةمهش

 ءالعلا يلا لوقل ناسحتسالا ريثك اناو فلؤملا
 ليسا قوف عمدلا يأ تلاسا
 عنمملا تببلا ةراج ابا
 نكت ناو لامج نئ/ةوكز: يريبل

 هتثعب امل ناخ افيط تلسراو
 ًابنجتم لاع
 ىونلا شهد نمدقعلا ناكم تيسن

 ةيدغ سمش نيبلا لجال تنكو
 هناو عادخلاب اناخا ترسا

 ركش ىكلمت هيقلطت ناف
 0 ةلذ قال شاع ناو

 هسشن انارا

 يلايللا مودد انا لعو

 (؟52:1) 1451 رصم عبط مزاي ال ام موزل يف باوصلاو .دعوملا ق )١(
 دوعس وأ رصم عبط (

 4 يرعملا ءالعلا وأ للا دبع ني دمحا 6

 | ملام ظفح نيل ' نضيبلا ةباغ تبجعتف يراج لاقو تلق ام عيمج هيلع

 | ليلظ . قارعلب لظل تلامو

 | ليقع مكادنع- يل نمو تودغ

 ليبس : نا يرك ذاف لامج ةوكز

0 

 )00 ٠ م
 دوعوملا 9 يضما فوس

 ا ءايللا ىلا يورو
(20) : 
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 ءاسؤرلا ضعب نم هيلع درو باتك باوج يف ىلع وهو امون هترضحو ||
 | هنملو هةنميرضفف اركشلا كسوف باتكلا ىقاو

 ارش:ئرولا يف باتك لبا. :.اذاف ٠ هتآرقو 00030
 ارطس عدب مف كيلا ًاقوش ةرداضم ع يعمد هاحف |

 ظ هسفنل يبدشناو لاق ١

 فتراسشاإلاب .ءابطقلا هربام يردي مجنلا الو يردا تسل

 نايعلا لثم هيف بيغلا ىري دق 2قحم لوق لوقا ينا ريغ
 ناسحالا © لفاوعت لح © هيكباف انسحم ناك نما

 دعب لافقق يرعملا ركذ دقو بسنلا باتك يف يناعمسلا دعس ونا تا
 ةرعع هدحسم يف ادعاق ناك هلا يزبربتلا ا وا هذيل“ ل د هفصو

 دق تنكو لاق هفيناصت نم ائيش هيلع ارق ءالعلا يبا يدد نيب نامنلا
 ةصفاشم دجسملا لخدف يزلي لها نم اهلنا لو ني

 ءالعلا وبا يل لاقف حرألا نم تريختف هتفرعو هتبارف ةواصلل انناريج ضعل

 ا 2 : نا دعل ل ا تر نا هل تيكشت كباصا شيا

 أنا مت لاقق ”" قيسلا مهنا ىتح تاق هلكو مت يل لاقف نيتنس يدل لها

 نع تلأس نا ىلا اريثك ًائيش ةبرذالا ناسلب هتلكو تمض كلر
 تلف اذه ناسل يا ىل لاق ديدي نيب تدمتو تعج الفت
 ينا ريغ هتمبف الو ناسللا تفرع ام 8 لاقف نايع رذا لها ناسل اذه |

 ديزي وأ هنع صقتني نا ريغ نم هنيعل ظفللا ىلع داعا مث الق ام تظفح 1

 قايسلا هلعل (؟) هنيكب اف هلعل )١(



 6 ي"رعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا اا

 ةضرعم كنع ايندب فرشت ' ”الف

 ةدلاو هللا كاملا رفد ما أ

 امم قالطلا تعقوا سرعلا كنا ول

 | فرشلا وه ايندلاب فرشتلا اف
 1 فرصنيس اهاغم نع انلكف
 | فرسلاو سوبلا كيفوءانخلا كيف
 | نفرصتم كنع يلام م الا كنكل

 1 الواقي لا يزوملا ىلع نب سيخ مركلا وبا ثدحو

 ١ نيسملا "” سما يف تمام ا” ديس, ىل لظ لاق ينوزتلا تسد

 يداوس لاق دق هل تلقف ظفحم نا بج ًائيش امهنع هللا يضر ىلع نبا

 ربك ألا كدج خونت ابلثم لوق ال ناسا اندالب لها نم

 هيصوو كلم تش نا مار

 ةيساشلو.. نظل: نولسلاو
 ةءاسمع نويعلا كرظن# تلك
 ىرك الت نكو انافجات ظنا

 ها م دا ةضورام

 0| معفري ةانق ىلع نيماسلل
 عجفتم الو مهف عزاجال

 ظ .عمست نذا لك كؤزر مصاو

 عجمتكب نكت مل انيع
 : كربق ظلو ةبرت كل

 ([ ناكو ىهدلا *" ةميّت .يف ىلاعثلا روصنم وا لاقو . الئاق انل مسي لو لاق 4) .ه

 آ|| اكدحو اعدق هتيقل نم وهو رعاشلا ىصيصملا ىنلدلا نسحلا ونا ىنثدج

 1 عاش تبر ىجل نم ٍ نامعنلا ةرعع تيل لاق ةنس نيثالث ةدميف

 أبا ىنكي لزمللاو دما نم نف لكيف لخدبو دزلاو رطشلاب بعلي أفي رظ
 لاق رصبلا ىلع يريغ هدمحت ام ىمعلا للعهّللا دمجحا انا لو هتععسو ءالعلا

 )١( رصصم عبط ) مزاب, آل ام موزل يف اهضعب درو دق تايبالا هذه « : /8 (

 ) )0ش ةميتيلا ةمه يف حصالا (4) يلا رمأ ق (”) دلحم ق



 ١ ن« ي“رعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا 1
 تنا اف كلذل ةثدحلا '"” هئابطلا تناك ناو هنم فآراب تنا اف قلاخ كلذا |

 نا هنكمي ناك دقو يزوملا نبا لاق تكسف المع نقتا الو اهنم.قذحاب |
 نع انثدح دقو لاق تيقب ةمحر ياف هريغ هحرذ دق ام اماو ةمحر حيذب ال

 مويلا يسفن يف تاقف دقتعت يذلا ام يرعملا يل لاق لاق هنا ءايركز ىبأ

 لاق .كخيش اذكهو لاقف'كاش الا انا ام هل تلّمف هداقتعا "” لع فقا |

 طق ادحا مها مل يرعملا يل لاق ينيوزقلا مالسلا دبع فسوي وبا يب داقلا ||

 ءاب ا تو هبجو ريغتف مالسلامهملع ءايبنالا الا تقدص هل تاقتف

 ؟سعاش.نونامثو ”” ةعبرا هتومادعب هربق لع دشلا ءالعلا ا نار

 ةليوط ةديصق نم مامملا نب يلعل تايبا اهتلج ”” نم ىتاص
 امد ينفج نم مويلا تقرا دقلف ةداهز ءامدلا قرت مل تنكنا ||

 اهوا خمضي ”ابعماسم كسم هناكدالبلا يف اركذ تي
 امرحا نم ةيدف بجوا كاركذ ةليل اودارا اذا جيجحلا ىرتو'

 ةيدق هيلع بج" مرحلا لحنال بيطلاو بيط 3 نا لوق هنآك

 دهزلا يف هرعش نمو |

 أ اوكس نا ةطيسبلا ناكسل قحو ةهافس انم كحضلا ناكو انك

 كبس انل داعيال نكلو جاجز اننأك نامزلا "* فرص .انمطحت ||

 دهزلا يف هرعش نمو |

 ديزلا طقس ةمدقم (08)  ى (4) عبرا ق (9 قى (؟) مئابطللق )١(
 ( ١5 : ” رصم عبط ) مزلي الام موزل يف (5) هعماسف ىف : (” رصم عبط )

 بير



 ١١/٠ © ي”رعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا 6

 هلوق الا رعشلا نم ينتلا

 لزانم بولقلا يف لزانم اي كل
 هساحم نم جرخاو هلجرب بحسف صعاو يضنرملا بضغف الضف هافكل
 نافةديصقلا هذه رك ذب ىبعالا دارا ؟يبث يا نوردنا هترضحن نمل لاقو

 دارا لاقق فرعا ديسلا بيقنلا ليفق اهركذن مل اهنم دوجا وهام ينتلا
 ةديصقلا هده يف هلوق

 ا يباب يل ةدابشلا' يمن صقاب نم يمدم كتنأ اذاو

 نيسحلا نيه نيهر هسفن ىمسو هنم جر لف هني م 1 هرعملاا لل عجر الو

 ” ىلا ظنلا نع هسيحو هنم جول كرو لزنملا ّقاهبلفت سيح قدي

 ةروصلا داسفا ىرال ةمهاربلا يأر ىرب هنيديف امهم ناكو .ىمعلاب ايندلا

 |اااكو ايش شاعو ووشنلاو كعبلاو لسسراب نمّؤي الو اخ لك اب الو
 ةرص ضريصص هبا تندحو ةنس نيعل راو 2 اهنم محللا 15 1 ١ ع

 كوفعضتسا لاقو هدِس هسمل هب يح الث جورفلا هل بييطلا فصوف

 هب لدتسيام هرعش نم اندروا دقو دسالا لبش اوفصو اله كونيموف

 ونا ةمعنلا سرغ ثدحو . هدنتسمو هتلحن كرب و هدقتعم ءوس ىلع

 ضييبلا الو محللا حل ةليلبس نايس راو اسفنج ب هنا يباصلا نسحلا

 بايثلا نشخ سبليو ضرالا تدنن ام ىلع رصتقب وناويملا مالبا مرحو
 محرا لاق محللا لك نال مل هل لاقف لجر هيلو لاق موصلا ماود ربظيو
 ناك ناف ناويملا موك الا امل ماعطال يتلا عابسلا يف لوقت اف لاق ناوي

 يب 000



 ١4 6 ي“رعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا ا

 غورد تلف هنع ولسالاق ناو ينتقدص تلق هواسا ال لاق ند
 كردم نب دعاص يللاعملا وبا هوخا مهنمو“”بذك اهانعم ةيمجي ةلكه ذه ||
 تامو ةامحو رزيش هؤشنمو هدلوم ناملس ن هللا دبع ندم ن يلع نبا ا

 هرعش نمو ناهنلا ةرعع ا

 ذتلا عنص هيف وكشنف قالت انل له ينييبملا يداولا اهيا ايا |
 قود لوطو ىنضي ىوج طرفو ةعولو مارغ نم يبام كما

 تل دق كرجمامت هل يقرتو 2 هقرتكلهنيح با

 قرحتلاو ىوملا رح هب نطيو ىبالاو دجولاةلغ ىورب لصوب

 قارعا نع رابخالا تدصق امباو اراصتخا مهءامسا تفدح ءالؤه ريغو ظ

 درو امل ءالعلا ابا نا ىتكلا ضعل نم « تاقثو ملعلا تيب 6 ءالعلا يأ

 هيلا لخد الف هيلع ًارقيل يعلرلا ىسيع نب يلع نسحلا ابا دصق دادغب ىلا |

 لبطصالاو:هيلا دمي لو ابضغم جرقم لبطصاالا عصي د 0
 مساقلا يأ يضترملا لع لخدو ةبرعم ابلعلو ىمعالا ماشلا لها ةغل يف

 فرعي ال نم بلكلا يرعملا لاقف بلكلا اذه نم لاقف لجرب رثعف'

 اعبشم املاع هدجوف هربتخاو هانادتساف ىضتوملا هنعسو امسأ نيعبس بلا

 دبل امس ءالعلا وبا ناكو ًاريثك هلابقا هيلع لبقاف ءاكذلاو ةنطفلاب

 ساون يبأ لثم هدعد نمو راثد ىلع هلضفبو نيثدحلا رعشأ هنا ضال

 هترضم اسوب: ىرتخ هلع اسس و ينتملا ضغبب يضترملا ناكو ماع يبأو

 نكي. ملول يرعملا لاقف هبويع عب لعجو يتضترملا هصقتتف ينتما ركذلا

 ليلغلا ءافش يف يجافحلا اهركذ تايبالا هذه )١(

 مقفل

 ظ



 ا” تربل العلا ونا نا دبع نب دحا 2-1

 قمع ىنأتا 00 هيصرف . ابنفج ضاف' ”يذلاردلا تدلقت ا

 لضفلاو معلا نع عداو ملسم يأ نب نامعنلا يدعوأ مهنمو

 لئاقلاوهو
 لبأق لآ >0 كالم < الا اوحربتال كالملا اهمأ اي

 لماعلاو فرشملاو لدعلل اهنكلو تحص دق ماعلاف
 دمحم نب يلع نإ ناملس دش ص وا مهنمو ه٠ هنس دعل يدع ونأ تامو

 دعل رزيش ىلا لقتناو ناهنلا ةرعع ءاضقلا يلو ناملس نب هللا دبع نبا
 لك ف مزتلا ةديصق هنم رعشو لئاسر هلو ا ىفوتو ةرعملا حترفلا ذخأ

 ظ امو نونلا فيدات 2135

 نمؤملا مص: نيردلا ناف مصناو قفانم قافن نع كداسل هز

 نئماو كناعأنمكلي نعأو ىدنلل دكتملا نملا بنجنو

 '0|] 1 لإ 17 نإ لع نب كردم نب نحرلا دبع لبس وبا مهنمو
 | هما ةنس ةاح تناك ةلزازلايف يفونو ةامحو رزيشد هؤشنمو هدلوم ناملس

 ظ هيي ريشا عوبطم ارعاش ناآكو

 هلعافلا ةلقملا للاط ايف بيبحلا دنع نحل تحرح

 هلقاعلا لع ”” تايدلا كاذك 22 ىتجهم نم ضنقا  ةنكتلو
 اضم
 ا رو للشلاب هتلاطو 2 ىوم لا نعأ ع نا و
 امل اني

 عوس سيل هنع ولم "ناو رياص ريمغن هلا هنم تنقيب

 بادلا ى يودع 30



 ١ك 6 ي”رحملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا ]

 اضيأ هلو
 تنذ هل امو يلق باذع . .انهم لاطأ ةرظن هشقراس

 بلقلا مطقيو ينيع قرست ًابجعايو ىوملا كح روجإب
 هلوأ

 غدص برقع تحن نمايبو ىلا يف بد شرا 0
 غدلو صرق نيب ام باذعو ءالب يف امهنم لقلا دمق

 هلو

 راد ضراب مهلا رقتسي ام اودتغاف يلايللابونمهب تيِرْع ٠

 رات نامزلا ثادحأ نأكو مئاضب فيرط مناك تح

 هلو [

 هةضان ود يلا قر امو يتءاسف سيلا 01 مهل ا ظ

 هضايبك دوا[ ام ةريثك ابوطخ ينيعترصر دقو ١
 ناملسن هلا دبع نب دم نا قاد ف عداو ملسم وبا يضاقللا مو

 ناكو ةامحو باطرذكو ناهعنلا ةرعع ءاضقتلا ىلوت هببأ مع ءالعلا وبأ ناك 1

 هنم 0 رعشو ةنسح لئاسر هلو ١*4 ةنس هدلوم مركلاب ١ ار

 عدلا ذوق نم ءاشح الا فو تاقف |[ دع مرآ ا لأب 7 ةلئاقو

 غبصلا ضفن امبر عيد ريف هدخ نولنم هانيع تقرس نثل ١

 ضي هرعش نمو ||
 قيرغ عومدلاب اذهو قيرح هراب اذهو انيقالت املو '

 كنذج هلعل (5) نع فق (*) رست ق(*) لصالا يف صاب )١(



 | نت هللا دبع نب دجملا ينأ نب دم ن هللا دبع ناك اش رسإلاونأ مهنمو

 6 يدرعما ءالعلا وبا هللا دبع نيدمحا ٠ع 5
 صاد ةبحالا دعب ينالعي ةدلبب ميقم ينا ار يك

 ! ١ رئاجومقتسم ا” ا دال . هليقع عمج امم يتثدح
 أ يالخلب درطتسأ يخأ ىلا تبتك لهالا ةقرش تيلب امل ةماسا ريمالا لاق

 ْ . امهيرعش يف امهاركذ نيذللا يبراملا ريزولاو دولا يبأ
 رخاز حربملا ملا نم رحب يف سفنلاقيقشاي كدعب تحبصأ
 | هاد ةلالع وأ ايعش قافرب ةعاس يل نم ىمهلب 00
 00 لا دجلا نأ انآ ةيلصت اه ءيقلا رك ذب نوجش ثيدملا
 ٍْ ظ اهنم ةريثك
 ظ ارحم اس0 ا لآ قفللو دالبلا هلل يأ 4 دق
 ا حجنأ بعصلاف مالا بعص كنودو كرس لعد اهنا انوا لش
 ا حورأو ميرثلل ريخ ”للل - تع ناو كاذق ىوبم امثل ناف

 ظ ىنز نإ دوم نيدلا رونل ءاشنالا ناك ن اكد اعلا لاق '” نايلس نب دم

 ا يف رزشد هدلومو هدعب ءاشنالا تيلوت هتل» يف دعقو ىعتسا لف يلبق

 ةريثك نينس ءاشنالا ناويد ىلوت دق ناكو 4و5 ةنس ةرخآلا ىدامج

 هسفنل يندشنأو لاق

 - ياظعو ىوملا ضحم نم يتورع 22 توترافسصلا دروم لهجت تدرو

 | مان عضوو اهم ةرحغ ىلع 2ةرظن دعب ةرظن الا كل و

 000 اناا لح "اس ترقأ  هعالم ىتثت نم يلق تاغ

 )١( هب ق : ةديرخلا (”)ةدبر حلا يف ديزم تيبلا اذه(؟) ناملس نب هللا دبع هلعل |]



 ١6 6 ي“”رعملا ءالعلا وبا هللا دبع نب دمحا

 فشلا ىلع نيقيلا -تبلنف تدمف' هتمدعف ادهاش ىلا نس

 كاسملابكماتخ لعجافتيوط ناف ٠ انني رشنت "دولا سلا ىف ا
 ش كنض ىلا بيحر نمت در و يدد دج أهدب دج بأ مايالا تناك نإ ْ

 000 : 8 كتفلا لع دارتلا نوما سلو  ةنفح قلشأا شيل 0 ا

 ةرعملا لهأ ضعب "' يتدشنأو لاق ||

 ينارح مويلا ناف ينع كلل هلت اقف الهج يدب بيبطلا سج

 ينازيج ضم لمجن تبوه ىتنا هل تلقت وكشن يالا ا 0

 ناسنأب هووادف ءوس ناسنا ممل لاقو 3 يلوق نم بجعي ماقف

 دحلاوب | ىضاقلا يندشنأ لاق ذقتم نب ةماسا ةلودلا ددؤم يندشنأو لاق |

 هسفنل يرعملا |

 ميدب ىصص يقين كتدهع ينالع ًابيش تأر ةلئقو
 عيب رلأ مأيا تزواح اذا ميشه ىوسن رب لهف تقف 1

 همسا مالغ هل ناكو ادرفتم يتبو ةرعماب هلهأ قراف انو ةماسا ريمالا لاق |

 لاق ايعش
 ايعرو هب ماحلل ًايتسف هيفلضفلالهأ ضاغنامذ ٠

 ايعش قافرو ةبحا دقفو مورو كارا نيب ىراسا
 ةرازولا هيلع تريغت امل هناف يبرغملا ريزولا ىنعملا اذه ىلا هقبس دقو لاق ||

 ١ لام صهاد هرعسأ مالغ كعم ناك برغتو

 يلبج ةديرخلا () هل طقس هلعل (؟) -- ق : ةديرخلا (1)



 يرعملا ءالعلا ونا هللا دبع نب دمحا © ١

 يلمع الو ليغ يسال يما هك نميبلا خلك

 يلجا ىضسا ىتح يتيغل نع هل ضاوف تلج الضفمأي

 للز نم يلع ترتس دق < من نم "يلع تضفا دق
 ىل كوفع ناف باسحلا موي هب ذولا ام يب نكي مل نا

 ةعمشلا يف لئاقلا ءالعلا يأ وخا مكمل وبا دحاولا دبع مهنمو
 اهردحت يف يجومدك ع مداو هريغل يف ىنولك نول تاذو

 اهرمسمىلق يفاهرظأت نك ةربسميل تنأبو ىليل تروس

 اضيا هلو
 ابعومد» اننس ةيشع تنض هبوفج نال الس هارت اولاق
 | . ابعوبط يف بشن مارغلا راب عمادم ضيفب نا بئاجتلا نمو

 ' ءارخأت دقو هنامز يفو ءالعلا يأ لبق نأك نم ينرضح نم ءالؤه

 ىلع اوئيحيل انهه رك اذ 0001 ظاملاع ناك نم هليغا نم ةنامز

 وه يناشلا دهلا وباو هللا دبع نب دم دجلا وبا يضاقلا مهنف دحاو قسن
 ولا يضاقلا هنبا ىل ركذ لاقف ةدد رلا يف داملا هركذو ءالعلايبأ ”اوخا
 00000 0| ١ ذم لعاهتق ابدا الضاف ناك هنا تنثكلا رسيلا
 ىلوو اياب هتافنصم هنع يورو ءالعلا 1 هيا ع كردا اببطخ

 ىلا لقتتناف ؛ه+ ةنس يف هللا مذخ مترفلا ابلخد نا ىلا ةرعملاب ءاضقلا

 ةنس مرحم يف تام نا ىلا اهم ماقاف ةامح ىلا لقتنا مث ةدم ام ماقاو رزيش

 هرعش نمو لئاسرو ناويد هلو 55 يس هدلومو مه اسال

 يخا نبا هلعل (5؟١ قى )١(



1 

01 

 : : حس 8 0-0
 خرط ينج اه. نصت ةهام. ١ امدلك 0 حبدبلا ا

 ميةنس صول | ١

 ءالعلا نأ نم نسا ناكو ءالعلا يىبأ وخا ادع نحتفل ا

 ١15 «يتسلا هاا نا قا دعني دعا
 نم همدقت نمو همامحاو 4 هاب ا يف نك ماقتل مايا يف غ5 ةنس لوالا

 مهنم رك اذ انا ءارعشو ةاضقو ءالضف هلسنو هيبا دلو نم هنع رخاتو هلها ||

 ناك يفلان هيطعأ ام تفر اك معلا يتسلل ينرضح نم

 امو صمخن ءاضقلا يلو ةرعملا يضاق هدج ناولس نب" 'دمجا نب ناولس ظ

 يبأ مع دم نكت وبا هد اذ م هدعل ءاضقلا يلو مث ةنس يف تام ْ

 سعاشلا يرب ونصلا لوقت هيفو ءالعلا ظ

 نوتتاتدس تتايلسفا 0
 اخويشو يرحعل ا ايش ةداسلا مهو

 اخينم كددانن ىح ضا نم ةيغبلا كردا

 انعيلطوت  انتارنقو . ةليس كدا ادراو
 وهو ©

(2 

 ف رعش هللا دبعلو ءالاعلا ين دلاو هللا دبع د وبل هوخأ هدعلا 9

 حد ق (4) صقان تيبلاو اخونب ق(”) دوواد همسا نا قبس دق(؟) همايا ق )١(
 دج



 000 ا
 أ 6 ي“رعملا - يطرقلا هللا دنع نب دمحأ 0 تا

 | ةريس باتكو نييولعلا ىلا بستنملا رصم ناطلس زب زعلا ةريس تاتكو

 هماقم ناك رصحمبو يديشخالا روفاك

 هي طلارد 8 قا دعا دما ا“

 ١ فاذا د رسم يبأ نع يور 00 0 ىلوم ناوصص وبا يول

00 
 دو يبطلا نأو ص 0 هلع ثدح عع ةئدد

 لاوكشم نبا

 » هلاق 590 هريخ

 ظ * ناولس نب هللا دبع نب دمحا ال
 00 00 نابلس نإ هللا دع نب دجاا ءالعلا وبا وه يرعملا ءالملا وبا
 59 رونا نب مترا نب ةعيبر نب ثراملا نب ةعيبر نب دايز نب ربطملا نبا

 ل نافطغ دبع نب يدع نب لاجا عطاسلا هل لاقيو نامنلا. نب مدسا

 ْ | نب بلغ نس هربو ن دسا نب هللا ميت نب هع ز رح 3 0 نس ورحت

 | لها نم خونت ” عمتجم هللا مينو ةعاضق نب فاملا نب نار< نب ناولح

 | أ رفاو ركذلا ع "اع لضفلا ريزمغ ناكماشلا ذالب نم نامعنلا '' ةلح

 ظ | ةربش مالكلا 0 رعشلا ديج وحنلاب اقذاح ةفللاب ًاملاع ميفلا يف ةباغ
 ا 9 ”عاو مدع ةئس نامنلا ةرعع دلو هتيحسل قطني هلضفو هتفص نع ينغت

 أ 3 اا نا وهو رشا لاقو >7 ةنس هرصن اههف سهذ يتلا يردملا ةلع
 ينعا 00 0 0 لحوَو ةنس ةرشع

 0-0  ق (؟) ينطلا ةلصلا يفو : 00 0(

 ركل هع



 ١١ *6 هللا دبع نب دمحا دمحم نب دمحا

 يبا نع كلذ ركذ بسحاو باتك هعم نكي مو اظفح رشا

 هللا دبع نب دمحا مدق لاق سنوب, نب ديعس وبا ثدحو . ىلبملا نيسملا

 ىلع وهو امم ىفوتو ءاضقلا أمم ىلوتو 70١ ةنس رصم ةببتق نإ ملل نبا

 مجم ةنئس ءاضقلا

 :« يدبعما هللا دبع نب دمح نب دمحا ٍإ
 ولات نيشان م دجا مث اه نب للطلا دبع ْن سابعلا نب دبعم دلو نما

 هرك ذ رابكلا باعث باحصسا هوجو نم هجو نييفوكلا نم ةيب رعلا معو

 اذه وها ردا تا دما هل لاش رخا ١ مدش دقو يديزلا

 بأ نا طلي رو 5 هريغ وه م 0 لاق لا دج لا بلو

 4 : 5 ىلا
 907 ةلنس رهص نم لاش ل

 * ىتاغرفلا دمحا نب هللا دبع نب دمحا ع
 يباغرفلا سماح نب ناب زخ نب دمحأ خرب هللا دبع دمت ينأ,نب روصنم وأ

 دقو خسراتلاو ريسفتلا بحاص يربطلا ريرج نب دمحم بحاص هونا ناك

 ةنس لوالا عبر رهش يف يف اذه دحا تام هيب يف دعب |يف هربخ انبتك

 تناك رضع سس ةئس ذل يذ نم تلخ ةليل ة هرشع نامل هدلومو مم

 وبا يور اهب توك دنع 50 ةنس يف اهب نوبرصملا ينربخا ام هتافو
 وبا فنصو يربطلا ريرج ني دمحم نفعج يبأك يناصت هبا س0

 هدلاو خسران هن لصو خيراتلا بناحك اهم فساصت ةدع اضيا روصنم

 ١54١ ص يف قبس (1) |
| 5 
 3 ا



 * هللا دبع نب دمحا  يسخرسلا بيطلا نب دمحا 8 295+

 ةباكملا ترششاف مهقلطاو كلذ لشم لعف نع مهاتتساف ءاثقلا

 ةمهنلا تلازف
 *( ميحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحا +

 | 5 ذاذقو يتدإلا ركب وبا ىنكي مال  يرعزلا فال قإاذ دعس نا

 ظ دتشا دقو مق ةقرب نم ًاضيا وهو دمت نب دجا هعما نا أيقرب دعل امف ظ

 أ دحاو تدب نم امهما كش الو تدجو اي تلقنف اذه رماو هرءا "يلع

 دبع وباو دمحا ركب وبا ملعلا لها نم مهلك ةوخا ةنالث اوناكو لعا هللاو

 نب كلملا دبع نع يزاغملا مهنا ىورب ميحرلا دبع ديعس وداو دمج هللا

 بدالا لها هيف ركذ يذلا لصفلا يف ةز+ ناهبصا باتك ينو . ماشه

 دحا وهو دور قرب قاتسر نم ناك يقربلا هللا دبع نب دمحا لاق ةغللاو

 كانه يقربلا هللا دبع وبا هيخا نبا جرن مق نطوتساو رعشلاو ةغلل ةاورلا
 بسنلا ةرهج باتك يف تأرق .اهطوتساف ناهمصا هللا دبع وبا مدق مث

 بسب مقلها لعا تاكو يقربلا هللا دبع وبا ينربخا سيبح نبا لاق

 أكأو نسل نبي. رعشالا نم ءايحا ةنالث يف لاق يبلكلا نبانا نيب.رعشالا

 زاكر وه امتاو زاكز لاقو ةطارما وه امناو ةطاره لاقو نسا وه

 ْ  ةباتق نب لسم نب هّللا دبع نب دمحا لع
 || 785 ةنس امتاضق للع وهو رصمب تامو دادغس دلو بتاكلا رفعج وبا

 || يوحتلا يغارأا حتتفلا وبا هنع ثدح املك هفيناصت هسا نع ىور دقو

 نب فسوب بوقعي وبا لاقو اهريمغو يجاجزلا قاحسا نب نمجرلا دبعو

 هيأ بتكب ثدح ةببتق نب رفعج ابا نا يمريذلا ذازرخ نب بوقعي



 الات *« يسخرسلا بيطلا نب دمحا

 لع سانلا ىتعي له هللا دبعاي يل لاقف ةليل هثداحا تسل ةليوط ةدم

 كياع تمسقا لاقف نينمؤملا ريما اي الك تلقف هليزا ىتح ينفع ًاثيش |
 أ كعارسا تلق مع لاق نمآ اناو نينمؤملا ريما اي تلق ينتقدص الا يتايحت

 الا رمالا اذه تيلو دنم طق امد تقرهام هللاو لاقف ءامدلا كففس ىلا

 تلق ام يتايحن لاقف مالكنلا هيلع ركب نم كاسما تكسماف لاق هقح |
 هل نكت مو كمداخ ناكو بيطلا نب دما تلتق كنا نولوقب تاقف |

 نءا انا اذهاي هل تلقف داحلالا ىلا يتاعد هنا كحنو لاقف ةرهاظ ةءانج |

 وك :١ ىتح .دللاق .هيصتم بصحن ناآلا |ناو ةعيرا هذه بحاص ع أ
 حلصي مف ضرت مل تبضغ اذاو بضغنال ٠ ءانفاطاتلا يل لاق ناكو نم ||

 أ تلقق تلقق مالك كبجو يف لاقف مالكلا ديرب نم توكس "تكسف هقالطا |
 ءاشقلا حارق يف مهلتق نيذلا نينا ةنالثلا ما كل نومفت سانلا | ١
 اوناك امناو ءاثقلا اوذخا نيذلا م "” نولوتقملا كثلوا تاك ام هللاو لاقف |
 تدراف ءاثقلا باعصا رما كلذ قفاوو اذكو اذك عضوم نم اولمح اصوصل |

 اذه يف دسفاو يركسع يف مهم ثاع نم ناب شيملا ىلع لوها نأ
 ْ قف مهملت اتقل مبلتق تدرا ولو هقوف ام انيك يب وقع هده تناكردقلا |

 نيطخ٠ دغ نم صوصللا جارخاب ترماو مهتسبح امناو تقولاو لاخلا | ١

 يجارخأب لاق ةماعلا ملعت فيكف تلقف ءاثقلا باحصا مهنا لاقيل هوجولا ١

 متاه لاق مث ةعاسلا هذه يف ممل يتالطاو ءايحا ءاثفلا اوذخا نيذلا موقلا
 ةصق هيلع اوصتقاف كتصق أم مهل لاقف مهلا تريغت دقو مهم اًواِخ موقلا.

 نيلوتقملا قت: (6) 0



 ١01 “ 9يمخرسلا ببطلا نب دمحا #

 | 00 0 ا اهرعا وخرللا بيطلا نب دحا و
 | عابلا رثالا رع يف دل نينمتتملا ءاملبلا ءاسصنفلا نيلصحملا ءامسفلا ءايلعلا دحا
 وهو عارذلا ةطسو .داقولا بقاثلا نهذلا ءامكملا مواع يفو عاسولا

 | دحا ناكو فيلاونو عيماجو فيناصت نف لك يف هلو يدنكلا ذيل
 لاش ضمن هنم ركناف ه. نيصتخلاو هللاب دضتعملا سابعلا يلا ءامدن

 | ع ران يف لاقو الإ الو ةمذ هل عرب ملو الاكت هلعجو ًاريص همام هقاذاف
 000 1لو لآل ار! نب دجا ني دمحم نسحلا وا هركذ قشمد
 | مون قيقرلا قوسو ءانالشلا موب ثيراوملاو نيشنالا مو ةبسحلا بيطلا

 || نولخ سخم نينثالا موب يفو 8١ ةنس بجر نم نولخ عبسل ءاعيرالا

 | مو ىفو بيطلا نب دمحا ىلع دضتعملا يضغ م ةنس ىلوالا يداج نم

 | طوس ةئام بيطلا نبا برنض ىلوالا يدامج نم نيق ثالثل سيلا

 ظ "ا ىعرلا بيطلا نبا تام ؟8 ةنس رفصىفو قبطملا ىلا  لوحو

 | وبا يتثدح لاق يبا ينثادح لاق يبراملا رمع نب هللا دبع نع مساقلا وبا
 | ضعب يف دضتعملا تاك. لاق دضتعملا ميدن نودمح نب هللا دبع دمع
 | هلآسو هاعدتساف ءاثق ىف روطان حاصف ةعم اناو هركسعب ًازاتجم هنا ديصتم

 ةنالثب اوءاج هوبلطا لاقف ًائيش شيما ضعب ذخا لاقف هحايص بيس نع
 لاحلا يف” هديقتف من روطانلا لاقف ءاثقلا اودخانذلا ءالؤه لاف سا

 || هيف مهقانعا برضو حارقلا ىلا ممذفنا دغلا نم ناك |! مبسبحت ةودأو

 | كلذ ىلع تضمو هنم مهب واق تبحو هب اوثدحتو كلذ سانلا ركتاو راسو

 مهديقف هلعل )١(



 ١ها/ 6 ىهاط يبا نب دمحا ْ'

 نم رس تدصق لأق رهاط ينا نب دما نع ةظحج انثدح يذلا 00
 يتاص لزجاو يلا ن نسحاو ينلبقف هب هتخدم رمشب اهءاتكض هس ارتار نأ ئ
 للغ ارئاس دادغب ددرا تلحرو هجولا نسح ايمور الغ ىلا ا

 | نم ميظع رماب ءامسلا انتاذخا خسرفلا وحن ترس الف ءاملا بكرأ لو ربظلا
 | كا ان لدعا مالفال ثلقف نسوسلا ريد نم برقلاب نحنو رطقلا ||

 ظ ا رطقلا دادزاو لعفف رطملا اذه فخ نا ىلا هيف مين ريدلا اذه

 | تيدتف ديج بارش يدئعو 0 ةيشلا تنال لاَقف ليلا أ

 10 كمادم 50 رضا الوهن وسال :
 ١ ش 1
 الف اركس تم ىتح يمد بهارلاو ىنيقسي مالغلاو تبو لحرلا طحن

 ثلقو تلا ١

 بهارلا اهلسسوسل اريدو اهماكسو ار نم رس قس ظ
 بصاولا هقرأابو قوفص لا هدعر نع قفدت باح ٍإ
 يبحاص 000 لع ردو  ةليل هريد ىف تسب قا |

 بئاذلا بهذلاك ءارفص ح ابصلا ىتح يتاقس لازغ

 براشلاةرضخ نم سلا يفو نيتنجولا ةرمخ نم د0 ا

 يناج ىلا مانو تحنو .اظقيتسم ةمادملا يناس

 ينتاك هطخ يذلا اهانج نم ليولا كل ةانه تناكف ١

 ١  1هتلز مهم بل هم نبع بفحأو بت براآا ٠ 530



 ١6 ىهاط يبا نب دما *

 ا ًاضيا هلوق نمو
 ا بدالا ةلج يف اذ سيل ةباذك ينريصف يدعو ف قدص| تنك دق

 بذكلاىلايبتضفاقدصلاةرصنف مدبعو يدبع نع تلح اركاذاي |
 لاق ىميلملا دمع نب هللا دبع نع سبتقملا باتك يف يتابز را ثدح |]

 نا يف هفنل رهاط يا نيدجلا يندُقنا 10 70 00
 بالالا 1١ 000779  -بادآآلا دربملا يف تلك

 باذك فحصم ”يعدس انا معز ام ىتتلا نا ريغ

 | نب دحا ينتدح لاق بناكلا هيونيع نب يلع يلا نع يلوصلا نع ثدحو
 ا 0 اعلا ينا لزنم نم تجرخ لاق رهاط يبا
 '”| لسا را ١ ١ ذا دببلا لزم نم برقا لزنم يرق سل

 | هعم تلك اف ةدئام ءاجو هل ةثدوح ىلا يناخداف هنئخ ماشلا باب يلزم
 ينتدحي لم مانت نا ىلا كدحا يل لاقوادراب ام يناقسو نيبيط نينول
 ا أ رضح دق تاثف لاي يركش ةلفو يؤشل ينرضف ثيدح نسحا

 هندشناف هتحدم دق ينا نظي وهو كيلا كاذ لاقف اهدشنا

 دمواو رحا هنم هنا ىلع قشاعردص يف قوشلا رك هوو

 |دربتا هظافلا يف تلز اف الئاق دربملا دنع هل تللظ

 الا ءازج يدنع كل امو مذت الا دمحم مل اذا كعسي ناك دق يل لاقف
 000 لآ تيا داق اذه دمي يدنع تسلجال هللاو "' كجرخا
 | ٠ يسفن ىلع موللاب تدعف ةدم ينلات يذلا رلا نم تضر ماشلا بابب



 2010و *6 ىهاط يبا نب دمحا 4

 ظ ناك نايسرقلا لتاقن بنيك سحرنلاو. درولا ةرثا داتكأ

 تاقرنس باتك : درطلا تاتك'.ريبك ليلا باتك 0000 نا

 هام تانك مشاه ينب ةربجج ناك داب يلا دس شل

 اوبشلا نع يلا ي.تلاسرا 0 "" ربدملا نب ميهاربا ىلل
 ا ءارعشلا يف عماملا ب باتيك ىعان يلع ىلا ةلاسرا دكا

 رابخا باتك . نويعلا ناسل باتك . جملا ىلع برعلا لضف باتك"

 ركب رعش رايتخا :باتنك . ءارعشلا راعشا " رايتخا باتك ١ تافراتنلا
 رايتخا باتك . ليلغلاو ةلغلا باتك ."" ىنؤملا باتك : حاطنلا نإ

 رعش رايتخلا باتك. يرْمْلا روصنم رعش راشخا ب35 0

 ناورم رابخا باتك .هرعش رايتخاو راش ”رابخا انف ةيااا

 رابخا تكا ردا نا رابخا كانك مراعشا رايتخاو ناورم لاو

 رابخا باتك. ”ةهيمدلا نبا رمش رابخا فاتك هر 0 ١
 هءاتك يف هللا ديبع هنبا هل دشناو . تايقرلا '” هللا ديبع نب سيق رعشإل

 دح ىذد سيل وهو يضع ومأسح هدحو وبط فيسلا الا رعشلا امو

 سعاش  قزريب ناسحالاب .تنلاك وأو

 ا" ىدجن يذلا يدكآو ىدكي يذلا يدجال

 تاراشتجا-تسرهف (#) دبلولا تسرهف (*) نيبوحلا ا ا

 رابتخا تسرهف (5) ٍلسو لبعد رعش رايتخا تسرهفلا داز (9)  تسرهف 2

 هللأ دينع رعش رايتخا تس رهف 69 ةنمدلا تس رمبف 2م( ةدايم تس ربف 2ع,” رعش

 يدكي يذلا ىدجاو ق ٠١( 1 نبق نبا

-_ 



 و دشنا نما | || هتطرض نم صو راها تاك نب رذتعملا

 يلاعلا تدسربف (5) ا

 ١ صهاط يبا نب دمحا ©*

 مرك ايندلا يفو مرك ىلا يلعملا بسن ام كيبا رمعل

 آا) محلا || راو 1 تريثتا اذا دالبا نكلو
 |( رهاط 5 نب دمحا حدم لاق ءارزولا هنانكتق يرايشبملا ثدحو

 1 اخرا وبا لاقو رانيد ةنئاع هل ىصاف ديتعملا ريزو دلخم نب نسحلا

 | نسحلا ىلا بتكف ءيشب ينم, مل هل لاقف ءاجر دما قلف هنم اهذفت
 اءاهرما متنقل ١ 033ه ترما ام جراف . ءاجر اَمأ

 اهتم تلا لاس لآ 0010 اردتقم تنك امم كدوحت رداب
 [_تكلا نم هل لاقو ميدنلا قاحسا نب دمي هك دو. هل ايفاعيضأب لصاق

 رشع ةثالثث سانلا ديب يذلاو !ًءْزج رشع ةعلرا موظنملاو روثنملا تاك

 ااا ١ مالا 00 1017 بناتك . ءارششلا تاقرس باتك . !ةزج

 اما . لي لإ 1 فلا ناتك . ايادحلا بناتك قيفلؤلا
 ةرع نمو 0٠ 00 1 ىفوملا ناتك . نئاوالا ءازعشلا ءاهنا

 لراتك. ءايرنالا نم” نيقرعملا باتك . مسالاب فرع نمو ىنكلاب

_ 

 ظ رمق زمره , باحمحلا تاك“ مالكب بيجاو

 كساسلاو ةكلمملا رييدت يف ”” ىتاعلا كاملاربخ باتك 00 ينأ نبا

 كلملاو يلبابلا كلملا باتك . نيعملا ريزولاو حلصملا كلا باتكا
 , تابتاعملاو حازملا باتك . يورا ميكحلا كلملاو نييغابلا يرصملا

 !||ورشونو ةسرم تسرهف (*) ..نيفورعملا تسرهف (؟) تئا هلعل )١(



 ١ 6 ىهاط يبا نب دمحا +

 هللا ديبع هنبا كلذ نك ذ ناسارخ نم ةادشب نومألا لدم 000

 ىور هبش نب رمت نع ىورو لاق هنع هاكحو هدلاو خسران ىلع هليذ امنا

 ا” دجا نب رفعج ثدحو نابز رأأ نب فلخ نب دمحو هللا ديبع هنبا هنع |

 3 ايماع ناثك“ بدؤم ىهاط ينأ نبا دمحا ناك ىهابلا بانك نيام ظ

 نم رأ ملو لاق يترشلا بناجلا يف نيقارولا قوس يف نسلجو صصخم
 اور رثك رمبثلا لوقو تكمل تيا + هيريشراتا لكلا ل١

 نب قاححسا يف لع هضرعب ارعش ىندشلا دلو نملا الو انع دإبا الو هنما|

 ته فصنل سانلا قرسا ناكو هنم اعضوم رشع ةعضب يف نحل بونا 1
 قالخالا ليج اذه عم ناكو هيف يرتحبلا يل لاق اذكو لاق تيب ثلثو ظ
 تنك لاق ' ناقهد ونا ثدحو "".لوهكلا نم اولح ةرشاعلا في رظأ|

 نومألا مايا يف شيجلاو ضرعلا بحاص بوبا نب ىلعملا راوج يف لزنا ||
 انيلع ترذعت ةديدش ةقاضا انقْضاف هدنع لزب هاط يبأ نب دمحا ناكو'

 ينعدت هب سأب ال ءيث يف كل له ىهاط ىبأ نبال تلقف ةليملا هوجو |
 دق يل اقيدص نا هلعاف بوبا نب ىليملا لزنم ىلا يضماو كبس ٠
 هتفرعف ىلعملا كيكو لا تنجو مذ لاقق هقفتنف نفك نم هنم ذخآق ىفوثا

 طرضف هضأ ركل © نقال قا نا قماف يلزنم ىلا يعم راصف ابربخ ظ

 نم تح : هنيكت تهرك هحور نم ةيس هذه تلقشا ظ

 ظ وه اذه لملاو ريئاند ةلمجم اننل صاف انربخب ليما فرو كلمت ١
 ؤ : "” رصنلا يلع وبا ليقو لة هي يذلا

 ريصبلا هلعل (5) نافه ص (*) بوهكلا تسرهف (؟) نادمح 45١صتسربف | )1١(

0 



 © ىهاط يبا نبا  يخايلا لهس نب دمحا + ١ ؟

 ' نرققتاومالا ١ الا تحنبا ..هردانف. . ىلعالا دمج وبا

 | نفا يوذاوسيل ةداس ةبصع نم هتثح تنمض يذلا نا ربقاي
 نسملا ىفغترالاو هنبا نيسحلا مك هتحوز 3 يلعو دمخ

 || نمزلاو سهدلا "" لاوط نوب رقم لاا ةكتالملاو مييلع هلالا ىلص
 ايمن وا اذه انبحاب د را يردآ الو قايزرأا لاق اذكه فاؤملا لاق
 | هللا دبع ينال نادإبلا باتك يف تآرقو#هانبتك امم رثك اب هرك ذب مل هناف

 ]1 ىلع هب نيعتسيل ىراخ ىلا هاعدتسا ناسارخ بحاص نا يراشبلا

 | ةسسو الإ. 0 ١ ابلومأ طمطنت ىارو نوحنيج غاب اف هناطلس
 | 0 رعنأ ىلاف ىلآر لئاص نم كناب امل. يتيعدتسا تنك نا هيلا تك
 ظ بحي هءاتك أرق الف هروبع نم ينعنع ينارو يأر يدب تسلف رملا اده

 خاب ىلا عوجرلاب هرصاو هنم

 ظ *( يقارعلا ديدنصلا نب دمحا )+
 || هلو هنع يرعملا رعش ىور رعشلاو بدالا لها نم ناك كلام ايا ىتكي.

 ا يب دنع ناكو .سلدنالا لخد تاضقانم يرصملا عم هلو حرش هيف ظ

 رباك الاو ءاسؤرلا حدمو ىهاط

 ظ * لضفلا وبا ىهاط ىلا نب دمحا اع

 نم ةاورلا ءارعشلا ءاغلبلا دحأ لصالا يزو روم روفيط ىهاط يبأ مسسأو

 رابخا يف دادغب خيران باتك بحاص وهو معلا نيرروك ذملا ميملا لها
 هدلومو دادغب ماشلا باس نفدو ١8٠١ ةنستام مهماياو ءا صعاالاو ءافلخلا ظ

 لوط ق (9) حفصلا ق )١(



 وت هم و -

 101010]2/1117271711]ز|] | 012|0 7-7

 داس فوج سس +

 هللا دبع مساقتلا يبا رابخا بتك أسو ةنملا هماّها ىلع هللا هناثا هب ءاجا
 ىلا دهز يبأ رابخا نم لخلا لو هعضوم يف هنع ىخلبلا ىعكلا دما نبأ

 تشكي قلعت هدئاوف لى رم ءابشا تكرت امبادن قلت امص

 لئاقلا وه يدعم تدع ىتلبلا لبس ن دمسا يار را عيماجما

 | خل يفوت دقو يولعلا نينا نب نسحلا يثرب
 | نسملابموسسلا ابميس تصقواق ابعبسأب اتتماو 00000

 ؟ذ *6 يخلبلا لهس نب دمحا

 نكو ينع بغت ال :لاق مث نوعتمب اوناك آم "مب مهنع " ىتغَأ ام َنوُدَعوي اوناك م9

 نيسملا هنبال لاقو كوعدا ىتح اوفرصنا لاق ةمتعلا دنع ناك الف برقلاب |
 اوءاخل مهب حاصف هلعا رمقلا علط الف ينلعاف رادلا يف لزتو رمقلا علط اذا

 هيلع اوعمتجاف لزأملا يف نم لك اوعمتجا لاق مذ ازلاقف رمقلا علطأ لاقو |
 ا” لاق من انشا لآ نعو هتومك نعو هلاح نع نم دحاو لك لأسف |

 ذه ماسلا يم لق مث” فس ل اوت عن عصا مهي يأ
 هبون ءاح دقق اوموق لاق مث رفغتسيو دبشت لعج مث كعم يعامتجا رخآ

 اوعجرف تكس مث هدهشت نوعمسي مهو ةمراطلا باب نم اوجرفن ةريغ ظ

 مامت وبا لاق اكراصف زييقْلاو لقعلا اذه هللا همحر هبحت ىضق دقو |

 مالحا مهأكو اهنأكحف  ابلهاو نونسلا كاتس

 أمم نسحأاب ديزز يبان بخ نم ا ل -- / دي.ز يف رابخا نم

 0 مواحتساف قى (9 له طقس 0(



 +١ يخلبلا لهس نب دمحا 2

 يبأ نب دمحم ن ع هل لان دفاخ ديز يبال ا لاك ب اتك ىنبذ

 لهس نب رجال ل الات نتس نم“ ” وح ديز يبالو لاق ددز

 خيشلا ايار تدبيع هل, لاقف ريسلا هدهجا دقو قيرط يف ديز ابا ريمالا

 ذا تديع هلوق يف نحل هنا ههنف ريمالا اهيأ تديعا م ديز وبا هل لاف

 ديز وبا دشناو * يشملا يف ءايعالاو مالكلا يف يملا

 فيض نم ملاو ناز حالا ىوس يلامو هب رن رسل فيض ءىرعا لكل
 فيطلل فيطلا ةءؤر الا قبب ملف اممارتقا بيبحلا راد أنبا تعانم |

 || مهاربا يباب فرعي ناكو نيناجنا ءالقع نم نونجم خلبب ناك ديز وبا لاقو |
 | تنكو يل لد [ ©” نيئايمل ءالقع نم | يذادغبلا قانا ن نا

 | يف تريمتف كل يزاوهالاو ديز وبا لاتف سرطشلاب يزاوهالا نعالا |

 | لاق نوتس ناكف لما فورح تبسفل بسحا يل لاقف مالكلا اذه |
 نوثالث ديز وها اًذاف تاصوف لاق يزاوهالا "” ةينكو كتينك نيب لصف |

 | «باسملا اذه ةلهولا كلت يفهعارتخا نم ابحت تيضقف نون الث يزاوهالاو | ظ

 | قشمدلا ديز ونا ركذ روكذملا باتكلا بحاص لاق هتافو ربت اماو ظ

 اسس نيل ارض ملا مد هللا همحر ديز يبأ ىلع تلخد لاق ظ

 ظ لاق مث ًافيعض م ءالس هيلع تلسف هتلع نم اليت هتدجوف م»» ةنس ةدعقلا |

 |١ هنيع تعمدو ناوخالا قارف الا وه امو ببسلا عطقنا دق ركب ايااي |

 ]| هتفاع ' ”” انتي ع يفو انيف خخ هلا هللا عفشي نا وجرا ت تلق انا تب و ظ

 ظ "مهءاج مث ينس "مهانعتم نإ تما رف ةن آلا هدد ارث تاها 25

 ]| انسرتع هلعل (4) ةسسن باوصلا (”) ةدئاز تاملكلا هذه (؟) اوم 4

 1101 ب يملا 1 لااا نتا اا رات[ 1772177١ الا اولا 4/777 هت 7في: +1

 انتي ايفيس ضيا

| 



 ١55 © يخلبلا لبس نب دمحا ْ

 ناسارخ ظحاج قارعلاب هل لاقي يخلبلا ديز وبا "” رئاظنلا باتكيف |
 ن هلآس هيلع هلوخد لوا لهس نب دجا ىلع لخد امل ديز ابا نا ىكحو ا

 نع هلام نيح كلذ نم لبس نب دما ند ديز وبا 1م ا

 يف همتاخ كرت ججرخ الف هتاطقس نم كلذ دعو هتيتكن ع باجاف هعسا |
 هد هدخاف هتلفغ نم ابحعت دادزاف لبس نب دما هرصلاف هدنع هسلحم ظ

 باجا امنا هنا ذئنيح لف لبس نب دمجا هيلع اذاف هصف شقن يف رظنو َ
 بدالا نسح ذخا هناو همساو همسا نيب ةعقاولا ةقفاولل هتينك نع ا

 لالاوت قولا يف لاحملاو اطملاا مازتلا ةمصو راتخاو ماشنتخالا دح ئئاوو |

 يف ديز ايا نا مكحو لاذتبالاو لاعتسالاب ريمالا مسا ىطاعتس نا ىلع أ

 هىعاف ةطتح يريثملا لع ىلا نم سقلا ناك هّدخو هرقف لاحو هلا ١

 اده ىلع ىغمو بارملا سيحو ةطنح هطمي لف لعفق هيلا بارج لمح
 نايباغصلاب دمحا نب جاتحم ىلا نيسحلا نب .ديبش جرخو ةريثك ماوعا

 نيذهم ديبش هيلا ستكف اهنع ديز وبا هبجم ملابتك ديز بأ ىلا بكد
 بارما ثيدح هريعي نيتببلا |
 ىبأت يهو نكسنل أ_عطقاو يتك باوج كنم سلا ينمأ 0

 ابارملا .يرينملا دز اذا. : تلاق تي فوتس تللااا

 يبالنءدلا لك بابك لع يندحلا قييطا يبا طخ تأرقو لاق |

 نم نيملسلل مفنا باتك مالسالا يف فنص ام هيقفلا ركب وبا لاق دير |
 باتكلا اذهو يخلبلا ديز وبا هفنص تاليوأتلا نع ثحبلا باتك |

 رئاصبلا ديري ()



 ١ يخلبلا لهس نب دمحا ©

 ظ | يطستسلا هاظلا الا 0 يفلاق ايعدزتتب ناكو ةرابعلا نسح دل

 1 ” ملا 4 د ديلا بلك ف هولا زا

 | راجل يضاقلا دماح وبا لاق لاق دادغل ينك آس نم '” يسرافلا نايح يبال

 |١ يف بهذب الضاف ناكو يخلبلا ديرز يبال باتك ل ثم نارقلا يف اباتك

 | عضاوم يف قيقد فيطل مالكب نارقلا يف ماكنت هنكل ةفسلفلا يأر

 | لاق هيف يناعملا عيمج ىلع تأ مو ديما ركل مظن هامسو هرئارس جرخاو

 1 يربزولا لاق ديز يبا باتك ىلع همحح ديز.ريسفتلا يفباتك يبعكلاو

 ٠ نع كلذكو ضعل ىلع مهضعل ةءاحصلا ليضفت نع جر ا

 |١ يدحي امثالثلا تارظانملا هذهيف سيل لوقو مجعلاو"

 | هازل نآرقلا ىنمم و لوش ىلاست هللا نال الصاح نمضتي الو لع

 ظ ' ليبطفتو ةباحبفلا ىبعم .اماو.ةنآلا جوع يذ ريغ ام ماما

 ]|| كلذكو ال موجنلاك يناعصا مالسلا هلع ها موضعل

 هلو د ذم مكن باسن | الف لوقب هناحس هناف يبوعشلاو يبرعلا
 ظ لاق اك نأ هاد 0 لانا ا عرج ل لدن د

 ظ يملكتم يأ مالكلا د لها قفا لوش بدالا لها ضعل تعمسو

 ا بت نب ديز وباو ينطللا ةديبع نب ىلعو ظحاملا ةبالث ملاعلا

 وهو هظفل ىلع هانعم ديزب نم مو طم هاب ةقادب

 |١١ نايحوبا لاقو ديز وبا وهو هانعمو هظفل قفاون نه مومو ةديبع نب ىلع

 برعلا هلعل (؟) يديحوتلاب روهشملاوه )١(

 يب رعلا ة ه رخافم
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 ١ 1/ “© يخلبلا لهس نب دمحا

 ءالضفلا نم رضح نم لكو ةفسلفلا لع ىلا بسن نم هيلا بسني |
 هل امم هل رثعي مل هناو ءاوتسالاو ةماقتسالا ىلا هبسلو هيلع ىنا لثامالاو |!

 هرطو ىغق امل م هتديقع يف حدق ىلع لدن ةلك ىلع ةلا تنافتسلا ْ ٠

 . كرم عون لك يفو ةودق ملعلا نونف نم نف لك يف راصو قارعلا نم |
 ش --2----06 هجوتف هدإب ىلا دوعلا دصق اماما هعاونا |
 يزورأل مث اه نب لبس نب دمحا درو الك هلع ام رشقلاو ىلا لصو ا

 ةمالس 1 هيلع ىباف هرزوتسا نا ىلع هدوار اهموخم لك ل او خلب |

 ونا ناكو 53 ديز أباو 1 زو يبعكلا مساقلا أيا - ىقعلاو لوالا ا

 مفراب احبصاو هدنع امبلح مظعو باتكلا نم ديز وباو ريزولا مساقلا ظ
 نالوسمو نيحوبصم هءانج خرم سك وراو نيقوم ص هدنع فرط ا

 مرد ةثامسمخ ددز يبالو اقرو مرد فلا ربشلا يف مداها ينا قزر ناكو
 هقزر نم ددز ينال مرد 2 ةدايزب نزاثنا رخأي مساقلا وبا ناكواقرب

 مرد ةامس ديز يلا ىلا لصي ناكف هسفن قزر نم مرد ةنام ناصقتو
 ينال 0 00 0 هسفنل دخأ ناكو مهرد هيام مساقلا 7 ىلاو

 | ةلمج ىلع اوشاعو ةليوط ريغ ةدم كلذ لعاوتبف حاحا ا

 عاتمتساو ريصق رمت نع لبس نب دمحا كلهو نونملا دبإ مهم قتفىتح ةليمج ظ
 | ابا قل ناكو يريزولا نب نسملا دم وا يىنربخا لاق ريك ريغةمآ

 ظ زاميف نسح راقو اذ هسفنل اطباض ديزز وا ناك لاق هل ذلتتو ديزإ

 يف مالكلا عساو ةهمدبلا ليلق رعشلا رزن اتبثم نايبلا ليجج ناسللا ميوقا
 أ ليلق ناكو ةروثنملا 'ىل اللا رطما مالكلا يف ذخأ اذا تافيلأتلاو لئاسرلا



 “١ يخلبلا لهس نب دمحا 6

 ظ بطلا لع يف زربو ةئيهلاو ميلا ع رارسا لع مجهو ةفسلفلا 2

 | هداق يح ءاصقخشلا دعاأو ثح 3 ندلا لوصا نع ثحتو ”ابطلاو

 ! ةىصو مامالا باطي ناك ةراتف حضواالا حملا نع هب لزو ة :ريملاىلا كلذ

 أ نم لوالا يف هللا هبتك امل هنا مث ماكحالاو موجنلا ىلا سمالا دنسي ناك

 | قرطلا دشرا هرصب ءايقشالا تارظ يف غلب 41 هل 5 ءاديلا

 ةماقتسالا نم تهو ةقسو ندلا نم ةورعلا تا حاف بلا موقال هآدهو

 يركبلا ركب وبا ناكل اق يدحلا نسملا وبا رك ذف ةقيقحو ةريصل ىلع
 || انك ذا رك ذا لاق هنسل هنع لمتحم ناكو لاق ام ياس ال اعيلخ "” المضاف

 دضق ةالصلا نسخ ناكو يصير ديز وباو ةدئاملا تمدق دقو هدنع

 | دح با هل لاقي لا لها نم لجر ىلا تفتلاف هتالص لوط نبع
 ا

1 

: ١ 

 1 وبا فهن ديز يبا س آدم ةمامالا 3 دم ايا ان لامف يدنحملا

 ' لأس ىح كلذام ردا )0 ناكحضي اهو ةالصلا ديز

 يف ديز ابا نا لعا اهدحا لاقف يتشمدلا ركب ابا وا يدنجملا يرذا ال

 | بهذم داقت دق ناك ذا قارعلاىلا مامالا باطىف جرخ ناك ضلوا

 ” نسح نمو داقتعالا نسح ناكو 1 : كلدد ير ا هريعف ةيمامالا

 لذ ام تش ردك تبث. ناك لب ماكحالا وتلا لع نم تبع ال ناك هنا هدانقتغا

 ١ 0 دكا 000 نفقا هع 0 هيلع

 ْ 0228 يف ءيشل 21 ال نسح هذا معو 0 كاقو

 ةرماآ دلمل (53 لصألا فاك (1)

1 

 خف

1 
1 
1 ١ 

1 



 ١ ه 6 يخلبلا لهس نب دمحا ©

 اظح لقاب ةوتفلا يف تسلف اهذخ لاقو ديز يبا ىلا ةيقابلا ةرشعلاب رو
 نم ةبارجلل تعيب امناف اهنع نئبغت الو مساقلا يبا نم أمهس سوانا

 ابعابو أهممرب ديرز يبا دنع نواملا عم كنف مهرد فلا نيثالثن ءيفلا ظ

 ناكو لاق نايتسماشد اهارتشا يتلا ةعيضلا ىلا اهم فرصو ليلج لاعب
 افيحتةعبر هيلا فاتخاو هارناكو يريزولا نسملا دمج وبا ركذ اكددزوسا
 يردج راث ا هبجوب لثمو رخأت امهيف نينيعلا ظحاج نوللا رمسا ارافصم
 يفيدايزلا ينريملا دمحا لع ونا ةفصو دقو ةبرهو راقوا دان
 درفهناكرا يهوبو هناش عضيو هنايثب مده نا داراو هيلا اهبتك يتلا هتلاسو
 ن« هظح نا ملاعلا هنو راغصلاو رانشلا هسبلا ام امءاوج يف ديزز وبا هيلع
 اوف دون ف 0 ىرجا اهف هناو "” دوكتم ظح مولعلا

 ديز ابا ينعا امهماع اهأر ا معزف نيتلاسرا انكيريزولا دمشينأ لا

 هنا ها وندو 1 رمال نيغلا ظحاس ظ

 ىلا هسفن هتعد هئامو هتنادح لواو هنامز ةءارطو هءابش ناوفتع يف ناك

 ستشو ءالعلا يدب نيب وثحنو قارعلا ضرا ىل لخديو رفاس ا

 اهزاجاو نينس ينامث اهم ماقاو جاملا عم الجار اهيلا هجوتف مولعلا من ]
 فسو ينال ذملتتو نايعالاو رابكلا قلو ا ةمحاتلا ناذإلا

 8 قدعلو ةمج 1 هدنع نم 00 قاحسا نب بوف

 -ق (4) ًاريغم هلعل (”) اومعرف ق(* بوكتم ق (0)

000 



 6 يخلبلا لهس نب دمحا © 5 ١

 باتك هلو يريزولا دم نب نسملا دم وبا هركذ ام اذه نايبصلا ملي

 || ةوعدملا ةءرقلا هذه مع ناك هنا تعمسو * يخلبلا ددز يبا رابخا يف

 أمم هدلوم لجال اهبحيو اهملا ليع ديز وبا ناكو هابا ينعا نايتسماش

 كلذلو لوالا نطولا ىلا نينحلاو سارلا طققسمو دلوملا بح اهملا هعزنو

 دالوالل رظنلاو بابسالاو عايضلا داقتعا ىلا هسفن هتعدو هلاح تنسح امل

 هده اب لكوو هتعيض اهم دقتعاف خلب ىرق نم اهراتخا باقعالاو

 1 لا ةقاب دش عايضلا كلن تناك دقو ةتءانع اهم دّقعلا ذاخنا ىلا فرصو

 | 0 ,٠ ةييستلا وابدا رالاو هدافحا يدبا يف نامزلا اذه نم ببرق

 | نم اهريغو خلب ثداوملا هذه فالتخا يف اوضرقناو اونف دق رادقا م

 : رتل فرطت نيعالو مرض م١1 مهم يب ةناميسحا الف نادلبلا أس

 1| لبس نب دمحا ريمالا نا تممس# اذ ركو مت 0

 يعكلا دوم نب دمحا نب هللا دبع مساقلا ونا هدنعو خلبب ناكمش

 ا ةلمن ةسفن لل آل دقع ريمالا 7 ا

 ْ تتتتا نيح دنا دالب ضع نم هيلا لمح ناكو اهروت جوتي اهمساك

 ا رخا دادعا ةرشعو مساقللا أيا اهلوانو دادعا ةرشع اهمم ريمالا درفاف

 | |[كاكرشا نا تببحاف ةسافنلا ةءاغ يف "ىل اللا هذه لاقو ديز ابا املوانو

 ا هقاال عضو مساقلا ابا نا مث كلذ هل اركشف (يكتود اهب دبتسا الو اهيف
 أ فنا تدراف نماشل مهم وه نم ديز ابا نا لاقو ديز يلا يده نيب

 | تلمف امعن ريمالا لاقف نهدقع يف مظتنيل هيلا ريمالا هب ينرب ام فرصا

 )١( دي » طقس هلعل «



 ١ ؟ © يخابلا لهس نب دمحا +

 يبا ةبوجا باتك . جاتحم '' نب ىلع يبا ةبوجا باتك . نزاكلا رفعج

 لضفلا ىلا لثاسم ةيوجا تاك رداصملا تانك" بدؤملا ا" ايس[!

 باتك ٠ عاقبلا رئاس ىلع 3كم لئاضف باتك .حيرطشلا باتك .يركسلا ْ
 باتك . باتكلا " ةينم باتك.يدايزلا رينملا نت لع يا الاس

 9 نئاعلا ىلا .ةفلاسلا ةلاسرلا باتك "نييك تيا وأتلا نع ثحبلا ١

 تافص باتك "7 ةيصو باتك 2“ ةقرولا حدم يف 00
 . ةغللا يف رصتخلا باتك . كلملا لضف باتك . دورقلا باتك . ممالا |

 بدا باتك همالك نم تاراثن باتك. ةبتكلا نالوص با
 فورملاو ةحتافلا ريسفت باتك . خلب لئاضف باتك ٠ ةيعرلاو ناطلسلا
 يبا ىلا هبتك ب اتك نتكيلا م وسر باتك . زوسلا لثاوا يف ةعْللا

 هنا 57 نيئارررلاو نيلمملا 520 ©© انناع ريئتسملا نت يآ
 . ةفسلفلا دودح يف ليق ام حرش يف رفظملا نب ركب يبا ىلا هبتك"

 دمجا نب هللا ديبع نب دمحا لبس يبا طخم تأرقو.ممالا قالخا باتكا |

 نسمحلا يباو يخلبلا دز يبا رابخا يف ًاباتك هفينصتو نينمؤملا ريما لوم |
 يبا رابخا يف لاق ةثالثلا مجارت يف هترك ذ ام هنم تصخلف يلبلا ديبش'

 0 دمحا ديز وبا دلو دز ظ

 ابزحس هودا ناكو خلب راما نم ارم رشع يننا ةلمج نم كك ظ

 سلا لك (9) ) ةقارولا كا 0 هبلغ قيس رهف 0  تسرهف (4) هي
 . ابئاف ق (8) ةعوبطملا تسرهفلا ةخسن نم تطقس دق ةيصولا باتك دعسة. 0 ١



 : و

 6 يخلبلا لهس نب دمحا © ١ع

 ا نييارقلا "” باتك تيلما الف "لع اهردد يراوج ' يناماسلا دما نبا

 أ اوبا ناكو ًايونن يناهسملا ناكو ًايطمرق نيسملا ناكو لاق اهبتمرح حنابذلاو
 1| يبالو لاق 04 ميدنلا قاحسا نب دمت هلكك لذ رو هالالاب ون دمر

 ” فاتك . .نايدالا مث مئارش ب * تاتك مولعلا ماسقا بابك كلا نم ده

 ' داتك .نيتصلا ةسانلا باتك ءنيبكلا ةسايسلا ل 1 تارا

 |١ نادالا اصم باتك. ةباتكلا ةعانص لضف باتك . نيدلا لاك

 0003  كاتيمو لآ قا ةايبا ” باتك . نيتلاتملاب فرعي سفنالاو

 || ىنكلاو ءامسالا باتك . رابخالا ملع ةليضف دف هناا . ىريشلا ةعاتبم
 )0 ال57 ليرصتلاو وحتلا باتك . ءايشالا يناسا باتك- باقلالاو

 نم حصي أم تانك ةفسافلا ادح  ةلاس نادك رايملاو ةروصلا ظ

 || مولع ةليضف باتك ."" ناثوالا ةدبع ىلع درلا باتك . موجنلا ماكحا

 | .مابذلاو نييارقلا باتك .ةفسلفلا مولع "” ماسقا يف باتك . تاضايرلا |

 | .نارقلا عراوق بانك نارقلا ظن باتك . ءايبنالا ©" ةمصع باتك"
 | نآرقلا سيرغ 7 نم قلغا ام باتك . كاسنلاو "” كلتنلا بح

 || ةيوجا باتك نارقلا عيمج نع بونت هللا روسنا يف باتك | ؤ
 000 |اباك . ب نونف كي رداونلا باتك .'” يبعكلا مساقلا يبا ظ

 000 ا اس ل3 27 روض ريف باتك 0 نها

 تسرهف (0)  تسرهف (4) 18 ص (”*) يناتك تسرهف(7) -تسرهف )١(
 1| تبرهف (9) مدع تسرهف (م) ءاشفا تس رهف(/) مانصالا تسروف (5) يف هتلاسو |
 1 ةروصق (17)يننكلا تسرهف(١١) نم هنع باغ ام هيفعمح تسرهف )1١( كاتعلا |



 ١١ 6 لبس نب دمحا  ناملس ىب دمحا

 « ” يدبعلا ناواس نب دمحا ل ظ
 تباث نب ىلع نع ىور لاقف ميدنلا قاحسا نب دمع هركذ نيسملا وا |

 وبا هنع ىور ينارعالا نع ريزولا يبا هيخا نبا نعو * دبع يبا نع |
 ءالملا: دحا وهوكف بغرب هطخو "" مسقم ن نيسطلا نادك ا

 لاق هءويح نب رمع ولا لاق ساون يبا نبا طخم تأرق تاقثثلا ريهاشملا |

 نيش. نامل ءامبرالا موب نفدو ءامرالا ةليل يدبعما تام نارمحوا يل
 "97 ةنس رهص نم

 *« ديز وبا يخلبلا لبس نب دمحا +

 ةّش رط هيافنصم يف كلس ةعدملاو ةعدتلا ولما ميمجم اق الضاف ناك |

 ىلا معلا هعفر 9 نايبصلل العم ناكو هبشا بدالا لهاب هنا الا ةفسالفلا ظ

 6 هءاتك يف نايح وا هفصو دقو هرابخا يف انصصتقا امك ةيلع ةن

 دوواد نب دمحا ةفينح يبا رابخا يف هبرث ذ فصو ظحاملا 9

 ىلع 709 ةنس يف تام . نيركتلا كرو زال ١ يتداعك هب تبستحاف

 نيسملا لاق هنا هنع كح ةنس نينامثو نامت وا عبس نع دعب ايف هرك ذا ام

 ةمئاد ةمولعم تالص يلع نايرب كولعص هوخاو يذو رورملا ىلع نبأ

 ناكو ينع ” اهامطق '” تاليوأتلا نع ثحبلا يف يباتك "سنا 0

 رصن ريزو يناهيجلا '” ناخرخ نب ناهيج نب دمحا نب دم * يلع ينالا |

 بو نع تسربفلا قام ىلع دز (7*) يدنصتا تسربلا 0
 اهعطق تسرهف (0) تاليوأتلا ةيفيكت سرهف (4) تيلما تسرهف (*)1

 .تبسرهف ١01(



 ١ ناملس نب دمحا *

 ظ يو يف كلذ از هميادز» نع لبا ةتغل ةدملا هذه يف هللا هزعا ريزولا

 نيل لو“ - ترك ذو يتشحو هل تدتشاو يتعول مارضاو

 اهلاجو اهيز مذ ةيشع جفرا دالبلا هر

 املابو نوكتشي دالبلا بصخم احل منا ذا ناوضرلا لعج دقف

 دلاخ ن 00 د

 01 ركب هلاثما ف ةتسيعلو هدعو رك ذو هعئانص ىس

 ]1] يف كراشملا خالاو صلخملا قيدصلا نع سبل هل قيدص ىلا 0

 1 لوقب ىعاشلاو بلطم هب قئاولل هءارو الو بهذم اهلك ل اوحالا
 000 الا فكلشا لا ]دس ثدح؛ .ةجج ثداوملاو كببصن اذاو
 |١١ يف كراشملاو لوصولا قيدصلاو قفشملا يلولاو قئوالا خالا تناو

 | ىلع كئافو مركو كئافص قدص نم هللا يقرع دق بوبح او هوركملا
 او لا دبعتسيو ركشلا قرغتس ام ةباقتملا ةنمزالاو ةفرصتملا لاوحالا

 دادزي كيلع يدامتعاو ًاماكصتسا دادزت كب يتقثو الا ع 2 مون نم

 لوطكل لأسا هللاو يتلأسم جن قئاو يجئاوح يف طسبنا امايتلاو ادكوت
 | لدلا تلس .الاو ايمتاو يفاوملا نكاو ةيضيساو ةبمنلا مودا يف ءاقبلا

 ةلاالاح يف ركتتملا ىهدلا اذهب فرعا اف كلاقبب اهتحممو كد "' اهترضن

 | لالاو ةععاطلا نوعلا نم هللاب كذيعاف كريغ ةليح الو كاوس ةتسح

 ماضيال يذلا ””هفنكو ماربال يذلا هزرح يف كلمجم نا هلأساو ةحداقلا
 ماعنالاو نملا وذ هنا مانت ال يتلا هنيعب كسسرح ناو

 000000 --- نعال



 ١ 6 ناملس نب دمحا

 لجلا ابمنمب مث قناعتلا ينبت ابليمت نيح مم رلاو اهناكف
 نابلس نب هللا ديبع نب نسحلا هيخا نبا ىلا باتكر دص يف بتكو |
 بدالاو لقملا ءادرب يدترملا» يبانبايوىندالايخخا نيا ايوينبا اي |

 يبسح يل ناز ينم دع اذا نمو هب كاوق نم يجحانج ديزب نمو |
 عازتلاو كيلا قوشلا تعطا ول عبصالا يبا نبا ىلا بتك هروثنم

 ةلئالا كرا نع ةعطاقتا ةلعلا عم كيا يتايشغو كل يدصق رثكل كوح |

 يتبتاكم رخؤي فيفنتلا راثباو يتفلخم تفلخم نا ةلعلاف بوكرلا نيبو يننب |
 كل هللا هددج اع دادتعالاو ريمضلا ءاّمو ةينلا صولخو باقل ةدوم اماف

 نوكي ام ىلعف ةبنر نم هيا كغلببو ةجرد نم هيلا كمعفريو ةمعن نم
 ىلع يدهاش نوكي نا وجراو قيفشلا ةدوملا وذو قيقشلا خالا هيلع

 دوفولا قدصا هايا كمالعاب يدفاوو دوبشلا لدعا كلف نيا

 حاجنلاب ىنعيو كلبق ضرعت ةجاحلا يف كيلا يطاسسا كلذ بسحو

 اهيلع ركشلا ريثك نم اهنلق ينمنمت سيل ةجاح تضرعو كدنع اهنم
 هنم ابعمستل ىحن اهنلمح دقو اهابا '” كئاضق .نم نوكي امي دادتعالاو

 « هللا ءاش ناكلضفت ةداعو كتيجس مركّلع ابراج اهبف بحا امب مدقتتو

 ءان هللا لاطا هعدوب مو رفاس دقو هللا ديبع ريزولا هيخا ىلا تتكو |

 ةرهاظنملا منلاو ةلماكتملا ةطبغلاو ةلماشلا ةمالسلا هل ابحصم ريزولا |

 هليلو هنوكسو هتكرحو هلاحرتو هلحو هماقمو هنعظ يف ةرتاوتملا هاوملاو

 صوخش ناك هيلا رظنلاب ابعتمو هتعجرإ اندويع رقاو هتبوا انيلالحتو هرامو

 ا كلئاضغ فق ا(



 6 ناملس نب دمجحا 050

 ساطرقلا بناج يف مئادس 0تيدس يشوذويع هنم تذاع
 سايقو ةنطش دحم نا نع 2هنسل لجو هقئاقد تقاف

 سافنالا جرح كعبط نسح نم 2 هظفل جر ءاملا ي 1 نب

 '”0 سارا ناك الإ هلاكل ٠ نكي لامس سانلا رعش ناكو
 ظ جفت ادج هاوهم ناكو ماسملا ابا ينكيو مارع هل لاق مداخ دمحال ناكو

 1[ قاحسا ىلا بتكف نارمم نب قاحسا عم هقزر ببسب ةفوكلا ىلا ة ص

 1 هفوغشم سصلا سو © هفورذم نيعلا عومد

 هنركحلاب علطي يذ ااردبلا ىلا قوشلا نم

 هللا كدبإ معلا همالك نمو . اع يذلا ةدشاو ةقزز هافو هءاتك أرق الف

 كنفلب و ابميقم كل هللا سر . ةيستحم زيغو ةعقوتمو ةمسقم, ثالث

 قيردص ىلا ناهلس نب دمحا لخدو لاق ايمي مام لاا اقوم

 بتكو ةاودب اعدف رورسلا نم نظ امهر لو هل

 السقف كلم نإ انلغو  افافخ - نب ئاز كاسا دق

 هلعش رجلا نماهلتءاضاء اهرم عمد هنأكب ارش نم
 هلج كل اهدعت تابحعم تانه 000 نم انءدلو

 هلكا يه امناف انلمتحاف الاو ديرت ام لثم نكي نا

 فصل هلوق هنم لضفلا لها 0

 ا يل تاق دوت

 لدتعم ماوق ىلع 7 رظطارضخ  تفحلت نايقلاك ورسإ تفح ظ

 تلين 8 7

 هلا ١ طوره "وو حا ا +

 دهاو ق : ص )1١(



 ١ 1/ “6 ناملس نب دمحا

 مذ نم هوجرا ام ينادع ناو اهم رسا يللا ةرم مل يل لق

 مركلا نم الا ال كلوق دمت ال كناك ىتحال تدوعت دقف |

 دشناف نانقهدلا ىلع ىمئاملا د رمف نيقاهدلا نم لحرو نيا

 ناماس ْن دما

 باقترا اذ رخال هنم نكف ٠" ءوس موي قيدصلا الي اذ

 بلكس أر منن لاقف ايطبن عدو ينجرخلا هل لاقف يمشاحلا جارخاب ساو

 تنك لاق قاما نب نيسملا نع ثدحو . دسا نفل ند ىلإ

 تايبا اههف ةعقر هتفاوذ بارش ىلع نحنو سهو نب ناولس نب دما دنع

 هءاوج ناكو هيلع ةدراولا ةعقراا خيسنا لو هتخسنف باوملا بتكف حدم ظ

 رفظو رف دعل ىنغو رج دع لصوك تناكف هللا كزعا كتعقر تلصو
 ابحطصا دقو فوصرم هوج .اهناعمو فوسم.رد ابظافلا ريش 0

 ناهذالا اهم سعتت الو ناذ“الا ابجمت ال ةفلا برقا افلأتو ةبحص نسحا
 يدنع هتلالخل كرا نا يش كلما ام رعشلا نم اهرخا يف تارثإ ١

 "© |هبرشو يبل ءابهصلا فيحت عم هن موقا ال ام يسفن نم هعقوم نسحو
 يتنسح رشنو يئيس يطب: كنم قئاو ينكلو ينرش رادقم ل

 سايلا لوط دعب كءاتك فو سابعلا ابااي كؤادف ند ظ

 ساسنالاو عمجلل يف راصاف ادرفتم يتشحو تنكو قاب

 سالبلاو..ءافلطا العارف هتسلطتطتساف#ك)

 ينهذ نه حارلا ةبورسشم تبرشش اب (**9) ماع يبا لوق نم )١(

0) 
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 © ناملس ني دمحا ملا

 | صفح ولا هنع يور هك تانلو يسوطلا لاق ناذاش نبا لاق ةنس

 1 هللا ديعوتاو يناغالا بان بحاص يناهصالا جرفلا واو نيهاش نبا

 ١١ فورعملا هللا دبع وبا رشابملا هاط نب دمحم ثدحهاقودص ناكو ينابزوملا

 1 دوواد نب ناملس انيلع 6 لوقب كم دواد نب رضكلا تعمس ةنينَش

 | ىدهاف سنلا باتك نم غرف دق ريبزلا ناكو ديربلا ىلع وهو يبدوطلا

 ]| هل لاقق بسنلا باتك رييزلا هيلا ىدهاف ةريثك اياده يسوطلا هيلا
 ١ هيبا عم ناولس نب دمجا هنبا عمو هيلع هأرقف "يلع ًارقت نا بحا ناولس

 1 نيهاش نب صفح وباو لادا قفار ولأ هنع ىورف باتكلا عيمج

 صلخملاو ينابز رملا هللا دبع هاو
 * بهو نب ناماس نب دمحا +

 ريزولا بهو نب ناولس بوبا وبا هوءاو لضفلا وا تتاكلا ديعش وبا

 | باتكلا اذه يف ناروك ذم نارورشم نافورعم بهو نب نسما همحو

 ا0 يف تام بهو نب نسما ةججرت يف ىصقتسم تييبلا اذه بسسذو

 | وبا ناكو هه ةنس يف ءارعشلا مجعم باتك يف رفا ب عا كف
 ١ يف ناطلسال رظنو لامعالا دلقت دق ؟رئان [لضان الضاف اعراب اذه لضفلا

 1 ريزو هللا دسع نب مساقلاو ناملس نب و ديبع هوخاو لاومالا ةءأيج

 أ( باتكو هرعش ناويدباتك ”""تافينصتلا نم دمحالو ينتكملاو دضتعملا
 دمحا نا باتكلا ضعب طخ تدجو لاقيلوصلا ثدح #هلئاسر ناووذ

 لاقف هل اهضقب لف ةجاح هل ًاقيدص لأس نالس نبا

 فئيذصتلا ق (5) هللا دنع ص )١(

 ا
 ١

1 



 هااللا 36 ناملس نب دمحا  ديعس نب دمحا

 نب فلخ هنم هعمس حل رم حتلاو ةلادعلا لها يف سانلا لاوقا نم هنكمأ ا

 نياب فورعملا ليبشالا دم نب داو رفعج يبا نباب فورعملا دمحا |
 كامو يل الا هللا لكي مل ” هنا لابو ربلا دبع نبا لاق زارحلا ا
 ضعب رك ذو يديجلا باتك نماذه.لك مم.ةنس يقدصلا ) 0
 ينع ورم وبا نكي و ةيطرق لظا نم ثراثلإ ن رفعج دلو نم هنا سانلا ا

 مهم سلدب الاب ةعاج نع ىورو خسراتلاو ثيردحلا مج نئسلاو راث الأب ا

 نيد قوقل 01 لحرو مهقبطو 0-0 ملساو ةباون نب دمحا ظ

 يباو ىلليقعلا رفعج يبأ نم كم عمسف ينيعرلا ةدابع نب دمحا عمس |

 ميهاربا ن ذم يقي يأ" لس دلو قارعألا بحاص رذنما نب ركب أ
 هللا دبع وبا مهنم ةعامج ىلع رصع عمسو مجريغو ينارعالا نب يسال ظ

 دمح نب دمحو رصن نب دمحا نم ناوريقلابو ناملس نب عيبرلا نب دم '
 هيف غلب نيثادحلا يف اخيرا فنصف سلدنالا ىلا فرصنا مث دابللا 1 أ

 نم نيقب عستل سيلا ةليل تام نا ىلا ثدحم لزب مو هيلع "ىرق ةباغلا |

 عبر رهش نم نرلخ نا ةيثلا مو هدلومو ”ةء ةنس ةرشال ىداعل

 م4 ةنس رخآلا |

 «( هللا دبع وبا يسوطلا نايلس نب دححا ا
 سابعلا نأ نب دم نب دوواد نب ناماس نب دما هللا دبع نأ 00

 نب نانس نب رجاهلاةب ناولس نب لضفلا سابعلا يبا مساو وللا |
 ل ا كي

 ٍليندلاق (*» 48٠ ددع يبضلا باتك عجاريلو ينتعرلا ق (9) هن هل ق (1)



 ا ديعس نب دمحا 08

 أ لبالا هلل اا والا هلافاقق ال ليوط ركش _كابقع

 ا هندديصق ليحل ناك ةزلح ن ثراكلاو يدابالا - نباوه سق

 1 ةفينح وبا نامنلاو يراصنالا تينا. كديزو . "” ءامسا انيس انسذا

 1 | دا لآ زلا ١ 5 لات أطيا ثدحو . هقفلاو يألا بحاص

 أ لثع كد يتمعل دمق هيف هذا زيسا ءباتك ا قع 5 2 قشمدلا ك..عس

 1 ف لاعلاا 000000 انابنا اع بذودب اهعدتسا تنك

 ا آ1 1 ناك زاذتعا 4 اذ لا لتعمل نبا بنكو .كنم. سلا
 ]| الو رفك ينم ك كناسحا ىلباق ال قلو هنع ملا نب غل ءيش يف قشم ثمدلا

 1 اال ىرخاو أل نع أامضنقا ال دب, ينم كلف نمالللا قاجا ع

 آا() ١ راذتعالا لذ نع كبجو نوصا يتاف ينطخحس.ام كلظ ىلا ابطسنبا
 ش 4 نيهاش نب ديعس نب دمحا 3

 | ةعيبر نب ىلع "”نع نيهاش نب ديعس نب دمحا وه سابعلا وبا يرصبلا
2 18 

 1 كلا نم هلو بدالا لها نم وه لاقف مدنلا قايل نب دترمزك ذ

 ةماعلا هاوفا يف رثكو برعلا هتلاق ام باتك

 ا * مزح .نب ديعس نب دمحأ
 | مس لاقف يديملا هركحذ رمع وبا يليجتنملا يسلدنالا يندصلا
 ةامسف لحرو سك ذو داوزلا دما نب دمح "0 لدن

 نباب فؤقرعملا يرصملا ىساع نب ديم او ناغتلا نب مهاربا نب واما

 ةنيحم ينا م هيف 8 112 لاعرا خسران تناك نقلأو اهريغو 0

 المهم ق (4) 4١١ ددع يضلل سمتلملا ةيغب () نب هلعل (؟) هتقلعم يم )١(

18 

 ١ ِء

1 

 ثق ا

 نيدو بوو ومو ج مموج وجل اح ا هس وعم همس امو عادسع



 فكن © ديعس نب دمحأ دعس نب دمحا ا
 بيرقلا ةعنصب . دجمم . رداق نم . اهلن ظوظح 5و
 هيلا كلل دهشمو ٠ رعاس يف .ابنركش ثا ا

 * قشم ةيمدلا هللادبع ن ديعس نب دمحا + ظ

 نم اهريغو تايققولاب راكب نب ريب زلا نع ثدحو دادغل لزن نسحلا وبا ا
 هنع ىور زتعملا نب هللا دبعب صتخاو زئعملا دلو بدؤم ناكو هتافنصم ا
 يف ينابزرملا ه0 خس. ةحس تام .اقودض ناكو ةريغو را 0 ليعامسا ظ
 لاق ديعس نب دمجأ ين دح يرابالا مساقلا نب دم ركب ونا لاق هءاتك ظ

 ىلع“ يرذالبلا راج نب ىح نب دمحا لمحتف زّتمملا دالوا بدؤوا
 زتملا نبا ىلا لخدي نا يفهل نذأت نااهولأس موقي تلا ءأةسا
 يف تسلاج يب ربخلا نصضفا الف تيط تاداك واتا ا اتقو |
 ن هللا دبع :نناداول يل ا ىننلب ام اركسم اناس أ

 ةنس © ةزشع ثالث كلاذ ذا هلو رمل |
 لعتطو قحب نم رص اهنع ةمركمتزحديعسن ا اي تحض
 لعتشم وبف ينهذ ب عت جاو ب تبده دق ةمكح تلي رس
 لجن م رخفلا مون وهو انراخ وا هتاطخ يفاسق تْئش نا نوكأ |
 ليلا يف تقاّضامزاممن لثموا هضئارذ يف ديزكف أشأ 0 |

 للع هل ايوحم .ققاسكلا وا نطف اخا ايضورع لِلللا
 ل والاب قلبا :تقيرعام ندك  اهبك سم يف ينهذ ةهادب لت[

 - | لذملاوشيملاام ىردقهدمت نم 2دحا هلسام مراص يف يف ْ

 0 ناويدلا يف ةديصقلا هذه درت مل (0) رثع ةنالث ق (5) يرذالفلا ق )|



 6 دعس نب دمحا قلن

 دبطضم فلل ةزمب اوربي ناو دلبلا ةصرع يف ةعيض اورب نا نم
 أ دمصلا دحاولا مثيصو ديمغلا لج .ادمتمم ءرملا بسجويئاجر ” هللا
 هانيتت ناك دوسا هل كولمم يف "” ةرل نب نيسحلا يبا ىلا هلو

 نيعلا 'ةيقل 11 بلا يأ ' هزربت نم ىرشن كتدف رذح

 نيلوتق 1704117 تابس ةرط_ هنم كل ته اذا

 نيبو: ضرالا يفترشن ةمامحت  هفلك اف ات ادد ارد تبسح

 يسوم ول 1 ليش دمحلاب لق هغادصا يف طخ امناك

 نيشلا نم دعب نعولوبقلا نع هعفاد ريغ هنم كلذ نكل
 تدرفا انك فاوق عبرا ىلع دعس نب نيسملا يىبال رعش ةعطق هذهو

 تاسالا رختا ىلا هسأرب ارعش ناك ةيفاق

 بوكر ةااريع . دهدينخ . صاضب . اهطق ةدلبو

 بيبح لصاوم . دعسمو . رئازل .اهبربس ةليلو

 يب ىلعلا برت . دوسم . هاطل .اهنللصو ةسنيقو

 بيصم سجاهو . ددسم . رطاخ . اندشرأ تيوغ اذا

 00000300 (ةعيذ . رشات .اهترك اب ةوبقو

 بيلقلا ةمج 00 ةريبف .ردطاعا اريك اهمروس

 بيهم هموق 2 اعوذ . رثاكم اخ مصخ برحو

 بوسر ليطلا يرفي . دنهم:.:رتابس . اهفس لب "ا

 ٠ + هج امس ماعم اسس احم

 تاضور يفو : ددع ص (4) وحن هلعل () لصالاب اذك(؟) ينر هلعل )١(
 ادرنم ص (6) رجانل تادحلا



| 
 ١١ 6 دعس ىب دمحأ +

 لك ' ىلع يمت ةيهادن
 هرم ريطلاو شحولا رس لمحو

 حراج سفن ىوهو يبلق تضمماف

 برا نيب نم نيفنصلا يل شاحن

 تما ريط تارشا انا ل

 تلواحن ىتح رجزلاب اهنقرمو
 تالذنت ىتح ركفلاب اهتضوارو
 تدين ينحل رسلا حرا |

 ىتفلاو ركل اهاياو يفاو

 اهلمجح فا

 نا هفرعاو ليئربج ىلا يضما لاق نا ىلا هل ليقف يضع مام يل ابلبحاف

 نينا هوقلطاو كثم اركسمف ىلا م ةحاح الو اسس نول ءالؤه

 . ىمعم باوج يف اهنماراعشا اذه نيسملا يبا يتاهصالل |

 دم ةدوملاب عوطت + نمو ادهاج دولا هل قصي خأ ينامر ِْ

 ديؤم باوصلاب ىمعملا هجوب
 ددرق ءاديس اركن اهلسراو

 دطصي حراوجلاب اموب دغِل نمو
 دهدهو تاعئاط شوحولا دوش

 دضلا تال لدم قس

 ددبم لمش اد.دابع تداعو

 لك“ نمو اعوط ممتسم نش

 00 يذةبابصلاب لامهر ضل رف

 ددزب ةدايزلا اهم عطتسي ىتم
 ديمعلا نب نريسحلا نب دم لضفملا يف هلو |

 دكلاو مهلاب يندرفا فيبلا |
 ًاضوعيدجاونميلراس ا أ

 امفيطي نايسفنةشاشح كسما ||

 طم يتاف ةايملا ينالأ

 هتطيح لومأملا فلللا يل قبا لب

 ىدب ف لكش ار>ددج نييلاو

 | دالا ةعرق يطع ال للا

 داولل. دقفلا# دن نهذلا نمدكا .

 دضعلاوررظلا فاصش ا دعن شرعلاب
 ددع يوذ لافطاو لابع لع
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 * دعس نب دمحا

 لمو دلبلا رييدتل ادلقتم سراف نم دعس نب نيسملا وبا مدق 0
 الل يي يدير رع ريسالا لن جارملا

 ىلا ؟4 ةنس يف جارألا ةبابج در مث لأق ؟4 ةنس يف فرص مث سرس ةنس

 لاوش يف لزع نيسملا ابا نا مث لاق دعس نب دمحا نب دعس مساقلا ل

 باحصا نم ناهيصا ءالضف دعو كلذ دعب هرك ذب مل ةنسلا هذه نم

 نيسملا وباو ( لصالا يف ضايب ) نب دم لسم وبا اماو لاق مث لئاسرلا

 نملار رك 0030000 نه ةرهش انينغتسا دنق دعس ن دحا

 (لصالا يف ضارب ) ىلع نامزلا لها عامجاو ةرضملا باتك دنعو برغملاو

 نم هل لاقف نيفنصملا يف هرك ذ مث أمل لئاسرلا هماخو اع مصو نع |

 ووخا 12 رش راخالا تاتك ننكلا

 باتكو قطنملا باتكو "”بايثلاو ىلا باتكو ءاغلبلا رقف هام لئا لا
 ةنيدم يف ًابنت لاق "" رسد حرس ينثدح قيتع باتك يف تأرق* ءاجحلا

 ءايلعلا رضحاو هب: اق دعس يسم ينأ نمز يف لجر ناهمصا

 هل ليقف لس ين انا لاقف تنا نم هل ليقف مهلكو ءاربكلاو ها خعلاو

 م حجملا نم يممام لاقف كتححو كا اه ةءا ين لكل نا كلبو

 مكتم ناك نم لاقف اهروظا هل ليقف لسرلاو ءايينالا نم يلببق دحال نكي

 نإب ابلبحا "يلا اهرضحيلف ةحيبص تخا وا ةليمج تب وا ءانسح ةجوز هل
 الوسو كيا دبشاف انا اما دعس نب نيسحلا وبا لامتف ةدحاو ةعاس يف

 ةاذشح زثع يدنع نكلو اندنعام ءاسن لجر هل لاقف كلذ نم ىنفعاو

 ريك خيش هلعلو اذك (5) تايشلاو تانلا تاضور يف )١(



 000 دعس نب دمحا  ريهز نب دمحا

 ظ فتاكو ةمثيخ يبا نب دمحا هفلا يذلا خراتلا باتك نم دئاوف رد ا

 يوغبلا مساقلا يناك رياك الا حويشلا هنم هعمسف هجولا ىلع الا هءوربال ظ ظ

 نب ركب يأ ن« جارسلا قاحسا نب دم سابعلا وبا راعتساو لاق هوحنو |
 تذخا ال نا نيم ىلع سابعلا ابا اي لاقف خيراتلا ن٠ أيش ةمثيخ يأ ا

 الا ىتكأ الا ةع زع ىلعو :سابعلا وبا لاقف هجولا ىلع الا باتكلا اذه |

 بيطملا دشناو فرحي هنع هخيرات يف ثدح مو هيلع هدرف '” هتيتشا ام |

 0 ا

 ةيكدك يبأ نال ظ

 هالسا تسل ىل اف ترجم دقق. هالست هاون نم كراش ٠١

 هاولن ناثا ىريل يقلي. ١ رت اىوملا اذهيف رب ناك نم

 هاديق ىهدلا كف ال اهتم هتوبصل انوهرسم قلب ينقلب نم

 هاواد هاودا يذلا ءاشي ولو هكلام بملاب " هفش مهتم
 عامسلا هنع سانلا رثكأ باتكلا ريبك ةمثيخ يبأ نبا ناكو بيطخلا لاق
 يبا نءا تام لاوش 50 لاق ها“ ةنس تام هلا يناغرفلا باتك يف

 مهماناو سانلا رابخاب ةفرعم هل تناكو هيك دف خمراتلا بحاص ةمثيخ

 ىسيعنب لعد اصتخم ناكو ردقتلاب لوقلاىلا هنوبسني سانلا نك هذم هلو

 :( فبتاكلا نيسملا ونا دعس نب دمجا ا َ

 لمع ىلا هللاب سهاقلا ماا يف بدن "لاقي ناهبصا لها يف ةزمح هركذا

 ْ ةنس ىلوالا ىداجج ةرغ ناهمصا دروف دعس نب دمحا نيسحلا وبا جاراظا |

 ] هده نم هدهد ىدامج يف متسر نب“ يلع وبا امنع لزعو « ما

 يلع يباب فرص مث ص (4) لاقف هلعل () هفشو ىف (؟) هيهتشا هلعل )١(

© 
 000000١0717 | ]  ز ز ز < <[! 41ا



 © ريهز نب دمحأ  قيشر نب دمحا + 55

 لا ةلاضر ا | 0١ ةعومت لئاسو فاتك هلو ةيلاع نس نع ةئافنراو

 | دبعنب راب ي.افلا ع جاح يأ نب ىسع نب نول قل يبا

 | باتك مجارت ىلع باتكو اهني حالصالا ”يف ناوريقلا يمرقف نمحرلا
 || يف بضغ اذا ةصريغ هتبار دقو هنم لكشا ام يناعمو يراخبلل حيحصلا

 ١ تهد ناك هتنئظف نشا نيب ملكش 7 ملكتي مو ماق م قرطا مكحلا سلحم

 ِ وهو نشأ نيب 17 مكحنال ملص < هللا لولو عا ارك قل كمدح ىلا
3 : )0( 
 يار قسندنلا قط ءيش بضغلا نع همأيق أ انظو قاضغ
 1 اما لاق هنا تبيح يآ نب ديزي 0 ءايننلا نيننصلا ضن

 ِْ 70 وانيتدخا ا

 0 ا دمجا »+
 يسرافلا ىلع يبا باحصا نع.وحنلا ذخا نمم هنظا يوحنلا

 لصالا يف ضايب
 5 *© ةمثيخ وا ريهز نب دمحا

 ُ لصالا يناسنلا دادش نب برح ار ريهز ةمثيخ ىأ نافجا ركبوا وه

 | لع ذخاو لبنح نب دحاو نيعم نب يحبو نيكد نب لضفلا مي ابا عمس
 0000 00 ان ييز ادع ن بسن نم بنا
 1| يف 000 ةنس لاوش يف تامو يحمبا مالس نب دم نع بدالاو يبئادملا
 لاق بيطملا هلكك لذ ركَذ ةنس نيعستو عدرا نع هللا ىلع دمتعملا ةفالخ
 فرعأ الو لاق هتدئاف رثكو هفينصت نسحا يذلا خيرانلا باتك هلو

 || انا طقس لعل (4) ةركب يضلا (*)  ق : يضلا (5) و. ق : يضلا .(1)



 هش *( قيشر نب دمحا  دوواد نب دمحا ©

 ظ * هلا تاتك_ ةماشلا هيف نيلي ام ناتك هابل« تاتك 00 ١

 .رودلا باسح يف باتنك . ءاونالا باتك .ةحاصنلا تباتك 000 |١

 نادلبلا باتك . ةلباقملاو 00 دنملا باسح ىف ث حبلا نا
 ول لع دا بناتك ع ةاسطو ل تابنلا باتك. ريك |

 باتك . لاوطلا رابخالا باتك . قيرفتلاو عمجا باتك“. يناهلس ١ ا
 ةلبقلا باتك . قطنملا حالصا باتك . ربجلا رداون باتك اياصولا |

 رم كاس ري ناضنوبالاق.فوسكشلا 0 لاوزلاو ا
 *( يسلدنالا قيشر نب دمحا »< ظ ظ

 ديهش ين يلاوم نم هوبا ناك لاقو فدا هرك ذ سابعلا وبا بتاكلا ||

 ِ 0 هيف زربو بدالا بلطو ةبطرق ىلا لقتناو ةيسرع وه اشنو

 | 0 مدقتو هتباهن ىلع قفتملا طلخا نسح عم لئاسرلا ةعانص |
 ةلزنم لبا ايبدلا ةساير نم غلب و ثيدحلاو هقفلاىلا لامو مولعلا رئاس يف

 نم لك ىلع يرماعلا هللا دبع نب دهاجم شيما وبا قفوملا ريمالا همدقو
 ةحيصنلاو ةقثلاو ةدوملا نم هدنع كلذ هل تدكا بابسال هتلود يف |

 أ لدملا رظن اهق ناك يتلا ةبهلا روما يف رظنب ناكو ةاشنلا يف ةبحسا

 مريؤبو نيحللاصلاو ءاملعلا عمجبو ثيدحلاو هقفلاب لغتشيو ةسايسلاو ظ

 نم هارحم يرحن نم ةسايررلا لها نماعأر اموهدهححررس ١ حاصيو
 نيعيرالا دعب تام ةردقلا عم هن فرع ملحو عضاوتو ةطرفم ” ةبيه|

1 

 )١( خح (5) تسربفلا يف ةروك ذملا ريغلا بتكلا ىلع مجتلاب اساع دق :

 ١ ةئيه عم يبضلا (5) عفرا يبضلا (4) قبسو ىق : يبضلا () دصر



 ١ يرونبدلا ةفينح وبا دوواد نب دمحا 6

 لانس هاذا هنو ةجروف نا هشرب ملام هيف لاقف  1١داس
 سابعلا ابا نا اومتز ةءاكلا هذه ةجروف نبا درواف باوملا اذه |

 لرا) ناهام ن. نسل ارئاز روتيذلا دؤو دزإلا ١ لضفو هلعيإ ”

 ظ نع ملص يبنلا, لا ين" كمن ةمثحلا ةاشلا ام خشلا اهيا ىسيع هل لاق همالس

 ١ دهاش نم له لاقف ''”ةبحللا لثم نبللا ةليلقلا ةاشلا يه لاقف اهل لك

 زجارلا لوق مذ لاق
 عيش ال 1 همت ديلا لآ نم قين ل

 1| خبشلا ابا هل لاق لخد الف يرونيدلا ةفينح يبال نذأتسي بجاحلاب اذاف
 | ار لع تمنح ىلإ يف لاقف اهبل لكا نع انيه .يتلا ةمئجملا:ةاشلا ام

 ينعي قارعلا لها خيش اذهو لوقت فيك لاقف اهافق فلخ نم تحنذو

 نيتيبلا هدشناو نبللا ةليلقلا يهو ةبحللا لثم يه لوي دربملا سابعلا أيا

 1 هعمس ريسفتلا اذه ناك نا ةفينح ابا مزلت ةعيبلا ناعا ةفينح وبا لاقف

 خيشلا قدصلاقف هذه امهتعاسل الا ناتيبلا ناك ناو هآرق وا خيشلا اذه

 |١ عاش دقام يرك ذو قارعلا نم كيلع درا نا تفنا ينلاف ةفينح وفا

 ]1 تملا كرو رارقالا اذه هنم نسحتساف هفرعا ال هنع ينلأست ام لواف

 نع لكس طق بيطلا وبا ناكن ا ىلعلا هّللاب فلحا اناو ةجروف نبا لاق
 اديزتم الا ناكن او ينج نا هاكح يذلا باوملا اذه باجاف تببلا اذه

 | دارو للا رفغو هنغ هللا فع ةيغذب ام يف الطبم

 بتكلا نم هلو لاقف ميدنلا قاحسا نب دمت ه 0 ل

 ةبحللا ق (5) 741:١ لبنح نبا دنسم )1١(



 ١ #*© يرونردلا ةفينح وبا دوواد نب دمحا + /

 ةلاترلا هديه 401 اقل يذلا خيشلا اذه مهدحا موعم دحاو طا أ

 وبا يناثلاو رحب نب ورمع نامثء ابا ينعا ةفلكلا هذه
 ةركح نيب ممج لاجرلا رداو: نم هناف يرون.دلا دوواد نب دما ةفينح

 اذهو ؟ مكحو ءاورو مدقو قأس نف لك يف هل برعلا ناس و ةفسالفلا ا
 اماف كلفلا رارساو مويا لع نم رفاو ظح ىلع لدب ءاونالا يف همالك ||

 عابط لعو يود. ىدا مالك ضورع يف هيف همالكف تابنلا يف هءاتك ا

 اذإ رشع ةنالث غلب اباتك نارقلا يف هل نا يل لبق دقلو يبرع حصفا |

 هردقةلالجو هدهزو هعرو عم اذه طمنلا كلذ ىلا قبس ام هناو هتنار ام |

 لبس نب دمحا ديز ونا ثلاثلاو هل حو هلاسو هيلع قفوملا فقو دقو '

 هل دجو هنا نظي الو لوالا رصعالا يف هيبش هل مدقتب م هناف يتلبلا |

 يفو مولعلا ماسقا باتك يف همالك عتصن نمو هدلا ب يف ريظن |

 ةريسلا رايتخا باتك يفو نارقلا مظن باتك ينو ممالا قالخا باتك !١

 هناو روصلا _ هنا لع هن“ هد و ةئع لاس مع هءاوجوه:اوخا ىلاهلئاسر يفو

 ناو هاوس ةعيرشلاو ةنكملا نيب عمج نم سانلا يف يور امو ءارلعلا ملغ |

 دحاو لكل درفننا بحي انكل امهرابخا انيلا ترصانت ولو ريثكل هيفلوقلا |
 3 ب _ ظ

 انمشج هبيساو

 أ. د

(2 

 : ص (*) انئمسح لصالا (#”*)» _ ق:ضش (؟) ادشنا قأ ف 0

 7 ص يدحاولا حرش عم ينتملا ناويد (5) هدبو ق (©) سو ق |



 ١١ يروندلا ةفيتح وبا دوواد نب دمحا 6*

 باتك ررظ ىلع كلذ تدجو ؛8+ ةنس ىلوالا ىداجج يف تام هيكحنو

 وبا دوواد نن دمحا تام قيتع باتك يف تدجوو هفينصت نم تابنلا

 نم يتلا ةخسنلا لهظ لع تدسعبو مث«. ةنس لبق يرونبدلا ةفينح ||
 دمحا ةفينح وبا يفوت ةفينح يفا فينصت نم تابنلا باتكب حبسملا نا

 /؟ةنس ىل والا ىدانج نم نيش عيرال ننالا ةليل يروئدلا دوواد نا

 نوراه نب نايفس ن دم هللا دبع يبال تايفولا باتك يف تدجوو |

 لرب دما ةفيئح وبا تام يدادغبلا يبابرفلا 0 نا رفعج تل نبا

 يف نايح وبا لاق *783 ةنس يف تابنلا دك ساص دنتو ن دوواد

 تاق لاق تلقت هيف بارا ال يذلا هطخ نمو ظحاملا ظي رقت باتك

 ددع نم ناكو يديبزلا دومح نب هللا دبع ينعي يسلدمالا دم يبال

 ساي يف انءاحصا تفلتخا دق رك ذ باتكلا اذه يف هلو يفاريسلا باحصا
 عقوو تابنلا سحاص ةفينح يناو ظحاملا ةغالب يف يفاريسلا ديعس يا

 لاقف !ههياعو امل ملا نع يسفن رقحا ان لاقف كلوق اف كنكحم ىضرلا
 يناعمو ةيليس ناهعوباو ةرادن رثكأ] ةةينح وبا لاق لوق نم دبل

 برعاو بذعا ةفينح ينا ظفلو عمسلا يف ةلبس سفنلاب ةطئال نامع يللا

 هب ذخاو هدقتعاو لوقا يذلاو نايح وبا لاق برعلا بيلاسا يف لخداو

 ١ | نالقتلا عمتجا ول ةثالث رخانو مدقت نم عيجج يف دجا مل يبا هيلع ماهتساو

 |0000 003 مالح يف ميئاضف رشنو ميحدمو ميظي رق ىلع
 هقحتس ام رخآ اوغلب امل الاوزب هللا نذاب تا ىلا ايندلا ىدم مهلئاسرو



 ١ م دوؤاد ني دجحبان ريرعلا الاخت نب هناا ]#

 نيسملا ةربقم يف نفدو نينس علرراو ةنس ةبام نبا وهو 78+ ةنس نابعش

 نب نيسملا ينعي مهمئاح نم ناكل ليئازسا ينب يف ناكولو لاق ذاعم نبا

 يرهزالا طخم تأرق#*لضفلا نب نيسملا :ةجرت يف هلكك لذ رك ذ لضفلا
 لوقت ينزملا يلقعما هللا دبع ابا تعمس يرذنلل نامإلا مظف باتك نم
 لوصا ينارعالا نبا ىلع ضرمعا تنك لوقب ريرشلا ديعسابا تي

 سلاجلا يف تيبكلا عش رضحا ناو هيلع ضرعو السا ٠000
 ابهف دافا يتلا تكنلا تظفحو هضرعب هتظفخ لاق اهرضحن ناك يتلا
 50 ايف يلع ضرعت / امون يبارعالا نايل لاقف

 دءاوفلا نم هيف تدفا ام تظفحو هضرعن هتظفخ نالف كيلع هبصرع هل

 لاقو * يجف تكتلا كلن نم هفرعاو هدشلا تلعجو يناعملاو تكتناو

 سيلا 'ىرصا تيد نع فلد وبا ينلاس ريرضلا ديعس وبا
 ةرغصت ضايلا ةطاتلا 3

 فاضيفا لاق يه يه تلق لاق اهريغ ما ةاناقملا يه ركبلا نع ينربخا لاق
 ةّرخالا ْراَدَلَو ىلاعت هللا لاق دق تلق نءاو لاق منذ تلق هتفص ىلا 'ينثلا ]

 يف لاق هنا كلذ ىلع ليلدلاو اهنيعب يه هو ةرخ الا ىلا رادلا فاضاف'

 رب رجل هتدشناف اذه نم ىنشا دسزا لاق ٌةَرخ الأ راَددلاَو ىرشا )0

 لاجدلا روعا ةعيش لالضك كلضا نويقلا ىوه نا سضاي
 د دندو نب دوواد نب دمحا »+

 نع هذخا رثكأو نييفوكلاو نييرصبلا نع ذخأ يرونيدلا ةفينح ون

 هءورب اف ةقث ةبوار ابساح امجنم اسدنهم ابوغل ايوحن ناكو تيكسلا نبا



 6 ريرضلا دلاخ نب دمحا © ٠ انهن

 لجر ةثام ىلع كلقع مسق ول هنا اما هتمشتحاو كمشتحا نم كبحاصل

 ررشلا نين لكل (ذخ نا :ليقو القاع بنما لجرأ لك راضل
 ونا ناكل اق. يراضفلا ينثدح لاق ثدحو .* هسا يف فاد يبا نيبو

 نيبو رهاط نب هللا دبع داوق دالوال نيدؤملا راتخم ريرضلا ديعس
 كلئالوا-! م مهدبا نيب نم دبعتبو مهملع فوطبو مهقازرا رادقم

 هل لاقف نييدؤملا كئلوا ضعن نيسملا ناديم يف امون هلبقتساف ”نايبصلا

 نم لاقت ًامالو افلا هيف دز لاق خايذاش نم لاق كبجو نبا نم نالفاب
 لاقف كليو فرملا لوا يف اهدز ارذغ مبللا ديعس وبا لاقف لاخايذاش

 ' ادرك اهردن ىف لات كفور م كادص مص لاق خايذاش مال فلا

 باتك يف 5 الا ثدحو *ىدص ىغاص وهو هريغ د لدبو فرص

 امل لوقي يبا تعمس لوقب يربنعلا دمج نب ىبحب ايركز ابا تعمس روباسيي
 دعلا هلوانو 7007 ةنس يف ناسارخ ةالو ىهاط نب هللا دبع نوماملا دلق

 يف نينمؤملا ريما ينفعس لاق ةيضققم لاق نينمؤملا ريما أي ةجاح لاق هدب

 يلجملا لضفلا نب ”نيسحلا لاق مه نم لاق ءاملعلا نم ةثالث باحصتسا

 الا دع لاقف َكِلَذ ىلا هءاجاف يثرقلا قاحسا وهاو رب رضلا ديعس وناو
 ا نه لاق قاع ىليط ناسازخ ىف سيلف نينمؤملا ريما اي سيبطو

 تيلخا دقو هتسملا امم كانفعسا دقل سابعلا ابا اب لاقف يواهرلا بولا

 اهب عاتباو روداسيف# لضفلا نب نيسحلا مدقق لاق دارفالا نم قارعلا

 يف تام نا ىلا يتشو معلا سانلا لعب قبف ةرزع باب ةروبشم اراد

 نسا قلاك) "اننفلاق (6)



 ١١ :* ريرضلا دلاخ نب دمحا اع

 دقتعتف ارسؤي, ل نيروفوم اهرو اهنمانم ىصقا:ةينرللا ىف

 ىلع كلذ انركتاف باوجلا اذهب كلسفنل ئضرتا خييشاي لاقف افتك اعيددا

 كدنع اف اندنع يذلا اذه ديعس وا لاقف ضعب ىلا انضعل رظنف نونحلا |

 ملا« العف اعنال امهدعب اهلعف لثمب دي دقعت لو ابا خيشاي ىبعملا لاقف ||

 رءاشلا لاق ام دحا هلعفب

 0 'يهودع | ءاداس امم يخل اذا موق

 رصقت لو هنع لطن لف ىدنلا باث هللا هسلا

 هلوق لوالا نم بررقو هل تقاخ يا
 مدق ىلع امدق نودعصي ال مالا ريخ ن ه جحد مون يبوق

 ملام الغ ناذهو دا بقع ىلع نوأطي الو سانلا نومدقتب مهنا ينعل

 مل هباحصا نم ماختسإو هنو نخآ بلو ديمس انا أب دقلف دحا هطعب

 نرم سانلا نورغلو نوردصتب لوم وهو جرخو هسأر نونجلا ىطغ

 ملف هانبلطف سيلبا هنظا يناف هوبلطا هجو رخ دعل ديعس وبا لاقف مسفنأ

 ديعس ونا ناك لاق يناقمرشلا رذعج ونا يندح يفاشلا لاق * هب رفظن ||

 فلتخي نم دنع لك اي امنا هل فيغر سأر رسكي ال اكسمم ايرثم وبرشلا
 صاط نب هللا دبع سلجم اموو رضح القاع سفنلا بدا ناك هنكل مهلا |

 هللا دبع ةصاق متللاك عطقو رشق دقو ركسلا بصق هيلع قبط هيلا مدقف

 هاوفالا نم محرت ةظافل اذمل نا ديعس ونا لاقف هنم] وانس نا رداط نا |

 سيلف لوانم' هللا دبع لاقف هللا هددا ريمالا سلجم يف كلذ هرك أ الإ |

 هوادع هباوص )0(

2035) 



 ١٠١ ريرضلا دلاخ نب دمحا 6

 روجسبعلا وبا لاقق كلذ مزجعاف نوفرعي ادوبشو ةنيب مهأسف
 بيراعالا ريغ انل دوبش الف انل نودبشد ادوهش انم غبب نا

 ]| بوللاوذزخلاضرانيبهرادنم ةفرعم رواسي ينبت فيكو
 لاق ىهزالا يبا نب دمح باتك يف يرصبلا مالسلا دبع طخ تأرق

 (| انك لاق بهو نب ناهلس نب هّللا ديبع لاخ ميهاربا نإ بهو يادح

 | ةفللاب اماع ديعس وبا ناكو فوفكملا ديعس يبا سلجم يف روباسينب اموب
 ساجملا لها نم ةعاجج ىلع طقسف ق لها نم نونجم انيلع جه ذا ادج
 || نم انتقل دق ةقا نا كشيال ديعس وا ىئوو هتطقسل سانلا برطضاف

 اآ 0 دخلا لاق للا ١ لق تونجملا كار الف ةميبس دؤ رش وا رادج طوقس
 | ينوجرخاو نايبصلا ءالؤه يناذا .عدن ال منيشاي كلسر ىلع نيملاعلا بر

 || هنم ”' اومنتما ديعس وبا لاقف يريغ نم هنسحتسا الام ىلا يعبط نع
 | ملكش ال ةعاس "” قبكسف انفجر و ناكم نم اندربشو انبئوف هللا ؟ افاع
 || ةديصق ةءارش انضعل ادّاو ةرك اذملا نم هيف انك ام ىلا ندع نا ىلا

 ظ هلوق غلب :ىتح يميَقلا "" يرح نب لشهن رعش نم
 دب امهءارو دقعت مو اف بناج لك نمتوملا اضاخ نامالغ

 طيسأ توملا نم هوركم هاتليس هنا د الف.انرق انيق ىتم

 ' ]ل الو ىملا زوابك "يراتلا ابنا اي تق لاق ىح تبيلا اذه يتسلق
 | لاقف لوقلا نع رضح نم كسماف دب اههءارو دقعت لو هلوق ىنعم ام هنع

 ٌْ ا ايمر امبما لوب ديعس ونا لاف هب ىدنتملاو هيلا روظنملا كناف 0

 0 بازل وة رب رج نب لمت ص() نونحلا طقس هلغل:(*) اوعتما ق (1)
 كظ



 ١ 6 ريرضلا دلاخ نب دمحا +

 هدب هلواتف كدب ينلوان ديعس ينال لاقق هضرب م هناكف ءايدالا دحا |

 ىتح ديعس ابا اي اذه- لدتك ١ هل لاقوهعاتم هفك يف خيشلا '” هعضوف ظ

 يناقمرشلا ناملس نب دمت رفعج ابا تعمس:لاق مثرصبنال كاك رس

 ًاطخ فرعت نا تدرا اذا لاقي: ناك لو ريرضلا ديعس ابا تشم 0

 يف ديبع يبا ىلع درلا :باتتك, اهنم فيناصت هلو هريغ سلاكل كذا

 دمحم سابملا وبا يثدج يمالسلا لاق تايبالا باتكو ثيدطلا ب
 ةثام غلب دق ناكو لضفلا نإ ين يد لاق يراضغلا دمحا نا أ

 ةعامج هعم 0 ووباسف 3 هللا عة ةنمس نإ رمش

 مهريغو ر رمادا واي ةنيوملا ل روحسيعلاوب ' 22 ,

 0 نانو ملا كثالواب 2 هداوق - سرفتف

 نإ ىارتلا د 0 اماما مهم راصف رهاط نب ادب عما

 دعت" امل نإ ينارمعالا نبا غلبف هنع دخاو يناسعالا دايز نب دم هللادبع ظ

 ةيناسارلا نم هيقل نم ضعبل لاقف هيف يتفب امم ةريثك ءايشا هنع يور,

 ريغ كلذ نم هنم اولبقت الف ةريثك ءايشا ينع يوري ديعس ابا نا ينغلب |

 هححسو ىلع امهم اد نضع ةماف ةناورو جادسلا راس ا هيورب ام |

 اوناك نيذلا بارعالا ضعل مصتخا لاق همع نع يراضغلا نع ثدحو |

 رو.اسيفب .ةظرشلا .تحاص ىلا مهي ةقالع يف رهاط نب لل دبع ملا ظ

 سجساع ص (0): عضوف هلعل 6
 سلا

١ 

 ظ



  1١18دلاخ نب دمحا  نيسحلا نب دمحا ©

 لوقت انبحاص سلا

 يناذمه نا تروصت نا يلقع.ةكاكر ىلع يبت ال
 هللا ديبع نب نيسملا ن دما #

 ءالضفلاو ءابدالا نم ناكيراضغلا يدسالا هللا دبع نب ميهاربا نبا
 هت رط ىلع ةلّمم نا طخم يرزب طخ هلو ءايك ذالا

 ظ *(ريرضلا ديعسوبا " دلاخ نب دمحا اع
 | وفلل اي رك ٠ رف ن دنا نينمملا يلا دئاوف يف تيأر يدادنبلا

 نب دم ىسوم يبا ريسفت يف تدجو هروص ام لمجلا باتك بحاص
 ١ اندح مزاح نب دم ريرضلا ةيواعم وبا ين دح هعمسا لو يزئعلا ىتثما

 هانرك ذ < يمالسلا هاهس دقو هامسا اذكه اص يبا نع ىور ليعامسا

 هللاو هل افاوم رخا عضاوم يف هتبأر ينال حصا هانجرت يذلاو ةمجرتلا يف

 دادغل نم همدقتسا رهاط ن هللا دبع ن صهاط ناك يرهزالا لاق معا

 دوعن قلو رداونلاو يباعملا ام الماو روباسيف ماقاو نوتاسرحالا

 ممدروتسا نبذلا ٠ ءاحصفلا بارعالا قلب ناكو يبا معالا نءاو ينابيشلا

 نم تلقنو هناقثوي ميلا و اا وش ناكو مهمع دخاف ديانته نهاط نبا

 قيمبلا يمالسلا دمحأ نب نيسملا ىلع يبا فيلأت :فيرطلا ان بايك"

 ] ديعس وبا 00 اود دقو ناسارخ ةالو باتك ىحاص

 | يف درواو هيف طلغ ام ةلج ثيدحلا بير نم ديبع يبا نع ريرضلا

 ناكو رافغلا "' دبع نب هللا دبع ىلع كلذ ضرع مث ةريثك د ئاوف هريسفت
 )١( :ص (9) 7ص تسرهفلا يف اذكو دلاخ يبا ص ق 



 ١ 6 يناذمطا نيسحلا نب دمحا

 كسا ليقو ةلاسرلا دهع ىلع ءأ م 1 يف تام نمل ىبوط لوقتنو

 لوقي ديبلو ةيلهاجلا يف مأ "' ةنامالا تبهذ دقف "'' ةلاحراي
 برحالا هذ ع يف .تيقبو مهنانكا يف شاعب نذلا بهذ

 لوقي داع وخاو كلذ لبق مأ
 ”دالب دالبلاولهأ لضالا اذا -اهنحاتكو انك اه دال

 مالسلا هيلع مدآ لاق دقو كلذ لبق مأ

 حيبق ربغم ضرالا هجوف اهللع نمو دالبلا تريغت ]
 ءامّتلا ْتمسَيو ايف دعب ْنَم ايف ل لوقت ةكئالملاو كلذ لبق مأ

 هتيسل ام **# هْناَش ىلع قيفش هلاقل ىلا ريقفل يل هخب وت ىلع يناو *** |

 9 نم دننحأ قرع ارائم ”انملسةلك "لك نازل ١ الو

 ينكلو #4 هب هتمدخ تتغال هللا نوع ” يمالكل تفرع ولو

 ناعمتجم الق نانثاو « «* ان تدر انتعاضب هذه لونت نأ تيل

 يباسارخ يناف ةنيطلا يباسارخ 5 مل ناو يناو ةباسنالاو ةناسارملا ظ ْ

 تبش ثيح نم ناسنالاو دلو ثيح نم ال دجوب ثيح نم ءرملاو ةندلا |

 عفترا ناذمه ةدالو ناسارخ“”"ةبرتىلا فاضنا ذاف تبني ثيح ”نمال ||

 يتانه ىلع ' ' ينامحيلف راجح يناملاو رابج حرملاو فيلكتلا طقتسو ملقلا | .

 لئاسر ©*) ةمامالا ق (*) ةنالفاي ىتكسا لبق حتفلا مويو لئاسر ١ )١(

 انباع ق (5) لك لعب لئاسر (9) كامل تلاق دقو لئاسر (5) نامز نام

 ضرالاو ق (0) يناتكل لئاسر (4) اران هللا اهئلوخ ةمعن لك ىلع لئاسر (/)
 ينامتجلف لئاسر )١1١(  لئاسر (19)



 أ« يناذمطا نيسحلا نب دمحا هي ١

 هعالا ىف يف حدقلا و دش قدا ةبيغلا» نم اك

 همأ اضل هومولت الف همالا ءانمآ مظع مو

 ةضرل 000 ةكلط هضاب لذ ال كل ان
 هيظح قطصملل نكت ملا هيجلاو ةريفلا طقاس ا
 ايلعه هنا ةلنا -ةيبخم ٠ امزراوخلا ىنع ينع مغلبم نم

 اسلامه تلقا طر. ان اجل هنم انيرتشا "دف

 الخ 5 ب يذلا د ا

 رامضملا :كفقحا امل ."تلقؤ

 المجا دوقت ىرملا يف كلام
 الخلا ينام همعطا اللا يفو

 راصلالاو  عربالا قد تفتحاو

 رام مأ حم ليلا داوعلا 05 اذا .ىيرب .-فوشس

 الفأ. نامزلا هلق" لوق نب مامالا خيشلا ًاباوج هلعم ىلا عيدبلا بتكو
 17 ننام ا رخ | اننأو دقو ةيسابملا ةلؤد يفأ ااص ناك ىتم لوقب

 كنا اهرابغاب لوشلا عسكت الام .اهرابخأ قو. ةيناورملا ةدملا ف مأ

 ةيب رحلا نينسلا ما ”” متانلا نم يردت ال
 ىلكلا يف زكري راو يىلطلا يف دمخي فيسلاو

 الر نالدقلو القلاب رجج تدبمو
 ظ ةيميتلا " مايالا مأ لوزنلا الا "”لوزيلا دعب له ”لوقنف ةيودعلا مايالا ما

 | الفلا يف لئاسر (5) :  لئاسر (*) اطوا 2١5 ص لئاسر (*) دقف ق )١(

 | مكنم ةريثعلا تيل لوقن ىلعو ةيمشاطلا ةعيبلا مأ لئاسر (0) البركو نائرحلاو
 | مأ زاجالا ىلا نويعلاو زاجحلا ىلا ريفنلاو ةيومالا مايالا مأ سارف ينب نم سأرب
 ةفاللا لئاسر (7) ق يف ضاس (5) لوشب اهبحاصو ةيودعلا تارامالا



 هدامشلاو ةوعدلا يف هبأب

 هماعإلا ةلوتم رق هس 5

 ةماتش ان مة كسلا

 قطصملا هيلع ىلا اما نا

 ىرولا هيلاعم ىلع تعمتجاو
2 

 يمولا ايح ىتستسا همسابو
 هف رزصلا مقلي مل نم ناس

 هف ترطقأ نوأماي لإ

 ىضنرملا نينمؤملا ريمأ بتنا

 اضرعم .انخلاب كوعمس ول

 ردقلا باك اي هك كليو

 رمثخاو جحو ماص نم ديس
 اقوراقلا»و قيدصلا احم نمأي

 اون انيلع لبط ال تضم

 نيزخشلا ىلع نمطلا يف كلا
 نيعلا ني“ ربظلا نهاول

 همولغمللا كتساب تلغش اله

 هموشوملا ةنجولا كتم اله

١١ 

 هداعلا دعلا ةراغلا ف هسأن

 هدأسو الاب ربقلا ف هسا

 هنمانا ىلإ -تيضفا هوس

 نا الو كاوأم تسل

 ىضنرلا !جىمولا . هالاو ريغ
 نزعل ههر> ةقيلخا هراحال
 ضررا ةحار هتعبابو

 يمز راوملا وجم هرضام

 هلحأ و ارح هادلعن و

 ىضرلا ىسوم وا قداصلا رفعجو
 ىضتتنملا ماسحلا كنع اورخدا ام

 ويم باتغت نوم 58 كام

 0 ل الإ كداحلإب حرص

 اعوس موق دنع مهب مك

 نيرونلا يذ ديسلا يف حدقلاو

 نيحلا دع نيحلل ضرتعم
 هةهموشنم اهلمحت ةماهو

 ظ هموريس لكلا ىرتشم ' نع



 ١ © يناذمهلا نيسحلا نب دمحا *

 هلا سرتسا »ل ل ىفالا نشكر[ الو ةزك ذم الا يناغايش زرطا الو |
 نايبلا باتكل تلواطتو يلوصلل قاروالا باتك تددر دقو من هلضف !

 لاقو * هءأر هه لضفتلاو لضفلا يف يديس ذاتساللو ظحاجلل نييتلاو

 ظ هل تيور ةديصق نع هبيجنو يمز راولخا وجمو ةرامصلا حدع عيدبلا

 مهملع نعطلا يف
 هن اكلاو. : ممل 0

 هءاصلاو اصلا كلل

 هعيشلا ءاربكح اب اولمات

 كسا د منت
 هلاسرلاب قددص نم فيكف

 هل ىقتعلا 5 دب

 هفيقسلا يف ممججأ نم ماما

 هفرشلا ها نم كيهان

 اراحبلاو مشلا لابجلا 00

 اراطقالاو قافالا يعتساو

 رانلا تيبو سرفلا لس م
 رثأ الا دام كلانا ىذطع ف

 هاوق نم مالسالا لئاسو

 هللا ىبواف دعولا زجةساو

 هعيقولا

١ 

 هللا زرحاو

 اذا ق 0 يدب, ق (0) هرعش ناويد يف درب مل ةزوجرالا هده (1)

 هن أيس ةيانلا ١ ةايمط

 هن أج ءاساف 23 ةذشأ

 هعب رشلاو مالسالا ةريشعل

 هعيبلا لهأو رفكلا عب 8

 هلاحم ال  قيدصلا كلذ

 ةفيلثتا» ه1 هتلغ ٠ افطق

 هفيلح يح ديك هدر يف
 ارانملاو ربنملا لئاسو

 راسخ اع قد! اريلغا نم

 هاوفالا لقت ىل

 وه الأ أودعق هل ماق < وه



 فلل #© يناذمطا نيسحلا نب دمحا وع

 يديس هركذ يذلا قوشلاو هيلا "” هتلج هلم تقطا ولو هيلع هتضرع |[
 انلقا ًاقوش انرثك او نيسيلا ريخضلا هننم هدنعو ريبكلا نيضكلا هنم

 نضفيل "لا هقؤش يف هاوعد قديصا:نا يديس دازا ولو اباطخ انا ١
 قد ظفالا قرااذاف دراو .ظمألاو دئاز ظفللا امناف يلع هبتع مح سس

 تتعلاو باتعلا قاض بملا قدص اذاو لضعللا

 ""بهرتلا هنم لاتقي ءرصا ياو يدوم جراف رشلاب الريخلابف
 هحخق اما نشخ هنكحلو نيل همالكو نسح هنكلو ميبق يديس باتع

 هنسج اماو ًاثيسم نكي مل نم ةءاسالا .ىلا سنو ارب بان

 اهنطابو رغب اهرهاظ ايندلاك يف رردلاك يه يتلا هيناعمو ررغلا هظافلالف

 يديس ءاش ولو يبو هربخمو يهب هرظنم ىرثلا نمد ىلع ىعرملاكو رضي

 ناسللاو لعفلا باوص نيب عمجو ناسحالاو ا

 عيدب وجم نم كل اشاح لوقلا عيد
 عينصلا وسال نم شد وع لوقلا نسا

 6 يمزداوملا ىلا عيدبلل ىرخأ ةعقر |

 دانجالا طخ ووضع نم نارا تابجوم يف ارصقم تشك ناو

 يظح الا سخنا الو يحدق الا يرأ الو يدلج الا ييرفآ ايف ياا

 هحدمب الا يتاقوأ رمعا اف كاذ عمو انه انه نلف ًامرج كاذ نك 0

 يف ةعوبطملا هلئاسؤ“ يف تببلا اذه يعزراوخلا دروا دق (0) تلج ق (1)

 لاعبو ينوم : ق ( قف ياو ) ةياورب ١5 ص ١ 9ا/ ةينيطتطسق

060 



 ١ يناذمطا نيسحلا نب دا *

 هيلع الا" :تقلح الو هيلا الا ”تقئر امل رئاظ ' يحانج
 ةقارقلاو ايسلا دلك رسال أو . .. :هرديوب زابنلا نممث اين“ كنحأ

 ْ 18 كادص 0 01 لع نها كدنع .ليضفلا نال: كاذو

 ْ * اهنع يزراوخلا باوج
 اذا يرب بايو ةيفاص اهدرو اذا هنمع هللا مادا يديسل يدو ةميرش

 أ هينجت بايثلا قرتخ ملو هبصعتو هتنعتب ةعيرشلا ردك« مل ام اذه ةيفاض ابلبق
 ١ ]| لوقأ "الو قدصالا دنع يتلاض وهف ءاخالا يف فاصنالا اماف "" هبصسنو

 | هيلع تردك نا وفصيو قرب 20بسحاص لظ ىلا قاتشمل ياو

 | || ةرشعلا نسحو ناوخا ناوخالاو نامز نامزلاو هلاق تيبلا اذه لئاق ناف

 1 لظ ىلا قاتشمل يناو لوقأ ىنكلو ناطاس

 نازيملاب كنم داو ىطععب, دهاج ةدوملا كدزاو لجر

 ناعم يم تلا كاتي لابس اوأراقاف
 1 ىكسشلا ه هللا 3: لدعلا حرت هر انصاف لضفلا نوحرتش سانلا ناك دقو

 ا 0 وان تك للمال ٠ كريدجا هللا هدب ا يقيس خيعلا ك5 هنم ال

 | ا | رئاملا مهلا عوقو اننيب مقوو رساكلا باقعلا ميا عل

 ظ يديس داز دقو يرعشالا سهذم ىلع زوج قيطي, ال ام ءرملا فيلكتو

 ظ هنع هزجت عم قيطب ال ام زجاعلا فلك هذاتسا ناف يرعشاللا هذاتسا ىلع

 | دق هيف امب لزأملاو هنم ةلاهتسالا عم بيغلا لع لهاجلا فلك يديسو

 )١( ناتيبلا (4) تعقو لئاسر (”)» ترط لئاسر (”) حانج لئاسر |

 الوا ق (5) هتخسنو (ه) ( ”ال ص ) عضوملا اذه ريغ يف لئاسرلا يف ا



 ١1١ © يناذمطلا نيسحلا نب دمحا +

 | تنك ناو '' دم نع ادمو عاصن اعاص هليكأ نا ياراصقو فت ل

 باقثملا يس برطضملا قيض ببسلا يعض بسنلا يعد بدالا يف

 ةقرطب هباحا .ةمدخ ىلا عزئاو "' ةقيشر ةرشعب هلها ىلا تماأ|

 دادولا يف 7 الداع "” ءاخالا يف « اةصنم طيلخلا نوكي نا قب نكلو ||

 ياض هللا هدنا يديس' ذاتسالاو داع تدع ناو راز ترز اذا |[

 سعاو لابقتسالا ثيدح اماق.©" ايناث لابقالا يف .يبشقانو الوا لوبقلا ل
 دعبو هنم هعقوتل مستم ريغ هنع قيض عمطلا قاطنف لاول لازنالا |

 ضراو ةنيب م ةئيعتم دولا 00 "" ةنيه لضفلا ةفلكف |
 الهو ابهدم يلافتلا :دوعضو ابك ل ىلاعتلا فوق راتخا لف " ةنيل ةرشعلا |

 مع دقو اهرمث نم ولملا ا" قاذ ناك اذا ةرشملا رحش نع ريطلا 0

 * حرق ىلع احرق '” هاكنو حرب ىلع احرب داؤفلا دك دق هيلا يقوش نا هللا |

 ساو ملعلا ثعاوب هتبذاجو لضفلا نساحم هتيعاد قوش وبف ظ

 6-5 مارك الاب الا قلت ملو ماظعالاب الا دقت لو ةرحا سو

 افج اذا هتذخاؤمو هتداعتساو * هتماعم نم ذاتسالا يديس يبافعتسا

 صصخغ الا سيلف اهمشهت لضفلا فلكن م هسفن ىنعاو '"' هتدازتساو |
 | ترعاول اناو يشن نم 2 اهعردنا ربصلا للحو اهعرجلا قوشلا ظ

 ءاخرالا ق (”) ةقينب هلها ةريثع لئاسر (”) دم نع .اعاص لئاسر )١(

 لابقالا يف ينفراصو الوا لوبقلا باسحلا يف ينشقان لئاسر (0) - لئاسر (5)'

 لئاسر (8] ةئيه اهقرطو ةنيل ةريشعلا ضراو لئاسر (7) ةئ لئاسو 0 ١١(
  لئاسر )*١( لالجالاب لئاسر )1١١( "لئاسر (١٠)'هواكنو ق (5) قاذزإ



 ا
 ١٠١ يناذمطلا نيسحلا نب دمحا «#

 | دارملا تدم او دارملا تلئف مهترواج دقلو ةلججو ليصفت ” لامجو ةقب رط
 ذب اندنع دجي دبع اه هلهاو ادحم تقراف "دق كا ناف

 ؟”" يتاعا ناف ةصاخ مهنيب نم يديسلو "' ةماع رارحالل يتين ملعب هللاو
 ْ ”ةيملا ىف اي ضيا تغلب ةرشعلا نسحن هيف يتبو هل يدار ىلع

 ' دوسو ةضراسلا ١ يع قبر رط ىلع عطق ناو دما ةفاسم تزواجو
 ْ رارطضاللا دس رايتخالا قب. رط نع ينانع ” يكرم ةلملازلا

 ؟" اهريدغ اوفص ناكر دكت اذا “ ةرارش ةفطن الا سفنلا اهف

 || ” ابتع بجوتساو اذ فداص اذا يديس باتع اذبف '” اذه ىلعو *

 0١ هلا كلل ١١ لاو ةّسمملا رثكتسو * ةدب رعلا انفلسي تما اماف

 أ | وه ام ىلا انب مجييلف "'' اهلثم لامتحا « نعانسفنا نوصنو ”” اهنع هنوصن
 000 || ١] 010[ لوقر ناهموسا تسنلو "'” هل لجاو هم هبشا

 0 هللا رن ْمْولا قلع تيرثتأل لوش نا هلأسا ناككلو نوما

 نيمحار محْرأ َوَهَو

 يمز راوخلا ىلا ةئلاثلا عيدبلا ة ةعقر

 ناو هرب ةعلخ سبلاو فصت مل ناو هدو ةعرش يديس ذاتسالا ٠ نم درا أنا

 )١( آو لئاسر : دق  ق (9) .لاكو لئاسر 00١00 00000007
 يسفن يف ام ىلع رهدلاينناعا نافذ لئاسر (5) ىهدلا لئاسر (5) ةفاك ناوخالل

 قرع ق (/) يترثع لئاسر (5) 1| تزواحو ةركفلا يفام هيلا تغلب
 )4( دعبو لئاسر (9) اهنيعم لئاسر )٠١( اذ انفرتقاو اشع انبجوتسا لئاسر

 ظ ' للا ب (14] كلايخا لئاسز )١1( كلذ نع لئاسر (1*) نخنف لئاسر (11) ٍْ



 ١١ *© يناذمطا نيسحلا نب دمحا ظ

 ىلاعت هللا ءاش نا قفوم دبش هولتب يذلا ىملاو دو هانعم يذلا |
 يز راوللا نم باوملا 1

 "” قلع َّنم ينم كرسام كءاسن ..قطاملام يتتفكع 00
 تفرصو هناتعو هبتع ومو هءاطخ 39 نسح نم يديس هلوانت ام تمهف |[

 هنسمو . نهد ةباانن نم  هنم واخي ال" يذلا رحضلا ىلا هلم
 زينا تلاع ا عضوم يناعج يذلا ها ديا رض مايالا نم

 ينلكتو مايقلا يف عز هايا يتقياضنم نم يديس هاك اماما هسفن ينام ||
 هيلع تردق ام ردق ىلع امايقو امالسو امالك هقح هتيفو دقف مالسلا در َ

 عفرال دك ا مساقلا يبا ديسلا ريغ هيلع عفرا مو هيلا تلصوو |
 ليجنالاو ةاروتلا ” هادهاشو لوتبلا هماو لوسرلا ”هودا نم لعا)

 مدع اماو * ليئاكيمو ليثربج هب ريشبلاو "” ليذزنتلاو ليروأتلا هارصانو ا

 سابللا امناو ارحن نارضي الو ًاردق يدنع ناعضي اف لاحلا ةثائرو لاما |

 ليلا ةميق فرعي ال نم لملاب لغتشي امناو ةرشق لب ةيلح يزلاو ةدلج |
 املاوقاب لاجبرلا فرمنو الالج نم ةيدراع ليلا فرعن هللا 030

 * مينع يديس ردص نرذلا موقلا اماو "'' املاوحاو امنال اب ال اهناعفاو ١
 ىادنو هرشع نسح ا"" فصوام قوذ يرمعل مهيفف ىلا ل

 ب ق(م) نسخ لئاسر (7)انه ءادم نيغ لئاسرلا يف باتكلا 1
 يولعلاتاكربلا انأ ديسلا الا لئاسر (7) هسفنق (5) اهيف ىق (5) يتلاةرخصلاق (4)
 .ب لئاسو (11) .:ليزنتلا هرصانو ق (10) 1اوانهاشو ق (9) هدج للا" 0
 ْ فمصو اكف لئاسر (؟١#) . لكاس ااا

 ااا ااا د” زائل 0_0 ةدددييااي - 7



 6 يناذمطا نيسحلا نب دمحا © ١ ١٠/ب

 3 يدنع أع هيلع يضفال يرقتسم ىلا همالغ ذاشأب هماعلا يلو وهو

 كو ةنغ فرصناف هيقتل دمحت مل هيلا عقتجا مث . هدحو ىلاعت هللا ءاش

 ةقيضل ىرزا 5 هءاعلو هدينأت 0و د هءاق ليطي هّللاو ذاتسالا ف هيلا

 عاونا ” هيب ىف لمعاف ب رغلا راطا ىف ةلقلا طابا برضي, '' هدجو نا
 .فرطلا فصن ءاءا نم ةّساضملا فانصا هل زازتهالا ىفو ةفراصملا

 مالكلا ل ماملا نع مايقلا ردص 6 عفدو كلا نطنكل ةراشاو

 ارزو هتلقتحاو ارعص ” بيئرتلا اذه .تابق دقو مالسلا در 00

 لاجل 0 باسو لاملاب ءرملا ناف اردع هلا و ار هتطلانو ( 11 هيطتماو

 "1 هتقماس ولو لآ لا بع زوتتا لامسالا هده. يفو لاخلا هذه عم اناو

 ةيغاث انيداو نا تلقل * ” عاسملا هتقدصو * باسملا هتشقانو باتعلا
 . 5 1 ل سال ا

 ْ فراعملا لوعتك الو فراطملا لو رجب موثو حاور هيغارو حابص

 لعفلاو لوقلا أمات ةيدناو مههوجو نايس هيك 7 مهفو

7 5 ' 5 : 0 5 0 

 لذبلاو ةحامسلا نيلقملا دنعو 2مه.رتعي نم قح مه.رثكم ىلع
 طحمو اببرق رشبلا لانم دجول مهلا ةبرغلا (””يىدبا ذاتسالاب تحوط ولو

 نم الع نا 0 6 هللا ودنا هءأرو اييصخ فيضملا هحوو اسحر لحزلا

 باتعلا اذه عقو هبيج و هنظ فاطعا عسو و هنيع نافحا فضلا اده

 لئاسر (4) لئاسرلا يف دوقفم () ١ص لئاسر (؟) يرس هيلا لئاسر )١(

 تدبو ق (4) هتيربت لئاسر (9) فئكتو لئاسر (5) هتسر لئاسر (©) هيلا

 00 ل1 01١ | ا لئاسر«(91) هتقدص لئاسر (12) :تسلو لئاسر (9)

 1 ||١ ىلع قوقولا. يف لئاسر (16) ٌتاوط لئاسر )١15( (تيبلا )  لئاسر (1)
 : ش هد . 3 تاثعلا اذه



 /١ ١ يناذمطا نيسحلا نهي دعا 0

 ا 017 ا 1 556
 لوس يذلا وهو كلذ ىلع رده نم تلقف ارعش سارف يفا ىلعروزي

 كعابر ىلا عابسلا زعت الو كعابب اهدي لضت ال كدبور

 كعارذ نف.تمطق نا نيم . .ىتا لع ىدنصلا "030303

 برا لانو .تلمف دق انالوم هللادبا تلق تقدص 0
 هساجم يف ناك هنا بحاصلا ةرضح يتاذمحلا عيدبلا ةقرافم يف ببسلا

 - .وستا ىاس ان عيدبلا لاقف | بحاصلا لاقف | بر هنم تجرفت

 ناك الحخ كلذ هئرواف تحتلا ريرص نوكي نا ىشخا سحاصلا لاقف
 عيدبلا اهتك ةعقر لوا تناكو .ناسارخ ىلا هدوروو هايا هتقرافم سبس

 هءاّم هللا لاطا ذاتسالا برقل انا '"روءاسين هدورو دنع ينزراوللا ىلا |

 ضفتنا ام « هئاقلل حابرالا نمو * رخل هب تلام ناوشنلا برط ام |
 درابلاو ءابهصلا تقتلا م  هثالو جازتمالا نمو * رطقتا هللب روفصعلا

 «بطرلا نصغلا حرابلا تح زتها مدي“ (هرازع )جاهتب الا نمود# بذعلا |

 قارعلا يتبصق نيب ام هيلا ىوط قيدصل ذاتسالا حاينرا فيكف |
 يف فيضل هزازتها فيكو " روباسينو لبجلا يتبتع لب ناسارخو ||
 لامج ةدلجو لامح ةدرب |

 | ”بارمالا ةرينم هيلع تركب باوثالا جهنملئامثلا "قو

 "بايع نب ثراحلا نب ةنيبعو ْ ا هعسرو لماهك

 هاب ص يف قبس دق (4) تحيلا ق.() نعت ةميتإ (9) نمو ةنإ | |١

 درو حرمشلا (8) ثر لئاسر (9) ناحرجو روباسس لئاسر (5) هرازل ق (6)|

 اهحراش هرك ذو لئاسرلا يف دوقفم تببلا اذه (4) مدكم نب ةعيبر قارعلا



 ٠ كاش نب منج 4
 موج مح مومُ مومغم موزبم مودبم إب لاقف تامملا ىنعم ام لاف تامملا

 ماذحلاو ماسيبلاو ماسلاو ماقسلاو مايملا نيب كنكرتال عيدبلا لاقف مورحم
 سوكعمو سوكنمو سومو سوحنم نبي تانبسلا نيبو ماسرسلاو

 حوسممو خوسفمو خودشمو خولسمو خوبطم ]رم تا الا نيبو

 عيدبلا جرف بوكتمو بواصمو بواسمو بولغم نيب تا ابلا نيبو
 لالجالاو مارك الاو “”لابقتسالاو ليبقتلاب هنومظعي يعفاشلا باحصاو

 الازذما لزخماو هتبب ىلا داعو سمشلا تباغ ىتح ينزراوللا جرخ امو

 هرم هناخ ىتح لوحلا هيلع لحن ملو هفرط ضفنخلاو هلاب فسكتاو ادءدش

 لضفلاو ا نامزلا عيدبو قيمبلا نسحلا وبا لاق: مر»ع ةنس لاوش يفكلذو

 نم امدؤيو دحاو عامس اتي نيسمح ظفحن ناك ظفاحلا نيسحلا نب دمحا

 ”0( 01 وان ٠ و ًاقينخ ارظن باتك يف رظنو اهرخاىلا انوا

 نب دمحا ىلا فلتخا دق ناكو م٠ ةنس يف ناذمه قراف اهرخآ ىلا املوا

 صتخاو اهراث نم دوزتو بحاصلا ةرضح دروو لمجلا يحاص سراف

 رواس» ىفاوو هيدل ةتعاضل تقشو روصنم ن دم دعس يبا هادخمدلاب

 يبا نيبو هنم ترجو وملا هل الخ ينزراوملا توم دعلو 78٠ ةنس يف

 قراف مث ةارم ماقملا أصع قلاو ةسهاصم يمانشحلا دم نب نيسحلا يلع

 ونا كح لاق "" سارف يبا رابخا يف يلاعثلا ثدحو سوره ةنس يف هايند

 00010 017 مداقلا وا حاصلا لاقلت يئاذمملا لضفلا
 نا دحا ردت ال نادمح نب ديعس نب ثراملا سارف .يبا ركذ ىرج

 )١( ةمشإ (”) لاقتسالاب ق 1:*



 ١١و * يناذمطا نيسحلا نب ذمحا

 خيشلاو 1 5 وبا خيشلاو 5: يريملا ركبوبإ يضاقلاو رفعج وبأ ظ

 طفلا اذه ىلع الوق نسيئرلا لاف ملكتملا ديشرلا وبا ظ

 هلامسو هضرا "” رظنملرظناو . هلم قنورب انل عيبرلا رب |

 هباورو هنأم لب هروذ نم ربنعمو كسسمم نيب برتلاو ظ

 عيدبلا لاق هداشنا نم غرف الف طملا اذه ىلع يمزراولخا دشنا مث

 مظن مث رعش لوقأ ال ين قالطلاب فلح الجر ناول سئئرلاو ريزولل |

 ترن لاقبو اذكل ترظن لاقب ال '”يمزراوهلا اهللاق يتلا تايبالا كلت |
 هيشن اذهو تانصخلاب ريطلا تببشو رظنمل رظناف تلق تناواذل 0

 تلق نيح تاينغملاب امهبش مث دساف ||
 هلاثغب ًايداش .ينتملا لثم. :٠٠ حداوص تانصخحملا لثرلا

 يف ثيغلاو هراخزت يف رحبلاك "تلق ( مث ) ءانغلاب فصون فيك تانصحم ا

 هقدصو باحسلاو رطملا ثيغلا عيدبلا لاف رطملا وه ثنغلاو هراطما 1

 يا انلع بيطلا وبا مامالا لاقف يبزراوللا ىلع اوكا نورضاحلا

 لاقو ير و لبا ميدبلا ماقق رعشاو لضفا نيلجزلا

 اولغتشاو سانلا قرفنو ءازهمسالا ليمس ىلع كلذ لاق هل ةبلغلا نا اودبشا | ٌ

 ظ عيدبلل لو ريزولاو ىرح دك ع ول ركب واو ماعطلا لواتتب |[ ظ

 نيب كنكرئال لاقو ميدبلا ىلا راشا يا مناف حجساف تكلم

 حس سس بسم : كم هس

 له لئاسر (4) ةعورل لئاسر (**) ىريخلا لئاسر (؟) ىبرحلا لئاسرو )١(

 امف يلع دقنا تلق مث قالط أدهب عقب ال ةعاملا تاق هبلغ هناا نول منا

 هذه نم لوطا .لئاسرلا ةياورو ا لاه ال لاقو تاسالا ذخافق تمظفا 1

 ااا

0) 



 ٠١١ يناذمهلا نيسحلا نب دمحا ©*:

 ه.اجاف هموي 0 هدنع ةماقالا يزراوملا هيلع ضرعف وعج ا 0

 ايهو ىمزراوللا نم أشحوتسم ءاسؤرلا ضعب ناكو يزراوخلا هفاضاو |]
 ا ءلم ًالضاف مساقلاوبا ناكو ريززولا مساقلا يبا ديسلا خيشلا راد يف ًاممج

 لاّتساف ملاعلا نيسحلا وبا ديسلاو يواعصلا لهس بيطلاونا رضحو هباها |

 اطوا تنبلا لها جتادم يف املاق ةديصقب نيسحلا يبا ديسلا بلق ميدبلا ِْ

 همايخ مهسرعم ىلع ن امزلا كرد اردنا

 يضاقلاو بييح نب مساقلاوباو ياطسبلا رمت وبا يضاقلا سلجللا رضح مت |

 ءابقفلا ٍبيطلا يبا مامالا عمو نابزرملا نب رصن وبا خيشلاو ميلا وبا |1

 دمس وبا خيشلاو هناحصأ عم يسجرسام لا رصن وبا رضحو ةفوصتملاو |] ||

 ادشلا امل ليقف هباحصا نم ريفغ عج يز راوخلا عم لخدو يناذمملا |

 ظ صيشلا يبا لوق لاونم ىلع

 ضاس هنورق داوس ىمرو ضاضع بود هب نامزلا قبا

 لاقف ينزراوكلا ردتاف

 ىدلبانا < شاق نم همم امايفاتا 0000000

 | اهم
 0 0 1 ليال  كتبتم سعاشب تبلب دقو

 ١ || هيلع دهشف هتلق ام ركب وبا لاف ضاغ ٍبئذ كلوق ىنعم ام عيدبلا لاقف
 لاقفاضغلا لك اب يذلا يضاغلا يئذلا ركب وبا لاّمف هلاق هنا نو رضاملا
 211 سيئرلا لخد مث اضغلا لك أي, الج بئذلا راص بئذلا قونتسا عيدبلا |

 )١( دقلو ... رداقتم لئاسر (”) ىلع ق (؟) ةمل ه8 لئاسر 1
 تفتح 9 قيام سلا 1



 ١٠١ * يناذمهلا نيسحملا نب دمحا # ظ ا

 كلضف ثنا سك يذلااف نادمه لها ةيد لضفن تبستكا١

 ىرحا ةحاّمسالابو قذحا '”ةيدكلا ةفرح يف تنأ عيدبلا هل لاف |

 لاوقلا دشنا مث مالكلا هعطقف قلخاو |[

 قيقرلا دخلا يف مطللا باق 2 هيضراع حسفنب انهبشو ظ

 تيبلا ناف تاطخا ميدبلا لاقف ةديصقللا هذه ظفحا انا يزراوكلا لاقف ||

 يو ةغيصلا هده ريغ ىلع[

 قيفصلا هجولا يف مشولا اناقب هيضراع جسفتس انهبشو ١١
 كيعفصا انا عيردبلا لاقف نيح دعل ولو كنعفصال هّللاو ركب ونا هل لاقف |

 يورلا ( نا ) لوق دشناو صا ادغو ل ادغ يرضتو مويلا ظ
 ةيفس 35 قوش ًايفس ا مش ثمأَو

 هتنتشلا !قوسفو هل بد نايم دقو

 ظ ميدبلا دشنا م
 أشا ال ا:صا تيقالتكش اذا ةءرغ راد ىونلا لوط ينتلزئاو |

 هلقاعا تنكل .لقع اذ ناكولو .ةيجس لاش ىح ةقعا

 داقرلا يلسو - سوفتلاو تاملالا(تنكسو) ١ سوؤرلا ب"
 اوقرفتف اوحبصأو روباسيت تافاينض يف ممتداعك موقلا مانف سولملا
 يعسو ينزراوللا ةبلغب 5 مهضعبو ميدبلا ةبلغ ع قل ضو

 7 ادلع ندتساو "كالو كتعاو عيودبلا هيلع لخدو علصلا امهس ءالضفلا ,

 ميغلا دعلو روم سكلا دعن عيدبلا هل لاقو ع أمو هبنذ نم مدقت (

 ةيدحلا ق )١(



 ٠١  9يناذمطلا نيسحلا نب دمحا ©

 قرأ لثمو قرا ىلع قرا

 «لاقو قابس اماغلا ىلا ناكو ركيروا ادتاف

 ولو 0001 يدبساب ةيدب تعدسإ اذا
 ْ قرخع تامدرتلاب ًاهوقم "رولا ق ليه تنللو كارا يلام

 | هللا لبق عيدبلا لاقف بجي امال ءيجع اكاذه لاقف رذتعا من نايا مظنو
 ” لالا كلا رأ 1 ]: ةننخ تافاق ني تققر كنكل كرذع

 ظ كضرفل ءاداو كضرق نع ءازج
 فرد 00 شاول قيضا كدنزف ركب ابا الهم

 قرحم له يترعم ران تب رج 2”ةحضف كت كافكو اقمحا ا
 |١1 لازن ال عيدبلا لاقق فرصن. ال هناف زوجي ال اقمحا اب ركب وها هل لاقف

 ١1 فرصتي الام درب نا ىعاشللو هعم فرصنتو فرصنن ىتح كعفصت

 ال مث يديساي تبيلا يف كلوق م اندوك اي تلق تئش ناو

 فيررشلا امل لامتف ةبلح يف ناضكرب ال نيظفللا ناف تحدق ما تحدم

 ينتملا لاونم ع اللوق

 اهديغا كابس رادد الها

 1 عيدبلا لاق

 ال003 1 الا ةنمو... اهدححم لازال ةبعنا-

 تأرق ام اولاقو عملا هبذكف نارفكلا ال ريملا ةلق دونكلا ركب وا لاقف

 انا ركب وا هل لاقف روفكل يأ دونكل هنزل ناسنإلا نإ ىلاعت هلوق

 ةيزخ كلذ لئاسر (") اهدنع لئاسر )١(



 ٠١١ * يناذمطا نيسحلا نب دمحا 6

 نرم موق يناذمحلا عيدبلا ناعأو مم ةنس يف يتاذمحلا عيدبلا رجح

 ةدايسلا بيق' ديسلا عم ركب يبا نم نيشحوتسم اوناكر وهاسين هوجو |
 ثعبف مفرتف ذاباقلم ىلعاب هرادو ةرايزلا ىلع هداراو امهس يلعوبا روباسينب :

 6 عيدبلا هل لاقف هتذمالت نم ةعاج عم ركب ونا رض هب وكرم ديسلا هيلا

 لاثمالاو دراوشلا تايبالا رك ذنو .دئاوف ساجلا القل كانوعو ا

 نفلاب ادنو اندنعام رستف انلاستو ”" كدنع اب دعستف كايجاتو درا

 نا مظنلاو تئش نا ظفلللا وهو كتيص هب راطو ا"همامز تقلا

 اهنم المت يتلا كاوعد هذهف تطشن نا ةهيدبلاو ترتخا نا رثنلاو تدرا |

 احادق زثلا يف“ لج لو هتس نيكل ظفلا نع بلا ١ ميحاف كاف
 لوقا يهز راوملاا هل لاقف ذاتسا اب كرما مالا عيدبلا لاقق كهدابا لاقو |

 ميدبلا لاقف | وُمْلا لب لاق ةرخبسلل ىبوم لاق امل
 كف ىفهميطم نوكي نأ نم ادعاضمو ابهذم ب

 هكلفو ضيرلارح ىلارظناف ربعم رطاولخاو رحب مظنلاو
 هكرمل ناحتمالا نذات ضرع ””ارصقم ضيرقلاف فاو |

  نيجبّتو ةرخافملاو ىلع يبا فيرشلا حدم اهبف ةريثك تايبا هذهو لاق ||
 لاقف فالغلا نم اهزرءا ام نكلو ايبا ضبا يز راولخا لاقف يبز راوكلا ا

  هيطغيف “7 رعجي هنال كنم لّمعا رونسلا نوكي نأ يحتست اما عيدبلا هل

 ينتملا لاونم ىلع اجسنا فيررشلا امل لاقف بارتلاب ||

 نم لوطا لئاسرلا ةياورو : هنامز يق (”) ابدنعق (”) 4١ ص لئاسر )١(

 ثد# لئاسر (ه) رصقم.... ىلاولئاصر (4 هددها



 * يناذمملا نيسحلا نب دمحا 0

 يجدوه حرطم ليللا حجو 5-0 يشرفمو تنعظ نا يريعل يك
 دوملا ميدت ال مل هل لاقو ارارم هدواع حيبتسم ىلا نامزلا هي بكر
 يف ناسنالا لثم هللا كافاع '” عيدبلا بتكق بدالاب عدن كبهذلا
 ىلا هقري نا ةنسلسأب ادا نم ليبسو رامتالا يف راجشالا لثم ناسحالا
 يدبو يداؤف اهو يدسج نم نيوضع كلما ال ترك ذ ام اناو ةنسلا

 سيفنلا قللخلا اذه نكلو "'دوفولابقلعتيف داؤفلا اماو دوما علوتف ديلا اما
 © مس ركل الا هلمتحب ال ميركلا قلما اذهو سيكلا ” الا هدعاسبإل

 نكمي ال بدالاو امني تعمج “ الق بهذلاو بدالا نيب ةبارق الو
 يا 0 |0000 ا هل ةلس نع يف هفرص الو ةعصق يف هدر

 * مط او لش عا ” انولخامشلا "”ةيم دج نم يل خبطت

 تمعفدو عج لف ماغ قاع ايد اجلا ىف تدشناو لبق ملف باتكلا

 نم يش ىلا: تديلا :يف جيتحاو“ 0 ملف ماجللا تاعطقم ماجملا ىلا

 تمفدو نفي, لف تيبكلا رعش نم تيب يتئامو اهلا تدشناف تيزا

 ناف عنصا اف عنقت مل تناو عفن مل جابكسلا لباوت يف عع دما

 ||| قرطت الا يتحارف ىلع كنم ةلاضفا يلا كفالتخا بس 0ك
 ا ] مساقلا يبا نب نسملا وبا ثدحو . مالسلاو يجب لا يحل

 | ىر دقو ينز راوكلا ركب ابا رك ذ دقو ةيمدلا حاشو كاكا 0 قيببلا

 ميرغلا لئاسر (5) الا _ لئاسر (”) دوفرلاب هلعل (5) 5١ ص لئاسر )١(

 عمسل 00 (4) تق :' لئاسر (7/) ةعح ق : لئاسو (5) 0 قا : لئاسر ))

 ب دخاي  تدشناو لئاسر )٠١( نود ىف (9)



 23 ه6 يناذمطا نيسحلا نب دمحا ظ

 ا هان قكافَم نع اهضتناو هردص عياتب نم ايطنتسا هنآك دي 1

 ضراعم يف رءامضلاو 1 راكفالا ىلا اهادهاو رااصبلاو راصنالل اهادناو

 هل مفرت الو عابطلا هلوبق نع وبذت اهرثك | ءاخ ' "ةيجبنع ظافلاو ةيشوح
 ةفلتحم هوحو ىف اهنناعمو اهظافلا فرص دا أهيف عسوبو عامسالا بجلا ظ

 رطقشو افرظ بود ةيدكلا ف ةيناشم ةناعن راب : هر ةفرصنم بورصو ظ ئ

 تقوو اهلجابسم فطغ ىنعم الو اظمل نيتماقملا نيب ةبسا م الا

 تتنلا ابا فندألا ماشه نب ىسيع امهدحا ىمس نيلجر نيب اهتلفانم ا

 كمضت ناعم ىف ردسلا نائفاّس و ردلا نايداهني امهلعجو يردتكسالا |
 1 2 درك 2 لأ ا أ

 لك ىلع اهنم فقوت و ةقي را لك اهنم ”” علاطتو نيصرلا كرحتو نيزملا
 ةءاورلاب اهدحا صخو ةباكنملاب امبضعن درفا اميرو ةفيطل |

 "”لصالاب ضايب انه ظ
 هنأت نم ةاره خيرا ىف ىف يماقلا رابخلا دبع نب نمحرلا دبع رضنلا وا 1

 7 ميدبلل دشناو |

 جرخا مل (نآ) يلع لعو يريغ هءاكر ءارو نمو ريمالا جرخ

 يح 3 "” ينلتكب ما 2(” يشينطوعدأ ايردأ الش | |

 يجزيد ما يبشا ما يبمهدا ما يشربا بكراا يردا ال تينا أ

 يجتلا اهارذ ىلا 3 الا ةيخ يلام ءآسصالا لا

 ناويد (7) هركذو طقس هلعل(6) علطتي ىرصح(0) اهضراعىرصح (4) ةيشوح

 ىحذتب ناويد 0( ىنلتكي ناويد (9) ىثمغض ناويذ (8) ١6 ض َ
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 © قاتبملا تسحلا دب ادعتا ,9 +٠
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 *  هريغ ىلإ ةعقر نمو

 دعسو يدق نع يملق هتمدخ يف زحشلا هللا دبا بون. نا ىلع زمب
 اهيإ

 يباكر لبق يباتك هب سنالا " عرشم دربو يلوصو نود يلوسر هتؤرب
 هج داخلاو ةليللا ام كلو

 حاجنلا كاردا لع 2سيلو ىعسا نا ليو

 فغش نكلو ناطيملا بح يق امو هرادج تلبقو لدا قرع
 داراو عيدببلا لاقو ناكسلا ىل 3 نكللو :ناردملا قشع الو .ناطقلاب
 هلوقك كلذ ريغ مدنع هانعمو دادغل لها لوقب «ضيمحتلا

 شسلرعالا 00[ 01 اتا... ؟"ةيصسراف رابخ تلخد دلو“ *٠

  ينضاملا نامزلا كاذ لعينمل ةداس لاجر اهيف "اسف اذاف
 يوحنلا يوسفلا يلعوبا اهنم يتلا سرافب ةنبدم اسف دارا هنا ىرب عماسلاف
 وبا هركذو . )0 لما لييفلا نيمااف نارأ انغاو

 راما لففلا |] ركذ دقو باد آلا هز باتك يف.يرصملا قاحسا

 00 15 هأتعب ىلا ااقلو هامش قفاو ميسا ياك نامزلا عيد

 3 راذ هقشعي ءاوملاو ًافطل هقرس ”ينملا داكن ضاولعا قس الا

 ' الخ نينكاراب ثرغا) ىدزالا دبرد نب نسملا نب دمحر كب ابا ىأر انو

 0 لا 2 نص لضفلاينا ناويد (#) ةعرشم لئاسر (؟) ١٠ص لئاسر(١)

 شماه ىلع ( ه ) طاغ كلذ نا توقاي لاق امم رهظيو اسن ناويد ( 5 )

 ركاسملا"]ق (564:)5 : ١ ديرفلا دقغلا



 هر *“ يناذمطلا نيسحلا نب دمحا »+

 يهتشد أم اهنمصو اهريغو 3 ةيدكلا ىف يردنكسالا متملا اب ارا اهلحت ةماقي ١

 يمز راولخا ركب ياذا نوف السا مش مث نيعالا ذاتو سفنالا |

 ناةباسللا ىف نكي ل ذا هيأ ولعو يناذمملا حبر بوب ًاببس ناك ام ظ ١

 ترجو هنارابل يناذمملا ىدصت الف هتلجاسمل يربني ءالعلا نم ادحا[

 نورخا فغو اذه موق بلغو تارظانمو " تاهدابمو تاماقم امن |

 تردؤو قاف آلا يف هرك ذ عاشو قاف "الا يف يناذملا ركذراط كل

 لاوحا هب تفرصتو وملا هل الخ ينزراوخلا تام الف قزرلا فالخا هل ا
 الا ةدلب ةيزغو ناتسجسو ناسارخ دالب نم قبب ملو ةريثك رافساو ةليمج َ

 ىرسو هنونب رطمتساو الا ريزو الو ريمأ الو كلم الو اهر ىنجو اهلخد |

 اهذختاف ةارم هاصع قلاو ةليمج ةورثو ةنسح ةمعن هل تاصخس هنوض يف |

 لضانلا وهو يانشللا دحم ن نيسللا لعاباام سهل ٠٠
 ةرخاف اعايض هتنومع ىنتقاو هترهاصمب هلاوحأ تمظتناو ليصالا ميركل ١
 يف هايند قرافو هابلف هللا هادان ةنس نيميرأ ىلع ىبرأو هدشا غلب نيحوب |

 موي ةئسس ظ

 *« هلئاسر نم جذوعا اذهو )+ . 1

 هب هبتاكام لوا اذهو "” يمزراولخا ىلا اهبتك ةعقر نم لصف | |

 حايترالا نمو * رجلا هب تلام ناوشنلا برط ا ذاتسالا برقلالا
 مع هنالو جازتمالا نمو * رطقلا هللب روفصعلا ضفتنا مك * هناغلل

 تحض زها م« © هرازمب جابني الا نمو *« بذعلا درابلاو ءاببصلا تقثلا |

 هارب لئاسر (4) ١78 ص لئاسر (”*) تاهدانم ق (؟) ةيدجلاق :ةمي(١)

 مول



 أ لابس ١ تا 0 1 ءاخلاف.ةديممق ات
 ! | مث هرخآب "ىدتبيف هيلع حرتقملا باتكلا بتكاعر ناكو ةعاسلاو تقولا

 | ةدرفلا ةديصقلا حشوبو هحلماو يش نسح أك ه جرو هلوا ىلا ارج

 ْ نم يورو را ٠٠ 1١) ارقي اثنا نم ةخرشلا ةلاسراب "” هب 1
 ْ حرتقو ةقيشرلا تايبالا اهب لصيف ةريثكلا يفاوقلا يطعيو نا رثنلا
 فرطلا نم عرسا | "” هلجمريف رثنلاو مظنلا نمريسعو صل وع لك ةيلغ

 || ديلا ضيفو ةعاسلا وفع هلك همالكو هعطقب ال سفنو هعلب ل قير ىلع

 | تايبالا نم هيلع حرتق ام مج ناكو ””مفلل ديلا ةقءاسمو رقلا ةقراسمو
 نيب اهبف عمجف ةيبرعلا تايبالاب ةبرغلا يناعملا ىلع ةقشملا ةيسرافلا

 ” لآ لوطتا فلالطلو يمض ال ةريثك تام ىلإ. عارسالاو عادبالا

 ]| ناذمع قرافو ةرشعلا نسح ةروصلا لوبقم كلذ عم نأكو ىصقتسا
 نسحلا ىلا لع سرد دقو ةئادللا ضغ ةبيبشلا " ليقموهو مر. ةئس
: )5 . 0 
 'ء نا بحاصلا ةرضح درو وهلع دفنتساو هدنع ام ا دج ةنعاتخاو سراف

 ىلع ةدم اه ماقاو ناحر> 1 دق مث اهراثا نسحو اهرام نم دوزتف دابع

 ديعس يبا هاو دلاب صتخاو مهفانك | يف شرعتلاو ةيليعامسالا ةلخادم

 6 ةفورعملا هن داع نم هلظح رفونو هر دل هتعاضل كتشننو روصنم ن دمت

 ش تراس ام هناعا رواسي دورو دارا أملو لضافالا لع الا 3 ءادذسأ

 ا هثاعل را ىلماو هزرط ربظاو هزب اهءرشلو 2 مو ةنس يف اهدروف املا ا هع ٠ 1 1 نس 0 7 : /

 1| لبتقم ةميتر(4) 0 ةميقي () لجتريف ق : ةميت, (9) هلوق ةميتي(1)
 مبرما# ةميت (9/) ءادّتبا ىق (5) سراف نب نيسأأ يفا ةميتب (©)



 ب 2 يناذمطا نيسحلا نب دبعا 3

 نامزلا عيدب وخا دعسوبا هيقفلا رافصلا رشب نب ديعس نب يحن نيسحلا |
 نبا نع ىور دلبلا يتفم هماو هبال ىحن نب نيسحلا نب دمحا لضفلا يبا!

 ءارفلا نيسحلا نب دم ركب يباو مامالا نمحرلا دبعو ناكرت نباو لال :

 عامسلا هنع يل ضَم لو هتكرداو لاق ةرفاو ةعامج رك ذو ناحتاج نباو

 هرم رخآ يف نج لاقيو ةبرعشالا بهذمب مهو ةقث ثيدحلا يف ناكو |
 دلو نوتملاو لاجرلا فرعي ناك لوم انءاحصا ضعن تعمسو تام نا ىلا ا

 ذك - 1 و تامو 2 مور ةعدش 2 ىدامح رشع ثلات يف ظ

 ياافلا رابجلا دبع نب نمحرلا دبع رصن وبا لاق اذإو م.م ةنس ىف يلاعثلا |
 نم فنساصن ةدع يف عيدبلا ركذ تنلأر اهقو 6 لاق ةاره زعرات يف آ ْ

 ناكو ىلابقلا:ةصتقا امم نيحتأ هرب دحا نمسك صقتس رفءالطلا تك"
 هعجت ضعل ن ». تفل ةياتكا لل هربخ تاقنف هنع كو هيقل دي ظ

 صهدلا درفو دراطعركب و كلفلا ةردانو ناذمه ةدمعمو نامزلا عيدب لوا

 ءافصو عبطلا فرشو رطالخا ةعرسو ءاكذلا ىف هريظن رن ملو رضعلا ةرا

 ظنلا ررغو هللتو رثنلا "فرط يف هريظن كردن ملو سفنلا ةوقو نهذلا |
 هعمسن ملرعشلا دشن ناكدنا اهنف عئادو ٍبئاجت بحاص ناكو هتكنو

 نم اهدؤيو اهلك ابظفحف داو ةرصأل نيسخ نمرتكا 00 ظ

 5 «قارو لا ةسلو ةضكأالا يف ارح مرخ ال اهر ١+ ىلا اهوا ظ ظ

 اذهب يلق نول نع اهذبم مث ةفيفخ ةدحاو ةرظن هرب لو هنرمي ل باتك"

 هيلع حرتش ناكو اهريغو ةدراولا نتكلا ف ةلاع اذهو 0 اهدرسو

 فرطظ ةميتإ (*) 5:/1١51 صهدلا ةمتي (5) ”اله ىق )١(



 6 نيسحلا نب دمحا لولهبلا نب قاحح“ا نب دمح | 2

 أضن هلو
 ام:.دق“ايسداسو ام البت نيناملا دعنا

 املك« نا كد داك دقا 1 ىعسنو ةايحلا نجر

 اضل هلو

 ايا دقو ااندلا مدخل ا

 ظ انيناجلا تقف دقف . انونم كن مل نل
 | دمحا يضاقلا لعل خد لاق هخيران يفذارشب نب هللا دبع دمت ونا رك ذ دقو

 ظ ٍ عفترا هل لاقف يرهوملا ناذاش نب رمع مساقلاوبا لواهملا نب قاححما نبا

 ١1 لوق لواهملا نبا اثناف مساقلا وا وه رضح نم ضع هل لاقف صفح ابا أي

 | ادولا الو ءاخالا سنا مف يرك تحاص . ةينتك مايالا : ينسنت .ناف

 1 ادبع الو ءاخا ثدحت مل تنأ اذا ا

 ١ *6 ديعس نب ىحن نب نيسملا نب دمحا ا

 1 ىف رادربج نسيوربغ عاج ولا لاق لضفلا ونا يناذمحلا نامزلا عيدب

 1 "ابا رشن نب ديعس نب ىحب نب نيسحلا نب دمحا نا ناذمم خرات

 ِ 3 هات نول 00000 ىور ةاره نكس نامزا عيدبب بقلملا لضفلا

 | ءامصفلاو ءالضفلا دحا ناكو يرابخالا ماشعت نب ىسيعو ا 5 هل سواق

 نم ناكو هلثم هدعن ناذمه تجرخا ام ةنسلاو كيدملا رهال وم

 هللا دنع دم ولا يضاقلاو رافصلا نب دعس ولا هوخا هنع ىور اندلب رخافم

 ظ | نب دمو هءوريش لاق مهم ةنس يف فوتو لاق يرواسبنلا ةيدلفلا ىبا

 ونأ ق )١(



 هر 6 لولهلا نب قاححتا نب دمحا

 افطي نا ككفملاروزلاثيابالو 2 ةيفقن *يربلا باوثأ نا لك

 لوقب رفعج وبا ناكو يجخونتلا لاق هن لثق ما هل رمشلا اذه ملعأ تسلو لاق 0
 ةبدرط ةديصق هلو هنم ؛يشب ادحأ حدم هنا ن تلعامو ابرطتو ايدأت عر

 هرعش نمو اريثك [لع هنع سانلا لجو ةليوط ةجودزم |
 بايثا قفل يفربملا وصل يلاملاب قلي بيلا تيأر 0١

 باهالا ىلع داوسلا نحن م هارت الف ءيندلا يف ىنخيو ظ

 ظ تارفلا نبا ريزولا يف هلو :

 كاناءاعا مصللا هش ١ قحم لوق ريزولا اذهل لق

 ثالثلا دنع تاتبلا قالطو مالم © كلب امد دق

 ا ةرازولا دعل لتق تار لأ نبا ناف هلاخام ا ناكف ْ ظ

 ًاضنا هلو |[

 ئيصلاكالا نشعلا قوذا ا كرمعلا ىلو دقو ايدلا كان

 'رسن ام بوؤتول انيدل تقال كتمت ذا ىبصلا مايأ هلل

 ليف هأدب ينس نا .ةفاخج : ان دريؤ |ىلسسا ب. عزجو

 لجرتو ليما رشبلاب .مفتتف 2 هرشبب " انييحجت نا هرض امو 9 ع قف : 3

 نزملاىلا الا يدتب. ال نازيج ًافند ةقرف اهتروأ ةقو 0
 نادل يان نع لغش هيبلاق يف هلو هباق نع لغش همس ىف 3 5 0 : 3 :

 باحأ نا ول هلعل ( ؟ ) ًارارص +7٠ لاله ( )١



 ظ

 ا

 ه لواهلا نب قاحح“ا نب دمحا و د

 يف يخونتلا دم نب يلع مساقلا ونا يدج اهلع هفلخو ةعبسلا اهروكو

 5 مدنقت ام ىلا تافاضم ةرصبلا هأمو ةفوكلا .هامأ هرلقو م١1 ةنم

 زتعملا نبا ةنتف دعلإ ليرطقو نكسم جوسطو روصنملا ةنبدم هيلع در مث
 فعضو نساو ١١ ةنس ىلا تايالولا هذه ىلع لزب ملو ؟و5 ةنس يف

 ثيداحا هل تناكف ةن.دملا ءاضق يلو نا ىلا يبانشالا نيسحلا ها لصوتف

 ةبسحلا هيلا ناكو ءاغبلا ىلا ءاعا '”ابقلاب هيلع اولس سانلا نا ليقو ةححبق

 نم متتماف رفعج يأ ىلا لمعلا ديعاو ثلاثلا مويلا يف” برضف دادغب

 نيب نوكي نأ سحأ لاقو هيلا ناك ام عيجج يف رظنلا نع هدب مفرف هلوبق

 كلذ يف لاقو ةرفحلا ىلا ةوسنلفلا نم لزنأ الو ةجرف ربقلاو فرصلا

 هر 00 كفا - هاّضتلا لغال ءاضنلا تك

 درخاط ل 2 كل دق ٠ - ءانثلا ليلج رفح كلم نآذ

 هرزاو ةرصا يف ريخ الف هل دنسلو ايتو نك ناو

 تناك ام لاقف ىلاط ىلإ كلئنا ىلا لمملا درب ىتس أيش .لذءاق هل ليقف
 قئوتسا ناف لامالا هالوو ناطاسلا يخا مدخ دقو ًاتيمو ًايح اهلحال
 مدشناو خم الو ب اذهو هفرص هبهاذم ضترب مل ناو هدإق هتمدخ

 قضم يذلا ام يباب تلاقو ءوسب ةرم ناهقلا تنب تمه نواوق
 افك ةركنمل ددمت لو هيلع 2تكسماف نوكي الام امل لاقف

 افلا تغلب ولو باو عبر اصم هيوؤ قلن روتبمم لك. امو

 "” افرعلاو مذلا مدع مل امبرو ٠ ملاس ضرعلا نئاصلاو رتتس“

 افذقلا هلعل ("» فرصف هلعل (؟) ءاضقلا نع ًاضوع )١(
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 انقحت تارفلا نبا نيبو هنيب هفرعي امل كلذ, بجالا ارصن سعأب نا
 ةروصلا نع قدصب. نا ىلا برضلا دشا ةعرقم ةئام هتن رض امل كيلع

 انهاه الا ال لاقف برضيو دعبيل ةفيلخللا ةرضح نع لجرلاب ىدعف |
 تانامضلا يل تنمصو تردغ حاصف ةرشعلا نود هنم برقلاب برضف |!

 ونا "" ييطلا دمحم نب رازن بلطف طق ليبدرا تلخد ام هللاو تبذكو ا

 عقو ىسيع نإ لعل ةفيلللا لاقف فرصنا دقو ةطرشلا يحاص ناكو دعم

 قبطملا هي سبحمو ديدحلاب هلقثيو طوس ةثام اذه برضي ناب هيلا |
 ادجوو اراسكناو الاذخلا طقس داك دقو «ادماح تا 0 ا
 ؟”زخخأو دماح فرصتاو سبا رضن راد يف انشلجو ا ا

 ةيجاع هل: لاتقت ندا ريغ عنز حئاوملا يف رظنب 3 ىنيع نب ىلع < َ

 دق ناك ناو هنا هل تاَقف بذكتملا بورضملاب ريذن هجو دق سودبع نا |[

 طقس نإ كليكما نا هيصنورل ا نأ ٠ ًافوخ هقللام ىمت دقق لاا 1

 رصنقا نكلو رجا هللا هنمل اذنخ. ىف ام لاقف ترحاةهضف واهؤرللا | :
 انفرصناو رازن ىلا كلذ عقو من طايسلا نم ةيفعاو ةعرقم نيسمخ لع 1

 يضاقلا ين دح ميحرلا دبع نا لاقو . يل سانلا ىدعا نم دماح راصف 1

 يف بسنلا نم امهعم<ي امل ةماتلا ةربلخا هرماب هلو يخونتلا مساقلا وأ[

 ءاضق داقتو مهئالعو مهئايفعو نيانلا ةلجب نمر ع ةعاتسملا ا

 قفوملا ةبتك دعب, دمتعملا مايأ يف تارفلا قيرطو ةبحرلاو تيهو رابنالا ] ٠
 زاوهالا املا هل فيضاو "05 ةنس ىلا اهلي ماقاو م١٠ ةنس دمجا يلا 1

 -ق : لاله ()  ق : لاله (5) يضلا لاله )١(
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 راكتالاو ىرج امل ةيهارك ىسيع نب يلع يف تنيبتو رفعج وبا لاق
 "لع ةفيلللا لبقاو يبفن كلذد تبوقق اهمف لبق امب ' ”زنطلاو ىوعدلل
 | نينمؤل ردا لآ نا كلش اذه لف نفف ذخا اي: كذتع ام لاقق

 ىلا جاتحم انا نم "” هب تبضغا امبر باوملا نال تلقف لو لاقف ينيفعب ظ

 بيجي نا دب ال لاقق يبرضيو هاوهيو كلذ نم هقفاوب ام فلاخ وا هاضر .

 إذب قساف "اج نإ اونمأ دلل ا لات هللا لاف ”باوغلات 2

 59 ير :ملمف ام 0 اوحبصتق ةلاهجب 0 اوبيصت نأ اوقف

( 

 لثم لوبق نم منع ”زييلاو دحاو ربخ هيف لبق ال نينمؤملاريمأ اياه

 ينأ نئالاسأ 01 ١ ضو هنا نظي هارتا:تارثلا نا ىلعاذه

  لجرلا ىلع تلبقا مث هبجحس نا ريزو وهو ىضري ناك ام هلعلو جاسلا |
 نم هيعدت ام ىلع كناف ال مأ روس اهلع ليبدرا يل فص هل تاقف

 ل ةرامألا 1٠١ 01 ال ركذاو اهم ًاقراع نوكت نأ دال املوخد

 دوم نبا جاسلا يأ نبا بتاك هل تاقف جلخ بشخ ما ديدح وه

 لاقف كعم يتلا بتكلا ني ه تلقف كلذ فرعي ملف ةتنتك آم همسأ أم ظ
 يعم دجو» نأ نم افوخ اهب تيمر مهيديا يف تمقو دق يناب تسسحا ال

 اهنا اذه نانا ربعأ ان تاقو ةفيلخلا ىلع تلبقاف لاق بفقاعاف
- 

 نأ نع الضف اذه ددهب سبلو يلوق لبقب ملف ريزولل اذه تلق دق يل

 نع لدعو يمرملا ريذن ىلع ةفيلخلا لبقاف ةروصلاب.رقا الا هوركم هب لزب

 لقعلاو لاله () تدضرا اب ق: بضغا لاله (؟) اًوزهو لاله:ريطلاو ق )١(
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 قحي هرك ذنو هتبذ يل ملصتسلو هتيم "” لم نا ديزاف لالا هاذ ا

 ىسشب ال كلذ لثم ناو كلذ ةفيلللا يدب نيب هل ياقمو هيلع مدقلا |

 ا ةلتخا دقو رصقأ الو لعفأ انآ يبا هل لاق مزلي ال نمت 1

 لم نوم نا هللا هزعأ يض ةناتلا عار نلف مويلا كلذ ىرجامف[

 سابعلا نب دماحو ىسيع نب ىلع را وأو "نأ تا لاقف
 هللا هدبأ ريزولا نع فرحنم مهاكو هصاوخ نم ةعاج عم ةفيلخلا ةرضحن

 هدجو هنا ىعدا يذلا يدنملا لجرلا دماح رضح ذا ههوركمل حنو ||

 هل.رقا هناف ةرصبلا ىلا مث ناهبصا ىلا مث نيو زق ىلا لسسيدرا سال ا
 لجرل ةمامالا دع يف جاسلا ينأ نا ىلا تارملا تيا ١ هنا او !

 ىلا هريسو ججاسلا يبأ نبا هبوقيل تاتسربطب نيمبملا نييبلاطلا نم

 تاعفد كلذ يف ددرت هنا ربخم هناو اهل تارفلا نبا هنواعيو دادي |!

 لجرلا رك ذف كلذ يف هدنع امع قدصي نا يف ةفيلطلا ةرضح هبطاختو |

 نال ريت ناك فاخ نا ىسوم نا فصوو دماح هنع هن ربخأ ام لثم َ

 يف يذم ناك هناو نييبلاطلا ىلا نوعدب نيذلا ةاعدلا نم هنال تارذلا

 مثتسا الف اذه نم ءيش يف جاسلا يلآ نا ىلا تاقوالا نم تل

 لاقو م ىلع لبقاو اديدش ًأظيغ ظاتغا مالكلا اذه عامس ةفيلخلا ا

 ًاعيظف ارما ىلا دل كلذ لمف.ناك '” نئل لاقف اذه هلمخ نيف كدتعاب |

 ابظفحا ال ةيظع ةلكاذك ©” قمتساو ًاميجج نيلسملاب رضي أ ىلع مدقاو

 ل ق :لاله (2:)2- ىف : لاله ("' _ لالظغ (9' لشتف لل

 ب ق : لاله (5) نال ق : لاله (©)

 ةنفإ
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 0الاو انك ١ هتالاوع قم. ضاقلا هيلع ام هفرعاو ةثئاثلا ةرازؤلا
 أ نمو ناللا قرف كلذ معس الف لاق هب دادتعالاو يضاقلا ركش ىلع وهو
 : نيع يف ريدتلا يلع واع سن لافو الخ ىتح هءاحصأ نم هسلجم يف ناك

1 )١ 
 تيفقل دقل فلحا هللادو لمع الو ةببر نم ينصقت مل ناك ناو ريزولا

 [مئاق هتقارح يف يل ماقف ةرازولل هب ءيج امل نئادملاب سابعلا نب دماح

 1 نم كتدايز يف هلعفأ ام كل نيبيسو كدلولو كل مالا اذه يل لاقو

 1 الق لواطتف اهابا هسل >0 ع مظلامب 0 راورالاو لادالا

 ْ يناداع نينمؤملا ريمأ ةرضح هناعف ام هللا هدبا ريزولا سعأ يف هب تلعف

 0 لاك 000 01 لكل هنم تافرنتو هفرلع يل ريمي ال راضو

 ظ طوقسو نامغلاب وه هلاغتشاو رومالاب ىسيع نب ىلع درفتب هنم هللا حارا

 | || الا هضابقلا بجو» فنذ هللا هدنا رنزولا اذه ىلا يل امو هناقل ىلا انتجاح

 || اهركذ نع تبّرو دقل هللابو يدنع هل تناك يتلا ةعيدولا تيدا يفا

 ْ نبا ءاج الف بذكلا هنكم ال نم يلثم < مانام تسفادو يدي

 يتلا ” ةآرملا راضحاب ليلدلا رضحاو اهم رقا فلخ نب ىسوم تبتاك دام

 تناكيتلا ةعيدولا يف رمع ””يبا لثم لمف دقو اهئادا نع ادب دجا مل اهنلمح
 مرد فصند صف ءارشن ةليح نم هتلع دق ام لعف رمع اب نا الا هدنع هل

 لافو هب ابفخ نياك ىف هدنع نم الام عضوو دم نب ىلع هيلع شقت

 ارآو نم كلف ٠ نا ام تمرغ اغناو الاخت يدع كتميدو ريزولل
 يف رم يبا نيب و ينيب ام قرف ملعت تنأو اذه لعفف هيلا بزرقتلا داراو

 وبا ق (#) ةرامالاب ق : لاله (؟) تفتلي ول ق : لاله (1)

 ب ييسر شبس يعور تي 22ج 3
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 رفعج يبأ ىلع ركتماك اهم حاصو رانلا هيف لمعي مل هريغوا ندبلا هب ىلط
 يذلا قلطلا تذفنا هل لاقف ىسيع نب ىلع ىلع لواهللا نبا لبقاف يتربخاف ١

 تارفلا نبا لاقف ال ىسيع نب يلع لاقف ةطمارقلا ىلا هتفص 0

 يسع قب يلع قحلف كلذ كيلع رقا دق هحياق نبا كتقو كلوسر اذه أ

 هرارقا ظظفحا لولهلا نب رفعج ينال تارفلا نبا لاقف ملكت رف ةثهد ا

 ىمس ال ريزولا اهسأ لاقف كلد هيلع رقأ د هب هتخيللا ١ ا

 هذاشأب هت وهف تارفلا نبا لاقف ةنيبلا هلو ” عدم اذهارقم اذه |

 ابا نبا لاقف هريغ يف هيلع هلوق لبش الف باتك لمح يف هقنو امنا لاق هايا ||

 قولا لوقأ ينكلو ال لاقق امأح الا تسل هنع جتحمو هليكو تنأ رفعج ظ

 سابعلا نب دماح .دارا امل هللا هدنا ريزولا قح يف هتلق لا |
 اذه نم ظعأ وه امئب هللا هزعأ ريزولا ىلع ةليملا ماض نمو هتراذو ىف |

 تكييف تقرا اك يقيطييملم تدنلف ذئتيخ ضال تلا ١ بابلا |

 نب يلع هل لاقف يطمرقا لاقو ىسيع نب يلع ىلا تفتلاو تارفلا نبا |

 .( ةليوط ةصق ركذو "هب ضرعي يطمرق انا يطمرق اناريولا ابا ىسيع |
 نب ماشه نب يلع نسحلا وبا ثدحو ءيث يف لولهبلا نباربخ نم تسيل
 لواهملا نب قاححسا نب دما رفعج يبا ىلا يبأ عم تلخد“ "لاق طاريق ينأ |

 بتاكا تنك دق يبأ هل لاقق ثيدحلا لواطتو هب هئنهلا ديع بيقع |
 ٌكاذ ذاريزولا ناكوه هنال تارفلا نبا ينعي هسيح ىلا هللا هدب ار يزولا

 يف ةياورلا ( 5 ) لاله هب ءاحام ءاهنا (”) يعدم ق(؟) اذه ق(١)

 اهلك ىلع هبنن مل تافالتخا عم ه8 ةئقص ءارزولا باتكا
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 7 برس ريللا) ٠ البلا كل 7 يتدامتساو,ةخلسلاا اذه تدرا لاق
 | هب بتكا رمعادا اي اذه ىف كدنع ام يضاقلا رمت يبال تارفلا نبا لاقف

 (| دقل اذه اي لاقق ىبيع ىرب يلع ىلع لبقأ نا كلذ ناكم لعجو ١
 ظ ىسيع نب يلع ترف لاق هتعاط سانلا عسو امل م اما هب رقأول ام تررقأ
 ظ ثيحن هنم برق عضوم يف ردتقملا ناب هلأ ١ ادي دش ًاقدحت هيلا قدح دقو

 | ستكي نا رمع يباب تارفلا نبا دهحاف نو رضاحلا هارب الو مناككلا معد

 1 هلعخ ذخأف كلذ ري يدنع امو اطاغ طلغ دق لاقو لمف مل أيش هطخم

 1 نب قاحسا نب دما رفعج يبأ ىلع لبقا مث هباتك اذه ناب هيلع ةدابشلاب
 ]| ريزولا نذا نا لاقف اذه يف رفعج ادا اي كدنع ام لاقف يضاقلا لوله

 | اذه نا يدنع مص لاق لمفا مق حرش لع هيف يدععام كوقأ نإ

 0 ةطمارقلا ىلا امهبتك نيياتكب يدتفادنا ىسيع نب لع ىلا اموأو لجل

 لعف اذاف مهمعنو ممناطوأ ىلا اوعجرف لاومأو مل لها مثو نيدبعتسم

 مل ودعلا ةطلاغملاو ملصلا يلام ةهج ىلع باتكلا اذه لثم *' ناسنالا
 مل اذا لاق نولسم ةطمارقلا نا ه رقأ اوف كدنع اف لاق *ينث هيلع تجي

 هللا ىلبص دم هلوسر ىلع ةولصلا مث هلل ةيعستلاب هوبتاكو مرفك هدنع حصي

 ل طف ةمامالا يف ”” نوعزانب امناو نولسم مبا ىلا اوبستنناو ملسو هيلع
 اذاف مامالا ءادعا ىلا ذنب قلطلا يف كدنع اف لاق يكل مهملع قلطي

 )١( لاله () صلختسا لاله (؟) مهاعدتسا ق : مهديعتسا ناو لاله |]

 نوعدي, ق : لاله (0) ناسنالا لثم : ق (5) اهلعجو ق

 0 اوناك نيلسملا نم الي فال ةبالث ' 10 ءادتنا ىلو الا هيرازو يف
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 يل لاقف انق مث يربطلا ريصفت نبرضاعلل نابو ربظلا ىلا كاذ هموب يبا
 تهذم لع وعلا يف باتك اذه رفعج يبالو .يردص تيفش نالا يبا[

 نب ماشه نب لع نيسحلا وبا ينادح يخونتلا ىلع وبا ثدح.نيضوكلا| |

 هللا دبع دج واو تارفلا نبا بتناك طاريق يلا نبأب فورعملا هللا ديغ 13

 دا نب دمم بيطلا وباو يروشقلا رصن بناكح هيوكذ ىلع نبأ
 راد يف تارفلا نب نسملا يتا عم انك اولاق تارفلا نبا بناك يناذولكلا |

 نم نيقن لايل "” سل سيلا موب * يف" ةيناثلا هترازو يف ردتقملا |
 نب ىلع لوسر هيا نبا رضححسا دقو م١١ ةنس نم 70 ىدامح !

 ساهل يف ىسيع نب ىلع هجاوف ىلوالا هترازو يف ةطمارقلا ىلا ىسيع
 يحاسملا هنم نوسمتا هوبتاكم ًادتبم ةطمارقلا لا هجو كابا 00

 هطخ هعم تارفلا نبا رضحاو مهلا كلذ عيجج ذفناف حتاوح ةدعو قلطلاو |

 | مهساتك نع ًاباوج ةطمارقلا ىلا ةباوثنبا اهاشنا ةخسن يف( ىسيعنبا يا) ١|
 ةلم ::رع نوجراخ 3 لقب لو هطخي اههف ىسيع نب ىلع ملصا دقو هيلا |

 ادع مكقشو نيلسملا عاجا متفلاخو 000 متايصعب مالسالا
 لها ةلج يف ”نولخادو دادسلاو داشرلا لها ةلج نع نوجراخ منكلو ًْ

 ةطمارقلا لوقت كح و لاقو كلذ ًايلع تارفلا نبا نحف داسفلاو دانعلا |

 نوموصي الو نولصي ال ةدر لها مسمنا ىلع مقو دق عامجالاو نولسم ١
 رانلا هش لمعل : هريغ وأ ندبلا هب ط اذا يذلاوهو قلطلاب مهملا هحونو ْش

 ظ ظ : ا
 ةثلاثلا لاله ( ؟) 590 لاله ءارزولا باتك يف ةدوجوم ةياورلا هذه )١(

 - ق : لاله ( 5) قى : لاله (")'
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 دم للاط ونا يضاقلا ينثدحو لاق .تكسو هلحبو هئسل هنم يبا ىحتساف
 ضعن ةزانج يف يبا عم تنك لاق لواهملا نب رفعج يبا يضاقلا نبا
 ئربطلا زفمج وا سيلا قلسا يف هاج ىلاو: هوجولا نم دادغل لها

 ًارابخا هل يورو ًاراعشا ةدشش و هيلسنو ةبيصملا بحاص ظعب يبا ذخاف

 ةرك اذملا يف امهمبب سمالا عسنا مث هعم ” فنذو كلذ يف يربطلا هلخادف

 ادبكو نو رماكل ايااعتما معلاو يللا اره يلق نوف ىلا اًجيرشو

 محشلا اذه ينب اب لاق 0001! تلصح الف انقزماو رابلا للافتو. ايس

 | كلا يبل لن هفرلا ١ نو شيك انما يف وبل اعاد يذلا

 0 يي نما

 عاسنالاو ظفحلاب روهشم لجر اذه ةركاذملا كلت ريغ هركاذا تنكف

 ةدم اذه ىلع تضمو لاق اهبمسحن هنرك اذ أمو ربل نم فوت

 هتلس قالولا رمح ىربطلاب اقاو اتساجو رخ ال قج يف أبرم 2

 اواف لاق البق | دق ىربطلا رنمجو ا اذه يضااقللا اهما اليلق اليلق

 يبا دخاو هبنج ىلا سلج | من هل تسييوافدمعلا لدم يدع را ردا

 اايابلط ل ٠ اهم يربطلا ركذ ةديسق ىلا ءاج انلكف هنراجت
 تكساف لاق هقسل ىت> هعيمج يف يفلا روش معلت امب رف ص امب رف 0

 تلعجح يراسالا نا )0 نتملكلا كر دق يراسالا ناو 3 سدو ىف (١

 اا ] ةياور هتياور فلاختو اهرخآ ىلا يراسنالا نبا (5) كنأك يراينالا نبا ()

 تارابع ضعب يف توقاب

 يب و يحوم وق جونو 2862 27 +



 ل © لولبملا نب قاحسا نب دمحا

 | قفوملا لسبق نم تارقلا قيرطو تيضو رابنالابءاضنلا دلقت كلا 0
 دات مث ىرخا ةعفد رصانلل داق مث 77+ ةنس يف هلا نيبددل رصانلا هللا 1

 مث اهيلا جرح لو + ةنس يف ينتكملل لبملا روك ضع داقت مث دضتعملل
 روصنملا ةنيدع ءاضقلا زّيعملا نبا ةئتف دعب هه ةنس ىف هللا ردتقلا هدلق |
 0 : 7” 9 ظ
 قب, رطو تيهو راسالاو اكسو لب رطق يجوسطو*مالسلا هنيدم نم |[

 ةعومج زاوهالا ن وكي ءاضقلا كوس دهدكلاف ىلا هل فاضا مث تارفلا |

 هذه ىلع لاز اف عي يون فورعملا فلخ نب دمحم كاذ ذا اهضاق تامال

 رم“ نإ ا سرا 3 لامعالا ١

 ةاطقلا ا دئمو وهو ا 0 0 داو كل ثدح دع ما 9 ْ

 هار اذاف داوسلاب رضح رفعج ابا يضاقلا بكاوملا ضعب يف ىرا تنكف |

 م ران 0 لدعوي ْ

 أ اهل يبا هل لاقق نآلا هركذا الآتي دعنا دق انو هيلا 1 ير أ
 ةعص هيلع حاصف ةءاورلا هذه فالخم تببلا اذه ظفحا ينا يضاقلا |

 0.٠٠ يرعش نم يسفنل ظفحا انا اذه لوقت لأ تكسا لاقو ةميظع

 يفو ًارارم اهرركي هفاعضاو هفاعضاو كلذ فاعْضا سانلل ظفحاو تين
 أءاو اذه لوقت يلأ تاه هل لاق لاق يخونتلا نع ميحرلا دي ل

 3 سانال هظفحا ام ىوس تي فلا نب رشعو اس يرعش 00
 يرابنالا نبا هركذي ملاذه )١(



 © لواهلا نب قاححتا نيدمحا م

 د لولهلا نين قاحسا نب دمحا

 ةنءدع ءاضقلا يلو لصالا يدابأ يخونتلا رفمجو.ا نانس نب ناسخ نا

 عبر رهش نم تيقب ةليل رشع ' . ييدحلال تاو ةتلب ن نقع نوسنملا

 لاق ةنس نينامتو نامت نع 7 ةنس رامالا هدلومو 0١8 ةنس ردا

 نب دمحم نمل يبا نع هدنع ناكو اريك انيدح كامو بيطكلاا ركب ونا

 نيهاش: نب صفح واو ينطقرادلا هنع ىورو دحاو ثيدح ءالعلا

 ةيمسلا يف رفعج نب دم نب ةحلط رك ذو.لاق ةقث ناكو ةعامجو صاخملاو
 مان بدالا عساو ردقلا مظع لواهبلا نب قاحسا نب دمحا دادغب ةأضق

 بلغ نكلو قارعلا لها بهذمب ةفرعملا نسح ةحاصفلا نسح ةءورملا
 سانلا لمحو ةمث ناكو نسح ريبك دنسم قاحسا هبال ناكو بدالا هيلع

 قاحسا هنبا مث ناسح نب لولهملا مهنم تيبلا اذه لها نم ةعامج نع
0 

 "ةاك هك نم ةنيدملا ءاضق لع قاحشا نب دما لزب وحبا دالوا 1

 |0000 اس مم ةنس خلا عير نبع ل

 لع هقنلا اهم ىش مولع ىف ًايتفم ناكو هب ثدح امل طبضلا ديج ًاثومأم

 ظ مان ناكو ةريس تالئسم ىف ميفلاخ اعرو هباحاو ة ةفش> يبا بهدم

 | هفلا باتك هيف هلو نيبفوكلا بهذم ىلعومتلاب مايقلا نسح ةغالاب ىلعلا
 ريسفتلاو ريسلاو لاوطلا رابخالاو ثدحملاو دقلا رعشلل ظفحلا مان ناكو

 نسل مالكلاب هوفتلاو ةباطخلا نسح ًابيطخ ادج رعشلا ريثك 0 ناكو
 (4] ل 0

 انيلتم اعرو ناكو ةبطاخملا يف ةغالبلاو ةبتاكملاو لسرتلا يف طمللا اص ظ

 انشخكم م8١ يراينالا نبا (؟)ىدحا ق )١(



 4 *6 دمحا نب دمحا  مهاربا نب دمحا ا

 «« دلاخ يبا نب ميهاربا نب دما لع

 هبتك ًاسراد اكذاس ابيب ناك يناوزهتلا رازللا ناكر 0

 هريغ يفو هيف تافنصم هلو .امل مبفلا نسح هيف لئاوالا فيلاوتل "” ةعماج ٍ

 رفاسملا داز هامم ضارمالا جالع يف هءاتك بطلا يف هبتك رهشأ نف ا

 ةبكرملا ةءودالا يف هباتكو دامعالاب فورعملا ةدرفملا ةءودالا يف هناتكو |
 ناكو ابيف لئاوالا :فالتخا ركذو سفنلا يف هلئاسرو ةينبلاب فر

 اد دام يف هسأر ااتك هف فلا مراتلاب ةبانع هل ضيا |

 باتكلا اذه يف هركذ بجوا يذلا كاذو خسراتلا حيحصب فيرعتلا هأمس أ

 قع اسرع هدقنل 99 عءاض اص ةريسلا لصاي بهذملا نسح كلذ عم ناكو ًْ

 ةنوداو فورعم هل ناكو هت ىلا ًادحأ دصقب نكي لو ةور اذ كولملا [

 اهم راق اموا مو. "”ةنس دو دح ىف هللاب زعملا مايا يف ناكو اهترغب 1

 0 0 يفاشلا يخأ نا دمحا ن دمحا ا أ

 لقنلاب نور ءاملعلا نايعا نم ةعامج تيار بدالا لها نم لجر وها

 را لو طبضلا نقتم نكل رظنملا ديحم يلو ةطخل تيار ا
 لاقدقو تاعك رخأ يف هطخ تدجو كا نمايشرك دا ْ

 سودبع نءا قارو يفاشلا اة فورعملا دمحا ن دمحا هبتك هيفا

 يرتعلا ناود عج دقو هبأن يفركذ دق اذه يرايشهملاو يرايشهلا 1

 هريغو

 قى : ص (4) ًاناص ىق: ص (ب) ريت تادلخت هلعل (؟)امياس ل ظ

 يخا نبا هلعل (6) |[

0010) 



 .جراهملاو دايعالا ههجو مركب نيزيو جراعملاو بنرلا هناكم لالجن ىهزي

 ش رخآ يف تدجو هتروص ام يوحتأا يباطرفكلا ض ذايع نب ةمالس طخ |

 ١,/ يزجسلا  يبددالا مهاربا نب دمحا #*

 هقارعاك ةقبع هرابخاو هقالخاك ةقرشم انالوم مايأ : هلو . قيرفو جوف

 الا قحلا ىلا لطابلا عجرب الو هرصانخ الا لالخلاو زعلا مئاخ قيلي ال:هلو

 '0 هدوعس تليأق هلآ ١ 0١ و كالقا دنع هتظنل نم: هلو. "”هرضان دنع
 ظ اهراباو اهنوسر تيا ١ اولا تتاك نا :هلو .قارباب هدوع نذاو قارشأب

 ارو راسا 0٠٠٠ 41 كنا ضق دقت اهراثمو اهنالعا تسردو

 | املا هللازآ ل 0٠ د10 ًاهراقن .ةشحو نم ةبقاثلا:هريبادح تسنأف
 هتعلط ىلا قوشلا نم الا ةمالس يف اناو يباتك : هلو“ اهرارقو اهفتك ىلا

 | ةيلعلا محلا كلت ةظحالمو ةدوهسشملا هقالخا ىلا عازنلاو ةدوعسملا

 اذا اهناف مالقالاب لمانالا كلت يراجو ةيبشلا تاكرملا كلت ةعلاطمو

 || باتكلاو ءاغلبلل تنسو ررغلا مانالا هابج ىلع تلاساو رردلا ترث ترج

 باد الاو رقفلا ناس
 رع ملا نيم نب نب ميهاربا نب دمحا اع

 ترق م صهاقلا دبع ركب يبا ىلع أرق ءالضفلا ءابدالا دحا رصن ودا

 أ يلع أر هتناكح ام ًابوتكم يراب يناجرملا ىهاقلا دبعل دضتنملا ةخسن
 [اذه هللا هددا :يزهسلا ىرع ن , مهاربا ا وا هيقفلا خالا

 0 ْن' ىهاقلا دبع هبتكو ليصحنو طبص ةءارق هرخآ ىلا هلوا نم باتكلا

 ظ 4ه4 ةنس رؤهش نم كرابملا هللا ربش يف هطخم نمزلا دبع

 هرظان هلعل )١(



 او * يبدالا مهاربا نب دما اع ْ

 ةياتكلا لاق. ةفلكشم ةدقعنم ةءاتك ىأر اذا ناكو لاق ناسحا لل ||

 دق ليفت لجر ةياكّش يف ءاسؤرلا ضعلبىلا بتكو ىرخأ ركس "نكس |
 ءاببشلا ةيحللاو ءاببكلا ةبملا خاص يزارلا لبكلا اذهب نن 00
 ةبلصلا هينيع رافشاو هناتس هناسل لج ءامصلا ليصلاو ءايهدلا ةيهادلاب |
 م حل اذاو هنائش دك ' ا تكا هلابك ملك ملكت اذاف هرافش ظ

 يف سانلل ربظي هظفلب ناذبالا“ رسام ادعل هظل بواقلا حرج |

 ىلا تتنك لاس وهو ملسلا عجو مهلا وكشدو ماظل هاو 7 يزأ

 هنع بحمل دفو ءاسؤرلا ضعل

 1-2 هنيبج رون عاعشو ٌحاش م باح بجو ظ

 ٠ برقيو عاعشلاب دعس ردبلاو اعلاط رد تبارف. هاواغ
 تكول هاهز دقو هنم ظحلاب ا هنيبج رون :تلبق |

 برغمو قرشم هيبناج نم اهروتوءامسلا دك, يف نيم 1

 بلقتت هفاطلا يف سفنلاف هريغسلاجم نع يصخحت ناب نا '
 برقالا داوملا ره اهصاخشا. ..9تاتلاوسوشلا 00 ا
 هانسلاةاش تناكيخ ةاثلا تلزم اخ فحل ثمل دقو دحاو ىللا كو

 اونثو مهلصاوح اهنم او المو اهناكك < مث رارفلا حرفف تايشنلاو يللا ة ةنحأ |
 تعمججو داعيملاب تفوو دارملاب مايالا تدعاس : هلو . مهلمانا ٠ ءاعدلاو ”ايدلإب

 برضل يتلا ةرضملا ًايلاو هترض> :هلو .داعسالاو داعصالا يفرط نيل

 لك نم لمالا قانعا اهوحن دمتو قيم خ لك نم لبالا ءابكآ اهيا

 ءانثلاب هلعل (6) تايناو ق (5) حري ص () ام صو ى (*) ركستت هلعل )١(
 ا



 4 يبدالا - شاير وبا مهاربا نب دمحا 6 1/1

 ٍ ىلا 3 7 .
 ]| ثدخ .ادج اقلغتسم تاكو ءافاف اتاني نو يوتا

 ]| "" تفقوو هترضح رادلا نم ىف ””ريسف الج ضرتعا هنا يخونتلا |

 : هناسل ةلقع لجال خا حارركو ينع هوجرخا لاقف هضري ملف هيلع بطاخت

 | لاق كوربلا هنم درا اذا لاقي كلذ هل لاق هنا نظ هنال لما كربف

 ا نم نوكي ام نسح أ ىلع هدروأو هآرق نارقلا ًأرقوا ر ”

 أ وا ًارعش هلك كمالك ناكو ل هل ليقف ة 0 بيطو ءادالا.

 0” ا[ 11 1 ةدقلا هذه نم تيملخت نارقلا ةءارتك
 1 هل 8 هنر مح فلحساو لامعالا ضع 1 حر دق هتافلخ دحا نآكو

 يفهبيلا لخدام لوا يخورفأملا هبطاخن ة 20 يخورفاملا لثم ناك

 1 نال اي لاقف همالك ل ثع نبالا كلذ هءاجاف 00 هيف لاق 'يث ل

 7 فنا هل اوفلحو ماوقا هرضح ١ اك امن عفصف ينكح 2 كمال

 | هلثم يترضح يف لزن امل هال ىنذلا لاق هيلا رذتعي ذخأف هتداع كلذ

 ا هفرعتل يخورفاملا ربخ اذهف
 * يبردالا مهاربا نب دما اع ٍ ظ

 امئارعشو اهئابداو مزراوخ ءالضف ريهاشم نم ديعس وبا يزراوملا

 1 هءاتك يف يرافصلا لضفلا وبا م مةداوخ سرا يف دم ونا لاق

 000 الا فاو ) ]١ ىف فرصتلا نسح اعراب ًاساك ناك هنا هطخم تأرق

 1 ماسقأ نم ايلعلا ةجردلا يف هطخ ناكو ةغالبلا ةحاصفو ةناتكلا نسح نم

 ]|| ناسلب ةءاسالاو ناصقن دحلا قوف ةدايزلا همالك نه ةدوحملاو نسحلا

 طفلا ق (”) فقوو هلعل (؟) ريسي هلعل )١(



 اذ 6 شاير وبا مهاربا نب دمحا

 ل لئاقلا رضاحلل لاقو هسالجاب يلا رهاف ضبممو شار وبا سضغف

 رضح نم يب ربخاو لاق ردقلا ةلئاع مارد هل بهوو هاضريو اذ للا ْ

 ةغللا نم يش يف ارظانت دقو ةرمدبلا لماع يخورفاملا دم يبا ساحم |

 نع ةردلبا يف يندج وا يتم ينتربخا اذك شاير وبا لاقف هيف افلتخا |

 نردحا "جدع نيد قينلم هلاقف هب ملكت ادق ل

 ةلخ كسماف .تاينبلا نع ذخ تال ةنللا ارضاح نآكو ظ

 | عباس راح نادابعل تكارملا لع مسرلا هالو دق يخورفاملا دمحم وبا ناكو

 ظ ككنل نا لاقف بداالاو 2 هنه ةيبصع هراتخاو هيلا نسحأو ْ

 ىمعب وأ عفصي ال فيكو امسرلا يلو شلر رب

 ىبدب افش انتا مث 2هرصخ ىف قد يدج براي
 لاطو هتلص ترخاتف يلاهملا ريزولا تحدم لاق شايرر وبا يىنثدحو لاق

 تاقف هيلا يددرت |
 حامتسملا» لمؤمللا وهو ريزولا تحدم دقللاتو
 حاورلا كاذو ودغلا اذهو حدملا كاذ كدافا اذاُق

 حالصلا نوكيرومالا ياب وما يردن سيل امل تلقف

 حاجتلا ىلع سيلو يدهج بارطضالاو بلقتلا ىلع ١1

 1 هرك ذ مدقت يذلا يخورفاملا دمحم وبا اماو فاؤملا لاق.

 » ةرصبلا ةلامج 2 ناك هاف يخنورفلا دما نب زيزعلا دبع ديت
 قرملا ررك اماتع كلذ عم 3 ذ مدقت' ام ىلع ةلالحلاو معلا نم

 قالا



 © شاير وبا مهاربا نب دمحا 7“

 ريت 000١ لو ةردابا  .شايروبأ ماعطلا ىلا ريطي

 رمح هنم عداخالا نكلو رفص ءاولخلا نم هعباصا 2

 هيف هلو
 د + 0 نع د 40 ٍإ 5

 هنا أب ةسبمرب نيغلا 1 تال: ةعرصم ىببلاو ىعل نشا وبا

5 1 2( . 5 9 8 

 ؟”هنادلاو عدص يف“ هتبتك فيحصت 2 هديس " نيحلا احم ليلذ دبع

 ةرصبلاب المت يخورفأملا هالو دقو هبف هلو

 ليسلاو ةئللا 0 زك 2 ٠ ننال شار يبا عيضولل لق

 باتك نم ككتل نبا رابخا يف اهضعل ةريثك راعشا هيف ككنل نالو
 يضاقلل ةرضاح ا راوشد اتق نم رخآ عضوم ف ثدحو . ءارعشلا

 | مث برعلا مسرب يعمسملا عم هما لوا يف ًايدنج ناكو ةغللا ظافح 38

 ]|| ىح يع 0 انو ملا انل هتباورو رعشلاو م ىلا عطقنا

 | لع بصعت. ناكو احملاص الع هنم تذخاو هنع تبتكو الجر ترص

) 3 3 7 
 ابن تش ةارما ع قاس قفلت: 5-6

 رلا ب 01! ةفش ىلع .٠ .ىونلا فلمن ةيتنحم ذنغ امل

 )١( لاعللا ص () هومر ..اوددشف ةميتي : رفصف ض (5) ةكلهم ةمشإ 00

 ) )4نيتساير وبا وا نينابز وبا فيمصت شاير وباو اغب ديري تاق ص (0) هتينك ص ||
 مام يبا هلعل (5)

 ظ
 ١
| 

| 

 ا

 ا

1 

م الجر يااملا يىسيقلا مثاه ينأ 3 دمهحأ شاير 3 ناك يخونتلا
 ! ظ ن



 0 هب ضار وبل ريهاررا قدما 3:
 ةيدبزلا بهذم ىلع هنا ربظيو ةيدابلا مالكب ملكش توصلا ريس

 ةمرضحلاب تبعلو ةيدابلاب تدلو لوش .ناكو قلطيو 0 جوطمو |
 لع يف ةيصاخ هل ةماجلا ةيحان يف ناتسب ةمرضحلاو ةرصبلاب تدأنو َ

 كاملا دبع روصنم وب أ لاقو ةراشلاو ةئيملا نسح شايرلاو شدرلاو لصبلا |

 برعلا مايأ ظفح يف ةعقاب:شاير وب أ ناك '” ةميقبلا يف يلاعثلا دم نبأ

 ةحاصف عه اهرابخأ درسو اهني واود ذه يف ةنا لب ةناغ اهراعشاو اهماسناو ||

 ريثكح ةسبللا حسو ةءورملا مدع ناك هنكلو ناقثاو بارعاو ناو |

 يدلاخلا نامعوبأ لو هيفو فظنتلا ليلقو فشُقتلا ١

 ىثافلا هافق نابْكص نيبام شاير 0 لق امنأك

 شاضاخ يف هدب جئادبش  ؟'شاعتنا يف ل دق اذواذو ظ

 ماقتلالا قرح دلما ناطيك ميجر ماعطلا ىلع اهرش كلذ عم ناكو |!

 ىلا يندد لا فسوب .وبا:هاعد, ةلكاوملا يف .بيدالا “بس ماهتلالا ينابعت |

 امشهتناف مل ةعضن ىلا هدب دم لك الا يف ذخا الف هتدئام ىلا ةرصبلا'

 هل ايه ” نأب ىما هتدئام رضح اذا كلذ دعب ناكف ةعصقلا ىلا اهدر مث ١
 وه امبف هماعط ىلا ريزولا ىلهملا اسوي هاعدو هدحو ” هيلع لك ايل

 ةمنف نمةنوتيز ذا مدي قوورتلا ليدنم يف 0
 ءوس نم بجتش ريزولا هجو تباصاف امتاون ترفط ىتح فنعب اهزمثف'
 ككنل نبا لوقب شاير يبا هرشش ينف“”هلع طردل هلقحاف"”هبدا |

 ةدملا ق : ةميني (6) شاغتنا هلعل 8 وبا ىق : ةميتي (5) ١*1 :* ىعدلاةميتي (1) ||
 هيدأ ةميتي (6) ههرش ةميتي (7) هيفص : هدنع ق : ةميتي (5) نا ةميتي (6) |

 ظ



 6 شاير وبا  يضلا مهاربا نب دمحا # 7

 تناكو د اال يفي مساقلاوبا هنمأ هعسوو ة8وأ هلام ةنس يف درجورب

 اين ناقمف دا ” :!اطاورفاز نير ا نا لو ايو هب لاقدلا

 نك راسك درحؤرب ىلا نادم نم وك ولا ضمو هفنح هيف ناك

 راند فلا كاتب لع وا زا قمح هنا رك ذه

 «6 شاير وبا ميهاربا نب دمحا ا
 اوك باتك يف يخوذتلا نع هأور امف يديم طخ تدحو

 ع | انا ويدعا فايد وه لاق ةرشامل

 بذبم نب لضفلا نب ماه ا 0 تام ميهاربا ةينك
 : انادع ا يي كو
 نمو يخونتلا لع نب نسما لعوب ا لاق معو. ةنسيف هخرأ ف يبرذلا

 ناكو يسيقلا مثاه يبأ نب دمحا شايروبا مماندهاش نيذلا بدالا ةاور

 أبا نا الا رعش تبدد فلا ن.رشعو ةغل ةقرو فاالا ةسمحخ ظفح هلا لاق

 ارك اذتف ةرصبلاب ادهاثنت ام لوا اغمتجا امهال هيلع ربا يخورفاملا دمت

 امويع ىلع قانوتوبا يتأيف ةديصقلا كذب دمع وبا ناكو ةيلهاحلا راعشا

 ادشاتس و هعم دشنيف اهرخا ىلا اطوأ نم اهذهت نأ "' الا دمح وبا لوقيف

 ام يت ايب نا شايروبا نكمت ل ””دئاصقب هدعب دمحوبا ىتأ مث اهرخآ ىلا

 رضح نم كلدب قدح ةديصق ةنام نيرتكا ف كلذ لعفو اها قل

 يرعم ا ناملس نب هللا دبع نب دمحأ ءالاعلا وي ىكحو أهديعم يبا كلذ

 صخخلا ليوط ناك شاير ابأ نا يمنطمصملا شايرلاب فورعملا هباتك يف

 دئاصق ق (”) الا ال ق : ص (7) يرعملا هلعل )١(



 ذل 6 يضلا مهاربا نب دمحا +

 ةلودلا رؤت عمتجاو هولتقو هراد هيلع اومجتو اوعمتجاف ريغ هب لموع ام لثم |

 رف هتافو دعل قزمت مث نولاقملا هرثك ام عالقلاو نئازلخا يف لاومالا ْنم |

 هنبا هدعل مالا لوو ةلودلا رثل تام مث تقو عرسا يف ةيش هنم قس ئ

 ىرجاو سمالا ىلع هتدلاو ةديسلا تلوتساو متسر بلاط وبا ةلودلا دم |
 ةكلمملا ريبدت يف كراشتلا' نم ةلودلا رف“ مايأ يف هلاح ىلع نيريز ولا نأ ظ

 ىلع ىلوتساو سواق مج 3 " ريدبتلا ةءاغ اهارذبو ةلودلا رفن لاومأ اقزمو ||
 ناو هيلا شيج زيهجن ىلا ةرورضلا تعدف ناسارخ شويج ماضو ناحل

 ىلع ةعرقلا تعقوف امهم جر نم ىلع اعراقتف نيريزولا دحا هعم جري ظ

 ةلاسابا ؟ايبلا هرمي جر ةلومح نب دمحا نب نسملا يلع يببا ليلحلا

 جاتحاو هتبحص يتلا لاومالا تدفنتسا مئاقو سوبأق نيب و هنيب تعقوو

 الوافم يرلا ىلا معجرف يضلا سابعلا ا هب دعاقتف يرلا نم دادمالا ىلا

 اولاقو ' ' ةاعسلا امه تمس مث ةدم كارتسشالا نم اههرصا لعاماقاو

 لزعي نا يأرلاو امّمارا فالتخاو امهكارتشا نموه امنا مالا داسف ||

 وا نقسم هشنتقلا تق ةارع تارا رخآلا قبو اهدا ظ

 سابعلا ونا ريد ىتح ًالفاغتم ناكف هاوس ددرت الو هريغ راتخم ال كاسل
 هيلا ذفنا مث دنوانوتس | ةملق ىلا هلمحو ةديسلا صاب هيلع ضبقو هيلع يضلا ||

 أه رجا ىف روعو بوطخ هل ترجو صمالاب سابعلا نا دبتساو هلتق نم ||

 يف درجورب قل ىتح برهف ميلا هاقس هنا مهاف ةديسلا هنآرف تاموا

 ف تنام نأ ىلا هدنع لزب مف هيونسح نب 8 0 ًايحتلم مسولس ةئسا

 آ دق( *) ةداعللا ف 00

020) 



 6 يضلا مهاربا نب دمحا 6 فز

 هترازو يف امهنب كارشالا هرمال حالصلا نم نا ةلودلا رخخ ىأرو

 ْ سايعلا ايا حماسو املدب يلا ةساملا ةلمج نم مرد 0 ينلاب يلع ابا حاسف ظ

 ]| فلا فالا ةرشع امهياع ررقو اهانرك ذينلا ةتسلا ةلج نم هرد فلا يفلاب

 ١ بنرو نيتواستم نيتعلخ امهلع علخو رظنلا يف امهنيب عجاف مقود

 ١ مب يف يف اذهل عيقوتلا نوكيو دحاو تسد يف اسلجن نا ىلع اهرمأ

 | ” امو امهتاناونع ىلع اذه مدقف امهعساب بتكلا لمجيو رخال ةمالعلاو

 ا نمو لكلا ل ضر هنلع لالا ترجو كاذب يضارتلا مقوو

 | يق ةحاسبلا هتقط 4 9 بحاصلا باحصأ لع اضبقو ومالا

 ةرفاو 8 نا ادمل نم اها امر هنا هنآ نرقملا نا

 ةروصلا هنيه لثم ىلا اهلها ةرداصم ف ياونلا نم اهريغ 1 ثرح>و

 | نرم هيفوتس ام ءافيتسال اههحاونو ذابارتسا ىلا مفار نب ركبابا اذفناو
 نذالا رخاو لاوعالا !نابزأو هوحولا 0 هنأ ليمف أف ءانتلاو نيلماعملا

 | [ةيعجمو هضلع لك اليابان عهمعطا مث رملا دتشاو راملا ملاعلا ىتح مهل

 . مهطوطخ بتكب مهملاطو دغاكلاو ةاودلا مهملا مدقو هدعلو هيلع ءاملا

 ||" اومزلا نا ىلا ًاشطع نوفبلتب مهو هيف مهيلع ماتسب لزي مو هنوحصتن ام
 | نيوزق ىلا جوركلا نع نوفرصتملاو لاعلا فقوتو مردفلا فالا ةرشع هل
 ٠ اهلا جورخلا ىدصريش ن يمضاراقلا لدبف ةوقو عانتما لهأ اهلها ل

 253 أعمو اهاهأ ةيلاطم لواحو ج رخو اهمف اوما هوحو فرعنا هنأ 2



 8 © يبضلا مهاربا نب دمحا

 كلذ اوداف مثرد فلا فال ةثالث ىلع '" مثرومأ رقو هبابسأو رابحلا دبع

 يشحم ناسليط فلا عاب ام ةلمج يف عابو هولس راقع ةميقو ًاثيعو ًاقرو

 أبا لااطو زيزعلا دبع نب ىلع هدعب ءاضقلا دقو يرصم بوث فلاو

 فلافلا نيثالث ”'اهنم نيفرصتخلاو لامعالا نم لصح نإ يد
 فنا يبو قوقملا لمهاو لاومالا عاضا بحاصلا نا هل لاقو ثرد'
 هيف لوقلا ددرت مم كاذ نم منتماف ىضمام عبو ثا 0
 تاتكلا "” 0 ناكو 5 دما © 0 لعوبا ىلا
 شويملا داق دقو لضفلاب محلل رقاو لقلا مهصقخسا نذل نيمدقتملا ْ

 ئاولملاو ركاسعلا بولق يف ةماتلا ةبيملا هل تماقف مهمزهف ةريثكلا

 ةعفادمل شويملا عم اهتم ناجرجن بحاصلا توم ”” دنع ناكو نيروالا
 نمضي و ةرازولا بطخم نيتكف ناسارخ شويجو ريكعتو نب سوب 5

 يبال ةلودلا رفن لاق برق الث روضحلاب بيجاف اهنعمهرد فلافالا ةينامث
 ترماو هيقلتل دغ نم جورلخا ىلع تمزعو يلعوب | درو دق يبضلا ساب ظ

 لثم كلعفو كجورخ نم ده الو هل لوزتلاب يناعصأو يداوق نم ةع |

 ةرع اذه هباحصاو هصاوخ هل لاقو سابعلا يبا ىلع لوقلا اذه لقتف كلذ ظ

 ةرازولا ىلع هرارقا ىلع مرد فلا فالا ةتس هل لذبو ةلودلا ركخ لسارف

 سايعلا وبا ع و هأقلتو ةلودلا 1 هه ع يلع يبا قا نم هئافعاو

 انك (8)  ق :صضص () اهيفهلعل 092 مهرمأ ررقوهلعل ١(
 طخ ق : ص (5) هدنع ق (0) مالعا هلعلو لصالابا
 د عل

 ظ

 | اهدمب ام لاخلا اد ل نوكيسو هل: كاعدامع كدعاشو 00١ كعانتما



 ١/٠ © يضلا مهاربا نب دما 6

 ماع اهموسر ىلع يدعب رومالا تيدا ناف اهب ركذذلا نسح كل تلصح |
 كل ةبيطلا ةنودحالا ترةساو كيلا هيف ليمجا سسنو كنم.كلذ نا /

 تعمسو هنع تلدعو كلذ تريغ ناو كيلع هب ىّش ام ءانثا يف انا تيسنو ||

 اعرركاهلا تنك هب رط يف هب كاست هفالخ ىلع كلمحم نم لاوقأ

 ١ يف هل لاقف '” كنع انا عيشد و كتلود يف حدقو هيلع روكشلاو مدقت
 ليل. نم نلا كنا كفو ناك الف هنأر لوبق هن هارآ ام كلذ باوج

 1 ىلع هراذ ًامزالم بتكلا نزاخ دمحوا ب هيما ىحق ةووك اذملا ةمجلا
 ّ يف دهاف اهف امو رادلا اا يف ةلودلا ردثأ نيعوهو هل ةمدخلا ليجس

 |. رادلا لع اولجاسا د ةناقثو ةصاوخ ةلودلا رفت ذغاف رينا هفرعو لاملا

 ]| رانيد فلا نيسمخو فلآ ةئاع ماوقأ عاقر هيف سيك هل دجوو نئازاخاو
 ١ مكي وه أم هيف ناكو هورمذحاف كلذ مهملاطو ماعدتساف مدنع ةعدوم

 هنأ ليقو هلابخ نم هذخا هنا ليقف هيف نونظلا تجرو ةلودلا د وم

 ىلا ناموا و ناك ام لّمو هيلا هنم ةيصو نع ةلودلا دد ؤم هعدوأ

 الع دنع نأ وسو جس او باسل نور ةاونللا رظراذ
 ةعامملا تماق هل نيلماملا يدبأ ىلع ادب الف هللزعل يبضلا سابعلاوبا

 ظ تدب يف لسالسلاب قلعو هيلع ةالصلا تنفقو مث ضرالا اولبقو هلل اماظغا

 | رابجلا دبع نيسحلا وبا يضاقلا ناكو ناهمصاب هتبرت ىلا لقت نا

 000000 رم تام هنال هيلع ةحزلا ىرأ.ال لاقادتو دحا | هئم تروهذ

 يضاقلا ل ع ةلودلا رثث ضبقو هيف ةءاعرلا ةلق ىلا بسنو كلذب هيلع نعطف

 ةيوت ريغ هلعل (") سابلا هلعلو لصالاب اذك (5) لصالاب اذك )١(



 يه * يضلا مهاربا نب دمحا ب

 محدم دقأم:ضروالا الم ناكناو يف ض ضراالا قبط يدمي

 اننم يت اغلا رايهم هانز تامالو أ

 لمارا ءاسنلاو كدعب مانب الا ةقرفب نيب نمو ىل" كيلا

 لك 1 هدف رهاب 0 هشونت بوطملاو ريهتسملو

 لئاسو كيلا مايوخو نلنلا يف مه وذ مولعلا قرط ا

 لذالو كنها طار 1 ةلح كحدع انعام ت ِ

 لذاعلاو اهدنع سبسملا سرخ انآ عينصلا ك ا "3 ٍ

 نينامثو سمخ ةنس رفص نم نيقن تسل ةعملا ”رشع يف” لاله
 دابع نن ليعمسا مساقلا وا يكفل يفاك بحاصلا : ا

 نب دما سابعلا وأ هدعل رومالا يف رظنو هراد يف دغ نم نفدو ي ا ظ

 امو هردق ولعو بحاصلا ةلزنمو دحوالا يناكلاب بقلتملا يضلا 3

 وأ يضاقلا ينتدف هرسمأ فصو يف ةلاطالا نع ينغي هركذ نم 0 ظ
 ءا رسما ناك مساقلا وبا بحاصلا لتعا لاق يدورابلا دم نب دمجا س

 هنومدخلو ا هبأب نوداغي سانلا رباك او ىشثاوللا هوجوو ري !

 لاقيف تاعفد ةدع ةلودلا رفن هءاجو نوفرصندو ضرالا ليبقتو ءاعدلاب |

 ريمالا اننأ كتمدخ.دق هنن نم سأي لع وهوه ل ا
 يتلا ةريسلا كماياو كلود يف ترسو مسنولا اهبف تحرفتسا يتلا ةماللا

 نتملا ينام باوصلا

 | جرت مع نع يرعش ل ةلخم لهو مكلضفل ًايطخ انع متضتعا نم

 ةنامسحو- ق (4) رصع هلعل () يشلاذه قأ(9؟) ليكتا قدس |

 ا
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 ا نب نيسملا دبشم يف هنفدد ىصو هنأ هفرع ةفينح يبا باحصا م

 | فيرشلا بطاخت هل ةبرت عابتشباو هيماب مايقلا هلأسو امتنع هللا يضر
 اذه لاقف رانيد ةئام سمخم ةبرت مبعيس نا هلأسو كلذ يف دمحا ابا ىهاطلا

 يذلا عضوملا هسفن بتكو ان هتبرتل ذخآ الو يدج راوج ىلا أبتلا لجر
 هعمو دمحا ونا ىهاطلا جرخو انارب ىلا تولتلا جرخاو هنم بلط
 || ىتح هلاجر نم الجر نيسمخ بحصاو هيلع ىلصو ءابتفلاو فارشالا
 |[ اهنم دئاصق رايهم هحدم دقو كلانه هوئفدو هولصوا

 جبنم كراو 0 انناريجا

 2 ليللا ' ارضو 0

 ايرع نما ' هوجولا قوفت
 مهع ناعالا: :قأحن - دشانا

 هيا خرم عيودوتلا الح الو

 ةءامتمرخبو يوداولا لغد 5

 درا يب ناقل ترض
 كرا فرخو رب يف اكو لم ناو

 مؤايلوأ ةيئادعأ م ١ نع

 [ انريص هوبللاو ان داش

 ةيجح م ربلا ناكو مالا

 مركتو زعن انك دقو هلع (5) رمعو ق )١(

 0 تأب فيك .لاخ 2

 مونو  نورهاس رككلو ءاوس

 00- نقره نا تلا رات

 مم مهلاو
 مجأ وهو حصفتسم ةريح

 معتن ةرظن الا قب مو

 مد 52 ءاملا نحم 0

 اومركت نيح فاصنالا اولذب م
 اومعناو ءازملا 3 اومقتنا اذا

 0 ركسو موق رخو ادع

 " 5 جي اننصاو

 مهنا لودشرتسا و
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 ةافكلا يفك ىحاصلا ىلا ىتكو |

 ىمسن اهب ظعاف لوصوم كزعو دلاخ ككلم ضرالا ةافك يفاكا |

 ايلا هب تعرف دق اظن رخآو اددبم ارد ساطرقلا ىلع ترثث

 اظنلا لوقت ال ضارعالا اهنكلو .. .تمظن ساوج تناكول فاو.
 يبشلا ديعس يللا ىلا اهمتك هرثن نم ةلاسر هذهو ||

 ةنج لب نزح ةضور نسحلا يف ناكف نيتلودلا حش باتك ينانا دقو )

 صيقو بواقلاو دابك الا درب سنالا طسو سفنلا حرش يفو ندع

 ةلودلا ماسح ريمالل * ”ىزانملا ناف دعب و اهنمو .بوقعي نافجا يف فسوب |
 املادتعاو اهمابش نابا يف هللا اهسرح هتلودو روصعلا ”اهلفإ اف 0

 ايند ةرامحو دادسو خالص: لع تسسأ دف املابتقاو الاف 1
 ىلا هب ره ببس اماو . مالسلاو ةمالسلا لظيف ماودلاب ةنذؤم يهو داعمو |

 فلا ينئام هنم تبلطو اهاخا مس هنا هتمهنا ةلودلا دجم ما ناف درجورب |
 نب 7 ردب كانا نم قو ذرجورب لا امتاو لف هّنأ» يف ةقفن رانيد |

 فلا يبئام لذبف ةرازولا ىلا عوجرلا يف هلادب مث يدركلا هبونسح |
 ىوتحا تام الف كلذ ىلا بج لف ةلودلا 2 هيرازو ىلا داعبل رانيد ا

 دوهشل. هدمت :تامو.ةيبظع تناكو هتك يلع دعس مساقلا وبا هنما ا

 توبات دروو لاملا ىلع عفار نب زيزعلا دبع نب دم ركب وبا ىوتحاف ظ
 يزراولخا ركب يبا ىلا هنبا بتكو هبا دحا عم دادغل ىلا سابعلا يبا |

 اهتصتتقا يلاعتلا (9# ميضاو ريغ لالا طخسألا: نيعزاتملا يلاملا
 رزب ق (")
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 يف تام هيون نب ةلودلا كر زب ىلع نسملا يبأ ةلودلا رخفل دابع ظ

 ا 000000 ا لامأ نم درعو زيا امج ةيس رشص
 نم رونو مساقلا يأ بحاصلا ران نم ةوذج وه لاقف '” يلاعثلا هركذ

 فتزاكو هتافو دعت هماقم مكاقلا هايح يف هانم فانلا هتفيلخو هرح

 هعنطصاف ىومملاو يّأرلا "هيف عمتجاو ىصلا ذنم هبحصتسا بحاصلا

 هئامدنو هعئانص رئاس لع صاصتخالا لضف همدقو هناد اب هبداو هسفنل

 . السرتو امسرت هّقبرط يف يرجو الكرودصلا الع اردص 2 رخو

 ةديصق نم هيف '' دم يبأ لوق ققحمو القوت يلاعملا يرذ يفو
 اهدجام نبا دجاملاب ةبض تيهز ام اهارتاب ىهزت
 اهدراطع اهرد املاله اهتمامت ابسمش اهئاوس

 اهدحاوو ىرولا ةافك يفاك نعمجا راغقلا باتك يوري

 ازا ككل 0 0 وابلاو حاصلا دنت رسيلا  ةغالب تناكدقو

 مالقالا ل هدعب بيشنا تداكو هنو تفاهنلا ىلع تفرشاف سابعل
 ]| لضفلا يندب ءامتبس دس هللا نا الول مالكا '” نس اع ردن فصو

 مالكب هفصو 7 : بكمل تاد الا مث دما نب هللا دنع
 ا اد :ك

 ىننهلا نيابملا يأ
 000000 د ق ارفلا ىلا ننكر ال

 قارفلا" لأ نمرفصت 2 اهبورغ دنع سمشلاو

 يلاعثلا (4) هب يلاعثلا () هل يبلاعثلا (5) :١١8 ىهدلا ةميشي يف )١(

 قرف يباعثلا (7) ررغ نساحم ق : يبلاعثلا (1) و ى (0ه) نزاحلا



 1 مهاربا نب دمحا  حلاص نب مهاربا +

 : قارولا اص نب ميهاربا ا« ظ

 يزرخابلاهرك ذ يرهوملا دامح نب ليعامسا رصن .ينا ذيل قاححتإ |

 وهو دما نب بوقعي سيدالا.“' هل يندشنا .لاقف رصقلا ةيمد باتك لإ

 زقلا دود ىنعم يف ليقأم نسحا ١
 روبش ينئعمتف بمايو اهترح تعفتاام بيج تانو ]1

 رويط حانج ىلاشابكلا نرق امل اذاف الطاوع نثعبلا مث

 يتسبلا متتفلا بأ لوق زقلا دود نم ةراثملا يناعملا نمو لاق

 هدلباس :لازي اال وداي ىنعم ,.. هلايج يلو ا ل
 همسان وهام طسو امن كليو ًابئاد حسني ” را هود

 يناهيصالا ملكتما ايركز نبا وجه قاحسا يبالو |

 يساونلا لاخرلاب ًاقلخو ًاقالخ مهاكس انلا هبشا ايدمحا "ايا ١١
 مجداوكلا لوقعلاب نكلو ةايح ملىحللا كلت تلاط ام كرد

 :« يبعلا دابع يبا نب مهارإو#

 هعضوم في ركذ يومتلا دابع يلأ نب قاحسا نب نسملا يخأ نباوهو |
 نارصتخم وعلا ىف :نافيتصت هلو نمل نيومتلا نايعأ نم اذه ميها رباك ظ
 ةرخأتم ناكو ميهاربا: رصتخع فرعي لشذالاو نيفقلتلا اهدا ىلا ا

 ةلايخلا دعل ا

 * ىضلا مهاربا نب دمحا »< ٠ ظ

 نب مساقلا يبا بحاصلا دعب ريزولا دحوالا يفاكلاب بقتملا سابعلا وبا ||
 اينق :.ص “): اادقلا دوبنك مارت هلمل (*) سى ا ا

 )ر



 * ناملس نب مهاربا  نايفس نب مهاربا 14

 قدانلا وجت راجلا لاقو

 نوملم ميهاربا لق نم مث الو باذكب سيل
 برس ١ ١) لل 15 -  هدج ىف هللا لوشر 9

 نيتلاو ءاثّملا هبحعب هلا دلك انه دعلو

 باتك . لاثمالا باتك ١ لكشلاو طقنلا باتك فيناصتلا نم يداي زال

 حرش باتك . راطمالاو حايرلاو باحسلا لبا تاتك < راخالا نيف

 ظ 3 ناكءادوس ةيراج يف يدايزلا ميهاربا لاقو .ه.وبيس تانك ات 3

 ظ ند ) 0 ةانح  اذبح اذبج ذبح الآ

 |ذواخحأو رظأ "131|0 . هبايا درءانبخابو

 0 * هللا دبع نب نايلس نب ميهاربا ع

 | قاحسا 2 ندا ١ نادمح .درم نط سينا نابخ نإ

 ١ 6 "تانك ىف يسوطلا نسملا نب دمت رفعج ونا هركذ يرابخا

 0 ليقامب رف مي يي يف ةفوكلا نكس ثيدحلا يف ةقوه لاقو ةيمامالا

 .مهم يف هبسنو يللالحلا ليق امب رف لاله ين يف نكس مث لاق *" يميقلا
 || باتك . ءاعدلا باتك . لكلا باتك . رداونلا باتك بتكلا نم هل

 ا | باتك . داعلا تاذ مرا باتك . نينرقلا يذ رابخا باتك . كسسانمل

 000 .اوأسلا لل راتك . نافدلا باتك . رفاكلاو نمؤملا حور ضبق

 000 باتك

 ا سه 4 يف ارو اق



 15 6# نايفس ن. مهاربا

 نس مو ياذتم ١ 9 نم كليف نا
 ينزح زرب دقق نسح لا يف تزرب نكت نا .

 دق قح يراوج يف ناك لاق يدايزلا نع دربملا نع يتابزرملا ثدح ا

 مههنغم ىنغف روبنطو ذيبط ءيجو ترضحف "ا

 ارش دودي كشرمو.- .ارمش نيل 30 ظ
 ارد نسحلا يف نواحي ٠ قدم نايتف تكرت
 ارش :”كريتخ ديه 0 نسسخ لالا

 7 ايغ كوضب#” ارم اوما تابسه

 ن ناوج اناو .يديساي يل لاق هللا كحلصا رعشلا اذه نإ نإ

 ءايسا نم هللا كافاع تسدو ناوج سيل تلق يديس لهابلا تشو

 دب رن لاق توصلا ددرذ تلق يديس اذ نم كيلع شل لاق برعلا |[

 يمع نبا دك لع نك ران كفرا انك باقع"”كنكهشيشا|

 امم تيئوف لاق تراط كحجرب حخارف تراط "يلا تئج دقو ءاملا يمال
 ا ف يعمصاالأب هبشد يدايزلا ناك لاق ثدحو. مهملا دعا ملف يب لح ]

 كلذتيقطرع نق مكرمو ةلل د ”هيباعمو /

 لبحلا 0 لولا عطشاو لصولا ىلع رجملا 0 دف

 للا نم لصولا ”تلفناو ىوملا: حانج رجحلا قيدو ٠
 لتقلا نم لصولا لسيف 9 ىوحلاليبقرجحلاذ ”تيلف ٠

 ينعي (5) نمو ق (9) هيلا طقس هلعل (5) نميكيف تاو هلعل (1)
 ع قلشاو ق : ص () هيئاعمو ق : ص (5) ينك وا (م) كنا
 دس



 © نايفس نب مهاربا  ديعس نب مهاربا ا

 ْ وشح نم لجر هلافو موب دغ يف يفونو هلاح هذه تناكف لضفلا نم
 أ| ةفاك سانلا هيلع لصو هلجال دلبلا قلغأف ايداوس ناك ةءاندد فرعي ةماعلا

 (| وبا يل ركذو . يزوملا مالكر خا ماحزلا ةرثك نم هتزانج ىلا لصوب مو

 ئ نييطساولا نييوحنلا رابخا يه ه1 ذو يهذلا دنعس نب دمح هللا دنع

 | يزوملا هلق امب هتركاذف ةناعب رأو نبرسشعو نيا : ةنس يف يفوت هنا

 | يذوملا هرك هرل ذ 20 لمابل 3 مدا نمريخ 0 7 0- لاقف

 ملعا طق كار أمي 3

 هبوطفن دم نب ميهاربا هللا دبعوبا اندشنا

 1 وأ لاق امف كدنع يب نا 00 كنب نم رذاعم لبقا

 000 تلا ١ نو ٠ همهاظ كاضرا نم كعاطا دقف

 لاق هللا دع نب رافغلا دبع اندشنا لاق هنم

 هد نتج وم 0 تا 8

 ا نب ريا بج سبع ا يدرس هديه مروع ل
 داع مك 4 ياو 00777 0 200 32

 * يدايزلا نايفس نب مهارا 2 7 سيرد 3 0101 ىلا دع . ْ مرن مجرم نع 6 كم أ وام ا! .بنزلاو 2 . 5

 نب نمحرا دبع نب 1 نان 0 قاد اوه

 ا ل0007 ايت ةيوار وتل ايوحم نك "7" هسا نب *دايز

 اةنأم عاش ناكو أاممءارظنو ةديع ياو يعمصالا نع ىورو هع ْلو

 رانلا ع 8 ينابزرملا هاور يذلا هرعش نمو نفانو ندعب راو عسلا ع

 يمعماملا

 ينع مفدلا ” ةلاذق - .كاننع نما عفد

 كاذف هلعل ( ) ةنبا ق : هم تسرهف (؟) تصمهو هلعل )١(



 53١ :# ديعسلا نب مهاربا

 * بيطلا نب ديعس نب ميهاربا 2

 يزوللا مركلا |بأ ينمي هتلأسو يناسلا سهاط وبأ لاق يعافرلا قاحسا وأ |
 ةقاف اذ ا مدق ير 3 يبلا دبع نم وه لاقف يعافرلا نع ا

 نارقلا نقلتف ينيصحلا رافغلا دبع ةقلح ىلا عماجلا لخدف طساو ىلا |

 د ديعس ابأ بحصف دادغل ىلا دعصأ مث ةقلملا لها نم هشاعم ناكف |
 ن واودلاو ةغللا نيتك هند ععسو هنوببس حرش باتك هيلع أرق يفاريسلا ا

 يف سانلا *ئىرش ردص سلخف رافثلا دبع تام.دقو ط0 0
 بسنف نوبولعلاو ةضفارلا نوكت كانهو طساو نم ةيديرلا لزنو عماجلا
 رعشلا نسح عاش ناكو سانلا هافجو كلذ ىلع تقمو مهبهذم ىلا |

 يدننا يوحنلا لهس ن دمحأ نب دمحم بلاغ ين باتك يف ثدحو هديح

 هسفنل يعافرلا قاحسا وا

 اونايو تنبف مهتليب ىلبا ٠ «يفلا بسحأ تنكام هبحاو
 نايسنلا مهنم يظحو ينم مهظح ركذتلاف ةفاسملاتآل

 نب يلع نب دمحا ميعن نأ تعنت ةلاش داو ةرصع قالا ةنس تامو ١

 عم يعافرلا قاحسا يبأ ةزانج تيأر لوقب مامالا يرقملا ةدس يخأ |
 أ انخيش اهب تثدحف نالجر اهفلخو ةنابملا ىلا جرخت سمشلا بورغ |

 تنك لاقف ال تلقف ” نيلجرلا كل يمس لاف يوحنلا راتْملا نإ للا
 نا ًافوخ لسن انا انقدص امو رخ آلا نارشن رب لاغوساو انه

 فصولا اذه ىلع ناكو يفوت لجرلا اذه نا قفتا ام اح نمو لتقت

 نالجرلا هلعل (9) يبسلا ديبع هلعل ما



 *# نادعس نب مهاربا © 14

 يف تدعللا 02007 قادزملا نينملا ىاانعاكج اميلثم فرس ال ظ

 فرحا ةرشع هؤاجم نارقلا يف فرحو ةشاشبلا نم "” تشبشبتو لبملا

 . ضرالا يف 'مممخَسَيَل رونلا ةروس يف هلثم نارقلا يف سبل ةلصتم
 كلب لكونلا ٠ ٠٠0 لا ىأ نع يوضلا نع ىابزرلا ثدحو
 ةرصبلا يدلب و ايضفار نوكأ فيكو نينمؤملا ريمأ اب تلقق يضفار كلنا

 ولخ سيلو ةلهاب يناريجو يعمجالا يذاتساو ابعماج- دجسم يأشنمو
 ظ ىلع نولسملا عجأ دقف اند اد بتناقايدواند بلط نم نءاذلا

 ءاسما كلؤاباو تنأف ايند اودارأ ناو اومدق نم ريخأتو اورخأ نم دقت
 او ىلا لو 0١ | قليم الا اينو الو كب الا ندال نيسمؤملا

 كف كلذ معز لان نبا نا لاقف كالوم اناو ضرالا نئازخ كيد

 1 عباتلاو موماملاو مامالا نيب كلذ قرفب ام هللاو نادعس نبا نمو تاقف

 ظ | ةرجأ هللا ثاتك ىلع ذعاو ةيبص عمو ةرد لماح كاذرانمتا: عوبتللاو

 | ةبسح هدو مل هنا نينمؤملاريمأ اي تلّقف ددؤملا بدؤم هنال لعشب ال لاف

 || نادعس نبا ماقف همامذ تيضق دقف هقح هتيطعأ اذاف ةرجاب هذا امناو

 ا | ينع هاكح امه "يش يف نينمؤملا ريمأ "* قدص ام هللاو ال ءانيعلا بأ اي لاقف

 | نا نم نينمؤملا ريمأ اب كيلع لبسأ "يش يأ لاقف لكوتملا ىلع لبقأ م
 | كحضف لاق '' ” ينمطقتف اذه جر مث يحن ام ىلع كسلح يضقنب

 لكوتملا

 )١( اذقدص ص (8) تعيشبلا ق : ص (؟) ىنئايخللا ص 0'
 ظ ظ نلف قس

 ملال سلا



 ه3 * نادعس نب مهاربا  جاجزلا مهاربا

 اسما باتكا ىلع تأرق ) نار ارقلا يناعم باتك .قطنلا عماج سا

 نيخ ةئم ندم يف نارقلا نان موسوملا هباتك ءالماب قاحسا وبا ادتبا

 ا ( انا ئدحا ةئس لوألا عيب ر رهش يف همتاو نيتامو نينامو

 باتك  قرفلا باتك لضورملا تاتك . يفاوقلا باتك . 0 ١

 تانك جلا رصتخع بات سرفلا قلخ باتكا 0300

 تايبا حرمش باتك .:فرصن. ال امو فرصنب ام باتك . تلعفاو تلعف |

 رداونلا باتك. هنوبيس"

 د ةزمح نب نادعس نب مهارا 3

 يزتعلا نسملا وبا ناكل اقو هءاتك يف ينابزرما ه رك ذ بدؤملا ينابيشلا

 نادم ناكو .راعشالا نحتسموراخال هه . هنع ةءاورلا ريث ||

 اهاورو ضئاقنلا هبا نع ىوز مهاربا ىمس نإ يوحنلا كرابملا نبا

 نال هزيغاوا يزنمل هبسن يذلا اذهوهالعاتسلو يركسلا ديعس وأ هلع

 مالك اذه لك ”لعا هللاو يتابيشلا ةزمح نب نادعس ىلا هبسن ي زيعلا

 صهاط ينا نب دمحا هاور اهف يوحنلا نادعس نب مههاربا ناكو .يتابزرلا

 يبا ىلا هعفر ام يف ينابزرأا ثدحو هدنع ةلزنم اذ ناكو ديؤملا بدي.

 ادي نب ميهاربا لاج يف ناسح نب دمخ نب دما يحلطلا قاحسأ |

 فيصلا يفو .ءاتشلا رق يف نينولب ... هنول فرصملا ريعلا |. |

 تيضلالعقيفشلاكالومدحم ىل' ةفا لك نم ىف له

 يحلطلا قاحسا يبا نع يركسعلا ىحن نب هللا دبع نع يتابزرملا ثدحو |

 ةطقن نورشعو ةعبرا امهيف نافرح لاق نادعس نب ميهاربا انريخا لاق
.: 4 



 © جاجرلا مهاربا هه هرب

 دضتعملا صاف امهقافتا ىلا مالكا عجر . لوادج هءاتك لعجو دضتعملا

 باعت ىلا ثعبف لوادملا كلنأرسفب نم بلطي نا هللا ديبع نب مساقلا |

 ناو اذه فرعا تسل لاقو لوادملا باسح ىلا هجوتي مف هيلع هضرعو
 دربملا ىلا "”هللاديبع نبا هىتكفهل ةءاور الو دوجوف نيعلا باتكمتدرا

 دق هنأو لغشو سعت ىلا جاتحم ليوط تانك © وب 1 هنأ مهماجاف اهرسش نا

 يرسلا نب ميهاربا يحاص ىلا هومتعفد ناو كلذ نع فعضو 00

 ىتح جاجزلاب دضتعملا ةرك اذم نع مسالا لفاغتف كلذب ين, نا توجر
 | مدقتق « جاجزلا ىللعلاحا هناو دربملاو للعب لون هربخاف دضتعملا هيلع ا

 || كلذ لمعا انا جاجزلا لاقق مساقلا لعفف كلذب ''" جاجرلا ىلا مدقتلاب هيلا

 || جاجزلا راعتساف ”يفانثلا 3 ” ىلف لودحت ىف ظن الو ةخسن ريغ لع

 0 ةغللاب للعلا فيعض ناك هنال امهريغو ا ا
 | هلمحو هدلجو نسحلا يبا ريغصلا يذمرتلا طخم هبتكو هلكيانثلا رسفق

 ١ راشد ةئامالثب هل رماو هنسحتساو دضتعملا ىلا ريزولا هلمحو ريزولا ىلا
 ىلا الا دحا ىلا ةخسن جاجزلا هلمع مل ج رخم لو هلكهريسفتس هيلا مدقتو
 |١ ناطلسلا '” باتك يف ربظ مث ىدنلا نبا لاقو هريزوو دضتعملا ةنازخ
 | ببسلا ادهم جاجزال راصو فيطل يحلط يف هانيآرو طقنم رسفللا اده

 ا ءايلعلا يف قزرو ءابقفلا يف قزرو ءامدنلا يف قزر هل لعجو ةميظع ةلزنم
 / هرسف ام باتكب تكلا نم جاجز الو يدنلا نا لاق. راند ةيايثالث”” ع

 )١( تسربف (6)  تسروف (4) نسأ تسربف 9*0 هناب تسرهف (5)_تسربف |١
 تايقب تسربف (5) عضوملا اده يف تسروفلا عباط مهو دقو يناتملا )/ )9فبرست  |



 ها/ # جاجزلا مهاربا +

 ءاسفلا نم ءاسفنللاو ملقلا نم قتشم ميلقالاو ةماحل نم قتشم مللاو ]

 بدا نم اذ ىلع سيلبا طرض ثنؤملا"نم كنخلاو ىتنالا نم قلل |

 دادغل نم يبرألا فاجلاب لزم ها قاححسا وبا ناك نارشب نءا لاقو

 ْ هل تدشن و ةرب ودلاب فورعملا عضوملا يف

 0 ضقهت ل نا هسدب الو يىنع قزرلا درب ال يدوعق

 ل ريسلاو ينفاعف ترسو يدوعقيف يباتا دقف تدعق

 'يغ صرملا ناؤيتدشرىلا .ىندآ دصقلات 00 ١

 ايفو هه شيعا لئظ يلو . يلابللا لد حلال نك

 امل لاق يرمعبلا يدزالا رفعج نب دم نب هللا ديبع مياقلا وبا ثدح

 كؤاكب ام تاقف جاجزلا قاحسا ونا ىكب يحن نب دمحا سابعلا ونا تام

 ميهارباو سلاج يحي نب دمحا لاقي ناك سلا كب بهذي نبا يل لاق
 تقشو دقانلا تام يراسالا ناو هب وطشو جاجزلا لاقف مويلا جاجزلا

 ريغ هربخ نم رك ذب لو سدتقملا هباتك يف ينابزرملا ثدحو جرابلا

 يف سبسلا ناك ًاميجج الاق هتسربف يف مدنلا نبا اهرك ذو ةصقلا هذه

 دضتعلا فصو ءامدنلا ضعل نا دضتعملاب جاجزلا قاحسا يبا لاصتا

 قاحسا نب دم لاق ميدنلا "” ةربحم هلع يذلا قطنلا عماج باتك
 يلا ماو رذعج انا قكو دابع يبا نب ىحي نب دم ةربحم "”مساو ةصاخن |

 مدانو بدالا نسح ناكو يركسعلا حابصلا نب ديز نب "' رباج دابغأ

 نباو ف : .تسربف (”) ةريحم : ال4 : تسرهفلا تاثك فاذا | 0(

 رياح تسرهف (*)

.)8( 



 6 جاحزلا مهاربا نا

 1 نا عزو لاق لق اذك هللا هبي الزغ ناكنا دمب اسابل باث هنال ْ
 قيطملا يانانرةلاروثلاك هنا سما روجتأ قيطم هنال انانرق يمس اما نانرقلا

 0 كو لآ 000 م هلاثك امونتارقلا فو. -هنرت لل

 | نودمح ن دخلا ن هللا د ةرضع هلأس هنا مينا حب ن يلع نب يح

 ىنعم امو لاق هرجرحل حيرلا نال لاقريجرملا قتشا "يش يا نم ميدنلا

 | | ىلع رجي هنال ريرجلا لبحلل ليق اذه نمو لاق هررجن لاق هرجرجي
 | ترج ول لاقف ضرالا ىلع رج امنال لاق ةرج تيمسجل ةرملاو لاق ضرالا
 | || اهرج هللا نال لاق ةرج تيمس مل ةرهاف لاق ترسكتال ضرالا ىلع

 || لاق هوعطق ىتح هباسل اورج مهمال لاق هيف كلوق ام هما عضنرب الث

 ١ [| ىلع نب ىحم لاّمف كلذ زوج ال لاق ارحم هيمست هوعطقف هينذا اورج ناف
 | || ةضقانم اذه ناردي مل نمو كسفن لعاب تيا ين ةملا تضقت دف
 || || ىكحم نم هدنعو رعاشلا العلا نبا تدبشو““' هريح لاق.هل""سح الف

 ا | هترضحيلا لاقمهيف يذلا قاقتشالا عينش نم ءايشا جاجزلا باتك نع
 ا/ | لاق هرسكت ىا عوملا عصقت امنال لاق ةعصقلا قاقتشا نع لئس دقو

 رفصعلاو ضيضخلا نم قتشم ضضملا لوقي نا همزل فالعلا نبا

 بارشلا نم بذعلاو بدلا نم قتشم بدلاو روفصعلا نم قتشم
 لوقاعلا نم قتشم لقعلاو فورملا نم فيرالاو باذعلا نم قتشم

 ةزمح هلعل (4) نسح ق؛: رهزم (”) بق: رهزم (؟) هلورقرهزم )١(
 احح |!

 ١ || هب تيمس مل لبالا نم ةثاملا مما وه يذلا روجرملاف لاق ارج ءامسلا يف

 )01| 7 كال رلى يذلا ريما ليصفتاةلاق داقتو ةمزالاب رح اهماللاق



 هه : 4 جاجزلا مهاربا

 باعثل: راصتنالا يف شيلا اهنلا دقواش هكر يملا هيلا اسي مل بث ١|
 ونا اندشنا لاق جاجزلا ثدحو . اه 0 نع رضنقلا اذه قس ]

 دربملا سابعلا |
 مركلاو ءافولا لها تيار 2 اذاف ةمشحو ضابا "يف ُ

 مكتحريغ تئجام تنجو اهي ىلع يف تلسرا

 ةمشملا يعمصالا لوق, سيلا هل تلقف جاجزلا لاق ساون ينال نورخآ ١
 يف ناصقت ًاميجج ءايمتسالاو سضنلا ترال ءاصتسالا ةمشللاو سا

 ناميالانم ةبعش ءايلا نا يور دقو امومذم بضنلاو ادوإ 0 سيلا َ

 تاضتفم ىدلا و فوم دال لاق ءاشن ام لمفاف حتست ملاذا ليق دقو | ا
 دنع موصخلا نع ضو قوقل كو ىف اًمأو لاضفالا يفو مراحنا ا ئ

 ىنعم لوش يتزاملا تعمسو سابعلاو | لاق.سفنلا يفناصف ال َ

 . هلثم نم يحتسن الام تعنص اذا يا تئش تش ام عنصاف تيارا وق َ

 ا . نسح لوا 1 ميما هيلا بعذب ماع سيلا 0 دا ا

 0 00 لوقيف ىرخالا نمد هي افاد ناف رخل "2

 0 م هل
 لجرلا |

 ليحرلا نم لحرلا (1548:1) رهزملا يف (”) ةيزاوملا ق )١(

 ايو ىوحدس عا بوثلاو ضرالا ريش هنالارو يش اءا روثلاو

 ' اههاور دقو ةسانك ن دمحل نايور. ناتيبلا ناذهو ريقفلا هللا ديبع لف |

 :هل تلقف لاق ةدسأو انيعرم ناككلذإف ككل 1 طاطخاو سس ا



 © جاجزلا مهاربا © ه

 ]| َنيع ٌوْطَل أ نوم ىلاعت هللا لاقاكءاطلا دب دشّتس ةعوطملا مه امتاو ةعوطملا

 || هنأرق اذكم تلقق ةع وما الا تلق ام لاقق تاّقَدصلا يف َنيِنمْؤلا نم

 0| ةسؤو هديا لا 7 تلق . ارام عمسا رضاح اناو يريغ هأرقو كيلع

 ' داش 00٠ اياهال دحاو ابق“ تانلاوةينل وهتلق اك
 أ تسلجو هب رض هتن رض لو فاتخم مل ةدحاولا ةرأا تدرا اذا ينالثلا

 ' |١ اعاو نييوحتلا نم دحا نيب كلذ ين فالتخا ال ةبكر تبكرو ةساج

 | |١ لوقتف امهريغو حبقلاو نسملاب اهفصتق لاح ةئيه ناكام كلذ نم رسكت
 ا ةماعلا تلق كلذ ن ٠ اذه سيلو ةبكرلاوةريسلاو ةسلملا نسح وه

 0 يبا عأألا نبا ىور ام لاقق ةَمشسأ ةزمملا مضل ي يعمصالا هاورو ةدابلل

 يح امل طبضا يعمصالا نا تنا ت يق ةنشسا الا اناصعإب

 | نموهو نبف نوف مالكلاو 4 كوخا لع اذا " تلقو .يورب امذ قثواو

 97 كيال. رعفال نا نيه ليق هنمو نال اذا نيب ناه

 برعلاهتلاق ولحصي مالكلا اذ ىنعم الو كلذن صانال برعلاو ناوملا

 زع كلوق نم وه امناو ةردقلاو ةعنملا يه يتلا ةزعلا نم سيل زع ىنعمو

 هل لذلا نم لذف دتشاو كوخا بعص اذا مالكلا ىنعمو دتشا اذا 'يثلا

 ء*ىرق اه لاق .4ل ” نلف كوخا بعص اذا لوقت م انه اه لذلل ىنعم الو

 باتك ركناف كلذ مس هنا نب مث يلع كلذ دعنحسيصفلا باتك هيلع
 ىلع جاجإلا اهذخأ يتلا ذخ املا هذهو فلؤملا لاق هل نوك<ي نا حيصفلا

 )١( حيصفلا بات؟ 5 : 1١ ) )5حيصفلا باتك () اممف رهزم 55 :4
 )4( حيصفلا باتك 4 : 4٠ ) )0نهف رهزم
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 ظ هللا لاق مسا رخال رديف نيل ماحا مونلا يف تسلح "” تلقو |

 مل مساو ردصم ”يثلل ناك اذاو كَل 0 "نخل اثي ] َنيِذَلأَو ىلاعت :

 هيسحا ال ول كلا فرت الا ديما عضوم مسالا عضو |

 بسملا غلب أم تلق ولو مسالا باسملاو ردصملا سسملاو انابسحوابسح |

 .كيلا باسملا تعفرو دب. رنا تناو زج مل كيلا بسلا تمفرو كيلأ ||

 برع لجر لاق امنا طخ اذهو ةَبَرَع ةأرصاو برع لجو "كل ||
 لاشاك ثنو الو ىش الو عمج الف هب فصو ردص.ه هنال 8 ارا 1

 باتكلايف عونلا اذه نم بابب تينا دقو" 'مصخ ةأرصاو مصخلجر |
 رعاشلا لاق هنم اذهتدرفاو |'

 بزع ىلع ابزع لدي نماي ْ
 ىلع ليلدلاو ىرسكو ه امنا اطخ اذهو فاكلارسكي قر تلقوا

 حت يو رسك لاق. ىرسك ىلا بسنلا يف تلتخن ال ؟اياو نإ ك١
 كبت قلقا ىزتالا اهتم ماعلا يشن ريالا سلو فاكلا ١
 يوزعم لاق الو ي مهرد تاق مهرد ىلاو يوزعم 0 زعم

 تلق 0 2 38 ١ اذاف شو 3 اريخ 3 تدعو 3 يي الو |

 ١  1ل تلف 00 ملاذا لوقت نا تاو |

 أ باتك (م) *: 50 حيصفلا باتك (5) 1١7:19 حيصفلا باتك ١1 )١(
 باتك (5) تلق رهزم : ق (ه) 5 : 57 حيصفلا باتك (4)  حيصفلا |



 6 جاحزلا مهاربا ف هه«

 لوش لق ٠ 0 نم هورس بانصأ قرني الو ةاكملا هذه يف

 اذهو ةبس رعلا نم ملكلا ام لع باب اذه هباتك لوا يف لوش نمل اذه

 باعت لاف هب قطنلا نع الضف 11 ماتت نكا داهرع رج

 ريق فهاتكاق لوس لاق وهام تلق اده نم و ' هياتك ىف تدحو دق

 ءاسستسالا ني ا. 07 ضف اك هدم ام ضخ فرح اشاح ةطس

 وطال ريكذتلا يف بهذ حيمص وهو هباتك يف اذك اذه هل تاق

 دحأو هججو لع مالكلا لمحن نا" دو الاو لاق ةملكلا ىلا ثد تلا ىفو

 ضو هلوسَرَو لل نكحنم نس ل ىلامت ثا لاغ دع لك تلف

 كيلا نتف نم "هنو 0 ع لاقو "الباص لمستو ىزقو ١ اا

 2 بلوطعففلا لإ يهفح كلا 1 1 ص و لاق مث ىنعملا ىلا بهذ

 نال دوحا ناك نينالا 8 دحاو هحو ىلع مالكلا لخاؤل لوَش نا لئاقل

 0000000170000 1 ءارثلا دودح رك ذت الف نحت اماف ديج ”الك
 نو رشعوهوعتل 'ىدتبلل حيصفلاباتك تلمجتنا اذه نكلو ”' دعب

 ” تلق من هل تلق اهركَدا يل لاق ةنم مضاوم ةرشع يف تأطخا ةقرو

 ||| الو رمالا قرع لاقي ال م اسنلا قرع لاقب الو اسنلا 7 قرع وهو
 كيدبلا شالا كالا نوع

 رتل ال زا تلتف ١ ٠ (اسنلا يف )'هرافظا بشناف

 : رهزم (4) -ق : رهزم(©) ق : رهزم (؟) زوجي الاف ق : رهزم (1)
 باتك(4)  ق : رهزم (/) هباوص رهزم (5) اذهق : رهزم (ه) لئاقلو ق
 ق (9) 1١١ : 554 ثرب عبط حيصفلا

7 

 : هلا .فتتيإ ل دش سس. فتاه خل « سكن فش سنس اقدم فذ ضخ. كاد كاظستا ش هائطش ا
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 ه١  جاجرلا مهاربا

 هرش هللا هاقو ال مول 2 يرش هللا هاقو دق مسسبصاف 0030
 حفصلا هلأسو هيلا رذتعا ىتح الجار هدنصق جاجزلاب رعشلا اذهلصتا الف ||

 نع يدنكلا نسما نب ديزي انأبنأ.ميهاربا ب يطخلا خيرات نم اذه لك ّْ
 نع ناهدلا نب دما نب لع نع يفريصلا كوانملا نع قيلاوملا روصنم ينأ ا

 دم نب يلع نسملا واانيلا بتككلاق ينرصبلا سلا ل00 ا

 هللا همر جاجزلا يرسلا نا ”قحساوا لاقلاق لصوملا ن «يطاشمثلا ا

 "” ديزي نب دمحم سابعلا يبا مايا يف هللا همحر ىلعث سابعلا يبا لع تلخد ا

 ضماملا دوم وا هدنعو هيلع تلسف ىضتقلا نم ايش الم كلو د
 عضول هلمتحاوه نيلا تفكر ينثيلا قرضا و ادي يلدسحم ناكو |

 "”يرلخلا اذه هالما ام ضعن يلا لمح دق سابعلا وايل لاقف ةخوزشلا |
 هترابع نسح يف كشيال هنا هل تلتف 2” ةرابسب هناسل عوطي آل هتأراا
 ل الأ هتنأر ام لاقف كدنع هسعب هيف 5 كنار ءوس نكذلو ناكل 1

 ينظفحاف هنوبيس ينعي نكلا مكبحاص نا هللاو ىسومودا لاقف '” اقتل |

 هءاحصاو سنون تيقلف ةرصبلا تلخد لاق هنا ءارفلا نع ينغلب لاق مث كلذ ١

 مع وه اذاف هتنيأف ةنطفلا نسحو ةياردلاو ظفحلاب هنو ركذد مهتعمسفا |

 تجرفت "' ةرملا كاذ نم ءاملا كيذ تاه هل ةبراخل لوقي هتعمس صمت الا
 نوما رع تاو هلا نع عا متصبب ال اذه هل تلقف هيلا دعا لو هدنع نا |

 دبز ف (؟) ٠٠ مخ ىطويسلا اهب ءاح دق ةباكحلا هذه 4 1

 كيار ءوس يف الو : هزم (ه) هزم: تق (2) (ض,رم) دريملا ىعن |

 رخلا ق : رهزم (/) اقلقتم هزم 0(

00 



  جاجزلا مهاربا 4

 نا ىلا ًائيش موب لك هيلع ضرعأ تنك عاقرلاب دغ نم هتركأبو هدب
 تاخد لاق يومنلا يسرافلا لع وأ ثدحو .. هذه يلاح تلئان دقو تام

 هيلع دروف ريزولا هللا ديبع نب مساقلا ىلع جاجرلا قاحسا يبا ايش عم
 نا '””ىلا قاحسا يبا انخيش ىلا مدقت مث هل رشبتسا *” "يشل هراسو مداخ

 هلأسف موجولا نا هنحو يفو داع نا نم عرسأب نكي مف ضب“ م دوعلا 0

 ةبراج انيلا فلتخم تناك هل لاقف هنيبو هنيب ناك س نال كلذ نع انخيش
 اهملع راشا مث كلذ نم تعنتماف اهايا ينعيب# نا اهنمسف تاينغملا ىدحال
 ىلا تورو الق أ. ١ | فعاضا نا ءاجر يلا اهيدهتنا اهحبصن» نم دحا
 ناكف تضاح دق اهتدجوف ”” اهضنقال ًارشبتسم تضهف كلذب مداللا
 '0359 ةيدن نيا نم ةاودلا انحش ذخاف ىرت امر ينم

 مظلا يف نمطلاب قذاح هتبرحب ضام سراف
 مدب مد نم هتشاف هتسيرف يدب نا مار

 (/ | رخث للملا لهأ نم ناكو ” ةبيسم فو رعملا نيب و جاجزلا نيب ىرجو لاق
 ٍْ | دح ىلا يرسلا نب ميهاربا جرخ ىتح *" هلمحا و سيمبا ههسلو 1
 ظ ”ةبيسم هيلا بتكف متشلا

 هرضو 0 يا تةعفنل ين ع مش الا مجاجزلا ىبَأ

 هرح مش يف ةظفل قلطيل رح ناك ام اتداص مسقأو

 هك 01 ليلل نكلو ٠ ينم رنا ترزك يلا ولو

 ايضاضتفال ناكلخ نبا (*) ثوكملاب طقسهلعل (؟) رس ناكلخ نبا )١(:



 >2 4 جاجزلا مهاربا ظ

 ناك ًاحيضضهيذ "”لطاخت ايش ىتلأسم نم منتمت "الو الع" 00
 ضرعأ تنكو كلذ تاعفف لاق رذنلا لام كن لصخم نأ ىلا الاخ

 اذه ىلع كل نمض مك يل لاق امبرو اهيف يل عقويف اعاقر موب لك هيلع ]
 دزّساف عجرا اذكو اذك يواس اذه تنبغ يل لوقيف اذكو اذك لوقأف
 لاق تر دملا غلبأ تح ينوديزيو مهسكاما لازأ الف موقلا عجاراف |

 اهمرثك او راند. شلا نوردع يدنع تايعذ ًايظع ًاثيش هيلع تنغرع

 ال تاقف ردسلا لام لصح قامسا ابأ ايروهش دعب يل لاقف ةديدم يف

 لاملا لصح هوحو رهش لك يف ينآأسيف هيلع ضرعأ تنكو تكسف |
 لاملا كلذ فمض يل لضخ نأ ىلا تلنكلا عاطشلا نا انوخ ال لوقأف |

 ذكري كلذ لصح دق تلقف لصتملا بذكلا نم تيبتساف امو يتلأس
 لحب نأ ىلا بلقلا لوغشم تنك دف يع هلو تنال لاو
 اهتذخأف ةلص زانيد ىفال 1 ةثالع“”هنارخلا لا عقوف ةددل يأ ملال ا كلا
 دغلا نم ناك الف هنم عقأ فيكردأ مو ًاثيش هيلغ ضرعأ نا تعتتما ١

 فلا ينم يعدتسي كعم ام تاه نا يلا أهوأف يمسر ىلع تسلجو ؛ 6

 | ردأ لو هب ءافولا عقو رذنلا نال ةعقر دحأ نم تذخأ ام تلقف مسرلا ىلع |

 | دق ًائيش كنع مطقأ ين ينارتأ هلا ناس اب لاقف ريزولا نم مقأ ,

 ودغو هاجو ممدنع ةلزنم هب كل تراصو سانلا هب لعو ةداع كلراص'
 كهاج فعضل كلذ نظيف هعاطقنا ببس ملعب الو كيب ىلا حاورو
 تابقف باسح الب دخو كعسر يلع ضرعأ يدنع كتبت ريغت وا يدنع

 ا هن زاخ ص (5) ىنطاخن ص (9) عنع ق : ص (7) لجعتساو ص )١(

-32322 

 ف



  جاحزلا مهاربا ل

 ”0| وح الب 0| سلا نمل ' ةقرام ين نضمن باتك هءاظتلاقتسا .0)
 ١ | ذفنأو "' مهملعأ تنكف تجرفخ ينامساف ممل ينمسا هل تلقق مهدالوأل
 أ ]| تضمو هيلع ردقأ اع كلذ دعب هددزأو ” اهرد نيثالث روش لك يف هبلا
 ظ هل لاقف مساقلا هنبال ايدؤم ناواس ن هللا ديبع هنم ىلطف كلذ ىلع ةدم

 ] مهيلا بتكف لاق ةقرام ””ين عم ةارصلاب اجاجز الجر م

 | ناكف يلا مساقلا ملساو يترضحاف هل اولزتف ينع مل زاتساف هللا ديبع

 | نا ىلا مو كف مهردلا كلذ دربملا يطعأ تنكو يانغ ببس كلذ
 ظ نب مساقلل لوقأ تنكف 70 لاحم © دقفتلا نم هيلخأ الو تام

 | [| لوقيف يب عنصت اذام ةرازولا تيلوو كيبأ غلبم هللا كنب نا هللا دينع

 | | اف يتينمأ ةباغ تناكو رانبد فلآ نيرشع ينيطعت هل لوقاف تببحأ اذام
 | ترصو هل يتمزالم ىلع اناو ةرازولا مساقلا لو لع نولسالا تام

 ثلاثلا مويلا يف ناك الث هتبه مث دعولاب هراك ذا ىلا يسفن ينتعدف هميدن

 | ىلع تلوع تاقق رذنلاب يترك ذأ كرا ل قاحسا ابا اي يل لاق هترازو نم

 || || مداخ سمأ يف هيلع رذنب راكذا ىلا جاتح ال هناو هللا هدنأ ريزولا ةباعر

 يف كيلا كلذ عفد يف ىبمظاعت ام هالولو دضتعملا هنا يل لاف قع بجاو

 اقرفتم هتك حمساف ثردح هعم يل ريص 3 احا يىنكلو ذحاو ْناَكَم

 رابكلا حئاوملا يف مهعاقر ذخو سانلل سلجا لاقف لعفا يديساي تلقف

 نع يطويسلا نع تانلا تاضور يف كلذكو : هقرام ص : همرام ق )١(

 يرابنالا نبا : هذفناو ق : ص (*) مهيلع ق : ص (؟) يدادغبلا بيطحلا

 دقنلا ق : ص (ه) همرام صو ق (54) هدقشاو



 5 6 جاجزلا مهاربا  ليعامسا نب مهاربا ©

 هل ةيقي رفا يحاو نم ةيبادجاو ينادجالا نباب فرع يسلبارطلا 1١
 ريغص ظفحتملا ةبافك باتك اهريهاشم نمو فيئاصتو ةغلو ظفحو بدا ||

 ءاونالا باتكو عفننلا ريثألا يملا |

 لبس نب يرسلا نب ميهاربا 1

 نسح لضفلاو نيدلا لهأ نم ناك يطللا لاق يوحتتلا فا 0

 ١ ىدامج 8 تان بدالا 8 ناسك «تافطم هلو نيكل ليمج داقتعالا َ

 يتدح هخضرات يف بذبم نبا حو ةثامالثو ةرشع دحأ ةنس ةرخالا َ

 نع لكسب هيرضح املهنا دادغب هئع عمس هنأ يرعملا ء ءالعلا وبا خييشلا ا

 دمحأ بهذ ىلع ينرشحا مهل هتم سام رخو نيل ١ ا

 (”لاقهدانساب سيطخلا لاق يسرافلا ىلع ينأ ذاتسأ وه قحسا واو لبنحنبا |
 طرخلا نك لآ جاجزلا ين دح يوشنلا ةيروتترد نإ هللا دبع دمت وأ

 ملسب الو ناجع ميال ناكو هملعت هملعتل دربملا تمزاف وحنلا ت تيهشاف جاجتلا ب

 جاجزلا طرخأ تلق كتعانص ءيش يأ يل لاقق " اهردق ىلع الا ةرخأ ١

 ف 0 نا د رأو فصلنو مردوأ ناّشادو مرد ع لكلا 0 6 ينك | ظ ْ

 ىلا“ دبا ءاراةايعأ نا كا زيود اي لك كيطعأ انأو يميلعت |

 . هتمزلف لاق هيلا تجتحا ' "وأ ميلعتلا نع تينغتسا اننيب تول قرفي نا
 ىتح "معلا يف ينمصنيف مردلا 1 كلذ عم هرومأ يف همدخأ تن تنكو

 ةرجالاب الا ص 002- ىراسالا نءا اهدروأ ةياورلا هده 6

 ماعتلا ص (5) و ص (0) كلذب مزتلاو ص (5) ص ا(”

| 

| 



 © سيدالا قاححسا نبا مهاربا  يبرحلا مهاربا |

 1ْ [ئضر ركب يآ 14 تثمدحلا برغل هريسف» نم جرخ يذلاو هباداو

 ٠ 000 0 اهنلع لا: يق نع داحس هنع هللا

 ٍ ْ ةحلط دي هنغ هللا يضر رييزلا دنسم هنع هللا يضر بلاط يبأ ناا

 وع نما دبع كنس صاقو ىلا نإ حس كئَبَم هنع_هللا نيظر

 0 كنسم هنعهللا ب رابع نا ةيش دنسم هل هلا للشر ىتاملا دم

 ظ نلطملا دنسم هلع هللا يضر ةمرحم نب روسملا دئنسم رفعج نب هللا دبع

 0 1 ةدكلع 112 ٠ يلولا وو[ كاج دسم ا يل
 ظ ْ 107

 : مال ةساعم م بن دنس دن

 اد ور يا كدسم ةرمس نب 0300 * دكسم هعمز

 رمح نب هللا دبع

 بردالا قاحسا نب مهاربا

 زاوهالاو ةرضيلاب ثيدحلا ممس عرابلا ربرمغلا قاحسا وبا يوغللا

 (/ || ضعب فاط نيدوجما ءارعشلا نم ناكو ةئاملثلاو نيعبرالا دعب دادغسو

 78 00 هلك كلذ لاق مالكلاو هقفلا ملعت نممو نيدووملا ءارعشلا نم ناكو

 ايش هنع ىورو هيقلو

 مخ هيلع انماع الك ةيوعم دنسم دعب ام 509 تسرهفلا بحاص كرت دق (1)



 5. 6 يبرحلا مهاربا ©

 انزيخا لاق الما كنج فرعيو يتاهصالا ظفاملا لضفلا نب رمح نبا |

 هنا ميعن يبا نع هنظا لاق دادألا ىلع ابا ينعي يرقملا دمحا نب نسحلا 1

 هيلع ةءارقلل نابشلا نم ةعامج يبرملا مههاربا سلجم يف رضح ناك

 ملأس من تكسف لوخشم وه اولاققر تح نمهنغ لأسفل ظ
 ص ل كا ناكو كلذ. ل ع هوب اجأف رخآ 0 5 00 0 أ

 مل لاق ل نا هنودم زيا هر هنع لا اوسلارر كلف لاخلا 3 ا
 هندعاسم يف ان دهنجا انوندم وا ' ”هندايعل ان“ 'اوموقفاضب مناك ن موق ا

 ءارع + تيارا سايس سرر همال ينال ا

 0 تيم ا ” هقشسب لبا يذل يملا م ا
 لأس كلثم م خييشلا اها اولاقو مبسشا يف هتلالج عم كلذ لثم نع هلاؤس |

 ةجيبق ةروص ةبحع 0 اذا ناسنالا نا ينغلب هنا لاقف اذه لثم نع |

 بجي © ءالتبا ناك :ًاحيلم ناكن او هلثم نم ةذاعتسالا سن 0١

 ةءاكملا هده تلق . هب ىلا امم انبحعف لاق هيف ةقشملا لامحاو هيلعربصلا ||

 قفلاب هتكف هم طا كا ةضوافم هيلثدح دانسالا عم

 ا دوحس بناتك قرا ميهاربا تافنصم [1رمو . صقمتنيو ديزي ظفللاو |

 ماجلا باتك اهبف ةنسلاو ايادحلا باتك" جملا كسانم باتك نارقلا ||

 ص (5) اوهوق ص (4) ةقيقحب تاوف ("”) ص (؟)_ق:ص )١(
 | ص )0 وهأ تاوفلا يفو :وه ص (5) تاوفلا يف كلذكو هدوونل ١
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 اوضعفاوضع بوذا يناراو اولعو الفس ماقسلا يف بد

 اوضن هللا ةعاط تركاذتو 2يضن ةعاطب يتدج تيلب

 ن دحاب نماقب اماما ناكو ةقث يبرملا ميهاربا ينطقرادلا نسملا وبا لاق

 يف عراب ءيش لكب ملاع فنصم ماما وهو هعروو هلعو هدهز يف لبنح

 رات نم هتلق ام رخآ اذه . مدقت ام هتافو ركذو قوداص ملع لك

 نابهو نب ميحرلا دبع رصن يبا ظفاملا مامالا طخ نم تلقث . بيطملا

 يناعمسلا روصنم ادق ركب يبا طخ نم تلّش لاق ااديفمو انقدص

 هللا هير لآ ل! ١١ 27+ لو لاقبلا رادنب نب تباث يلاعملا ابا تغمس

 ين رمل ميهاربا ةيؤر يعتشي يضاقلا قاحسا نب ليعامسا ناك لاف

 ا باو الع اراه لخدا ال لوق هيلع لخدال مهاربا ناكو

 انف هيلا ميهاربا ءاخ عماجلا ” ب بابك يناب عدا انا لاقق كلذب ليعامسا

 اهو هي يضالا سيب نب دمع رو ذا يش يح يع لخد

 ميهارب ماق الف ريثك ©" لع اعني ىرجو هلك يف هلعجو "” قيبد ليدنم

 كل هللا رفغ ميهاربا هل لاقق هك نم لعنلا رمع وبا جرخاف هيلعف سمتلا
 لمف ام هل ليف مانملا يف يؤر ينضماقلا رمعوبا تام ايلف ملعلا تر

 انقيدص ينتدحو. هللا همحر يبرحلا مهاربا ةوعد يف تديجا لاقف كد هللا

 ين دح لاق هللا هسرح> راجنلا نب دوم نب دمح نب دم هللا دبعوبا ظفاملا

 د.جا انئثدح لاق اهم ينامصالا غابصلا دمحا نب ديعس نب دمجا ركب ونا ظ

 ْش
 ْش ٠

 ١ ظ
 ا
 ٠
 ع

 ا ْ
 ٠
 ٍإ

 ةباك تاوف (9) 8: ١ تابفولا تاوف يحاص اهدروا ةباورلا هذه )١(

 ثحن تاوف (5) قيد تاوف ()



 ةهطعيخ 51700

 2 © يبرحلا مهاربا

 مح مدع يفوأر اذا ماقلنا هحو تينا

 انثي ال :ةقفلاب ا كف حان مهطوق نمو مهنم تلح اي

 ه.دشنا الا لاقف هبربخاف وشل مهاربا تساو لاق

 تنبح ىلا: :قاوالا دم وقيل ام اقل ا

 "توما تنكل :ىأل املا ةمستحصلا لعاببس كى ا
 قب ىنعي نيتيبلا نذه.الا هللا .رفغتسا لاقف دربملا ىلا تجر ١

 رعاشلا لوف مهاربا لجر دشلاو لاق مهارإ

 تضا ةلوايع نسل لذ ّك يا

 رطل هازال ينم دشناو لاق 0 دوبش هللا ميهارب لاقف [

 'تاولا لال ريتش اها نا ا

 م دهز هلام ريقف ظ

 الاء ظف: رمشلا ىدائش تدشنا اه" لاف هنا يب رحلا مهاربا نع يورو |

 تلخدلاق يرأ ل تاره ثالث 0 0 : هدم ثلا ْ

 ناكو بيبطلا ىلا هٌوام لمحن ناك دقو ضي رهوهو يب رملا مهاربا ىلع |

 لاقو بيبطلا تام تلاقو ءاملا توروهلل 'ئىحما

 انوع نا جلاعملل كشويف ماقس نم ّساعملا تام اذا ظ

 يندَجا .لاق قاحسا اباي كدنحم فيك اولاقف هنودوعب موق هيلع لخدو |[

 لاق اي |

 ةيراخلا طقس هلعل )١(

| 
|| 



 تناكلا دلاخ لوق الو تلق اذه الو لاق[

 تالبوازمتلا ل نع 77 لا لس ينل ىف دجانم اهدن يفو

 ىلص ينلل رمع لاقو ةهاق لها لسو هياع ها ا نانو ةخرذ لا

 ءاسنلل لاق هنا ينلا نع اورفسف تببلا اذه ا هللا

 لاق قورسم نب سابعلا ونا ثدحو . نتعقد نتعبش اذاو نتلح نتءج اذا

 هل تلق ينيع تنخس !م كنيع نخستف آف ثدحتال يبرملا ١ قارا لع

 سبل لاق ثدحت مل تناف هل تلق تكسنو كسأر *ىطأطت لاق لما اف
 ايا 012 ا ادع نادم ثدحوأ ا نشخ نم ىمجو
 انادعناف درا دك
 نطو يف حورلاو ةيرغ يف مسجلاف دنع حورلا نا ريغ يعم يمسج

 ندب الب حور يلو هيف حور ال ادب يل نا ينم سانلا بجعيلف
 قرخالا لوق الو تلق اذه ١ ند اولا ءارششلا نا. نطا ام لاق م

 لوس يذلا تلق هيه لاق

 سس يذلا لاك اذكه ام مدعي ا متتراف

 2 متناو ةديعا نأ“ نم اردتم نسابلا تلا ن لاف

 "يلب اهزاج ىرخاو دلب اهنمضت حور يل ناحور
 اننا للا دع اهناكع نقشيفافكا يتاثاغ نظاو

 لاق هريغ ىلا لدمت لو هيلا تلم ًائبش تيوه اذا تنا تلق اذه الو لاق
 هتدشنا الا بلعث لاقف هتربخاف ابلعم تيناف قحلا هنكلو ال

 02 لالا نظن. ام مهدعل نم مسجلا راصف اوناغ
0 
 ا د م



 ١: 5 يبرحلا مهاربا +

 يف اثيدح يىنثدح قاحسا ابا اي يل لاقف اسلفالا اقتاد لاقبلا سايل 0
 نسملا نع يور من هل تلق لاق ًايشلمءاف يردص حرشنهللا لملف ءاويسلا

 دوسا ىارف ةنيدملا ناطيح ضع يف ارام ناك هنا امهمع هللا يضر يلع نبا

 اقف: تضل هرطاش نأ ىلا ةمقل بلكلا مطيو ةمقل لكي

 كيسا لاقف ءيشد هيف ةنياغت ذ هترطاش نا ىلع كلمح ام نسملا هل

 يتح تحربال كيلع تمسقا نسملا هل لاقف هنباغا نا هينيع نم يانيع

 دق مالغ اب لاقق مالغلا ىلا ءاجو طئاملاو مالغلا ىرتشاف رف كيلا دوعا |
 لاق يالوم اي كلو هلوسرلو هلل ةعاطلاو عمسلا لاقف ًامئاق ماقف كتبرتشا
 كيلا ينم ةبه طئاحلاو ىلاعت اهوا تناو طئاخلا تمرتشا فقرا

 مههاربا لاق .هل ينتبهؤ يذلل طئاخلا تبهو دق يالوم اب مالغلا لاقف أ

 قئاد قاحسا يبال مالغ اي قاحسا ابا اي هّللاو نسح لاقبلا سابع لاق
 الا تذخا ال هللاو تلقق ًاثيشهصقتت الودع رسام قئادب هلأ ١

 لوش يب ناك لاف. ليشخ نب دمحا نب هللا دنع ثدحوءابلط | قناد ]

 دعس تام الو لاق ضئار هلا كيلع 1 يبرألا ميهاربا ىلا ضما يل

 لاقق هللا ديع هيلا ماقف هللا دبع ىلا يبر آلا مهاربا 3 لبنح نب دما نبا

 ول هللاو لاق كيلا ماقتل يبا كا قاتيماو كلا موقا ال 1 لاقف يلا موقت ظ

 | تررغ تاتك يف ' يللا ميهارب 5 ماقل كابا ةنيبع نبا ىار

 دقو لصا ال سيل اثيدح "” نيسخو ةنالث ديبع وا هفنص يذلا ثيدحلا
 0 يك 00 8 .(5)

 مسوهيلع هللا ىبص ينلا ةاصا ترنأ أمم فيلا 2 0: ف اهلعتللا

 )١( الع قد ص (5) نوسمح ص (*) نأ طقسدهلعل (5) ماقو ق : ص |

03) 



 6 يبرحلا قححسا نب مهاربا عَ

 0 كلفاع 4 0 0| - و هفرفتازا كلأس نينمؤملا ريما نا: هل لاقق داع
 1| نينمؤلا ريماللق هتقرفتب اهلخشن الف هممجي انسفنا لغشن مل لام اذه هلل
 ٠ | لتعا لاق يلبملا مساقلا وبا ثدحو . كراوج نم انلوحم الاو انتكرت نا

 | امون هيلع تلخدف توملا لع فرشا ىتح ةلع ينرحلا قاحسا نب مهاربا

 ١ | ىلا يجرخاو يبوق امل لاق مث يتننا عم مظع رما يفانا مساقلا ابا اي لاقت

 | هيلك كمم اذه ميهاربا لاقف اهرامخ اببجو ىلع ثفلاو تجرفن كم

 ) صهدلاو ربششلا ةرخ الا يف الو ايبدلا يف ال ميظع رما يفنح معاي يل تلاقف

 | | هجو دق سمالابو حلملا انمدع اكرو حلمو ةساب نبق ألا ماعط انل ام

 ١ 3 نالفو نالف هلا هحوو اهذخأي ملف رانيد فلاب رد 3 فنضتغملا: انبلا

 0 تفخامتا ةيطاب لاقو مستو اهملا يب رلا تفتلاف لش نهر ايشانن ةحأب

 | بتك اذاف ترظنف ةءوازلا كلن ىلا يرظنا امل لاقف مذ تلاقق رقفلا

 ١ || تم اذا يطخم هتبتك سرسغو ةغلو ءزج فلا رشع اننا كانه امل لاقف

 0 مرد بطلا ع انلا هدتع ناك نف ,هردد هنيعيط زجل مون لك يف يهجوف

 ظ ام لوقب ابلعث تعمس يدانملا نباو دهازلا رمعوبا ثدحو . :اينهوه لل

 0” اا ٠ نييخزمجوا ةلل سلع نم يبرأا ميهاربا تدقف
 |( ا لع لع تدخا | « يب رأحا ميهاربا لاق لاق يعفاشلا

 هتبجاف ةلأسم نع ينلأسف اسلفالا ًاماريق هل تنزوف لاق ىلع تفقو يناف

 مههاربا ثدحو . اسلف يندازف ًائيش هصقنت الو طاريقب طعا مالغلل لاقف

 ” يبكلا ىلا تجرخ لاق لاقبلا سابع ثيدح نع هولاس دقو يبرحلا

 دادغس عراش مسا علا (5)



 أ 6 يبرحلا قاحم“ا نب مهاربا + ظ

 يبرحلا ميهاربا ىلا تيضف ةديدش ةقانما تقضا لاق يعيطقتلا نايل
 .ةبوعملا 0 نم هللا ناف كارم 0 ال يل لاققق هيف انا ام هثبال

 توقلا يلايع مدع ىلا ةقاضالا يف يرما ىهتنا ىتح ةرم تقضا يفاو 0
 قيصصلا نابل بفيكف نبض كاياو ىلا نه ةحودلا ل تلا /

 امل يضرتقا تلقو كلذد تننضف هنهرت وا هعيدت كافكا نم ًائيش تابف /

 يبتك هيف يراد زباهد يف تيب, يل ناكو ةليللاو مويلا ةيقتب ين رظناو ًائيش شا
 قد« قاد اذا ةليللا كلنت يف ناك الف رظنلاو خيسنلل هيف سلجا تنكف |

 فطا لاقف لخدا تلقف ناريملا نم لجر لاقف اذه نم تلقف بالا |
 كرو لخدف لخدا كلو اش جارسلا ىلع تبيكف لخدا تح جارسلا ّ

 هل: لي دس اذاف تبرظنف جارسلا نع تفشكُ فرصناو ًائيش *. ىناج 3 ا

 تاقو ةجوزلا توعدف مجرد ةئامسمت هيف دغاكو ماعطلا نم عاونا هيفو ةميث ا

 نم انيلع ناك انيد انيضق دغلا نم ناك الو اولك أب ىتح نايبصلا يعينا |

 دغ نم يلب ىلع تسلخ ناسارخ نم جاحلا ءيجم ناكو . مثاردلا كلت أ

 لزم نع لأس وهو اقرو نالمح |عيلع نيلبمج دوق لامج اذاو ةليللا كلت |

 لاقو نيلجلا طغ يب رملا ميهاربا انا تلقف يلا ىهتناف ينرملا ميهاوبأ ْ

 ' لاقف وه نم تلقف ناسارخ لها نم لجر كل اهذفنا نالملا ناذه ||
 1 لجر ءاج لاق يزارلا نامعونا ثدحو.وه نم كل لوقا الا ينفلحتسا دق دق | ١

 دنع نم مهرد نال يعل ينرحلا .مهاربا ىلا دضتعملا باحصا نم ْ

 3 " لوسرلا فرصناو هدرف كلذ قرش نينمؤملا ريما نع هلآاس دضتعملا أ

 قضي هلعل : )0١(



 :6 يف رحلا قاعد نب مهأرب أ 0 ب

 | مهاربا تنام ١ لإ مرتك ئرانمن يلاوخاو ةببلنت يا وق دو |

٠ 
 | 1 ثدحو . كلذب يبرحلا ينومسف '”ةبب رملا نم ًاموق تبع لاقق يبرملا
 ا اعسمسس لقد ٠١ .فورملا تاجا ن .دلاخ نب هللا دبع نب دحا

 أ | ان مل ردقلا عمر جي مل نم هنا ةمالا ءالقع عما لوقي يب رملا ميهارب
 | تثدحام رازا خسوا يرازاو صيقش فظنا يصيق نوكي, ناك هشيم

 | | حيحص رخآالا يقع درفو عوطقم يبقع درفو طق نايوتس اعنا يضف
 00 يسوم ظديحل كاذو ناجلا اذه املك دادغب روداو اهب تما

 0| يآ ىلا 0١ ٠ الو ىخأ ىلا الويباىلا توكش امو امبحلصا ٍك

 ظ نا هناي ميا هر ىلع همت لخد» يذلا وه لجرلا. امدجو ىمح

 | نينس رشع يلو طق ا أهم تربخا ام ع

 أ .ةتس نيثالث يرمع نم -اقاو ادحا هب تربخا ام نيع درف ريما

 | الاو هتلكا ينانب, ىدحا وا يتآرما ينتءاج نا ةليللاو مويلا يف فيغرب

 ة”اققر 00000 0 نالاو ىرخالا ةلللا لا اناكطعاماع تقب

 || تضرمو . القد ناك نا نيرشعو افي وا اينرب ناك نا ةرمت ةرشع علراو
 ربشلا اذه يف يراطفا ماقف ارش اهدنع تماقاف ينأرءا تضف يتنبا

 ظ ماقف نيقئادب انواص مه تيررتشاو ماما تلخدو فصنو 'نيقثادو مرد

 الو 7 ىلا الا فينو قيباود ةعلراو مردب هلك ناضمر ربش ةيقب

 نب دمحا ثدحو . نينرم مون يف دحاو 'يث نم تاكا الو طق تحوز

 معد ثردحلا 97 خركلا مو تمح# ىق؛ يراسالا نبا دنع اذك (1)

 هتآرمأ رك ذ:دق هناف ةحبحص ريغ ةياورلا (9) ةبب را نم ةقيتعلا ةرطنقلا راحام



 م :6 قاحسا نب مهاربا  دمحا نب مهاربا #:

 « ثيلا نب دحا جا نب مارب

 - بدع رغ رفطلا ىلا يدعلل لق" قاذمملا فلا نا 1 1
 رضح دقو ناذمحه انيلع مدق بتاكلا يوغللا يدزالا ثيللا نب دمحا |

 بدالا نم هلحل ةاحنلاو ءادالا هساحم | ظ

 صيهرلا اه. ءاق ءارذع لع 2صوحم يتبحاصو ودغا دقو

 ضيع .هنعا ايلات مكاوح .اهارذ ىلع صوحنلا ين ناك

 * يبرحلا قاحسا نب ميههاربا #2 ا

 نب ريشل نب قاحسا نب مهاربا لاق بيطخلا ركب يبا باتك نم تلت
 تامو ةئامو نيعستو نامث ةنس دلو يبرملا قاحسا وبا مسد نب هللا دبع ١|

 عراش يف هتيب يف نفدو ةجحلا يذ يف نيتثامو نينامثو سمن ةتسدادنبب ||
 نب لضفلا ميعف ابا عمس دق ناكو . ادج ًاريثك عما ناكو رابنالا بان ١|

 ليصح نب دمعاو هشئامب نب دي نو لا ديبعو ملسم نب ناضفعو نيكد ْآ

 هنع ىور مهلاثما نم اقلخو يربراوقلا هلل ديبعو ةبيش يب | نب نامعو

 دواد يا نب ركحب واو دعاص نب ىحنو ف ظفاحلا نوراه نب ىسوم ظ

 رم وباو يوحنا يرابنالا ركب وباو. دلخم نب دمجو يلماحلا نيسحلاو ١|
 دهزلا يف ًاسأر ملعلا يف اماما ناكو مريغ ريثك قلخو '"”بحاص دهازلا |!

 اعاج بداالاب ابق هللعل ازيمه ثيدحلل اظفاح ماكحالاب اريصن هقفلاب افراع |

 و رم نم هلصاو . ثيدحلا بيرغ باتك اهنم ةريثك ابتك فنصو ةغلل 0

 لصالاب ضايب (؟) حتفلا يبا نب نسحلا ص )0(



 ١" © دمحا نب مهاربا  نامع نب نابا #

 نسملا يباو هللادبع يبا نع ىور مايالاو بسنلاو ءارعشلا رابخا يف هنع

 ادبملا هيف عج 'دا1 الا ةلفتصم نم فرع امو رفعج نب ىنوم

 ةويلاو ةفيقيسلاو ةافتولاو ىزانملاو ثمنملاو

 ٠ نوزو: دم ن دما نب ميهاربا ”© «

 رمع ابا صو دادغب نكس بدالاو لضفلا لها دحا يوحنلا يربطلا

 نم دامتعالا هطخم يتلا ةخسنلا ىلعو ةئوقايلا باتك هنع بتكو دهازلا

 هذه نم ءالعلا رياكا قلو رمع يبا ةمجرت يف هانرك ذ امر مع يبا باتك ||

 | هنا جالثلا مساقلا وبا ركذ طبضلاو طخللا ديج لقنلا حيصص ناكو.ةقبطلا
 مهاح يبل بحاص يربطلا يرازبالا باهولا دبع ن مها ربأ نع هنادح

 ةءاور امناف ساو يلا رعشل هعمج ريم افينصت هل فرعا ال ىناتسجسلا

 يدبطلا نسما وبا ينتدح يخونتلا مساقلا وبا لاقو.سانلا يدب ةروبشم

 ةديصق هطخ تارقو نادمح ينب ىلا اعطقنم ناكو باع مالغ دها للا مالغ

 ينا نم اهلوانو دهازلا رم يلا لع "' اهارق دقو ىعبضلا ةز رع نا لبش

 نم شذ ياتك كلا تمفد دق هبوتسرد نب رفسب نانا دعا ظ

 نع بون اذه ناف ينع اهوراف ةديصقلا كل تزجا دقو كد» ىلا يدب

 ينايورلا يربطلا دم نب ميهاربا بتكو هنم كلذ تابقف ةءارقلاو عامسلا
 | دمح نب دمحا نب مهاربا لاق بيطللا نكلو ىلوا هيلع داهعالاو هطخم

 ملعا هللاو كاذف هدج ىلا هسفن بسن ناكناف زوريبب فورعملا |

 اهار ق (7) نوزيت همسا يراسالا نبا دنعو زوربب هلعل )١(



 08 6 نامع نب نابا بلغت نب نابا #

 ظ مع دح هندي ف نايا تامو ةيمامالا قسم ف 9 يسوطلا سلا 'ش له

 يف ةلزمملا ميظع ردقلا ليلج ةقث وه نةعج ولا لاق . ةثامو نيعئراو ||

 يف سلجا رذعج وبا هل لاق . مدقو ةوظح ممدنع هل تناكو مبنع ىورو ٠

 وب لاقو . كلثم يتءيش يف ىرا نا بحا ىتاف سانلا تفأو ةنيدملا دحام ١
 يح راف ناكر نآلا توم يبق عجوا دل هللاو اما هيمن هانا ال هللا دبع َ

 تيررتلا بابك تنسو يح 2 برملا نم ممسو ا
 دم نب نئحرلا دبع دعل امف ءاخل . رذشلا نم ”دهاوش ركذو نارقلا يف

 نباو يباكلا بئاسلا نب دممو نابا باتك نم ممل يفوكلا يدزالا ا
 او هفارفلالا "ام يهو ادحاو اباتك هلم ثراخلا نب ةيطع نيرا

 نا ءيجي ةراتو ادرفم نبا باتك ءيج ةراتف هلعاوقملا|

 ظ لئاضفلا باتك اضيا نابالو . نمحرلا دبع هلمح'
 « ايركو نب يحي نب نامع ني نابا )»

  نفمج وبا هركذ ” مالوم هللا دبع وبا يللا رخالاب فرعي يواوالا
 ناكو ةفوكلا هلصا لاقو ةيمامالا نصم رابخا باتك يف يسوطلا |(

 ' || ةديبع وا ةرصبلا لها نم هنع 50 ىرخا ةرصنلاو هاا ابك ظ

 | ةناكملا اورثك او يججلا مالس نب ديم هللا دبع واو ىثلا نب رمعم

 )١( ركن ربس عبط ةعيشلا بتك تسرهف 0
 ٠ امف ةسرهف (5) هذهاوش تسريف (* ى"دش تاوصلا لعلو قا ايوخا

 [ 6201ةعبشلا بتك ةسرهف (1) -ق : : ةسرهف ٠9



 6 بلغت نب نإبا  دمحا نب مدآ ©

 كلاسملا كلتا ىرهد لوط تكلسو . كلذ يف يرمع عينج
 ارشع هعئانص نم ىصحات نك الو 2 هقح بجاو ضعل يضقاتنك لل

 1 . يردق مفر يذلا وهو . هئاعد ىلع بظاوا الو . هئانث يف غلابا ال فيكو

 . ةيداص يئاشحاو ملعلا سوؤك يناقسو . يردص باداالل حرشو
 . هراحن نم تفرتغا ام تفرتغا . ةءداب يتاروعو لضفلا لاح يناسكو

 هرا نم تفطتقا ام تفطتقاو

 دمقم لك ىلا ىلا تاو... لملا قرط يتفرع. .يذلا :تناو

 قدس قفل قوف اهلا تيشم 2 ةبر لك يفشل يذلا تناو

 ال131 10 درو هللا هدنا نمع ىلا فيرشلا هساجم .دبع

 رباكالا يدبا نيب . لفاحلاو سلاجلا يف مركلا هناسل ىلع يرجي
 تعدبتسا اف ١ قارطأو يلب رقتو. . يئانثو يحدم *” نم . لئامالاو

 نفاكو اة لاا نم هج ربتسا الو ::ةمرك ضئاصخ نم. كلذ
 بحس يف هبارو . عيفرلا هسلمل . عيدصتلا اذه ىلع يايا ةلماح .هتاك
 نيفلتخلاو . هيلع نيئراقلا ىلا يتيح خغيلبتو رساجتلا اذه ىلع وفعلا ليذ

 مالسلاو فرشلا يضتقي. . يسرد ءاكرشو . يسنج ءانبا نم . هيلا

 * ىرب را حابر نب بلغت نب نابا +

 نب سبق نب ةعيبص نب دابع نب رب رج ينب ىلوم 0 يركبلا ديعس ونأ

 رفعج ونا هرك ذ لئاو نب ركب نب يلع نب بعص نب '" ةشاكع نب ةبلعث

 لآ || كد صا (") تاق : ةغوخم (؟) ال ةعومج : ق )١( 

 ةياكع ق : ص (54)



 ٠ : © يورطا دسا نب دمحا نب مدا 6: ٍْ 0

 َ اهمخسل ' ةلاسر

 ع : ظ 0
 دعس يفأ لجاالااب الوم ردصلاىىلا لدوعو ىلع دجوءاشحالا فو اتق

 دججملا ةيولا كالفالا ةق ىلا ًامفار حبصا عابلا ليوط مشا
 دقعلا ةليضارا هين وبا مهجفو صهاوح دقع مالسالا ىف 2 ةأرس

 | ينامالا "”سياطا رامثا اههف . يناعملاك تارسملا ظافللال . يتاغملا هذه ناف .
 || .ةيماظنلا ةسردملا يف خلبب انفقاوم ىقس لبال ” ىناوغلا لاصو راجشا نه

 ظ ةيمامالا ةيلجالا سلال يف انعاندباو

 أياعلا بصق ىدعلا فانا غر ىلع هبانن راخفلا 1 قوح ماه

 8 يالا ةدم تل 5 7 98 2-0-0-0 تن 098 - ٠١7

 هللقو هلع نيج هلك في نيد وبا مامالا ام كاردا امو دعس وبا مامالا

 عماجو دماحلا دقع ظانو ةغالبلا باقر كلامو ةحاضفلا شويج بحاص ||

 .ينحلاو بدالا ةيذب صاعو . مركلاو لضفلا ةيدرا رشانو مراكملا لمش |

 برعلاو مهلا لت هلضشا "بدا هلك ماما رد هلل

 . يتاقوا رثك ١ مطقا ال . رايدلا تطحشو . رازملا طش ناو ينا مي هللا ا
 تقفنا ول ."” هدايا حرششو .هيلاعم حدم يفالا .يتاعاس بلغا يجزا الو ||

 ةعوبطملا ةلاسرلا هذه ةخسن يف باوصلاو ردصلا ق (؟*) لجالا ق )١(

 || ءزبلا نم 5 ص ١18( رسم ) طاوطولا نيدلا ديشر لئاسر ةعومج يف

 ق : ةعومم (ه) تباص ارا ق :ةعومم (54) ةارمةعوخم :ى (9) لالا |
 هبدا ق : ةعومم (5) يناغالا'
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 1 # يورهلا دسا نب دا نب مدا "2
 ْ املاع الضاف سدا ناك خلب 1 اس ةاررغ لها نموه لاثق: قاممسلا

 | لاوش »0 تامو ه+٠ ةنساجاح دادغنمدق ةريسلا نسح ًانئاص ةالا لوصاب
 | ثيدحلا هيلع اوأرقو معلا لها هيلا عقتجا دادغب درو امو . هن+ ةنس نم

 ٠ : رضخلا نب دمج | نب بوهوم روصنم يلا خيشلا نيبو هل ىرجو بداالاو

 | ]| نسحن ال تنا يورهلا هل لاقف هيف افلتخا ءيش يف ةرفانم دادغبس قيلاوملا
 أ هظفلب مجللا ىلا ةبسنلاو مهلا ىلا ةبسن يتلاوملا ناف كسفن بسنت نا
 . | عملا ظفل ناف ' ةطلاخم عون يورهلا هركذ يذلا اذهو لاق . حصتال
 1 هبعا ابو يراعار يرااعمو يئادك هظفلب هيلا بسنت نازاج هن ىعس اذا

 ظ ظ قيلاولا نال يوقلاب سيل راذتعالا اذهو باتكلا اذه فاؤم لق كلد

 1 ناورملعا هللاو كلذ" ىلاةبسن وه امناو هركذ ام حصيفف لجر مسأب سيل
 (| ظفاحلا لاقو . هرك ذام حص هيلا بسن عضوم وا ةليبق وا لجر مسا ناك

 0| ىورحلا كل || ٠ لوقي يفي رطلا .مساقتا ابا تعمس يناعمسلا مامالا

 دشناف ىوقتلا نع يروثلا نايفس لس لوقي بدؤملا
 مردلا اذه دنع عروتلا اذه هريغ اونظن الف تدجو ينا

 | ملسملا ىوقت كانه ناب عاف هتكر مث هيلع تردق اذاف

 | ءاشنالا بتاك طاوطولاب بقلملا ليلملا دبع نب دمحم ديشرلا ناكو

 ١ ْ لقتاو يورهلا دما نب مدآ دعس يبا خيشلا ديمالن' نم هاشمز راولخ

 ارهشا هاشمزراوخ ةمدخ يف اه ماقاو مزراوخ ىلا لب نم دشإلا

 | هبل بتك اف هلضفي رقيو هل عضختو 57 دعلس ابا. خنيشلا تماكت ناكو

 ا ديعس ق (4) رهشأ ق (©) عيب هلعا () ةطاغم ق (1)

 1 مرج



 7 هلالا مسق تاك

 انثلاو ركشلاو دجلاف
 ُ ةروس اس 0 !

 هب بواغلا 7 ابهقف ورا وا 1

 انضئارف يف مكملا ام تاه وا[

 الثم انل سراف نرع ورا وا

 انتيلهاج ثيداحا 2ث درع اال

 مفرا يف باوصلا فيكت اه وا |

 اصر ان ضاوا اسس ل

 امترم تادألا نإ 1

 اهي ملوم ف : كما
 ل

 5 6 يورطلا دسا نب دمحا نب مدا ا“

 رصئعم كيف 1 كانك <

 رجحلاو بارتلا دوسحللو

 2 انس 2: ظ 3 )0 أي

 رك دلو. كامآلا قحتس ام

 رفتخم تا دق أم ل

 رظتن ماتح انعدو بهذاف

 | ررض الو ىجرب عفت دع

 رقبلاو نشمي 5

 مد( ” فلالا باب انج

 | دعس وبا ظفاملا هركذ رظانم قذاح يوثللا يوحنا دعس وا

 اهبدترت الاف بارطضا لصالا تاحفصيف لصح دق(ع) اذاف ق(؟) ناف ق(١) |



 © رابخالا ماع ةليضف يف لصف <.

 ْ فتتلاف كلذ ريغ !ءاف رابخالا ملع الا معلا نم اثيش قرذتسي نا لجرللو
 1 املاع الخبر يل رظنا جاجحل ىلا ناور. نكللا دع بتكو ردعلاو

 | هدنع بيصاو هيناتا اهرابخاو برعلا راعشاب اتراع مارالاو لالحلاب

 ]|| لاق هنامز لها تا يبعشلا هيلا هجوف كابق نم يلا هبجوف ةفر
 | هيلا جاتحا الو“ هلا جاتحن وهو الا ةقوس الو ايلاو و قلا مف 0

 ]| هيف رف يندد نإ وار ١ ١١ دنس هت دج الو 00 اشلا هعدلخاو

 00701007 0 |كساق ةمقالا هدب يفو هتدح اعر تنكو
 | لك نم يلقب عقوا هب يتدحن ام لوقيف هئارو نم ثيدحلا ناف كماعط
 | يدنع تنا جاجحلا ىلا كلما دبع كو ةينان لك نع زماوولا

 | ناكو لسم نب ةببتق اف نعام امن ردب ملف لبقم نبا حدقك

 ا لاق سس لبقم نا لاق "روس مل
 حلم اف حادق ة عيلخ )0

 مل” ةفكتسملا نويعلاو اد ةكصكص اذا" 'ىمعل ىععلا نم جورخ

 ]| دبع نب دم لاقو ٠ ناسارخ هالو ىتح جاجحلا سفن يف ” تناكف لاق

 بدالا نم ولخ لجر يف تايزلا كاملا

 رجدزرو يصتط الا ابيع يل ري ملو يئاملا اهمااي
 التملك ولا ا: كمسسل ما هبلطت يدل رو كل نه

 مم نديلاب قدوم ىدفم

 لاثمالا ةرهمح يف باوصلاو دامعلا ق (*) نعلم ق (؟) "ىلا هلعل )١( ا[
 ديشتسا نكل ل ا نوبعلا حرس بحاص اهدروأ ةءناكحلاو 6م يركسملل

 بتاكف ق (4) نيتيبلا نيذه ريغب |



 أ # رابخالا ماع ةليضف يف لصف

 ل حل يورماو ىده ىلع لك كتف لا اباف

 هذه اونجا هبجو هللا مرك بلاط يبا نب..ىلع نينمؤملا ريما نعو ١
 . ناديالا لمت 5 لمت اهناف ةمكمللا _فئارط املءاوستلا»

 دق رجالا فلخ هل لاقف وحنلا ودمي ال يراصنالا دنز وا ناكو |

 زابخالا, كيلمف هب دزفنم 'لط ام:لقلو هدمت مل وحتلا لإ 0000
 ةعئارلا رابخالا رظنا مث بدالا يف هءاتك يف عفقملا نبا لاقو .راعشالاو ْ

 ىلع امس الو.رابخالا لغ ضرما ناسنالا ناش نم نافاس طا

 ممس نم يلا الو ممسي امم ثدحب نم سانلا_ ثكاو نيالا ْ ١]

 'يثبادب ني ل نا سطتساا نق يارلا, ةارْزمو قدصلل ةدسفم كلذو |[

 لاق . لمفاف '” ناهربب الا كققتيدصت نوكي الاو قدصم هن تناوآلا |
 يركسلا فيمس وبا يدينا لأ يلع شفخالا ا

 ظ
 ا

 اسلاحلا لو الع 00 سلاح هيبطو نامزلا ولح ير

 أسلاوم افلاو نيرو ارو اجو اقفو اراعشاو ان. دح :

 تنايطا هب كاتكلا يصل تورع ايو 001 باتع نبا لاقو | ا

 نا ولو ًاهرد نيتس اندالوا معلا ضار وهو رعشلل ةيوار ارقلل ًاظفاح ١

 ضر مم كلذ ريغ هدنع 02 ياعلل جبرا نسح نايلا نسحب ١ الحر 1

 1 قلغيل ىعدد يذلا راحتااك عاتما هدنع نسل قيوم ١ نال مرد فلأي ْ

 000 لبق بابلا كلذ قيلغت نم غرف مث سانلا قذحا ناكولف ا
 يس هرملل يغبط س ل ةبواعم لاقو.ابلكت الاحلا 8 دارب عاتمالا بحاصو ١

 ناهرب ق: (١4ص /١1451 توري عبط )عفقملا نب ةميشي (؟) لصالا يفضاس (1) ا
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 ءاككللا ٠ 7١ ةييسلا لوقسلا الا هاباب .الو. ةضرشلا_سوفتلا .الا
 .هرداون كتكحضاو.هرداو كتملا تْئش نا رخذلاو سياجلا من باتكلا

 وعو هدئاوف ىئارلغ نم تنحعت تش ناو هظعاوم كتحشا تئش ناو

 لكّشلاو . رضاحلاو فاغلاو رفاولاو صقانلاو رخالاو لوالا كل عمج

 ءايحالا نع محراب ىوملا نع قطند تيم وهو هدضو سنملاو هفالخو

 معي الو ىومم امب الا قطني الو كمون مانبو كطاشنب طشأب سنؤم وهو

 ربظا بحاص الو عضخا معم الو عوطا قيقر الو فصنا طيلخ الو راج

 مودا الو اقالخا دمحا الو اعف "وها لو ةءانعن "" لحنا الو ةبافك"

 ةيؤم فخا الو ةافاكم لحتا الو ةأناوم نسحا الو ةيبع مسا الوءارووت

 قرشلو للا 0١ كانالم دعشو ."”كعانتما لاطا هيف ترظن نا هنم

 بلاطلا دك نع َكشْنِب .سهديف لاجزاا ةاوفا نم فرعن ال ام.ررشيف هنم

 يذلا للا وهو أع | الصا هنم تا تنانم ىلا عوضملا| نعو

 2 هللا 00 © ءدئانلا ع كنع عطقب مةداملا هتع تعطف ناو كوفح اي

 انفرع ايندلا الق ايثدلاو نيدلل حلصت رابخالا لوقي يثرقلا ةثئاع نب دم
 ةصق نع د ىلاعت للا لاو .لجرلا اهربتعي ربعلا اهف لاق ةر + الل اف

 لاك لاقو باَثآلا ل ةّربع 0 ف قلل دل هوخاو فينو

 لصو غ لاقو نيم ةظعزتو' مولبق م او ا 2 داعَمَو

 ١ || هدلول مهضعب لاق كلذلو قبس ْدَق آم ا نم كيلع صن ك دك

 ظ 52 فصولا اذه لثم (4) كعاتما هلعل (") دشا هلعل (؟) لقا هلعل )١(

١ 
 ظ



: 

 بذك نم ملسو هيلع هللا للص يننلا لوق ةلج يف لخدد نا ومتلا قع |

 ظ قا درج دانا لا راسو هلا نم هيفأم نقحيو هلع لك دب :

 هيعتيدك د ظ

 ىلا“ ”لثمبو يماعلاو يصاخلاهيلا عزمي و هناكم سناب لقاعلاو قمحالا هفقوم |
 ص كيف هب نيرو . مالك ىلا هب لسوب هاف عبو يالا ا
 انيع لفحم لك دبا لانو دمتم لك ينل ل :

 ليق أع دقو هر وو رس نم لاو هزع نم رعشتساو هنرك : قاذو هأتعم مهفو 1

 هيلا ومست الو راطخالا يوذو كولملا مواع نم رابخالاو بسننلا لع نا ا

 / # رابخالا ملع ةليضف يف لصف

 هنع تيور امبش نحلب نكي مل هنال رانلا.-نم هدعقم ء ءوبتيلف ادمعتم ىلع

 4 رابخاالا لع ةليضف يف لصف 37

 رابخالا مرطاوخ د ءالعلا دييقت الول اولاق نسللا نب ىلع نسحلا وبا لاق
 ظ رابخالا نم ملع ل م ناك ذادرخل "1 عاضو رلعلا لوا لطب راثالل يبآو

 ا اهنم ةحاصفلاو راشتسن اهنم ْرَدفلاو طبنتست اهنم ةمكح لكو جرختس
 ' ةفرعمو نوجتحم ام تاللاقملا نغأو نون الع سايقلا باحصاو دافتست

  اهيلاعمو قالخالا مراكمو دجوت اهيف ءامكللا لاتماو ذخر 0 ١

 اهب ةببرغ لكشف سمتلت اهنم مزحلاو كلملا ةسايس باداو سي ١

 0 ماعلا هعامسب عتنسم لع وهو فرطتست اهنم ةبيجم 57

 ظ 3
 ا

 ظ
ّ( 

 حيحص هلعل (8؟) ليع هلعل )١(
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 ىلع مهر ضي 5(" نحللا ىلع مرضي !ي) نحللا ىلع هدإو برضي
 يبعشلل تلق لاق رباج نع كلب رمش ىلا هدنسا ام يف ثدحو. نارقلا مب لعل

 نب دامح لاق لاق هب سأبال من ديرك برص دخل لل
 ةالخخ هيلع راجتا لآ لا فرعي الو ثردلا سشكي يذلا لثم ةملس

 نم يلا بحا طئقساو ًارقا نال لاق هنا يبعشلا نع يورو.اهف ريعش الو

 ماعطلا يف حلملاك بدالا يف وحنلا ثيللا نب دم لاقو . نملاو أرقا نا

 نع يورو . وحاب الا بدالا حلصي ال حلملاب الا ماعطلا بيطي ال انكف

 لجر لاقو . نير بش بدالاو اربش معلا اوملعت لاق هنا كرابملا نب هللا ديف

 لمحت نا جاتحي ةبئانلا بون لجرلا ناف يتنسلا نم اوحلصا يه اي هينبل

 | .اناسل هريعي نم دج الو ابون هقبدص نمو ةباد هيخا نم ريعتسيف اهف
 ظ قدزرفلا لاق

 لوطاو تزعا همئاعد اب انل ىنب ءامسلا كمس يذلا نا
 لوق كلذ نارا ندا رثلا ركفتف اذام نم لوطأو زعا نورضاملا لاقق

 نم نبك ١ لذا | لاه, هحأو قدز رفا مفرف د أ هللا ناذالا يف نذؤملا

 قدزرفلا "” دح قطخلا لاقو اذام

 العا لوقلابزاك دق يذلا تمصو 2هسشن يعلا ءارزال دع

 الك الل 0 ا ةظضص - اعاو“' يغلل نتس تمصلا فو

 ' اذا معلا بلاط ىلع فاخا ام فوخا لاق هنا يعمصالا نع ثدحو

 يعلل ىثوملا (*) ردب نب ىنطخلل ن

 ناتيبلا (ة) ىثوملا باتك يفو وجب هلعل (؟) ةدئاز ظافلالا هذه )١(
 نابوسنم



 "و د بدالا لضف يف لصف 0

 "لع افالخ دشا تنا لاق ىلع كفالخ دشا ام ديعس اي اب نممحلل لجرلا |

 ن ..هللا دبع همفر ايف ثدحو . اطختا ىلا.يتوعدتو باوصلا لا 31 ١
 كدنع نمت ةرشع يل رتخا نا ةرصبلا يلاو ىلا جاجملا ثنعب لاق كرابملا ظ

 لاق 75 الحر ناكو لاق 0-25 يبا نب ريثك مهنم ةلاجر راتخاف ظ ظ
 انلخد ايلف لاق . نحللاب الا ماجملا نم تلفا ال يسفن يف تلقو رثك >
 أملق نا يسش يف تلف نم نبا لاق ريتك تلف كمسا ام يناعد هيلع ]

 ةنما كيلع لاف ريثك ابا نبا انا تلق لاق اهزواجت» نا نمآ مل واولاب |

 ةق ف ثدحو :تيحرخألا لاق هأفق 8 اووح 30 ثثبعل نم لعو هللا

 'ه ٌ 0 ©
 دبع دش لوم باطكلا ل ردعل ىلوم تيفس لاق ىعمصالا كل ظ 1

 هل لاف بيبش ىار جراوللا ىار ىري ناك الجر ناو نب كلملا |

 لئاقلا تسلا |

 ديف نييمألا ريمأ أنمو فعقو نيطبلاو دب وس اتمو ظ ْ

 لاق هليبس ةيلخس رماف نينمؤملا ريما اي يا نينمؤملا ريما تلق امنا لاق |

 3 دك تلاع لل روسم ون ايدج ينالودلا ركبوا ىخضنراتلا ْ

 دسفغب نحللا لاقف انوحام هتعمس اذا ثيدح نع يخونتلا زي زعلا دبع َ

 ظ ْ لاق . ناسللا مونت الا ءايلعلا نم دحا قاب ملو هانعمريغي هنا كلذو ثيردحلا ||

 هتصاخو هدلو ىلع نحللا يف سانلا هشا زيزعلا دبع نب رمي ناكدقو |!

 ردع نبا تاك ردع نبا ىلوم مفان لاقو لاق . هيلع بدا ارو هتيعرو |

 نساجلا (؟) م؟و# :.سبادالا صو ىف كاوصلاو : دي 000 4

 ؟م٠ ظحاجلل |[

 )ل ظ ظ ْ
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 ] ناحل ريمغ ىناسلو ةيولع 2يىتغل يفو ين ناف

 3١1 ١ ىنوم نب دم نب سابعلاو نيسملا نب ىهاط م دق لاق '”ثدحو
 ْ ] لف هيلا هسأك سابعلا هحوف اهداوس وم تع هدا ىف ةليكتلا لع

 ١ | لاق مالسلا كيلع ارش ىسوم يبا كيخا هل لاق ىهاط ىلع لخد

 ١ | دبع نب ىسيعب ىلع من لاق زيللا همعطي يذلا هبتاك لاق هنم تنا امو
 0 ملاق تبنأف دا لاف سصهاط باك ىساع ناكو ءاخ لاق نما

 7 نحل األ لجل | ١ ةنركتلا نع سوم .نب دم نب سايعلا.فرصد

 ّْ نم ناكو ىكسكسلا لمر نب ةرابسلا لاونعا آن يف ثدحو .هنع ءادالا

 || ]| هيلا ماق ذا قباب كلا دبع نب ناملس عم انك لاخر وضيلا تاحسا

 ]| 1 لام كرتو كله انما نا نينمؤملا ريم ايلاف "لول يدزالا حاحسلا

 || ]| الو كابا هلل محو الف ناولس لاّمف هذخاف انأبأ لام ىلع اناخا بوف نك
 || (| ينبع ناحللا اذه اوجرخا تئرو اهف كل هللا كراب الو كليخا ماظع حس

 || | اذهولاقف نينمؤملا "”ريءاتيذا دقف َق لاقو ةب ركاشلا ضعب هديب ذخاف

 | || ديعس اب اي نسحلل لجر لاق لاق ثدحو . هلجرب اوبحسا هما رظب ضاملا
 ظ ْ هأخاو هأبا د يلا هل لاف هيخاو هسا كرو تياَم لجر يف لوش ام

 1 لوس لاق هيخاو هبال اف وه اما نسحلا هل لاّمف هاخاو هابال اف هل لاقف

 حبص ى ةدوجوم ةياكمجلاو جاحشلا هلعل (؟) لحر مسا طقس )١(

 نايبلا يف ناتعومجم ناتياورلاو لاجرلا ءامسا يف فالتخا عم ( ٠١4 ) ىثعالا
 8 اهدروأ ةياكح كلذ ىلع لديو مضلاب طفل هلعل (*) (ه:”١) ظحاحلل

 :66ه نساحملا ْق
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 ا ايندلا يف هلضفا نا نلبي ال رخآالاو نحل اهدا ةدحاو. اي 03

 | ايندلا يف لضفا اذه ريمالا هللا حلصا تلتف لاق نحل, ال يذلا ةرخآلاو ْ ١

 أرق هنا لاق اهف طفلا ام ةرغ لان ارا هتيعو هتحاصف لضفل 1

 يف لخدد نا ىلع هنأ هلم# نحلب يذلاو هللا هلؤاام ىلع هلل ناك :

 .ريو ريمالا قدص تاق هيف وه ام هئم جرخلو هف شيل هلا فناتك"

 لاق هبا نع ينابيشلا ورمع يبا نب ورمع نع '' ةيوث يبا نع ثدحو |
 يبابعالا رصف نحلف ينارعا هيف سلجم يف روصنملا رفعج وا ماكنت
 اذمل فا يبارععالا لاقتق ىلوالا نم مظعا ىرخا ةرم ندلف هيذاإ[

 رمالا اذه تيلو دقل دبشا يبارعالا لاقف ةثلاثلا نحلف ماكت مت اذهام 1

 لا وح لب لص لاق يدقاولا ىلا هعفر دانساب ثدحو . ردقو ءاضش |

 ىف نمط 0ك كو ارو نومستملا لفك اور فاخ ريبزلا |

 هل لاقف همناج ىلا ل ىلا: فرعا تفتلا ملس الف لاق نيعضوم |

 أ” ءارعشلا ضعب لاقو . هلها ىلع يثرقلا اذه نوها ناكام ||

 نحل ملاذا همظمن..ءرااو .٠ .نكنالاناسل نمسا 7
 نسلالا ميقم“" يدنع الجاف ابلجا مولعلا نم تبلط اذاو ١

 خا لال 1

 نايك رب الوز ذتسيل ةيراقم يباوناو ينرت اما 4

 ٠ ةيعترلا"1/ برقان هويت ددظنو تح

 ظ

 1 006 5 ىثعالا حبص )يدنشقلقلا هامس يرصبلا ديعس وبا وه (؟ ؟) ةباوث هلعل(١)

 تانك ف باوصلاو زخ ةها/ ققيبسلل نيساحا يف 69 ابنم ف ذ يدنشقلقلا 6 َ

 (اى؟ ) صئاصخلا دن ق 5 . جسأ 06 4 ١ ) ظحاجلا ناسلا ا



 # بدالا لضف يف لصف ل

 | ءامسا نا

 الينا 017 احا نخلتو باص قظنم

 3 انسحيىنللا لك ١ كلا ما تحسلاب .يرضب ىلع ينم طقما

 الزو ل3 00٠1 دعب امن وها هذلا ثيدحو
 ْ انطق يا ان داش اا توني نقاد نا يور دقو

 ظ ملسو هيلع هللا ىلص هَل لوس دنع ارق الجر نا دال يبا ثيدحأ فو

 | وبا ثدحو. مبحاص اونفشوا ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر لاقف نحلف

 !ٍ وحنلا ىلطا يع اي ةلهاب نم ىتفل لاق هنا ريرج نبا سهو نع ءانيعلا

 ْ ديعس تدب قو الآبرم د لامجا نم تغرد: الا اباب هنم ىلعت نل كماف

 ] هدلو داو لناد لسو هيلع هللا لص. هللا لوس :لاق لاق املا نا

 ]| ةءورص سانلا ثدحا ام لاق هنا بابش نئا نعو.نسح بدا نم لضفا

 5 نسا تلاش لاق قيتع نب بحب ثدحو . ةحاصفلا ملعت نم "يلا بجحا

 || اهب ميقيو قطنملا نسح اب سمي ةيبرعلا معتب لجرلا ديعس با اي تلقف
 0اس ] 0 1[ 2 لجلا ناف ابملعتق يني .نسح لاق: هتءارق

 | يلرمذ ديشرلا ىلع تاخد لاق مس نب ديعس نعو . اهف كله
 0 0 ينيع يف فخ نحل الف الاججو ًةبيه

 |ا0ل| ا 1 ضراتلا ثدحو.. محشلا ءاسنلا حو ةيبرعلا

 ظ 0 ة لاق ربكألا ةريبه نا د داك لب تب

 دحاو اعبسحو دحاو ا,غنب دزالجر ىوتسا ام هللاو لاقق ةس رعلا لد

 بق (؟5) عامسالا هبهتشت ( ٠١ ) ىثعالا حبص يف ىدنشقلقلا )١(



 اه * بدالا لضف يف لصف

 رين تافف نحب ال ةرصبلا لماع ريجب نب ةيواعم ناكو . نوحربو |[

 اريجن تام هيعنب ءاج يذلا جيفلا لاّمف هبا. ةفيلخ سرافب ةءواعمو ةرصبلاب

 ريم نب هللا دبع هوخا لاقف كل ما ال تنل هل لاقف |
 اتننظ ام قّقحملا ةيواعم 2 ريجب ىن ريخ نا رثملا

 تحل هك. لا ةيالع . ريض سس سا ظ

 ةجرا يف ااو ليوألا وسو فيمستلا نلتلا بوي 10
 بارعالا لبق نمو ليقثتلاو فيفختلا نم هوجو نم نوكي فيحصتلاف |

 كنا يا ةئطاوتملا ءامسالا نم ليواتلا ءوسو فورملا روص هباشن نمو
 نا ملعاو . ةجرتلا ءوس كلذكو دارملا ريغ ىلع لواتتف."” ناعمل امسا دجت ا

 يا لبج نم ملاعلل دب الو ميفلا يف ةدايزو هئادا ىلع نوع علا ةركاذم ]

 ضمد لاق دقو هيسخ واهعمس ام هنإل اما هنع لاسن امح آس 00
 اعيش ناسنا لك نسحب نكلو ناستا اهلك ايشالا نسحم سا

 لئاقلا لوق بدالا نمو '

 اتش ترا لبق اذه انعمس لش الفادح يوارى ١
 امدقت اهف هعمست مل كلاب اهوم ثيدحلل مّمست نكلو ١

 ونمت وا لاق . هتع هور نا ًاملع كسبت. نم قح نم عملا لإ
 هوجو ىلا مالكلا فرح هنال ًابوحن يوحنلا يمس امنا ءالعلا نأ ||

 لجرلا ملكي نا ىرخا ةبج ىلع نحللاو .بارعالا ةفلاخ نحالاو بارعالا ||

 | كلامل يبلكلا دشناو اهاوس هفرعي الو امهس هنافرعي مالكلاب هبحاض |

 يناعمل ق (1)
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 | عمجم ضاق مالكلا نا اهنم قرفت ام نوعمجو ابئياخم نم ملعلا ضماوغ
 لل مهتجاخ هداوم ىلا سانلا ةجاحو .مالظلا واح ءايضو موصللا ني

 ظ ملعت نم يلا بحا ةءو سم سانلا ثدحا ام يرهزلا لاقو .ةيدغالا داوم

 ظ وحنلا فصن ىعاش لاقو . وحنلا

 سمتلم لامجو نيز وحنلاو سنقل مثلو وحنلا سبنقا

 سكتناو ىمعتدقف هتاف نم 2 سلج ثيح مّركم هبحاص
 سرقلاو راما نيب ام ناتش سرخ يملا نم هيف امناك

 ظ د للقب

 ريراحنلا نيب ايعدم وحنال .لطخ يذ لك قلي ناك مالول
 | ريثالاضيبلاو رمسلاةعقونم اهب موقبال نم ىلع دشا ”الإ
 | || لاقف هبجي للف ديعس وبا اي لاقو بابلا يرصبلا نسحلا ىلع لجر عرق
 | ليمش نب رضنلا ثدحو . لخداو ةئلاثلا لق نسحلا لاقف ديعس يبا

 ظ ثيدحن ثدح يناتسحسلا بوها تعمس لاق دمحا نب ليلخلا انربخا لاق

 |(  عمسي نيريس نبا ناكو .ابنذ نحللا دع هنا ينعي رفغتسا لاّقف هيف نحلف

 | ناك نا لاّتف شمالا كلذ غلب و هنمل ىلع هب ثدحيف انوحلم ثيدحلا

 ظ لاق . هموقف نحلي نكي مل لسو هيلع هللا لص ينلا ناف نحلي نيريس نإ

 | الو نحللا ىلع هدالوا برضي د دنا ير باطخلا نب رمت نلاكو

 هب رضو هرضحاف 5 لمأع تانك يف دحوو ًأطللا ىلع مهب رضي

 نونحلي بجعلا لاقف نونحلي مبعمسف قوسلا يبارعا لخدو . ةدحاو ةرد

 المح هلعل (؟) مهتجاع هلعل )١(
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 ا” درانام.نم ردح بذع. انواف لاصولا املا

 ناذالا هيبحشنو بواقلاب قلعي ام بدالا نم ذخ تيكسلا نبا لاقو

 سبل هع تملا عدو مالكلا هب ” ميدقت ام وحنلا نم ذخو

 مهيداحاو ميلي اقاو سان رابخا نم رثكتساو يتاعملا فيطل ل ل |

 لصاو نب رذنمل ليق ءالعلا نب ورم وبا لاقو . اهنم ثغلاب نعلون الو

 يئاضعا دوتف هعمسا مل هنم فرحلل عمسا اقف بدالل كتوبش فيك

 ] نط لاقل كبلط فيكو ل ايق .ناذالا تمعنت ام لثم متت اعامسا اهل نا ظ

 لاق هيلع كصرح فيكو ليق.هريخ امل سلو ادلب ٠0١

 يل لاق ىعمضالا لاقو :لاملا يف هتذل. غولب لع عونمملا يالا ا
 لزينب هناف هب كيلعف 'يثلا من لاق بدالا تلق كتفرح ام ىبارعا ظ

 نم تاف شيا يرعش تيل . سلاطاطسرا لاقو . كولملا دح يف كرلبلا |

 يرتحبلا لاقو . بدالا هتاف نم كردا ءيث ياو بدالا كردا ||

 دابملا يف .ةلذ-هب اطونق . داضتقالا لع دوا 00
 دالبلا ”ىذه عسو هتشيعل 2 قيضي نا بدا ىذب نعو

 دافتسملا بدالا يف ظحلا اف لوخلابىضترامددالا اك اذإ

 . | ةعورملا يف ديزتو لقملا تبثت اهناف ةيبرعلا اوملعت هنع هللا يضر رم لاقو |

 ]| ةماقا ىلا مام حرصنا ىوانلا قم يلو للا نال ١ كللادسع لاا

 لوحرختسيو ىلا نوداهسو مالكلا نورواحتي اهم يتلا مهنسلا ظ

 يف اذك (؟) دحاو مامغ نم مامت يبا ناويد يف يذلاو لصالا ىف اذك )١(
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 ظ ىعاش .نف وذ الا ينبلغ ام يبعشلا لاق كلذلو دحاو قيرطب كيلعف |[

 | بشنلاولاماعمحيراسيلاسيل بدا الب رتف نم دك مل ٍْ

 بطخلاوراعشالانمنويعامف ةقفلم تارازج الا لاما ام |

 ىعاش . ةنامالاو ةفعلاو بدالاو ملعلا عب راب هيلعف ةدايسلا دارا نم لاشو أ

 ٍبسح ىلا ىغ لو ل دنا هل سيل ردقلا عيضو هي نس

 | بسن اذو ضحن سسح اذو لاع فرش اذ دومحلا بدالاب راص دق

 ناو هيوص دعبو و ناك ناو هفرش رثك ه.دا رثك نم روجرزب لاقو

 ه0 0000000 ل ترثكو اننغ ناك ناو داسو ًالماخ ناك |
 . رضحلا يف ىنؤمو . رفسلا يف بحاص هناف بدالاب يسيلع لاقبو ا

 او اال 0 لا باسو ,لفاحلا يف "لاتجو ةدحولا يف ضيلجو

 | نم الجر” ةبش نب بيبش ملكو . شايرلاو ةحاصفلا ناّترهاظ نانءو رم

 هيي
 قان هل ندلو نسح هل ًاعدع ىضا دجام نم 5و

 00 انايلل ة!ةي ملاذا نير ممل لاجرلا نسح امو ظ

 بدالا الا هيلع لقثو هلم الا "ىث نم دحا رثكتسا ام ساون ونا لاقو ||

 ظ ةءامد ماعطلا يف ه رشلا لاقو .هيلع فخاو هل ىهشا ناك هنم رثكتسا الك هناف ظ

 ظ ماع وبا لاق بيدالا بيس بدالا لاقثو ةءورص بدالا فو |[

 اال 00 دلو يرن .انباف ءاخالا كرطتم دكب نا .:[
 اللا 00 ةلقأ بذا اننا فلؤي ايست قرتفن وا

 ةيش قا (؟) تي : (145) سئاسخلا رغيف () ْ
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 ف تقفنا لو كرابملا ن هللا دبع ناكل اق يورحلا طاصونا ثدحو

 للتو ف هتقفشنا ام ت تلو املا نيتس فدالا فو املا يضر ف 7

 ةدد دش وردك ىراطتلا كتل لاقت ىف ليق . بدالا يف هتقشا

 لاقف لوتب ءارذع نم كندلو يلا ىسع اي ىلاعت لاق اهوففخ ةدحاو

 ا عاش كل
 بدا ىلع الا حص العرا لو 2ةميشد الا حص القع راو ظ

 هاف و مم اوم 17 كيلر يب ننوا

 هيرب ولا كج مهو كرام بس خ_

 ا بدالا نسح ماعلا هنسزو هئسز نسح 'ئش

 ١" بسنلا عيضو ناك.ناوانيق. هباذاب ءرملا فرت 01

 بدالاو لملاب ائرفع امتف بسنلاو لاللب ارختفم ناك نم 1
 ءبرملا ىلا بون ناكناوالال 2بدل“الب رح لجر 00

 يش ل دج نم بدالا نا ملاعلاو بيدالأا نيب قرغفلاو اولاق ا ظ

 مرك ىلع لاق كلذأو يفر نفل دصقب نم ملاعلاو هفلأيف هنسحا |
 سعاش . هنسحا ىف لك نم اوذفع ىمخي نا نمسرتلا 0 هينا 1

 دبالا يلع قب هركفا ” ملعلاو دحا  لغ نحت لاثا راغذ

 دقعلاو لاملاوذ هل اف لذن ةلزتم بادالاب غلب ءرلاو |

 1 نا 2 اذا لوش دمحا نب نب تبعمس لاق نأ ١

 ما قاعات وكري نا تندرا داو ن2 و لك لد عجاف كشفنل ملعلا

 فتق هلل (0) |

00 
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 | (| لوصحم الو حالسلا ةدجنلا يذ نادقفك عبطلا بيدألا نادقف لاو

 1ْ لاقو رب آلا نود اهدحاإل
 عبط ةحص باد آلا مارو ململا باط اذا ىتفلا نوع من

 عن ريغ يف ءانعلا راصو يعسلا لطب هتاف عبطلا اذاف
 : مهضعل لوق كلذ براق امو

 | لمن هل سيلو لجر يذك نوكي 22 ىنغ اذ كي ملو لقع اذ ناك نم
 ١ لجر هل سيلو لمت يذك نوكي  ىجح اذ كر مو لام اذ ناكن مو ١

 ظ رخا لاقو
 بيصنب ةيغر يف اهتم 000 ةيلح بدأتلاو روت رعلا ىرا

 برداب هلع يف نكي مل اذا ويلا سائلا ىف لما حسبو ظ

 ظ يناتسجسلا ىبحب نب لبس متاح وبا دشلاو
 00000000 ع طراتو اهرد ضارملا نإ
 باحصالا ىلع اهشزي وهسل ةرشج كن مداد ترغك ااا

 باوثو ةجهب زوفت ايك هلها نيزما بدالاب كيلمف
 باجح ءارو نمحبأب بلكلاك ادعبم هارت لام يذ براف

 باربالا ىدل هب فختس ال ءةصاصخهتهدزاوسدالاىرتو

 رن لاقو

 هيدا نمو هلّمع نم نسحا هبه يمال هللا بهو أم أ

 "هل لجا ةايحلل هدمه ادّمف ناو ىتفلا'” لاج اه

 ىهاظ طلغ وهو : نا فلل ق )١(
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 يضاقلا اند ءالملا ثا كاخ باتك يف نايح وا رك ذو 1 55 ْ

 اك اذ رسلا نب دمخ دنعامو ءارفلا-ناك لاقرش ْن دمحأ دماحوأ

 هقفلا ملا ن دحم لضقو هتنلا لعوستلاءارثلا لضقف وما
 هريمغن الع دارأو ةب رغلا يف رظنلا منا لحجر لق ءارنلا لاق سس

 ف راظنلا تمعنأ دق يركز ابا اب نسما نءا دمج لاقف .هيلع لبس الا |
 لاقف . ىلاعت هللا ةكرب ىلع تاه لاقف .هقفلا نم باب نع كلأسأو ةيب رعلا ||
 | اهف وبلا يتدجس دجسو هنالص يف اهض لبس لوا ل
 نال لاق مل دم هل لاقف . هيلع 'يشال لاق مث ةعاس ءارآلا ركفتف .امهيف |
 ماهل سيلو ةالصلا مات وبسلا ةدجس امناو ريخصت هل سيل اندنع ريغصتلا |
 نع يكسو. كلثم دل ايمدآ نا تنئظ ام نسملان دحت لاف 00

 نيد حلص امو هللا نم بح سانلا نم بح لوقب ناك هنا ءاهقفلا ضعن ١١
 بداب الا لقعالو نيد الو ءايح حلص امو لقع الا ءايح الو ءايحنالا |

 يثايرلا لضفلا ما دشناو |

 الضان هل نمشلا يف تنكف ةرتاس الث امو د 0 ا
 اناا الو معلا بلاط ال  ادغاماذاءرأا ين ريخآالا

 لابجلا بعل .املاعو رقتفا موق ينغو لذ موق زبزع ةثلث اومحرا "”ربللا يفو أ
 لاقف سعاش همظنف .هملعن |

 نامز ألا تداول اوننرب نا. مهقح.ةنالثلا رقتلا و
 ناثدحلل لذ موق زيزعو 2لبجتسم ملاعو لقا

 ا مس : + خاريس نبا عوشي ةمكح (1)



 6 بدالا لضف يف لصف 0

 لاقف كلذ

 207 هيلوزلا ذا جرخ و 'لهاج هاوعد ملعلل افرش ىنك

 ثيضغاو اهلا .. 1 يم عارأ .. ينا .ةلابجلاب الوجج ينكيو
 لاقو ىعاش همظنف نسح ام ناسنا لك ةميق هنع هللا يضر لاقو

 0 يلا لثم حيصفلا نك د

 ظ يلع مامالا نب ' ف ءاضقا ٠ مف ردق ءرملا ةمبق

 ] ا ربل معلا الخ ام . رز اذا نمي *يش لك هبجو هللا مرك لاقو

 | مبعرتف يلا نوئيسي موق ىلع هنع هللا يضر باطحلا نب رمت صو . رزغ
 ْ أ تاس يف طل هللو لو ًيشنم شراف نيم ان اوت

 ظ لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس يمر يف مك أطخ نم 1

 | يان يلع نيشمؤملا ريءأ نا ىورو . كاس نم حلصأ ء سما هللا حر

 | نا هيلع 0 الع ٍضْعيل لام ب اًوذانو ارق هنع هللا يضر لاط

 | لهأ لش ام سلع نا لاقق ءادنلا يف. ميخرتلا نم اذه ىلع لاقق.سابع
 أ ققحت لعلد اذف . . تقدص يلع لاقف ءادنلا يف ميخرتلا نع رانلا يفرانل

 نارمجاب لاف يعخنلا ميهارا ىلع لجر ةذاتسا ب ملك وحنلاب ةءاحصلا

 ناكو . لخداو ةئلاثلا لق هادانف رادلا يف نار يبأ لاقف هبحت رف رادلا يف

 ]| ليقفهللا رذغتسا لوةيف نحللا نم 'ىثل هناسل رثعإ نسملا ىلأ هلل

 | لحم وبث . 17 نمو فرملا لع بذك دقق اهفءأطخأ نم لاقق هيف هل
 ! 0 لا ل ىلإ كت هنا

 هللا دي هللا رفغتسي مث هسفن مظي و أ اءوس لمعي نموىلاعت هللا لاقو اءوس .

 ا ,«نادحلا ضعل ضعد_ظنف هيلا بسن اذا بضغيو هيفوه نم هنم اربتب هنا
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 . فاصنالا ةلق ن : ين رنا 2 ةذ هرطخ ظع

 ينور فينصن الاوه له لاقي نااههدحا ٠ فارحالاو قطا ب0
 ناك امو . ريظن هل هسنج ءانبا يف سلو هن ىنأي نا منام كولمم
 نؤرظني ال مهف .ديلبلاو ملاعلا ىلع .ديلقتتلا ءاليتسال . ريطخ لجر هتمأ يف ا

 داقتعالا نسح . لووقلا ملاعلل نوعلا منو لاق نع نولأاصس ا 000 1
 . مالارثك ١ ىلع بلاغلا . محلا روضق زحالا ضلال

 ْ اول دا شوبلملاو لوك أملا ليضتح همه لك |
 فلا اذه نا. هتاده لضف كدمأو : هتناعر نسح هلل ا لغاو ا

 0 شاعتتل للا بلظإ رم هيا نت م ا
 امتنا . شلاهملا يف هب راغانن وأ . سرادملا ين:ققنب امم وه الو . شايراو ||

 .مه.ولقل اعيبر هنولعجي. ءاربكلاو سانلا نم ةلملاو . ءارزولاو كولملا لعوه |
 عبر وبف .مهحارفآ هيلع ل امتشنلو ٠ مهحاورأ هيلا حان . . مهسوفنل 4 ةهزيو 1

 باتكلا اذه تيمس دقو ٠ ةسيئرلا مولعلا لام سأرو . ةسيقنلا سوفتلا
 كفوتلا لأ ا ءابأو ةيوتملا دست هع ةفرمم ىلا ترآلا ذاشرا

 ميحر فووؤر .ميرك داو هلا .هيلا فازيو ةبحم ام ىلا ةيادحلاو. هيض ام ١|

00 

 ا حس آ

 : 6 هلمح و لبخلا مدو هلهأو بدالا لضف يف
 ظ

 هيعدب_ هنأ افرش للعلا نك هنع هللا يضر بلاط ينأ ن ىلع لاق ا

 0 لببجلاب ىنكو هلهأن م سبل نم هيلا بسن اذا حرش.و هنسحال نم || ١



 ١  9ةمدقملا *

 ندم نيسحلا يأَزيغ ىلاهةجارخاو ”ةفد تناط الو ةلذب يدفن تحمس

 اةواكل 0١ ١) 00 ات هلا لاطأ تناكلا يرايقورلا نعرا دبع
 نبا ريخ لاقف كندا فيك هل لبق دقو ةيواعم نب سابا هنا يف ةرق نبا

 نم ددغ يصخأ امو لاق مث . ةرخ الا مل ينغرفو ايندلا سعأ ينافك
 ذئنيف باتكلا اذه نع هايا اندر يف ناوخالا نم هنو انني عطا

 نا تملعو . مولا ا ايما ناك ذا . موللا يسفنن نع تففخ

 3 اتقك ا اذه نمازملاز ارباب ةحيحش . سلافنلاب ةليخل سوفنلا

 ظ ةتيفخأ اذا مالأ مف باتكلا اذهىلا اهدب زتاقن ةّجرت نير شعو ثالث لع

 مادام هئراعاب حنمسأ ال نا تمسقأ دقو . هيبْطاَخ نع هتنححو .هيبلاط نع

 . هسانك نم هزاربا ينفلكي الو : هسائلاب بلاط حلب الثل هتدوسم يف
 مهنظأ امو . هتاوتسا يف هاورش فينصتو ."” هناذتحا ىلع ينم مهام

 | . غيل راك 07017 هزاططلاو همر نوتسحم آلو ٠ هرابغ نوقشي

 ٍ 000 هتضِب و هتحقنو .هتيذه اذاف .عيلضلا نم علاظلا فرعتس

 0 .يفرطو ١ ظ2ظْ*]ةْ كريس ا تاك

 رع ءاعد يتزباج ل ا ادم دكشتو اوفع هتلصح دقو

 اص يف يرث 3و . غرفلاو 52 يف يدَمحاَو . شرعلا يذ دننع

 ولو . ةباصا تلصح ةيمرو . ةناجا تفداص ةوعد برو كاعد

 0اكل 0 0 لكّالآ نعد اوتقتسال . ثذألا لغأ تصنأ
 هدح مايق. دعي ناو . هلضف ةدايز ةبج نم صقتلا هيأ نا فاخأ

 هبادتخا َْق )0 هت ق(1)

1 



 ١١ 6 ةمدقملا أ

 ةمالس نب دمحم هللا دبع يبأل يناعمسلا دا فيش يبأ طخ تا د ظ

 راوشنلا ا|ده 8 يرقملا

 ستكلا: مده نمه تفتش اق زا ن فالم ا نأ امل ىناآأ

 يبرأ اهح نم ينضقتينا لبق نم .يبكودي تولا نأب 1

 أ لضافالا تويعاهفامبننش ١, ةريثك مولع. اهف اسد
 أ لصاوملا بيبحلا هجونمنسحأو . ىنملا نه ىلحأو ىمعنلا نم ذلأ |
 | لئاصالا مسن "اها. كتسمو >اهشورطقلادبت كاست 000 َ

 لقاع لك اهربم يلغي لئاقع ىيلتجاف تقو لك يف امملاطأ |
 لصافميفيد ىرجن اهبح ىرج ةبيبح يف لالا اهعنمأو |:
 0 تظعأ ول يا معو ينتملل ترب فصن نيمضت |

 . اهدوسو مهنا

 | .ياوس ىلا باتكلا اذه سني نا يترس انمل::اهدونيو كولملا للا" 0

 أ تيوطو.ةقشملا نمهليصحنيف تيساقامل:يالا هقبس ست 00
 ظ نم دحأ باب ىلع فقأ مل ينا هللا لع يخاف . . ةقشلا لوط نم هليككتيف |
 ظ وسع الف.هف دئاوفلل باو.الا لعتسغقو ام دع ئضطحا هندتجا 4 : 1

 ظ فاعأ ن تلو أم ىلا ليع. هيف نيبغارلا نم خاب .هسيمتلا نرم هحلمأ | َّ

 أ ىل ىلا . عينشلا قلما :ميظفلا سعألا نم هدعأو . ميئصلا اذه ل 00
 أ رابخأ يف يخيراتلا كلملا دبعز. دم هفلأ يذلا باتكلا لع تفقو نا |

 | اما الواركو باتكلا اذه دصقأ و هتجاب.د يف لاق دقو نييوحنلا |

 اهاير باوصلا لعلو اذك (0) لصالاب ضاسب (1) ١



 ١٠١ # ةمدقملا 6

 رضوا 00101 ةتكا ىفانلامز ليف رصو انراصتتاو انروصت |
 .ضرعلاىدل هجولا ءام ءاق و . ضرعلا ةبايص هنم ابدا رص يذلا . شايرلا

 | اب دجولاو . مارغلاو فغشلا طرفل باتكلا اذه عج تيدصلتانمتاو

 نعرأ ىلا ريغ . هيفرآ ردصل الو . هيدتجا ناطاسل ال . مايملاو ىوح

 ةفلك ال ام كلذف. يلا هناعد ديج فطعبو ." يلع محرتي نا هيف رظانلا ىلا

 دق امب تزفو . هبوعدد تعفتا اء رف .هيلا هب مجرب ررض الو . هيلع هيف ظ

 .انرافغتساو انلصن# نم نمو: انراذتعا نممدقت ام عمو .هنرعم نم وه نما أ

 "تاكا 7 كدلقل دقو رصعلا لهأ نم ةعاج نام
 ةوسمللاو هوتتيحتداف ٠ تامكلا فار لع يللا نم ى »بأ يف هنزرلأو

 . مهملا هديج فطعب الو . مهملع اح يسف يف تدجوف هوخسنيل أ[

 نيعلا نم نيوادوسلاو . نابملا دسج نم حورلا ةلزع ينم هال
 كلذ ىلع امل دماح الو . عنملا كلذب يسفنل ضار ريغ ينوك عم : .نانملاو
 الاول ااا يو تلح اهلع ةعببط اهنكل : عنصلا
 رثنلاو يمظن هك اكرب يملعو . رعشلا يف يتعاضل ةلقب يفارتعا عم هيف

 ]1 مجعلاو برعلل مايالا مدق ىلع 2 هتعمج فيرظ ولح ربخ نمو | مةوتوطن نمو عاقسممت نم دبع لوف لقت نا فرخ يك

 مركلا ةئبا ا تحضر مث هلأارق ام اذا يناطعا عري |

 يمظع هتقدنصو يداح هن لإ ينبح 2 هوما 5 ولو

 5 ىلع فييمئاطلل هلذب ىلع, هعيطأ ال نأ يضف مد
 لك نع با ووك نم لازاملا هبج طرف نم عيطسأ يننا ولو
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 ةهابفلاو . يغلاو لبلا لها امأو . هبريس ةفاطللاب تريسس 0 ظ

 دنفملا ينفعيلف . يمل داف كتيبم الو . يجرداف كشع اذ سيلف . يعلاو |

 دلاخ نب يحن لوقب فرتعم يننا ىلع . ضيررعتلا نع ضرعيلو . ضيغبلا
 دقو اباتك فنصي وأ ارعش لش ملامهلقع نمةحسف يف نإ

 باتك يف وبس ىلع فقو دقو هلامع ضعل ىلا يحن نب رفعج بتك"
 قورخ هروتملو رومأ هعزان .فلؤملاناف كتتكلافصتماساك 00

 5-3 ىععمو همظن ل هقسط ؛ مالك نم هك سعشلو هبلق لغشل 1

 الخلا 0100 10 باح جنصتلب 0 ةحو ا هد 1

 0 ا هنتس ايسج اه اذا نم دصق دصم : الو 8

 للز دقتفا نءو . دجو جو ًابيع بلط نف فارنالا اإل فاس

 فاصنالا عاطأو . هاوه رمق 1 سما هللا حرف . دقف دقق ىضرلا نيعب هيخأ 0

 لاكلاف اع ردت نا :للزو ..انم انه نأكل :!-اطخ يف انرذعو . هاونو |

 ريغ يو ريغ ءرملاف . لالحلا يذرإلا لاحم ا

 لك نا مع 0-02 بيوصتلاو انع را دتعالا نع زجت ناو ٠ مودعم ا

 نطاوم يف قانا دقق. ةريسل 2 ْ انأطخأ ناو اناف . بيصم ظ ظ

 , يف مظن دقو الا ءامدقلا ةمئالا نم انمأو انمدقت نميف انملعاف . ةريغك ظ

 عم انب نك / و . لطمحلاا نم "يبث هيلع داون لهأ كلس 1١

 حاوهو ق (0) |

0 



 لا /

 ١ || "ىراقلا نا ىرت هلآ ٠ مارخلا نم لداخل فرع مطاداسام لالا

 نماشر ام كلس دقتف مفرلاب ارديو نكرشلا نم "ير هللا نا ًارق اذا |

 هلوسر ن«ماللا رسك ناف.احتال لضفلا نم اجه م بكرو .احْضاو باوصلا

 ١7 ١ لوقي ناكءالعلا نب ورمع ابأ نا ىور دقو . اك البجو . اتحن ارفك ناك

 | ينال قدص لاقف كرابملا نب هللا دبع كلذ غلبف هتيعب نيدلا وه ةيبرعلا معا

 نم كتدّلو أنا ىلاعت هّللالاق كلذ . ممابجل حيسملا اودبع دق ىراصنلاتيأر

 0-20 000 لع هوبسُتل ي 5 0

 دامعالاوداضتعالا ىلا جاتحم ريغو هريغ قلو 2 ريغف هيحاصو . هنرواحم ظ

 .راهملا ءايض ىلع اليلد فلكت نك تنك. ناهربلاو لئالدلاب يف
 لراس 0 11 كلذ ناف .. رانلا قارحاو نسشلا قارشاو

 نم تعجج دقف.قذاملا ضيكف مف هك لك ىلعو . قطانلا فيكف ناويملا '

 | لزهو . راث او رثثو . راعشأو رابخأو لاثمأو كح نيي ةقئاطلا هذه رابخأ

 كسنو ةظعومو . كحضمو كبمو . دهزو ةعالخو . دجو

 مقلاو ساطر هلآ دلو انسح هميش تيما تاك قيم لك نم

 لضفلا سح رو . هعبط للعلا ىلع لبج ن ىلع الا قفنن ال ويف

 ةفارظلاب تنحح دق . ارق 1 انيدخ باد الل لظف . هعرر [

 أ 1

 ١ || يف هلاعتسا ىلا جاتحم . هتفرعم ىلا رقتفم قالطالا ىلع 0 نا علا

 ١1 معمم آو لاك اذاق ناسللاب وع اغا مللا ناف ٠ ءاوني لع

 ْ حاضيإاو . ناشلا ادي لهأ نأش ىلع ل ايلدلا ةماقا تدرأ ناو هن وهام
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 /١ 6 ةمدقملا أ

 ايش دروا ناريغ نم فرملا كلذ ىلع هبقلب رشا نم هيف رك ذا الصف
 دصقأ و 5 هعصوم 6 هلطتل هنأ مساو هوس | لع لدا اعا هيف هرابخا نم

 نيبرصبلل تعمج لب .نيبم دإب الو .نيعم مبلقا الو .رصع ءالعالو .رطق ءايدا

 نييرصملاو نيينميلاو نييزاجحلاو نييناسارملاو نيبدادغبلاو نييفوكلاو
 .نامزالا توافو .تادلبلا فالتخا ىلع مريغو نيب رغملاو نييماشلاو

 000 لعال . سيوبتلا هعضوب و بيئرتلا هاضتقا ام سسح

 نم موق رابخأا نمت اصف هنادتاو . ميفلاو رخو ١ ملعلاو ةمدقملا

 يرزيو ددنب ضيغب ملاع دل ياو نيلوبحلانيدعقتملاو نيوحنلا قلتم |
 نصلتساو , هبلق للا بركادت نما يلا ةعاللا هجو لبقبو . ىلع[

 | ايندلا يف هعفنو . مهأ نيدلا سعب لاغتشالا نا معزي . هبل ةيحسلا نر ا

 | لغتشا ولو .عئازتلا ةنواتم مالا ةاتع سوفا نا لعام. ةرخ لاو
 | لج هللا ناو .هيلي يذلا سردو.هيقايعاضل دحاو علا نم عونب مهلك اثلا ١

 | املر سيم ءرملاو . هنرهوج ظني . هتلج ظفح نم لع لكل لعج نو |
 دوعب اع تلغتشاو يقلص يابس ركنات سلو قلخا

 | . ىرحأ ةرخآلا يف ةمالسلا قيرطدو . ىلوأ "”يارخأيف .يايند ةبقاعن |:
 - 1 كبسحو. دوجوم ريغ ىرحألا داهعاو . دوقشم لضفأالا لإ 000
 ا هذبف دعلو 0 رط كلس الو ..اروطتخ قارأا نا الضف ءرملاب ْ

 ظ مما ديفملا ثيدحلاو . ديحم لا نارقلا مع 8 مهمع موق رابخأ ١

 مب. ممملعلو . ةرازولاو ناطلسلا سعآ ميقتسي مهعاضببو . ةرامالا لان

 ًاروسغ طقس هلعل (؟) ناكل طقس هلعل ]١(



 * ةمدقملا + 1

 .لاولا ٠ ٠ ٠٠ ذو .ءاندقلاو نب رخاتملا ءارعشلا رابخا يف باتك ظ
 شكا تباوق .وزلاو عضولاو .بينرتلا يف ." ”لاقثملا اذه ىلع اهتكبسو

 .رعش مظن نم مهكتارق واخ ال .نردصتملا ريكا نيداتلا معلا لها

 || .هناود نودف "” هيلع ىلغ نم لك باتكلا كلذ تعدواف .رثت كبسو

 ظ بادالاو .اهغيلأتو علا ةءاورب رشي ملو . هباشو هركذ كلد. عاشو

 ( . هتاور تحصو ,فيلأتلاب ربتشاو . فينصتلاب فرع نم اماو. اهفينصتو
 هيرو 20 | اذه ١ هر رثكو ٠ هرعش لقو ٠ ةتاردزتعاشو

 أ رفنلا الا كانه راركتلا نع هب 'ئزتجاو . هركذو هؤانث نوكي هيفو

 ئ يفف ٠ مهيلع نيتعانصلاب مهتيانع انلذو - مهلا ةرورضلا تعد نذلا ريسبلا

 | كرتب تدصقو. ءارعشلاو ءاللعلا نم. ءايدالا رابخا رثك ١ نيباتكلا نذه

 ”0100 01 00٠7 اوهام ةزايحو راتسالا يف هلم ةفخ.راركتلا

 همسا لوا نم 3 - لا[ ةبسا لوا. نم لوا ذا . مجسملا فو رح ىلع هبهرب

 ا

 مسالا نم فرح لوا 8 كلذ مزعلاو قو راعا 5 ىلا ءان م ءان مل ءاب

 ظ ةرمعهمسا كلوا نأ د الامدآ همسا نم رح ارياف هعبارو هثلانو هسابو

 كلذك مث ءاب فلالا دعب و فلا همسا لوا نال ميهاربا همسا نم مث فلامن

 تدرا اذا كلناف هربتعاف اضيإ ءاب الا يف كلذ مزتلاو . فو رملا ال

 نا الا مبللا هنع رخأتي الو هيلع مدقتي ال ادحاو اعضوم هل دجي مسالا |
 | ةافولاب الا هيف رصح ال امم كلذ ناف ماب | ءامساو لاجر ةدع ءامسا قفتي |

 ترهل ا له فاو. ترحل نم ىلع هنأفو تمادش نم مدقا يناف

 ٠ | رعشلا طقس هلعل (؟) لاثلا ق )١(
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 | لايكلا هيف فلا مث . راعالاو تايفولاب ابعي الو رابخالاب ينتعي ال هنوكل ا ٍ

 1 كيمالا رابخا ىف 0 ةهز' هامس اباتك جرابنالا نب دمت نين 0

 . الضاعم ةمبللو . الطامم سفنلل لوقا كلذ عم تنكو اضيا هدئاوف اناث | |
 ظ :عمطلا نمألا مزه نا ىلا .ةقفاحلا تح ثيغمو. ةقرابلا بت فد 0 ْ ا

 مل سيفنو . كلسي ل قيرط هنا تملعو . علولا بمللا ىلع دما ىلوتساو |[
 يف تعججو . مظعلا هلوحن تدجنتساو . ميركلا هللا ترختساف . كلم |

 ءارقلاو نيباسنلاو نيبوغللاو نيبوحنلا رابخا نم ّيلل عفو امباتكلا اذه ||

 تاتكلاو نيفورعملا نيقارولاو نيخر ْؤم او نييرابخالاو .نب روبشملا |

 .ةنيعملاو ةءوسنملا طوطخلا بابراو .ةيودملا لئاسرلا باحصاو.نب روبشملا ْإ

 .راثبا عم. ًاقيلأت هنف يف م امد بدالا يف ٌضنص | ا

 .تايفولا تاما ىف 000 مو .زاحيالا ةبام يف . زاحتالاو راصتخالا |

 رابخالاو .مرابخا نسحشسمو . مهب صنت ركذو.تاقوالاو ديلاوملا نييسو ظ ٍ ظ

 كل درواف هيل نم تيل وا هتيقل نم اماف ٠ مراعشا نم يشو مهماسناب ا

 .هربخ نم "يش ىلا افوشن هدعب كل كرباالام هروما قئاتخوا ا ظ
 . هيلا ةعاطتسالات دا ام هربخ نم درواف.هءاوا دعب و.هءامز مده نم امأو )

 ١ تفذحو . دابعلل يتطلاخمو . دالبلا ىلا يدادرت ىف . هيلع لقتلا ينفقوو |
 ةةزاجاو ًاعامس اهابثال ةعاطتسالا عم.هلانمترقو.هلاجر لق ام الا ديناسألا |

 يدخا نطاو هو ليم عصاوم "تاو عفنلا رب ريكو جملا رص تدصق يننا الا ظ ظ

 لقتنلا ةحص يف عوجرملاو . مهيلع ناشلا اذه ىف لّرعملا ءايعلا نك 3

 عج يف هلبق وا باتكلا اذه يف يعو رش دنع تعرش دق تنكو . ميلا || |
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 يف لاق هبال . هفحص ممرابخا ضييبت ىف دوسو . هفرا مرأعا نم لوا هلا

 سابعلا وباو يدزالا ديؤم نب دم سابعلا ونا دبتجا دقو هءاتك ةمدقم

 نوي وحنلا رابخأ/نم انباتك هانعدوا ام لثم .يف ينابيشلا ىحب ن دنجا

 وشحم مجارتلا ليلق مجملا ريغص هباتك نا عم اذه . ارا ألو :انتو اق

 اذه يف هدعب فلا م مهسشنا مرابخاب 5-5 اهوور يتلا رداونلاب

 اق رف اناتك هيوتسرد نب رفعج ن هللا دبع دج ونا بواسالا

 نارمع نب دم هلا ديبع ا هيف فنص مث . كلذل هنظ ءابنا الا انيلا

 امب هاشح هنا الا هفيتاصت ىف هتداع ىلع 4 البلع اباتك ىنابزرما

 | ىلع تفقو دقو نييوحنلا دنسم ىمسل نا ىنبنيف هوعو امم هالمو هوور

 باتكلا اذه ىلا هدئاوف تاقتو ادام ايلا ل رهف باتكلا اذه

 وبا هيف فلا مث همجح ربك ىلا ةبسنلاب مجارتل ليلق اضيإ هنأ عم

 اريغص ات ىضاقلا ىناريسلا نابزرملا نب هللا دنع ن نسملا ديعس

 كلذ يف عمج 1 ' 11 لا اذه ىلا هدئاوف ًاضيإ انلقن ةرصبلا ةاحن يف

 وهو هيف رصق ل ًاباتك يديزا ييبشالا نسحت نب دمع ركب ونا

 انلقن ديو 21 ارق مجارت ا نيكل نها لاك

 نساحلا ونا يضاقلا هيف فلا | مل ا باتكسلا نهر لل 1 دنلل هرئارق

 | فلا مث . هدئاوف اناث د اك ىرلا تمت دم نب لضفللا

 لها رابخا يف سهذلا ةرجش هامسو ًاباتك يعشاجملا لاضف نب يلع هيف

 ةدئافلا ليلق هنا الا مجارتلا ريثك هتدجوف "يش هنم "يلا عقو بدالا

 دئاوفو ق (*) دئاوق ىق (؟) ةدلجم ةرششع عست لصالا لعلو ةرششع عست ق(١)

ْ 



 1 _ 4 بش

 ظ م ةلامالا هو جب
 مال كلو 7 ةرهاملا تالا! , ملقا دردقا يذ هلل دجلا 0

 يع نيكو همعن دب زع لْدْون ا ةرهاظتملا ىنلاو 5 ةرماطل ظ
 نينينلا نم نرخ هللاو نيلوالا ريخ ىلع هللا لصو ٠ هش نمل ٠

 قلللاو . يلعلا فرشلا يذ . يمالا لوسرلاو . يبنلا دمج . نيقيادصلاو 1
 فرشو .مالظلا جرس هعابتاو. ماركلا هلا ىلعو. يضرم امركلاو .ينسلا

 بح تمهلاو. بدالا مارغب تيردغ دنم تلز اف دعب و .مركو .ظعو 1
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